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Słowo Od Redakcji

Zima to pora roku przez jednych uwielbia-
na, inni chcą ją tylko przetrwać i marzą, by 
jak najszybciej minęła. My zaś i  jednych, 
i  drugich zachęcamy do chwili relaksu – 
najlepiej z  fi liżanką kawy i  kolejnym wy-
daniem gazety.
A  jest w  czym wybierać. Na początek 
przedstawiamy grupę młodych ludzi z pa-
sją, którzy postanowili nie tylko zarażać 
nią innych, ale także robić przy okazji wie-
le dobrego. Realizują duże zadania, przy-
świecają im szczytne cele, a  to wszystko 
w  życzliwej, dobrej atmosferze, z  profe-
sjonalną organizacją, a  co najważniejsze 
– zapałem, entuzjazmem i  wiarą w  po-
wodzenie. Mosińskie Spoty Samochodo-
we – bo o nich mowa – przyciągają coraz 
większą rzeszę zwolenników, nie tylko 
motoryzacji. Kto jeszcze ich nie poznał – 
z pewnością warto!
Zimą tak samo – a może tym bardziej - dba-
my o  aktywność i  dobrą formę. Przedsta-

wiamy relację z ważnej, sportowej imprezy 
– III Biegu Zimowego po Wielkopolskim 
Parku Narodowym, ważnego tym bardziej, 
że rozpoczynającego kolejne biegowe 
Grand Prix Mosiny. Zapowiadamy także 
następny cykl sportowych imprez, tym ra-
zem dla miłośników nordic walking – dla 
nich Grand Prix rozpocznie się w kwietniu 
i  potrwa kilka miesięcy. Nie zapominamy 
także o kibicach piłki nożnej – zachęcamy 
do śledzenia rozgrywek w  ramach Halo-
wej Ligi Piłki Nożnej, wydarzenia, którego 
organizatorem od wielu lat jest Mosiński 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji. A  skoro już 
mowa o  sporcie – mamy coś absolutnie 
fantastycznego: dzielimy się sukcesami 
dwóch wyjątkowych pań w coraz popular-
niejszej dyscyplinie sportowej – bikejorin-
gu i canicrossie. Brzmi ciekawie? Z pewno-
ścią warto zajrzeć do artykułu!
Poruszamy także temat, który z pewnością 
wywołał mnóstwo emocji w wielu naszych 
Czytelnikach: sprawa księdza skazanego 
za pedofi lię, który po odbyciu kary osiadł 
w Puszczykowie, znana jest chyba wszyst-
kim, a  w  ostatnim czasie szczególnie 
mocno nagłaśniana w mediach. My także 
zabieramy głos w  tej sprawie, kierujemy 
jednak uwagę na skalę problemu oraz cel, 
jakim jest przede wszystkim pomoc ofi a-
rom pedofi lii w naszym kraju, a także po-
dejmowanie działań chroniących młodych 
ludzi przed skrzywdzeniem. 
W stałej rubryce – kąciku zielarskim wpro-
wadzamy delikatny powiew wiosny, pisząc 
o  stokrotkach. Koncentrujemy się jednak 
na leczniczych, niezwykłych właściwo-
ściach tego popularnego kwiatka. Wszyst-

kich zaś lubiących dyskusje o  pogodzie 
zapraszamy do zapoznania się z  tym, jak 
to rzeczywiście bywa z prognozą pogody 
i  czy naprawdę da się ją dokładnie prze-
widzieć? Z pewnością powstanie ciekawy 
temat do kolejnej pogodowej dyskusji.
Zima sprzyja lekturze, dlatego tym goręcej 
zachęcamy do czytania książek. W  relacji 
ze spotkania Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki, działającego w  mosińskiej bibliotece, 
przedstawiamy powieść Mai Lunde „Hi-
storia pszczół”, będącą nie tyle opowieścią 
o owadach, co o kierunku, w  jakim zmie-
rza nasza cywilizacja, ingerencji człowieka 
w naturę i odpowiedzialności za powstałe 
wskutek tej ingerencji zmiany. Wszystkim 
zaś, których pochłonęła twórczość Józefa 
Mackiewicza zapraszamy do kolejnej lek-
tury tego autora – tym razem jest to „Bunt 
rojstów”, przedstawiony jak zwykle przez 
świetnego znawcę i wielbiciela twórczości 
Mackiewicza – Wojciecha Czeskiego.
To tylko niektóre z  wielu tematów poru-
szanych w  numerze. Gorąco polecamy 
kolejne wydanie gazety – mamy nadzieję, 
że lektura nie tylko umili Państwu zimowy 
czas, ale stanie się pretekstem do rozmów, 
spotkań, dzielenia się własnymi prze-
myśleniami, refl eksjami, wiedzą. Chodzi 
przecież o to, by się nawzajem ubogacać. 
Zapraszamy także do dzielenia się z nami 
tym, co dla Państwa ważne. Z przyjemno-
ścią spotkamy się z  Państwem. Chętnie 
opublikujemy ciekawe listy i wypowiedzi. 
Wszystko po to, by być bliżej Czytelników 
i tego, co dzieje się w naszym regionie.

Marta Mrowińska

Drodzy Czytelnicy!

Oto zeznania, jakie przed moim obliczem zostały złożone 
onegdaj przed laty:
- No co ja tam wiem, za dużo nie wiem, bo powiem szczerze, 
że specjalnie się tym nigdy nie interesowałem, tylko aby tyle, 

co wszyscy tutaj gadają. Śmiało mogę powiedzieć, że jest to 
taka jak gdyby, nazwijmy to, oficjalna wersja, powszechnie 
znana i zaakceptowana, a przez upływający czas zatwierdzo-
na. Mosina była kiedyś miastem krawców, którzy szyli bardzo 
ładne garnitury, znane w całej okolicy. Jedno zdanie i cała hi-
storia, bo żadnych jej dodatkowych szczegółów nie mogę so-
bie teraz przypomnieć, chociaż tutaj się urodziłem i rodzina 
mieszka od dawna. Jakoś tak z domu więcej nie wyniosłem. 
Natomiast samo powiedzenie jest dobrze znane bardzo da-
leko w Polsce. Zdarzyło mi się już kilkakrotnie, że jak gdzieś 
się przedstawiłem i  mówiłem skąd jestem, to słyszałem: 
„A, Mosina, tak, tak, to elegant z Mosiny”.

Roman Czeski
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27 grudnia obchodziliśmy 98. roczni-
cę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 
jednego z  niewielu zwycięskich polskich 
zrywów wolnościowych. Z tej okazji miesz-
kańcy Mosiny zgromadzili się w  miejscu 
upamiętniającym starszego ułana, Piotra 
Mocka, by oddać hołd powstańcom i uczcić 
pamięć poległego żołnierza z Mosiny. 

Obecni byli przedstawiciele władz gmi-
ny, placówek oświatowych i  kulturalnych, 
poczty sztandarowe. Młodzież przygotowa-
ła krótki montaż słowno-muzyczny, a  zaraz 
po nim przybyłe delegacje złożyły wiązanki 
pod obeliskiem upamiętniającym poległego 
Piotra Mocka. Przy drodze nazwanej jego 
imieniem urodził się i mieszkał Piotr Mocek, 
jedyny poległy powstaniec z  Mosiny, zara-
zem jeden z pierwszych poległych 15 Pułku 
Ułanów Poznańskich. 

Przypomnijmy: Piotr Mocek był jednym ze 
109 kawalerzystów, wchodzących w  skład 
kombinowanego szwadronu wysłanego 
jako wsparcie oddziałów powstańczych 
walczących o Szubin. 9 stycznia 1919 r. szwa-

dron wyjechał pociągiem do Kcyni. Stam-
tąd  11 stycznia około godz. 7.30 wyruszył do 
Kołaczkowa, gdzie w  tym samym dniu, po 
nieudanej próbie wysadzenia torów kolejo-
wych, próbował zatrzymać ostrzałem pociąg 
pancerny z Bydgoszczy, wiozący niemieckie 
posiłki do Szubina. W czasie ostrzału pociągu 
na dworcu kolejowym w Kołaczkowie, około 
godz. 20.00, Piotr Mocek został śmiertelnie 
postrzelony w  szyję. Był jednym z  9 pole-
głych w tej akcji ułanów (źródło i więcej in-
formacji: http://www.zolnierzewolnosci.pl/
portal/pl/Mocek_Piotr_2.html).

Obchody rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego i  uczczenie pamięci Pio-
tra Mocka dowodzą, że mieszkańcy Mosi-
ny wciąż pamiętają o patronie jednej z ulic 
w mieście; pamięć ta pozwala mieć nadzieję, 
że także dla młodego pokolenia starszy ułan 
Piotr Mocek pozostanie symbolem postawy 
pełnej bohaterstwa i patriotyzmu. (M.M.)

 W tym roku szkolnym Zespół Szkół w Kro-
śnie kontynuuje realizację projektu Erasmus+, 
w ramach którego reprezentacja uczniów i na-
uczycieli spędziła tydzień w Hiszpanii. W mo-
bilności uczestniczyło trzech uczniów: Antoni 
Nawrocki, Krzysztof Sajna i Wojciech Janiszew-
ski oraz trzech nauczycieli: Daria Jurecka, Anna 
Górna i Małgorzata Duda. 

Cały tydzień odbywał się pod hasłem – 
kultura. Wszystkie zajęcia były tak zorgani-

zowane, abyśmy mogli jak najlepiej poznać 
kulturę hiszpańską. Nauczyciele wymieniali 
doświadczenia w  nauczaniu kultury swojego 
kraju. Uczniowie w tym czasie tworzyli strój dla 
Droppiego (naszej maskotki) wykorzystując 
elementy strojów ludowych państw partner-
skich. Ponadto mieliśmy okazję zwiedzić m. in. 
Sagunto, Segorbe, Muzeum Oliwy, Muzeum 
Miodu, Muzeum Ceramiki, katedrę Santa Ma-
ria, Stare Miasto oraz delektować się specja-

łami kuchni hiszpańskiej, w  tym tradycyjnej 
paelli.

Do Polski wróciliśmy pełni wrażeń, bogat-
si o  nowe doświadczenia i  wiedzę. Czekamy 
z niecierpliwością na kolejny wyjazd, który od-
będzie się już w marcu do Włoch.

„Dzisiaj rocznica owego dnia chwały, 
w którym za Polskę krew, życie dawano” *

Zespół Szkół w Krośnie w Hiszpanii

*Maria Paruszewska "W pierwszą rocznicę wolności". W: 
Józef Ratajczak "Krople wrzącej krwi".

Daria Jurecka
nauczyciel języka angielskiego, 

szkolny koordynator projektu
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Z okazji Jubileuszu 60-lecia Wielkopol-
skiego Parku Narodowego zapraszamy 
na cykl czterech imprez rekreacyjno-
sportowych nordic walking.

Będzie to pierwsze tego typu wyda-
rzenie na terenie Parku, które swoim za-
sięgiem docelowo obejmie tereny Gmin: 
Mosina, Puszczykowo, Stęszew i Komorni-
ki - partnerów i inicjatorów projektu „Ak-
tywna Trójka - trasy trzech aktywności po 
WPN”.Pierwsza z cyklu Grand Prix impreza 
nordic walking odbędzie się 22 kwietnia 
2017 roku w Jeziorach – siedzibie Dy-
rekcji WPN. Zainauguruje ona obchody 
60. rocznicy utworzenia Parku. Kolejne 
odbędą się 11 czerwca w Puszczykowie, 
3 września w Stęszewie oraz 15 paździer-

nika w Komornikach, gdzie nastąpi 
podsumowanie cyklu i wręczenie 
pucharów i nagród.

Serdecznie zapraszamy do udzia-
łu w Grand Prix wszystkich sympa-
tyków spędzania aktywnie czasu na 
świeżym powietrzu. Organizatorzy 
przygotowali trasy o długości oko-
ło 10 km, które wiodą po najbar-
dziej atrakcyjnych przyrodniczo 
terenach Parku. Wszystkie imprezy 
odbędą się z pomiarem czasu oraz 
pod okiem sędziów, a na uczest-
ników czeka wiele dodatkowych 
atrakcji. Szczegóły na:

www.osirmosina.pl
oraz: www.krolparku.pl

Muzyczny początek roku? Jak najbar-
dziej! A jeśli dodamy, że z operetkowym 
repertuarem – tym lepiej!
Świąteczno–Noworoczny Koncert Ope-
retkowy odbył się aż dwa razy w sali 
Mosińskiego Ośrodka Kultury. Na scenie 
wystąpili: Agnieszka Wawrzyniak, Karoli-
na Garlińska - Ferenc, Wiesław Paprzycki, 
Mirosław Niewiadomski oraz Bartosz Ku-
czyk. Publiczność niezmiennie okazała 
się niezastąpiona: sala wypełniona była 
po brzegi, a zainteresowanie tak duże, 
że organizatorzy zaplanowali dwie edy-
cje koncertu: 16 i 18 stycznia. Za każdym 
razem artyści nagradzani byli brawami 
owacją na stojąco. (M.M.)

GRAND PRIX NORDIC WALKING 2017

Koncert Noworoczny w operetkowym stylu

„DudaPomoc po Poznańsku” w Mosinie
Bezpłatny punkt pomocy prawnej „DudaPomoc po Poznańsku” 
w Mosinie miał swoje otwarcie 23 stycznia. Biuro znajduje się w 
sali przy ul. Kościuszki 1.
„Staramy się pomóc innym osobom, nie angażując przy tym 
państwa” – rekomenduje akcję jej inicjator, poseł Bartłomiej 
Wróblewski.
Jest to 15 takie biuro i pomoc prawna w Poznaniu i powiecie 
poznańskim. W 2016 r. rozpoczęły działalność biura w Poznaniu, 
Baranowie, Buku, Dopiewie, Komornikach, Kostrzynie, Kozie-
głowach, Kórniku, Luboniu, Pobiedziskach, Stęszewie, Suchym 
Lesie, Swarzędzu, oraz w Rokietnicy. 
„DudaPomoc po Poznańsku” jest inicjatywą lokalną zainspirowa-
ną hasłem z kampanii prezydenckiej. Działa w Poznaniu i Powiecie 
Poznańskim. Działalność koncentruje się na interwencji, a w szcze-
gólności na udzielaniu wsparcia w sprawach, gdzie widoczna 
jest krzywda ludzka i niesprawiedliwe traktowanie przez organy 
stosujące prawo. Celem jest również niesienie pomocy osobom, 
które z przyczyn ekonomicznych nie mogą skorzystać z płatnych 
usług profesjonalnych pełnomocników procesowych
Porady w ramach „Dudapomocy po poznańsku” udzielane są bez-
płatnie. Inicjatywa oparta jest o zasadę wolontariatu, jest więc do-

browolną pracą wykonywaną przez radców prawnych, adwoka-
tów i doktorów prawa. Pomoc prawna polega tutaj na udzielaniu 
informacji prawnych osobom zgłaszającym się do biura. Obsłu-
giwana jest tutaj każda osoba, niezależnie od kategorii wiekowej 
czy statusu społecznego. W pierwszej kolejności specjaliści starają 
się określić na czym polega problem. Następnie wskazywane są 
te elementy, które są istotne z punktu widzenia formalno-praw-
nego, a także organy, gdzie powinno się zgłosić, żeby realizować 
swoje uprawnienia. Określane jest jakie konkretne dokumenty są 
niezbędne do rozstrzygnięcia problemu, a także jakie działania 
należy podjąć w związku z ochroną swoich praw. Jeśli problem 
wymaga bardzo profesjonalnej i długotrwałej pomocy prawnej, 
kierowane są wnioski o adwokata z urzędu.
Więcej o „DudaPomocy po Poznańsku”, a także innych formach 
wsparcia dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej w postaci 
doradztw:  dla osób szukających pracy, w sprawach budowla-
nych i prawno-budowlanych, w sprawach emerytalnych i ren-
towych (ZUS), w sprawach fi nansowych, w sprawach podat-
kowych i egzekucji administracyjnej, a także punktu mediacji, 
można znaleźć na stronie: http://bartlomiejwroblewski.pl/du-
dapomoc-po-poznansku.



Bieg Zimowy z Orkiestrą
 i Jubileuszem w tle

Niedziela 15 stycznia br. była dniem pod wieloma względami 
wyjątkowym. W całej Polsce trwał od rana 25. Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, wydarzenie, które co roku otwiera 
serca ludzi i sprawia, że chętniej niż kiedy indziej pomagamy. 
Mosina jednak przeżywała jeszcze jedno – tym razem sporto-
we – wydarzenie. Już po raz trzeci odbył się Bieg Zimowy po 
Wielkopolskim Parku Narodowym, bieg nie byle jaki, bo wcho-
dzący w  skład Mosińskiego Grand Prix (przypomnijmy – ko-
lejne biegi z tego cyklu odbędą się 28 maja i 22 października), 
którego głównym organizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Mosinie.

Wystartowało prawie czterystu biegaczy. Trasa, choć dla wielu 
znana, okazała się jednak dość wymagająca, bowiem pod śnieżną 
pokrywą na ścieżkach znajdowała się warstwa lodu, co powodo-
wało, że biegacze musieli być bardzo ostrożni i niejednokrotnie 
zwalniać tempo. Nie przeszkodziło to jednak w osiągnięciu do-
skonałych wyników: tym razem klasyfi kacja odbyła się w katego-
riach: open, mieszkańców Gminy Mosina oraz specjalnej kategorii 
Adrenaliny Fitness (klub był także jednym ze sponsorów biegu). 

I tak, w kategorii open najszybszy okazał się Mateusz Fabisiak 
z  Mosiny, który pokonał trasę w  czasie (brutto) 0:37:50; tuż za 
nim na metę wbiegł Adam Chudzicki z  Lubonia, osiągając wy-
nik 0:39:49, na trzecim miejscu natomiast zjawił się Paweł Łączny 
z Czempinia z czasem 0:40:02. Wśród pań w tej kategorii pierwsze 
miejsce zdobyła Agnieszka Kuster z  Komornik, osiągając wynik 
0:44:26; drugie miejsce przypadło Emilii Boguckiej z Mosiny (czas: 
0:50:58), zaś na trzeciej pozycji znalazła się Agnieszka Załuska-Li-
pa z Mosiny z wynikiem 0:51:25.

W rywalizacji mieszkańców Gminy Mosina zwycięzcą wśród 
panów okazał się wspomniany już Mateusz Fabisiak. Drugie miej-
sce zajął Marcin Wieczorek z czasem 0:42:03, zaś na trzeciej po-
zycji znalazł się Michał Szczepaniak, osiągnąwszy wynik 0:43:25. 
Najszybszą biegaczką wśród mieszkanek gminy Mosina okazała 

się Emilia Bogucka, zaraz po niej – Agnieszka Załuska-Lipa, trzecie 
miejsce zajęła zaś Karolina Czeska, osiągając wynik 0:51:59. Warto 
dodać, że w biegu wystartowało łącznie 148 mieszkańców gminy 
Mosina, w tym 56 kobiet i 92 mężczyzn. 

W ramach zawodów odbyły się także Mistrzostwa Adrenalina 
Fitness, w kategorii mężczyzn i kobiet. W tej konkurencji rywa-
lizowało ze sobą 22 zawodników. I  tak, wśród panów pierwsze 
miejsce zajął Marek Rydlewski z czasem 0:49:35, na drugiej pozy-
cji znalazł się Piotr Komisarek osiągając wynik 0:51:49, zaś trzecie 
miejsce zdobył Sebastian Najorczyk z wynikiem 0:56:46. W kate-
gorii kobiet na pierwszej pozycji znalazła się Marta Mrowińska, 
przybywszy na metę z czasem 0:59:32; drugie miejsce zajęła Anna 
Rosół z wynikiem 1:00:17, zaś na trzecim miejscu znalazła się Jo-
anna Ćwiertnia z czasem 1:01:17.

Nie zabrakło także atrakcji dla kibiców i dzieci – organizatorzy 
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przygotowali szereg zabaw i konkursów, w których mogli wziąć 
udział zarówno najmłodsi jak i dorośli uczestnicy imprezy. Warto 
było zajrzeć także na stoiska Gminy Mosina czy Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, gdzie można było dowiedzieć się ciekawo-
stek na temat gminy, ochrony przyrody, a także roślin i zwierząt 
występujących na terenie parku. Do zdobycia były także ciekawe 
nagrody. Dopisała również pogoda – bieg odbył się w prawdzi-
wie zimowej, pięknej scenerii, a na koniec na wszystkich czekało 
ognisko i ciepły posiłek. 

Warto także wspomnieć, że III Bieg Zimowy zapoczątkował ob-
chody Jubileuszu 60-lecia Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
które odbędą się 22 kwietnia br. Już dziś zapraszamy na kolejny 

bieg z tej okazji – „Król Parku” to dwie atrakcyjne trasy biegowe, 
a także rywalizacja Nordic Walking (szczegóły i zapisy znajdują się 
na stronie: www.krolparku.pl oraz: www.osirmosina.pl). 

Gazeta Mosińsko-Puszczykowska z przyjemnością objęła patro-
nat medialny nad wydarzeniem. Jak wspomnieliśmy na początku, 
podczas imprezy uczestnicy wspierali także 25. Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem udało się zebrać około 
9 500,00 zł, czyli o 30 procent więcej niż w roku ubiegłym. Wynik 
ten, jak i doskonała organizacja biegu, wspaniała atmosfera oraz 
liczne atrakcje pozwalają zaliczyć tę imprezę do bardzo udanych 
i już dziś oczekiwać na kolejne sportowe wyzwania. Dziękujemy 
i zapraszamy! (M.M.)
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Czy powinniśmy wierzyć w  apokaliptyczne wizje naukowców, 
ostrzegających przed czekającymi nas za kilkadziesiąt lat zmia-
nami klimatycznymi podczas, gdy często nie potrafi ą oni prze-
widzieć czy jutro spadnie deszcz lub zaświeci słońce?
Dlaczego naukowcy z taką dokładnością potrafi ą przewidzieć, jak 
zmieni się klimat za sto lat, a nie trafi ają z prognozą pogody na naj-
bliższe dni? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, najpierw po-
winniśmy zrozumieć różnicę między pogodą a klimatem, i chociaż 
wydaje się, że różnią się one niewiele, to jednak w rzeczywistości 
różnica jest diametralna.
Pogoda to zmiany stanu atmosfery w krótkiej perspektywie cza-
sowej. Może się ona zmieniać, nawet gwałtownie, nie tylko z dnia 
na dzień, lecz również z godziny na godzinę. Niepozorne układy 
atmosferyczne mogą mieć poważne następstwa.
To, że w ciągu trzech dni Polskę nawiedzi powódź, wcale nie ozna-
cza przecież, że klimat stał się nagle znacznie wilgotniejszy niż był 
do tej pory. Ponieważ klimat to zbiór parametrów pogody, uśred-
nionych na bazie danych z wielu lat.
Kształtują go siły globalne, zmieniające bilans energetyczny at-
mosfery. W grę wchodzą wahania aktywności słonecznej, zmiany 
nachylenia osi ziemskiej i  oczywiście efekt cieplarniany. Zmiana 
tych parametrów pociąga za sobą przewidywalne zmiany klimatu.
Zarówno pogodę, jak i  klimat możemy porównać do warunków 
panujących w Tatrach. Jak wiemy, pogoda w górach zmienia się ra-
dykalnie, nawet kilka razy dziennie. Dlatego też obserwując pogo-
dę o poranku nie sposób przewidzieć, co zdarzy się po południu.
Może utrzymać się słoneczna aura, ale może się też załamać, mogą 
utworzyć się chmury burzowe i  spaść deszcz, który pokrzyżuje 
nam plany. O tyle o ile pogodę w Tatrach przewidzieć jest trudno, 
to prognozowanie klimatu jest przysłowiową bułką z masłem. 
Każdy bowiem wie, że za pół roku w najwyższych polskich górach 
będziemy mieć zimę, spadnie śnieg i  chwyci mróz. Skąd mamy 
taką pewność? Bo jest tak od tysięcy lat i to się nie zmienia. Może 
się zmienić pogoda, raz może być gorąco, a raz mroźno, ale klimat 
ulega zmianom na tyle długodystansowo, że mamy 100-procen-
tową pewność, że nagle, z roku na rok, nie zapanują u nas tropiki 
i całkowicie zapomnimy o zimie.

Aby jeszcze dokładniej rozumieć różnicę między pogodą a klima-
tem, spróbujcie odpowiedzieć na pytanie: Jakiej pogody powinni-
śmy się spodziewać 20 lipca w Warszawie?
Meteorolodzy nie będą w stanie odpowiedzieć na to pytanie, po-
nieważ jedyne, w miarę wiarygodne prognozy, nie przygotowuje 
się na więcej niż 16 dni. Jednak, gdy zapytamy o to samo klimato-
logów, to oni dadzą nam dokładną odpowiedź. Jaką?
Otóż 20 lipca temperatura może się wahać w przedziale od 5 do 
40 stopni. Na pewno nie będzie mrozu, na pewno też nie spadnie 
śnieg. Skąd taka pewność? Bo meteorolodzy, aby przewidzieć po-
godę 20 lipca wzięli pod uwagę aktualny stan atmosfery i próbo-
wali zaprognozować jego dalsze zmiany.
Natomiast klimatolodzy posłużyli się danymi klimatologicznymi 
z ostatnich 30 lat. Wynika z nich, że temperatura oscylowała wów-
czas w danym zakresie i nigdy poza niego nie wykraczała. Oczywi-
ście mogą paść rekordy, ale nie będą one znacząco odbiegać od 
tych już zanotowanych.
Stąd też znacznie prościej jest przewidzieć to, co czeka nas w kli-
macie w 2050 i 2100 roku, a co za tym idzie, z dużą trafnością pro-
gnozować zmiany klimatyczne, aniżeli wytypować w  którym ty-
godniu powinniśmy wziąć wyczekiwany urlop, bo pogoda będzie 
odpowiednia.
Weźmy sobie to do serca, gdy następnym razem pogodynka w te-
lewizji znów nie przewidzi deszczu, a  pewien naukowiec będzie 
ostrzegał przed zgubnymi skutkami zmian klimatycznych.

Łatwiej przewidzieć klimat za sto lat
niż pogodę na jutro

Kącik meteorologiczny

Jacek



W czwartek, 12 stycznia, dzieci z przedszkoli Słoneczko oraz 
Koniczynka z  Mosiny kolejny raz wzięły udział w  spotkaniu 
z  cyklu „Mały Przyrodnik”. Przy wsparciu Wielkopolskiego 
Parku Narodowego przedszkolaki poznawały tajemnice zimy.
Przedszkola Koniczynka oraz Słoneczko pod dyrekcją Krystyny 
Smektały zorganizowały kolejne spotkanie z  cyklu „Mały Przy-
rodnik - Cztery pory roku”. Tym razem tematem spotkania była 
„Zima” oraz jej sekrety. W  czwartek przedszkolaki brały udział 
w inscenizacji dotyczącej zimy oraz zimowych zwyczajów zwie-
rząt. Do dzieci na swoich śnieżnych saniach przyjechała sama 
Pani Zima, by opowiedzieć najmłodszym o  zimowej przyro-
dzie. Dzięki obecności specjalnego gościa - Pani Małgorzaty 
Bręczewskiej, z Centrum Edukacyjnego Wielkopolskiego Parku 
Narodowego w  Jeziorach przedszkolaki dowiedziały się wielu 
ciekawostek na temat życia zwierząt zimą. 
Na najmłodszych czekał także szereg zadań wymagających 
dużej wiedzy i  zdolności. Dzieci rozpoznawały zimowe ptaki 
oraz kolorowały zwierzęta, które można zimą spotkać w Wiel-
kopolskim Parku Narodowym. Razem z przedstawicielką Parku 
dzieci odciskały kształty łap różnych zwierząt, ucząc się badać 
ich tropy pozostawiane na śniegu. Zadaniem szczególnym była 
podróż przez las nocą – w specjalnie przygotowanym ciemnym 
pomieszczeniu przedszkolaki za pomocą latarek musiały zna-
leźć i  nazwać nocne zwierzęta. Przedszkolaki z  wszystkimi za-

daniami poradziły sobie doskonale! Wykonywanie zadań było 
świetną zabawą! Dzieci z pewnością na długo zapamiętają od-
wiedziny Pani Zimy i jej gości.
Dzięki uprzejmości sołtysa wsi Krosno, Pana Ryszarda Rybickie-
go, spotkanie mogło odbyć się w świetlicy wiejskiej w Krośnie.
Spotkanie przygotowało Prywatne Przedszkole Koniczynka 
z  ulicy Leszczyńskiej. Pani dyrektor Krystyna Smektała dzięko-
wała Paniom za realizację spotkania, Pani Małgorzacie Bręczew-
skiej za obecność i  wsparcie Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego, dzieci natomiast zapraszała na 
kolejne spotkanie z  cyklu „Cztery pory 
roku”, które odbędzie się już wiosną.

Anna Szymkowiak

Z kącika Małego Przyrodnika
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W  2016 roku na terenie całego kraju 
zostały uruchomione Punkty Nieod-
płatnej Pomocy Prawnej. Taki Punkt 
działał także w  Mosinie, przy ulicy 
Dworcowej 3. Korzystało z niego przez 
cały rok wielu mieszkańców naszej 
gminy. W  ramach zadania zleconego 
realizowanego przez Powiat Poznański 
w  2017 roku, działalność Punktu bę-
dzie kontynuowana, a ponadto intere-
sanci będą mogli z niego korzystać aż 
pięć dni w tygodniu.

Zapraszamy wszystkie osoby po-
trzebujące pomocy prawnej do sie-
dziby Gminnego Centrum Informacji 
w  Mosinie, ul. Dworcowa 3, I  piętro, 
pokój nr 1, tel. 730 620 470 (czynny 
w godzinach pracy Punktu).

Dyżury będą odbywały się w:
poniedziałek godz.13.00-17.00, 
wtorek godz. 9.00-13.00,
środa godz. 11.30-15.30, 
czwartek godz.  9.00-13.00,
piątek godz. 11.30 - 15.30.

Punkt będzie obsługiwany przez orga-

nizację pozarządową - Honesta Vita.
Z  pomocy prawnej w  tym punkcie 

mogą skorzystać: młodzież do 26. roku 
życia, osoby fi zyczne, którym w  okresie 
roku poprzedzającego zostało przyzna-
ne świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej, 
osoby, które ukończyły 65 lat, osoby po-
siadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 
kombatanci, weterani, zagrożeni lub po-
szkodowani katastrofą naturalną, klęską 
żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmu-
je: poinformowanie osoby uprawnio-
nej o  obowiązującym stanie prawnym, 
przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach; 
wskazanie sposobu rozwiązania doty-
czącego jej problemu prawnego; pomoc 
w  sporządzeniu wymagającego wiedzy 
prawniczej projektu pisma w  zakresie 
niezbędnym do udzielenia pomocy, 
z wyłączeniem pism procesowych w po-
stępowaniach przygotowawczym lub 
sądowym i  pism w  postępowaniu są-
dowo-administracyjnym; sporządzenie 

projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub o ustanowienie pełnomoc-
nika z urzędu.

Pomoc świadczona jest w  zakresie 
prawa pracy, przygotowania do rozpo-
częcia działalności gospodarczej, pra-
wa cywilnego, spraw karnych, spraw 
administracyjnych, ubezpieczenia spo-
łecznego, spraw rodzinnych, prawa po-
datkowego z  wyłączeniem spraw po-
datkowych związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Pomoc nie 
będzie obejmowała spraw z zakresu pra-
wa celnego, dewizowego, handlowego 
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Bezpłatne porady prawne w Mosinie 
także w 2017 roku

(CGI)



"Mojżesz", to produkcja Opery Lwowskiej. Światowa pre-
miera opery miała miejsce 23 czerwca 2001 r. i została de-
dykowana Ojcu Świętemu podczas jego pielgrzymki na 
Ukrainę. Projekt uzyskał błogosławieństwo papieża Jana 
Pawła II i  wsparcie Stolicy Apostolskiej, która przyznała 
na ten cel 75 tys. dolarów. „Mojżesz" został zrealizowa-
ny w setną rocznicę istnienia lwowskiej sceny i 400-lecie 
gatunku opery. W premierowym spektaklu wzięło udział 
prawie 250 artystów.  

Opera została skomponowana przez współczesnego ukra-
ińskiego kompozytora Myrosława Skoryka do libretta według 
poematu wybitnego ukraińskiego pisarza, dramaturga, pu-
blicysty i  działacza społecznego Iwana Franki. Inscenizację 

wyreżyserował polski artysta urodzony we Lwowie, Zbigniew 
Chrzanowski. Opera składa się z 2 aktów, 5 scen z prologiem 
i  epilogiem. Scenografi a według projektu braci Tadeja i  Mi-
chała Ryndzaków przenosi widza na wypaloną przez słońce 
pustynię. Do tego gra świateł i efekty dymne. Mamy uczucie 
uczestniczenia w  trudzie, monotonii życia tułaczy. Uwagę 
oglądających zwraca taniec, zwłaszcza w scenie ceremonii od-
dawania czci złotemu cielcowi. Nie sposób pominąć odtwórcy 
roli tytułowego Mojżesza, Oleksandera Hromysza. Aktor dla 
potrzeb spektaklu zapuścił brodę, a swoja grą świetnie poka-
zuje przemiany wewnętrzne bohatera. Poemat Iwana Franki 
został napisany w 1904 r., wkrótce ukazały się jego przekłady 
na inne języki, w tym także polski. 

Opera "Mojżesz" w PoznaniuREKLAMA
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„Jak można odmówić Bogu?!”
– o pedofilii w Kościele

Sprawa księdza Romana, skazanego za 
pedofi lię i po odbyciu kary mieszkają-
cego obecnie w  Puszczykowie, znana 
jest chyba wszystkim mieszkańcom nie 
tylko Puszczykowa i  okolic, ale także 
całego kraju. Mieszkańcy naszego re-
gionu protestują przeciwko zjawisku 
pedofi lii w  kościele, rodzice martwią 
się o  bezpieczeństwo swoich dzieci, 
czytelnicy ślą pełne niepokoju listy do 
redakcji. Postanowiliśmy raz jeszcze 
zabrać głos w  tej sprawie, uznając, że 
nie chodzi tu tylko o  osobę księdza 
z  Puszczykowa, lecz problem na ska-
lę światową, który do niedawna jesz-
cze był zmową milczenia, szczególnie 
w kręgu osób związanych z Kościołem 
katolickim. Pozwalamy sobie jedynie 
na poruszenie kilku wątków mając 
świadomość złożoności i  powagi pro-
blemu. Chcemy jednak, by stały się one 
impulsem do spojrzenia na zagadnie-
nie w  szerszej perspektywie, a  przede 
wszystkim skłoniły do poszukiwań, co 
można zrobić w  temacie, który chyba 
w nas wszystkich wywołuje sporo gnie-
wu, chęci zemsty, nawet nienawiści. 
I słuszny to gniew – jeśli jednak przero-
dzi się w konstruktywne działania.

Proces kanoniczny – szybkie zakończenie?
Wiemy, że ksiądz Roman został skaza-

ny za „co najmniej kilkadziesiąt” stosun-
ków seksualnych z  uczennicą i  w  2009 
r. trafi ł do więzienia. Po odbyciu kary, 
w  2012 roku zamieszkał w  domu chry-
stusowców w  Puszczykowie. Biskup 
Stanisław Gądecki, metropolita poznań-
ski i  przewodniczący Episkopatu Polski 
zaapelował o  jak najszybsze przepro-
wadzenie kanonicznego postępowania 
karno-administracyjnego wobec ks. Ro-
mana. Jak wiadomo, proces został wsz-
częty i jest w toku. Jak zapewnia rzecznik 
prasowy Towarzystwa Chrystusowego, 
ks. dr Jan Hadalski TChr, powinien on 
zostać zakończony w ciągu najbliższych 
dwóch miesięcy, wówczas sprawa zosta-
nie przekazana do Stolicy Apostolskiej 
do zatwierdzenia. Według informacji 
uzyskanych od rzecznika prasowego 
TChr, proces kanoniczny rozpoczął się 
i  trwał dużo wcześniej, zanim sprawa 
została nagłośniona w  mediach, kiedy 
jednak dokładnie – tego nie wiadomo. 
W wywiadzie dla KAI ks. Hadalski mówi: 
„Nie jest tak, że (proces – przyp. red.) zo-
stał wszczęty w ubiegłym tygodniu. Tak, 
jak napisał ks. Generał w  oświadczeniu: 

zgodnie z  wytycznymi Stolicy Apostol-
skiej dokumenty zostały wysłane do Wa-
tykanu. Przyszła odpowiedź z Kongrega-
cji Nauki Wiary z poleceniem powołania 
trybunału do rozpatrzenia tej sprawy. 
Trybunał został powołany i  pracuje. 
Wszystko zmierza do zakończenia postę-
powania i do wydania wyroku, który zo-
stanie przesłany do zatwierdzenia przez 
Kongregację Nauki Wiary. Nie jest więc 
tak, że trybunał został powołany dopie-
ro teraz. Został powołany wcześniej i bez 
publikacji medialnych sprawa niebawem 
by się zakończyła”. 
W puszczykowskim azylu

Zaraz po aresztowaniu ks. Roman zo-
stał zawieszony we wszystkich czynno-
ściach kapłańskich (tzw. suspensa peł-
na), włącznie z zakazem noszenia stroju 
duchownego. Po zapadnięciu wyroku ta 
kara była podtrzymywana aż do czasu 
wyjścia na wolność. Po wyjściu ks. Ro-
mana z  więzienia zawieszenie zostało 
złagodzone. Umożliwiono mu sprawo-
wanie Mszy Świętej, jednak tylko w  ka-
plicy domu zgromadzenia w Puszczyko-
wie, osobno albo razem ze współbraćmi 
z  domu emerytów, może także nosić 
strój duchowny (za: KAI – przyp. red.). 
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Ks. Roman nie prowadzi jednak żadnej 
działalności kapłańskiej w parafi ach, nie 
katechizuje, nie ma kontaktu z  dziećmi 
i  młodzieżą. Stąd właśnie wybór Pusz-
czykowa na miejsce pobytu księdza: jest 
to dom bez żadnych funkcji duszpaster-
skich, a kaplica jest kaplicą wewnętrzną 
zakonną, domową, można powiedzieć, 
że prywatną. Dopóki trwa proces kano-
niczny, ks. Roman jest nadal członkiem 
zgromadzenia. Chodziło o  to, aby do 
czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd 
kościelny i  Stolicę Apostolską zamiesz-
kał w domu, gdzie nie będzie prowadził 
żadnego duszpasterstwa oraz nie bę-
dzie miał kontaktu z parafi anami, szcze-
gólnie dziećmi i młodzieżą. Dom księży 
emerytów wydawał się najlepszym do 
tego miejscem. Ksiądz Roman pomaga 
tam starszym współbraciom w codzien-
nych posługach.
Fatalna pomyłka czy celowy atak?

Ataki na księdza Romana uderzyły 
także w  innego kapłana jednej z parafi i 
w Puszczykowie. Zbieżność imion księży 
i  podobieństwo pierwszej litery nazwi-
ska (proboszcz – P., chrystusowiec – B.) 
spowodowały wiele oskarżeń i  ataków 
pod adresem proboszcza. Były one na 
tyle uciążliwe, że kapłan zdecydował się 
na poinformowanie o zaistniałych incy-
dentach policji. Wyjaśnić tutaj należy, 
że dom zakonny księży chrystusowców 
położony jest w  bliskiej odległości od 
parafi i, obie placówki miały ze sobą do 
tej pory dobry kontakt, podejmowa-
ne były także różne formy współpracy. 
Jednakże, ks. Roman, którego dotyczą 
medialne publikacje, nie ma z  para-

fi ą w  Puszczykowie nic wspólnego: nie 
sprawował tam Mszy Świętych ani nie 
spełniał żadnych innych posług kapłań-
skich czy duszpasterskich. Tymczasem, 
atakom poddany został zupełnie nie ma-
jący związku ze sprawą człowiek. Spra-
wa jest bardzo bolesna i przykra również 
dla całego zgromadzenia chrystusow-
ców, którzy także doświadczają wielu 
agresywnych i  wulgarnych ataków. Czy 
wszyscy atakujący ks. Romana byli aż tak 
nieostrożni, nie sprawdziwszy dokład-
nie, o jaką osobę chodzi? Czy też w chęci 
wyrażenia swego oburzenia – skąd inąd 
słusznego – dla potępienia godnego 
czynu, kierowali swe ataki w  stronę ka-
płanów w ogóle, nie zważając na to, kto 
zostanie uderzony? 
Jakby sam Bóg prosił o pomoc

Jak twierdzi ks. Hadalski, „ksiądz Ro-
man był naprawdę świetnym duszpa-
sterzem, cieszył się dużym zaufaniem 
proboszcza i współpracowników, ale nic 
nie wskazywało na to, że prowadzi po-
dwójne życie. Dziś mnie to już nie dziwi 
tak bardzo. (…) Trudność w  wykryciu 
prawdy o  takim człowieku wynika wła-
śnie z  faktu, że cieszy się on zaufaniem 
współbraci, rodziny ofi ary, ma z wszyst-
kimi dobre kontakty i dobrą opinię jako 
duszpasterz. I  kiedy pojawia się podej-
rzenie, bardzo trudno jest w  to uwie-
rzyć”. Dokładnie – sytuacja komplikuje 
się jeszcze bardziej, gdy dodamy do tego 
fakt, że wielu ludzi zna i  doświadczyło 
dobra ze strony Kościoła. Wielu spośród 
głęboko wierzących nie akceptuje na-
wet myśli o tym, że ich pasterze, nauczy-
ciele, przewodnicy, jakimi są kapłani, 

mogli dopuścić się czynów strasznych, 
ogromnych krzywd wyrządzonych tym, 
których winni chronić – najmłodszym. To 
po prostu nie mieści im się w  głowach. 
Stawia to w  bardzo trudnej sytuacji 
wszystkie ofi ary nadużyć seksualnych ze 
strony księży – trudno przeciwstawić się 
ogromnej presji wywieranej przez sam 
Kościół, ale także znajomych, innych 
parafi an, a nawet rodzinę. Samemu rów-
nież trudno przełamać bariery. „Jeśli wy-
chowywałeś się w biedzie, religia ma dla 
ciebie duże znaczenie. Zainteresowanie 
księdza to coś pożądanego. Gdy poprosi 
cię o zebranie śpiewników lub wyniesie-
nie śmieci, czujesz się wybrany. Jakby 
sam Bóg prosił cię o  pomoc” (fr. fi lmu 
„Spotlight”). Być może dlatego pedofi lia 
wśród księży wydaje się nam szczegól-
nie okrutnym zjawiskiem. Krzywdzone 
są dzieci; ich zaufanie, potrzeba bezpie-
czeństwa, adoracji, miłości, bycia w cen-
trum uwagi i  wiele innych zostaje tutaj 
w brutalny i perfi dny sposób pogwałco-
nych. A  dodatkowo jest to poważnym 
zachwianiem wiary, która dla wielu ludzi 
stanowi o  sensie ich życia. „Zrozumcie, 
że to nie tylko fi zyczna przemoc, ale tak-
że duchowa. Kiedy ksiądz cię molestuje, 
okrada cię z  wiary” (fr. z  fi lmu „Spotli-
ght”). W  takiej sytuacji poskarżenie się 
komukolwiek bywa barierą przez wielu 
nie do pokonania.
Oskarżyć księdza – czyli jak działa prawo

 Po raz pierwszy publicznie o zjawisku 
pedofi lii w Kościele mówił Benedykt XVI. 
Przepraszał ofi ary i kilkakrotnie się z nimi 
spotkał. To za jego pontyfi katu uspraw-
niono procedury, które umożliwiają od-
suwanie podejrzanych o pedofi lię księży 
od pracy. Papież Franciszek także wie-
lokrotnie przepraszał za pedofi lię w Ko-
ściele, powołał również papieską ko-
misję ds. ochrony nieletnich. Od marca 
2015 r. w Kościele w Polsce obowiązuje 
zatwierdzony przez Stolicę Apostolską 
dokument z  wytycznymi odnośnie po-
stępowania w  przypadkach oskarżeń 
duchownych o  wykorzystanie seksual-
ne małoletnich. W  aneksach zawarte są 
okoliczności niesienia pomocy ofi arom, 
procedura postępowania w  przypadku 
zgłoszenia wykorzystania seksualnego, 
a także zasady profi laktyki. Po uzyskaniu 
informacji o nadużyciu seksualnym wo-
bec osoby niepełnoletniej ksiądz zostaje 
zawieszony i  odsunięty od powierzo-
nych mu zadań. Następne kroki to wsz-
częcie postępowania, pomoc duchowa, 
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psychologiczna i  prawna dla ofi ary, ko-
nieczność poinformowania jej o  moż-
liwości i  formach złożenia doniesienia 
o  przestępstwie, współpraca z  proku-
raturą, obowiązkowe szkolenia dla du-
chownych. Czy są to jednak skuteczne 
narzędzia? Praktyka i  liczne relacje ofi ar 
pokazują, że wiele jeszcze jest to zrobie-
nia w tej kwestii…
„Lękajcie się” – ofi ary pedofi lii mają głos

„Problem jest szerszy – podkreśla ks. 
Hadalski - Z  jednej strony ewentualne 
wydalenie ze zgromadzenia i  ze stanu 
kapłańskiego, jeśli taki wyrok zapadnie. 
Ale co będzie, kiedy on wyjedzie z Pusz-
czykowa? Po wyroku spakuje walizkę, 
wyjdzie za bramę, i co dalej? Pójdzie szu-
kać pracy, gdzieś zamieszka. (…) Chodzi 
o to, czy ktoś go będzie kontrolował. Nie 
ma państwowego rejestru, a Kościół nie 
będzie miał już nad nim żadnej władzy”. 

Problem pedofi lii wśród księży istnie-
je od dawna, jednak dopiero od kilku 
lat zaczynają pojawiać się głosy w  tej 
sprawie i  konkretne decyzje oraz uwa-
runkowania prawne. Pojawiły się liczne 
pozycje w  literaturze (dla przykładu: 
"Oskarżyłam księdza. Historia Ewy Or-
łowskiej", autorstwa A. Klonowskiego 
i  A. Rogulskiej, "Głosy Spoza Chóru", 
Agnieszki Zakrzewicz, "Lękajcie się. Ofi a-
ry pedofi lii w  polskim Kościele mówią." 
Ekke Overbeek), ofi ary zabierają głos, 
ujawniają fakty, opowiadają o  swoich 
przeżyciach, doprowadza się do pro-
cesów i  skazywania przestępców. Do-
stępne są także raporty poszczególnych 
państw dotyczące zjawiska pedofi lii 
w Kościele i ukrywania tego faktu przez 
biskupów. Działa również fundacja „Nie 

lękajcie się”, która zajmuje się pomocą 
ofi arom pedofi lii, zarówno prawną jak 
i  psychologiczną (grupy wsparcia, tele-
fon zaufania, mailing); głównym założe-
niem jest przerwanie milczenia, wyjście 
z  cienia i  dążenie do tego, by sprawcy 
ponieśli konsekwencje swoich czynów. 

Pojawiły się uregulowania prawne, do 
listy skazanych zaczynają dołączać kolej-
ni księża. To jednak wciąż jeszcze niewie-
le. Kościół ma potężną władzę i nie da się 
tak szybko zlikwidować faktu ukrywania 
różnych jego „słabości”. Dlatego coraz 
więcej osób zaczyna otwarcie wyrażać 
swój protest przeciwko zjawisku pedo-
fi lii w  Kościele – między innymi w  tym 
celu zebrali się niedawno mieszkańcy 
Puszczykowa, by głośno powiedzieć 
o  swoim zaniepokojeniu i  sprzeciwie 
wobec tego zjawiska. Dlatego także po-
wstał ten tekst. Chcemy, by nasz redak-
cyjny głos również zabrzmiał w tej spra-
wie. Bo tutaj nie można milczeć. Sprawa 
księdza z Puszczykowa jest jedną z wielu 
w naszym kraju i na całym świecie. I nie 
chodzi tu o „nagonkę” na Kościół, pod-

danie się buntowniczym nastrojom czy 
już w ogóle – atak na pojedynczą osobę 
skazanego księdza. To, co przede wszyst-
kim przyświeca pisaniu tego tekstu to 
przeświadczenie, że ofi arom należy się 
pomoc, a także – że trzeba głośno mówić 
o problemie, by zerwać kurtynę milcze-
nia, kamufl ażu i  obłudy. Ofi ary pedofi lii 
coraz częściej zabierają głos, potrzebni 
są jednak inni, którzy będą ich słuchać, 
potrzebna jest konkretna pomoc spo-
łeczeństwa – dlatego nie można dłużej 
milczeć. Prawda często bywa trudna – do 
ujawnienia i  do przyjęcia. Ale to jedyna 
droga do uzdrowienia. Zaakceptowanie 
tej prawdy to konieczność, potrzebują 
tego zarówno ofi ary jak i wszyscy pozo-
stali, by chronić kolejnych młodych ludzi 
przed krzywdą. I z pewnością potrzebuje 
tego także Kościół.

I  na koniec jeszcze jedno: w  artykule 
poruszamy temat pedofi lii w  Kościele, 
nie powinniśmy jednak zapominać, że 
jest to zjawisko występujące także w in-
nych grupach społecznych. Tekst skupia 
się na księżach, jednakże mówić o  tym 
problemie trzeba zawsze i głośno. Powo-
dy są takie same: obrona ofi ar i  pomoc 
dla nich. A  podsumowaniem powyż-
szych wątków niech będą słowa: „Nie, 
nie przeżywam euforii, kiedy słyszę, że 
jakiś biskup odsunął pedofi la kapłana 
od sprawowanej funkcji. Jeden przez 10 
lat przesuwał księdza pedofi la z  parafi i 
do parafi i po każdym wyroku sądu. Cza-
sem czuję się w  obowiązku współczuć 
tym „biednym, zaszczutym kapłanom”... 
Nie współczuję. Myślę o ofi arach, myślę 
o tym, co należy się ofi arom. To ofi arom 
przede wszystkim należy się szacunek, 
współczucie, pomoc i zadośćuczynienie. 
Również materialne.” (fragment bloga 
Lesława Juszczyszyna – „Gdzie ta pedo-
fi lia w Kościele?”).  (M.M.)
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Na łamach Gazety Mosińsko-Puszczykow-
skiej pisaliśmy już o  inicjatywach naszej 
mosińskiej pracowni architektonicznej 
– RS architektura i  jej właścicielki pani 
Renaty Szymańskiej –Obidzińskiej. Przy-
pomnijmy – pani Renata w  listopadzie 
zainicjowała i  poprowadziła bezpłatne 
konsultacje architektoniczne dla wszyst-
kich planujących budowę, rozbudowę lub 
urządzenie wnętrza. RS Architektura włą-
czyła się także jako sponsor (i 4-osobowy 
zespół biegaczy) w  III Bieg Zimowy po 
Wielkopolskim Parku Narodowym. 

W styczniu zrealizowany został także ko-
lejny „projekt” zainicjowany przez zespół 
RS Architektura: zapowiadane warsztaty ar-
chitektoniczne dla dzieci pod hasłem „Mój 
wymarzony dom”. Zajęcia zorganizowane 
w  Bibliotece Miejskiej w  Puszczykowie, 
które poprowadziła p. Renata Szymańska-
Obidzińska oraz p. Mariusz Obidziński, były 
jednocześnie cegiełką dla Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy – całkowity do-
chód z zajęć przeznaczony został bowiem 
na ten cel.

Piętnastoosobowa grupa dzieci, w więk-
szości w  wieku dziesięciu, jedenastu lat 
(choć byli także młodsi uczestnicy) miała 
okazję poznać odrobinę tajniki pracy archi-
tekta. Na początku dzieci przedstawiły się 
i każde opowiedziało o swoich zaintereso-
waniach, a następnie siedząc w kółku roz-
mawiały o tym, czym zajmuje się architekt 
(że nie tylko projektuje domy i wnętrza – jak 
sądzili młodzi uczestnicy, ale także szkoły, 
przedszkola, galerie, przychodnie i  wiele 

innych obiektów),  z  czego składa się bu-
dynek, jak nazywają się poszczególne jego 
elementy, jakie materiały można zastoso-
wać do jego budowy. Prowadzący pod-
kreślali, że materiałem nie musi być tylko 
cegła, tynk czy dachówka ale także metal, 
drewno, szkło, tworzywa sztuczne, i  wiele 
innych, że można te elementy ze sobą łą-
czyć, mogą się przenikać, tworzyć rozbu-
dowane formy przestrzenne. Dzieci miały 
okazję zobaczyć przykłady takich realizacji 
podczas kolejnej części zajęć - pokazu slaj-
dów  przedstawiających niezwykłe domy 
z  całego świata, z  ogromnymi przeszkle-
niami, przenikającymi się bryłami,  idealnie 
pasujące do miejsca, w  którym je zapro-
jektowano, jak chociażby słynny „Dom nad 
wodospadem” Franka Lloyda Wrighta. 

Po rozbudowanym, inspirującym wpro-
wadzeniu dzieci przystąpiły do samodziel-
nej pracy. Zadanie polegało na wykonaniu 
makiety „domu moich marzeń” z przygoto-
wanych materiałów plastycznych. Zaska-
kujące było to, że uczestnicy błyskawicznie 
wcielili się w role małych architektów, two-
rząc różnorodne, fascynujące konstrukcje 
– dalekie od typowych, tradycyjnych do-
mów z  sąsiedztwa. Pojawiła się zieleń na 
dachach, wielkie przeszklenia, nietypowe, 
asymetryczne formy, baseny, okna o  róż-
nych kształtach, nawet bardzo trudne pod 
względem statyki konstrukcje, które tutaj 
stawały się wymarzonym i  realnym do-
mem.

Okazało się, że dla małych architektów nie 
ma rzeczy niemożliwych, nie ma konstruk-

cji, których nie da się zbudować, nie ma 
szablonów i rutyny – każda praca wygląda-
ła bowiem inaczej, była dziełem wyobraźni 
młodego człowieka, uruchomionej w umie-
jętny sposób przez prowadzących, którzy 
dali impuls do tworzenia i  pomocną dłoń 
w technicznym okiełznaniu materiałów pla-
stycznych. Dzieci po raz kolejny pokazały, że 
warto uczyć się od nich patrzenia na świat 
i twórczego myślenia.

Warsztaty miały na celu przede wszyst-
kim kształtowanie kreatywności, otwarto-
ści umysłu, pokazanie, że można tworzyć 
coś, wydawałoby się, niemożliwego, szukać 
nowych rozwiązań, patrzeć innym okiem 
na rzeczywistość. Jak podkreśla pani Re-
nata, ograniczeniem jest jedynie nasza 
wyobraźnia – dopóki nie zamkniemy jej 
w schematy, będziemy mogli tworzyć bez 
zahamowań. Podczas warsztatów dzieci 
pokazały, że potrafi ą to robić w  sposób 
doskonały. Pozwala to mieć nadzieję, że 
wyrosną z nich kreatywni, otwarci na świat 
ludzie, ze świeżością spojrzenia, myśleniem 
i  wyobraźnią, które pozwolą im na two-
rzenie nowej rzeczywistości. A  może ktoś 
z nich zostanie w przyszłości architektem…  
potencjał mają ogromny!

W  związku z  dużym zainteresowaniem 
zajęciami oraz bardzo pozytywnym odze-
wem p. Renata wraz z zespołem RS Archi-
tektura zastanawia się nad kolejna edycją 
warsztatów w  Bibliotece w  Puszczykowie 
–  i wszystko wskazuje na to, że uda się to 
zorganizować jeszcze w  czasie ferii zimo-
wych… (M.M.)

Ogranicza nas jedynie wyobraźnia
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Mosińskie Spoty Samochodowe 
- „Łączymy ludzi i działamy”

Są młodzi, pełni energii, w głowach mają mnóstwo pomy-
słów, a  co najważniejsze – pasję, którą coraz skuteczniej 
zarażają innych. Od nieformalnych spotkań w gronie miło-
śników motoryzacji, wymiany doświadczeń, wspólnych ob-
jazdów okolicy, grupa szybko zaczęła realizować duże zada-
nia, szczytne cele. Mowa o Stowarzyszeniu Mosińskie Spoty 
Samochodowe. O jego działaniach i planach na przyszłość 
opowiadają redakcji  członkowie: Elena Cieleńska i Przemy-
sław Raźny. 

Powolne Objazdy Mosiny z celem 
Miłośnikom motoryzacji znana jest inicjatywa o nazwie Noc-
na Jazda Bez Celu – w niemal każdym dużym mieście ludzie 
spotykają się i jeżdżą dla samej przyjemności jazdy. W Mosinie 
młodzi ludzie wpadli na pomysł, by były to spotkania mające 
konkretny cel – tak powstała inicjatywa Powolnych Objazdów 
Mosiny i zbiórki na schronisko dla zwierząt w Skałowie. W po-
rozumieniu ze schroniskiem zbierali potrzebne rzeczy: karmę, 
koce, ręczniki, zabawki. Poprowadzili przejazd ulicami Mosiny 
- odzew był tak duży, że musieli przygotować dodatkowe sa-
mochody do transportu. Wszystko odbyło się przy zachowa-
niu bezpieczeństwa i  bez utrudnień dla innych uczestników 
ruchu drogowego: członkowie stowarzyszenia, odpowiednio 
oznakowani, zabezpieczali cały przejazd, wybrali też godzinę, 
by ruch na drodze był jak najmniejszy i by móc bezpiecznie 
i spokojnie przejechać. 

Efekty były tak zaskakujące, że postanowili działać dalej 
– tym razem zorganizowali mikołajkową zbiórkę słodyczy 
dla dzieci z  Domu Dziecka w  Bninie. Tutaj zaskoczenie było 
jeszcze większe: duże paczki dobrej jakości wyrobów, o łącz-
nej wartości około 4 tysięcy złotych, powędrowały do domu 
dziecka, zapewniając dzieciom słodycze nie tylko na mikołaj-
ki, ale także święta, najbliższe urodziny i inne okolicznościowe 
imprezy. Od wychowawców usłyszeli wtedy: „zrobiliście nam 
święta” – te słowa były największą nagrodą, potwierdzeniem, 

że warto działać dalej.  
Akcje i  zbiórki przy okazji Powolnych Objazdów Mosiny 

to jednak nie wszystko. W sierpniu 2016 r. udało się zorgani-
zować dużą imprezę, o  której wcześniej mogli tylko marzyć. 
Auto Spot w Mosinie zgromadził wówczas 110 samochodów, 
podzielonych na strefy w zależności od marki. „To, co rok temu 
sobie wymarzyliśmy – impreza na sto samochodów – w sierp-
niu się spełniło, zatem dotarło do nas, że jedyne, co jest nam 
potrzebne, to nasza praca i  wiara we własne możliwości” – 
mówią. I skutecznie działają dalej.

Lokalne działania z korzyścią dla wszystkich
Jest ich coraz więcej: szesnastu członków stowarzyszenia, 

do tego około osiemdziesięciu osób aktywnie biorących 
udział w spotkaniach, ponad tysiąc obserwujących na porta-
lu społecznościowym. Wszyscy działający w  stowarzyszeniu 
są zaangażowani w  działalność organizacji – przy realizacji 
pomysłów różne osoby przejmują inicjatywę, delegowane 
są zadania. Członkowie stowarzyszenia starają się także zdo-
być wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać na 
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wielu płaszczyznach – stąd plany na organizowanie kursów 
pierwszej pomocy czy szkoleń z  zakresu kierowania ruchem 
drogowym. 

Starają się, by każde działanie wiązało się z czymś pożytecz-
nym. I tak, przy okazji imprez współpracują np. z OSP z Pecnej, 
która robi pokazy ratownictwa, a  przy okazji omawia różne 
sytuacje, które można spotkać na drodze, instruuje, co robić, 
gdy jest się świadkiem wypadku itp. Spotkania są też okazją 
do wymiany doświadczeń, informacji – gdzie można najle-
piej wyremontować auto, kupić potrzebne części, znaleźć 
fachową pomoc itp. Takie informacje są bezcenne, a korzyści 
obopólne, zatem coraz łatwiej przychodzi młodym ludziom 
zapraszanie partnerów do współpracy. Pozyskują ich na lo-
kalnym rynku – w ten sposób miłośnicy motoryzacji zyskują 
zaufane miejsca i fachowców, którym mogą powierzyć swoje 
auta, a mechanicy i inni specjaliści - nowych klientów.
 
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Głównym celem jest cały czas propagowanie bezpiecznej 
jazdy. Starają się przekazywać młodym kierowcom, by nie 
przeceniali swoich możliwości i byli ostrożni na drodze. Chcą 
też zainteresować innych motoryzacją, bezpieczeństwem na 
drodze, robieniem czegoś pożytecznego. „Kiedyś organizowa-
liśmy spotkania co miesiąc, teraz skupiamy się na tym, by ro-
bić większe imprezy – rzadziej, ale z konkretnym programem” 
- mówią. Stąd inicjatywy Stowarzyszenia skierowane są nie 
tylko młodych ludzi, ale wszystkich mieszkańców Mosiny – 
w tym roku na przykład, podczas Dni Mosiny, planowany jest 
zjazd zabytkowych samochodów, podczas którego będzie 
można nie tylko obejrzeć klasyczne auta, ale też porozma-
wiać z właścicielami, wymienić informacje, zasięgnąć porady. 
Prawdziwa gratka dla miłośników motoryzacji! 

Kolejnym celem jest to, by na spotkaniach i  imprezach pa-
nowała spokojna, dobra atmosfera. Ludziom, którzy przyjeż-
dżają, by się popisać tłumaczy się, że swoje umiejętności moż-
na zweryfi kować na torze lub też pustym parkingu czy innym 
miejscu, gdzie nie będą narażeni inni użytkownicy drogi. „Na 
imprezach staramy się wychodzić do ludzi, rozmawiać z nimi, 
tworzyć atmosferę, która spowoduje, że ludzie zechcą do nas 
wracać. Nieważne jest to, jakim samochodem się jeździ i  ile 
ma się pieniędzy – ważne, jakim kto jest człowiekiem, jaką 
wiedzę posiada, czy motoryzacja to rzeczywiście jego pasja, 
jak dba o swoje auto itp.”. I ta otwartość, a jednocześnie jasne, 
konkretne reguły każdej imprezy powodują, że coraz więcej 
osób przyjeżdża na kolejne spoty.

Promocja gminy i plany na przyszłość
Co powoduje, że Mosińskie Spoty Samochodowe przycią-

gają coraz więcej ludzi? Przede wszystkim wspomniana wcze-
śniej atmosfera, jaką starają się tworzyć przez bezpośredni 
kontakt z uczestnikami każdego wydarzenia. Co ważne, dzia-
łają legalnie, mają zgodę władz miasta, policji, możliwość 
legalnego korzystania z  placu targowiska – to daje komfort 
działania i  duże pole manewru (choć to także duża odpo-
wiedzialność). Łatwiej też pozyskiwać partnerów, gdy działa 
się zgodnie z  prawem, za organizacją stoją konkretne oso-
by, uprawnione do podpisywania dokumentów, załatwiania 
formalności itp. Działalność Spotów wpływa również bardzo 

korzystnie na promocję gminy - w  branży motoryzacyjnej 
Mosina jest już znanym miejscem, ludzie wiedzą, że jest to 
przyjazna dla nich gmina. I przyjeżdżając tutaj zwiedzają oko-
licę, kupują lokalne produkty, słowem – korzyści jest wiele dla 
różnych podmiotów. Nic dziwnego, że władze miasta bardzo 
wspierają wszelkie inicjatywy Stowarzyszenia.

Zima to dla Mosińskich Spotów czas planowania działań na 
najbliższe pół roku – w planach są duże, otwarte dla wszyst-
kich imprezy. Pora już zacząć myśleć o  większym placu (tar-
gowisko staje się za małe na duże imprezy), jak zorganizować 
współpracę z  fi rmami, jak poszerzyć zasięg działania będąc 
jednocześnie głównie na lokalnym rynku. Na pewno można 
się będzie spodziewać kolejnych Powolnych Objazdów Mosi-
ny, zawsze z  jakimś celem. Marzy im się także więcej upraw-
nień, by móc organizować np. ruch w Mosinie podczas prze-
jazdów. Kiedy stoi się w  korku, najłatwiej zwrócić uwagę na 
to, co jest umieszczone przy drodze. „Mamy ograniczone moż-
liwości, ale łączymy ludzi i  działamy” - mówią. Pokazują też, 
że trzeba reagować, być aktywnym – sami na przykład zgła-
szają zauważone dziury w drogach wychodząc z założenia, że 
motoryzacja to szeroka płaszczyzna i  dbając o  drogi dbamy 
o nasze auta. 

Mosińskie Spoty Samochodowe to inicjatywa działań w wie-
lu różnych obszarach. Młodzi ludzie z czegoś, co mogłoby być 
tylko przyjemnością jeżdżenia samochodem, tworzą okazję 
do robienia wielu pożytecznych rzeczy dla innych. Działają 
z myślą o lokalnym rynku, dbają o dobry wizerunek całej gmi-
ny. Pokazują, że realizując swoje pasje można zrobić wiele do-
brych i pożytecznych rzeczy dla innych, dla miejsca, w którym 
się żyje. Udowadniają, że jeśli się chce, można zrobić bardzo 
dużo. Z pewnością warto ich poznać. Już dziś zapraszamy na 
kolejne „spotowe” imprezy. A  szczegóły i  bieżące informacje 
można znaleźć na profi lu Mosińskich Spotów Samochodo-
wych na facebooku. (M.M.)



16

Opowieści ze szkła i kamienia
Maluje i haftuje. Pisze wiersze i piosenki. Śpiewa. Uczy. I po-
dróżuje po świecie, trzymając w ręku kamyk pokryty krop-
kami w  abstrakcyjne wzory. Kamieniami wypełnia walizki, 
wypycha kieszenie. Zawsze obawia się, że ktoś na lotnisku 
się zdziwi, zapyta… Ale nikt się nie dziwi. Przywozi te ka-
mienie do swojego domu w  Puszczykowie. Tu zamienia je 
w dzieła sztuki.

Kamienie są wyzwaniem i  inspiracją. „Gdy kamień stuknie 
o  kamień, bryzgają iskry, dziwaczne hieroglify, mapy gwiaz-
dozbiorów” – pisał Charles Simic. Do „drzwi kamienia” pukała 
Wisława Szymborska. Kasia Nosowska śpiewała „Spokojnym 
swym istnieniem zachwycił mnie samotny kamień, pozazdro-
ściłam mu”. Jaką tajemnicę kryje autorka malowanych kamie-
ni, porcelany, szkła? Jak żyje? Co ją inspiruje?

Kiedy odwiedzam Romę Dużewską-Ziębę w domu przy uli-
cy Wierzbowej, gospodyni towarzyszy pies Aisza. - Ze schro-
niska. Dbam, by moje psy nie były z hodowli. Pierwszą znajdę 
przyniosła mi uczennica. Naszego szalonego wilczka nazwa-
łam Gibli, od gorącego wiatru na pustyni, wiejącego wiosną 
i  jesienią - mówi. – Z sentymentu do Libii, gdzie spędziliśmy 
z mężem kilka lat.

W  jej domu rozbrzmiewają języki. Angielski, hiszpański, 
niemiecki, rosyjski, a  nawet nepalski. - Córka kilka miesięcy 
spędziła w Nepalu. Od dziecka rozmawialiśmy z nią tylko po 
angielsku - wyjaśnia pani Roma. – Ten dom to działająca od 26 
lat Finch System Szkoła Języków Obcych. „Finch” od nazwiska 
Zięba. Mówi się idziemy do Fincha – uśmiecha się. Uczniowie 
spotykają się także poza lekcjami, tworzą świąteczne kartki, 
organizują zbiórki karmy dla psów ze schroniska.

Od piętnastu lat właścicielka maluje portrety, tancerki fl a-
menco, arabskie piękności, drzewa, zachody słońca… Półki, 
gabloty, szufl ady jej domu wypełniają setki butelek i talerzy, 
całe zastawy stołowe, od fi liżanek po dzbanki, cukiernice, kie-
liszki do jajek, solniczki. A  na talerzach układa kompozycje 
z tysiąca barwnych kamieni.

 - Pierwsze  kamienie przytrzymywały obrus przed wiatrem. 
Kolejne rozesłałam do przyjaciół, w  specjalnych woreczkach 
uszytych przez mamę - jako zaproszenia na rocznicę ślubu. 
Najpiękniejsze kamienie znalazłam w  Chorwacji - niezwykle 
gładkie, aksamitne w  dotyku, niczym marmur. Podobnych 
szukałam potem w Grecji i nad Bałtykiem.

Malując kamienie i  talerze używa kropek, które układają się 
w fantazyjne, abstrakcyjne wzory. Tworząc na szkle, inspiruje się 
dziełami mistrzów, fotografi ami,  obrazami zapamiętanymi z  po-
dróży do  Boliwii, Brazylii, Tajlandii, Turcji, Szkocji, Francji, Egiptu.

- To benedyktyńska praca. Jedną butelkę maluję przez pięć go-
dzin, nie więcej niż trzy na miesiąc - Roma Zięba śmieje się, że 
perfekcjonizm ma wpisany w DNA. Nie wierzyłam w swój talent 
i dlatego postanowiłam zostać dobrą nauczycielką angielskiego. 
A przecież marzyła o sztuce. Jako dziecko uczyła się haftu arty-
stycznego w pracowni Pałacu Kultury w Poznaniu. Kiedy urodziła 
syna, spod igły patrzyła na dziecko, wyszywając przy tym geo-
metryczne wzory, kwiaty, liście winorośli. Z  dumą pokazuje mi 
piękne, starannie wymaglowane obrusy. Dziś nie tylko maluje, 
haftuje, ale także pisze teksty piosenek i śpiewa. Razem z przyja-
ciółmi wydała płytę. Jako organizatorka babskich rajdów rowe-
rowych jest autorką jedynych w swoim rodzaju przewodników 
z  mapami, ciekawostkami, zagadkami, tekstami do poczytania 
w  podróży, ćwiczeniami  z  angielskiego. Segregatory liczą po 
130 stron. Stworzyła już 14 takich grubych albumów.

Aż nadszedł czas, kiedy obudziła się jako malarka gotowa 
z  hobby uczynić zawód. - Chcę sprzedawać swoje prace - 
mówi: - Alter ego podpowiadało - zrób to, ale proza życia za-
wsze mnie doganiała… Ma nadzieję, że teraz będzie inaczej.

Prace Romy Zięby można obejrzeć i zamówić za pośrednic-
twem strony internetowej romART.pl
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Wyścigi z psami w roli głównej

Możecie je spotkać na leśnych ścież-
kach Puszczykowa, Mosiny, Sowi-
nek… trenują swoje psy po sąsiedzku 
w  naszych lasach. Krystyna Jasiczak 
i  Joanna Szurkowska są licencjono-
wanymi zawodniczkami Polskiego 
Związku Sportu Psich Zaprzęgów. 
Można powiedzieć, że to wyjątkowe 
panie, ponieważ dzielnie walczą re-
prezentując nasz kraj na zawodach 
w  coraz popularniejszej dyscyplinie 
sportowej – bikejoringu i canicrossie.

Bikejoring to ekstremalna dziedzina 
sportu zaprzęgowego rozgrywana na 
dystansach sprinterskich. Kolarz gór-
ski tworzy  team z  psem. Rower połą-
czony jest specjalną liną zaopatrzoną 
w  amortyzator. Założenia nadrzędne 
to odpowiednia waga psa (wykorzysty-
wane w  bikejoringu psy to tzw. grey-
stery - specjalne mieszanki wyżłów 
i  greyhoundów, ESD, Siberian husky 
itp.) oraz jego właściwe  przygotowa-
nie (pies nie jest zmuszany do biegu). 
Szybkość przy zjazdach dochodzi od 
40 do 60km/h. Canicross polega na-
tomiast na bieganiu z  psem połączo-
nym z zawodnikiem odpowiednią liną 

(podobnie jak w bikejoringu). Zwierzę 
pomaga sportowcowi biegnąc, „pro-
wadząc go” przodem. Ostatni wyczyn 
naszych Pań w  bikejoringu i  canicros-
sie, o  którym chcemy wspomnieć, to  
ich udział w  Mistrzostwach Europy 
ECF. Odbyły się one 15 i  16 paździer-
nika 2016 r. w  Nove Mesto na Morave 
– (Republika Czeska). Trasa zawodów 
wynosiła 5,4 km. Była naszpikowana 
podjazdami i zjazdami - w języku spor-
towym nazywana jest interwałową. 
Wymagała siły i techniki. Tego rodzaju 
wyścig oceniany jest w kategorii trud-
nego fizycznie zarówno dla zawodnika 
jak i psa. 
Krystyna przyzwyczaiła nas do zwy-
cięstw… Przypomnijmy: 
Mistrzostwa Świata Lubliniec 2005 r. 
- II miejsce                                                                                                         
Mistrzostwa Europy Kcynia 2007 r. 
- I miejsce                                                                                                
Zdobywca Pucharu Polski 
sezon 2008/2009 r.                                                                                        
Mistrzostwa Europy ECF Anglia 2012 r. 
- III miejsce                                                                                       
Mistrzostwa Europy ECF Szwajcaria 
2013 r. - VI miejsce  (dojazd do mety na 
samej obręczy)                           
Grand Prix Europy Francja 2014 r. 
- III miejsce                                                                                                                
Mistrzostwa Europy Francja 2014 r.                                                                                                                       
Tym razem musiała się zmierzyć  nie 
tylko z  rywalami, ale także z  awarią 
haka trzymającego łańcuch. Walczyła 
dzielnie, dlatego ukończyła I  etap za-
wodów na 16 pozycji.  
Krystyna  nigdy się nie poddaje. Jest 

zawsze uśmiechnięta i  myśli pozy-
tywnie.  Idąc za ciosem, z głową pełną 
marzeń o  poprawie czasu, wystarto-
wała w II etapie konkurencji. Poprawiła 
wynik o  siedem pozycji co dało jej 9 
miejsce. Rezultat Krystyny Jasiczak na 
Mistrzostwach Europy to ostatecznie 
12 miejsce. 
Kolejna pani zafascynowana „psimi 
zaprzęgami” to Joanna Szurkowska, 
która ma za sobą udany debiut pod-
czas wspomnianych zawodów. Dzięki 
pracy, wysiłkowi i samozaparciu w wy-
ścigach takiej rangi na 69 startujących 
po II etapie uklasowała  się w połowie 
stawki (37 miejsce)
Cieszymy się, że Krystyna i  Joanna 
ukończyły dystans bez upadków i kon-
tuzji. Życzymy im dalszych udanych 
startów i  prężnego rozwoju tej dzie-
dziny sportu w naszej społeczności.

Zawodniczki za pośrednictwem GMP pragną 
złożyć podziękowania za opiekę medyczną 
fi rmie MEDICOMPLEX, opiekę weterynaryjną 
Firmie Gabinety Tadeusz Blumczyński i Jan 
Blumczyński. O dietę startową zadbał MOVON, 
a Firma Statucki o karmy dla psów. Podziękowa-
nie także dla Firmy JOBDONE.

Dorota Lisiak
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Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
w gminie Mosina

Lata zaniedbań w  gospodarowaniu przestrzenią publiczną 
i  prywatną w  gminie Mosina oraz zwykle niewystarczające 
środki na modernizacje spowodowały, że doszło do zdegra-
dowania infrastruktury oraz zabudowy, zwłaszcza mieszka-
niowej. Dodatkowo nawarstwiające się problemy gospodar-
cze i  społeczne pogarszały warunki życia na terenie naszej 
gminy. To duży problem, który dotyczy praktycznie całej Pol-
ski.

Rozwiązaniem może być tzw. rewitalizacja obszarów zdegra-
dowanych, o których była mowa w środę 18 stycznia w Urzędzie 
Miejskim w  Mosinie podczas posiedzenia Komisji Inwestycji, 
Mienia Komunalnego i  Ładu Przestrzennego. Tematem prze-
wodnim była właśnie rewitalizacja terenów zdegradowanych 
na obszarze naszej gminy. Na posiedzeniu obecni byli burmistrz 
Gminy Mosina Jerzy Ryś, wiceburmistrz Przemysław Mieloch 
oraz wielu z mosińskich radnych.
Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja jest to zespół działań o różnorodnym charakte-
rze (prawnym i faktycznym) mających na celu wyprowadzenie 
części miasta (zwanej: „obszarem zdegradowanym”) ze stanu 
kryzysu.
Obszary objęte rewitalizacją

Celem ustalenia obszarów objętych rewitalizacją w  gminie 
Mosina została przeprowadzona przez zewnętrzną fi rmę spe-
cjalna analiza, która została przeprowadzona na podstawie 
tzw. wskaźników społecznych (problemy alkoholowe, bezrobo-
cie, ubóstwo), środowiskowych, funkcjonalno-przestrzennych 
(służby zdrowia), gospodarczych oraz diagnozy społeczno-go-
spodarczej.

Obszary zdegradowane wyznaczono też w  wyniku analizy 
stanu sołectw z  uwzględnieniem takich czynników, jak: liczba 
działających organizacji pozarządowych, liczba osób bezrobot-
nych, liczba świadczeń pomocy społecznej, liczba kradzieży, 
liczba włamań, liczba czynów rozbójniczych czy liczba kradzie-
ży samochodów.

Na podstawie analizy zgromadzonych danych wyznaczono 
obszary zdegradowane, z nich zaś wyodrębniono obszary rewi-
talizacji. 

W wyniku analizy wyodrębniono następujące obszary:
Podobszar Dymaczewo Nowe;
Podobszar Krosinko, Ludwikowo;
Fragment Miasta Mosina
Wyodrębnione obszary charakteryzują się zdegradowaniem 

funkcji społecznych, gospodarczych i  infrastruktury technicz-

nej, przestrzeni publicznej oraz zmniejszonym potencjałem ak-
tywności społeczności lokalnej. Jak widzimy na mapie, jest to 
obszar dużej części naszej gminy.

Podczas posiedzenia komisji ciekawym stwierdzeniem po-
dzielił się jeden z radnych, Pan Waldemar Wiązek:

Od 1989 roku żyjemy w Państwie prawa, gdzie własność pry-
watna jest zagwarantowana w konstytucji. I tak dla przykładu, 
mamy obszar zdegradowany, na którym Pani X posiada swoją 
nieruchomość, i w wyniku ustalania obszarów objętych rewita-
lizacją będzie teraz na tej nieruchomości ustalane co jej wolno, 
a  co nie, czy może posadzić takie drzewo, taką sadzawkę czy 
inną. Dlaczego nie jest powiedziane, że obszar ten ma dotyczyć 
terenów, których własnością jest gmina? Wchodzimy tutaj na 
teren prywatny, gdzie łatwo jest skrzywdzić człowieka, bardzo 
łatwo narzucić swoją wolę, która może być inna niż właściciela 
gruntu. Konkludując, władza zaczyna mieć coraz większy wpływ 
nad obywatelami, od czego powinniśmy właśnie odchodzić.

Zdegradowana Mosina
Gmina wydaje olbrzymie pieniądze na dokumenty dotyczące 

rewitalizacji obszarów, organizuje spotkania, planuje większe 
zmiany. Tymczasem zapomina o  problemach, które są bardzo 
proste do rozwiązania, takie jak sprawa nieruchomości przy ul. 
Wawrzyniaka w  Mosinie, co do której mieszkańcy od lat pro-
szą władze miasta o  uporządkowanie terenu. Nieruchomości 
znajduje się obok ... Kokotka. Nikt się tym nie zajmuje, choć do 
rynku to tylko kilkadziesiąt metrów. Rynek jest zadbany, to wi-
zytówka Mosiny, władze starają się o ratusz od lat, zapominając 
o  innych nieruchomościach w pobliżu rynku. W opuszczonym 
od lat domu z wybitymi oknami odbywają się często zakrapiane 
imprezy. Codziennie przechodzą tędy mieszkańcy.

Czy program rewitalizacji obejmie swoim działaniem np. taką 
nieruchomość jak dworek przy ul. Krotowskiego?

Mieszkańcy dworku od dawna też zgłaszają podobne proble-
my. Pałac Budzyń to kolejna piękna nieruchomość gminna wy-
magająca odrestaurowania. Na zlecenia urzędnika ktoś przyj-
dzie łatać dziurę, naprawić drobiazg, ale to nic nie zmienia. Boli 
ich to, że mieszkają w budynku, który straszy. – Nie mówimy, że 
mieszkamy w pałacu, bo to wstyd. W mieszkaniach mamy ład-
nie, ale ludzie o tym nie wiedzą i źle o nas myślą.

To tylko kilka z  problemów "rewitalizacyjnych" jakie nękają 
mieszkańców naszej gminy. Czy szumny program rewitalizacji 
obszarów zdegradowanych będzie sposobem na rzeczywiste 
poradzenie sobie z problemami obszarów zdegradowanych?

W ubiegłym roku Najwyższa Izby Kontroli oceniła, że Lokalne 
Programy Rewitalizacji, na terenie 11  skontrolowanych gmin, 
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O debiucie dla dorosłych norweskiej pisarki dla dzieci Mai 
Lunde, zrobiło się głośno jeszcze przed oficjalną premierą 
książki. Myślę, że słusznie. Zgadzam się z Katarzyną Mize-
rą z magazynu „Joy", że "Historia pszczół" to "plaster mio-
du na stęsknione dobrej literatury dusze".

Tytuł „Historia pszczół” może być mylący, bo mimo że owa-
dy są równoprawnym bohaterem książki, jest to opowieść 
o kierunku, w którym zmierza nasza ludzka cywilizacja. Trzy 
prowadzone naprzemiennie wątki, składają się w  zgrabną 
i  bardzo ciekawą całość, której spoiwem są pszczoły: dzie-
więtnastowieczna Anglia i pierwsze próby skonstruowania 
nowoczesnego ula; Ameryka współcześnie i pszczelarz, któ-
ry mierzy się z katastrofą Colony Collapse Disorder, czyli ze-
społem masowego ginięcia pszczoły miodnej; oraz koniec 
dwudziestego pierwszego wieku w  Chinach i  ręczne zapy-
lanie drzew. 

Książka jest połączeniem kilku gatunków: powieści apo-
kaliptycznej, psychologicznej, ekologicznej i  moralitetu, 
dzięki któremu zyskuje wymiar uniwersalny. Mimo że temat 
jest mroczny, dotyczy w  końcu globalnej katastrofy, to jak 
przystało na autorkę książek dla dzieci, daje ona czytelniko-
wi iskierkę nadziei. Na zrozumienie, że ludzkość jest cząst-
ką większego ekosystemu i  że nie można długo bezkarnie 
naruszać równowagi w  przyrodzie. Oraz że próba kontroli 
i zapanowania nad światem musi skończyć się fiaskiem. Dla 
mnie, wychowanej w duchu zachodniej kultury z jej skupie-
niem się na jednostce, otwierającym doświadczeniem było 
porównanie społeczności pszczół, nastawionej na przetrwa-
nie całego ula z naszą cywilizcją. Okazuje się, że mamy bar-
dzo wiele punktów stycznych ze światem owadów. 

Lektura była też pretekstem do zastanowienia się nad 
odpowiedzialnością pojedynczego człowieka za katastrofę 
ekologiczną. Czy my, ja mogę zrobić coś pożytecznego dla 
środowiska? Czy jestem w stanie małymi krokami wprowa-
dzać drobne korekty w swoje życie? Takie jak nie koszenie 
całego trawnika wokół posesji (dziko rosnące rośliny są po-
żywieniem dla pszczół i  trzmieli, leżące przez zimę liście 
stają się domem dla wielu organizmów), budowanie „hote-
lików” dla owadów, korzystanie z  rowerów zamiast samo-

chodów… 
Wzrost świadomości ekologicznej w  wielu krajach do-

prowadził w końcu do zmiany polityki i polepszenia jakości 
powietrza, którym oddychamy. Czas na Polskę! Apokalipsa 
może przyjść (lub już przyszła) w  sposób niewidowiskowy 
i prawdopodobnie będzie za nią odpowiedzialny człowiek, 
a nie meteoryt lub kosmici. Być może wystarczy zmiana kli-
matu, monokultury, pestycydy, a znikną owady zapylające, 
powodując brak pożywienia. Będzie to koniec historii. Na 
szczęście nie koniec świata.

Czy mogę zapobiec Apokalipsie?

Serdecznie zapraszamy na nasze spo-
tkanie.  Zbieramy się w Mosińskiej Bi-
bliotece w środę 15 lutego o godz. 17. 
W miłej atmosferze przy kawie i herba-
cie będziemy wymieniać się opiniami 
o ulubionych książkach i polecać naj-
ciekawsze, ostatnio przeczytane  po-
zycje. Lektura nieobowiązkowa na ten 
miesiąc to „Awaria małżeńska” Nataszy 
Sochy i  Magdaleny Witkiewicz. Cza-

sem wystarczy potrącić kota, by życie małżeńskie stanęło na 
głowie. Komedia o dwóch słomianych wdowcach. A może jed-
nak tragedia?

Zofia Staniszewska

nie pozwoliły na rozwiązanie problemów zdegradowanych 
obszarów miast. Kontrolowane gminy nie uzyskały spójności 
prowadzonych projektów, a  ich działania nie przełożyły się na 
zlikwidowanie zjawisk kryzysowych, ani trwale nie poprawiły 
warunków życia mieszkańców na tych obszarach. Plany inwe-
stycyjne zawarte w Programach Rewitalizacji realizowano jedy-
nie w wąskim zakresie, najczęściej ograniczając się do pojedyn-
czych projektów, które uzyskały wsparcie ze środków UE.

 
A  jak będzie w  naszej gminie? Być może, ucząc się na błę-

dach i analizując je, wspólnymi siłami uda się przekształcić na-
szą miejscowość w  małą perłę regionu, która zamiast straszyć 
przyciągnie turystów z całej Polski. Na pewno istotne jest zaan-
gażowanie w  ten proces wszystkich osób i  instytucji, które są 
odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze na-

szej gminy, a także osób i instytucji, które chcą w tym procesie 
uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialne. Na szczęście 
takich chętnych u nas nie brakuje. (red.)
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17 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ochro-
ny Zdrowia i  Pomocy Społecznej. Tym razem spotkanie 
miało miejsce w  „Świerkowym Zakątku”, domu seniora 
prowadzonym przez Grażynę Hetman w Mosinie, a tema-
tem była "Opieka nad pacjentami w  podeszłym wieku, 
model współpracy z rodziną, pielęgniarką środowiskową, 
opiekunem osoby samotnej." 

Spotkanie było okazją do zapoznania się z  funkcjonowa-
niem placówki. W tym roku „Świerkowy Zakątek” obchodzi 
drugą rocznicę swojego istnienia i z pewnością jest to dobry 
czas na pierwsze podsumowania i  kolejne plany. W  domu 
przebywają 22 osoby w podeszłym wieku – docelowo w pla-
cówce planowane są 42 miejsca (dom jest w trakcie rozbu-
dowy). Mieszkańcy zajmują pokoje dwu- i trzyosobowe, do 
dyspozycji wszystkich jest duża sala, gdzie można odpo-
cząć, pobyć w towarzystwie, uczestniczyć w zajęciach, obej-
rzeć telewizję. Dom posiada własną kuchnię, a w układaniu 
jadłospisu dla mieszkańców pomaga dietetyk – można za-
tem liczyć na smaczne i zdrowe posiłki Zapewniona jest tak-
że opieka medyczna lekarza i pielęgniarek, a także rehabili-
tanta, opiekunów medycznych, opiekunów osób starszych. 
Oprócz tego, mieszkańcy korzystają z  codziennych form 
aktywizacji: wspólnych gier, zabaw, zajęć artystycznych 
(muzycznych, plastycznych i  innych), gier planszowych itp. 
Wszystkie te aktywności mają na celu nie tylko zapewnienie 
spędzenia czasu w sposób atrakcyjny, ale przede wszystkim 
są elementem terapii funkcji poznawczych, która ma szcze-
gólne znaczenie zwłaszcza w przypadku osób z zaburzenia-
mi otępiennymi. Dom współpracuje także ze specjalistami 
z  Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, 
gdzie odbywają się szkolenia i  warsztaty dotyczące form 

pomocy osobom dotkniętym chorobą Alzheimera. Kadra 
wciąż się kształci i zdobywa nowe kwalifikacje, co przekłada 
się na podnoszenie standardu świadczonych tutaj usług.  

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia miało – oprócz nie-
wątpliwych korzyści wynikających z zapoznania się z działal-
nością placówki, w  której odbywało się spotkanie – jeszcze 
jeden, głębszy wymiar. Od dawna już wiadomo, że w Polsce 
mamy do czynienia ze zjawiskiem zwanym demograficznym 
starzeniem się społeczeństwa. Według analizy zamieszczonej 
w Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopol-
skiego do roku 2020, jedyną kategorią mieszkańców, dla któ-
rej przewidywany jest stały, znaczący wzrost, są osoby w wie-
ku emerytalnym, a  do roku 2020 nastąpi w  Województwie 
Wielkopolskim wyższy niż w kraju przyrost ludności w wieku 
poprodukcyjnym (o 1/3) oraz zdecydowany spadek odsetka 
dzieci i  młodzieży. Ponadto, dwa razy szybciej rośnie liczba 
najstarszych wśród seniorów niż odsetek osób w  wieku po-
produkcyjnym w ogóle. 

Osób starszych zatem wciąż przybywa, co wiąże się z  ich 
większym udziałem w  społeczeństwie, a  jednocześnie 
zwiększeniem obciążenia systemu ochrony zdrowia koszta-
mi opieki nad tą grupą ludności. Demograficzne tendencje 
wydłużania życia, pojawiające się wskutek tego nowe pro-
blemy zdrowotne, głównie przewlekłe choroby, zwiększenie 
popytu na opiekę długoterminową oraz usługi opiekuńcze, 
to tylko niektóre zagadnienia, jakim społeczeństwo musi 
stawić czoła. Podczas posiedzenia Komisji radni byli zgodni 
co do tego, że także w gminie Mosina istnieje ogromna po-
trzeba powstawania placówek opieki całodobowej dla osób 
w podeszłym wieku, te istniejące zaś powinny być wspiera-
ne w swoim rozwoju i działalności. (M.M.)

Starzejemy się – i co dalej?
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Przypomnijmy: w  czerwcu 2016 r. Rada 
Miejska w  Mosinie podjęła uchwałę 
o  wyjściu Gminy Mosina ze Związku 
Międzygminnego Centrum Zagospo-
darowania Odpadów „Selekt”. Wszystko 
po to, by od stycznia br. zlecać odbiór 
odpadów własnej spółce, a  nie wybra-
nej przez związek w  przetargu. Gdyby 
doszło do przetargu, wówczas mosiński 
Zakład Usług Komunalnych nie byłby 
w stanie konkurować z dużymi spółkami, 
wchodzącymi coraz bardziej na lokalny 
rynek. Utworzono zatem jednoosobo-
wą spółkę pod nazwą „Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych spółka z o.o. w Mo-
sinie”, która przejęła obowiązki związane 
z odbiorem odpadów w gminie. Oprócz 
tego, na początku  lipca  ubiegłego roku 
utworzony został nowy referat zajmujący 
się gospodarowaniem odpadami. Do za-
dań Referatu Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi należy wykonywanie zadań 
publicznych w  zakresie gospodarki od-
padami komunalnymi, gospodarki wod-
no–ściekowej niezbędne do utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy.
Wszystkie te działania mają na celu 
osiągnięcie niezależności przez Gminę 
Mosina w  gospodarce odpadami, a  tak-
że - między innymi - łatwiejszą kontrolę 
nad ilością śmieci zdeklarowanych i  fak-
tycznie wywożonych. Zapewnić mają 
również swobodę w podejmowaniu de-
cyzji dotyczących gospodarki odpadami. 
W  efekcie działania te mają przełożyć 
się na dobrą jakość usług świadczonych 
mieszkańcom i  rozsądną za te usługi 
cenę. Do Burmistrza Gminy Mosina wciąż 
spływają deklaracje dotyczące odpadów: 
do 17 stycznia 2017 roku do systemu 
informatycznego wprowadzono 5332 
deklaracje – jest to połowa wszystkich 
deklaracji, jakie powinny wpłynąć. Także 
nowa spółka zapewnia, że jest przygoto-
wana do świadczenia usług zarówno od 
strony organizacyjnej jak i  materialnej. 
Jest w stanie wykonywać usługi związa-
ne z gospodarką odpadami na poziomie, 
który zapewni sprawny odbiór odpadów 
od mieszkańców.  
Wszystko wydaje się zatem proste. Jed-
nak każdego roku podczas trwania se-
zonu grzewczego pojawia się problem 
spalania w  piecach domowych różne-
go rodzaju odpadów, które są jednym 

z  głównych źródeł zanieczyszczeń po-
wietrza. Mimo corocznych apelów i gro-
żących sankcji za spalanie odpadów 
w  domowych piecach, wciąż otwarcie 
okna czy spacer, szczególnie wieczorową 
porą, często przynosi więcej szkody niż 
pożytku i naraża nas na wdychanie trują-
cych substancji. 
Po raz kolejny zatem apelujemy: obo-
wiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA OD-
PADÓW na terenie nieruchomości oraz 
w  piecach domowych. Należy pamiętać 
o  zdrowotnych i  środowiskowych skut-
kach spalania śmieci oraz o  tym, że jest 
to traktowane jako wykroczenie. Zgod-
nie z art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z  2008 r. Nr 25, poz. 150, z  późn. 
zm.), wójt, burmistrz lub prezydent mia-
sta może w drodze decyzji, nakazać oso-
bie fi zycznej, której działalność negatyw-
nie oddziałuje na środowisko, wykonanie 
w określonym czasie czynności zmierza-
jących do ograniczenia negatywnego 
oddziaływania na środowisko. Zgodnie 
z  art. 171 ustawy o  odpadach nieprze-
strzeganie prawa w  przypadku termicz-
nego przekształcania odpadów podlega 
karze aresztu lub grzywny (w kwocie od 
20 zł do 5000 zł).
Wydajność energetyczna spalania od-
padów jest niewielka, a  konsekwencje 
bardzo poważne. Domowe kominy po-
zbawione są specjalnych fi ltrów, w  ja-
kie wyposażone są spalarnie śmieci 
i  w  związku z  tym produkują więcej za-

nieczyszczeń. W domowych piecach od-
pady spalane są także w  dużo niższych 
temperaturach, co powoduje wydziela-
nie się mnóstwa szkodliwych substan-
cji, takich jak tlenek i  dwutlenek węgla, 
dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, 
chlorowodór i cyjanowodór. Szczególnie 
niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie 
odpadów z tworzyw sztucznych, np. bu-
telek typu PET, worków foliowych, odpa-
dów z gumy czy lakierowanych materia-
łów - w  wyniku spalania tych odpadów 
wydzielane są rakotwórcze dioksyny, 
których toksyczny wpływ na zdrowie 
może objawić się dopiero po kilkudzie-
sięciu latach, np. w postaci chorób nowo-
tworowych, szczególnie wątroby i płuc.
W  naszej gminie kontrole dotyczące 
spalania śmieci w  domowych piecach 
przeprowadzane są przez Straż Miej-
ską. Bądźmy jednak świadomi zagroże-
nia, jakie stwarzamy spalając odpady 
w  piecach. Konsekwencje w  postaci kar 
fi nansowych nałożonych na osoby do-
puszczające się tego procederu są chyba 
najmniejszą szkodą. Zatruwając nasze 
środowisko niszczymy sami siebie i przy-
szłe pokolenia (cierpią na tym przecież 
także dzieci, które w  przyszłości odczu-
wać będą konsekwencje wdychania 
skażonego powietrza). Mamy wiele udo-
godnień związanych z  gospodarką od-
padami – czy naprawdę musimy wrzucać 
je do pieca lub wywozić do lasu…?

(M.M.)

„Nie trujcie!” – o odpadach i ich likwidacji
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Kronika policyjna

MOSINA 2015 2016

Rozboje 2 4

Kradzieże samochodów 33 25

Kradzieże z włamaniem 31 24

Kradzieże 80 83

Kolizje drogowe 128 212

PUSZCZYKOWO 2015 2016

Rozboje 1 0

Kradzieże samochodów 6 4

Kradzieże z włamaniem 9 6

Kradzieże 32 32

Kolizje drogowe 141 132

Tym razem prezentujemy zestawienie najczęstszych powodów interwencji policji: kradzieży, kolizji drogowych, rozbojów, 
włamań - w minionych latach. Statystyki przedstawiają rejon Mosiny i Puszczykowa. Wnioski i interpretację pozostawiamy 
naszym Czytelnikom.

W 2016 roku policjanci z Komisariatów Policji w Mosinie i 
Puszczykowie realizowali także szereg programów profilak-
tycznych - większość z nich jest kontynuowanych również 
w tym roku. O niektórych pisaliśmy juz na łamach naszej 
gazety, kolejne opiszemy w najbliższych numerach. Naj-
ważniejsze z realizowanych programów to: „Ograniczenie 

Przestępczości Wśród Nieletnich i Ograniczenie Czynów 
Uciążliwych Społecznie”; „Bezpieczny Senior”; „Bezpieczny 
Senior”;  "Dwie strony sieci”; „Bezpieczne to wiedzieć i znać”; 
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”; „Dopalacze niszczą życie”; 
„Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych"; „Poznański Rower – Bezpieczny Rower”
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Dnia 20 stycznia br. uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkol-
no - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w  Mosinie po 
raz kolejny odwiedzili Schronisko dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Gaju.

Dla uczniów był to długo wyczekiwany wyjazd, ponieważ 
wiązał się z ważnym dla nich przedsięwzięciem. Od paździer-
nika na terenie Ośrodka, w ramach szkolnego projektu „Podaj 
Łapę” prowadzona była zbiórka koców, poduszek, i  ręczni-
ków, czyli rzeczy, które pomogą zwierzętom przetrwać zimę. 
W zbiórkę zaangażowała się cała społeczność Ośrodka. 

Uczniowie klas podstawowych, gimnazjalnej i  przysposa-
biającej do pracy przekazali zgromadzone rzeczy pracowni-
kom Schroniska. Następnie uczestnicy wycieczki wzięli udział 
w  warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez Pana 
Grzegorza Kałużnego w  nowopowstałym Centrum Edukacji 
na Cztery Łapy. Warsztaty obejmowały zagadnienia związane 
z odpowiedzialnym traktowaniem zwierząt i opieką nad nimi 
w czasie zimy oraz uczyły, jak zachowywać się w obecności 
psów, których uczniowie nie znają lub w  sytuacji zagroże-
nia. Warsztaty oprócz prezentacji multimedialnej i  rozmowy 
kierowanej obejmowały również część praktyczną, podczas 
której prezentowany był sposób bezpiecznego zachowania 
w obecności psa  w różnych sytuacjach.

Następnie uczniowie bogatsi o  nową wiedzę wybrali się 
z  ich czworonożnymi Przyjaciółmi na spacer po przepięknej 

okolicy. Mimo zimowej aury mieli przy tym wiele radości.
Ktoś mógłby zapytać:, dlaczego akurat schronisko dla 

bezdomnych zwierząt? Odpowiedź jest prosta. Psy merda-
jące z zadowoleniem ogonami i uśmiechy na twarzach pod-
opiecznych – to najlepsze dowody na to, że wyjazdy do Gaju 
były, są i  będą znakomitą formą spędzania czasu. Służą nie 
tylko dawaniu czasu, uwagi i  czułości psiakom, ale również 
uwrażliwiają podopiecznych Ośrodka, rodzą w  nich łagod-
ność i czułość, uczą bycia odpowiedzialnym.

W czwartek, 19 stycznia 2017 roku, 
Przedszkolaki z Prywatnego Przed-
szkola Koniczynka z ulicy Krzywo-
ustego odwiedziły Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy im. Janusza 
Korczaka w Mosinie, by uczestniczyć 
w szczególnych zajęciach.

Zaproszenie od Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno – Wychowawczego przyjęły 
grupy średniaków – Jagódek oraz star-
szaków – Rybek. Na dzieci w Ośrod-
ku czekało mnóstwo atrakcji! Zajęcia 
rozpoczęły się od ćwiczeń i zabaw 
ruchowych prowadzonych i zaprojek-
towanych przez Pana Łukasza Mań-
kowskiego, nauczyciela wychowania 
fizycznego. Na przedszkolaki czekały 
więc trudne zadania: tory przeszkód, 
drabinki, trampolina. Dzieci miały do 
dyspozycji specjalne sprzęty do ćwi-
czeń wspomagających rozwój. Grały 
w piłkę, uczestniczyły w wyścigach 
rzędów oraz uciekały przez wichurą, 
pożarem i powodzią, bawiąc się na 
specjalnie przygotowanej na tę okazję 
sali gimnastycznej. Śmiechom nie było 

końca!
Po tak intensywnym treningu dzieci 

pod okiem Pani Marleny Jastrzębow-
skiej - rehabilitantki, odwiedziły Salę 
Poznania Świata, przeznaczoną do te-
rapii i ćwiczeń z integracji sensorycz-
nej. Tutaj przedszkolaki mogły bawić 
się pod okiem wykwalifikowanego 
opiekuna, jednocześnie rozwijając 
swoje zmysły i zdolności. Dzieci kąpa-

ły się w basenie z kuleczkami, ćwiczy-
ły równowagę, koordynację ruchową 
oraz małą i dużą motorykę. Świetnie 
się bawiły dużymi klamerkami, na huś-
tawkach oraz na bujającym kole.

Przedszkolaki wróciły z Ośrodka 
zmęczone, ale bardzo szczęśliwe! Z 
pewnością zapamiętają na długi czas 
wizytę i uczestnictwo w tak rozwijają-
cych zajęciach!

Rafał Kania

Radosne powroty do Gaju

Rozwijająca zabawa
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 „Mały kwiatek, a jaka moc”

„Stokrotka rosła polna...” Każdy zna tekst tej piosenki, każdy 
zna stokrotkę i  każdy wie, jak ona wygląda. Ale czy każdy 
z nas wie jaka to cudowna roślina? Ja osobiście byłam bar-
dzo zaskoczona, że ten mały kwiatuszek ma taką moc. I  tę 
moc chciałabym Państwu dzisiaj przybliżyć.

Stokrotka pospolita (łac. BELLIS PERENNIS) jest rośliną wie-
loletnią występującą na łąkach, pastwiskach, trawnikach, po-
lnych drogach itp. Zbioru stortotki możemy dokonać właściwie 
od początku wiosny aż do jesieni. Kwiatki zbieramy w suche, 
słoneczne przedpołudnie, najlepiej do koszyczka, nigdy do 
foliowej torby. Stokrotkę możemy wykorzystać zarówno w sta-
nie świeżym jak i  suszonym. Aby dobrze wysuszyć stokrotkę 
zrywamy koszyczki kwiatowe, rokładamy na papierze i suszy-
my w  przewiewnym i  zacienionym miejscu. Liście stokrotki 
możemy również zbierać i  wykorzystać wraz z  kwiatkami do 
sałatek. Natomiast nierozwinięte pączki kwiatowe można ma-
rynować w zalewie octowo-ziołowej, jako namiastkę kaparów. 

Stokrotka zawiera sole mineralne, kwasy organiczne, olejek, 
garbniki, fl awonoidy i związki śluzowe, a jej działanie ma sze-
rokie spektrum. I tak oto stokrotka stosowana jest przy braku 
apetytu, nieżytach żołądka i  jelit, przyspiesza przemianę ma-
terii, wspomaga pracę wątroby, uszczelnia ścianki naczyń wło-
sowatych, oczyszcza krew i  łagodzi bóle. Ta maleńka roślinka 
ma również działanie ściągające i przeciwzapalne, wspomaga 
leczenie dny moczanowej i  gośćca stawowego oraz pomaga 
usunąć z  organizmu szkodliwe produkty przemiany materii. 
Zewnętrznie stokrotka ułatwia i  przyspiesza gojenie się ran 
i zmniejsza obrzęki po kontuzjach. Napary stosujemy w nieży-
tach górnych dróg oddechowych oraz schorzeniach skórnych 
takich jak egzema, zapalenie skóry czy trądzik. 

Zbieranie stokrotki jest czasochłonne i wymaga cierpliwości, 
ale zapewniam, że warto. Podczas jej zbierania spędzamy dużo 
czasu na świeżym powietrzu, troszkę się gimnastykujemy, bo 
jednak trzeba się poschylać. A co najważniejsze, efekty naszej 
pracy przyniosą satysfakcję i zadowolenie z jej przyrządzania 
i spożywania. 
A oto kilka sposobów na wykorzystanie stokrotki.
Herbatka stokrotkowa

Łyżkę kwiatków zalewamy wrzątkiem i   odstawiamy pod 
przykryciem do naciągnięcia na około 10 - 20 minut. Pijemy 3 

razy dziennie po pół szklanki przy przeziębieniach jako środek 
wykrzuśny, przy braku łaknienia, zapaleniu jelit, biegunce oraz 
chorobach skóry. 
Herbatka odtruwająca

Mieszamy w  równych częściach kwiat stokrotki, liść babki 
lancetowatej, ziele szałwii i  tymianku. Łyżkę takiej mieszanki 
zalewamy wrzątkiem i przykrywamy na 5 - 10 minut. Taki na-
par pijemy 3 razy dziennie po szklance, a po 6 tygodniach ku-
rację kończymy. Herbatka działa odtruwająco, reguluje prze-
mianę materii, oczyszcza skórę oraz wspomaga leczenie kaszlu 
i zapalenia oskrzeli.
Miód ze stokrotką

Mieszamy w słoiku 500 gram płynnego miodu ze sporą gar-
ścią stokrotek. Słoik zamykamy i  odstawiamy na 4 tygodnie 
w  ciepłe i  jasne miejsce. Po tym czasie miodzik jest gotowy, 
a spożywamy go 3 razy dziennie po sporej łyżce, wraz z kwiat-
kami. Ta mieszanka wzmacnia system immunologiczny, uspo-
kaja kaszel i zwalcza przeziębienia. 
Nalewka ze stokrotki

W  słoju umieszczamy 300 gram stokrotki, wlewamy 25 ml 
soku z cytryny, mieszmy drewnianą łyżką, a następnie zalewa-
my 500 ml wódki. Alkohol powinien przykryć zioło. Słój odsta-
wiamy na miesiąc w ciepłe miejsce, co jakiś czas nim potrzą-
sając. Po tym czasie nalewkę fi ltrujemy, wyciskamy przez gazę 
i  przelewamy do butelek, najlepiej ciemnych oraz przecho-
wujemy w  chłodnym i  ciemnym miejscu. Nalewkę przyjmu-
jemy 3 razy dziennie po łyżce w  przypadku kamieni i  piasku 
w  nerkach oraz przy reumatyzmie, artretyzmie, przy dolegli-
wościach wątroby, nerek i pęcherza moczowego. Nalewkę mo-
żemy również stosować zewnętrznie do smarowania w  dnie 
moczanowej, gośćcu stawowym i bólach mięśni. 
Stokrotkowa oliwka

Napełniamy słoik kwiatami stokrotki do 2/3 wysokości i zale-
wamy oliwą z oliwek lub olejem rzepakowym, najlepiej z zim-
nego tłoczenia, tak by kwiaty były całkowicie przykryte. Sło-
ik zamykamy i  odstawiamy na 5 - 6 tygodni w  ciepłe i  jasne 
miejsce. Codziennie wstrząsamy słoikiem. Po uływie podane-
go czasu oliwkę fi ltrujemy, wyciskamy przez gazę, rozlewamy 
do czystych butelek i przechowujemy w ciemnym i chłodnym 
miejscu. Taką oliwkę stosujemy przy egzemach, zapaleniu skó-

Z cyklu: „Zioła wśród nas”

Przedstawiamy kolejny artykuł z serii: „Zioła wśród nas” – tym razem rzecz dotyczy znanej wszystkim stokrotki. Jest to jeden z 
pierwszych kwiatów pojawiających się wiosną – mamy nadzieję, że wiedza na temat tej rośliny okaże się przydatna i z przyjem-
nością wykorzystają Państwo stokrotkę zebraną podczas wiosennych spacerów do celów leczniczych.
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Poznaliśmy już oblicze Józefa Mackiewicza jako nieprzejed-
nanego w swoim antykomunizmie publicysty i polemisty. 
Starałem się też omówić jego osobę pod kątem twórczości 
beletrystycznej na podstawie powieści „Kontra”. Ptasznik z 
Wilna znany jest jednak także jako wybitny reportażysta. 
Właśnie od tej roli zaczynał swoją przygodę w wileńskim 
„Słowie” w okresie międzywojennym.

Najbardziej znanym zbiorem jego reportaży jest wydana 
w 1938 roku książka zatytułowana „Bunt rojstów”. Już sam ty-
tuł wiele mówi o zawartej w niej treści. „Rojst”, jak mówi nam 
słownik PWN, jest to „miejsce bagniste, porośnięte mchem i 
krzakami”. Autor zabiera nas bowiem w pasjonującą podróż po 
bagnach poleskich, na wschodnie rubieże II Rzeczypospolitej, 
które dzisiaj należą do Białorusi. Przenosimy się w malownicze 
tereny leżące nad rzeką Dźwiną i Prypecią. Wojaże Mackiewicza 
dodatkowo opisane są z jego już wtedy znakomicie wyrobio-
ną swadą dziennikarską, ubarwione fachowymi i wciągającymi 
opisami przyrody. Osoby, które awersję do tego typu opisów 
wyniosły ze szkoły, po lekturze przekonają się, że można przyro-
dę opisywać w sposób pasjonujący.

Wiemy już, że Mackiewicz określał siebie jako obywatela Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego. Osoby, które oczekiwałyby sielan-
kowych opisów terenów tego dawnego kraju („Gdzie bursz-
tynowy  świerzop,  gryka jak śnieg biała…”) po lekturze „Buntu 
rojstów” będą srogo zawiedzone. Mackiewicz to jednak nie 
Mickiewicz. Ten pierwszy skupia się na bardzo przyziemnych 
problemach, bezlitośnie tropiąc nadużycia sanacyjnej władzy 
wobec szarych obywateli. Za przykład niech posłuży relacja 
konfl iktu wokół największego w II RP (obecnie największego 
na Białorusi) jeziora Narocz. Bezdusznym zarządzeniem władzy 
jezioro to zostało wydarte obywatelom, do których od lat nale-
żało. Wobec czego postanowili się urzędnikom postawić – tytuł  
„bunt rojstów” chyba najbardziej oddaje historię zawartą w tych 
właśnie reportażach. Taka jest i cała książka, pełna ludzkiej nie-
doli, nędzy oraz lekceważenia. Sielankowe opowieści kresowe 
rozpływają się natychmiastowo po brutalnym starciu z dociera-
jącym do prawdy uzdolnionym reportażystą.

Uwagę przyciąga opowiadanie Mackiewicza o wpływach sekt 
protestanckich na terenach przygranicznych II RP. Jak zauważył: 
„ruch sekciarski znalazł szerokie pole rozwoju, właśnie na pod-
łożu materialnej nędzy, przeciwstawiając jej głębię duchową. 
Być może jest w nim trochę mistycznej reakcji na bliskość bez-

bożnej granicy sowieckiej”. Dalej dodaje: „sekciarstwo szerzy się 
głównie wśród ludności prawosławnej. Niektórzy zatem chcą w 
nim widzieć objaw wewnętrznego kryzysu, jaki przeżywa dziś 
Cerkiew”. Kto by pomyślał –  w mozaice gęstych lasów, bagien i 
jezior autor napotyka zielonoświątkowców z gminy Radoszko-
wice. Nie są liczni, ale mają swój zbór, pastora Niedźwieckiego 
i wydają się mieć wiarę w to, co głoszą i czynią. Dodatkowo do 
książki załączono zdjęcia dokumentujące chrzest baptystów w 
białoruskiej rzece Uszy. To ilustracje tego, iż reportażysta facho-
wo wykonywał swoje zadanie bez posiłkowania się wytworami 
bujnej wyobraźni.

Mackiewicz od miejscowych nasłuchał się opowieści o mi-
tycznej wręcz wsi Mitrycz, krainy mlekiem i miodem płynącej, 
gdzie nie docierają poborcy podatkowi. Jeśli jej mieszkańcy nie 
ponosili ciężarów publicznych danin, to musieli opiewać w luk-
susy i wieść beztroskie życie. Tak w każdym razie zasłyszał ptasz-
nik z Wilna. Nie byłby sobą, gdyby osobiście nie odszukał tej wsi, 
gdzie mieszkańcy podobno nie odnotowali nawet faktu działań 
I wojny światowej. W końcu po trudach podróży Mackiewicz do-
ciera na miejsce, by zastać potworną nędzę, brud i błota. Jeden z 
mieszkańców szuka pracy po okolicznych wsiach i często nie ma 
go w domu tygodniami. Okazuje się, że o wojnie wiedzieli. Po-
borcy podatkowi nie docierają tutaj, ponieważ nie mają po co. I 
droga za trudna, ale też nędza okrutna. Mackiewicz konkluduje: 
„Oto jest geneza wszystkich opowieści o Mitryczach. Wypływa z 
niej smutny morał. Jakże ponurą musi być rzeczywistość dzisiej-
szej wsi, jak skromny ideał biednych ludzi! Wystarczyło komuś 
rzucić wieść, że w wolnej Polsce, w województwie Poleskim, w 
powiecie Kossowskim, gminie Piaseckiej, w gromadzie Sporow-
skiej, jest wieś, w której…nie było dotąd sekwestratora! I oto 
wokół tej wsi powstaje legenda, legenda współczesnej Polski – 
legenda o raju na ziemi, o raju wśród błot, bo przez nie nie może 
przekroczyć urzędnik polski”.

„Bunt rojstów” to doskonała lektura na każdą porę roku. Po-
zwala obcować z pięknem poleskiej przyrody, ale daje też wiele 
do myślenia. Jest jedną z elementów zdecydowanej mackiewi-
czowej  krytyki polityki rządów sanacyjnych. Zastanawia mnie, 
czy dzisiaj uczy się reportażu na podstawie tych świetnych tek-
stów Mackiewicza? Biorąc pod uwagę powszechne niemal prze-
milczenie jego twórczości, nie byłbym w tej materii przesadnym 
optymistą.

Wojciech Czeski

Mackiewicz to nie Mickiewicz

ry nanosząc ją ostrożnie na zmienione miejsca. Oliwka przyno-
si również ulgę w bólach mięśni. Ma działanie przeciwzapalne, 
wspomaga również procesy gojenia ran oraz regeneracji skóry.

Sałatka ze stokrotką
Kwiaty, listki oraz pączki stokrotki mieszamy z drobno posieka-
nymi dzikimi ziołami (młode listki babki lancetowatej, mlecza), 
dodajemy drobno pokrojony szczypiorek, a następnie miesza-
my z majonezem i jogurtem (lub śmietaną) i doprawiamy solą 
i  pieprzem. Pomidory i  kalarepę kroimy w  kostkę, dodajemy 
roszponkę lub inny rodzaj sałaty i wszystko mieszamy z zioło-
wym sosem. Sałatka smakuje wyśmienicie, jest bardzo zdrowa. 
Dodaje siły i witalności, usuwa toksyny z organizmu, wspiera 

leczenie skóry.
Mam nadzieję, że przybliżyłam Państwu moc stokrotki i zde-

cydujecie się na jej zbieranie, przetwarzanie i jedzenie. Na ko-
niec dodam jeszcze, żeby nie zbierać ziół z poboczy dróg lub 
miejsc, gdzie ludzie wyprowadzają swoje czworonożne pocie-
chy. Jeśli posiadamy ogródek, to warto zrezygnować z cudow-
nie przyciętego i  idealnego trawnika. Lepiej niech rośliny ro-
sną sobie dziko, a my zyskamy dzięki temu własne zioła, które 
pomogą nam w wielu dolegliwościach oraz urozmaicą i uzdro-
wią naszą dietę. Pozdrawiam i do następnego razu,

Willma
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Od 18 listopada 2016 r. w  hali spor-
towej Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
w  Mosinie odbywają się rozgrywki 
XVIII edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej, 
do których przystąpiło łącznie 10 ze-
społów. Rywalizują ze sobą drużyny: 
Lub Kart Plus Puszczykowo, Tajfun 
Poznań, Jomax Mosina, Ałtsajder Po-
znań, Banger Army Puszczykowo, FC 
Mosina, EWPA Komorniki, Stillas Mo-
sina, AZ Kolektyw Mosina, Max Bud 
Krajkowo. 

Do tej pory (przed wydaniem gaze-
ty ostatnimi rozgrywkami były mecze 
20 stycznia br.) rozegranych zostało 
9 kolejek, łącznie zdobytych 315 bra-
mek. Wśród strzelców prowadzi Maciej 
Przewłocki z  drużyny JOMAX Mosina 
z wynikiem 15 strzelonych bramek, za-
raz za nim Bartosz Marcinkowski z  tej 
samej drużyny z  wynikiem 12 bramek 
na swoim koncie. Trzeci w  klasyfikacji 
jest Maciej Waskowski z EWPA Komor-
niki, który zdobył także 12 bramek. 
W punktacji drużynowej na prowadze-
nie wysuwa się Lub Kart Plus Puszczy-
kowo, na drugim miejscu znajduje się 
Tajfun Poznań, zaś na trzeciej pozycji 
– Jomax Mosina.

Następne mecze rozgrywane będą 
zgodnie z  harmonogramem zamiesz-
czonym na stronie www.hlpnmosina.pl 
Przypominamy, że mecze odbywają się 
w  każdy piątek od godz. 19:00 w  OSiR 
w  Mosinie. 5 lutego br. natomiast od-
będzie się Turniej Pucharowy Ligi. Tur-
niej zostanie rozegrany do etapu Pół-
finałów. Mecz Finałowy odbędzie się 
w dniu 31 marca br. podczas zakończe-
nia rozgrywek HLPN w Mosinie.

Halowa Liga Piłki Nożnej w Mosinie
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www.introterm.pl

BADANIA TERMOWIZYJNE
BUDYNKÓW, INSTALACJI GRZEWCZYCH, 

ELEKTRYCZNYCH, WODNYCH I KLIMATYZACJI
- badanie stanu izolacji termicznej budynku
- wykrywanie usterek instalacji grzewczych, 
   wodnych i klimatyzacji
- wykrywanie miejsc powstawania wilgoci 
   w podłogach, ścianach i stropach.
- diagnostyka instalacji elektrycznych (przeciążenia)

 JEŚLI:
- kupujesz dom lub mieszkanie, sprawdź czy nieruchomość jest wolna od ukrytych wad: złej izolacji 
   termicznej, zawilgoceń, przecieków instalacji grzewczych i wodnych.
- sprzedajesz dom lub mieszkanie, przedstaw kupującemu raport termowizyjny o braku ukrytych 
   wad nieruchomości.

tel. 605 990 411 e-mail: introterm@wp.pl

TRANS - BAU - PROJECT
Mosina, ul. W ska 1

tel. 508 185 986
 www.transbauproject.pl   

e-mail: agam2106@interia.pl

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Projektowanie domów
Adaptacje projektów gotowych

SZERMIERKA

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

tel. 535 424 414
 

e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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SPRZEDAŻ - SERWIS - MONTAŻ

�� DOMY 
�� LOKALE 
�� DZIA�KI 
�� SPECJALISTYCZNE 

��������	
�	��	����
��

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

Wynajmę lokal na wszelką 
działalność gospodarczą 
w Mosinie. Powierzchnia 

55 m2 z toaletą, bez barier 
architektonicznych.

WYNAJMĘ

501-511-987
Kontakt:

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

tel. 535 424 414
 

e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Lokalne parafi e: adresy i godziny Mszy Świętych
Parafi a pw. św. Mikołaja w Mosinie
ul. Tadeusza Kościuszki 1, 62-050 Mosina
Niedziele i święta: 7:30; 9:00; 10:30; 12:00; 18:00.
Dni powszednie: 7:00; 8:15; 18:00.
w soboty: 7:00; 18:00.

Parafi a pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie
ul. Kościelna 1, 62-040 Puszczykowo
Niedziele i święta: 8.00; 9.30; 11.00 (z udziałem dzieci) 
12.30 i 18.00.
Dni powszednie:  8.00; 18.00.
w soboty: 18:00.

Parafi a Św. Józefa w Puszczykowie
ul. Dworcowa 16, 62-040 Puszczykowo
Niedziele i święta: 7:00; 9:00; 10:30(z udziałem dzieci); 
12:00; 18:00.

Dni powszednie: 7:00; 18:00.
Parafi a pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomoże-
nia Wiernych w Rogalinku
62-022 Rogalinek  
Niedziele i święta: 8:00; 10:00; 11:30.
Dni świąteczne: 9:00; 18:00.
Dni powszednie: 18:00; we wtorki 9:00.

Parafi a pw. Matki Boskiej Częstochowskiej Krosno
Krosno, ul. Główna 41, 62-050 Mosina
Niedziele: 8:30; 10:30(z udziałem dzieci); 19:00.
Dni powszednie: 18:30; we wtorki 8:30.

Parafi a św. Augustyna w Czapurach
ul. Poznańska 74, 61-160 Czapury
Niedziele: 9.00; 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00; 19.00
Dni powszednie: 18:00; w czwartki 9.00 i 18.00.

„Pierwsza pomoc w praktyce”- co warto wiedzieć?
O tym jak ważna jest wiedza w jaki sposób postąpić w sytuacji za-
grożenia zdrowia lub życia, powinien wiedzieć każdy z nas, dlatego 
Gminne Centrum Informacji w Mosinie od kilku miesięcy organizuje 
bezpłatne warsztaty pt. „Pierwsza pomoc w praktyce”, które prowa-
dzi Beata Tomczak, członkini OSP Radzewice, posiadająca Kurs Kwa-
lifi kowanej Pierwszej Pomocy oraz uprawnienia pedagogiczne.
24 stycznia br. w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie odbyły 
się już piąte warsztaty. Od sierpnia 2016 r. przeszkoliliśmy około 70 
osób z terenu Gminy Mosina i okolic. Zajęcia odbywają się w cyklu 
miesięcznym i  cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ 
uczestnicy mogą zapoznać się lub przypomnieć sobie zasady udzie-
lania pierwszej pomocy. Mają również możliwość poćwiczyć na 
fantomach,  postepowanie w nagłych zachorowaniach oraz poznać 
zasady działania Automatycznego Defi brylatora Zewnętrznego. 
Warsztaty zostały zorganizowane przy współpracy z Państwową 
Strażą Pożarną  Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 9 w Mosinie, 
Ochotniczą Strażą Pożarną w Radzewicach oraz Panem Markiem 
Pawlaczykiem, którzy bezpłatnie użyczyli nam: fantomy, Auto-
matyczny Defi brylator Zewnętrzny oraz materace, za co im  ser-
decznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę. 
Dla przypomnienia podajemy instrukcję jak prawidłowo we-
zwać pomoc.

Dzwonimy na jeden z numerów alarmowych:
- straż pożarna 998, 
- pogotowie ratunkowe 999, 
- policja 997 
lub europejski numer alarmowy 112.

Podczas rozmowy z dyspozytorem podajemy następujące informacje:
Co? - co się wydarzyło, rodzaj wypadku ( np. wypadek samocho-
dowy, upadek z wysokości, zasłabnięcie)
Gdzie? -  miejsce wypadku
ILE? - ile osób poszkodowanych i jaki jest ich stan
Co robisz? - informacje o udzielonej dotychczas pomocy
Kim jesteś? - podaj swoje dane personalne i nr telefonu, z które-
go dzwonisz

Nigdy pierwszy nie odkładaj słuchawki ! Możesz rozłączyć się do-
piero wtedy, gdy dyspozytor powie, że zgłoszenie zostało przyjęte.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów za przybycie 
i wspólną naukę. Kolejne zajęcia już w lutym, na które zostało już 
tylko kilka miejsc wolnych. Serdecznie zapraszamy.
Kolejne zajęcia odbędą się  w terminach: 21 luty, 28 marzec, 25 
kwiecień, 23 maj, 20 czerwiec 2017r.
   Beata Tomczak, GCI Mosina



Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy

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
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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

Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

tel. 535 424 414
 

e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Praca 5 dni w tygodniu dla osób uczących się 
2 zmiany
Wymagamy ks. sanepidu
Praca od zaraz

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

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

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

Praca Poznań - Komorniki

AKUMULATORY
nowe, produkcji ukraińskiej

Żywotność 7 lat!

CZĘŚCI SAMOCHODOWE
silniki, skrzynie biegów, 

alternatory, rozruszniki, pompy: 
wspomagania, wtryskowe

Tel. 792-000-888
Puszczykowo, ul. B. Chrobrego 62 tel. 501 635 286  • 61 8 302 160

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY

ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE

NASADY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

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

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

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

tel. 535 424 414
 

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

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

tel. 509434495

Kupony 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

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

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

„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”

poszukuje
do współpracy 

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI 

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

tel. 535 424 414
 

e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

praca stała
umowa o pracę

Przyjmę 

do zakładu krawieckiego 
w Puszczykowie
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PRACOWNIK PRODUKCJI 
– 2800 BRUTTO! BEZ WEEKENDÓW!
Dla naszego klienta, fi rmy z branży produk-
cyjnej poszukujemy osób na stanowisko : 
Pracownik Produkcji. Miejsce pracy: Mosina. 
Zainteresowane osoby prosimy o  przesła-
nie CV za na adres email poznan@fulljob.pl 

PRACA DLA KASJERA W  DELIKATESACH 
W PUSZCZYKOWIE
Arturo – lubiane delikatesy od 20-stu lat 
działające w  formie supermarketu w  pod-
poznańskim Puszczykowie. Oprócz wy-
nagrodzenia wynoszącego 2500 zł netto, 
oferujemy pracę w  siedemdziesięciooso-
bowym zgranym zespole, ciekawych wnę-
trzach i  eleganckich strojach fi rmowych. 
Obecnie nawiążemy współpracę z  osoba-
mi zainteresowanymi pracą na stanowisku 
kasjera-sprzedawcy. Jeżeli jesteście Pań-
stwo zainteresowani naszą ofertą pracy 
prosimy o  wysłanie swojego CV na adres 
praca@arturo.pl.

LEKKA PRACA OD 2080 ZŁ NETTO
Z WOLNYMI WEEKENDAMI
Aktualnie poszukujemy pracowników do 
lekkiej pracy produkcyjnej. Miejsce pracy 
znajdujące się w Mosinie. Proszę o kontakt 
pod numerem 508-040-047.

DREWNO OPAŁOWE W SUPER CENIE! 
MOSINA
Witam, mam do sprzedania drewno opa-
łowe. Są to uszkodzone deski po naprawie 
palet. Wymiar klatki ok 120x80x100. Trans-
port 5 sztuk na terenie Poznania gratis! Od-
biór na ulicy Starołęckiej 57 d w Poznaniu. 
Proszę o kontakt telefoniczny 601702202

PRACA OD ZARAZ! MAGAZYNIER 
– ROBAKOWO
Praca na magazynie - miłe widziane upraw-
nienia na wózki widłowe. Praca w  oparciu 

o  umowę o  pracę. Stabilne zatrudnienie. 
Praca w godzinach nocnych. Kontakt: Justy-
na Tomczyk 516-027-965

ZATRUDNIĘ STOLARZA
Firma z siedziba w Luboniu poszukuje Stola-
rza z umiejętnościami obsługiwania maszy-
ny CNC oraz programu CAD 2 . Oferujemy 
stałe zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodze-
nie. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem 
telefonu 618103701

ŚWIAT DZIECKA ZAPRASZA
Puszczykowo Stare ul. Gołębia 21. Sklep 
Świat dziecka, zapraszam na zakupy po wy-
prawkę dla dzidziusia. Wózki, foteliki, łóżecz-
ka, pościele, odzież. Rabaty dla mieszkańców 
Mosiny i Puszczykowa. Tel. 792-254-115, itc@
bajama.pl

PRACOWNIK PRODUKCJI
Obecnie dla jednego z naszych Klientów 
poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Operator produkcji
Numer ref. COL/097/ZCS
Miejsce pracy: Plewiska, k. Poznania
Praca stała
Zadania:
• Zapewnienie ciągłości produkcji,
• Pakowanie produktów,
• Obsługa podstawowych maszyn.
Wymagania:
• Dyspozycyjność do pracy w systemie 4 
brygadowym (również praca w weekendy),
• Umiejętność pracy w grupie, bezkonfl ik-
towość,
• Mile widziane uprawnienia na wózki 
wysokiego składu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
tel. 606770697, e-mail: pracuj@manpower.pl

MECHANIK I OPERATOR MASZYN / ŻABINKO
Do zakładu produkującego materiały budow-
lane w Żabinku koło Mosiny, poszukujemy:
Mechanika (utrzymanie ruchu) i Operatora 
Maszyn.

Aplikacje można składać na adres mailowy. 
<rekrutacja.xellapolska@xella.com>
STAŻE ZAWODOWE – STYPENDIUM 
1365,17ZŁ NETTO/MC
Oferujemy staże zawodowe dla osób w 
wieku 18 – 24 lata, nieuczących się i nie-
pracujących, zamieszkałych w Poznaniu 
lub na terenie powiatu poznańskiego. 
Staże będą realizowane po serii spo-
tkań z doradcą zawodowym, pośredni-
kiem pracy, psychologiem, na podsta-
wie których możliwe będzie dobranie 
indywidualnej ścieżki rozwoju zgodnie 
z predyspozycjami, kwalifi kacjami i 
preferencjami. Za udział w stażach wy-
płacane będzie stypendium stażowe w 
wysokości 1365,17 zł netto/mc. Każda 
osoba będzie miała również opłacone 
wstępne badania lekarskie oraz ubez-
pieczenie zdrowotne i NNW na czas 
trwania stażu.
Staże będą realizowane w okresie 3 lub 
6 miesięcy (w zależności od potrzeb).
Powyższe działania realizowane są w ra-
mach projektu „Akademia Aktywności” 
współfi nansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZ-
PŁATNY! Liczba miejsc ograniczona. Re-
krutacja trwa.
Dane kontaktowe: z.hufl ejt@dipia.pl tel. 
725 255 369

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Marta Mrowińska
Współpraca:  Elżbieta Bylczyńska, Henryk Pruchniewski, Wojciech Czeski, Roman Czeski, 
Dorota Lisiak, Jolanta Szymczak, Dominik Michalak 
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 Zeskanuj i napisz

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

 facebook.com/GazetaMP/

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
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NOWOŚĆ! Bezpośredni wtrysk gazu

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

www.autogazwiry.pl               biuro@autogazwiry.pl

ZBIORNIKI LPG
i części instalacji gazowych

Ceny odpowiadają jakości

Doświadczony
nauczyciel

zachęca do nauki,
zaprasza na

KOREPETYCJE i KONWERSACJE
Tel. 668 225 723

JĘZYK
NIEMIECKI

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

tel. 535 424 414
 

e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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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 2000 zł.

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


