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Słowo Od Redakcji

Październik to miesiąc, kiedy jesień 
ukazuje nam się w  całej krasie: liście 
na drzewach przybierają różnorodne 
barwy, w  lesie grzyby kuszą pięknymi 
kształtami, w powietrzu pachnie mokrą 
ziemią... Ze swoimi zapachami, kolora-
mi, rozpościerającymi się mgłami jesień 
ma wyjątkowy, niepowtarzalny klimat. 
A wraz z nim oddajemy Państwu kolej-
ny, jesienny numer gazety.

Zachęcamy do spacerów po lesie, 
grzybobrania, a  także korzystania z  in-
nych darów natury o  tej porze: w  ką-
ciku zielarskim mówimy o  sposobach 
wykorzystania owoców tarniny. Wspo-
minamy minione wydarzenia pachną-
ce jesienią ( jak chociażby rogaliński 
Bieg o liść dębu), zapraszamy na kolej-
ne (Bieg Pamięci), a  na jesienną słotę 
i długie wieczory polecamy odwiedziny 
w GRAnatowa Club – miejscu, gdzie do-
bry klimat, ciekawi ludzie, pyszne do-
mowe wypieki i  mnóstwo planszówek 
do wyboru spowodują, że z pewnością 
nie dopadnie nas jesienna nostalgia.

Ogromną radość sprawiło nam spo-
tkanie z  jednym z  mieszkańców gmi-
ny Mosina, Wojtkiem, który razem 
ze swoim kolegą zrealizował szalony 
pomysł wyprawy kajakami z  Puszczy-
kowa do Bałtyku – pomysł, który miał 
jeszcze dodatkowy cel: pomoc chorej 
Zosi. Przedstawiamy relację z  tej wy-
prawy i  z  przyjemnością wspieramy 
inicjatywę. Kolejnym radosnym i  waż-
nym wydarzeniem, o którym mówimy, 
będą obchody dziesięciolecia istnienia 
Fundacji "Stworzenia Pana Smolenia" 
– z  tej okazji odbędzie się wyjątkowa, 
uroczysta gala z udziałem wielu zapro-
szonych gości i  występem artystów 

– to wydarzenie, którego z  pewnością 
nie można pominąć!

Staramy się, by tematy, które poru-
szamy, były różnorodne, tak, by każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Publikuje-
my nowe informacje w  kąciku "Wokół 
niepełnosprawności" – tym razem do-
tyczą one orzeczeń o  niepełnospraw-
ności i  dofinansowania dla studentów 
z  orzeczoną niepełnosprawnością. Je-
steśmy ciekawi Państwa opinii na te-
mat nowej rubryki i poruszanych w niej 
zagadnień, chętnie także zajmiemy się 
tematami, które Państwa szczególnie 
interesują – zachęcamy zatem do zgła-
szania pomysłów.

W  naszym regionie sporo się dzieje: 
realizowane są inwestycje, przeprowa-
dzane remonty, rozwija się baza rekre-
acyjna. O  tym także piszemy, zachęca-
jąc jednocześnie do odwiedzenia np. 
nowej hali widowiskowo-sportowej 
w  Puszczykowie czy obejrzenia postę-
pu prac przy remoncie mostu w Dyma-
czewie lub puszczykowskiego dwor-
ca PKP. A  dla tych, którzy lubią sport, 
mamy kolejny odcinek z  cyklu "Sukces 
w  szpilkach" – tym razem rozmawia-
my z  właścicielką jednego ze znanych 
w Mosinie klubów fitness.

I  na koniec refleksja. Właśnie minął 
rok, od kiedy redakcja pracuje w zmie-
nionym składzie. Dla mnie był to emo-
cjonujący, ciekawy, bogaty w wydarze-
nia czas. Spotkałam wielu ludzi z pasją, 
którzy realizują swoje marzenia, poma-
gają innym, angażują się w różnorodne 
inicjatywy, mają szalone nieraz pomy-
sły. Zobaczyłam, jak wiele można zdzia-
łać, jeśli bardzo się czegoś chce i  wy-
trwale, sumiennie pracuje. To ludzie 

pokazali mi, że w  każdym z  nas tkwi 
ogromny potencjał i że możemy więcej 
niż nam się wydaje. Wiele razy byłam 
świadkiem i  doświadczyłam pomocy 
ze strony osób, których wcześniej nie 
znałam, a którym "chciało się" poświę-
cić swój czas i zrobić coś więcej. Uczest-
niczyłam w  gminnych wydarzeniach, 
podziwiałam otaczającą nas przyrodę, 
obserwowałam zmiany, jakie widoczne 
są na naszych ulicach.

Wszystko to sprawia, że dzień po 
dniu, coraz mocniej zakorzeniam się 
w tej ziemi, coraz bardziej czuję, że wła-
śnie to jest moje miejsce. To tutaj chcę 
pracować, wypoczywać, tu przeżywać 
swoją codzienność, być blisko ludzi 
i  cieszyć się bogactwem, jakie daje mi 
ten region. Dziś natomiast, korzystając 
z tej małej rocznicy, szczególnie dzięku-
ję Wam, drodzy Czytelnicy. Dzięki Wam 
to, co robię, nabiera sensu. A  teraz – 
serdecznie zapraszam do lektury!

Marta Mrowińska

Kolejna relacja pochodzi od Danusi mamy, nie jest może zbyt 
obszerna, ale taka ona (Danusi mama) już była małomówna.

- Specjalnie nic nie wiem o elegancie. Kiedyś co prawda 
coś na ten temat czytałam, ale teraz nie pamiętam. Najbar-
dziej utkwiło mi jak przed wojną jeszcze u nas w domu się 
mówiło. Podobno to było miasteczko, w którym żyło dużo 
krawców i oni je rozsławili. Nic poza tym. Aha i jeszcze, że 
było to za czasów jak w Mosinie był Napoleon.

    Roman Czeski

Drodzy Czytelnicy!
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Tłok w pociągach – pasażerowie apelują

GRAnatowa Club w Mosinie

Każdego dnia z  Puszczykowa, Mosiny, 
Czempinia i  okolic do Poznania podróżu-
je duża część mieszkańców. Dojeżdżamy 
do pracy, szkoły, na studia. Mimo, że odle-
głość jest niewielka, niejednokrotnie po-
dróż okazuje się być dużym utrudnieniem.

Jadąc samochodem, zwłaszcza w godzi-
nach porannych i popołudniowych, jeste-
śmy narażeni na tkwienie w  korkach, co 
znacznie wydłuża czas dojazdu (bywa, że 
dwudziestokilometrową trasę pokonuje-
my nawet w półtorej godziny). Z nadzieją 
na większy komfort podróży wybieramy 
zatem pociąg. I co się okazuje?

Początek tygodnia, siódma rano. Na sta-
cjach w podpoznańskich miejscowościach 
sporo oczekujących osób. Nadjeżdża po-
ciąg relacji Rawicz – Poznań (PKP Przewozy 
Regionalne), już przepełniony (po drodze 
wsiadła duża liczba pasażerów), co zaska-
kujące... z  tylko jednym składem. Jeden 
skład w  godzinach szczytu (bo takimi są 
z pewnością godziny poranne) musiał spo-
wodować, że w pociągu był straszny tłok. 
Wiele osób w ogóle do niego nie wsiadło, 
a ci, którym się udało, podróżowali w wiel-
kim ścisku.

W tym momencie rodzi się pytanie: dla-
czego na tak zatłoczoną trasę PKP daje tyl-
ko jeden skład? Rozpoczyna się rok akade-
micki, na swoje zajęcia zaczną dojeżdżać 
studenci, należy się zatem spodziewać 
jeszcze większej liczby pasażerów. 

Pasażerowie są zbulwersowani powta-
rzającą się sytuacją tłoku w  pociągach. 
Mówi się o  projekcie Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej, zintegrowanych węzłach 
przesiadkowych, częstszym kursowaniu 
pociągów, slowem – stworzeniu alternaty-

wy dla dojazdu samochodem. Organizator 
przewozów regionalnych: Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopolskiego 
zapowiada od 10 grudnia br. nowy rozkład 
jazdy i lepsze warunki podróży dla pasaże-
rów. Zanim się to jednak stanie, już teraz 
mieszkańcy – nasi Czytelnicy – zgłaszają 
ogromne utrudnienia w dojazdach do Po-
znania. Mamy nadzieję, że nie będą musieli 
czekać do grudnia na rozwiązanie proble-
mu... (red.)

Mieszkańcy Mosiny i  okolic zapewne dobrze już znają Kre-
atywny Domek – miejsce słynące z  licznych rozgrywek plan-
szówkowych, przyjaznej atmosfery i  pysznych lodów latem :) 
Klub wciąż się rozwija - 16 września br. odbyła się inauguracja 
działalności pod nową nazwą: GRAnatowa Club. 

Lokalizacja pozostała ta sama, wiele się jednak zmieniło. To, 
co widoczne jest już na pierwszy rzut oka – to wnętrze. Jasne, 
błękitne ściany w połączeniu z  imitacją cegieł tworzą ciekawe 
zestawienie nawiązujące do przeznaczenia tego miejsca: połą-
czenia klubu, kawiarni, rozgrywek gier planszowych, spotkań.  
W sobotni wieczór wolne miejsca szybko zapełniły się przyby-
wającymi gośćmi. Jak na inaugurację przystało, serwowano cia-
sto, napoje, kanapki, dla bardziej zglodniałych zupę gulaszową 
(!), a dla smakoszy piwa – rzemieślnicze wyroby z Browaru Wit-
nica. Nie mogło oczywiście zabraknąć gier planszowych – przy 
stolikach do wspólnych rozgrywek zasiedli zarówno najmłodsi 
jak i starsi gracze, ci bardzo doświadczeni – i ci, którzy próbowa-

li swych sił w planszówkach po raz pierwszy. Wspólna zabawa 
trwała do późnych godzin wieczornych.

Zadziwiające jest to, jak szybko w klubie nawiązują się nowe 
znajomości. Nie ma znaczenia, czy przychodzi się tam samemu 
czy z  grupą przyjaciół, już po chwili jest się otoczonym przez 
grono innych graczy i nawet, jeśli nie ma się ochoty dołączyć do 
rozgrywek (co jest trudne, bo planszówki zachęcają różnorodną 
tematyką i ciekawym wykonaniem!) to jest okazja do rozmowy. 
W  ten sposób realizuje się jeden z  głównych celów istnienia 
klubu: integracja, spędzanie czasu z drugim czlowiekiem, który 
stoi (siedzi) przed nami żywy, w realnym świecie a nie wirtualnej 
rzeczywistości. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia GRAnatowej. Przed 
nami długie, jesienne wieczory. Wykorzystajmy je na budowa-
nie wzajemnych relacji i spędzenie czasu w ciekawy, ubogacają-
cy na wielu płaszczyznach sposób. (M.M.) 
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W sobotę, 9 września 2017 roku, przy 
pięknej, słonecznej pogodzie, odbył się 
kolejny pieszy rajd organizowany przez 
mosiński oddział Akcji Katolickiej. Tym 
razem grupa rajdowiczów przemiesz-
czała się w obrębie Mosiny. 

Pierwszym miejscem, do którego do-
tarli uczestnicy, była Izba Muzealna, 
gdzie mieści się wystawa dotycząca ży-
cia mieszkańców Mosiny na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat. Izba Muzealna dyspo-
nuje dwiema salami. W jednej mieści się 
ekspozycja stała, druga jest salą wystaw 
zmiennych.  Zbiory Izby Muzealnej sta-
nowią materiały przekazane przez Izbę 
Pamięci mieszczącą się w  Szkole Pod-
stawowej nr 2. Zbiory wzbogacono oko-
lejne eksponaty: dokumenty, fotografi e. 
Izba Muzealna posiada również bogate 
archiwum ikonografi czne. Warto tam za-
glądać, serdecznie zapraszamy!

Na trasie rajdu była również możliwość 
zobaczenia kolekcji numizmatów z  pry-
watnej kolekcji, przedstawiających pon-
tyfi kat św. Jana Pawła II i  inne pamiątki 
związane z papieżem. Dalej trasa wiodła 
przez las, w którym znajduje się nieznany 
grób z  czasów II Wojny Światowej. Grób 
ten znajduje się między wodociągami 
a Sowińcem. Następnie grupa miała moż-
liwość zobaczyć makietę wodociągów 
w Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie. 

Rajd zakończył się przy ognisku 
u  sióstr Uczennic Krzyża. Zanim przy-
szedł czas na pieczenie ziemniaków, 
uczestnicy rajdu odwiedzili dom sióstr 
i pomodlili się w kaplicy. W rajdzie brał 
udział również ksiądz wikariusz Maciej 
Przybylak. 

  Anna Kreczmer 

XII pieszy rajd Akcji Katolickiej

Pożar słomy w Radzewicach

Remont dworca w Puszczykowie

W  dniu 17 września 2017 r. doszło do pożaru stogu słomy 
w  miejscowości Radzewice (gmina Mosina). W  działaniach 
trwających kilka godzin brali udział strażacy z  Jednostki Ra-
towniczo – Gaśniczej nr 9 w Mosinie oraz druhowie z OSP Mo-
sina i OSP Radzewice. 
"Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępy straży pożarnej za-
stały cały stóg objęty płomieniami. Działania strażaków pole-
gały na zabezpieczeniu miejsce zdarzenia, oraz podaniu prądy 
wody w  obronie w  celu nierozprzestrzeniania się pożaru. OSP 
Mosina przy użyciu drona sprawdziła dokładnie cały obszar, na 
którym miało miejsce zdarzenie. Dalsze działania polegały na 
nadzorowaniu wypalających się balotów słomy." 
 źródło: biuletyn JRG-9 Mosina (Zm. II sekc. Piotr Krysman

Trwa remont zabytkowego drewnianego 
budynku dworcowego w  Puszczykowie, 
wybudowanego w  latach 1904 - 1910. 
Z  fasady usuwana jest stara farba. Nowa 
kolorystyka fasady będzie bardzo podob-
na do wieżyczki, która została odnowio-
no w  poprzednich latach. Remontowana 
jest również stolarka okienna. Środki na 
remont pochodzą ze Starostwa Poznań-
skiego, Urzędu Miasta Puszczykowa oraz 
z środków prywatnych. Jest to dobra wia-
domość, bowiem jeden z najpiękniejszych 
dworców w  Polce powraca do dawnej 
świetności. Warto dodać, że obiekt jest 
własnością prywatną i to dzięki właścicie-
lom budynek wraca do dawnej "formy". 
 (źródło: blogdlapuszczykowa, fot. Maciej 
Krzyżański)
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Piknik z Motoryzacją ze szczytnym celem w tle

Piknik z Motoryzacją, organizowany co roku w Wirach, to impre-
za, która znana jest już w corasz szerszych kręgach miłośników 
motoryzacji. Pod koniec sierpnia w tej niewielkiej miejscowości 
w gminie Komorniki odbyła się już siódma edycja Pikniku, groma-
dząc licznie wszystkich, którzy lubią stare samochody – i nie tylko.
Atrakcji było wiele. Zaraz po ofi cjalnym otwarciu Pikniku rozpo-
czął się na scenie Pokaz Elegancji – tu liczyło się nie tylko piękno 
auta, ale także stroje załogi, trzeba było zatem zadbać o  każdy 
szczegół. Nie brakowało także konkurencji sportowych dla doro-
słych i dzieci; odbył się pokaz sportowy prowadzony przez Łuka-
sza Szulca z mosińskiego klubu Shootboxer (znanego mieszkań-
com naszej gminy z prowadzenia warsztatów samoobrony).
Wielkim wydarzeniem podczas Pikniku był przyjazd Panien Mło-
dych na motocyklach – to atrakcyjna i nieszablonowa forma akcji 
charytatywnej Fundacji Mają Przyszłość. Podczas Pikniku oprócz 
zabawy realizowane było bowiem ważne zadanie: pomoc Kac-
perkowi z Lubonia (myślę, że tu można dodać, jaką kwotę uda-
ło się zebrać). Ogromną przyjemnością był także zapewne Auto 
Moto Show, gdzie prezentowane były najnowsze modele wysta-
wiane przez dealerów i inne ciekawe pojazdy wystawowe. 
Na scenie podczas trwania imprezy pojawiło się również wielu 
wykonawców, w tym Fabulous Anima,  Anitigravity oraz Gwiazda 
Wieczoru: Kuba Płucisz i Goście.
Organizatorem imprezy było jak co roku Sołectwo Wiry z sołty-
sem Dominikiem Występskim na czele przy współpracy z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w  Komornikach. Patronatu i  wsparcia 

udzielił Starosta Poznański Jan Grabkowski, a głównym sponso-
rem była fi rma Aster. 
Piknik z Motoryzacją na stałe wpisał się już w kalendarz imprez 
motoryzacyjnych i nie tylko. Jest to doskonała okazja do inte-
gracji, wyśmienitej zabawy, spędzenia czasu w  dobrym towa-
rzystwie i przy muzyce, która zwykle podkreśla jeszcze wyjątko-
wy klimat tego wydarzenia. Przede wszystkim jednak tworzą go 
ludzie z pasją, we wspaniały sposób dzielący się tą pasją z inny-
mi. Dziękujemy za wspaniałą atmosferę i już dziś zapraszamy do 
udziału za rok! (red.)
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 FESTYN W ROGALINIE

W  sobotnie popołudnie 9 września br. w Szkole Podsta-
wowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogali-
nie po raz kolejny odbył się Festyn Rodzinny. 

W tym roku główną atrakcją stał się Bieg o Liść Dębu, któ-
rego organizatorem była nasza szkoła, a współorganizato-
rem Majątek Rogalin Sp. z o.o. 

Partnerami tego wydarzenia byli OSiR Mosina oraz Dru-
karnia HORN PRINT. 

W  pierwszej edycji Biegu o  Liść Dębu udział wzięło 185 
uczestników. O rozgrzewkę dla biegaczy zadbał Klub Spor-
towy Loft Fitness z Mosiny. Wodę dla wszystkich uczestni-
ków biegu dostarczyła fi rma Wirenka z  Komornik. Nato-
miast banery, plakaty, ulotki oraz wizytówki reklamujące 
wydarzenie ufundowała drukarnia Horn Print z  Poznania. 

BIEG PIERWSZY 
(kl. 0-3 SP, dystans 400m.)

Dziewczynki Chłopcy

1 Kaja Obidzińska Dominik Kądzielak

2 Lena Smuga Michał Nowak

3 Basia Bąk Jarek Ostrowski

BIEG DRUGI 
(kl. 4-6 SP, dystans 750m.)

Dziewczynki Chłopcy

1 Otylia Jurga Maksymilian Fabisiak

2 Maja Obidzińska Kacper Hoza

3 Karolina Michalak Tomasz Ostrowski

BIEG TRZECI 
(kl. 7SP -2 i 3 GIM dystans 750 m.)

Dziewczynki Chłopcy

1 Maja Kopańska Oliwer Jankowski

2 Maria Strzelczyk Kamil Gąsienica

3 Zofi a Bączkiewicz nie przyznano

BIEG GŁÓWNY 
(dorośli, dystans 4000 m.)

Kobiety Mężczyźni

1 Jagoda Szabelska Radosław Ostrowski

2 Katarzyna Strzałkowska Adam Miedziak

3 Magdalena Grajcar Robert Dymarski
 Gratulujemy!

Pamiątkowe medale oraz nagrody za bieg ufundowali: Gmi-
na Mosina, Sołectwo Rogalin, Loft Fitness Mosina, hotel Rodan 
oraz gabinet stomatologiczny Bajkodent.

Po skończonym biegu na wszystkich uczestników festynu cze-
kał szereg atrakcji: pokaz Szkoły Tańca i Dobrych Manier Hajdasz, 
pokazy Zumby z Leną, prezentacja sztuk walki Krav Maga w wyko-
naniu reprezentantów Polskiej Federacji TRIARII TCA.

Swoje stoisko bogato zaprezentowali harcerze z ZHP Hufi ec Mo-
sina. 

Ponadto uczestnicy mogli sprawdzić się w następujących kon-
kurencjach: rzut pyrą, rzut kaloszem, szachy biegane, tor prze-
szkód, boule, biegane kółko i krzyżyk, trickboard oraz coruhole. 

Naszym najmłodszym uczestnikom najbardziej podobał się 
dmuchany zamek, malowanie twarzy oraz zaplatanie warkoczy-
ków. Niesłabnącą popularnością cieszyła się też loteria fantowa.

O małe co nieco dla głodnych i  spragnionych zadbali Rodzice 
oraz restauracja Ventus z Kórnika. Można było skosztować pysznej 
grochówki, żurku, bigosu, kiełbaski z grilla, zapiekanek oraz ciast, 
gofrów, kawy i herbaty.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał pan Jan Hauke.
Festyn zakończył się późnym popołudniem, a zainteresowanie 

nim przerosło nasze najśmielsze oczekiwania! Impreza odbiła się 
szerokim echem nie tylko w gminie Mosina.
 
Dziękujemy  sponsorom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się 
w jej przygotowanie.

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

NOWOŚĆ! Bezpośredni wtrysk gazu

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

www.autogazwiry.pl               biuro@autogazwiry.pl

ZBIORNIKI LPG
i części instalacji gazowych

Ceny odpowiadają jakości

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



Mosińsko-Puszczykowska

Wiadomości z regionu

Wywiady

Felietony

Reportaże

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/
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                                                         Sprzedajemy 

gotowe domy i mieszkania w otulinie 

Wielkopolskiego Parku Narodowego. Sprawdź 

nasze nieruchomości przy ul. Nad Potokiem w 

Krosinku (piękny bliźniak z garażem i dużą działką), 

dwa bliźniaki w stylu angielskim przy ul.Wodziczki i 

nowoczesne mieszkania w świetnym położeniu przy 

ul. Stęszewskiej w Krosinku. Wszystkie inwestycje 

dostępne są w programie dopłat Mieszkanie dla 
Młodych! Pomagamy kompletować dokumenty, 

zapewniamy doradztwo kredytowe. Zapraszamy do 

biura sprzedaży Guber House w Mosinie przy ul. 
Konopnickiej 23a 

 

Firma świadcząca usługi  w branży komunalnej zatrudni:

Kierowców

Pracowników

wymagania:

Oferty zawierające list motywacyjny i CV prosimy 
kierować na adres:

SUEZ Zachód Sp. z o.o.
ul. Nowotarska 27, 61-318 Poznań

tel. 61 870 53 01 w. 20

alnej zatrudni:atrudni:

i CV prosimy i CV prosimy

oznańoznań
00

ZATRUDNIĘ
Kierowca kat. C + E  TRASY KRAJOWE

Praca tygodniowa!
Gwarantujemy terminowość wynagrodzenia

pokrywamy w całości dojazd do pracy
- deputat paliwowy

WYNAGRODZENIE  4000-5000 ZŁ NA RĘKĘ
ZA POLECENIE KIEROWCY (PO AKCEPTACJI)

GRATYFIKACJA FINANSOWA 1000 ZŁ!

TEL. 605 99 00 99
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Pływanie kajakiem to wielka przyjemność i możliwość przeży-
cia niezapomnianej przygody. A wyprawa kajakiem nad Bałtyk? 
Brzmi jeszcze bardziej ciekawie. Jeżeli dodamy do tego cel, ja-
kim jest pomoc choremu dziecku - wszystko składa się w histo-
rię, którą koniecznie musimy Wam opowiedzieć... Rozmawiamy 
z Wojtkiem Piątkiem z gminy Mosina, który razem z Jackiem 
Furmańskim z Wrocławia pokonał trasę z Puszczykowa do Bał-
tyku, realizując szalony pomysł w szczytnym celu.
Wyprawa z misją
Wszystko zrodziło się w głowie Wojtka - podróżnika - amatora, 
z  wielką ciekawością świata i  pomysłami na spędzanie czasu 
w sposób nieszablonowy. Wojtek już wcześniej organizował róż-
ne wyprawy: pływanie po Piławie w okolicach Bornego Sulino-
wa, po jeziorach, zwiedzanie Chorwacji i jej nieznanych, dzikich 
zakątków... Były to jednak wyprawy robione tylko dla siebie, bez 
rozgłosu i celu innego jak tylko przeżycie wspaniałej przygody. 
Pewnego razu Wojtek wpadł na pomysł przepłynięcia kajakiem 
z Puszczykowa do Bałtyku. Trasa miała przebiegać przez Wartę, 
Odrę, Zalew Szczeciński i jak zawsze miała być kolejną przygo-
dą. Ochotnicy powoli zaczęli jednak rezygnować - jedynym, 
który podjął wyzwanie, okazał się kolega Wojtka z Wrocławia, 
Jacek. I obaj nadali swojej przygodzie cel: płyniemy dla Zosi!
Kim jest Zosia?
Zosia jest dziesięcioletnią siostrzenicą Wojtka. Urodziła się z cał-
kowitym obustronnym rozszczepem wargi, podniebienia i wy-
rostka zębodołowego. Jest po czterech operacjach, dwie jeszcze 
przed nią. Dwa lata temu zdiagnozowano u Zosi cukrzycę typu 
I  insulinozależną. Mimo to Zosia jest dziewczynką pełną ener-
gii, o ogromnym harcie ducha, ciekawą świata i kreatywną. Jak 
zwykle w takich sytuacjach, leczenie wymaga dużych nakładów 
fi nansowych. Stąd Wojtek i Jacek wpadli na pomysł, by przy oka-
zji swojej wyprawy powiedzieć ludziom o Zosi i w ten sposób 
trafi ć do osób, które będą chciały wspomóc jej leczenie.
Przygotowania do wyprawy
Jeśli chodzi o  doświadczenie w  pływaniu kajakiem, Jacek pły-
wał trochę po jeziorze, Wojtek był na paru wyjazdach z kajaka-
mi. Reszta odbyła się spontanicznie: kupili dwa kajaki, wyposa-
żenie, zaczęli poszukiwania sponsorów. I znaleźli: Pitbull dał im 

odzież, w Mosinie zaangażowało się też kilka fi rm: Smart GSM 
Marcin, Adrenalina Fitness, Piotr Piątek - fi nanse i ubezpiecze-
nia, serwis blacharski Maciej Pawlak z  Puszczykowa, a  z  Wro-
cławia klub Aura i restauracja Liberta, które dodatkowo wspo-
mogły znacznie samą Zosię. Dzięki pomocy sponsorów mogli 
kupić część niezbędnego wyposażenia - w taką podróż musieli 
zabrać wszystko, co może przydać się na wodzie: noże, maczety, 
kuchenkę gazową, jedzenie... 
Na trasie
Bywało różnie. Na śniadanie serwowali sobie płatki z jogurtem, 
potem porcję orzeszków, cały czas do picia wodę z magnezem... 
Często pomagali ludzie: pracownicy jednej ze stacji ORLEN, 
którzy zaopatrzyli ich w plastry, kanapki, herbatę; taksówkarz, 
który nie wziął pieniędzy za kurs, kiedy Jacek potrzebował poje-
chać do miasta po nowe buty; dziewczyna, która poczęstowała 
pączkami w cukierni... Spotkali się z wielką przychylnością wielu 

Kajakiem do Bałtyku,
czyli szalona wyprawa dla małej Zosi
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osób, choć nie brakło też trudnych doświadczeń. W Skwierzynie 
Wojtek wpadł do wody, kajak się zanurzył i mokre było dosłow-
nie wszystko. A na dworze zimno: temperatury przy Warcie wy-
nosiły 6 - 8 stopni, najgorzej było przy Odrze - tylko 4 stopnie 
w nocy i bardzo duża wilgotność powietrza. Warunki atmosfe-
ryczne były złe: zimno, silny wiatr, deszcz. Było ciężko. Poza tym 
strome brzegi, miejsca do cumowania nie przystosowane do 
kajaków... Musieli pokonywać wiele trudności.  
Gdzie kajak nie może... tam nogi poniosą :)
Kajakami przepłynęli 353 km (około 5 - 7 godzin płynięcia dzien-
nie)i zatrzymali się: pewnego razu będąc na środku rzeki nie byli 
w stanie dopłynąć do brzegu. Wiało już wtedy tak mocno, że jed-
nego dnia dopłynęli z  Obornik do Stobnicy robiąc tylko 18 km 
(najdłuższy dystans pokonany kajakiem to 55 km), bo tak silny był 
wiatr. Warta Przez cały czas płynięcia Wartą zawsze wiosłowali bez 
przerwy (a mówi się, że niby z prądem, to łatwiej?). 
W Widuchowej mieli dzień przerwy - tam poznali małżeństwo, 
które zaprosiło ich na obiad, zawiozło do hotelu. Wówczas na-
stąpił zwrot akcji: zdecydowali, że dalej płynąć się nie da. Ale 
nie zamierzali się poddać. Zostawili kajaki i postanowili, że za-
kończą wyprawę na piechotę. Dla Zosi. I  dla wszystkich ludzi, 
którzy od początku ich wspierali i tych, którzy dołączyli do akcji 
i kibicowali śledząc każdy ich dzień w internecie. 
Udało się: przeszli 123 km: cztery dni solidnego marszu, zdar-
tych butów, pełnych pęcherzy stóp, nieludzkiego zmęczenia, 

wyczerpania, spania na przystankach i  Bóg wie, gdzie. Były 
i chwile, kiedy nie mieli po prostu siły, żeby iść dalej. Ale - jak 
mówi Wojtek - "myślę, że wtedy maszerowały już nasze głowy. 
Nogi puchły mi strasznie, paznokcie od małych palców wbijały 
mi się w większe... Ale był cel, który chcieliśmy osiągnąć".
Będzie powtórka?
Cel osiągnęli: 353 km w osiem dni kajakami i 123 km w cztery 
dni marszem. Ale najważniejsze, że udało się w ten sposób po-
móc Zosi. Cały czas znajdują się ludzie, którzy chcą ją wesprzeć, 
a o to przecież chodziło :) 
"Jesteśmy pozytywnie nastawieni i chcemy nadal to robić, także 
dla innych dzieci - jeśli przy okazji naszych wypraw uda się ko-
muś pomóc to tym bardziej będzie nas cieszyć" - mówi Wojtek. 
Jest przy tym szczęśliwy, że ma wyrozumiałą narzeczoną, która 
wspiera go w jego działaniach. Wsparcie bliskich jest niesamowi-
cie ważne, wie o tym także Jacek, którego wspiera żona. Bez tego 
byłoby im o wiele trudniej. Błysk w oczach Wojtka i zapał, z jakim 
opowiada o swoich pomysłach pozwalają przypuszczać, że zreali-
zuje kolejne plany. I nie będzie trzeba długo czekać :) (M.M.)

P.S. Całą wyprawę można prześledzić na stronie: facebook.com/
misjabaltyk. Są tam także informacje dotyczące Zosi i pomocy dla 
niej. Wciąż można wspierać tę dzielna dziewczynkę. Zapraszamy 
do kontaktu! (red.)

Szanowni Państwo,
Mama Zosi - pani Agata - publikowała 
na łamach "Tu Naramowice" artykuły 
poradnikowe z  dziedziny psychologii. 
Wielu na pewno się one przydały. Dzi-
siaj pisze o swojej dzielnej córeczce:
Witam serdecznie :)
Jestem mamą 10 letniej Zosi, która urodziła 
się z  całkowitym obustronnym rozszcze-
pem wargi, podniebienia i wyrostka zębo-
dołowego. Jest po 4 operacjach chirurgicz-
nych, jeszcze dwie przed nią. Od urodzenia 
pozostaje pod wielospecjalistyczną opieką.
W  marcu 2015 roku zdiagnozowano 
u  Zosi cukrzycę typu 1 insulinozależną, 
co wywróciło do góry nasze życie. Zo-
sia ma jednak niesamowity hart ducha, 
sama nazywa siebie wojowniczką, strze-
la z  łuku, świetnie pływa i szybko biega, 
czym zyskuje sympatię kolegów z  po-
dwórka. Jest niesamowicie kreatywną 
dziewczynką, więc...w szkole się nudzi:)

Środki fi nansowe są nam potrzebne 
przede wszystkim w  związku z  cukrzy-
cą.  Głównie zbieramy na urządzenie do 
bezbolesnego monitorowania poziomu 
cukru we krwi free style libre. Miesięczny 
koszt używania tego urządzenia to ponad 
500 zł i nie jest to refundowane. Korzysta-

jąc z niego, Zosia nie musi 8-10 razy dzien-
nie nakłuwać paluszków, co zaoszczędza 
jej bólu. Dzięki temu urządzeniu bezbo-
leśnie możemy sprawdzać poziom cukru 
nawet 50 razy na dobę, także w nocy.
Będziemy wdzięczne za każdą wpłatę dla Zosi :)
Darowizny na leczenie Zosi można wpłacać:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym "Słoneczko"
ul.Stawnica 33, 77-400 Złotów
Bank: SBL Zakrzewo O/Złotów
Nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 
2000 0010
KONIECZNIE Z DOPISKIEM: darowizna dla 
Zosi Pakuza 501/P
 
1% podatku można przekazać, dopisując 
w  zeznaniu podatkowym nr KRS 0000 
186434, w celu szczegółowym należy do-
pisać: leczenie Zosi Pakuza 501/P
Dziękujemy :)
Zosia z mamą
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Turniej Rzeźbiarski 
25 października 2017r., w Mosińskim Ośrodku Kultury od-

będzie się XII Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w  Mosinie, 
którego celem jest wyłonienie najzdolniejszych rzeźbiarzy 
amatorów, spośród uczniów szkół podstawowych – kl. V-VII, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestników kó-
łek zainteresowań Powiatu Poznańskiego (bez miasta Pozna-
nia). Zapraszamy także osoby dorosłe i seniorów. Z uwagi na 

ograniczoną ilość miejsc, z  każdej szkoły lub placówki kultu-
ralnej można zgłosić do trzech uczestników. Prace wykonane 
podczas turnieju będzie oceniać profesjonalne Jury, w które-
go skład wejdą zaproszeni artyści rzeźbiarze i plastycy. Termin 
zgłaszania uczestników upływa 13 października 2017r. Infor-
macje dostępne są również na stronie www.kultura.gmina.pl

Spółdzielnia socjalna PSARVARD poleca:
14-15 października NOS W NOS, czyli seminarium tropienia użytkowego Anna Hermińska

21-22 października Mały może wszystko, czyli praca z psem w rozmiarze XS Monika Kowalska

28-29 października Motywacja, komunikacja, technika -równowaga w treningu 
sportowym

Patryk Krajewski – wicemistrz świata 
w posłuszeństwie sportowym 2015

11-12 listopada Nose Work i Obedience Tomek Jakubowski

18-19 listopada Pies w mieście – codzienność, wychowanie, współistnienie Anna Hermińska

9-10 grudnia O czym mówi pies - czyli początek sukcesu w pracy z psem Anna Hermińska

Szczegóły na stronie: psarvard.pl
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Publicystyka Józefa Mackiewicza porozrzucana po różnych 
tytułach prasowych została zebrana w  ładnych kilku tomach 
wydanych przez wydawnictwo „Kontra”. Wśród nich ciekawą po-
zycję stanowią „Listy do i od redakcji Kultury” Mackiewicza oraz 
jego żony, Barbary. To zbiór krótkich listów (głównie korespon-
dencji z  Jerzym Giedroyciem) dotyczących spraw bieżących, 
nieraz kwestii błahych i technicznych jak np. prośby o recenzję 
tekstu, wydruk, redakcję poprawek, nowe zlecenie czy zwykłe 
pozdrowienia i świąteczne życzenia. Z  listów tych przebija sza-
cunek Mackiewiczów do osoby Giedroycia, który nie bał się po-
magać niezbyt poważanemu na emigracji ptasznikowi z Wilna. 
Publikował jego felietony, recenzje i  polemiki (zamieszczone 
w omawianym tomie), za co Mackiewicz chwalił paryską „Kultu-
rę”. Okazywano mu bowiem szacunek i przyczyniano się do wol-
nej wymiany myśli, której tak według pisarza brakowało wśród 
środowiska polskiej emigracji. 

Przytaczam (bez komentarzy) kilka ciekawszych przemyśleń, 
które zostały opublikowane w  niniejszym tomie. Jest to próbka 
nie tylko stylu pisarskiego, ale także niezłomnej postawy i konse-
kwencji pisarza w walce o prawdę:

„Bolszewizm jest jedynym najeźdźcą na globie, z  którym, ze 
względu na jego naturę, każdy kompromis może prowadzić nie do 
różnych, a tylko do jednego wyniku: do równi pochyłej wiodącej 
do przeistoczenia danego narodu w naród sowiecki. Tymczasem 
jesteśmy świadkami paradoksalnego objawu, mianowicie czę-
sto daleko posuniętej pobłażliwości dla tych, którzy nadal w tym 
kompromisie tkwią (nazywa się: „cierpią w  Kraju”), a  przesadnej 
surowości dla tych, którzy z tym kompromisem zerwali. Gdy wła-
śnie powinno być odwrotnie. Budzi to podejrzenie, iż chodzi tu nie 
tylko o względy ideowe, ale może też o miejsce na ciasnym po-
dwórku emigracji politycznej. Ostatecznie Mikołajczyk, gdy jeździł 
do Moskwy pokłonić się Stalinowi, był jeszcze Premierem Polski. 
Dopiero gdy ze Stalinem zerwał, okrzyczany jest dziś za zdrajcę”. – 
„Sprawa Miłosza”, Kultura 1952 nr 4 (54).

„Słyszałem defi nicję „człowieka kulturalnego”, która mi szczegól-
nie przypadła do przekonania: „Kulturalny człowiek” – według tej 

defi nicji – to jest taki, z którym można rozmawiać o wszystkim. To 
znaczy w każdej dziedzinie, którą zna, lub która go interesuje, lub 
w której w ogóle rozmawiać chce. Może nie chcieć, może go coś 
nudzić, albo nie interesować, ale kulturalny człowiek nigdy się na 
poruszony przez kogoś temat – nie obraża...” – „Wolność słowa”, 
Kultura 1953 nr 5 (67).

„Do PEN-Klubu [tj. międzynarodowego klubu pisarzy – przyp. 
mój] należę już od dłuższego czasu, po raz pierwszy jednak bra-
łem udział w międzynarodowym kongresie. Pozwoli mi Pan wyra-
zić moje głębokie rozczarowanie […] Tak więc np. wiele pięknych 
słów poświęcono Pokojowi i Wolności, natomiast ani jednego – 
Prawdzie. A przecież, wydaję mi się, że prawda stanowi bardziej 
istotną cześć składową twórczości literackiej, niźli pokój. Gdyż 
prawda, ściślej: poszukiwanie prawdy, jest tym czynnikiem, który 
uwarunkowuje wolność umysłu. Sam zaś „pokój” nie przesądza 
jeszcze o wolności. Oto wiem z własnego doświadczenia jako były 
przymusowy poddany Związku Sowieckiego, że miliony ludzi pod 
panowaniem komunistycznym błagały Boga o jakąkolwiek wojnę 
i  dziś jeszcze Go o  nią proszą. […] broniono wprawdzie sprawy 
wolności ducha, lecz słowem nie wspomniano o wyzwoleniu du-
cha tam, gdzie jest on najbardziej skrępowany”. - „Józef Mackie-
wicz wystąpił z PEN-Klubu”, Kultura 1959 nr 9 (143).

„Sądzę, że możliwe rozpoznanie istniejącej prawdy (bez cudzy-
słowów) winno być właśnie nieodzownym warunkiem dla każdej 
polityki, która chce być korzystna i skuteczna. W chwili największe-
go w dziejach zagrożenia globu ziemskiego, sprowadzanie polity-
ki całego narodu, jego racji stanu i wszystkich jego sztandarów do 
teoretycznego tematu jednego odcinka granicznego nie wyzwo-
lonego jeszcze państwa, tematu, który nie ma aktualnie żadnego 
praktycznego znaczenia w niczym nie zmienia istniejącego status 
quo – wydaje mi się szczytem polityki niekorzystnej i bezskutecz-
nej, jeżeli ma ona dążyć do uzyskania wolności. Natomiast jest to 
polityka niewątpliwie nader skuteczna w interesie tych, którzy do 
uzyskania tej wolności nie chcą dopuścić, a pragną odwrócić uwa-
gę od groźby realnej, kierując ją ku groźbie fi kcyjnej – „O Witoldzie 
Jedlickim”, Kultura 1963 nr 7/8 (189/190)”.

Mackiewiczowskie spotkania z „Kulturą”

Z tomika poezji Anity Firlej
Domek

Domek z drewna mały stoi
Otoczony zielonymi krajobrazami

To w tym domku dziś mieszkam
Śniąc

Patrzę na ten dom wciąż
I wciąż

W deszczu moknąc
Wypowiadam przy tym słowo

Poezja
Łapiąc w dłonie swe

Krople jakich jeszcze nikt nie zna
Tutaj na Ziemi

A tylko dlatego że wierzą
Że to świat się musi dla nich zmienić

Trudno jest

Trudno jest nauczyć się kochać
Bez narzekań

Krytyki tego świata
To jest trochę tak

Jak
Pozbywanie się nałogu dla palacza

Ale pięknie będzie
czystą miłością tu żyć

Jak On w niebie

Wojciech Czeski
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Według polskiego prawa – osoba z niepełnosprawnością to taka, 
która posiada orzeczenie o  niepełnosprawności (w  przypadku 
dzieci do 16 rż.) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 
niezdolności do pracy.
System orzecznictwa – nie dosyć, że wprowadza w błąd swoim na-
zewnictwem, to na dodatek jest w Polsce podwójny! Służy dwóm 
celom – rentowym i pozarentowym. 
Od wielu lat planowano ujednolicić oba systemy i doprowadzić 
do powstania jednego spójnego, tak by osoby z różnymi niepeł-
nosprawnościami nie musiały ubiegać się w  dwóch organach 
o  wydanie im orzeczenia. Premier Beata Szydło w  lutym br. po-
wołała Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu 
Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. Jego 
pracami kieruje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
W skład Zespołu weszli przedstawiciele resortów zdrowia, eduka-
cji narodowej, obrony narodowej, rolnictwa i rozwoju wsi, rozwoju 
i fi nansów, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji, 
a także  KRUS-u i ZUS-u. 
Zespół ma dokonać przeglądu systemów orzecznictwa w  Polsce 
z założeniem ich ujednolicenia, a także opracuje założenia i projekt 
ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy.
Przed tą zmianą musimy się jeszcze borykać z podwójnym orzecz-
nictwem i  zmianami, które dotyczą wzorów legitymacji w  po-
szczególnych organach.

Orzecznictwo do celów rentowych
Aktualnie funkcjonują cztery systemy orzecznictwa ustalające 
uprawnienia do świadczeń rentowych, działające w ramach: Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego (KRUS), Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). 
Orzeczenia na podstawie, których wyżej wymienione instytucje 

podejmują decyzję w sprawie świadczeń rentowych wydają: Le-
karze orzecznicy/komisje lekarskie ZUS, lekarze rzeczoznawcy/
komisje lekarskie KRUS, komisje lekarskie MON i MSWiA. 
Orzecznictwo do celów pozarentowych
Zgodnie z obowiązującym prawem ocena stanu zdrowia nie jest 
jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności. Orzecznictwo 
o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fi zyczne, psychiczne 
jak i  społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wystąpienie 
tylko jednego z elementów np. naruszenia sprawności organizmu 
(potocznie utożsamianego z chorobą) nie musi zatem oznaczać, 
że mamy do czynienia z niepełnosprawnością. Natomiast inten-
sywność tego czynnika nie wpływa bezpośrednio na ustaloną nie-
pełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, jeżeli w następ-
stwie jego występowania nie dochodzi do istotnych ograniczeń 
w sferze społecznej lub zawodowej.
Orzeczenia o  niepełnosprawności i  stopniu niepełnosprawności 
do celów pozarentowych wydają:
- Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o  niepełno-
sprawności – jako pierwsza instancja (dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego -> Powiatowy Zespół ds. Orzekania o  Niepełno-
sprawności);
- Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 
– jako druga instancja;
- Rejonowe sądy pracy i  ubezpieczeń społecznych jako organ 
odwoławczy dokonujący kontroli prawidłowości orzekania przez 
ww. organy administracji publicznej.
O każdym z rodzajów orzecznictwa szerzej w kolejnym numerze. 
Zapraszam serdecznie do lektury!
   opracowała: Anita Wachowiak 
Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w Gminie Kórnik

7 października 2017 r. o godz. 16:00  odbędzie się Spotkanie Chóralne, msza św. w kościele 
p.w. św. Mikołaja w Mosinie, po mszy św. prezentacje chórów: Czempiń, Śrem, Kościan, Mosi-
na. Organizator: Mosiński Chór Kościelny oraz MOK
18 października 2017 r., godz. 19:00 – zapraszamy na „Koncert operetkowy skąpany w bar-
wach jesieni”; bilety do nabycia w biurze MOK.
20 października 2017 r. obchodzić będziemy kolejną, 78. rocznicę rozstrzelania 15 Oby-
wateli Mosiny i okolicznych miejscowości na Rynku w Mosinie 20 Października 1939 roku. 
Program uroczystości: godz. 11:00 – 20:00 „Usłyszeć echa” – prezentacje multimedialne na 
Placu 20 Października; godz. 17:45 - modlitwa na mosińskim cmentarzu przy grobie roz-
strzelanych, godz. 18:00 - Msza Święta w kościele parafi alnym p. w. św. Mikołaja w Mosinie, 
godz. 19:15 „Usłyszeć echa …” – złożenie wiązanek kwiatów przed miejscem pamięci na 
Placu 20 Października
22 października 2017 r., godz. 15:00  – „Chwila zadumy” nad mogiłami pomordowanych 
Polaków w okresie II wojny światowej, miejsce spotkania: lasy na trasie Żabinko – Drużyna 
(organizator: władze samorządowe Gminy Mosina oraz Zarząd Osiedla nr 5) 
27 października 2017 r., godz. 18:30 – zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Ewy Dę-
biec, Sala Kolumnowa MOK 
28 października 2017 r., godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z wrocławskim prozaikiem, dra-
maturgiem i dziennikarzem Zbigniewem Niedźwieckim Raviczem, Galeria Miejska, ul. Nie-
złomnych 1 

Jedno orzeczenie czy dwa?

Zapraszamy! - Informacje z MOK

Wokół niepełnosprawności
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Od początku września trwa remont mostu w ciągu drogi po-
wiatowej nr 2469P w Dymaczewie Starym (ul. Łąkowa). W tym 
czasie wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. 

W czasie remontu most został wyłączony z ruchu, a kierowcy 
korzystają z objazdu. Zgodnie z nim, zamknięciu podlega obiekt 
mostowy wraz z odcinkiem drogi o  łącznej długości ok. 45 m. 
Pojazdy winny kierować się zgodnie z ustawionym oznakowa-
niem objazdu. 

Objazd poprowadzono: w  Dymaczewie Starym drogą woje-
wódzką nr 431, następnie ul. Lipową w Krosinku i ul. Piaskową 
do ul. Głównej w Krośnie, dalej do Drużyny i drogą powiatową 
nr 2469P w kierunku Borkowic i Bolesławca. 

Głównym celem remontu jest poprawa bezpieczeństwa 
i komfortu użytkowników korzystających z mostu, a także stanu 
technicznego i  trwałości obiektu. Wzmocniona zostanie kon-
strukcja mostu, a także wymieniona będzie nawierzchnia na sa-
mym moście oraz na dojazdach do niego.

Prace powinny zakończyć się w listopadzie tego roku.

Dobra wiadomość dla mieszkańców Puszczykowa: w wy-
niku zwiększenia środków na unijne dotacje na remont 
zabytków jeden z  najbardziej znanych puszczykowskich 
budynków ma szansę odzyskać swój blask. 

Urząd Miejski w Puszczykowie starał się o dotację z Dzia-
łania 4.4 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dzie-
dzictwa naturalnego i  kulturowego", Poddziałania 4.4.3 
"Zachowanie, ochrona, promowanie i  rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Pozna-
nia". W pierwszym naborze nie udało się uzyskać dofinan-
sowania. Na szczęście pojawiła się dodatkowa pula środ-
ków na remont zabytków i  dzięki temu puszczykowska 
"Mimoza" uzyskała dofinansowanie - przyznanych zostało 
3 393 187,05 zł przy całkowitej wartości projektu 3 991 
984,77 zł, a  więc dotacja wyniosła maksymalną możliwą 
kwotę – 85%. 

Dawniej w  budynku znajdowała się restauracja, obecnie - 
na parterze - miała swoją siedzibę Straż Miejska. Remont ma 
przywrócić "Mimozie" możliwość realizacji celów społeczno-
kulturalnych.

Remont mostu w Dymaczewie – uwaga, utrudnienia!

Będzie remont puszczykowskiej "Mimozy"!

Zako czenie oceny merytorycznej
O  Priorytetowa 4 RODOWISKO"
Dzia anie 4.4 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego"
Poddzia anie 4.4.3 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania" 

konkurs nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16
Lista projektów ocenionych merytorycznie:
Lp
. Nr projektu Wnioskodawca Tytu projektu Kwota ca kowita Kwota 

dofinansowania Wynik oceny merytorycznej

1 RPWP.04.04.03-30-
0004/16 Gmina Suchy Las Adaptacja historycznego budynku w 

Chludowie na cele spo eczno-kulturalne 5 015 670,26 4 263 319,71 
projekt uzyska  pozytyw  oc  merytorycz  - spe n  

wszyskie kryteria dopuszczaj ce oraz otrzyma  min. 60% 
ogólnej liczby punktów za kryteria warto ce

2 RPWP.04.04.03-30-
0007/16 Miasto Puszczykowo Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie 

na cele spo eczno-kulturalne 3 991 984,77 3 393 187,05 
projekt uzyska  pozytyw  oc  merytorycz  - spe n  

wszyskie kryteria dopuszczaj ce oraz otrzyma  min. 60% 
ogólnej liczby punktów za kryteria warto ce

3 RPWP.04.04.03-30-
0008/16 Gmina Swar

Adaptacja budynku remizy str iej na 
cele Swar iego Centrum Historii i 

Sztuki
2 716 629,00 2 309 134,65 

projekt uzyska  pozytyw  oc  merytorycz  - spe n  
wszyskie kryteria dopuszczaj ce oraz otrzyma  min. 60% 

ogólnej liczby punktów za kryteria warto ce

(źródło: www.zdp.poznan.pl, www.mosina.pl)

(źródło: wrpo.wielkopolskie.pl, aktywnepuszczykowo.pl)
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Uwaga kierowcy, w  związku z  budową ronda na drodze 
nr 5 została zamknięta część drogi wojewódzkiej nr 431 za 
skrzyżowaniem tych ulic od strony Mosiny. Wyznaczone zo-
stały objazdy.

Czas zamknięcia odcinka drogi 431 ma wynieść około 2 mie-
siące. Na ten czas kierowcy będą musieli korzystać z wyznaczo-
nych objazdów.  

Odcinek trasy S5 Poznań – Wronczyn, którego dotyczy inwe-
stycja będzie mieć 16 kilometrów długości i połączy drogę S5 

z  autostradą A2 (węzeł Głuchowo). Budowa tego fragmentu 
odciąży mieszkańców Komornik, Stęszewa, Mosiny czy Pusz-
czykowa od uciążliwego ruchu i  hałasu. Inwestycja drogowa 
obejmie budowę węzłów drogowych „Konarzewo”, „Stęszew”, 
„Mosina”. (red.)

Zamknięcie drogi 431

Święto Pyry 2017

W  dniu 9 września 2017 roku na terenie sołectwa Wiórek od-
była się już trzynasta edycja Święta Pyry. To plenerowa impreza 
integracyjna mieszkańców z sąsiednich wsi. Organizatorzy - Sto-
warzyszenie Emerytów i  Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury-Wiórek 
podążyli jak zawsze wytartym szlakiem, który przez trzynaście, 
bynajmniej nie pechowych edycji przyniósł im zamierzony sukces. 

Pogoda dopisała, a drogą do sukcesu była loteria gromadząca 
rzeszę gości, którzy bawili się do późnych godzin nocnych. Wcze-

śniej miało miejsce wiele konkursów, a odbywające się przed nimi 
występy artystyczne pozwoliły przeżyć w miłej atmosferze to ra-
dosne święto. 

Spotkanie uwieńczyła jak zawsze zabawa pod chmurką, nad 
którą czuwał DJ Michał. 

(tekst i zdjęcia: facebook.com/wiorek.wies)
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Wszyscy, którzy znają coroczne wydarzenie "Szeroko na Wą-
skiej" w Mosinie wiedzą, że impreza ta gromadzi wielu artystów 
o  nieprzeciętnych talentach. Okazuje się na przykład, że są 
wśród nich tacy, którzy potrafi ą malować na... wodzie.

Katarzyna Hertmanowska – bo o niej mowa – mieszka w nie-
dalekim sąsiedztwie gminy Mosina i  od ponad dziesięciu lat 
zajmuje się tą rzadką, lecz bardzo ciekawą sztuką, prowadząc 
Pracownię Edukacyjno-Artystyczną Hertmanus. O czym dokład-
nie mowa?

Sztuka malowania na wodzie (suminagashi, marbling art), 
zwana też EBRU to tradycyjna sztuka zdobienia papieru techni-
ką nakładania na powierzchnię wody cieniutkich warstw farby 
i  tworzenia wzorów za pomocą pędzelków i  patyczków. Sztu-
ka ta ma swoje korzenie w Japonii, gdzie pojawiła się już w X 
wieku. Nakładanie na wodę farby, która następnie rozpływa się 
tworząc rozmaite kompozycje powoduje, że powstały w  ten 
sposób wzór jest niepowtarzalny. Stąd pierwotnie zdobiony tą 
techniką papier wykorzystywany był do umieszczania na nim 
dokumentów wagi państwowej, tekstów religijnych czy... po-
ezji, będąc jednocześnie swego rodzaju zabezpieczeniem przed 
fałszowaniem dokumentów. 

Z Japonii sztuka ta powędrowala do Turcji (to z języka turec-
kiego pochodzi jej obecnie używana nazwa: EBRU) – tutaj zaczę-
to tworzyć papiery traktując je jako dzieła sztuki, pojawiły się do 
dziś najczęściej spotykane motywy tulipanów, goździków, róż. 
Oprócz tworzenia obrazów barwiony w ten sposób papier wy-

korzystywany jest nadal do celów introligatorskich, jako okładki 
do książek, kalendarzy itp. W pracowni pani Katarzyny powstają 
także prace tworzone na porcelanie (wzór nanosi się po pierw-
szym wypaleniu, przed szkliwieniem).

Co takiego czyni EBRU sztuką niepowtarzalną, fascynującą, 
trochę magiczną? Przede wszystkim – obrazy i wzory powstają-
ce na papierze są unikatowe: drugi taki sam nigdy się nie pojawi 
:)  Sam proces tworzenia wydaje się delikatny i bardzo nietrwały, 
jednak farby używane do EBRU nie blakną z upływem czasu - 
najstarsze zachowane obrazy (z około XVI wieku) nadal zachwy-
cają bogactwem i  intensywnością barw. Ale to nie wszystko. 
Sztuka ta wymaga specjalnego, długotrwałego przygotowania 
farb, materiałów, miejsca pracy i samego twórcy. 

Woda, na której malujemy, zwykle znajduje się w  płaskim 
naczyniu (kuwecie). Nie jest to jednak zwykła woda – musi być 
miękka, niechlorowana, najlepiej – źródlana. To nie wszystko – 
do wody dodaje się karagen, roztwór wytworzony z alg, mają-
cy za zadanie zagęścić wodę, by farby mogły się na niej lepiej 
trzymać. Samo przygotowanie wody to kwestia około dwuna-
stu godzin. Farby wytwarzane są ze specjalnie dobranych, na-
turalnych składników; przygotowuje się je samemu, mieszając 
składniki w odpowiednich proporcjach. Nie jest to łatwe zada-
nie: brak związków chemicznych powoduje, że farby łatwo się 
psują, są wrażliwe na niską temperaturę, kurz i inne zanieczysz-
czenia (mikrodrobinki tłuszczu, śliny, potu itp.). Odpowiednie 
ich przygotowanie wymaga nie tylko wiedzy, ale i czasu – po-

Na wodzie malowane...
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9 września 2017 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mosinie obchodziła zaszczytny jubileusz 115-lecia społecznej 
pracy na rzecz społeczności lokalnej. 

Całość uroczystości rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele św. 
Mikołaja w Mosinie, następnie nastąpił przemarsz ulicami mia-
sta pocztów sztandarowych, strażaków oraz gości pod batutą 
Orkiestry Dętej z Mosiny i prowadzony przez Dowódcę Uroczy-
stości druha Łukasza Trybusia. 

Po dotarciu do remizy przy ulicy Śremskiej odbył się uroczy-
sty apel, podczas którego druhna Prezes powitała przybyłych 
gości oraz wygłosiła przemówienie, wręczone zostały medale 
i odznaczenia. Następnie przybyli goście i delegacje strażackie 
złożyły gratulacje na ręce Prezesa druhny Małgorzaty Piechoc-
kiej i Wiceprezesa druha Macieja Bartłomiejczyka. 

Po zakończeniu ofi cjalnej części rozpoczął się piknik dla straża-
ków, gości i rodzin. Mieliśmy przyjemność gościć między innymi 
Generała Pożarnictwa w stanie spoczynku pana Andrzeja Stefa-
nowskiego, Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. 
bryg. Grzegorza Stankiewicza, Zastępcę Komendanta Miejskie-
go PSP w Poznaniu mł. bryg. Jarosława Zamelczyka, Komendan-

ta Związku Strzeleckiego "Strzelec" RP Stanisława Chomko oraz 
wielu znamienitych gości, których nie sposób wymienić. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy swoim wkładem 
pracy i obecnością sprawili, że był to bardzo wyjątkowy dzień 
dla naszej 115-letniej jednostki. 

(tekst i zdjęcia: OSP Mosina)

trzeba około dwóch tygodni, by farby zyskały odpowiednią 
konsystencję i były gotowe do użycia. Jest to zatem z pewnością 
sztuka dla cierpliwych :) 

Kiedy już możemy przystąpić do malowania, potrzebuje-
my także odpowiednich do tego narzędzi. Farby nanosi się za 
pomocą pędzli, patyczków, używa się także specjalnych grze-
bieni. Pędzle wykonane są z  końskiego włosia (mówi się, że 
najlepsze pochodzi od dziesięcioletniego konia, gdyż posiada 
wówczas optymalną elastyczność), zamocowanego na gałąz-
ce dzikiej róży – ma ona bowiem właściwości antyseptyczne, 
co opóźnia psucie się naturalnych farb. Nieprzypadkowy jest 
również papier, na kórym "odbijamy" namalowany na wodzie 
obraz – koniecznie musi być bezchlorowy, ponieważ chlor bar-
dzo szkodzi farbom.

Jak widzimy, EBRU to sztuka nie tylko trudna, ale także 
wymagająca dużej ilości czasu, cierpliwości, odpowiednich 
warunków do jej tworzenia i... pieniędzy. Farby są w  Polsce 
praktycznie niedostępne, a sprowadzanie ich z Turcji – trudne 

i kosztowne. Stąd w Polsce niewiele osób zajmuje się tą sztu-
ką. Dla pani Katarzyny jest to idealne połączenie zamiłowania 
do sztuki, chęci tworzenia z szacunkiem do papieru i książek 
(z wykształcenia jest bowiem historykiem – archiwistą), a jed-
nocześnie sposób na wyciszenie się, nauka cierpliwości i kon-
takt z naturą. Od kilku lat z powodzeniem "zaraża" swoją pasją 
innych, prowadząc zajęcia, warsztaty, pokazy. Z  pewnością 
warto zobaczyć jej pracę – nawet, jeśli nie zdecydujemy się na 
zgłębianie tej dziedziny sztuki, to wyjdziemy z zajęć uspokoje-
ni, bogatsi o nowe, estetyczne doznania i wzbogaceni o wie-
dzę z tej ciekawej, rzadkiej dziedziny. 

(zdjęcia wykonane zostały podczas zajęć dla terapeutów Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w  Kościanie, prowadzonych w  ramach projektu 
"Warto wiedzieć więcej", realizowanego przez Stowarzyszenie Pomo-
cy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Światło Nadziei" i Warsz-
taty Terapii Zajęciowej w Kościanie. Projekt współfi nansowany jest ze 
środków PFRON) (M.M.)

Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie
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W  cyklu "Sukces w  szpilkach" przedstawiamy kolejną ko-
bietę, która mimo młodego wieku osiągnęła już bardzo 
dużo. Magdalena Grajcar - trener personalny Loft Fitness, 
dietetyk, instruktor fitness i właściciel LOFTu, jednego ze 
znanych w Mosinie klubów fitness. Z błyskiem w oku i ra-
dością na twarzy opowiada o swoich pasjach. 

M.M.: Powstanie LOFTu to niewątpliwie ogromny sukces. 
Obecnie klub jest znany nie tylko w Mosinie, ale i w okoli-
cy. Skąd wziął się pomysł na taką dzialalność?

M.G.: Owszem, traktuję LOFT jako mój wewnętrzny, osobisty 
sukces, ale cały czas dążę do tego, żeby go rozwijać. A skąd 
pomysł? Sport towarzyszy mi przez całe życie. Zaczynałam 
od bycia trenerem presonalnym, potem skończyłam diete-
tykę. Klub fitness marzył mi się od jakiegoś czasu, a miejsce 
na ul. Farbiarskiej  widzieliśmy z mężem jeszcze kiedy było 
ruiną, ale od razu mi się spodobało i pomyślałam, że jest to 
świetny zaczątek i lokalizacja, żeby zrobić stylowy klub – ce-
gła, loftowy styl, to wszystko złożyło się na wizję, która towa-
rzyszyła mi przez długi czas. Wizję klubu fitness który będzie 
motywował ludzi do zmiany życia na lepsze, zdrowsze. Wizję 
miejsca, gdzie ludzie będą spotykać się również towarzysko.

Kiedy okazało się, że góra budynku jest do wynajęcia, 
wówczas podjęliśmy ostateczną decyzję: robimy to! Mosina 
to piękne miasto ale do niedawna mało było miejsc, gdzie 
można było wyjść i zrobić coś dla siebie. Postanowiliśmy że 
stworzymy takie miejsce. Byliśmy wtedy nad morzem, leżeli-
śmy na plaży i rozmawialiśmy o przyszłości. Ja miałam w tym 
czasie swoją dzialalność, prowadziłam treningi w  różnych 
miejscach, zajmowałam sie również dietetyką. Przez pewien 
czas myśleliśmy nawet o przeprowadzce do Gdańska (mamy 
tam siedzibę drugiej firmy), ale ostatecznie wybór padł na 
Mosinę. 

Myślę, że LOFT powstał również z mojej potrzeby tworze-
nia. Lubię, kiedy powstaje coś nowego, potrzebuję w życiu 
dawki sukcesu: tworzę coś, a kiedy mi wychodzi, daje mi to 
siłę do podejmowania kolejnych działań. 

M.M.: Jak przebiegały prace nad powstawaniem klubu?

M.G.: Ponieważ jest to budynek zabytkowy, nad którym 
pieczę trzyma konserwator budynków, to przeprawa przez 
remont nie była prosta. Czyszczenie starej cegły - na którą 
się uparłam - wieczne dyskusje z budowlańcami i problemy 
z  oknami, które zostały wstawione zbyt późno. To bardzo 
przedłużyło naszą budowę – mieliśmy już wówczas zrobioną 
wylewkę, były mrozy, zimno, a  nie było okien. Wobec tego 
musieliśmy stawiać nagrzewnice, żeby wylewka mogła wy-
schnąć. Ostatecznie jednak wszystko się udało i uzyskaliśmy 
taki klimat, o jaki nam chodziło.  

M.M.: A w jaki sposób rekrutowaliście kadrę?

M.G.: Szukanie instruktorów to był kolejny, niesamowity 
etap. Jeździłam do różnych klubów na zajęcia i obserwowa-

łam, jak ludzie tam pracują. Bywało też tak, że instruktorzy 
polecali kolejnych instruktorów. Potem zapraszałam wybra-
ne osoby do Mosiny – już kilka miesięcy przed otwarciem 
klubu organizowaliśmy darmowe zajęcia. W  ten sposób 
sprawdziła się nowa kadra, a  my zyskaliśmy reklamę i  no-
wych klientów. Gdy otwieraliśmy klub (było to w marcu 2016 
r.), mieliśmy 120 członków, którzy już w grudniu kupili kar-
nety. Niestety, przez problemy z budową otwarcie nastapiło 
później niż zamierzaliśmy i nie obyło się bez zgrzytów i nie-
zadowolenia niektórych klientów – dla nas jednak było to 
bardzo cenne doświadczenie.

M.M.: Realizujecie wiele ciekawych pomysłów, wśród któ-
rych są już cykliczne imprezy, takie jak "Morderczy tre-
ning".

M.G.: Tak, jest to jedna z imprez, które cały czas się rozwijają 
– na pierwszy trening przyszło około dwudziestu osób, na 
kolejny – czterdzieści, a  z  każdym następnym ta liczba się 
podwaja, zainteresowanie jest coraz większe. Mamy plany, 
by było to wydarzenie mające swoją, osobną markę, jak np. 
Runmageddon, ale na rynku lokalnym. To też jest etap two-
rzenia, czyli to, co lubię :) Zawody typu "Morderczy trening" 

Sukces w szpilkach

"Leżeliśmy na plaży i rozmawialiśmy o przyszłości" –
jak rodzi się sukces
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wymagają od nas dużo więcej organizacji i  zapewnienia 
bezpieczeństwa uczestnikom niż kiedy było to tylko w  for-
mie treningu. Cały czas są to nowe wyzwania i w tym się re-
alizuję. Poza tym, wyzwaniem towarzyszącym mi przez cały 
czas jest dbanie o stałych kientów i ciągłe dostosowywanie 
oferty do ich potrzeb i oczekiwań. 

M.M.: Mówisz o potrzebie tworzenia. Rodzi się pytanie: co 
trzeba mieć, żeby osiągnąć sukces?

M.G.: Myślę, że przede wszystkim determinację, żeby sobie 
coś postanowić i dążyć do tego mimo trudności. Jeżeli ktoś 
coś osiągnął to wie, jakie to uczucie, jaką to daje satysfakcję 
– wtedy wie także, że nie może się załamywać przy gorszych 
momentach, że trzeba walczyć. Przy tworzeniu czegokol-
wiek – czy to będzie klub fitness czy coś innego – nie ma 
możliwości, żeby nie pojawiły się gorsze momenty. Trzeba to 
jednak po prostu przejść; wszystko da się zrobić, osiągnąć, 
jak nie tą drogą to inną, ale da się :) Ważny jest cel, jaki sobie 
stawiamy. Myślę, że w ogóle w życiu  najważniejsze jest to, 
żeby  te cele mieć - obojętnie, czy będą one długoterminowe 
czy mniejsze. Kiedy mam cel, wiem, co mam robić. Czasem to 
jest męczące, bo cały czas jest się aktywnym, w ruchu, w dą-
żeniu do czegoś, realizowaniu kolejnych kroków. Ale to daje 
radość i poczucie, że dobrze wykorzystuję swój czas. 

M.M.: A co robisz poza LOFT-em?

M.G.: Podróżuję i  trenuję. W  podróżach odpoczywam –  to 
one także nauczyły mnie determinacji i dążenia do celu. Prze-
łomowym momentem w moim życiu była podróż z Bangko-
ku do Kuala Lumpur, którą przebyliśmy z  kolegą rowerami. 
Byliśmy wtedy studentami, nie mieliśmy pieniędzy, spaliśmy 

pod namiotami i w różnych dziwnych miejscach... Dodatko-
wo zbieraliśmy pieniądze na hospicjum w Szczecinie. Nieraz 
jechaliśmy przez wiele kilometrów, nawet nie odzywając 
się do siebie – wówczas w głowie pojawiały sie różne myśli, 
wszystko się analizowało. Myślę, że ta podróż bardzo mnie 
zbudowała psychicznie, dała mi dużo siły. 

Podróże nadal są częścią mojego życia. Podróżujemy całą 
rodziną, z  Amelką, naszą trzyletnią córką - nieasmowite 
jest poznawanie świata oczami małego dziecka. W wolnych 
chwilach albo planujemy podróże, albo zgrywamy zdjęcia 
z  minionych wyjazdów – słowem, żyjemy tymi podróżami 
:) Kiedy wyjeżdżam, wyłączam telefon, internet i wtedy mój 
mózg się oczyszcza. Ten efekt daje także sport i  endorfiny, 
które się wówczas wydzielają. 

Drugą rzeczą, którą robię, jest właśnie sport – szczególnie 
taki mój, indywidualny, poza klubem. Lubię czasem iść po-
biegać do lasu czy popływać w jeziorze – pobyć trochę sama 
ze sobą, ze swoimi myślami.

M.M.: Jesteś szczęśliwą, spełnioną kobietą. Czego Ci ży-
czyć na najbliższy czas?

M.G.: Chciałabym zrealizować te plany, które mam, rozwinąć 
"Morderczy trening", powiększyć klub... Jeżeli to wyjdzie, bę-
dzie to kolejna satysfakcja, następny sukces i napęd do dal-
szego działania.

M.M.: Wobec tego życzę spełnienia wszelkich planów i bar-
dzo dziękuję za rozmowę.

rozmawiała Marta Mrowińska
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Od Salvadora Dali do Podkowińskiego –
dzieła znanych twórców w każdym domu

Dzisiaj w  naszej galerii Lokalnych Twórców prezentujemy 
mieszkańca Pecnej: Sławomir Salamon, artysta wszechstronny 
(choć sam siebie artystą nie nazywa). Przedstawiamy twórcę, 
a do obejrzenia jego prac zapraszamy do naszej galerii!

M.M.: Jakie były początki Pana twórczości?
Ukończyłem Państwowe Liceum sztuk Plastycznych w Pozna-

niu. Potem, po wojsku, przyjąłem się do pracy w centrum Kultu-
ry w Czempiniu – ta instytucja miała wcześniej inne nazwy, a ja 
przepracowałem tam trzydzieści lat. Przez ostatnie kilkanaście lat 
byłem redaktorem naczelnym miesięcznika lokalnego "Czempiń". 
Galeria w Pecnej zafunkcjonowała w 2001 roku i ofi cjalnie istniała 
do 2007 – 2008 roku. Mieściły się w niej większości obrazy moje-
go autorstwa, repliki znanych dzieł. Maluję głównie techniką olej-
ną na płótnie, ale używam również farb akrylowych.

M.M.: Skąd pomysł na galerię?
Oprócz pracy zawodowej chciałem jakoś wykorzystać moją 

umiejętność malowania i  rzemiosło, jakie posiadam. Założeniem 
było, że galeria ma przynosić dochód, była to zatem działalność 
typowo komercyjna. Skupiłem się na obrazach, które – moim 
zdaniem – mogły się spodobać szerokiemu gronu potencjalnych 
odbiorców. Pomyślałem, że może ludzie będą chcieli kupić sobie 
replikę obrazów znanych twórców. Celowo używam słowa: replika, 
ponieważ kopia powinna powstawać przy oryginale. Ja malowa-
łem ze zdjęć i są to wierne odtworzenia danych dzieł - w większości 
także zachowywałem wymiary oryginałów. Zdarzało się też, że je-
den obraz został przeze mnie namalowany w różnych rozmiarach.

M.M.: A czy ma Pan swoją ulubioną tematykę?
We wczesnej młodości interesowałem się surrealizmem - moim 

guru był Salvador Dali i Zdzisław Beksiński, którego uważam za jed-
nego z najwybitniejszych polskich malarzy. Do dziś mam jeszcze 
kilka obrazów z tamtego czasu :) Lubię twórców takich jak Matej-
ko, Malczewski, Podkowiński, ale również malarstwo impresjoni-
styczne, np. Cezanne, Manet, Szyszkin. Bardzo lubię Malczewskie-
go, często zatem kopiowałem jego dzieła. Starałem się też zawsze 
mieć duży wybór obrazów: konie, pejzaże, portrety - tak, by klient 
przychodzący do galerii miał cały przekrój tego, co może u mnie 
zamówić. Oferta była szeroka. Malowałem też znane obiekty, np. 
pałac w Czempiniu, Rogalin itp. Potem przyszła pora na portrety, 
które powstawały najczęściej ze zdjęć na daną okazję, na przykład 
urodziny, rocznice ślubu itp. Zdarzyło się kiedyś, że ojciec zamówił 
u mnie wykonanie portretu swego zmarłego syna - było to trudne 

zadanie, malowałem z fotografi i czarno-białej, potem trzeba było 
jeszcze nałożyć kolor, przy tym towarzyszyło mi sporo emocji.

M.M.: Jakie były dalsze losy galerii?
Galeria funkcjonowała. W pewnym momencie jednak dochód 

był mniejszy niż opłaty z nią związane i została zamknięta. Teraz 
w tym pomieszczeniu mieści się sklep motoryzacyjny :) A moje 
prace można znaleźć w  innych miejscach, także w  internecie, 
poza tym - jeśli będą klienci, chętnie namaluję obraz na zamó-
wienie. Nie chciałbym całkowicie porzucić malowania - nie uwa-
żam co prawda, że moje dzieła są sztuką, jest to jednak rzemiosło, 
umiejętności, które posiadam i chciałbym to wykorzystać. 

M.M.: A Pana plany na przyszłość?
Mam kilka pomysłów związanych z  malowaniem obrazów 

i wyjściem z nimi bezpośrednio do klienta. Wymaga to jednak 
jeszcze głębszego przemyślenia i zaplanowania.

M.M.: Życzę zatem realizacji planów i spełnienia na wszel-
kich płaszczyznach.

  (rozmawiała: Marta Mrowińska)

Galeria Lokalnych Twórców
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Kącik zielarski

Tarka, ciarka, tarń, ciernie czarne – czyli śliwa tarnina
Nadeszła jesień. I tak oto po owocach bzu czarnego przyszedł 
czas na owoce śliwy tarniny. Te malutkie śliweczki możemy spo-
żywać na surowo, pamietając by nie rozgryzać ani nie rozgnia-
tać pestek, ponieważ zawierają trujący cyjanowodór, czyli kwas 
pruski. Gdyby komuś zdażyło się połknąć pestkę w  całości, to 
proszę się nie obawiać, to nie jest groźne, jeśli pestka została po-
łknięta w całości. Zbierając tarki pamiętajmy o porządnej kurtce, 
której rękawy ochronią nas przed licznymi kolcami na gałęziach.
A teraz kilka słów co, gdzie, jak i po co....

Śliwa tarnina (łac. PRUNUS SPINOSA) to silnie rozgałęziony i bar-
dzo ciernisty krzew, który znajdziemy przy drogach, w rzadkich 
lasach, w pobliżu domostw, na zboczach i obrzeżach pól. Kwit-
nie bardzo obfi cie w kwietniu i maju, natomiast owocuje jesienią. 
Miąższ śliwek tarniny jest zielony, przyrośnięty do pestki i cierpki 
w smaku. Ten cierpki smak zanika po pierwszych przymrozkach 
lub po przemrożeniu w zamrażalniku. Ze świeżych przemarznię-
tych owoców można przygotować soki, konfi tury, galaretki, na-
lewki, odwary. Owoce możemy również ususzyć rozłożone cienką 
warstą w piekarniku na perganiminie, rozpoczynając od bardzo 
niskiej temperatury, aż do osiągnięcia 60 stopnii Celsjusza. 
Owoce zawierają garbniki, fl awonoidy, witaminę C, kwasy orga-
niczne, cukry, pektyny i sole mineralne. Dzięki garbnikom owo-
ce działają zapierająco, ściągająco, przeciwbakteryjnie i  prze-
ciwzapalnie. 
Poniżej jak zwykle kilka przepisów na wykorzystanie tych ma-
łych śliweczek. 

Odwar z suszonych owoców tarniny
Jedną łyżkę owoców zalać zimną wodą i  ogrzewać na małym 
ogniu przez 30 minut. Następnie odstawić do przestudzenia, 
odcedzić i  pić ciepły płyn 2-3 razy dziennie po pół szklanki 
między posiłkami. Taki odwar wspomaga leczenie chorób ne-
rek, pęcherza moczowego, moczowódów i narządów rodnych, 
a także pomaga w walce z chrypką, anginą oraz z zapaleniem 
dziąseł i gardła. 

Wino z tarek
Bierzemy 50 gram świeżych lub 30 gram suszonych tarek, usu-
wamy z nich pestki i zalewamy 750 ml białego wina. Wszystko 
krótko gotujemy, przecedzamy i przelewamy do butelki. Wino 
ma trwałość około 2-3 tygodni, a stosujemy je do płukania gar-
dła i dziąseł w stanach zapalnych.

Powidła ze śliwek
Jeden kilogram przemrożonych tarek wkładamy do garnka, za-
lewamy połową szklanki wody i   gotujemy tak długo, aż woda 
wyparuje. Odstawiamy do wystygnięcia, a  następnie przecie-
ramy przez sito. Do otrzymanej masy dodajemy pół kilograma 
cukru, gotujemy na małym ogniu przez 30 minut, pamietając 
o  ciągłym mieszaniu. Gorące powidła przekładamy do wypa-
rzonych słoików, zamykamy szczelnie i odwracamy „do góry no-
gami”, aby się dobrze zamknęły (sucha pasteryzacja). Jeśli ktoś 
lubi, można do powideł dodać troszkę cynamonu lub kawałek 
laski wanilii. Takie powidła spożywamy w przypadku biegunki, 
ale również  pomocniczo w  leczeniu chorów nerek, pęcherza 
i przewodu moczowego. 

Nalewka z tarek
Jeden kilogram przemrożonych tarek wkładamy do słoja i  za-
lewamy 500 ml spirytusu i  dwoma szklankami wody. Nastep-
nie szczelnie zamykamy i odstawiamy na 4 miesiące w ciemne 
i chłodne miejsce. Po tym czasie nalewkę fi ltrujemy i dodajemy 
100 gram cukru, 3 łyżki płynnego miodu, 2 goździki, 3 rozgnie-
cione ziarna jałowca oraz sok z  połowy cytryny. Wszystko do-
brze mieszamy i odstawiamy ponownie na 2 tygodnie, pamieta-
jąc, by codziennie wstrząsać nalewką, aby cukier i miód dobrze 
się rozpuściły. Następnie fi ltrujemy ponownie nalewkę, przele-
wamy do butelek i  odstawiamy w  chłodne miejsce minimum 
na pół roku. Im dłużej nalewka stoi, tym jest lepsza. Nalewkę 
stosujemy w chorobach pęcherza moczowego, bólach żołądka, 
ale także jako środek przeciwkrwotoczny i przeciwbiegunkowy.

To na tyle w sprawie owoców śliwy tarniny. Przypominam Pań-
stwu, że jesień to także czas zbioru owoców głogu, jarzębiny 
(pisałam o tym zeszłej jesieni), a także kaliny koralowej, o której 
na pewno napiszę w którymś z kolejnych artykułów. Nie zapo-
minajmy również o owocach dzikiej róży czy derenia. Jak widać, 
koniec lata wcale nie musi oznaczać końca owocowych zbiorów, 
a wręcz przeciwnie. 
A zatem jak zwykle namawiam do wyjścia na spacer, by uraczyć 
nasze ciała jesiennymi promieniami słońca, a przy okazji nazry-
wać owoców na przetwory.
Pozdrawiam serdecznie i  życzę uroczej, ciepłej, polskiej, złotej 
jesieni.

Willma



24

Hala widowiskowo-sportowa w Puszczykowie otwarta!

Piątek, 8 września 2017 r. to ważny dzień dla puszczykowskich 
sportowców, uczniów, osób związanych z kulturą i wszystkich zain-
teresowanych tematem budowy hali widowiskowo-sportowej. To 
właśnie dziś hala ofi cjalnie rozpoczęła swoją działalność. 

Budowa hali zrealizowana została bardzo szybko - przypomnij-
my, 20 września 2016 r. wmurowany został kamień węgielny. Hala 
pełni jednocześnie funkcję sali gimnastycznej dla znajdującej się 
obok Szkoły Podstawowej nr 1. Uczniowie będą mogli przejść do 
hali specjalnymi łącznikami. Jej powierzchnia wynosi 3100 m2, 
dzięki czemu znalazły się tutaj boiska do piłki ręcznej, siatkówki, ko-
szykówki i badmintona. Dzięki możliwości podzielenia hali kurty-
nami równocześnie na płycie hali trenować będą mogły trzy grupy. 

Hala została wyposażona w  profesjonalne nagłośnienie, dzięki 
czemu odbywać się tu mogą koncerty, wieczory autorskie, seanse 
fi lmowe. Zlokalizowana na parterze sala konferencyjna umożliwia 
organizację spotkań i konferencji. 

W uroczystym otwarciu hali uczestniczyli przedstawiciele władz 
i zaproszeni goście z gminy Puszczykowo i sąsiadujących gmin, po-
wiatu, województwa, a także zgromadzeni mieszkańcy Puszczyko-
wa. Oprócz części ofi cjalnej można było podziwiać występ zespołu 
Studio KG KOLEJORZ GIRLS, ciekawy pokaz tajemniczo brzmiącej 
sztuki Qigong Lecącego Żurawia. 

Dużą atrakcją był występ Pawła Skóry - Mistrza Świata, Europy 
i  Polski we Freestyle Football, a  po nim mieli okazję rywalizować 
próbując swych sił w tej trudnej sztuce: Burmistrz Miasta Puszczy-
kowa, Andrzej Balcerek oraz przybyły na uroczystość Prezes Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Zwieńczeniem 
uroczystości było wspólne zwiedzanie obiektu. 

Budowa hali widowiskowo-sportowej to największa w  historii 
Puszczykowa inwestycja. Wysokość hali to ponad 15 m, a kubatura 
– ponad 31,5 tysiąca m3. Obiekt jest w pełni dostosowany do osób 
niepełnosprawnych. Budowę zrealizowała fi rma SKANSKA. Pełno-
wymiarowy obiekt sportowy sfi nansowany został z budżetu Miasta 
Puszczykowa oraz dotacji z Programu Rozwoju Regionalnej Infra-
struktury Sportowej - edycja 2016 ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej. Kompleksowe zarządzanie obiektem powierzone 
zostało Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury. 

Uroczystość otwarcia hali była zapowiedzią wydarzeń, które już 
wkrótce odbywać się będą w tym obiekcie. Mamy nadzieję że do-
brze będzie służył wszystkim mieszkańcom Puszczykowa i przyczy-
ni się do zwiększenia atrakcyjności tego pięknego miejsca. (red.)
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Rozwiane marzenia o fotowoltaice?
We współczesnych czasach ceny energii narastają w  szyb-

kim tempie. Ciągle poszukujemy rozwiązań, które pozwoliłyby 
na oszczędzanie energii oraz wykorzystanie alternatywnych 
jej źródeł. Ciekawym rozwiązaniem są panele fotowoltaiczne. 
Miały one powstawać również w Mosinie. Tymczasem... 

W  dużym skrócie działanie paneli fotowoltaicznych polega 
na produkcji energii elektrycznej ze słońca. Przyczynia się to 
do znacznego obniżenia rachunków za prąd przy jednocze-
snej ochronie środowiska (w  Gminie Mosina jest to tym bar-
dziej ważne w kontekście starań o zmniejszenie zadymienia).

Pojawiła się możliwość pozyskania zewnętrznych środków 
fi nansowych na tę proekologiczną inwestycję – instalacje fo-
towoltaiczne miały być montowane na obiektach mieszkań-
ców z  terenu gmin: Kórnik, Puszczykowo, Mosina, Brodnica, 
Stęszew. Mieszkańcy w/w miejscowości mogli aplikować o za-
kup i  montaż paneli fotowoltaicznych o  mocach od 3,18 kW 
do 7,56 kW, przeznaczonych wyłącznie na potrzeby gospodar-
stwa domowego. Kwota dofi nansowania miała sięgać 85 proc. 
kwoty netto inwestycji.

Inicjatorem i  koordynatorem działań związanych z  pozy-
skaniem zewnętrznych środków fi nansowych na instalacje 
fotowoltaiczne było Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. W  tej sprawie odbyło 
się spotkanie z  mieszkańcami, a  sam pomysł wzbudził spore 
zainteresowanie. Stowarzyszenie prowadziło nabór wniosków 
składanych przez mieszkańców w celu przygotowania wniosku 
aplikacyjnego o  dofi nansowanie zakupu i  montażu instalacji 
paneli fotowoltaicznych w ramach Działania 3.1: „Wytwarzanie 
i  dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych" Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na 
lata 2014 - 2020". Do wniosku potrzebne było między innymi 
wykonanie dokumentacji projektowej (w cenie 350,00 zł brut-
to) - był to koszt, jaki ponieśli mieszkańcy na etapie składania 
wniosków.

Do współpracy została zaproszona fi rma T&T Proenergy, któ-
ra wykonała dokumentację projektową. W wyniku przeprowa-
dzonej rekrutacji do projektu zakwalifi kowało się 421 osób: 26 
z  Gminy Brodnica, 156 z  Gminy Mosina, 175 z  Gminy Kórnik 
oraz 64 z Gminy Stęszew.

Okazało się jednak, że - zgodnie z  informacją otrzymaną 
z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - 
stowarzyszenie gmin, jakim jest Stowarzyszenie Gmin Mikro-
regionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, nie może być 
Benefi cjentem w  projektach parasolowych, nie może zatem 
ubiegać się o dofi nansowanie na projekt Instalacje OZE na te-
renie Gmin Wielkopolskiego Parku Narodowego. Tym samym 
możliwość ubiegania się o dofi nansowanie spełzła na niczym. 
Na stronie Mikroregionu WPN Wiceburmistrz Przemysław Mie-
loch zamieścił informację o  rezygnacji z  projektu Instalacje 
OZE. Poinformował o  tym również mieszkańców na stronie 
Gminy Mosina na portalu społecznościowym:

"Szanowni Państwo, My, jako Stowarzyszenie, jak i  fi rma T&T 
Proenergy byliśmy przekonani, że możemy być benefi cjentem 
programu, tym bardziej, że uzyskało dofi nansowanie w  innym 
programie. Firma wykonała wielką pracę. Jednakże to przekona-
nie zostało negatywnie zweryfi kowane przez pracownika Urzędu 
Marszałkowskiego. Uzyskaliśmy informację: "Benefi cjentami tych 
projektów mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorial-
nego i ich związki. Pozostałe podmioty wymienione w Uszczegó-
łowieniu WRPO 2014+ mogą być partnerami projektów. Stowa-
rzyszenia nie mogą być Benefi cjentami w projektach parasolowych." 
Rozmawiałem z  pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego, z  któ-

rym analizowaliśmy możliwości skutecznego odwołania po wiel-
ce prawdopodobnym wykluczeniu nas z  programu. Wnio-
ski nie były zachęcające. Wobec powyższego mieliśmy dwie 
możliwości. 1. Mimo wszystko składamy wniosek o  dofi nan-
sowanie. Mieszkańcy dokonują wpłat, które byłyby nie do 
odzyskania. Prawdopodobieństwo uzyskania dofi nanso-
wania niewielkie. 2. Nie składamy wniosku o  dofi nansowa-
nie. Mieszkańcy, którzy dokonali wpłat, odzyskują pieniądze.
Zdecydowaliśmy się na drugi wariant. Nie chcieliśmy przy obec-
nym stanie wiedzy narażać mieszkańców na niemal pewne stra-
ty. To była trudna decyzja. Trzeba było ją podjąć. Wśród wielu 
wniosków o  dofi nansowanie, jakie np. Gmina Mosina składa, 
zdecydowana większość uzyskuje dofi nansowanie. Czasami jed-
nak zdarza się, że się nie udaje. Przykro mi z tego powodu, że nie 
udało się tym razem. I jest mi tym bardziej przykro, że docelowo 
benefi cjantami mieli być Państwo, mieszkańcy Gminy Mosina. 
Będziemy starali się to odrobić przy kolejnej możliwości o  do-
fi nansowanie." (wypowiedź ze strony Gminy Mosina na portalu 
społecznościowym)

Pojawiły się zarzuty dotyczące niewłaściwej interpretacji re-
gulaminu, braku upewnienia się, że planowane działanie jest 
możliwe do podjęcia przez Stowarzyszenie, niekompetencji 
ze strony gminy... Według innych, problem leży raczej w inter-
pretacji regulaminu ze strony Urzędu Marszałkowskiego, gdyż 
Stowarzyszenie Gmin już wcześniej występowało z wnioskami 
o dotacje i je uzyskiwało. Wygląda na to, że wszystko "rozbija 
się" o różnice w interpretacji regulaminu konkursu. Przepadła 
szansa na uzyskanie ogromnej kwoty dotacji na nowoczesną, 
proekologiczną inwestycję. Nie dziwi zatem niezadowolenie 
i  rozgoryczenie mieszkańców, którzy wykonali spory wysiłek 
składając wnioski i licząc na dofi nansowanie. Prawdą jest jed-
nak również to, że mnóstwo pracy wykonała fi rma konstru-
ująca wniosek oraz Stowarzyszenie, podejmując się próby 
realizacji tego zadania. A  samo złożenie wniosku nigdy nie 
jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji - jak każdy konkurs, 
można go wygrać lub przegrać.

Pieniądze wyłożone na dokumentację projektową miały być 
(według zapewnień) zwrócone mieszkańcom do 30 września 
br. Wydaje się, że w sytuacji, kiedy projekt z góry skazany był 
na niepowodzenie, jedynym rozsądnym wyjściem było wyco-
fanie się i zaniechanie ubiegania się o dotację. Czy jednak bę-
dzie kolejna ku temu okazja...?

(źródła: www.mikroregionwpn.pl, www.mosina.pl, strona 
facebook - Gmina Mosina. Zdjęcie – www.mosina.pl)
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Proces opracowania Strategii Rozwoju 
i  Promocji Miasta Puszczykowa powoli 
dobiega końca. Właśnie rozpoczęły się 
konsultacje społeczne dokumentu, który 
został opracowany w oparciu o diagnozę 
stanu miasta oraz na podstawie spotkań 
z  mieszkańcami, wywiadów pogłębio-
nych oraz badań ankietowych. 

Prace nad strategią Puszczykowa trwa-
ły od maja br. Dokumenty te są niezwy-
kle ważne, gdyż będą defi niowały głów-
ne kierunki działania Burmistrza i Urzędu 
Miasta, a  więc w  konsekwencji to, w  ja-
kim kierunku będzie zmieniało się mia-
sto w ciągu najbliższych lat. Czas teraz na 
uwagi i opinie mieszkańców. 

Uwagi do dokumentu można było 
wnosić do 8 września br. Odbyły sie rów-
nież dwa otwarte spotkania konsultacyj-
ne dla mieszkańców. 

Jak czytamy we wstępie dokumentu, 
"Strategia Promocji Miasta Puszczykowo 
służy przede wszystkim uporządkowaniu 
dotychczasowej promocji, nadaniu jej 
spójnego charakteru, wskazuje kierunki re-
alizacji działań promocyjnych (...) Przystę-
pując do prac nad dokumentem przyjęto, 
jako nadrzędną zasadę, że „nie wyważamy 
otwartych drzwi”, a korzystamy z dorobku 
Miasta, analizując, porządkując i  modyfi -
kując dotychczasowe działania i  kierunki 
promocji pod kątem możliwości wykorzy-
stania ich do budowy marki i zintegrowa-
nych spójnych działań promocyjnych".

Wizją miasta zawartą w Strategii jest:
"Puszczykowo to miasto następnych 
pokoleń - miasto kreatywnych ludzi, 
dumne z  dziedzictwa, silne działalno-
ścią profesjonalną. Mieszkańcy Pusz-
czykowa spotykają się ze sobą, odzy-

skują poczucie więzi międzyludzkich. 
Młodzież w Puszczykowie jest społecz-
nie aktywna i zmotywowana do nauki. 
Puszczykowo jest miastem eleganckie-
go rozwoju bogatym w ciszę. Turystyka 
w  Puszczykowie jest kołem napędo-
wym kulturalnej i  sportowej aktywno-
ści, tętnem weekendowego życia".

W Misji miasta czytamy natomiast: „Mi-
sja, czyli zestaw działań do podjęcia przez 
gminę dla urzeczywistnienia wizji, brzmi: 
„Tworzymy miasto następnych pokoleń”. 
Zdanie to, wywiedzione z  wizji, staje się 
misją, ponieważ stanowi esencję tego, 
co istotne dla wspólnoty samorządowej: 
rozwój demografi czny umożliwiający 
przetrwanie wspólnoty miasta Puszczy-
kowa, rozwój gospodarczy umożliwiający 
spełnienie zawodowe w  mieście i  wypo-
czynek powiązany z koniecznością zacho-
wania zasobów naturalnych i dziedzictwa 
poprzednich pokoleń".

Wśród postulatów wizji rozwoju miasta 
znajdujemy hasła: "Miasto następnych 
pokoleń", "Miasto bogate w ciszę", "Miasto 
eleganckiego rozwoju", "Miasto kreatyw-
nych ludzi", "Silne branżą usług zdrowia 
i  urody", "Turystyka kołem napędowym 
kulturalnej i  sportowej aktywności, tęt-
nem weekendowego życia" itd.  Aby urze-
czywistnić powyższą misję i wizję miasto 
planuje skoncentrować się osiągnięciu 
siedmiu celów strategicznych.

(źródło: www.puszczykowo.pl)

Już jest! - Strategia Rozwoju i Promocji Miasta 
Puszczykowa. Czas na głosy mieszkańców
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Jesteśmy fi rmą od kilkunastu lat specjalizującą się w branży 
ekologicznej. Klientami naszymi są zarówno odbiorcy indywi-
dualni jak również urzędy, organy administracyjne, hurtownie 
oraz sklepy. Naszym celem jest wyszukanie i wyselekcjonowa-
nie dostępnych na rynku światowym naturalnych produktów 
żywieniowych 100%BIO o  najwyższej jakości i  dostarczanie 
ich do Państwa. Chcielibyśmy, aby nasze produkty przyczyniły 
się do włączenia społeczeństwa we wspólną pracę nad oczysz-
czaniem środowiska. 

W  naszej ofercie znajdują się produkty najwyższej jakości, 
które poprawią Państwu komfort codziennego funkcjono-
wania. Do takich należy preparat LIPOBAKT do mikrobio-
logicznego rozkładu tłuszczów. Tłuszcze używane w  gospo-
darstwach domowych bardzo często są przyczyną zatorów 
w instalacjach sanitarnych. Dzięki preparatowi LIPOBAKT, przy 
udziale specjalnych enzymów wytwarzanych przez odpowied-
nio dobrane szczepy bakteryjne, bakterie rozprzestrzeniają się 
w instalacjach kanalizacyjnych pokrytych substancjami tłusz-
czowymi i w ten sposób uczestniczą w rozkładzie tłuszczów. 

Do utrzymywania prawidłowego działania przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz obróbki i utylizacji ścieków w szam-
bach i  innych zbiornikach na nieczystości polecamy preparat 
Sanidenn Tabs. Jego zadaniem jest rozkład oraz usunięcie 
szkodliwych substancji, takich jak skatol, azotyny, amoniak, 

indol, związki fosforu i wiele innych. Wyjątkowo wysoka kon-
centracja szczepów bakteryjnych wchodzących w skład prepa-
ratu sprawia, że zmienia on również pH nieczystości i ścieków, 
hamuje rozwój patogennych mikroorganizmów a także form 
przetrwalnikowych owadów oraz endopasożytów. 

Stawiamy na nowoczesność i  pomysłowość, dlatego też 
zdecydowaliśmy się sięgnąć po produkty nieszablonowe i nie-
jednokrotnie zaskakujące swoją formą. Są one jednocześnie 
praktycznym uzupełnieniem wyposażenia gospodarstwa do-
mowego (jak na przykład nożyce do sałatek, suszarki na grzej-
niki czy zgniatarki do butelek plastikowych). 

Nasza oferta jest bardzo szeroka. Wszystkie oferowane przez 
nas produkty są całkowicie bezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz 
środowiska, na co pozwala stosowanie nowoczesnych, ekolo-
gicznych technologii.

 
Zapraszamy do współpracy z nami:

ul. J.H. Dąbrowskiego 431, 60-451 Poznań 
www.ekofamilia.pl, tel. 668 550 323 

sklep@ekofamilia.pl 

Artykuł sponsorowany

Ekofamilia – ekoprodukty dla domu i fi rmy

KOSIARKI, PILARKI, KOSY

Nowy adres sklepu!
Mosina, ul. Farbiarska 26N

(TARGOWISKO-CHLEBOWY DOMEK)

tel. 61 813 71 58
kom. 693 526 358,  506 900 289
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"...i będę to robił, bo to jest dobre" –
10 lat Fundacji Bohdana Smolenia

Te słowa Bohdana Smolenia chyba najpełniej oddają sens 
istnienia jego dzieła. Przypomnijmy: Fundacja Stworzenia 
Pana Smolenia powołana została w  roku 2007, by nieść po-
moc osobom z  niepełnosprawnościami. Od tego czasu nie-
zmiennie realizuje ten cel.

Miejsce, w którym mieści się siedziba Fundacji, jest malow-
nicze, przyciągające pięknem i ciszą. Wchodząc na rozległy, za-
dbany teren odnosi się wrażenie przebywania w trochę innym 
świecie. I z  jednej strony to prawda: panuje tu spokój, mimo 
natłoku obowiązków nikt się nie spieszy, jest czas, by usiąść 
przy wspólnej kawie przy stoliku lub w urokliwie urządzonej 
chacie (razem z werandą stanowi doskonałe miejsce do schro-
nienia się w razie niepogody). Ciszę przerywa jedynie rżenie 
koni i – bardzo często – śmiech osób przebywających na tere-
nie ośrodka. Uśmiech – to nieodłączny element towarzyszący 
wszystkim pracownikom Fundacji, błyskawicznie udziela się 
przekraczającym jej progi gościom. Chwilami telefon traci za-
sięg i to jest kolejna rzecz, która pozwala na oderwanie się od 
codzienności. Okazuje się to zbawienne, zwłaszcza dla opie-
kunów i rodziców, którzy – w czasie, gdy ich podopieczni ko-
rzystają z zajęć – zyskują tu chwile wytchnienia i odpoczynku 
od wielu obowiązków. 

W  Fundacji prowadzone są głównie zajęcia hipoterapeu-
tyczne, jednak oferta wciąż się poszerza. Warsztaty cyrkowe, 
dzień dziecka, biegi, hubertus – to tylko niektóre z  licznych 
propozycji. Przybywa też osób chcących z nich korzystać. Cie-
kawą dziedziną jest parapowożenie – by rozwijać tego typu 
zajęcia, Fundacja planuje wybudowanie pełnowymiarowej, 
profesjonalnej wiaty, dzięki której będą mogły odbywać się 
one także w czasie jesiennych deszczy czy zimowych chłodów. 

W  ośrodku kładzie się nacisk na osiągnięcie maksymalnej 
samodzielności przez osoby niepełnosprawne. Praca z  ko-
niem to nie tylko jazda konna – to przede wszystkim kontakt 
ze zwierzęciem, nauka opieki i  odpowiedzialności, umiejęt-

ności współpracy, otwartości, zaufania. To budowanie relacji, 
poczucia bezpieczeństwa, tworzenie więzi, która potem po-
zwala na kontakt ze światem i ludźmi. Konie są fantastycznymi 
zwierzętami, doskonale wyczuwają ludzkie emocje i nastroje, 
potrafi ą do tych stanów się dostosować i dzięki temu zmienia-
ją powoli jeźdźca i niwelują jego ograniczenia. A przy pomo-
cy i z profesjonalnym pokierowaniem fachowców z Fundacji 
efekty są widoczne niekiedy już po krótkim czasie. 

Ważną formą dzialalności Fundacji jest wspieranie osób 
niepełnosprawnych poprzez organizowanie dostaw sprzętu 
potrzebnego do rehabilitacji (wózki inwalidzkie, łóżka itp.). 
Akcje przekazywania sprzętu odbywają się cyklicznie – jest on 
przygotowywany przez organizację charytatywną z Niemiec, 
po czym odbierany przez Fundację i  nieodpłatnie przekazy-
wany potrzebującym. Niedawno zakończyła się kolejna akcja 
przekazywania potrzebnego sprzętu.

W planach jest takie poszerzenie działań Fundacji, by osoby 
przybywające na zajęcia z hipoterapii mogły korzystać także 
z innych form rehabilitacji – marzeniem jest stworzenie sal do 
terapii sensorycznej, zajęć logopedycznych, dogoterapii. Ce-
lem jest również zadbanie o rodziców i opiekunów osób z nie-
pełnosprawnościami – oprócz wspomnianych wcześniej chwil 
wytchnienia ważne jest, by mogli się wzajemnie wspierać, wy-
mienić potrzebnymi informacjami, nawiązać relacje. Patrząc 
na pełnych zapału do pracy, otwartych na ludzi i nowe pomy-
sły specjalistów pracujących w Fundacji nie ma wątpliwości, 
że wszystkie te marzenia i plany zostaną urzeczywistnione. 

W  tym roku Fundacja obchodzi dziesięciolecie istnienia. 
Z tej okazji, 18 października (data nie jest przypadkowa – to 
dzień wpisania Fundacji do KRS...) w Auli UAM w Poznaniu od-
będzie się uroczysta Gala, a  podczas jej trwania – występ za-
proszonych artystów: Krzysztofa Daukszewicza i  zespołu Za-
kopower. Nie zabraknie oczywiście wspomnień dotyczących 
historii Fundacji i  najważniejszych wydarzeń z  minionego 
dziesięciolecia, a  także występów podopiecznych "Stworzeń 
Pana Smolenia". Z pewnością warto wziąć udział w tym wyda-
rzeniu, tym bardziej, że dochód ze sprzedaży biletów będzie 
jednocześnie wsparciem Fundacji (bilety można nabyć na: 
www.ticketpro.pl). 

Życzeniem pana Bohdana było, by Fundacja trwała i  roz-
wijała się dalej. By jednak tak się mogło stać, potrzebne są 
środki. Ważna jest pomoc fi nansowa, ale także w każdej innej 
formie: potrzebne są siano, słoma, owies dla koni, leki, su-
plementy (warto bowiem wspomnieć, że Fundacja opiekuje 
się także starymi, chorymi końmi, które nie mogą już praco-
wać, zapewniając im godne życie), preparaty do pielęgnacji 
uprzęży... a także środki czystości (ręczniki papierowe, mydło, 
płyny do mycia), woda, herbata i  inne napoje... Potrzeby są 
takie same, jak w każdym domu i przyda się wszelka pomoc. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wy-
darzeniu, jakim jest Gala 10-lecia Fundacji. Warto również od-
wiedzić Baranówko i osobiście poznać wszystkie "Stworzenia 
Pana Smolenia" - kto raz tam trafi , wyjedzie wzbogacony 
o  doświadczenie serdeczności, spokoju i  ciepła płynących 
z tego miejsca i pracujących tam ludzi. I z pewnością zechce 
tam wrócić. (M.M.) 
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Praca wymaga cierpliwości i dokładności, praca nie jest na akord.

Firma znajduje się w Komornikach.
Możliwe wspólne dojazdy z innymi pracownikami z niektórych miejscowości.

Szukamy pracowników na stałe, nie na sezon, tak więc osoby zainteresowane 
"dorobieniem" proszę o nie składanie aplikacji.

PRACA NA PRODUKCJI
Firma produkująca opakowania dla przemysłu farmaceutycznego poszukuje pracowników na 
stanowiska produkcyjne.
Praca polega na obsługiwaniu maszyn, przeglądaniu towaru, nadzorowaniu procesu 
montażowego, montażu ręcznym półproduktów.
Praca 3-zmianowa (rano, popołudnie, nocki ) w systemie czterobrygadowym (praca również w 
weekendy).

  Oferujemy:

- umowę o pracę od 1 dnia pracy
- wysokie zarobki (do 3 tys. netto)
- terminowość wypłat
- bardzo dobre warunki pracy
- miłą atmosferę 

  Wymagania :

- podstawowa obsługa komputera
- chęci i zapał do pracy
- brak przeciwwskazań do pracy w nocy
- brak przeciwwskazań do dźwigania
- książeczka sanepidowska

Kontakt: 723 060 489

Do głównych obowiązków należy sprzedaż usług finansowych (praca w 
punkcie), obsługa Klienta i reprezentowanie firmy na wysokim poziomie. 

Oferujemy umowę o pracę, benefity pozapłacowe: dofinansowanie do wakacji, 
dodatkowe pieniądze na święta, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie oraz 

kartę multisport. 

Firma Oney Polska poszukuje
Sprzedawców Usług Finansowych

Prosimy o wysyłanie CV na adres mailowy:
matrzcinska@oney.com.pl

Umowa o pracę. Praca na jedną 
zmianę. Dobre warunki socjalne, 

nowoczesny park maszynowy.  

 
zatrudni na stanowiska:PRACAzatrudni na stanowiska:PRACAPRACA
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„Pani Grażyno – a dlaczego my się nie uczymy ról?” 
„Co to za teatr, w którym nie ma tekstów?” - pytały dzieci.
„Nie martwcie się, zobaczycie, że będzie dobrze” - odpowiadała 
z  rozbrajającym uśmiechem Grażyna Wydrowska, wyjątkowa 
postać świata sztuki, aktorka i reżyser programów telewizyjnych. 
Jesteśmy przyzwyczajeni do XIX-wiecznego teatru i  często nie 
potrafi my wyobrazić sobie, że może on zaproponować nam zu-
pełnie inne rozwiązania. Będzie porównywalnie ciekawy, zaska-
kujący, z morałem, z tą tylko różnicą, że jedyny w swoim rodzaju. 
Jak w takim razie wyglądał nasz teatr?  O  tym mogli przekonać 
się widzowie dwóch fi nałowych występów realizowanych 28 i 29 
sierpnia w Mosińskim Ośrodku Kultury.
To co wydarzyło się podczas spektakli było dalszym ciągiem pro-
cesu twórczego, ćwiczeń  i  wspólnych rozmów, na których ba-
zował projekt Mosińska Rzeczpospolita Dziecięca. Punkt wyjścia 
stanowił Maciuś I. Na co dzień Król, ale mimo pełnionej funkcji 
zwyczajny, jak każde normalne dziecko. Zanim dzieci stworzyły 
pokaz, przez dwa tygodnie poznawały Maciusia z całą jego prze-
bojowością i wadami. Krystalizowało się lustrzane odbicie ich róż-
norodnych osobowości.
Scenariusz był konsekwencją przemyślanego wyboru. Z pomocą 
prowadzących uczestnicy warsztatów sami ustalili rodzaj gestów, 
zbudowali scenografi ę, nagrali animacje i muzykę. Poziom adre-
naliny podnosił fakt, że bezpłatne wejściówki rozeszły się w eks-
presowym tempie. 
Wszyscy GOTOWI... KURTYNA... AKCJA! Cisza, zaczęło się! Dzieci  
w czerwono-niebieskim świetle sceny i  ich brzmiąca świeżością 
piosenka „Mam marznie”. Różnobarwne głosy małych artystów, 
bębny współgrające z  muzyką, początek gry i  zaskakujących 
zwrotów akcji. Dzieci schodzą z podium i przenoszą przedstawie-
nie na poziom widowni.
„Cztery kąty!” – krzyczy Filip, a aktorzy jak na rozkaz zajmują miej-
sca w przygotowanych rogach sali. Wielki ekran, na nim oddająca 
dobre i  złe cechy ludzkich zachowań, nakreślona oczami dzieci 
animacja „Pogoda emocji”. Co jakiś czas słychać szmer poruszenia 
widzów. Daje się odczuć napięcie i narastającą atmosferę kłótni. 
Na okrzyk „Wojna!” rozpoczyna się wielka bitwa. „Dosyć!” -  niezgo-
dę stanowczo przerywa Julka. Na chwilę świat staje w  miejscu, 
a  wyimaginowany czas  zatrzymuje się na Korczakowskim po-
jęciu pokoju, który podsumowuje cały wysiłek twórców. Koniec 
jest morałem z retrospekcją, że wszyscy jesteśmy królami i mamy 
wpływ na kształt tego, co przyniesie przyszłość.
Jako dorośli nie zdajemy sobie sprawy, że przyczyna niezgody czy 
wojen tkwi właśnie w przemocy wobec dzieci. Pokój to rodzaj sta-
nu, który zależy od konstrukcji emocjonalnej naszych umysłów 

i dobrej woli, a sięgając głębiej, od dziecięcych pragnień, dobra, 
które zakorzenimy w  ich dzielnych małych sercach. Cała istota 
tkwi w szczerych, niczym nie zmąconych marzeniach. Często sły-
szymy: moje marzenie, twoje marzenia, mam marzenie. A  jakie 
marzenia mają dorośli?  Dzieci w jednym z zadań warsztatowych  
zapytały o to mieszkańców Mosiny. 
Odpowiadano pozytywnie:
- żeby ludzie byli szczęśliwi, zdrowi i przestali chorować;
- chciałbym mieć wnuka, być ładna i mieć fi gurę, posiadać domek 
z ogródkiem oraz basenem;
- moim marzeniem jest mieć dużo pieniędzy;
- życzyłbym sobie, żeby nie było wojen
oraz bardzo zatrważająco, na przykład: chciałbym się utopić...

A o czym marzą dzieci?
Polecamy piosenkę do odsłuchania na www.gib.org.pl, której 
ostatnie zdanie maluje obraz ich najskrytszych pragnień - „Rodzi-
ce odlotowi!”

To chyba najważniejsze i najtrudniejsze marzenie naszych dzieci. 
Mimo przeszkód, wzlotów i upadków próbujmy. Wierzę, że jeśli 
się postaramy, wielu z nas uda się je zrealizować.

    Dorota Lisiak
   Grupa Inicjatywna Baranówko

Projekt Mosińska Rzeczpospolita Dziecięca zrealizowaliśmy w ra-
mach programu Lato w teatrze Instytutu Teatralnego im. Zbignie-
wa Raszewskiego w Warszawie, fi nansowany ze środków MKIDN.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w  projekt osobom 
i  instytucjom: Grażynie Wydrowskiej, Michałowi Kowalonkowi, 
Magdalenie Albrecht – Walczak, Krystynie Jasiczak, Ewie Brzych-
cy, Magdalenie Niemczykiewicz – Rogackiej, Bogumile Woroch, 
Annie Kołeczek- Berczyńskiej , Piotrowi Demuthowi, Piotrowi 
Będlińskiemu, Julii Kordy, Dawidowi Nowakowi, Wojciechowi Li-
siakowi. Mosińskiemu Ośrodkowi Kultury, Gminie Mosina, Spe-
cjalnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu im. J. Korczaka. 
Sołectwom Sowinki, Baranówko, Krajkowo oraz Gazecie Mosiń-
sko Puszczykowskiej -  patronowi Medialnemu całego przedsię-
wzięcia. Więcej na www.gib.org.pl w zakładce Lato w teatrze.

„Cała istota tkwi w marzeniach”-
Mosińska Rzeczpospolita Dziecięca 
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Korzystając z ostatnich dni ciepła, intensywnie jeździłem na ro-
werze po Mosinie i okolicach. 
Jak zwykle obudziłem się pod sam koniec wakacji, chcąc nad-
robić sobie postanowienie, w którym obiecałem, że tego lata 
będę więcej jeździł rowerem. Wyszło jak zwykle, przez co tro-
chę przytyłem i nabiłem przebiegu w mojej Toyocie. 
Zauważyłem jednak pewną rzecz. W  ostatnich latach inten-
sywnie rozwijające się budownictwo zmieniło krajobraz Mo-
siny nie do poznania. Wszędzie pojawiły się domy szeregowe, 
zamknięte osiedla oraz bloki. We wszystkich tych budowlach 
brakuje jednak pewnej rzeczy. Przeglądajac oferty dewelope-
rów możemy wyszukać domów według kilku kryteriów: ceny, 
powierzchni, liczby pokoi itp. Ale ja się pytam, gdzie jest sorto-
wanie według powierzchni garażu?!
Średnio każda rodzina posiada dwa samochody, a dostępne gara-
że pozwalają schować w nich skuter i grabie. Wyobrażacie sobie 
jak mężczyżni łatwo decydowaliby się na domy? Myślę, że argu-
ment o garażu pozwalającym zmieścić dwa samochody i trochę 
sprzętu byłby decydujący przy wyborze lokum na całe życie. 
Oczywiście wszystko należy potraktować z  małym dystansem, 
projekty domów są dostosowane do oczekiwań potencjalnych na-
bywców, a nikt nie zna się lepiej na budowaniu niż deweloperzy. 
Smutne jest jednak to, że odeszło się od stawiania garaży po-

zwalających na majsterkowanie, a  stawia się na garaże prze-
znaczone tylko do przechowywania samochodów. Wydaje mi 
się, że garaż zawsze był miejscem, do którego można było uciec 
przed codziennością i wpaść w wir pracy nad swoim pojazdem. 
Na szczęście młodzi fanatycy motoryzacji budują swoje małe 
warsztaty, których z roku na rok jest coraz więcej! :) 
   Przemysław Raźny
 Stowarzyszenie Mosińskie Spoty Samochodowe

Czy garaż jest koniecznością?

Kącik motoryzacyjny

Rozpoczął się październik, a z nim pierwsze skojarzenie kierujemy 
na studentów rozpoczynających pierwszy lub kolejny rok nauki 
na studiach wyższych. Osoby posiadające orzeczenie o  niepeł-
nosprawności mogą starać się o  dofi nansowanie do uzyskania 
wykształcenia na poziomie wyższym. W tym celu Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Poznaniu realizuje program pn. „Aktyw-
ny samorząd”.
Wnioski można składać w terminie od 1 września do 10 paździer-
nika br. Kwota dofi nansowania poniesionych kosztów nauki, do-
tyczących semestru objętego dofi nansowaniem, wynosi w przy-
padku: 
• dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do  1.000 zł,
• dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu 
doktorskiego – do 4.000 zł,
• opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego 
w  ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na 
poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty 
poniesienia kosztów, przy czym dofi nansowanie powyżej kwoty 
3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  prze-
ciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza 
kwoty 583 zł (netto) na osobę. 
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w zakresie kosztów 
czesnego:

15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofi nansowa-
nia dla zatrudnionych benefi cjentów programu, którzy korzystają 
z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyż-
szym (na jednym kierunku),
65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofi nansowa-
nia dla zatrudnionych benefi cjentów programu, którzy jednocze-
śnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształ-
cenia na poziomie wyższym; 
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własne-
go w module II zwolniony jest wnioskodawca, który zatrudnienie 
rozpoczął w 2016 roku, a także w takim przypadku, gdy wysokość  
przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekra-
cza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej PCPR: www.pcpr.
powiat.poznan.pl w  zakładce Dział ds. osób niepełnosprawnych 
-> Aktywny samorząd. 
Wnioski z kompletem dokumentów należy składać w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8
  opracowała: Anita Wachowiak 
Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w Gminie Kórnik

Dofi nansowania dla osób z niepełnosprawnościami 
„aktywny samorząd”

Wokół niepełnosprawności
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SZUKAM PRACY. Pilnie poszukuję pracy 
jako kierowca kategorii B. Doświadcze-
nie: 30 lat pracy w zawodzie kierowcy. 
Kontakt: 726 142 010

KONSULTANT – SPRZEDAWCA LUBOŃ 
OUTLET. Ogólnopolska sieć Salonów 
optycznych Twoje Soczewki, poszukuje 
Kandydatów na stanowisko KONSULTANT 
/ SPRZEDAWCA do CH Factory Outlet w 
Luboniu. Zainteresowane osoby zaprasza-
my do przesyłania aplikacji na adres ma-
ilowy: praca@twojesoczewki.com

WYNAJMĘ LOKAL W MOSINIE. Wynaj-
mę lokal 30 m2 składający się z dwóch 
pomieszczeń w kamienicy przy ul. Waw-
rzyniaka 9 w Mosinie – tel. 660 031 893.

SZUKAM POKOJU SZRENIAWA/KO-
MORNIKI. Dziewczyna 29 lat wynajmie 
pokój w Szreniawie lub okolicy. Czas naj-
mu około roku.
tel 601 232 144.

SZUKAM NIANI – KOMORNIKI. Szuka-
my miłej pogodnej opiekunki, najlepiej 
z doświadczeniem, dla Naszej półtora-
rocznej córeczki. Praca od października 
w godzinach 8 – 16 w Naszym domu w 
Komornikach. Stawka do uzgodnienia. 
Zainteresowane osoby proszę o kontakt 
501-574-836.

LEKTORZY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I 
NIEMIECKIEGO
Do naszego zespołu poszukujemy lekto-
rów języka angielskiego i niemieckiego. 
Wymagania:
– studia fi lologiczne (zapraszamy rów-
nież studentów)

– pasja do nauczanego języka
– chęć rozwoju zawodowego (gotowość 
do udziału w szkoleniach)
Centrum Języków Obcych Active Lingua
Tel: + 48 510 339 693

PRACA W KROŚNIE. Firma zatrudni na 
umowę zlecenie panie do sprzątania kla-
tek schodowych oraz panów do sprząta-
nia terenu zewnętrznego na terenie osie-
dla w Krośnie.
Kontakt telefoniczny nr 537330297 lub 
pik-1970@wp.pl

ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ CZĘŚCI 
SAMOCHODOWYCH. Sprzedaż interne-
towa na prowizji. Puszczykowo, tel. 792-
254-115

LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szu-
kamy do współpracy lektora języka an-
gielskiego – jeżeli jesteś osobą kreatyw-
ną, komunikatywną i energiczną prześlij 
nam swoje CV na adres mailowy szkoły: 
info@kiwischool.pl
KIWI SCHOOL, Mosina, Pl. 20 Października 6

WYNAJMĘ POKÓJ z toaletą w domu 
jednorodzinnym: Mosina, ul. Agrestowa 
6. Kontakt – tel. 618-131-217.

PRACA KOMORNIKI. Firma z Komornik 
zatrudni na stanowiska: magazynier/kie-
rowca i pracownik montażu żaluzji. Umo-
wa o pracę. Praca na jedną zmiana. Dobre 
warunki socjalne, nowoczesny park ma-
szynowy, możliwość ubezpieczenia grupo-
wego.  tel. 61 810 97 91 biuro@luxastyl.pl

PRACA DLA KASJERA – delikatesy Pusz-
czykowo. Arturo to lubiane delikatesy od 
ponad 20-stu lat działające w formie su-
permarketu w podpoznańskim Puszczy-
kowie. Zainteresowanych prosimy o wy-
słanie Cv na adres: praca@arturo.pl

ZATRUDNIĘ KASJERA-SPRZEDAWCĘ
Poszukujemy kandydatów na stanowisko:
KASJER – SPRZEDAWCA POLOMARKET 
MOSINA, CZEMPIŃ, ŚMIGIEL
TEL. 518-010-336

PRACA. Praca przy pakowaniu i komple-
towaniu kosmetyków.
Transport z okolic Kościana ,Czempinia i 
Śremu. Miejsce pracy -Żabno.
Tel. 502 158 222

PRACA PRZY PAKOWANIU NASION - 
Komorniki
Poszukujemy uczniów/studentów zaocz-
nych (18-26rż) do lekkiej pracy przy sor-
towaniu, selekcjonowaniu i pakowaniu 
nasion:
– pełen etat (7-15), stały grafi k i wolne 
weekendy
– stawka 16zł brutto/h na umowę zlecenie
Lokalizacja: Komorniki
tel. 797 292 169 praca@hrconsulting.
com.pl

KUPIĘ MIESZKANIE
Kupię mieszkanie – kawalerkę w Mosinie 
w bloku. Tel. 510-483-308

OGŁOSZENIA DROBNE

Trwa jesień i sezon grzybiarski w pełni, 
ogłosiliśmy zatem wśród naszych Czytel-
ników konkurs na najlepsze zdjęcie z grzy-
bobrania. Przestawiamy laureatów:

Pierwsze miejsce zdobyła Magdalena 
Rychlewicz - zdjęcie ujęło nas soczysty-
mi barwami, pięknie grającym światłem, 
imponującą wielkością kani i  estetyką :) 
Magdalena otrzymuje urządzenie do sa-
modzielnego robienia jogurtów marki 
Gorenje oraz redakcyjny gadżet. Ponie-
waż nadesłanych zdjęć było bardzo dużo, 
a wybór trudny, postanowiliśmy przyznać 

także drugą nagrodę - otrzymuje ją Kaś-
ka Pieszyk za cudowne ujęcie bogactwa 
jesiennego runa w naszej okolicy :) Kaśka 
otrzymuje gadżet z logo GMP oraz słodką 
niespodziankę :) Gratulujemy zwycięz-
com, a wszystkim dziękujemy za tak licz-
ny udział w  konkursie. Wasze zdjęcia są 
piękne i  musieliśmy sporo się natrudzić, 
by wyłonić z  nich te, które nagradzamy. 
Dziękujemy i już dziś zachęcamy do udzia-
łu w kolejnych konkursach!  (red.)

Konkurs GMP – Grzybobranie 2017

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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szycie na miarę
krojenie

warsztaty krawieckie

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

Rogalinek, ul. Sikorskiego 25
e-mail:pracowniakrawieckaLO@o2.pl

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

CENTRUM TERAPEUTYCZNE
dla dorosłych, młodzieży i dzieci

Psycholog, Psychoterapeuta
Neurofizjoterapeuta

604 255 349
Pedagog, terapeuta rozwojowy – 

wspomaganie wczesnoszkolne
605 215 003

Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Sukces w życiu szkolnym, 
osobistym i zawodowym.
Konsultacje psychologiczne. 

Zapraszamy!

położoną w Krośnie k. Mosiny 
na ul. Przemysłowej.

SPRZEDAM 
LUB WYNAJMĘ

tel. 600 44 96 09

działkę o powierzchni
8 400 m2 pod AG

PR
A

C
A

zatrudni
pracownika
do obsługi 

maszyny CNC

Firma Kamieniarstwo
Ewa Piaskowska

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV:
biuro@kamieniarstwo.poznan.pl

lub kontakt tel. 608-420-322
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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

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

ZAKŁAD
ŚLUSARSKI

MOSINA Konopnickiej 23

pon. - pt. 10⁰⁰ - 18⁰⁰

- toczenie
- frezowanie
- wiercenie
- szlifowanie
- prace ślusarskie

tel. 609 115 404
tel. 601 762 582

PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724

www.juni-tech.pl

Naprawa
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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: ...................................................................................................

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

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

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

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., czw. 1700-1800

tel. 61 867 69 33

USG ZATOK

MALOWANIE 
SZPACHLOWANIE 

TAPETOWANIE 
PANELE PODŁOGOWE 

INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE 

DOMOFONY
tel.  602-401-256
tel.  501-802-361

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

„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”

poszukuje
do współpracy 

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI 

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787

Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy

Autoryzowany
Punkt Sprzedaży
F.H.U. „DEPO”

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

CENY PRODUCENTA!

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

fachowe doradztwo

szeroki wybór drzwi

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
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

Produkcja artykułów FIT
 - umowa o pracę nr ref. 03/17

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

Produkcja zdrowej żywności 
w Plewiskach. Praca od zaraz.

Szczegóły pod nr 

797 292 169
 CV: praca@hrconsulting.com.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Marta Mrowińska
Współpraca:  Elżbieta Bylczyńska, 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/

FIRMA OGRODNICZA ze Swarzędza
poszukuje osób na stanowiska:

 
OGRODNIK ORAZ TRAKTORZYSTA

 
Poszukiwani: Ogrodnicy i Ogrodniczki. (również: 
budowlańcy, cieśle, złote rączki, rolnicy) chętni do 
pracy fizycznej
MILE WIDZIANE: doświadczenie lub wykształcenie w 
branży ogrodniczej, prawo jazdy na  ciągnik, umiejętność 
posługiwania się piłą spalinową (+ uprawnienia)
PRACA: w Poznaniu i okolicach, stała, od zaraz, na 
podstawie umowy o pracę.
proszę o wysyłanie CV na adres: biuro@garte.pl.
 
OGRODNIK - BRYGADZISTA/BRYGADZISTKA

-
nych, brukarskich lub pielęgnacji roślin

budowlanym

 
Główne obowiązki brygadzisty: Wykonywanie prac  
związanych z budową terenów zieleni - od prac 
ogrodniczych, brukarskich, budowlanych, po pielęgnację 
roślin. Koordynacja pracy zespołu, zaopatrzenie budowy.

OFERUJEMY:

 
 Osoby zainteresowane prosimy 
 o przesłanie aplikacji
 na adres biuro@garte.pl  
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INTELIGENTNA I PIĘKNA DYSCYPLINA SPORTU,

dla Twojego dziecka!

do Klubu Szermierczego UKS MUSZKIETER Mosina
przy Zespole Szkół Nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.

Wszelkie informacje pod nr. tel. 502 051 672

Zapraszamy wszystkich,a zwłaszcza dzieci klas 1, 2, 3 szkoły podstawowejd

SZERMIERKA
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