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Słowo od redakcji

Kwiecień to jeden z moich ulubionych miesięcy w roku. Zaczyna-
ją zakwitać pierwsze, wiosenne kwiaty, cieplej przygrzewa słońce, 
dni stają się coraz dłuższe, a ptaki śpiewają już zupełnie inaczej niż 
zimową porą. W sercu pojawia się więcej radości, a w działaniu przy-
bywa energii. Z tym wiosennym optymizmem zapraszam Państwa 
do lektury najnowszego wydania gazety.

Po raz kolejny był to miesiąc pięknych spotkań, pełnych wzruszeń 
i inspirujących do działania. Z naszą redakcyjną ekipą odwiedziliśmy 
leśniczówkę w Wirach, gdzie znajduje się niewielka, ale prowadzona 
z pasją pasieka. Z zapartym tchem słuchałam opowieści o pszczo-
łach, ich życiu, pracy pszczelarza i miłości, która zrodziła się z czasem, 
miłości do pszczół i – nie tylko :) Kiedy teraz, siedząc w domu, zaja-
dam się miodem z  leśnej pasieki, wspominam to spotkanie, mając 
przed oczami ule, ich właścicielkę, piękną przyrodę i ciszę tego miej-
sca. I na samą myśl czuję ogromny spokój i odprężenie.

Kolejną niespodzianką było spotkanie z  właścicielką pracowni 
krawieckiej i  butiku La Mia w  Mosinie. Spodziewałam się rozmo-
wy o tkaninach, odzieży, szyciu i krawiectwie, tymczasem było to 
wzruszające, pełne emocji spotkanie, rozmowa o nas – kobietach 
i wydobywaniu piękna z każdej z nas.

Od jakiegoś czasu współpracujemy z  KS 1920 Mosina. Nie-
długo Klub obchodzić będzie stulecie swego istnienia, posiada 
bogatą, ciekawą historię i tradycje. Zaprosiliśmy do redakcji jed-
nego z honorowych członków Klubu, by opowiedział o swoich 
trenerskich doświadczeniach i  związku z  Klubem. Pasja, z  jaką 
opowiadał o piłce, radość i nostalgia, kiedy wspominał zawod-
ników, znajomych, ważniejsze wydarzenia, energia i siła tkwiąca 
w tym człowieku - to tylko część niezapomnianych wrażeń, ja-
kie zrobiło na mnie to spotkanie. Mam nadzieję, że tekst, który 
publikujemy, zachęci Państwa do zagłębienia się w dzieje Klubu 
i - oczywiście - przyjścia na trybuny :)

Z myślą o kontynuacji kącika "Aktywny senior" odwiedziłam mo-
sińskich seniorów podczas próby chóru "Zawsze Młodzi". Miałam 
być tylko chwilę, zostałam... nieco dłużej :) Obserwując i słuchając 
tych pełnych wigoru, radości życia i energii ludzi nie sposób było 

oprzeć się re� eksji, że wiek istnieje tylko w  naszej głowie i  nigdy 
nie jest za późno na realizację pasji, spełnianie marzeń i życie peł-
ną piersią. Widoczne było, że chórzyści czerpią mnóstwo frajdy ze 
wspólnego śpiewania, a  próby chóru są jednocześnie okazją do 
spotkania, rozmów, omawiania kolejnych planów. Pomyślałam, że 
w  świecie, gdzie tak często spotykamy się z  rywalizacją, szybkim 
tempem, ciągłym podnoszeniem sobie poprzeczki taka umiejęt-
ność robienia czegoś dla czystej przyjemności jest bezcenna. Pięk-
ne, radosne spotkanie!

To tylko nieliczne ze spotkań, które zapadły głęboko w mej pa-
mięci i pozostaną w niej na długo. Przed nami radosny okres wiel-
kanocny, który trwać będzie jeszcze po przeminięciu świątecznych 
dni. Zatem, niech będzie to dla Was, drodzy Czytelnicy, czas odkry-
wania piękna budzącej się do życia przyrody, odnajdywania spoko-
ju w codzienności, dostrzegania pozytywnych aspektów każdego 
dnia i przede wszystkim – spotkania z drugim człowiekiem, budo-
wania relacji, słuchania, bycia razem. Życzymy wszystkiego, co naj-
piękniejsze i zapraszamy do lektury!

Marta Mrowińska

Edmund Pietryk: Dziennik Poznański”, 6. lipca 1998 r.:
„…Mosina może się poszczycić paroma legendarnymi zdarze-

niami w swoich dziejach, a było tak, że gdy król Władysław Jagiełło 
stał na polach grunwaldzkich, nagle na horyzoncie coś zajaśniało. 
Król przysłonił oczy i ujrzał trzech zbrojnych mężów. Zapytał ich: 
- A skąd żeście eleganci przybyli? A oni zgodnym chórem odpo-
wiedzieli: - z Mosiny. I stąd wzięło się słynne powiedzenie „elegant 
z  Mosiny”. To miasto musiało mieć swoją siłę przyciągania, bo 

pierwsi władcy zapuszczali się w  okoliczne bory na polowania, 
a  najczęściej bywał tu ponoć król Bolesław Chrobry, chociaż to 
akurat trudno udowodnić…”.

   Roman Czeski

Drodzy Czytelnicy!
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„Każdy może znaleźć chorobę
– chodzi o to, by odnaleźć zdrowie”

Żyjemy w szybkim tempie. Jesteśmy aktywni, uprawiamy sport, coraz bardziej świadomie 
wybieramy zdrowie, odpowiednio się odżywiamy... Nikt z  nas nie jest jednak wolny od 
różnorodnych dolegliwości, chorób, kontuzji. W wielu sytuacjach pomoc możemy znaleźć 
u �zjoterapeuty czy osteopaty. O zawodzie �zjoterapeuty, osteopatii i tym, na co możemy 
liczyć w gabinecie tego specjalisty rozmawiamy z Małgorzatą Wójcik, �zjoterapeutą i stu-
dentką III roku osteopatii w Osteopathie Schule Deutschland.

M.M.: Kim jest �zjoterapeuta i czym się zajmuje?
M.W.: Zacznijmy od tego, że zgodnie z  ustawą o  zawodzie �-
zjoterapeuty, która w  naszym kraju obowiązuje od września 
2015 roku, jest to zawód medyczny. Od roku akademickiego 
2017/2018 mamy ujednolicony system kształcenia �zjotera-
peutów: są to studia jednolite, pięcioletnie. A kim jest �zjotera-
peuta? Zawód ten jest nierozerwalnie związany z rehabilitacją 
medyczną. Przez �zjoterapię rozumiemy bowiem zespół metod 
leczniczych, które wykorzystują zjawisko aktywności, reagowa-
nia organizmu na bodźce. W �zjoterapii tych bodźców stosuje 
się wiele, w zależności od ich rodzaju wyróżniamy balneotera-
pię, hydroterapię, krioterapię, kinezyterapię, �zykoterapię, ma-
saż leczniczy, ergoterapię. Działów �zjoterapii jest zatem wiele. 
Fizjoterapeuci również, jak i lekarze, specjalizują się w wąskich 
dziedzinach. Celem zaś jest zapobieganie postępowi i nawroto-
wi choroby, usuwanie dolegliwości, przywracanie sprawności 
�zycznej, a co za tym idzie - psychicznej. 
Ponieważ �zjoterapia jest nieodłącznie związana z  medycyną, 
moim zdaniem �zjoterapeuci pomimo samodzielności zawodo-
wej którą daje ustawa o zawodzie �zjoterapeuty powinni współ-
pracować z lekarzami i specjalistami różnych dziedzin - możemy 
wówczas lepiej zdiagnozować pacjenta i przygotować dla nie-
go dobry program usprawniający. Podstawą do właściwej oce-
ny stanu pacjenta jest bardzo dobrze przeprowadzony wywiad 
i nigdy nie należy tego pomijać, poza tym dobra diagnostyka 
funkcjonalna w oparciu o badania obrazowe, które zwykle pa-
cjent posiada. 
Fizjoterapeuta to także człowiek nieustannie się kształcący. Fi-
zjoterapia, podobnie jak medycyna, dynamicznie się rozwija, 
trzeba zatem cały czas podnosić swoje kwali�kacje. Zawód �-
zjoterapeuty jest skupiony w  Towarzystwie Fizjoterapeutów 
Międzynarodowych, cyklicznie odbywają się różnego rodzaju 
konferencje, kongresy, na których przedstawiane są nowości, 
prace naukowe. Warto i trzeba bywać na takich spotkaniach.
Im bogatszy warsztat pracy posiada �zjoterapeuta, tym więcej 
może zaoferować swojemu pacjentowi i tym skuteczniej może 
pomagać. Nie ma bowiem jednej skutecznej techniki i metody 
pomagania, poza tym – na poszczególnych pacjentów działają 
różne metody i u jednych zadziała coś, co u innych nie przynie-
sie efektu - i odwrotnie. Oczywiście, nie bez znaczenia jest czas, 
w jakim pacjent tra�a do gabinetu �zjoterapeuty - im będzie to 
wcześniej, tym efektywność �zjoterapii będzie większa. 
M.M.: Jak wygląda praca �zjoterapeuty? Czy używa on ja-
kichś narzędzi?
M.W.: Głównym narzędziem pracy �zjoterapeuty są jego ręce, 
ale działy, o których wspomniałam, wykorzystują inne dobra, jak 
woda – przy hydroterapii czy balneoterapii, np. różnego rodzaju 
prądy, światła, pole magnetyczne  - jak w �zykoterapii. Pacjent 
musi mieć jednak świadomość tego, że sama �zykoterapia go 

nie wyleczy. Dlatego najczęściej zalecane są też odpowiednie 
ćwiczenia, które powinny być dobierane indywidualnie do pa-
cjenta, jego dolegliwości i zanim sam pacjent zacznie je wyko-
nywać, powinien to zrobić pod okiem �zjoterapeuty, by ćwicze-
nia były wykonywane dobrze.
M.M.: Wydaje się, że w dzisiejszych czasach zawód ten jest 
coraz bardziej potrzebny. Z  jakimi dolegliwościami najle-
piej udać się właśnie do �zjoterapeuty?
M.M.: Zawód �zjoterapeuty jest trzecim w  Polsce jeśli chodzi 
o  zapotrzebowanie: na pierwszym miejscu są lekarze, potem 
pielęgniarki i zaraz po nich �zjoterapeuci. Obecnie też kształce-
nie �zjoterapeutów będzie kończyło się egzaminem państwo-
wym, który dopiero po jego zaliczeniu pozwoli na wykonywanie 
zawodu. Jak wspomniałam, od września 2015 roku obowiązuje 
ustawa o zawodzie �zjoterapeuty, w związku z tym każdy �zjo-
terapeuta jest zobligowany należeć do Krajowej Izby Fizjotera-
peutów. Jeżeli ktoś z  pacjentów  ma wątpliwość, czy tra�ł do 
właściwej osoby, można sprawdzić kwali�kacje i  kompetencje 
danego specjalisty  właśnie w KIF. 
Fizjoterapia jest dziedziną, która wspomaga wiele obszarów 
medycyny; �zjoterapeuci pracują właściwie ze wszystkimi ukła-
dami człowieka, począwszy od układu krwionośnego, limfatycz-
nego, po nerwowy, mięśniowy, kostno-stawowy, rozrodczy czy 
pokarmowy czy układ stomatognotyczny
M.M.: Niebawem zdobędzie Pani także uprawnienia oste-
opaty. Jakie są główne różnice między �zjoterapią a  oste-
opatią?
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M.W.: Fizjoterapia i osteopatia to dwie odrębne gałęzie. Twórcą 
osteopatii był amerykański lekarz, Andrew Taylor Still, który żył 
w latach 1828 – 1912, czyli w czasach wojny Północ – Południe 
w Ameryce. Jako lekarz wojskowy poszukiwał skutecznych me-
tod powrotu funkcji u żołnierzy. I tak powstała cała gałąź nauki.
Studia osteopatyczne w Polsce mogą podjąć tylko i wyłącznie 
osoby, które ukończyły � zjoterapię lub lekarze. Zarówno kształ-
cenie jak i � lozo� a wygląda tu trochę inaczej niż w � zjoterapii. 
Owszem, niektóre techniki się zazębiają (zarówno � zjoterapia 
jak i osteopatia wykorzystują na przykład techniki wisceralne), 
w osteopatii natomiast  postępowanie diagnostyczne i terapeu-
tyczne oparte jest przede wszystkim na nasłuchu, zabiegach 
manualnych i dotyczy ogólnej dysfunkcji stawowej, tkankowej. 
Jak mawiał Still, „każdy może znaleźć chorobę – chodzi o to, by 
odnaleźć zdrowie”.  Wszystkie techniki stosowane przez osteopa-
tów mają na celu przede wszystkim poprawę układu ukrwienia, 
unerwienia, cyrkulację, drenaż płynów ustrojowych, co wpływa 
na to, że usuwane są zbędne metabolity, do tkanek jest prze-
pompowywana utleniona krew. Jedną z dziedzin osteopatii jest 
terapia czaszkowo-krzyżowa, w  której wykorzystuje się rytm 
czaszkowo-krzyżowy. Osteopaci odnoszą się bardzo do cyrkula-
cji płynów ustrojowych – zwykle tam, gdzie mamy do czynienia 
z  zaburzeniami funkcjonowania jakiegoś układu czy narządu, 
istnieją zaburzenia tej cyrkulacji (na przykład przy skręconej 
kostce, gdy jest ona spuchnięta). Rytm czaszkowo-krzyżowy 
możemy odnieść do pierwotnego rytmu oddechowego – jest 
to punkt wyciszenia. W pracy z pacjentem bardzo ważne jest, by 
ten rytm oddechowy był zachowany, płynny, żywotny.

W osteopatii wykorzystywana jest tylko i wyłącznie praca ma-
nualna, w związku z czym przyszli osteopaci przede wszystkim 
pracują nad nasłuchem, by móc ocenić, czy ciało znajduje się 
w  równowadze, zdrowiu, czy też jest chore. Pracują też inten-
sywnie nad swoim czuciem, by jak najlepiej móc pracować ma-
nualnie. Charakterystyczne jest tu holistyczne podejście do or-
ganizmu pacjenta – często zdarza się, że dolegliwości, których 
doświadczamy, nie zawsze pochodzą z miejsca, w którym one 
występują. Czasami źródło tkwi w  zupełnie innym, odległym 
miejscu. To, na co osteopaci zwracają uwagę, to dokładna zna-
jomość anatomii – jest to ważne zresztą także w � zjoterapii. 
Podsumowując, � zjoterapia i osteopatia są odrębnymi dziedzi-
nami, ale w pracy z pacjentem świetnie się uzupełniają.
M.M.: Czy mieszkańcy Mosiny i  Puszczykowa będą mogli 
skorzystać z Pani pomocy?
M.W.: Jestem związana z kształceniem studentów na kierunku 
� zjoterapia, ale przede wszystkim jestem praktykiem, zatem 
bardzo chętnie podejmę praktykę w  gminie Mosina. Myślę 
o pracy w gabinecie, jednak w miarę potrzeby dojeżdżam także 
do pacjenta, jeśli nie ma on możliwości dotarcia do gabinetu. 
M.M.: W takim razie życzę powodzenia i dalszych sukcesów 
w pracy. Bardzo dziękuję za rozmowę. 
 (rozmawiała: Marta Mrowińska)

Rozpoczęła się bezpłatna likwidacja 
azbestu w powiecie poznańskim

- Jako pierwsi w kraju, dwanaście lat temu rozpoczęliśmy program, 
który nadal cieszy się dużym zainteresowaniem – mówi Tomasz 
Łubiński, wicestarosta poznański. – Na początku mieszkańcy po-
wiatu pokrywali 30 procent kosztów całej operacji. Dziś gminy, po-
wiat i fundusz ochrony środowiska ponoszą 100 procent kosztów 
związanych z demontażem, przewozem i unieszkodliwieniem tych 
niebezpiecznych materiałów. Nasze działania obejmują także ich, 
jeśli wcześniej został np. zdjęty z dachu. Cała akcja prowadzona jest 
przez wyspecjalizowane � rmy. 
Wnioski o  usunięcie materiałów azbestowych można składać 
w urzędach wszystkich gmin powiatu do 10 lipca br. Z taką proś-
bą mogą wystąpić m.in. właściciele nieruchomości, użytkownicy 
wieczyści nieprowadzący działalności gospodarczej, spółdzielnie 
i  wspólnoty mieszkaniowe, działkowcy oraz instytuty badawcze 
we wszystkich 17 gminach powiatu poznańskiego. 
- Zgodnie z  ministerialnym „Programem Oczyszczania Kraju 
z Azbestu 2009-2032” mamy jeszcze 14 lat na to, aby wszystkie wy-
roby zawierające ten składnik z uwagi na jego działanie rakotwór-
cze, usunąć. Ponieważ obowiązek ten spoczywa na właścicielach 

budynków, chcemy ich wspierać. Rozumiemy również koniecz-
ność wyeliminowania ze środowiska źródeł takich zanieczyszczeń 
– mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. 
W  wyniku prośrodowiskowych działań powiatu poznańskiego, 
w ciągu ostatnich 12 lat zlikwidowano ponad 9,5  tys. tony (9508 
Mg) azbestu. Tylko w zeszłym roku przeznaczono na to ponad pół 
miliona złotych, dzięki czemu usunięto ponad tysiąc ton (1059,419 
Mg) tego materiału.
Powiat poznański, jako jeden z pierwszych w Polsce, rozpoczął re-
alizację programu usuwania wyrobów azbestowych. Został za to 
laureatem konkursu „Wielkopolski Gospodarczo-Samorządowy 
HIT 2007”, a w 2008 r. zwyciężył w konkursie Samorządowy Lider 
Zarządzania „Azbest – produkt non grata”. Wyróżniono go również 
drugim miejscem w pierwszej edycji akcji „Polska wolna od azbe-
stu”. W 2008 roku program doceniła Ambasada Norwegii. Pracow-
nicy Starostwa Powiatowego w Poznaniu mogli odbyć staż, który 
� nansowany był przez rząd norweski. Wniosek oraz więcej infor-
macji można znaleźć na stronach urzędów gmin oraz na http://
www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest

Powiat Poznański rozpoczął program usuwania azbestu. W ciągu minionych lat, dzięki tej inicjatywie, udało się zlikwi-
dować ponad 9,5 tys. tony tego szkodliwego materiału. Mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą składać wnioski do 
10 lipca. Za usunięcie, wywóz i utylizację tego materiału nie zapłacą ani złotówki.
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Z przyjemnością informujemy, że w ra-
mach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa (POPC 2), w związku z realiza-
cją projektów światłowodowych, INEA 
S.A. planuje wybudowanie łącznie 137 
km nowej sieci światłowodowej na te-
renie gminy Mosina.  Dzięki tej inwe-
stycji, dostęp do szybkiego internetu 
uzyska prawie 6000 lokali mieszkalnym 
naszych mieszkańców, a także gminne 
placówki szkolne.
Technologia dla każdego
Światłowodowa sieć telekomunikacyj-
na w  nowoczesnej technologii FTTH 
(światłowód kończy się w  mieszkaniu), 
jest siecią otwartą tj. przygotowaną do 
zapewnienia dostępu innym operato-
rom telekomunikacyjnym. Dzięki temu 
rozwiązaniu, bez konieczności budowy 
kolejnych sieci telekomunikacyjnych, 
mieszkańcy zyskują możliwość korzysta-
nia z usług multimedialnych, dokonując 
wyboru operatora, który przyłączy się 
do wybudowanej sieci światłowodowej. 
Ponadto w  ramach tego projektu oraz 
porozumienia zawartego z  Minister-
stwem Cyfryzacji INEA S.A. doprowadzi 
również szybki internet do wielkopol-
skich placówek edukacyjnych. Umoż-
liwi ich przyłączenie w  roku szkolnym 
2018/2019 do Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej (OSE), której celem jest zmiana 
oblicza polskiego szkolnictwa i wyrów-
nanie szans edukacyjnych uczniów ze 
wszystkich miejscowości.
Działania samorządu
Zastępca Burmistrza Przemysław Mieloch 
podjął rozmowy z Inwestorem - INEĄ S.A. 

o warunkach budowy sieci światłowodo-
wej. Pierwotnie zakładano wybudowanie 
80,2 km sieci z  podłączeniem do 3793 
lokali mieszkalnych. W  trakcie rozmów 
przedstawiono możliwość rozszerzenia 
budowy. Spółka uwarunkowała rozwój 
inwestycji poza planowany zakres od 
obniżenia przez Gminę rocznej stawki za 
umieszczenie urządzeń telekomunikacyj-
nych w pasie drogowym dróg gminnych 
do 5 zł za m2. Do takich działań  ze strony 
samorządów zachęca Ministerstwo Cy-
fryzacji w  ramach wspierania  Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Obniże-
nie stawek pozwoli dotrzeć z  szybkim 
internetem nawet do tych miejscowości 
w  Wielkopolsce, które nie były objęte 
planami budowy sieci w ramach żadnych 
programów unijnych.
W takim przypadku INEA S.A. zadeklaro-
wała budowę dodatkowo 56,8 km sieci 
światłowodowej i  ok. 1 950 kolejnych 
podłączeń lokali mieszkalnych do sieci.  
Taką propozycję Burmistrz skierował do 
Rady Miejskiej w Mosinie – obniżenia sta-
wek za zajęcia pasa drogowego z  myślą 
o tej inwestycji.
Na sesji 28 lutego, Rada Miejska w Mosi-
nie podjęła uchwałę o obniżeniu stawek 
za zajęcie pasa drogowego dróg gmin-
nych na cele niezwiązane z  potrzebami 
zarzadzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego. W  ten sposób Inea 
S.A. będzie mogła poszerzyć planowaną 
inwestycję o kolejne kilometry sieci świa-
tłowodowej i  kolejne podłączone lokale 
mieszkalne. W  Gminie Mosina wybudo-
wanych zostanie blisko 140 km światło-

wodu, a  blisko 6 000 mieszkań uzyska 
dostęp do szybkiego internetu.
Gmina zwróciła się do �rmy o przekaza-
nie danych kontaktowych, telefonicznych 
czy e-mail do osób, które ze strony INEA 
S.A. zajmują się udzielaniem informacji, 
aby mieszkańcy mogli uzyskać odpo-
wiedź na nurtujące pytania.
Jeszcze wiosną INEA S.A. rozpocznie 
kampanię informacyjną, w ramach której 
przedstawiciele �rmy będą docierali bez-
pośrednio do mieszkańców.
 Joanna Nowaczyk
Wraz z powszechnym dostępem do świa-
tłowodu Gmina Mosina wchodzi w  XXI 
wiek. INEA S.A. uzyskała do�nansowanie 
na wybudowanie sieci z ponad 100 tysią-
cami podłączeń do mieszkań na obsza-
rze ok. 80 proc. Wielkopolski. Oznacza 
to, że nie wszystkie gminy będą objęte 
tym programem. Prawdopodobnie jest 
to ostatni konkurs unijny na do�nanso-
wanie światłowodu, w  ramach obecnej 
perspektywy do�nansowania UE. Tym 
bardziej ważne było to, aby wykorzystać 
szansę, uczestniczyć w  projekcie i  objąć 
jak największą grupę mieszkańców Gmi-
ny Mosina. Temu służyła obniżka stawek 
za zajęcia pasa drogowego.
Działania projektowe wraz z  uzyska-
niem zgód mieszkańców mają zostać 
zrealizowane w  roku 2018. Wybudowa-
nie sieci ma zostać zakończone w latach 
2019/2020.
 Przemysław Mieloch
 Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
 (źródło: Mosina.pl)

Światłowód dla mieszkańców

1 marca 2018 r. uczniowie z klasy 6b Szkoły Podstawowej nr 2 w Pusz-
czykowie im. Powstańców Wielkopolskich zainaugurowali rozpoczę-
cie obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
Uczniowie wraz z wychowawcami Kamilą Piechowiak-Marcinkowską 
i Agnieszką Kańską odwiedzili Muzeum Powstania Wielkopolskiego. 
Obejrzeliśmy również �lm "Zdobycie Ławicy". Święto naszego patro-
na będziemy obchodzili cały rok, wykonaliśmy już albumy o powsta-
niu, a 17 marca 2018 r. uczniowie  klas 7a i c - Mateusz Martusewicz, 
Mateusz Tobys, Cyryl Rytlewski, Krystyna Szwed, Jan Hańćkowiak, 
będą reprezentowali naszą szkołę w Etapie Wojewódzkim Konkursu 
Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim "Tobie Polsko ta kropla krwi..." 
Kamila Piechowiak-Marcinkowska

 Rocznica Powstania Wielkopolskiego
w SP nr 2 w Puszczykowie
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Kącik motoryzacyjny

Wiosenne porządki w samochodzie,
czyli miałem posprzątać, a wyszło jak zwykle

Pierwsza niedziela wolna od handlu ura-
czyła nas wspaniałą pogodą. Jak każdy 
fan motoryzacji, od dobrego miesiąca 
czekałem na okazję aby w końcu wyczy-
ścić mój samochód, który był w  stanie 
lekko mówiąc agonalnym.
Dzień ten rozpoczął się jak każdy, tyl-
ko, że było trochę cieplej. Sięgnąłem na 
moją półeczkę z  kosmetykami samo-
chodowymi zabierając 23 najbardziej 
podstawowe produkty. Co ciekawe, do 
swojego samochodu mam ponad 20 
różnych środków chemicznych, a  sam 
używam szamponu 3 w 1. 
Standardowy proces czyszczenia sa-
mochodu rozpoczynam od podróży na 
myjnię bezdotykową, gdzie spłukuję ka-
roserię. Potem szybka runda w  ramach 
dozwolonych ograniczeń prędkości aby 
osuszyć samochód i  podjeżdżając pod 
dom wymaga on jedynie dotarcia. Gdy 
wróciłem, standardowo wytarłem po-
jazd ręcznikiem (ale nie takim zwykłym! 
To by było za proste! Mój ręcznik do sa-
mochodu ma włosie z  owiec wypasa-
nych przez tybetańskich mnichów tylko 
w  pełni księżyca, dlatego też kosztuje 
89zł. Tak, mam ręcznik do samochodu 
za 89zł, a sam używam ręcznika z popu-
larnego sklepu sportowego za 45zł.). Po 
wytarciu zaaplikowałem Quick Detailer 
i zabrałem się za wnętrze. Do tego cza-
su wszystko szło jak po maśle, mówię 
sobie: „może nawet w amoku sprzątania 
zacznę robić drugi samochód?”. 
No to dywaniki na zewnątrz i  odkurza-
my. Zauważyłem odstającą listwę, którą 

oczywiście musiałem poprawić i  ją zła-
małem, znaczy, sama się złamała. Świet-
nie… wyciągamy całą listwę, do garażu 
i 45 minut klejenia wszystkiego żywicą. 
Zanim przygotowałem stanowisko, mi-
nęło dobre 30 minut, potem szlifowa-
nie, klejenie i  tak pozbyłem się ponad 
godziny. 
Wracamy do odkurzania; listwa wysy-
cha więc można pracować dalej. Jak już 
ściągnąłem listwę to zacząłem walczyć 
z brudem, który pod tą listwą był. Znacie 
to uczucie kiedy czegoś nie widać, ale 
Was denerwuje bo wiecie, że tam jest? 
Ja znam je doskonale, ale tylko w przy-
padku samochodu. Jakoś kurz pod łóż-
kiem mi tak nie doskwiera jak kurz w sa-
mochodzie. 
Kiedy już w miarę posprzątałem, przypo-
mniałem sobie, że ostatnio miałem wil-

goć na siedzeniu z tyłu i trzeba by było 
zwery� kować, skąd ona się tam wzięła. 
Tak właśnie pozbyłem się z samochodu 
tylnej kanapy, którą dodatkowo wyczy-
ściłem. Jak już była na zewnątrz to żal 
nie skorzystać, a  jak już w sumie ją wy-
czyściłem to szkoda nie zaimpregnować 
skóry. Podczas impregnacji znalazłem 
małą dziurkę, którą trzeba było podkleić 
i tak w sumie spędziłem kolejną godzinę 
na „zabawie” z tylną kanapą. 
Wracając do wilgoci. Nie znalazłem źró-
dła. Za to zauważyłem kabelek od car 
audio, który wypadałoby przylutować. 
Zgadnijcie co wtedy zrobiłem! Tak, po-
szedłem po lutownicę i  wszystko polu-
towałem. 
Jak ten dzień się skończył? Tak napraw-
dę nie zrobiłem nic poza rozłożeniem 
części samochodu i  złożeniem jej na 
nowo. Powiem Wam jednak, że to był 
bardzo udany dzień. Jednakże boję się 
jednej rzeczy, zauważyłem, że nie świeci 
mi jedna dioda od przycisku klimatyza-
cji. Mam wrażenie, że będę potrzebował 
na to dwa dni, bo zacznie się od małej 
diody, a skończy na wymianie rozrządu. 
Swoją drogą, zauważyliście, że utrzy-
manie czystości w przypadku mężczyzn 
w  samochodzie jest odwrotnie propor-
cjonalne do utrzymania czystości w  ich 
mieszkaniach? Jeżeli podsunąłem ko-
muś pomysł na temat pracy dyplomo-
wej to nie ma za co :)

Przemysław Raźny 
Stowarzyszenie Mosińskie Spoty Samochodowe
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

TRANS - BAU - PROJECT
Mosina, ul. Wąska 1

tel. 508 185 986
 www.transbauproject.pl   

e-mail: agam2106@interia.pl

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Projektowanie domów
Adaptacje projektów gotowych

Projekty hal i innych obiektów usługowych
Usługi geodezyjne

Nadzory budowlane i inwestorskie
Projekty zjazdów i parkingów

PEŁNA OBSŁUGA INWESTYCYJNA
(od wniosku o warunki zabudowy do zakończenia budowy)

PORADY PRAWNO-BUDOWLANE

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

MECHANIKA POJAZDOWA
Wojciech Matysiak  &  Zbigniew Nowak

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

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

Oferujemy także diagnostykę komputerową
   i przeglądy pogwarancyjne

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

Stałym Klientom oferujemy kompleksową opiekę techniczną nad pojazdem.

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

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

tttttyyyyyykkkkkęęę kkomputterroowwwwwąąąąą
nne

ee ee zaazz krkresu naprawy
dddallaa sszzejjej napraawwy ii kkoszttóówww

reklama 35

BIURO
RACHUNKOWE

PRZYJMIE ZLECENIA 
 

� PEŁNA OBSŁUGA KSIĘGOWOŚCI
     � KADR
          � ZUS
               � US 

Mamy certy� kat
Ministerstwa Finansów

� jesteśmy ubezpieczeni 
� odzyskujemy należności 
� odbieramy osobiście dokumenty  

62-050 Mosina 
ul. Konopnickiej 27b 

tel. 618136388 
        602638476 
lossy@lossy.pl

NOWOŚĆ!  Bezpośredni wtrysk gazu

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

www.autogazwiry.pl               biuro@autogazwiry.pl

ZBIORNIKI LPG
i części instalacji gazowych

POMOC DROGOWAPOMOC DROGOWA
AUTOLAWETY - LAWETYAUTOLAWETY - LAWETY



9

Doktor Maciejewski – postać niezwykła
Doktor Kazimierz Maciejewski – postać niezwykła. Człowiek dzia-
łający z pełnym oddaniem dla innego człowieka , w myśl łaciń-
skiego powiedzenia „pracuj dla dobra ogółu, nie dla swojej chwa-
ły, nie dla pieniędzy lecz dla przyjaciół”.
Urodzony 23 lutego 1932 r. w Miłosławiu, tra� ł do naszego mia-
steczka po ukończeniu studiów i praktyki w 1958 r. Od tej pory 
związał się na stałe z Mosiną i jej mieszkańcami. Miałam szczęście 
być w tych latach dzieckiem, zatem mogę być świadkiem jego za-
angażowania i oddania pacjentom.
Wielokrotnie przemierzał pieszo ulice ze swoją teczką lekarską 
spiesząc nam z pomocą. Służba zdrowia w tamtych latach nie po-
legała na wklepywaniu recept do komputera, ale na rozpoznaniu 
środowiska pacjenta,  analizie przyczyn i przebiegu dolegliwości.  
Nasi rodzice darzyli Doktora wielkim zaufaniem, a my dzieci sym-
patią. Potra� ł tak prowadzić wywiad z małym pacjentem, że już na 
wstępie eliminował element strachu.
Po latach leczył również moje dzieci, które bez lęku opowiada-
ły mu o swoich dolegliwościach, ponieważ Doktor Maciejew-
ski opanował do perfekcji sztukę porozumiewania się z mały-
mi pacjentami.
Doktor nie ograniczał się do wykorzystania raz zdobytej wie-
dzy, lecz starał się śledzić nowinki medyczne, wertując facho-
we pisma i książki.
Był prekursorem na naszym terenie tzw. białych niedziel, podczas 
których wyjeżdżał w teren. W trakcie przeprowadzanych rutyno-
wych badań diagnozował przypadki schorzeń, które nie dawały 
jeszcze na tyle znaczących objawów, żeby pacjent sam wybrał się 
do lekarza. Dzięki postawionej w porę diagnozie i skierowaniu na 
dalsze badania, ratował życie ludzkie.
Nic więc dziwnego, że w 1995 r. znalazł się w czołówce plebiscytu 
na Wielkopolanina roku.
W 1999 r. został odznaczony w pierwszej edycji Medalem Rzeczy-
pospolitej Mosińskiej.
Zmarł 16 sierpnia 2013 r. i został pochowany na cmentarzu w mie-
ście, któremu poświęcił całe życie.
W  listopadzie 2015 r., z  inicjatywy mieszkańców, kierujących się 
cytatem z  poezji Wisławy Szymborskiej „Umarłych wieczność 
dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” powstał pomysł  prze-
prowadzenia zbiórki pieniężnej na nagrobek Doktora Kazimierza 
Maciejewskiego.
Zbiórkę przeprowadzono  staraniem Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Mosińskiej.

W  czasie trwania akcji, rodzina Doktora zgłosiła veto, wyrażając 
jednocześnie zgodę na przeznaczenie  środków na tablicę pamiąt-
kową, z zastrzeżeniem umieszczenia jej w budynku.
O  przebiegu akcji, negocjacjach, wynikach i  rozliczeniu zbiórki 
informowaliśmy na łamach Informatora Mosińskiego i na stronie 
naszego Towarzystwa.
Akcja została ostatecznie zakończona wykonaniem odlewu tabli-
cy w lipcu 2016 r. Mieliśmy nadzieję na jej odsłonięcie w kolejną 
rocznicę śmierci Doktora, w  sierpniu 2016 r. Wystąpiliśmy z  pi-
smem do Burmistrza o zgodę na wmurowanie tablicy w budynku 
przychodni przy ul. Dworcowej. 
Niestety, do dnia dzisiejszego Urząd Miasta nie wyraził zgody na 
sugerowaną lokalizację.
Chcąc zapobiec uszkodzeniu tablicy, za porozumieniem z Dyrek-
torem Mosińskiego Ośrodka Kultury, zdeponowaliśmy ją protokó-
larnie w magazynie Ośrodka.
25 stycznia 2018 r., po raz kolejny wystąpiliśmy z pismem do Bur-
mistrza o wyrażenie zgody na umieszczenie tablicy w uzgodnio-
nym wstępnie miejscu. Mieliśmy nadzieję na ustosunkowanie się 
w tej sprawie w ustawowym, 30-dniowym terminie. Niestety, zi-
gnorowano naszą prośbę.
W  miesiącu maju br, w  wyniku nowelizacji Ustawy o  Stowarzy-
szeniach, nasze Towarzystwo o dotychczasowym statusie Stowa-
rzyszenia Zwykłego, przestanie działać, a co za tym idzie historia 
ludzkiej pamięci i o� arności zostanie zawieszona w próżni.
 Wanda Bech - Przedstawiciel TMZM

 

Jeżeli szukają Państwo domu w pięknej okolicy,  pośród zieleni 
i z lasem za oknem - ta oferta jest dla Was! Oferowana 
nieruchomość to gotowy dom w zabudowie bliźniaczej o 
powierzchni 96m2 (w tym 14m2 garaż). Dom został 
zaprojektowany tak, aby maksymalnie wykorzystać jego 
powierzchnię. Na parterze znajduje się wiatrołap, łazienka, 
otwarta kuchnia i duży salon z wyjściem na taras i do ogrodu. 
Na piętrze znajdują się trzy sypialnie, korytarz i łazienka. 
Promocyjna cena nieruchomości : 305 000zł. Zapraszamy do 
kontaktu oraz na naszą stronę internetową - znajdziecie tam 
rozszerzoną ofertę sprzedawanych przez nas domów na terenie 
Mosiny, Krosna i Krosinka. 
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Nowa szkoła w Krosinku 
16 marca 2018 r. to szczególny dzień dla społeczności Szkoły Pod-
stawowej "Pod Lipami" w Krosinku. Tego dnia odbyła się bowiem 
uroczystość otwarcia nowego budynku. 
Szkoła w Krosinku funkcjonuje od 1909 roku. Jak podkreślała dyrektor 
Bogumiła Woroch, nowa szkoła istnieje dzięki wielu osobom, które 
dostrzegły panujące w niej trudne warunki i podjęły wysiłek dążenia 
do ich poprawy. Szczególnym utrudnieniem był brak wystarczającej 
bazy dydaktycznej i praca na dwie zmiany w dwóch, oddalonych od 
siebie o dwa kilometry budynkach (w Krosinku i Dymaczewie). 
Starania o  rozbudowę budynku toczyły się od kilku lat, a  szkoła za-
wdzięcza je ówczesnej burmistrz Gminy Mosina, Zo�i Springer oraz za-
angażowaniu radnego, Waldemara Wiązka. Decyzję o budowie podjęli 
zaś obecni burmistrzowie przy wsparciu radnych Rady Miejskiej. 
Gmina Mosina uzyskała do�nansowanie na budowę szkoły z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 999 000,00 
zł. Zarówno tempo podejmowanych decyzji jak i  tempo prac bu-
dowlanych były bardzo szybkie. W tej chwili można z całą pewnością 
stwierdzić, że uczniowie mają zapewnione bardzo dobre warunki do 
pracy i nauki. Brakuje jeszcze tylko sali sportowej, jednak już toczą się 
starania o jej wybudowanie. 
Podczas uroczystości nie zabrakło wielu podziękowań i  wzruszeń 
(jak na przykład słowa i podziękowania od wszystkich pracowników 
szkoły w wykonaniu Katarzyny Czaińskiej), które nie ominęły także 
zgromadzonych gości. 
Dyrektor szkoły podkreśliła i wyróżniła niezwykłą i dojrzałą postawę 
uczniów, którzy nie tylko doskonale funkcjonowali w trudnych wa-
runkach, ale także wyróżnili się zaangażowaniem i pomocą podczas 
przygotowania do funkcjonowania nowego budynku. Zaangażowa-
nia nie zabrakło także ze strony nauczycieli i rodziców, którzy dodat-
kowo przygotowali dla zgromadzonych gości smaczny poczęstunek. 
Po części o�cjalnej nastąpiły występy uczniów - zaprezentował się 
szkolny chór, można było także podziwiać występ grupy tanecznej 
oraz prawdziwie mistrzowski taniec jednej z uczennic. 
Przybyli na uroczystość goście mieli także okazję zwiedzenia zarów-
no starej, jak i nowej części szkoły. 
Na uroczystości obecni byli między innymi: Jacek Szeszuła - radny 
Rady Powiatu Poznańskiego, Przemysław Mieloch - wiceburmistrz 
Gminy Mosina, proboszcz para�i w Krośnie, Paweł Kujawa, ks. Tade-
usz Łukowiak, Agata Elbanowska - wizytator Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu, radni: Maria Witkowska, Wiesława Mania, Maria Rajkow-
ska, Waldemar Wiązek, Dominik Michalak, Mieczysław Rożek, Łukasz 
Kasprowicz. Przybyli także przedstawiciele referatów Urzędu Miej-
skiego w Mosinie: Anna Balcerek-Kałek - kierownik Referatu Oświaty, 
Promocji, Kultury i Sportu, Wojciech Górny - kierownik Referatu In-
westycji i Rozwoju Gminy,  sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych 
i kulturalnych, rodzice i uczniowie. Nie zabrakło także przedstawiciela 
wykonawcy - �rmy ZIB Maćkowiak, Mateusza Maćkowiaka. 
I na koniec chwila re�eksji: uroczystości tego typu należą zwykle do 
o�cjalnych i podniosłych. Ta również taka była. Jednak od samego 
początku dało się odczuć atmosferę życzliwości, otwartości, ser-
deczności, panującą zarówno między uczniami jak i nauczycielami. 
Nie ulega wątpliwości, że uczniowie i pracownicy lubią to miejsce, 
dbają o nie i angażują się w sprawy związane ze szkołą. Tym bardziej 
cieszy fakt, że zostały im stworzone lepsze warunki do pracy i nauki. 
Z pewnością dobrze wykorzystają to miejsce i będą nadal o nie dbać, 
tak, jak to robili do tej pory. A nam pozostaje podziękować za pięknie 
przygotowaną uroczystość i życzyć sukcesów oraz wszelkiej pomyśl-
ności w nowych murach! (M.M.)
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Niebezpieczeństwo na torach
Śmiertelny wypadek na torach kole-
jowych w Mosinie
16 marca br. około godz. 13:30 w Mosi-
nie na wysokości cmentarza doszło do 
tragicznego wypadku, w którym zginął 
mężczyzna.
Według wstępnych informacji, mężczy-
zna został potrącony przez pociąg na 
moście kolejowym przy Kanale Mosiń-
skim. Miał ze sobą rower. Pociąg zatrzy-
mał się około kilometr dalej, na przejeź-
dzie kolejowym przy ul. Sowinieckiej.
Na miejscu działały służby ratownicze: 
pogotowie, straż pożarna (JRG 9) oraz 
policja. Przebieg zdarzenia pomagał 
również ustalić maszynista. Istnieje 
prawdopodobieństwo, że było to sa-
mobójstwo, jednak przyczynę wypadku 
zbada prokuratura.
Pociągi, które pojechały w kierunku 
Leszna były cofane w stronę Lubonia, 
by mogły pojechać drugim torem. Ko-
lejne pociągi wyruszające z Poznania za-
trzymywały się przed stacją w Mosinie, 
gdyż ruch został zablokowany. W związ-
ku z zaistniałą sytuacją przez jakiś czas 
trwały utrudnienia w ruchu kolejowym i 
opóźnienia w kursowaniu pociągów. 
Niestety, to nie pierwszy wypadek na 
linii Poznań – Leszno. Często zdarza 
się, że piesi przechodzą przez tory w 
miejscach niedozwolonych lub przy za-
mkniętym przejeździe. Miejsce wypad-
ku należy także do niebezpiecznych na 
tej trasie. Apelujemy zatem o zachowa-
nie szczególnej ostrożności. 
Uszkodzone rogatki w Pecnej
Niestety, tragiczny wypadek na torach 
uzmysławia nam niebezpieczeństwo, ja-
kie niesie ze sobą 300 ton poruszającej 
się stali. Kilka dni po tragicznym wypad-
ku w Mosinie w Pecnej mogliśmy spo-
tkać ekipę TVN-u, która przygotowywa-
ła materiał w związku z sytuacją awarii 
szlabanów na przejeździe kolejowym. 
Juz nie pierwszy raz zdarzyło się, że ro-
gatki na przejeździe były podniesione, 
gdy w tym samym czasie przejeżdżał 

pociąg pośpieszny...
Niestety, nie była to jedyna tego typu, eks-
tremalnie niebezpieczna sytuacja na prze-
jeździe kolejowym w naszym regionie.
Problem wadliwych rogatek we wsi 
Pecna był zgłaszany już wcześniej przez 
mieszkańców. Oto fragment ostatniego 
posta w tej sprawie na pro� lu Pecnej:
"Żeby wszyscy mieli pewność: prze-
jazd na ul. Głównej jest wykonany nie-
zgodnie z przepisami. Takie są wyniki 
audytu przejazdu. We wcześniejszych 
postach znajdziecie wszystkie kolejne 
etapy przepychanek z PKP. Całą kore-
spondencje i informacje na ten temat 
przekazałem Panu Mielochowi który 
"obiecał" zająć się tą sprawą już zeszłej 
jesieni. Tak oto traktowana jest wioska 
na końcu świata, Pecna. Nie ma trupów 
nie ma sprawy." 
Jak informuje radny Dominik Michalak, 
mieszkańcy chcą aby PKP PLK zamon-
towało w tym miejscu przezroczyste 
ekrany. PKP zaproponowało lustra - Sta-
rostwo się nie zgodziło...
Problem wadliwych przejazdów w 
naszym regionie
Według informacji nadsyłanych od 
mieszkańców, problemy z rogatkami 
występują też w Puszczykowie na ul. 
Dworcowej. Niejednokrotnie były też 
zgłaszane wcześniej takie sytuacje w 
Krośnie na ul. Leśnej. Podobna sytuacja 
miała także miejsce w ubiegłym roku w 
Mosinie, na przejeździe przy ul. Farbiar-
skiej. O włos od tragedii na przejeździe 
kolejowym było także 19 marca br. w 
Iłówcu. Jak donosi codziennypoznan.
pl, parę minut po godzinie 8:00 nie za-
mknęły się tam rogatki. Tylko dzięki 
trzeźwości umysłu kierowców nie do-
szło do tragedii.
Zachowajmy ostrożność.
(red.)

Ekipa TVN-u przy przejeździe kolejowym we wsi Pecna 
fot. mieszkaniec Pecnej

Uszkodzone rogatki na przejeździe przy ul. Farbiarskiej 
w Mosinie (lipiec 2017 r.) fot. Tomasz Maarchelfot. miesz-
kaniec Pecnej

Zepsute rogatki w Pecnej
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M.M.: Jakie były początki Pani działalności w zawodzie?
I.K.: Wywodzę się z rodziny krawców, od samego początku mia-
łam cel i wiedziałam, co chcę robić w życiu. Najpierw oczywiście 
była to forma zabawy, ale już w  szkole podstawowej wyraża-
łam głośno swoją opinię i dążyłam do celu. Potem skończyłam 
technikum - marzyłam o  szkole odzieżowej w  Łodzi, niestety, 
nie było mi to dane; po technikum robiłam jednak dodatkowe 
kursy, stylizację, projektowanie i konstrukcje. To jest taki zawód, 
że wciąż się uczymy, zmieniają się kroje, stylizacje i trzeba nie-
ustannie się dokształcać. Ciągle się uczę. Czasem myślę, że chy-
ba nie potra�ę robić nic innego :)
M.M.: A jak powstała La Mia?
I.K.: To jest bardzo ciekawe - La Mia znaczy po włosku: "moja". Za-
wsze czułam, że to jest moje, sama do tego doszłam, chciałam, 
sama to zrobiłam - to moja �rma, mój świat, moje życie, moja La 
Mia. Prowadzę �rmę dziesięć lat, wcześniej natomiast pracowa-
łam dla innych marek, a od siedmiu lat istnieje La Mia, działam na 
swoje konto. Wcześniej miałam sklep z koleżanką, która prowa-
dziła tutaj tkaniny, w tej chwili całość istnieje jako butik.
M.M.: Na co można liczyć przychodząc do La Mia?
I.K.: W  tej chwili przygotowuję ofertę, gotową kolekcję, nato-
miast do tej pory miałam tyle zamówień indywidualnych, że go-
towe propozycje były w mniejszości. Docelowo chcę stworzyć 
własną kolekcję, by można było przyjść, przymierzyć i kupić. Są 
to projekty różniące się od tych, które możemy spotkać na ryn-
ku. To moda skierowana do kobiet ceniących sobie wygodę, ale 
też chcących się wyróżnić, wyglądać nieco inaczej.
Ubrania szyją sobie osoby, które chcą wyglądać inaczej, chcą 
się wyróżnić. Pracuję na tkaninach dobrej jakości, dlatego też są 
inne niż w tzw. sieciówkach - ale na szczęście wiele osób coraz 
częściej stawia na jakość. Pojawia się też u  mnie coraz więcej 
młodych osób. 
Staram się zawsze podpowiedzieć klientkom, co nosić. Podkre-
ślam, żeby mieć w swojej sza�e tylko takie rzeczy, w których się 
dobrze czujemy. Reszta niepotrzebnie robi nam zamęt w  gło-

wie. Dobrze mieć szafę posegregowaną, tak, żeby wszystkie 
ubrania do siebie pasowały - wtedy nie ma problemu, co na sie-
bie włożyć :) Owszem, możemy codziennie wyglądać inaczej, ale 
nie potrzebujemy mieć stu bluzek w sza�e, by wyglądać dobrze. 
Nie musimy też kupować tego, co modne. Zresztą, teraz nie ma 
wyraźnie zarysowanego trendu w modzie, można powiedzieć, 
że modne jest wszystko. Pamiętajmy, że tym, jak się ubieramy, 
określamy siebie, swój charakter, pokazujemy, kim jesteśmy. 
Prowadzę też warsztaty z kobietami. Chcę pokazać, że tak, jak 
my widzimy same siebie, tak też jesteśmy postrzegane. Jeżeli 
natomiast będziemy dobrze postrzegane, będziemy się lepiej 
czuły same ze sobą. Ważne, byśmy zawsze wyglądały dobrze dla 
samych siebie. 
Warsztaty prowadzę cyklicznie: są to zajęcia dla młodzieży 
w szkołach, gdzie opowiadam o swoim zawodzie oraz dla ko-
biet - w ubiegłym roku zorganizowaliśmy imprezę dla pań plus 
size. Uważam, że są to genialne warsztaty, gdzie można pokazać 
paniom, że nieważne są kilogramy i rozmiar, ale właśnie to, by 
czuć się ze sobą dobrze.
M.M.: Gdzie odbywają się takie warsztaty?
I.K.: Zwykle jestem zapraszana na imprezy okolicznościowe 
skierowane dla kobiet, do szkół, do młodych ludzi, którzy szu-
kają pomysłu na siebie i  swoją dalszą drogę. Pokazuję im, że 
krawcowa to nie jest pani, która siedzi przy maszynie, ale że jest 
to bardzo kreatywny zawód, wymagający przestrzennego my-
ślenia, inspirujący, gdyż za każdym razem robi się coś innego. 
Codziennie spotykam innych ludzi, jest to bardzo ciekawe - nie-
stety, nasz zawód wymiera, a przecież warto go kontynuować.
M.M.: Co ciekawego, inspirującego jest w tym zawodzie?
I.K.: Pasja - jeżeli robimy coś z pasją to każdy zawód będzie cie-
kawy, inspirujący. Dla mnie to przede wszystkim satysfakcja; 
czuję ogromną radość z tego, co robię i chętnie codziennie idę 
do pracy, mam tysiące pomysłów. Poza tym, robiąc jedną rzecz 
można wymyślić na tej podstawie kilka następnych. To także 
jest ciekawe - ten zawód nie jest monotonny. Fascynujące jest 

Sukces w szpilkach

La Mia znaczy: moja
W dzisiejszym odcinku „Sukcesu w szpilkach” rozmawiam z Izabelą Kowalewską, właścicielką pracowni krawieckiej i butiku La 
Mia w Mosinie. Spodziewałam się rozmowy o tkaninach, odzieży, szyciu i krawiectwie, tymczasem było to wzruszające, pełne 
emocji spotkanie, rozmowa o nas – kobietach i wydobywaniu piękna z każdej z nas. 
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także to, że poznaję różnych ludzi, mam do czynienia z różnymi 
środowiskami i problemami ludzi. Każdej pani staram się poka-
zać i uświadomić, że piękno jest w niej samej i liczy się to, co ma 
w środku, a to przekłada się na jej samopoczucie i wygląd oraz 
odbieranie jej przez otoczenie.
Takie spotkania to niejednokrotnie głębokie analizy, często pa-
nie płaczą, a ja razem z nimi. Jeżeli poznamy siebie i będziemy 
świadome, czego chcemy, odkryjemy, że nieważny jest wiek 
i nasz rozmiar, ale to, byśmy dobrze czuły się ze sobą. Świat jest 
tak urządzony, że oceniamy ludzi przez wygląd, pierwsze wra-
żenie to ocena sylwetki i  tego, jak ktoś jest ubrany. Ale sztuka 

polega właśnie na tym, że jesteśmy w stanie tak zadziałać, by 
zdecydować, na co ta druga osoba zwróci uwagę. To zależy 
wyłącznie od nas i są to szczegóły, ale zauważalne, na przykład 
podwinięcie rękawa czy jakiś drobiazg przypięty do bluzki. Uczę 
też panie, z którymi się spotykam, że nie ma czegoś takiego, jak 
idealny wiek - przede wszystkim to my mamy się czuć piękne 
same ze sobą. Znaczenie ma to, jak siadamy, w jaki sposób ukła-
damy sylwetkę, jak trzymamy głowę itp. Nie zawsze musimy 
ubrać się w pióra, żeby wyglądać jak paw.
M.M.: Które momenty ze swojej pracy wspomina Pani jako 
szczególnie trudne?
I.K.: Każda praca ma swoją trudność i ta także jest trudna. Pono-
szę dużą odpowiedzialność, chociażby krojąc tkaniny. Jestem 
też odpowiedzialna za moich pracowników i  zapewnienie im 
odpowiednich warunków pracy. Trudno też czasem pracuje się 
z klientami, każdy z nas jest bowiem inny i oczekuje czegoś in-
nego. Ciężko mi było na przykład po śmierci mojej mamy, kiedy 
klientki przychodziły ze swoimi wymaganiami, oczekiwaniami, 
a ja musiałam pracować, uśmiechać się, mimo, że wewnątrz czu-
łam ogromny, głęboki smutek. Trudno mi też czasem, kiedy klien-
ci dzwonią do mnie o różnych porach, oczekują porady, informa-
cji – brakuje wówczas oddzielenia pracy od domu. Ale z drugiej 
strony bardzo mnie to cieszy i lubię to robić. Czasami, gdy jestem 
już bardzo zmęczona, myślę sobie: "to może pójdę coś uszyć?" 
- i to jest czas, kiedy odpoczywam po całym tygodniu. Szyję naj-
częściej dla córki i jest to dla mnie ogromny relaks. 
M.M.: Co według Pani trzeba mieć w sobie, co robić, żeby osią-
gnąć sukces?
I.K.: Praca, wiara, pasja - to według mnie trzy kluczowe hasła. 
Jeżeli będziemy pracować, osiągniemy cel, jeśli będziemy mieli 
pasję i satysfakcję z tego, co robimy, będziemy w stanie zrobić 
wiele, a do tego wiara w powodzenie będzie to wzmacniać. 
M.M.: I na koniec – Pani plany na przyszłość?
I.K.: Chciałabym zrobić coś więcej, rozszerzyć i pokazać kolekcję 
poza kręgami mosińskimi. Do tej pory klienci przyjeżdżali do 
mnie, do Mosiny, a teraz czuję, że jest to czas dla mnie, teraz ja 
chcę wyjść do ludzi. Chciałabym wyjść z nową kolekcją, pokazać 
coś innego, nowego. Czuję, że teraz jest odpowiedni moment, 
żeby zrobić krok dalej. 
M.M.: Życzę zatem powodzenia i bardzo dziękuję za spotkanie.
 (rozmawiała: Marta Mrowińska)
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Strażacy wyłowili psa z Warty

Kobieta 
przygnieciona 

przez bramę

To był bardzo trudny i  pracowity week-
end dla strażaków. Gdy na Dębcu trwała 
akcja po wybuchu kamienicy, jednostki 
JRG-9 oraz OSP Mosina ratowali psa, któ-
ry wpadł do Warty.
Strażacy otrzymali informację od osoby 
przejeżdżającej samochodem przez most 
w Rogalinku o tym, że "coś  pływa w wo-
dzie". Przytomny kierowca, który zgłosił 
zdarzenie, zjechał  z mostu i od strony wy-
biegu dla koni, na prawym brzegu Warty 
(przeciwna strona ujścia Kanału Mosiń-
skiego) zbliżył się do miejsca. Okazało się, 
że przebywają tam dwa psy – jeden biega 
luźno, drugi łapami trzyma się lodu i nie 
może samodzielnie wydostać się na ląd.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia, eki-
py strażaków niezwłocznie przystąpiły 
do wyławiania zwierzaka z zimnej wody. 
Przy pomocy  sprzętu do działań ratow-

niczych na wodzie, ratownicy wydostali 
psa i przenieśli go w bezpieczne miejsce.
Jak się okazało, zwierze było niezwy-
kle przyjazne, i  jak się można domyślić 
– wdzięczne swoim wybawicielom. Nie 
wiadomo jak długo pies znajdował się 
w  wodzie. Na szczęście obu czworo-
nogom nic się nie stało. Według relacji 
strażaków zwierzęta były bardzo zżyte 
ze sobą, po wyciągnięciu z  wody drugi 
pies z  uczuciem lizał swojego przyjacie-
la. Po jakimś czasie po psy przyjechał ich 
właściciel, mieszkaniec Sasinowa, który 
wyjaśnił, że psy uciekły mu z działki po-
przedniej nocy.
Na uwagę zasługuje fakt prawidłowej po-
stawy strażaków, jak i osoby przejeżdża-
jącej, która prawidłowo zareagowała na 
zdarzenie. Dzięki tym osobom, wszystko 
skończyło się dobrze. (red.)

We wtorek, 6 marca na ul. Farbiarskiej w  Mosi-
nie doszło do tragicznego wydarzenia. Kobieta 
została wciągnięta przez automatyczną bramę 
przed posesją.
Do tragicznego zdarzenia doszło po godz. 10:00. 
Kobieta stanęła przy automatycznej bramie 
przed jedną z  posesji na ul. Farbiarskiej. Bramy 
takie działają na zasadzie czujnika, który – reje-
strując obiekt – powoduje zatrzymanie się bramy 
w trakcie jej otwierania bądź zamykania.
Nie wiadomo, co się stało, że tym razem czujnik 
nie zareagował – najprawdopodobniej kobieta 
stanęła w taki sposób, który uniemożliwił zareje-
strowanie “obiektu” przez czujnik. Brama ruszyła, 
a kobieta, zahaczając dodatkowo torebką, zosta-
ła “wciągnięta” między bramę a płot.
Z relacji świadka zdarzenia: “Widziałam, jak wisia-
ła nieprzytomna, tak jakby zmiażdżona. Nie wi-
działam, czy coś miała zmiażdżone, czy tylko była 
uwięziona. Wyglądała na mocno przyduszoną. 
Z  drugiej strony stał mężczyzna, który bezsku-
tecznie starał się trzymać / przesunąć tę bramę 
– ale trudno powiedzieć”.
Na miejscu działały jednostki straży pożarnej, 
policji i pogotowia ratunkowego. Kobieta została 
przetransportowana do szpitala. (red.)

źródło, zdjęcia: OSP Mosina, JRG-9
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W kwietniowym ziołowym odcinku chciałabym przekonać Pań-
stwa, że popularny chwast jakim jest mniszek lekarski, to fanta-
styczna i  niedoceniana roślina. Zacznę od nazwy. Otóż nazwa 
mniszek lekarski czy mniszek pospolity jest taka właśnie, ponie-
waż kiedy już przekwitnie i nasiona polecą w świat, to pozostałość 
po kwiatach wygląda jak ogolona głowa mnicha (takiego mnicha 
z przeszłości). Inne nazwy to oczywiście wszystkim znany mlecz 
(ponieważ po przełamaniu łodygi kwiata wydobywa się mleczna 
ciecz), czy dmuchawiec. Mniej znane nazwy to lwi ząb, wilczy ząb, 
podróżnik mleczowaty, mlecznica, pępawa oraz męskość stała 
(Ta nazwa pochodzi z medycyny ludowej. W przeszłości wykorzy-
stywano korzeń mlecza jako lek na potencję. Jednak w tej nazwie 
wcale nie chodzi o stałość w uczuciach, lecz o stałość ... Tego to się 
chyba każdy może domyślić ;) ).
Mniszki spotkać można prawie wszędzie, na trawnikach, łąkach, 
pastwiskach czy ugorach. Pamiętajmy by zbierać rożlinky tylko ze 
znanych nam miejsc i takich, gdzie nie siusiają pieski. 
W  zielarstwie wykorzystywane są wszystkie części rośliny, czyli 
korzenie, liście i kwiaty. W tym odcinku jednak skupię się na kwia-
tach i  liściach, bo czas zbioru korzeni przypada na późną jesień 
i wczesną wiosnę. Zbioru liści i kwiatów dokonujemy w kwietniu 
i w maju, przed południem, w dni suche i słoneczne. Zachęcam 
do dodawania młodych listków oraz płatków kwiatowych do 
wiosennych sałatek czy masła ziołowego. Wzmocnimy przez to 
organizm i usuniemy toksyny.
Liście mniszka zawierają witaminę C i B, sole mineralne magne-
zu, krzemu i potasu, rotenoidy, fenolokwasy, � awonoidy i związki 
triterpenowe. W kwiatach ponadto znajdują się związki � awono-
idowe, karotenoidy i mninimalne ilości olejku. 
Dmuchawiec ma działanie odtruwające, moczopędne, rozkurczają-
ce, przeciwcukrzycowe, ułatwia trawienie, pobudza wydzielanie żół-
ci przez wątrobę, zwiększa odporność organizmu, pomaga w lecze-
niu reumatyzmu, pomaga w nieżytach jamy ustnej, gardła i oskrzeli.
Pewnie wielu z Państwa zdziwi fakt, że w niektórych schorzeniach 
warto jeść łodygi kwiatowe. Jako dziecko słyszałam, że wydoby-
wające się z łodyg mleczko, jest raczej trujące i nie należy go spo-
żywać. Tymczasem nic bardziej mylnego. I tak oto przy zapaleniu 
wątroby warto schrupać 4-5 łodyg kwiatowych, a w przypadku 
cukrzycy nawet do 10 łodyg dziennie. Taką łodygową kurację 
można również zastosować w  przypadku przygnębienia i  zmę-
czenia. Taka kuracja powinna trwać 10-14 dni. Przed spożyciem 
należy umyć łodygę wraz z kwiatem (wtedy nie wypłuczemy lecz-
niczego mleczka), następnie usunąć kwiat i  gotowe. Łodygi są 
chrupkie i soczyste, ale gorzkawe. 
A poniżej kilka przepisów na wykorzystanie mniszka.
Miodzio syropik z kwiatów 
Zbieramy około 400-450 kwiatów mlecza (bez łodyg), wykłada-
my na papier lub prześcieradło, żeby nieproszeni goście robacz-
kowi opuścili kwiatki. Następnie przekładamy do emaliowanego 
garnka zalewamy litrem wody, dodajemy wyparzoną i pokrojoną 
cytrynę (wraz ze skórką, ale koniecznie bez pestek) i odstawiamy 
na 5-7 godzin. Po tym czasie gotujemy pod przykryciem około 
30 minut i  odstawiamy na noc. Następnego dnia przecedzamy 
wszystko przez gazę lub płótno, dodajemy kilogram cukru i go-
tujemy na małym ogniu do momentu aż powstanie syrop. Warto 
gotować syrop przez kilka 3-4 dni po godzinie, wtedy konsysten-
cja będzie prawdziwie syropkowa, a nawet miodzikowa (jeśli po-
gotujemy dłużej). Gotowy, gorący syrop przelewamy do wypa-
rzonych słoików i stawiamy do góry nogami do wystygnięcia. Tak 

przygotowany syrop zmniejsza napady suchego kaszlu, pomaga 
zregenerować błony śluzowe dróg oddechowych, wzmacnia or-
ganizm, ale także działa antynowotworowo. Stosujemy 3-4 razy 
dziennie po łyżce syropu. Oprócz leczniczego działania, ten syrop 
ma wyborny smak. A  jeśli pogotujemy go dłużej, to uzyskamy 
konsystencję miodu, którym możemy posmarować chlebek czy 
bułeczki. 
Winko z kwiatów 1
Zbieramy tyle kwiatów by wypełnić litrowy słoik samymi płatka-
mi, płatki przekładamy do większego słoja i zalewamy czterema 
litrami letniej przegotowanej wody. Dwie cytryny i dwie poma-
rańcze wyparzamy i pokrojone wkładamy słoja (można lekko wy-
cisnąć sok do słoja), dodajemy litr miodu oraz 15 gram pokruszo-
nych drożdży winnych do białego wina. Słój odstawiamy na trzy 
tygodnie w ciemne miejsce, zawartość mieszamy co 2-3 dni. Po 
zakończeniu fermentacji wszystko przecedzamy przez gazę lub 
płótno, zlewamy do wyparzonych butelek i odstawiamy w chłod-
ne miejsce na następne 9 miesięcy. Winko pijemy 3 razy dziennie 
po pół szklanki w  przypadku chorób woreczka żółciowego, we 
wczesnych stadiach cukrzycy oraz przy skazie moczanowej.   
Winko z kwiatów 2
Zbieramy około 300 koszyczków kwiatowych, wkładamy do du-
żego słoja, zalewamy trzema litrami letniej, przegotowanej wody 
z  kilogramem cukru i  dodajemy drożdże winne (około 10-15 
gram), które wcześniej należy rozrobić z odrobiną wody i cukru. 
Słój odstawiamy na 2 tygodnie w ciepłe miejsce. Słój należy za-
opatrzyć w rurkę lub zabezpieczyć otwór korkiem z czystej ligniny 
lub waty. Kiedy zakończy się proces fermentacji, winko zlewamy, 
tak by osad pozostał w słoju. Przelewamy do wyparzonych butelek 
z ciemnego szkła. Przechowujemy w chłodnym miejscu. Przyjmo-
wanie winka: mieszamy 2/3 szklanki przegotowanej letniej wody 
z łyżeczką miodu i odstawiamy na noc. Rano ponownie mieszamy 
i dodajemy kieliszek winka mniszkowego. Pijemy raz dziennie na 
20 minut przed śniadaniem, przez okres około 4-5 tygodni. Tak 
przyjmowane winko wzmacnia odporność organizmu, przywraca 
siły, zwłaszcza po długich chorobach infekcyjnych, czy terapiach 
antybiotykowych oraz oczyszcza organizm ze szkodliwych toksyn.
Nalewka z kwiatów
Około 40 kwiatów mniszka wkładamy do słoja i zalewamy litrem 
wódki (50%) zrobionej ze spirytusu. Słój szczelnie zamykamy 
i odstawiamy w ciemne miejsce na dwa tygodnie. Po tym czasie 
przecedzamy nalewkę przez gazę lub płótno i ponownie przele-
wamy do umytego słoja na około tydzień, aby się ustała. Następ-
nie przelewamy do butelek. Nalewkę stosujemy 3 razy dziennie 
po 2 łyżki przed posiłkami w przypadkach złej przemiany materii, 
zaparciach, nadciśnieniu tętniczy, chorobach nerek i  pęcherza 
moczowego. Nalewka działa również doskonale na naczynia 
krwionośne, łagodząc żylaki nóg oraz odbytu. 
I tak oto dobiegliśmy do końca niniejszego artykułu. Jestem pew-
na, że wielu z Państwa przekona się do tej rośliny, a zwłaszcza do 
jej kwiatów i  wyruszy z  koszykiem na łąkę. Bardzo możliwe, że 
w przyszłości wrócę jeszcze do mniszka, bo to nie wszystkie spo-
soby na jego wykorzystanie. W tym odcinku skupiłam się w za-
sadzie na kwiatach, ale jeszcze przecież są liście i korzenie. Mam 
nadzieję, że wiosna w tym roku będzie piękna, ciepła i słoneczna, 
łąki będą jak żółte dywany, a nasze spiżarnie pełne przetworów 
mniszkowych.
Pozdrawiam i do następnego ziołowego razu.
 Willma

„Zanim powstaną dmuchawce”
Kącik zielarski
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Festiwal Kryminału Dziecięcego Pod Lipami

Pożar w Puszczykowie

W ostatnim dniu długiej zimy w salach  Szkoły Podstawowej „Pod 
Lipami” w Krosinku odbyła się niesamowita impreza literacka: Fe-
stiwal Kryminału Dziecięcego Pod Lipami. Program był prawdzi-
wą ucztą dla wielbicieli dreszczów emocji, kryminałów i docho-
dzeń detektywistycznych oraz dobrej literatury dziecięcej.
A zaczęło się tak: zaprosiłyśmy do udziału szkoły podstawowe 
naszej gminy. Zaproszenie przyjęło 5 szkół, wysyłając po jed-
nym reprezentancie z klasy I, II i  III.  Takie trzyosobowe zespo-
ły rywalizowały ze sobą w  konkurencjach detektywistycznych 
i  logicznych. Była więc zagadka muzyczna (muzyka na żywo!), 
gry logiczne, escape room oraz spotkanie z gośćmi specjalnymi 
– autorką książek detektywistycznych z  serii „Ignacy i  Mela na 
tropie złodzieja” Zosią Staniszewską oraz z  panami policjanta-
mi, którzy opowiadali o swojej pracy, zbieraniu śladów a nawet 
pokazali dzieciom, jak się ściąga odciski palców. Dużo emocji 
wzbudziły dwie sale – sala gier, gdzie każdy zawodnik musiał na 
czas zmierzyć się z grami logicznymi oraz escape room, gdzie 
całe drużyny szukały wskazówek i  rozwiązywały zagadki by na 
koniec odgadnąć hasło – niełatwe zresztą. W przerwie wszyscy 
mogli zrelaksować się przy słodkim poczęstunku oraz poćwi-
czyć  re�eks przy grach. Na koniec wyniki tych wszystkich zma-
gań zostały ocenione przez jury w składzie: Krystyna Przynoga, 

dyrektor MBP, Zo�a Staniszewska, pisarka oraz Marta Bereta, 
przewodnicząca Rady Rodziców SP w Krosinku.  Mimo iż rywali-
zacja była zacięta i walka do końca wyrównana, udało się wyło-
nić zwycięzców. I tak:
I miejsce – SP w Krośnie
II miejsce – SP w Krosinku
III miejsce – SP w Rogalinie
SP nr 1 w  Mosinie oraz SP w  Rogalinku uplasowały się tuż za 
podium, jednak gratulacje należą się wszystkim zespołom. Wal-
czyliście do końca a przede wszystkim bawiliście się doskonale 
z nami.
To pierwsze takie wydarzenie powstało dzięki współpracy szko-
ły i biblioteki, a w szczególności Katarzyny Czaińskiej i Karoliny 
Talarczyk-Wieczorek – pomysłodawczyń festiwalu. Ale poza tym 
nic by nie wyszło gdyby nie nasi wspaniali partnerzy : Wydaw-
nictwo DEBIT,  GRAnatowa Klub,  Rada Rodziców Szkoły Pod-
stawowej w Krosinku ,dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej, 
Komisariat Policji w  Mosinie oraz Gminne Centrum Informacji 
w  Mosinie. Szczególnie dziękujemy Bartkowi i  Piotrkowi z  ze-
społu GAPZ za wspaniałe wsparcie w postaci muzyki na żywo. 
To był doskonały dzień! 
 Organizatorki

W  dniu 27 lutego br. w  Puszczykowie na ul. Fiołkowej wy-
buchł pożar. Akcja ratownicza przebiegała w  bardzo trud-
nych warunkach.
Do akcji zadysponowano jednostki: OSP Puszczykowo, JRG 
9 Mosina, OSP Mosina, OSP Luboń. Były obecne także: Ener-
getyka, Centrum Zarządzania Kryzysowego w Puszczykowie 
oraz policja.
Zapalił się strop budynku. Warunki podczas akcji były bar-
dzo trudne: temperatura powietrza sięgała dużo poniżej 10 
stopni Celsjusza, dach w wielu miejscach zamienił się w lo-
dowisko, co spowodowało, że działania strażaków były nie-
zwykle niebezpieczne.
Pożar wybuchł najprawdopodobniej w wyniku wrzucenia do 
pojemnika na śmieci gorącego popiołu.
Trwa sezon grzewczy, apelujemy zatem o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności, by zminimalizować ryzyko zaprószenia 
ognia.
(źródło: Heavy Rescue SGRT OSP Mosina, OSP Puszczykowo)
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Zarówno rozwód, jak i  separacja ma na 
celu prawne i  kompleksowe uregulo-
wanie skutków rozejścia się małżonków. 
W obu zatem sprawach można żądać roz-
wodu/separacji (z winy lub bez orzekania 
o  winie), uregulowania kwestii władzy 
rodzicielskiej nad wspólnymi małolet-
nimi dziećmi, kontaktów z  nimi, miejsca 
ich zamieszkania, jak również alimentów 
na wspólne małoletnie dzieci, czy też 
na rzecz małżonka. Możliwe jest także 
uregulowanie sposobu korzystania ze 
wspólnego mieszkania, jak i  dokonanie 
podziału wspólnego majątku. Uprawo-
mocnienie się obu orzeczeń skutkuje 
powstaniem między małżonkami roz-
dzielności majątkowej oraz wyłączeniem 
możliwości dziedziczenia małżonków po 
sobie (na podstawie ustawy). Małżonko-
wie mogą dziedziczyć po sobie na pod-
stawie woli wyrażonej w testamencie. Do 
rozpoznania obu spraw właściwy jest Sąd 
Okręgowy. 

W  zakresie różnić pomiędzy rozwodem 
i  separacją w pierwszej kolejności wska-
zać należy na przesłanki obu żądań. Jak 
zostało opisane w  poprzednich artyku-
łach, dla orzeczenia rozwodu konieczne 
jest wystąpienie trwałego i  zupełnego 
rozkładu pożycia małżeńskiego po-
między stronami na wszystkich trzech 
płaszczyznach: uczuciowej, � zycznej 
i  gospodarczej. W  przypadku separacji 
wystarczające jest (minimalny wymóg) 
ustalenie, że między małżonkami doszło 
do zupełnego rozkładu pożycia. Nie jest 
zatem wymagane, aby rozkład miał ce-
chę trwałości. Powyższe wynika z  celów 
separacji, jakimi są m. in.: umożliwienie 
małżonkom przemyślenia decyzji o  roz-
staniu i  prawnego powrotu do wspól-
nego pożycia. Separację można zatem 
w każdym czasie znieść, na zgodny wnio-
sek małżonków, ustają wówczas wszelkie 
jej skutki. Możliwość taka jest wyłączona 
w odniesieniu do rozwodu. Nie jest jed-
nak wykluczone, aby byli małżonkowie 
znów zawarli związek małżeński ze sobą, 
co jednak w praktyce zdarza się niezwy-
kle rzadko. 

Odrębność występuje również na płasz-
czyźnie prowadzenia postępowania. 
Rozpoznanie sprawy o  rozwód zawsze 

następuje w procesie. Natomiast postę-
powanie w sprawie o separację jest pro-
wadzone w  procesie (w  przypadku po-
siadania przez małżonków małoletnich 
dzieci bądź braku zgodnego wniosku 
co do orzeczenia separacji) lub w trybie 
nieprocesowym (gdy oboje małżonko-
wie wyrażają zgodę na separację). W za-
kresie trwania postępowania sądowego 
wszystko zależy od tego, czy małżonko-
wie są zgodni co do żądania rozwodu 
bądź separacji. Jeśli oboje wyrażają zgo-
dę czy to na rozwód, czy na separację, 
sprawa z reguły kończy się na pierwszej 
rozprawie. Z  kolei gdy jeden z  małżon-
ków żąda rozwodu lub separacji, a drugi 
na to się nie zgadza, oba postępowania 
mogą potrwać kilka miesięcy, a  nawet 
rok lub dwa. 

Różnice między rozwodem a  separacją 
występują również na płaszczyźnie ich 
skutków. Rozwód jest formą rozwiązania 
małżeństwa, które przestaje istnieć po 
uprawomocnieniu się orzeczenia. Mał-
żonkowie mogą zatem zawrzeć nowy 
związek małżeński, jak również (w  ter-
minie 3 miesięcy od uprawomocnienia 
się wyroku) powrócić do nazwiska no-
szonego przed jego zawarciem (poprzez 
złożenie wniosku w  Urzędzie Stanu Cy-
wilnego). Orzeczenie separacji, z  racji 
celów tej instytucji, możliwości takich nie 
daje. Nadto, mimo jej orzeczenia, mał-
żonkowie są zobowiązani do wzajemnej 
pomocy, jeśli wymagają tego względy 
słuszności (np. w  przypadku choroby). 
Obowiązek wzajemnej pomocy nie obo-
wiązuje po orzeczeniu rozwodu. Różnice 
występują również w  zakresie trwania 
obowiązku alimentacyjnego między 
małżonkami. Przy rozwodzie bez orzeka-
nia o winie lub z orzeczeniem o winie obu 
stron, czas trwania obowiązku alimenta-
cyjnego wynosi 5 lat (dla przypomnienia: 
przy rozwodzie z  wyłącznej winy jedne-
go z małżonków obowiązek alimentacyj-
ny małżonka wyłącznie winnego nie ma 
ograniczeń czasowych). Przy orzeczeniu 
separacji nie ma żadnego ograniczenia 
czasowego. Po spełnieniu zatem prze-
słanek warunkujących możliwość do-
chodzenia alimentów, można ich żądać 
w każdym czasie trwania separacji. 

Z uwagi na daleko idące skutki rozwodu, 
decyzja o  wystąpieniu z  tym żądaniem 
powinna być przemyślana i  poprzedzo-
na stwierdzeniem, że związku nie da się 
już uratować. Gdy z kolei jest nadzieja na 
odbudowanie więzi w przyszłości, warto 
zastanowić się nad żądaniem separacji. 
W  obu przypadkach ważny jest jednak 
wzgląd na dobro dzieci i  wybranie tego 
z  rozwiązań, które uwzględnia nie tylko 
interesy dorosłych, ale i wspólnych dzieci.

Klaudia Siutkowska – adwokat
Kancelaria Adwokacka Klaudia Siutkowska
ul. I. Paderewskiego 6/15, 61-770 Poznań
Filia: ul. Piłsudskiego 4a/2, 63-100 Śrem
www.siutkowska.pl

Rozwód czy separacja?
Jakie są podobieństwa i różnice obu żądań?

Z cyklu: „Bliżej prawa”

czasowego. Po spełnieniu zatem prze-
słanek warunkujących możliwość do-
chodzenia alimentów, można ich żądać 



18

Historia Żydów w Puszczykowie
Na przełomie XIX i  XX wieku Puszczy-
kowo stało się niezwykle popularnym 
letniskiem, do którego przybywa-
li mieszkańcy pobliskiego Poznania. 
Miejscowość ta słynęła ze spokoju i  to-
lerancji wobec obcych dzięki czemu 
wszystkie narodowości zamieszkujące 
Wielkopolskę znajdowały tu dla siebie 
miejsce do odpoczynku. Przedstawicie-
le poszczególnych narodowości, czyli 
Niemcy, Polacy i  Żydzi budowali wille, 
restauracje, pensjonaty, wskutek czego 
Puszczykowo rozrastało się.
Do puszczykowskiego letniska przyby-
wali ludzie, którzy reprezentowali trzy 
główne narodowości zamieszkujące 
Wielkopolskę, i jak czytamy w „Dzienni-
ku Poznańskim”: „Zielone Świątki dawno 
nie były tak piękne jak w tym roku. Mia-
nowicie pierwsze święto odznaczało się 
prześliczną pogodą a  upał zbytnio nie 
dokuczał. Ponieważ w dniu tym wszyst-
kie miejsca sprzedaży – z małymi wyjąt-
kami – są zamknięte, już od wczesnych 
godzin porannych i  przez cały dzień 
pociągi nadzwyczajne były tak przepeł-
nione, że wyjazd do miejsc wycieczko-
wych połączony był z  wielkimi trudno-
ściami. Współzawodniczyli z  sobą pod 
tym względem Polacy, Niemcy i  żydzi 
<SIC!>”.
Pierwszą ulicą jaka powstała w  letnisko-
wym Puszczykowie była aleja Cienista. 

Przy tej ulicy w pierwszych latach XX wie-
ku wybudował willę poznański kupiec ży-
dowski Cohn. Ów kupiec mieszkał w niej, 
a  następnie sprzedał ją po 1918 roku. 
Willa została zakupiona przez Czesława 
Bugzela, bankowca i  zastępcę przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Poznaniu. 
Wartym uwagi budynkiem żydowskim 
była willa przy ulicy Klonowej, jak po-
daje „Spacerownik Wielkopolski”: „przy 
ul. Klonowej 5 odnajdziemy oryginalny 
dom z wieżyczką wzniesiony ok. 1906r. 
dla Martina Goldsteina z  Poznania”. 
Mieszkańcy Puszczykowa zachowali 
w  pamięci fakt, że właściciel wybudo-
wał przy rezydencji bożnicę na potrzeby 
kultu religijnego, która została najpraw-
dopodobniej zlikwidowana przez Niem-
ców w czasie II wojny światowej. 
W 1920 roku ukazał się artykuł w „Kurie-
rze Poznańskim” pod tytułem „Najazd 
Żydów na Puszczykowo”, który podpi-
sany był przez niejakiego Aryjczyka. 
Korzystając z  pięknej pogody wybrał 
się on do letniska w  Puszczykowie, 
żeby „odetchnąć świeżym powietrzem 
i w ciszy leśnej pozwolić wypocząć roz-
igranym nerwom”. Jednakże stało się 
inaczej, gdyż już na dworcu ujrzał wie-
le osób o „wschodniej urodzie”. Stwier-
dził, że „Puszczykowo i  osady pobliskie 
są zapchane Żydami z  Kongresówki, 
którzy tam już w  lutym podnajmowa-
li mieszkania”. Aryjczyk nazwał jidysz 
„gardłowym charchotem”, który było 
słychać w restauracjach na terenie Pusz-
czykowa. Według niego miało to prowa-
dzić do tego, że „mieszkańcy Poznania, 
którzy przecież głównie przyczynili się 
do rozwoju Puszczykowa, pozbawieni 
zostali ulubionego letniska na rzecz nie-
kulturalnych przybłędów ze wschodu. 
Jeśli w sposób bardzo stanowczy nie za-
reagujemy na tę kolonizację żydowską 
to Puszczykowo czeka los Janowa pod 
Lwowem lub Otwocka pod Warszawą, 
gdzie w  roku zeszłym wśród tłumu kil-
kuset osób na próżno szukałem choć 
jednego Aryjczyka”.  Autor artykułu 
wzywał właścicieli domów w  Puszczy-
kowie do zaprzestania wynajmowania 
mieszkań  Żydom w  imię „solidarności 
narodowej”. Władze powiatowe wzywał 
do wprowadzenia wysokiego podatku 
dla letników, który przybyli do Puszczy-
kowa z innych dzielnic Polski. Magistrat 
miasta Poznania miał interweniować 
w  sprawie letników żydowskiego po-

chodzenia, gdyż „wykupują wszystko 
mleko, masło, jaja, drób i jarzyny”. Potra-
�li zapłacić każdą cenę za usługi. Dalej 
w tonie pogardy pisał: „służy im apetyt: 
sam obserwowałem pewną wąsatą ma-
tronę, która po skonsumowaniu […] 
większego pudełka sardynek, zamówiła 
podwójną porcję jajecznicy!”. Aryjczyk 
zwracał uwagę Towarzystwu Upiększa-
nia Puszczykowa, że Żydzi nie wpływają 
pozytywnie na wizerunek letniska.
Puszczykowo przez okres dwudziestole-
cia międzywojennego pozostawało bar-
dzo popularnym miejscem wypoczynku 
wśród Żydów. W roku 1937 w „Orędow-
niku” ukazał się artykuł „Żydzi rozgościli 
się w  Puszczykówku”. Autor artykułu 
pisał, że letniska w Puszczykowie i Pusz-
czykówku w lipcu i sierpniu „przybierają 
oblicze łona Abrahama”. Dodawał, że od 
1935 roku „Puszczykówko stało się […] 
oczkiem w  głowie... cadyka z  Góry Kal-
warii. Widocznie ten doradca mniejszo-
ści wydał tajemniczy nakaz, że należy 
do Puszczykówka jeździć”.
W  1938 roku ukazał się artykuł zatytu-
łowany: „Puszczykowo i  Puszczykówko 
winny się zarumienić aż po czubki swo-
ich pięknych drzew”, w  którym pisano: 
„W  Puszczykowie mieszka kilkanaście 
rodzin żydowskich w polskich domach. 
W  Puszczykówku jest jeszcze gorzej: 
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Niedziela dla kobiet... i nie tylko 

Żydków, Żydówek, żydowskich bacho-
rów są tam setki. W  letniskach tych 
działają już coś 3 ‘koszerne’ żydowskie 
jadłodajnie. Żydzi zajeżdżają już coraz 
tłumniej z  Krakowa, z  Łodzi, podobnie 
nawet z Warszawy. Mieszkają cały sezon 
letni, a  niektórzy i  w  zimę. Dla wypo-
czynku? Nie, dla geszeftu! Zakonspiro-
wani w  tych letniskach rozciągają dys-
kretnie swe macki na Poznań i  okolice, 
propagując  swe wyroby i tandetę. Cho-
dzą, gestykulują, szwargocą żargonem 
i  po niemiecku, czują się jak u  siebie 
w domu, zaśmiecają las, - jest im dobrze, 
uj, jak dobrze!”. Następnie autor tegoż 
artykułu nawołuje do usunięcia ży-
dowskiego „plugastwa” z  Puszczykowa. 
W artykule opisywane są również zaba-

wy dzieci w  puszczykowskim lesie. Au-
tor przechadzając się po Puszczykowie 
dostrzegł zgromadzenie, a po podejściu 
bliżej okazało się, że to wspólna zabawa 
dzieci polskich i  żydowskich. Były tam 
również szczęśliwe rodziny wraz z mały-
mi dziećmi.
Z  powyższych informacji wynika, że 
w  Puszczykowie i  Puszczykówku obie 
społeczności, polska i  żydowska, inte-
growały się w czasie zabaw w lesie i na 
plaży. Nie było między nimi uprzedzeń. 
Jednak dla radykalnych obserwatorów 
i  ksenofobicznych gazet były to sceny 
nie do zniesienia. Paradoksalnie, dzię-
ki ich obserwacjom, do dzisiejszych 
czasów przetrwał opis życia letniska. 
Z  artykułów w  „Orędowniku” wynika 
również, że Żydzi z całej Polski czuli się 
swobodnie i  bezpiecznie w  Puszczyko-
wie i Puszczykówku. Nie musieli bać się 
nawet o  dzieci. Ze zdjęć dołączonych 
do artykułów i  przedstawiających Ży-
dów wynika, że byli to ludzie szczęśliwi. 

W książce pod tytułem: „Fira. Poznańscy 
Żydzi. Opowieść o Życiu” możemy zna-
leźć zdjęcia sprzed restauracji „Leśnej”, 
które przedstawiają wycieczkę rodziny 
do Puszczykowa. Ludzie z fotogra� i byli 
uśmiechnięci, mimo że data przy zdję-
ciach to 30 IV 1939 roku. Można przy-
jąć, że letnicy narodowości żydowskiej 
przyjeżdżali do Puszczykowa aż do sa-
mego wybuchu II wojny światowej.  
W  czasie wojny społeczność żydowska 
została wyniszczona, a w Puszczykowie 
nie pozostał po niej ślad. Do dzisiaj osta-
ła się jedynie lokalna nazwa topogra� cz-
na określająca wzniesienie nad budyn-
kami szkolnymi w Puszczykowie, a która 
brzmi „Góra Mojżesza”. Mam nadzieję, 
że artykuł ten przyczyni się do odzyska-
nia pamięci o  Żydach, którzy niegdyś 
odwiedzali i  zamieszkiwali Puszczyko-
wo. Zachęcam do kontaktu ze mną pod 
numerem telefonu 508467405. 
 Maciej Krzyżański
 członek Koła Historycznego

W tym roku Dzień Kobiet obchodzony był dość nietypowo. Nie-
dziela 4 marca br., mimo, że bardzo mroźna, miała jednak gorącą 
atmosferę. Z inicjatywy Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpo-
spolita Mosińska, w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyło się spo-
tkanie dla pań z naszej gminy.  Były prezentacje, długie rozmowy, 
wymiana doświadczeń, możliwość sprawdzenia słuchu czy zba-
dania wzroku, mammogra� a, prezentacje na scenie.
Partnerkami spotkania były między innymi panie, które za-
praszaliśmy do tej pory do rozmów na łamach kącika "Sukces 
w szpilkach". Podczas kilku godzin prezentowały swoje � rmy, 
a dodatkową atrakcją były konkursy i ciekawe nagrody. Inicja-
tywa niewątpliwie warta jest kontynuacji, spotkanie pokazało, 
jak wiele mamy w naszej gminie przedsiębiorczych kobiet i jaki 
potencjał tkwi w naszym otoczeniu. Mamy zatem nadzieję, że 
to nie ostatnie "kobiece" spotkanie – tym bardziej, że pań do 
"Sukcesu w szpilkach" wciąż przybywa. (red.)
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Dzieciństwo nierozerwalnie kojarzy nam 
się z  zabawą, beztroską, wywołuje wie-
le wspomnień i  wzruszeń. Dla naszych 
Czytelników wejście w  ten cudowny 
świat jest możliwe dzięki Marii Wieczo-
rek, jednej z  mieszkanek Puszczykowa, 
która w swoim domu ma pokaźną kolek-
cję... zabawek. Są to przedmioty głównie 
z czasów PRL-u, zatem prawdziwa to grat-
ka dla wszystkich, których dzieciństwo 
przypadło na lata sześćdziesiąte, siedem-
dziesiąte czy osiemdziesiąte. 
Od domku dla lalek do doktoratu
Pani Maria skończyła pedagogikę i  kul-
turoznawstwo, jej zainteresowania od 
zawsze skupiały się zarówno wokół dzieci 
i dziecięcej psychiki jak i kultury, piękna. 
Kiedy dostała z  uczelni propozycję zro-
bienia doktoratu, zaczęła szukać tematu, 
który by łączył te dwa obszary. Okazały 
się nim domki dla lalek – są one bowiem 
zabawką w  wielu dziecięcych pokojach, 
szczególnie dziewczynek, ale też obiek-
tem sztuki, wystawianym w  muzeach 
– stąd pierwotnie tematyka doktoratu 
dotyczyła właśnie domków dla lalek. Po-
mysłu nie udało się zrealizować, powstał 
jednak nowy, związany z  zabawkami 
(obecnie pani Maria pisze pracę doktor-
ską na temat zabawek w  okresie PRL-u). 
Zaczęło się od zainteresowania zabaw-
kami, jakimi sama się bawiłam będąc 
dzieckiem. Szukałam, sprawdzałam, czy 
pozostało w domu coś, co da się jeszcze 
uratować – i tak zaczęłam nie tylko pisać 
o zabawkach, ale też je kolekcjonować - 
mówi pani Maria. 
Ocalić od zapomnienia
Początek kolekcji stanowiły zabawki 
z  dzieciństwa pani Marii. Przyznaje, że 
lubi poszukiwać, odwiedza zatem jarmar-
ki, pchle targi znajdując nie tylko zabawki 
- w  bogatej kolekcji pani Marii możemy 
zobaczyć i  inne przedmioty związane 
z  dzieciństwem: Zaczęło się od tego, że 
ciocia likwidowała dom, w  którym wraz 
z  mężem znaleźliśmy stary rzutnik "Baj-
ka". Skoro zatem był rzutnik, zaczęłam 
gromadzić klisze z bajkami. Oprócz nich 
w  zbiorach zaczęły znajdować swoje 
miejsce fartuszki szkolne, piórniki, książ-
ki, gry planszowe, przedmioty kojarzone 
z  niemowlęctwem, jak szczotka do cze-
sania niemowląt, pieluszki �anelowe czy 
stary podgrzewacz do butelek,  wózki, 
narty, wrotki, łyżwy, ubrania. Czasami 
opakowania po cukierkach lub nawet 
cukierki. Część rzeczy otrzymałam od 

znajomych, a  teraz coraz więcej osób, 
wiedząc o mojej pasji, przekazuje mi róż-
ne przedmioty. Są to eksponaty mające 
niejednokrotnie wartość sentymentalną, 
muzealną, za czym nie zawsze idzie war-
tość materialna. Rzeczy te są cenne głów-
nie dlatego, że już się ich nie produkuje, 
stąd też znalazły się w kręgu zaintereso-
wań pani Marii. Chodzi bowiem o to, żeby 
ocalić je od zapomnienia. 
Spółdzielnie zabawkarskie
W okresie PRL-u zabawki były wytwarza-
ne w  wielu różnych przedsiębiorstwach, 
przede wszystkim w  spółdzielniach za-
bawkarskich. Powstawało tam około 70 
procent wszystkich zabawek, dostępnych 
wówczas na polskim rynku; w  mniejszej 
części produkowane były przez prywat-
nych wytwórców. 
I  tak, w  zbiorach pani Marii znajduje się 
słonik z  Jarkowickich Zakładów Przemy-
słu Terenowego z lat 50., mający charak-
terystyczną sygnaturę JAR – sygnatura to 
rzecz niemal niespotykana, w  PRL-u  nie 
przywiazywało się bowiem wagi do tego, 
kto był projektantem i producentem, stąd 
niewiele zabawek posiada oznaczenia. 
Kolejnym jest produkt łódzkiej spółdziel-
ni "Spójnia", dalej samochód z  Często-
chowskich Zakładów Zabawkarskich, gra 
planszowa Centralnej Składnicy Harcer-
skiej, kręgle ze Spółdzielni "Zorka" z Cie-
plic Śląskich, założonej w  1946 r. przez 
Wacława Maliszewskiego, który przed II 
wojną światową prowadził w Warszawie 
sklep z  zabawkami. Losy wojenne rzuci-
ły go do Cieplic (dziś to dzielnica Jeleniej 
Góry) i  tam w  poniemieckim warszta-
cie założył zakład produkujący zabawki, 

który w 1950 roku został przekształcony 
w spółdzielnię. “Zorka” bardzo się rozwi-
nęła i  istnieje do dzisiaj (produkuje me-
ble do IKEA). W kolekcji jest też szczotka 
do czesania niemowląt wyprodukowana 
przez Chemiczną Spółdzielnię Pracy “Be-
tesca” w Białymstoku. Jest liczydło z war-
szawskiej spółdzielni "Skala", pchełki z Za-
kładu Tworzyw Sztucznych (wcześniej: 
Spółdzielni Pracy "Przybory Szkolne" 
z  Pruszkowa), zeszyty, fartuszki szkolne. 
Jest kaczka ze spółdzielni “Palart” z Wro-
cławia. Maszyna do szycia dla dziewczy-
nek, która naprawdę szyje i pralka, która 
pierze oraz narzędzia (tzw. zestaw małe-
go majsterkowicza) do "prawdziwego" 
użytku :) Co ciekawe, dziś wyprodukowa-
nie takiej zabawki raczej nie byłoby moż-
liwe, kilkadziesiąt lat temu obowiązywało 
zdecydowanie mniej obostrzeń a normy 
dotyczące bezpieczeństwa zabawek do-
piero wypracowywano. Prawdziwą pe-
rełką jest warzywniak z Chemicznej Spół-
dzielni Pracy im. 22 lipca w Łukowie.  
Przedsiębiorstw produkujących zabawki 
było mnóstwo, bo ponad dwieście. Rów-
nież w Puszczykowie istniała Zabawkar-
ska Spółdzielnia Pracy, zatrudniająca 
nawet 700 osób, łącznie z chałupnikami, 
którzy robili zabawki w  domach. Punk-
ty chałupnicze znajdowały się od Sza-
motuł aż po Śmigiel. Spółdzielnia (od 
lat 80.) mieściła się w  Puszczykowie na 
ul. Niepodległości. Chciałabym napisać 
historię każdej spółdzielni. Jeśli jakieś 
przedsiębiorstwo jeszcze istnieje, jest to 
oczywiście łatwiejsze, ale jeśli już nie – 
trudno czasem znaleźć osoby, które chcą 
się podzielić wiedzą i  wspomnieniami - 

Zatrzymany świat dzieciństwa
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pani Maria dzieli się swoimi marzeniami. 
Lubię znać historię danego przedmiotu, 
wówczas ma on dla mnie większą war-
tość - dodaje.
Muzeum Dzieciństwa
Pani Maria przyznaje, że jej marzeniem 
jest stworzenie muzeum zabawek - ma 
ich już sporo, a w domu nie ma możliwo-
ści ich eksponowania. Jest w tym coś nie-
samowitego: zabawki wzbudzają bardzo 
dużo pozytywnych emocji, wspomnień. 
Pani Maria zaczęła organizować wysta-
wy swoich zabawek: Nie chcę, by były 
one u  nas w  domu, na strychu, gdzie 
nikt ich nie widzi i nie może podziwiać, 
ale żeby cieszyły oczy. W ubiegłym roku 
zorganizowała wystawę razem z  Miej-
skim Muzeum Zabawek w  Karpaczu pt. 
"Beztroskie lata dzieciństwa" – można 
było ją ogladać od 2 czerwca do połowy 
listopada. Oczywiście, najlepiej byłoby, 
gdyby zostało utworzone muzeum, in-
stytucja, która dbałaby nie tylko o  za-
bawki, ale także i inne przedmioty koja-
rzone z dzieciństwem.
Pani Maria odwiedziła już kilka takich mu-
zeów w Europie, między innymi w Edyn-
burgu i Londynie, w Polsce jednak takiej 
instytucji jeszcze nie ma. Moim marze-
niem jest stworzenie czegoś takiego, ale 
naprawdę na dobrym poziomie, z odpo-

wiednim wyeksponowaniem zabawek, 
by mogły być podziwiane i  wywoływać 
wspomnienia – przyznaje.
Zabawka łączy pokolenia
W Puszczykowie trudno znaleźć miejsce, 
gdzie zbiory pani Marii mogłyby być od-
powiednio wyeksponowane - brakuje 
sali wystawowej, gablot, nie ma siedziby 
wystawienniczej. Takie zadanie ma speł-
niać willa “Mimoza”, dopóki jednak nie 
zostanie wyremontowana, eksponaty 
w  najbliższej okolicy można było oglą-
dać w grudniu w Muzeum w Szreniawie, 
podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. 
Książki dla dzieci były też eksponowane 
w  puszczykowskiej bibliotece. Teraz za-
bawki powędrowały do Rzeszowa, do 
Muzeum Dobranocek, na wystawę pt. 
"Świat przedmiotów i wspomnień rodzi-
ców i dziadków".
Jak mówi pani Maria, zabawka w  Polsce 
wciąż nie jest postrzegana jako przedmiot 
wart przekazywania z  pokolenia na po-
kolenie. A mnie zależy, żeby jak najwięcej 
osób dowiedziało się o  tym,że zabawki 
mają swoją wartość i nie należy ich wyrzu-
cać – ja chętnie je przygarnę, odkupię, a je-
śli nie ja, to instytucje, które gromadzą tego 
typu zbiory. Nie wyrzucajmy zatem starych 
zabawek, ubrań - pozwólmy, by żyły dalej 
i przywoływały piękne wspomnienia...

Zabawka ma jeszcze jedną wspaniałą 
cechę: łączy pokolenia. Niemal każdy 
znajdzie zabawkę, którą miał w  dzieciń-
stwie i  która uruchamia w  nim lawinę 
miłych wspomnień. Fantastyczne jest też 
to, że na wystawę czy do muzeum mogą 
przyjść zarówno dziadkowie, rodzice jak 
i  najmłodsi i  każdy ma co wspominać 
i oglądać. Jest to przedmiot, który wzbu-
dza w  większości pozytywne emocje, 
wspomnienia, pojawiają się łzy wzru-
szenia. Sama odnalazłam w  zbiorach 
pani Marii piórnik identyczny z  tym, jaki 
miałam w  szkole podstawowej... Mego 
zaskoczenia i  wzruszenia nie da się opi-
sać – w jednej chwili przeniosłam się we 
wspomnieniach do szkolnej ławki... Ma-
giczny, niezapomniany moment...
Pani Maria robi wszystko, by zabawki 
i inne przedmioty z przeszłości nie poszły 
w  zapomnienie. Wszystkim, którzy pra-
gną poczuć znów powiew dziecięcych, 
młodych lat, polecamy stronę pani Marii 
na facebooku: Muzeum Dzieciństwa. I za-
chęcamy do kontaktu. Warto posłuchać 
opowieści pełnych pasji i  miłości do za-
bawek. A  może ktoś znajdzie w  swoich 
zasobach stare zabawki, przedmioty lub 
ubrania? Pani Maria z pewnością nie po-
zwoli im umrzeć :) 
(M.M.)
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W poprzednim numerze prezentowaliśmy rozmowę z Lidią Tokarską, właścicielką � rmy "Zie-
lony Salon" w Mosinie. Firma jest znana nie tylko w naszej okolicy, ale i w kraju, a realizowane 
przez nią projekty – doceniane i wyróżniane. Przypomnijmy – w ostatnim czasie "Zielony Sa-
lon" wraz z współpracującymi � rmami został nagrodzony za stoisko targowe na trwających 
w dniach 22-24 lutego br. targach GARDENIA nagrodą ACANTHUS AUREUS.  Wykonany przez 
� rmę ogród był prezentowany także w programie "Maja w ogrodzie ". 
Drodzy Czytelnicy! Rozpoczęła się wiosna, a wraz z nią pierwsze prace w ogrodach. Jeśli szu-
kają Państwo inspiracji, porady i  fachowej pomocy – serdecznie zapraszamy do kontaktu 
z "Zielonym Salonem"!  ww.zielonysalon.pl

Czas na ogród 

Czy chcemy pływalni w Mosinie? 
– wyniki sondy GMP

W  listopadzie ubiegłego roku ogłosiliśmy wśród naszych Czy-
telników sondę pt. “Czy pływalnia w  Mosinie jest potrzebna?”. 
Przez kilka miesięcy śledziliśmy temat – dziś prezentujemy wy-
niki naszej sondy.
Wyniki sondy zdecydowanie pokazują, że większość z nas chce, 
by w Mosinie powstała pływalnia – za jej budową opowiedziały 
się 503 osoby biorące udział w ankiecie. Przeciwnych powstaniu 
basenu było natomiast 40 Czytelników. 18 osób wypowiedziało 
się, że wolałoby, by pływalnia powstała na przykład przy szkole, 
a nie jako samodzielny obiekt – wówczas w godzinach dopołu-
dniowych korzystaliby z niej uczniowie, zaś po południu i wie-
czorami – pozostali mieszkańcy. Tylko dwie spośród głosujących 
osób nie miały zdania na ten temat.

Wiadomo już, że prace przy budowie basenu nabierają coraz 
bardziej realnego kształtu – mamy już pierwszy projekt, któ-
ry zakłada utworzenie basenów: rekreacyjnego i  sportowego, 
wraz z kompleksem szatniowo – natryskowym. W obiekcie znaj-
dować się będzie także zaplecze gastronomiczne, administra-
cja, kasy, szatnie ogólnodostępne, zaplecze techniczne. Pisali-
śmy o tym na naszych łamach.
Powstanie krytej pływalni w Mosinie jest z pewnością jednym 
z  tematów wciąż wywołującym dyskusje i  budzącym sporo 
emocji. W  naszym redakcyjnym zespole śledzimy dalszy ciąg 
postępów w  związku z  budową tego obiektu, a  tymczasem 
niezmiennie zapraszamy do komentowania na naszej stronie: 
www.gazeta.mosina.pl!

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wszelkiej pomyślności
życzą

Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
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"Zawsze Młodzi"
czyli pasja życia i radość śpiewania

Tym razem do kącika Aktywnego Seniora 
zapraszamy wszystkich, którzy kochają 
muzykę i  śpiew oraz dobre towarzystwo 
i  świetną zabawę. Zachęcamy do dołącze-
nia w szeregi chóru "Zawsze Młodzi".

Chór Emerytów, Rencistów i  Inwalidów 
"Zawsze Młodzi" z Mosiny założony został 
16 października 2007 roku. Inicjatorem 
utworzenia chóru była pani Krystyna Ma-
linowska, zaś organizatorem i  dyrygen-
tem został pan Edmund Górny. Pierwszy 
występ odbył się 9 stycznia 2008 roku, 
a był to koncert kolęd podczas spotkania 
opłatkowego seniorów w  Mosinie. Au-
torką nazwy chóru "Zawsze Młodzi" jest 
pani Teresa Górna, która także opracowa-
ła i prowadzi kronikę chóru.
W  ciągu dziesięciolecia istnienia chó-
ru zmieniał się jego skład. Pierwotnie 
w chórze śpiewali: Teresa Habdas, Teresa 
Kowalska, Teresa Szymańska, Stanisława 
Konieczna, Zo� a Czosnek, Helena Lan-
gner, Stefania Kubacka, Henryk Chojnac-
ki, Stanisław Przybysławski. W 2011 roku 
odeszła z chóru Teresa Habdas, powitano 
natomiast Janinę Wiciak i  Bogumiłę Jó-
ze� ak (działały aktywnie do 2014 roku). 
Obecnie do członków chóru należą także: 
Jolanta Konieczna, Maryla Szczepaniak, 
Barbara Przybysławska, Danuta Sroka, 
Kazimierz Woźniak, Józefa Wilczek, Mela-
nia Ostrowska. Dyryguje i  przewodniczy 
niezmiennie Edmund Górny.

Od początku swego istnienia chór wystę-
puje na wielu uroczystościach. Najważ-
niejsze z nich to między innymi: niedziele 
palmowe, spotkania opłatkowe, Dzień 
Inwalidy i  Rencisty, Dzień Seniora. Chór 
występuje także co roku na Świętogór-
skich Spotkaniach Seniorów w Gostyniu, 
uświetnia jedną z  najbardziej znanych 
i popularnych imprez w Mosinie - "Szero-
ko na Wąskiej", jest obecny podczas Dni 
Mosiny i  corocznego Festynu Organiza-

cji Pozarządowych. Cyklicznie występu-
je w  Domu Pomocy Społecznej w  Psar-
skim. "Zawsze Młodzi" ubogacają swoją 
obecnością liczne pikniki, spotkania przy 
ognisku, festyny.
Członkowie chóru spotykają się na pró-
bach w każdą środę o godz. 15:00 w sali 
Miejskiego Ośrodka Kultury w  Mosinie. 
Warto tam zajrzeć - wśród chórzystów 
panuje życzliwa, radosna atmosfera, 
a wspólny śpiew jest okazją do spotkania 
i  wymiany najnowszych informacji, snu-
cia kolejnych planów, przygotowywania 
występów. Seniorzy pokazują, że można 
czerpać ogromną radość ze śpiewania, 
a swoją energią i dobrym humorem mo-
gliby obdarować niejedną osobę. W  to-
warzystwie chórzystów odnosi się wraże-
nie, że nazwa "Zawsze Młodzi" doskonale 
odzwierciedla klimat i charakter chóru.
Serdecznie zapraszamy zatem wszystkich, 
którzy lubią śpiew i dobre towarzystwo do 
dołączenia w szeregi chóru! (M.M.)
Korzystając z  okazji i  nadchodzące-
go Okresu Wielkanocnego członko-
wie chóru "Zawsze Młodzi" składają 
wszystkim Czytelnikom życzenia zdro-
wia, nieustannej radości i pogody du-
cha na kazdy dzień.

Aktywny senior
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kolor

Wycena nieruchomości dla potrzeb:
• bankowych,
• sądowych,
• odszkodowawczych,
• rachunkowo-księgowych,
• informacyjnych.

tel. 509 474 336
Mosina, ul. Topolowa 1Radosław Nowicki

e-mail: wycena.nowicki@gmail.com

Biegły Sądu Okręgowego 
ds. wyceny nieruchomości.

  
e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl 

www.jessa.com.pl 

W YCENY  
NIERUCHOMOŚCI

     DOMY 

     LOKALE 

     DZIAŁKI 

     SPECJALISTYCZNE 

TEL. 572 642 585 
Rzeczoznawca majątkowy

(K
30
24
)

reklama

Firma TOVAGO producent artykułów spożywczych
zatrudni na stanowiska

Kierowca-Magazynier

Opis stanowiska:
- przyjmowanie i wydawanie towaru,
-  kompletacja zamówień i przygotowanie

towaru do wysyłki,
- kontrolowanie stanów magazynowych,
- dbanie o porządek w magazynie,
- współpraca z działem obsługi klienta,
- aktualne prawo jazdy kat. B,
-  dbanie o powierzony samochód

dostawczy RENAULT MASTER.

Opis wymagań:
- wielozadaniowość,
- odpowiedzialność i dokładność,
-  komunikatywność i umiejętność pracy

w zespole,
- dobra organizacja własnej pracy,
- zaangażowanie,
- brak przeciwwskazań do pracy fi zycznej,
- dyspozycyjność,
-  mile widziane uprawnienia do obsługi

wózka widłowego.

Mechanik maszyn produkcyjnych

Opis stanowiska:
-  naprawa mechaniczna, konserwacja

i utrzymanie maszyn produkcyjnych
w stanie ciągłej gotowości,

- prowadzenie dokumentacji technicznej,
- organizacja części zamiennych,
-  tworzenie raportów i ewidencji części

zamiennych,
-  zapewnienie poziomu bezpieczeństwa

i higieny pracy.

Opis wymagań:
- uprawnienia SEP do 1kV,
- prawo jazdy kat. B,
-  doświadczenie w naprawie

i konserwacji maszyn produkcyjnych
w zakresie mechanicznym i elektrycznym,

- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność,
- zaangażowanie i dyspozycyjność,
- dbałość o realizację powierzonych zadań,
-  gotowość do pracy w systemie

zmianowym,
-  mile widziana umiejętność

naprawy/obsługi pakowaczki typu
FLOW-PACK (pakowaczka pozioma)
oraz ekstrudera/wytłaczarki.

Pracownik produkcji-operator

Opis stanowiska:
-  praca przy linii produkcyjnej,
- układanie kartonów na palety,
- owijanie palet,
- obsługa maszyn produkcyjnych,
- prowadzenie dokumentacji produkcyjnej.

Opis wymagań:
- wielozadaniowość,
odpowiedzialność i dokładność,
-  komunikatywność i umiejętność pracy

w zespole,
- zaangażowanie.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie CV wraz ze zdjęciem na adres fi rmy lub mailowo: tovago@tovago.pl
TOVAGO Sp. J., ul. Poznańska 83, 62-040 Puszczykowo

Firma rodzinna TAB (20 lat na rynku)

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

Tadeusz Wawrzyniak
Radzewice ul. Długa 40

� 697 144 771, 607 192 862

Pulire zajmuje się profesjonalną obsługą w zakresie usług porządkowych.
Poszukujemy osób na stanowisko: 

Personel Sprzątający 
Praca na obiekcie:  

Market w Komornikach
Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie,
- stały gra� k pracy,

- wynagrodzenie zawsze na czas!!!
Wymagania:

- posiadanie książeczki sanepidowskiej lub gotowość do jej wyrobienia,
- sumienność i dokładność.

Termin rozpoczęcie pracy  01.09.2016
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  pod nr telefonu:

885 758 102
lub przesyłanie aplikacji na adres: praca@pulire.pl

ll bbbbbbb łłł kkkkkk
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Ostatnie spotkanie II Polskiej Ligi Futsalu

VI Amatorski Turniej Tenisa Stołowego za nami!

W dniu 18.03 klub UKS Orlik Mosina roze-
grał ostatnie spotkanie ligowe w tym sezo-
nie w ramach drugiej Polskiej Ligi Futsalu.
Sponsorem tego meczu była � rma OSA 
Nieruchomości, natomiast partnerem me-
dialnym wydarzenia była Gazeta Mosiń-
sko-Puszczykowska.
Rywalem zespołu z Mosiny w tym dniu 
była drużyna K.S. Credo Futsal Piła, mecz 
od początku był wyrównany z lekką prze-
wagą UKS. W tym okresie gry szczęście 
trochę dopisywało gościom i kilka razy 
przed utratą bramki ratowały ich słupki i 
poprzeczka. Co się odwlecze to nie ucie-
cze, w 7 min spotkania ładną bramką  prze-
wagę naszego zespołu podkreślił Michał 
Śpiączka. Niestety, bardzo szybko drużyna 
UKS'u złapała 5 fauli co skutkowało tym, że 
każdy następny był dyktowany jako prze-
dłużony rzut karny. Pierwsza taka sytuacja 
miała miejsce w 11 min, gościom udało się 

go zamienić na bramkę doprowadzając 
do remisu. Od tego momentu piłkarze Or-
lika musieli już grać ostrożniej w obronie 
aby nie prowokować podobnych sytuacji, 
to się jednak nie udało, parę minut później 
został podyktowany kolejny przedłużony 
rzut karny na szczęście zawodnik z Piły nie 
tra� ł. Od momentu w którym UKS złapał 5 
fauli, drużyna gości zaczęła stwarzać sobie 
coraz więcej sytuacji, co przyniosło efekt w 
postaci dwóch bramek. Pierwsza połowa 
zakończyła się wynikiem 1:3
Drugą połowę Pilanie podbudowani wy-
nikiem zaczęli grać z jeszcze większym 
animuszem, co przyniosło efekt w po-
staci kolejnych trzech bramek. UKS Orlik 
Mosina nawet grając z przewagą jedne-
go zawodnika (na boisko wszedł trener 
zmieniając bramkarza) nie byli wstanie 
znaleźć drogi do bramki rywali. Udało się 
to dopiero pod koniec spotkania, strzel-

cem drugiej bramki był Tomasz Gajewski, 
niestety w tym dniu na nic więcej Mosi-
niaków nie było stać, ostatecznie ulegli 
zespołowi z Piły 2:6.
 Filip Gołembiewski

W  sobotę, 10 marca br., miłośnicy ping-
ponga mieli okazję spotkać się już po raz 
szósty na organizowanym przez zarząd 
Osiedla nr 6 "Za Moreną" Amatorskim Tur-
nieju Tenisa Stołowego.
Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie 
już od rana wypełniona była sportową at-
mosferą. Mimo, że turniej był amatorski, 
zawodnicy prezentowali naprawdę wysoki 
poziom gry. Podczas całych zawodów pa-
nował także niepowtarzalny klimat, atmos-
fera życzliwości i sportowej rywalizacji.
Wszystkim, którzy przyszli na spotkanie, 
a  nie brali udziału w  rozgrywkach (lub 
w  czasie przerwy między kolejnymi run-
dami), swoją ofertę prezentował Kuba 
z  Granatowa Club. Można było pograć 
w  planszówki, a  przy okazji skorzystać 
z  fachowego instruktażu Kuby. Chętnych 
nie brakowało! 
W przerwie można było posilić się kanap-

ką z pysznego chleba domowej produkcji 
oraz skorzystać z napojów i ciasta. 
Wyniki VI Amatorskiego Turnieju Tenisa 
Stołowego przedstawiają się następująco:
W kategorii OPEN:
1. Wojciech Wolny (Pecna)
2. Grzegorz Wojna (Mosina, Os. za Moreną)
3. Marcin Janik (Pecna)
4. Arkadiusz Jurek (Czapury)
W kategorii młodzików:
1. Stanisław Wolny
2. Igor Bereta
3. Wiktor Bereta
W kategorii kobiet:
1. Beata Sobisiak
Poza tym, przyznane zostało także wyróż-
nienie specjalne "Ping Pong Majstra 2018". 
Otrzymali je:
Henryk Michalak
Igor Bereta
Jan Lisiecki

Nad przebiegiem zawodów czuwał jak za-
wsze niezastąpiony Wojciech Paluszkiewicz.
Zarówno zwycięzcom jak i  wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratulujemy, zaś 
organizatorom dziękujemy za kolejną, 
wspaniałą imprezę - warto tu być za rok! 
Podziękowania kierujemy także do spon-
sorów wydarzenia: Neo Punkt, Tosmak, 
Adele Butik, Urząd Gminy Mosina, Zakład 
Fryzjerski Monika Dolata, "Kleks", Granato-
wa Club, IBOMBO Leszno, Medicpomplex, 
Wypozyczalnia Strojów Karnawałowych 
ul. Śremska. Gazeta Mosińsko-Puszczy-
kowska po raz kolejny miała przyjemność 
pozostać patronem medialnym turnieju. 
(M.M.)

kolor kolor



26

Póki wystarczy mi sił, będę działać 

M.M.: Jak się zaczęła Pana praca w Klubie?
S.D.: Pracę w Klubie podjąłem na przełomie lat 1980/81. Sta-
ło się to za namową ś.p. Kazimierza Nowaka, który wówczas 
był gospodarzem, a poprzednio prowadził zespół, był dobrym 
szkoleniowcem i wiele można było się od niego nauczyć. Ze-
spół był wówczas w klasie B. Miałem to szczęście, że tra�łem 
na bardzo dobrą grupę zawodników. Przychodząc do Klubu 
miałem już pewne doświadczenie i wiedziałem, że z mocnymi 
zawodnikami mogę coś zrobić – i udalo się. Efektem było to, że 
w kolejnym sezonie awansowaliśmy do klasy A. Prowadziłem 
zespół do 1983 roku. Potem nastąpiła pierwsza przerwa, na-
stępnie jeszcze dwukrotnie wracałem do Klubu, a współpracę 
zakończyłem w 1990 roku.
W  tym czasie sporo się działo: istniał jeszcze zespół Old-
boys, który prowadził Mieciu Zwierzchowski – doskonały 
piłkarz, z  którym jestem zaprzyjaźniony, rozegraliśmy razem 
masę  meczów. Wówczas ludzie przychodzili na mecze, garnęli 
się do piłki, odbywało się mnóstwo zawodów, Dni Mosiny, za-
wody strażackie – przepięknie to wszystko wyglądało, stadion 
tętnił życiem. 
Z drugiej strony był to bardzo trudny okres – owszem, obiekt 
istniał, płyta była zawsze idealna, ale mieliśmy na przykład 
często kłopot z dojazdami na mecze i treningi, zaprzyjaźnieni 
taksówkarze nie brali od nas pieniędzy za kurs. Dzisiaj mamy 
idealne warunki: zaplecze, płyta treningowa, dobry zarząd i lu-
dzie, którzy są zaangażowani i wykonują swoją pracę z pasją; 
to znawcy, którzy otarli się o dobrą piłkę. Warto zatem im po-
magać, być obecnym, aktywnie się włączać. Do dzisiaj jest gru-
pa kibiców, byłych zawodników, działaczy Klubu, którzy wciąż 
się angażują, przychodzą na mecze, spotykamy się (wśród 
nich jest na przykład dawny gospodarz obiektu, Włodzimierz 
Grabarczyk, był jednym z moich bardzo dobrych zawodników, 
prowadził później drużynę trampkarzy starszych). 
M.M.: Jaka była Pana historia przed rozpoczęciem współ-
pracy z Klubem w Mosinie?
S.D.: W  czasie służby wojskowej, w  latach 1967/69 grałem 
w "Czarnych – Żagań", wówczas była to liga międzywojewódz-
ka (dziś – trzecia liga). W 1981 roku uzyskałem na AWF upraw-
nienia trenerskie. Wcześniej przez dziesięć sezonów grałem 
w Lubońskim Klubie Sportowym. Mój serdeczny kolega, Jurek 
Tomkowiak, prowadził Ligę Okręgową Juniorów. Rozegrałem 
z  nim masę meczów. Przez dziewięć sezonów grałem też na 
Winogradach, w Polsporcie była tam Liga Zakładowa. Zdobyli-
śmy nawet mistrzostwo Polski, na Winogradach przewinęła się 
masa ludzi, co  tydzień odbywały się mecze. Prowadził to Józef 
Michalak. Wyglądało to tak, że w  sobotę czy niedzielę odby-
wały się zawody tutaj, a  w  poniedziałek już jechałem do Po-
znania, na kolejne mecze. Był to bardzo intensywny czas i spo-
ro zawdzięczam żonie, która zawsze mnie wspierała. Bardzo 

dbała o mój sportowy sprzęt, miałem zawsze czyste ubrania, 
wszystko było przygotowane, byłem gotowy na każdy trening 
czy zawody. 
Miałem to szczęście, że tra�ałem na bardzo dobrych trenerów. 
Moim zdaniem to bardzo ważne, bo posiadanie – ja to nazy-
wam – "złości sportowej" to połowa sukcesu. "Złość sportowa" 
– to ikra, to "coś", co ma się w  sobie, siła, charakter – to jest 
męska gra i trzeba być twardym. Ale dobry trener to druga po-
łowa sukcesu. 
M.M.: Który z etapów ze swojej pracy w Klubie wspomina 
Pan jako szczególnie ważny?
S.D.: Pierwsze trzy lata były wspaniałe, trzeci etap był już trud-
niejszy. W  drugim etapie mojego trenowania miałem repre-
zentantów Polski juniorów, którzy zdobyli mistrzostwo Polski: 
byli to Józef Chojny, Robert Kasprzyk i Michał Goliński. Dobrzy, 
mocni zawodnicy.
W  międzyczasie zaszliśmy daleko w  Pucharze Polski, gdzie 
mieliśmy Lecha, który występował jako Lech – Oldboys. Wspo-
minam atmosferę, pełen stadion, niesamowity klimat.
Byliśmy zaprzyjaźnieni ze Swarzędzką Fabryką Mebli, były 
wspólne mecze, wyjazdy... Potra�liśmy się wszyscy tym bawić, 
organizowaliśmy zabawy, integrowaliśmy się ze sobą. To był 
piękny czas.
Są nazwiska, które utrwaliły mi się w pamięci. W zasadzie każ-
dy miał swój pseudonim: Zbyszek Lisiecki – "Lis", Roman Lulka 
– "Lula", Roman Wojciechowski – "Ciacho", Mieciu Zwierzchow-
ski – "Miekol", był "Szczupak"... Wspomnę też Jurka Skrzypcza-
ka z  "Obry" Kościan, który również przyczylił się do awansu 
zespołu. 
Pracę w Klubie zakończyłem w 1990 roku. To naturalna kolej 
rzeczy, że następuje zmiana trenerów. Po 1991 roku jeszcze 
grywałem w  Polsporcie. W  Luboniu istniał bardzo mocny ze-
spół Oldboys i tam właśnie graliśmy. Pogrywaliśmy tak dobre 
pięć lat, treningi były raz w tygodniu, ale już na luzie, cały czas 
jednak regularnie.
Zmieniali się prezesi, za mojej kadencji w Klubie byli między in-
nymi Witek Krawczyk, Roman Piłat, Ryszard Jaroński. Miłe jest 

W 2016 roku zarząd KS 1920 Mosina wyróżnił tytułem Honorowego Członka Klubu dawnego trenera, zawodnika i wie-
loletniego działacza Klubu, Stanisława Dorosińskiego. Trener przyjął zaproszenie do redakcji i opowiedział nam nie-
co o historii Klubu, swojej działalności, nadziejach i ważnych dla siebie momentach w sportowej karierze. Słuchanie 
opowieści pasjonata sportu było prawdziwą przyjemnością, mamy także nadzieję, że klimat sportowej rywalizacji, 
pasji, zaangażowania i miłości do sportu udzieli się i naszym Czytelnikom. Zapraszamy do lektury oraz do śledzenia 
kolejnych numerów gazety – będzie więcej o Klubie, obecnych i dawnych zawodnikach, historii – KS 1920 Mosina to 
Klub z tradycjami i warto lepiej go poznać!
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dla mnie to, że spotykam się teraz z ich rodzinami, ludzie mnie 
rozpoznają, rozmawiamy. Póki wystarczy mi sił, będę się starał 
interesować Klubem i działać. W 2016 roku zostałem – a razem 
ze mną Stefan Bartkowiak, Mieczysław Zwierzchowski, Stefan 
Tyma - członkiem honorowym Klubu. A tytuł zobowiązuje :)
M.M.: Jak Pan myśli – co powoduje, że brakuje dziś zawod-
ników w Klubie?
S.D.: Ubolewamy nad tym, bo mało jest osób chcących zrobić 
coś dla Klubu – a mamy tu cudowny obiekt, doskonałe warun-
ki zarówno do pracy jak i relaksu. Brakuje pewnego scemento-
wania, sporo dzieci gra na przykład w Orliku, brak jest współ-
pracy, wymiany, zawodnicy są rozproszeni. A przecież obiekt 
jest położony w idealnym miejscu, blisko, w centrum. Ja, kiedy 
jadę do Klubu, wiem, że mogę tu spotkać ludzi, porozmawiać; 
wtedy odpoczywam, zapominam o  innych sprawach. Tu na-
prawdę można dobrze spędzić czas. Spotykamy się też przy 
okazji świąt – zapraszani są kibice, działacze, staramy się dbać 
o  relacje, pamiętać o  wszystkich. Dobry klimat też przyciąga 
ludzi i mam nadzieję, że z czasem zacznie ich przybywać.
M.M.: Jaki jest według Pana sposób na przyciągnięcie wi-
dzów na trybuny?
S.D.: Uważam, że jeśli będą wyniki, będą też ludzie. Nie da się 
ukryć, że kiedy była tu czwarta liga, w Klubie nie było w ogóle 
miejscowych zawodników, był okres, że wkradło się wypalenie 
w zespole. A jeśli nie ma miejscowych zawodników w zespo-
le, trudno też o  kibiców – to właśnie miejscowi przyciagają 
na trybuny swoje rodziny, znajomych, przyjaciół. Uważam, że 
teraz jest dobry okres w  zespole, grupa młodych chłopaków 
się cementuje – mają bardzo dobry skład, trenera i  zaanga-

żowany zarząd. Grupa marzy o  awansie do klasy okręgowej. 
Patrząc na nich, nawet im zazdroszczę gry i trenera, który ma 
doświadczenie i uważam, że bardzo dobrze pracuje. Kibiców 
jednak przyciągają wyniki – jeśli będą wyniki, ludzie przyjdą 
na trybuny. Jeśli zawodnikom uda się awansować, zaczną się 
mecze z innymi zespołami, wzrośnie prestiż i tym samym zain-
teresowanie meczami.
M.M.: Mam nadzieję, że uda się przyciagnąć do Klubu oso-
by, które będą chciały w nim działać z podobnym do Pana 
zaangażowaniem. Życzę dalszej aktywności i kolejnych lat 
w sportowym duchu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
 (rozmawiała: Marta Mrowińska)
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"Kiedy otwieram ul, cały świat przestaje 
dla mnie istnieć"

M.M.: Skąd wzięła się pasja pszczelarstwa?
R.L.: Trochę przez przypadek - mój ojciec 
prowadził pasiekę i  od dziecka pszczo-
ły były obecne jakby obok mnie. Ale nie 
uczestniczyłam w  tym świecie zbytnio, 
ojciec prosił nas do pomocy tylko w cza-
sie miodobrania i  wówczas się angażo-
wałam. Pszczoły kojarzyły mi się zatem 
głównie z  miodobraniem i  miodem. 
Potem ojciec zachorował i  zmarł, a  ule 
zostały. Było ich trzydzieści, z  tego dwa-
dzieścia należało do brata, a dziesięć do 
ojca. Postanowiłyśmy z  mamą sprzedać 
te ule - zaczęłam w Poznaniu szukać kon-
taktów, w ten sposób tra�łam do pszcze-
larza pana Jacka. Poprosiłam go o pomoc 
w  sprzedaży uli. Tymczasem pan Jacek, 
jak to starszy pszczelarz, zachęcał do 
utrzymania pszczół. Zaproponował miej-
sce w  swojej pasiece i  pomoc w  opiece 
nad pszczołami. I  tak, nie zastanawiając 
się zupełnie, co przede mną, przewio-
złam je do Dąbrowy pod Poznaniem.
Przez pierwszy rok patrzyłam na pszczoły 
zupełnie nie wiedząc, co one robią i  jak 
się nimi zajmować. Towarzyszył mi pan 
Jacek, ale były to bardziej spotkania to-
warzyskie niż nauka. Zimą pomyślałam, 
że jeśli mam zajmować się pszczołami, to 
nie mogę tak sobie tylko patrzeć - kupi-
łam zatem kilka książek i zaczęłam czytać. 
Kontynuowałam też przynależność ojca 
do koła pszczelarzy w Słupcy. Regionalny 
Związek Pszczelarzy w  Koninie organi-
zował wówczas szkolenie, które kończy-
ło się egzaminem - mistrza pszczelarza 
lub pszczelarza. Mistrzem zupełnie się 
nie czułam, zatem zdałam egzamin na 
pszczelarza. I potem zaczęła się zabawa :) 
Coś już wiedziałam, byłam bogatsza o ja-

kąś wiedzę teoretyczną, chciałam więc ją 
wypróbować w  praktyce. Drugi rok był 
dla moich pszczół trudniejszy, bo wszyst-
ko im psułam, chcąc bez przerwy coś 
sprawdzać, podpatrywać itp. Nie chcia-
łam też dłużej być pod opieką pana Jac-
ka, ale prowadzić pasiekę po swojemu. 
Zaczęłam szukać miejsca, gdzie mogła-
bym wydzierżawić kawałek ziemi i  trzy-
mać tam ule. I tak tra�łam do leśniczego 
w  Wirach. Po pertraktacjach zgodził się, 
żebym trzymała swoje pszczoły u  niego 
w ogrodzie. Cieszyłam się, że będę miała 
spokój - leśniczy miał bowiem wyjeżdżać 
popołudniami - i  zupełnie na własny ra-
chunek poprowadzę moją pasiekę. Leśni-
czy jednak nie wyjeżdżał, a z czasem i ja 
zaczęłam coraz częściej zostawać w leśni-
czówce :) I  tak zrodził się drugi, miłosny 
wątek tej historii :) 
Mimo, iż moja pasieka stacjonowała pod 
Poznaniem, jeszcze przez dwa lata byłam 
członkiem koła pszczelarskiego w Słupcy, 
ale potem przepisałam się do koła Mosi-
na-Puszczykowo. 
M.M.: Jak wygląda hodowla pszczół? 
R.L.: Pszczoły poradziłyby sobie same, ale 
my mówimy o  gospodarce pasiecznej 
- czyli hodowli, gdzie ingerujemy w  ich 
życie zabierając im miód i pozostałe pro-
dukty pszczele (np. pyłek, pierzgę, propo-
lis). Pszczoły wytwarzają to wszystko na 
własne potrzeby, by zapewnić przetrwa-

nie gatunku - jest to ich zapas potrzebny 
najpierw do tego, by się rozmnożyć i wy-
chować młode pokolenie, a  potem na 
zimę. Kiedy im to zabieramy, musimy ina-
czej zaspokoić ich potrzebę pokarmową. 
Dlatego tak ważnym okresem w  pracy 
pszczelarza jest przygotowanie pszczół 
do zimy. Proces ten zaczyna się zaraz po 
miodobraniu, czyli już w lipcu – niewiele 
osób myśli wtedy o zimie, bo to przecież 
pełnia lata! Pszczoły czują jednak, że se-
zon nektarowania już się kończy. Jeśli nie 
mają zapasów w ulu, robią się nerwowe. 
Wtedy pszczelarz rozpoczyna podkar-
mianie - syropem cukrowym (to cukier 
rozpuszczony w  wodzie) lub gotowymi 
pokarmami tzw. inwertami. Żeby dobrze 
zazimować pszczoły, trzeba podać ok. 
piętnastu kilogramów cukru na ul. Naj-
bardziej intensywne podkarmianie jest 
w  sierpniu. Kiedy pszczoły mają już za-
pas pokarmu, czują się bezpiecznie i  są 
spokojne. Zaczynają też czyścić gniazdo, 
uszczelniają je kitem pszczelim (propo-
lisem) - substancjami, o  właściwościach 
antybakteryjnych, wyrzucają trutnie, któ-
re już są bezużyteczne (ich funkcją jest 
zapłodnienie królowej). Wówczas też za-
czynają się rodzić pszczoły zimujące, któ-
re są trochę inne od „wiosennych zbiera-
czek” (pszczoła – zbieraczka, intensywnie 
pracująca „w polu”, żyje do sześciu tygo-
dni) - mają więcej ciałka tłuszczowego, są 

Z naszą redakcyjną ekipą odwiedziliśmy niedawno niezwykłą pasiekę. Mieści się w sercu Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego i choć jest niewielka, prowadzona jest przez kobietę, która kocha pszczoły i potra� o nich mówić z takim 
zaangażowaniem i pasją, że wywołuje wzruszenie, zachwyt i podziw. O odkrywaniu pszczelarskiej pasji i rodzeniu się 
miłości nie tylko do pszczół rozmawiam z Renatą Langner, właścicielką pasieki w Wirach.
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grubsze, przystosowane do przetrwania 
zimy (żyją ponad pół roku). Zadaniem zi-
mowych pszczół jest zabezpieczenie kró-
lowej, danie jej odpowiedniego ciepła, 
wykarmienie jej i odchowanie pierwsze-
go wiosennego pokolenia.  
Sezon powoli się wycisza, ale dla pszczół 
jest to najważniejszy okres - jeśli przezi-
mują, wówczas się odrodzą, ale jeśli nie 
- można na wiosnę zastać „pusty” ul. 
Zimą pszczoły radzą sobie bardzo dobrze 
- pod warunkiem, że mają odpowied-
ni zapas jedzenia. Ich „praca” polega na 
utrzymaniu odpowiedniej temperatury 
w ulu, by chronić królową. W tym czasie 
najlepszy jest dla nich spokój, brak ruchu 
i hałasu w pobliżu ula – każdy dźwięk po-
woduje rozluźnienie tzw. kłębu zimowe-
go, a  to oznacza utratę energii potrzeb-
nej do zachowania ciepłoty. 
Pod koniec zimy królowa matka rozpo-
czyna znoszenie jajek, z  których „wygry-
zie się” nowe pokolenie. Na początku 
marca (a  czasami już w  lutym) w  ciepłe, 
słoneczne, południe można zaobserwo-
wać tzw. pierwszy zimowy oblot. Pszczo-
ły po raz pierwszy po całej zimie wylatują 
na krótko z  ula i „oczyszczają się”. Kiedy 
wiosna zawita na dobre, rozpoczyna się 
okres zbierania nektaru i pyłku.
Pierwsze miodobranie odbywa się w koń-
cu maja lub na początku czerwca, jest to 
zwykle miód rzepakowy. Kolejne inten-
sywne pożytki to akacja i lipa.
Pszczoły potrzebują różnorodnego śro-
dowiska, żeby mogły dobrze się odży-
wiać, dlatego nie sprzyjają im mono-
kulturowe, duże uprawy roślin jednego 
gatunku, wszelkie stosowane pestycydy 
- stąd mamy m.in. do czynienia z maso-
wym ginięciem pszczół. 
M.M.: Słyszymy czasem, że pszczoły się 
komuś wyroiły. Co to znaczy?
R.L.: Kiedy pszczoły mają dużo jedze-
nia, wpadają w tzw. nastrój rojowy, czyli 
zaprzestają myśleć o  tym, żeby zbierać 
pokarm, tylko o  tym, żeby się rozmno-
żyć. Odciągają wówczas nowy matecznik 
i hodują sobie nową królową - matkę. Na 
kilka dni przed wygryzieniem się młoda 
matka wydaje charakterystyczny dźwięk 
- stara królowa, słysząc go, wie, że musi 
wylecieć z  ula, bo młoda, kiedy się wy-
gryzie, zabije ją. Wylatując z  ula zabiera 
połowę pszczół i  naturalnie tworzy się 
druga rodzina - tak pszczoły rozmnażają 
się w naturze. Pszczelarze nie lubią, kiedy 
pszczoły się roją - po pierwsze dlatego, że 
wpadają w  nastrój rojowy, czyli nie pra-
cują, po drugie się dzielą, więc jest ich 
o  połowę mniej i  zanim młode zaczną 
pracować, minie trochę czasu. Pszczela-

rze zatem ingerują w ten proces - polega 
to na tym, że zagląda się do ula co kilka 
dni i wycina mateczniki, żeby nie wygry-
zła się nowa królowa. W  sezonie jest to 
jedno z  ważniejszych zajęć pszczelarzy 
podczas tzw. przeglądów.
M.M.: A  do czego służy podkurzacz 
-  tak charakterystyczny przedmiot 
kojarzony nieodłącznie z  widokiem 
pszczelarza?
R.L.: Podkurzacz jest podstawowym 
sprzętem, który zabiera się ze sobą idąc 
do ula. Wkłada się tam suche drewno, 
które dymi - chodzi o to, by pszczoły tro-
chę „przegonić”, by odleciały i  nie prze-
szkadzały. Ale, jeśli jest słoneczny dzień, 
pszczoły są w  terenie, w  pracy - w  ulu 
jest ich mniej (dlatego też pracuje się 
z pszczołami zazwyczaj do południa, kie-
dy są w polu), nie denerwują się i nie ma 
potrzeby używania podkurzacza. 
M.M.: Jaki miód pozyskuje Pani z pasieki?
R.L.: Pierwszy jest wiosenny, z rzepakiem, 
leśno-rzepakowy, drugi jest z  akacją, 
a  trzeci z  lipą, z domieszką spadzi liścia-
stej - dla mnie ten jest wyjątkowy, bo cha-
rakterystyczny dla tego miejsca i o specy-
� cznym, kwaskowym posmaku. 
M.M.: Co jest takiego fascynującego 
w pracy z pszczołami?
R.L.: Dla mnie pszczoły to takie inne ży-
cie. Niedawno, kiedy było bardzo ciepło, 
pszczoły wyleciały pierwszy raz po zimie 
- jest to tzw. zimowy oblot. Dla mnie to 
jest nadzieja - zaczyna się wiosna i  po-
czątek czegoś dobrego, nowego. Co roku 
czekam na te pszczoły i wypatruję, kiedy 
wylecą. 
Fascynująca jest obserwacja organizacji 
pszczół. Każda pszczoła zna swoją rolę, 
żadna się nie buntuje, każda rodzi się 
i wie, co ma robić. Poza tym urzeka mnie 
ich pracowitość. Niesamowity jest też 

brzęk pszczół - kiedy idę do nich, otwie-
ram ul, wtedy cały świat przestaje dla 
mnie istnieć, jestem w  ich świecie. Dla 
mnie jest to relaks, odpoczynek, odcinam 
się, przestaję myśleć o  czymkolwiek. To 
takie wejście do innego świata. Pszczoły 
mają swój rytm, naturalny spokój i  kie-
dy my sami jesteśmy spokojni, wówczas 
wchodzimy płynnie w  ich świat. Ja się 
tam czuję bardzo dobrze. Dzięki pszczo-
łom odkryłam coś nowego w sobie. Mio-
dobranie jest dla mnie ciężką pracą, naj-
mniej je lubię. Lubię, kiedy mogę jakoś 
pomóc pszczołom, podać im lek, zrobić 
coś dla nich - to mnie nakręca :) Dlatego 
traktuję to jako odskocznię, absolutnie 
nie jako źródło dochodów. Mogłabym 
siedzieć przy pszczołach i patrzeć na nie 
godzinami.
M.M.: Jakie ma Pani plany związane 
z pszczelarstwem?
R.L.: Miałam marzenia - marzyłam sobie 
o  takim miodowym spa. Bardzo bym 
chciała mieć kiedyś takie miejsce, gdzie 
pszczoły byłyby źródłem inspiracji, a by-
łaby to oaza spokoju i  relaksu, odbywa-
łyby się tam zabiegi kosmetyczne i może 
nawet lecznicze. Ja wierzę w  pszczoły 
i  w  uzdrawiające działanie produktów 
pszczelich. Nie myślę natomiast o tym, by 
była to produkcja masowa, gdyż zmieni-
łoby to charakter pasieki. Dla mnie każda 
pszczoła jest ważna, każdej mi szkoda, 
traktuję je trochę jak dzieci. 
M.M.: Życzę zatem spełnienia wszel-
kich marzeń i planów – pięknie się słu-
cha o Pani pasji! 
(rozmawiała: Marta Mrowińska)
P.S. O pszczołach i kole pszczelarzy Mosi-
na - Puszczykowo będzie okazja przeczy-
tać jeszcze niejednokrotnie na łamach 
naszej gazety – zapraszamy do śledzenia 
tego niezwykle pasjonującego tematu!
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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

„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”

poszukuje
do współpracy 

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI 

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787

Kwali�kowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy
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Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – 
Opiekuńczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 

Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie

Za zgodą Zarządu Powiatu w  Poznaniu 
w  ramach realizacji rządowego progra-
mu „Za życiem” w  Specjalnym Ośrodku 
Szkolno– Wychowawczym im. Janusza 
Korczaka w  Mosinie rozpoczął działal-
ność Wiodący Ośrodek Koordynacyjno– 
Rehabilitacyjno– Opiekuńczy. 
Celem działania ośrodka jest udziela-
nie kompleksowego wsparcia rodzinom 
z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepeł-
nosprawności lub zagrożenia niepełno-
sprawnością do podjęcia nauki w  szkole, 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
do 3 roku życia.

Najważniejsze zadania ośrodka koordyna-
cyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego to: 
• udzielanie rodzicom specjalistycznej 

informacji dotyczącej problemów roz-
wojowych dziecka; 

• wskazywanie właściwych dla dziecka 
i jego rodziny form kompleksowej, 
specjalistycznej pomocy, w szczegól-
ności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, 
� zjoterapeutycznej, psychologicznej, 
pedagogicznej i logopedycznej; 

• wskazywanie jednostek udzielających 
specjalistycznej pomocy dzieciom; 

• organizowanie wczesnego wspomaga-
nia rozwoju dziecka; 

• koordynowanie korzystania z usług 
specjalistów dostępnych na obszarze 
powiatu, w tym: 

• zbieranie i upowszechnianie informacji 
o usługach i świadczących je specjalistach, 

• prowadzenie akcji informacyjnych,
• monitorowanie działań związanych 

z udzielaniem pomocy dzieciom i ich 
rodzicom. 

W ramach zajęć ośrodek oferuje dzieciom 
m.in. następujące formy pomocy: 
- Terapię Integracji Sensorycznej, 
- Terapie Johansena
- Terapię Biofeedback
- Terapię Warnkiego
- Terapię w Sali Doświadczania Świata, 
- Terapię neurologopedyczną, 
- Terapię surdologopedyczną, 
- Terapię ty� opedagogiczną, 
- Terapię surdopedagogiczną, 
- Terapię pedagogiczną, 
- Zajęcia ruchowe /choreoterapia, artete-
rapia i logorytmika/, 
- Rehabilitację ruchową, 
- Terapię ręki, 
- Terapię Bobath
- Rezonans stochastyczny
- Elementy programu Aktywności KNILL, 
- Elementy Metody Ruchu Rozwijającego 
W. Sherborne, 
- System Komunikacji Alternatywnej MA-
KATON, 
- Behawioralne metody edukacji, 
- Metodę Dobrego Startu, 
- Terapię zajęciową, 
- Język migowy
Metody i  treści zajęć dobierane są indy-
widualnie: 
• terapeuta pracuje z dzieckiem indywi-

dualnie, na zajęciach obecny może być 
rodzic (gdy tego wymaga terapia);

• praca terapeutów omawiana jest z ro-

dzicami;
• uwzględniane są preferencje dziecka, 

jego zainteresowania oraz ulubione 
formy aktywności

• zadania realizowane w ramach wcze-
snego wspomagania rozwoju dzieci 
polegają na stymulowaniu sfery 
poznawczej, emocjonalnej i społecz-
nej, których celem jest kształtowanie 
i rozwijanie umiejętności życiowych, 
porozumiewanie się, radzenie sobie 
z emocjami

• udział w zajęciach jest etapem przygo-
towującym dzieci do podjęcia nauki 
w szkole. 

Zajęcia wczesnego wspomagania w  ra-
mach WOKRO organizuje się w oparciu o re-
gulamin działających ZWWRD w Ośrodku
Kontakt:
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowaw-
czy im. Janusza Korczaka w  Mosinie, ul 
Kościelna 2
Tel. /fax sekretariat: 61 813 24 69, 603 122 
709,  603 122 715 
koordynator  p. Agnieszka Górna 730 355 
883
poczta elektroniczna: soswmosina@po-
wiat.poznan.pl; wczesnewspomaganie.
soswmosina@gmail.com
strona internetowa: soswmosina.powiat.
poznan.plKomorniki, ul. Kościelna 45

tel. 660-393-634, 535-851-200

Bardzo dobre warunki pracy 
oraz wynagrodzenie.  

Hurtownia owoców i warzyw 

zatrudni 
kierowcę / dostawcę
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Wszystko dla Twojego dziecka 
• wózki dziecięce 
• foteliki samochodowe 
• artykuły dziecięce
• artykuły dla mam
• nianie elektroniczne 
• krzesełka do karmienia 
i wiele innych

 
godziny otwarcia: 

poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
sobota: 9.00 - 13.00

tel. 536-536-025

ul. Piaskowa 18/17
62-050 Krosno
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INTELIGENTNA I PIĘKNA
DYSCYPLINA SPORTU,
to najlepszy rozwój psycho� zyczny

dla Twojego dziecka!
Zapraszamy wszystkich,a zwłaszcza

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

UKS MUSZKIETER Mosina
przy Zespole Szkół Nr 2

w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.
Wszelkie informacje

pod nr. tel. 502 051 672

I

d

SZERMIERKA

NAUKA
GRY NA GITARZE

u ucznia
w domu

Zenon Ciosek
tel. 503 398 774

www.zenonciosek.pl

Telefon:
691-947-517

ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW
KAT. C i C+E

(również z grupą inwalidzką)
Stabilne zatrudnienie,

atrakcyjne wynagrodzenie

Pulire zajmuje się profesjonalną obsługą w zakresie usług porządkowych.
Poszukujemy osób na stanowisko: 

Personel Sprzątający 
Praca na obiekcie:  
Market w Poznaniu

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie,

- stały gra� k pracy,
- wynagrodzenie zawsze na czas!!!

Wymagania:
- posiadanie książeczki sanepidowskiej lub gotowość do jej wyrobienia,

- sumienność i dokładność.
Termin rozpoczęcie pracy  01.09.2016

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  pod nr telefonu:
885 758 102

lub przesyłanie aplikacji na adres: praca@pulire.pl

ll bbbbbbb łłł kkkkkk

Pulire zajmuje się profesjonalną obsługą w zakresie usług porządkowych.
Poszukujemy osób na stanowisko: 

Personel Sprzątający 
Praca na obiekcie:  
Market w Mosinie

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie,

- stały gra� k pracy,
- wynagrodzenie zawsze na czas!!!

Wymagania:
- posiadanie książeczki sanepidowskiej lub gotowość do jej wyrobienia,

- sumienność i dokładność.
Termin rozpoczęcie pracy  01.09.2016

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  pod nr telefonu:
885 758 102

lub przesyłanie aplikacji na adres: praca@pulire.pl

ll bbbbbbb łł kkkkkk

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Wiodący Operator Logistyki 
Meblowej w Europie

oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia 

w oparciu o umowę o pracę
- praca z wykorzystaniem nowocze-

snych technologii /scanery, system IT
- możliwość podnoszenia kwalifikacji - 

kursy na obsługę wózków widłowych 
oraz wózków wysokiego składowania

- motywacyjny system wynagradzania 
i premiowania

Opis stanowiska:
- załadunek i rozładunek towaru
- kompletacja , etykietownie, komisjo-

nowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem 

stanu na magazynie

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02

lub 61 819 78 05



34

Sukces zapaśniczki z Rogalinka

„Baby w spodniach” - biznes "łomen" w GRAnatowa Cafe

W  dniach 9-11 marca 2018 r. w  Łukowie 
odbył się Puchar Polski Kadetek w  zapa-
sach kobiet, w  którym wzięła udział za-
wodniczka UKS Zapaśnik Rogalinek, Zu-
zanna Kossowska. Stoczyła trzy zacięte 
walki w  kategorii do 73 kg wygrywając 
swoje pojedynki przed czasem, poprzez 
położenie na łopatki. Jest to kolejny suk-
ces młodej zawodniczki, która zdobywała 
już wcześniej medale na turniejach ogól-
nopolskich i Mistrzostwach Polski. 
Zuzanna Kossowska ma 17 lat, trenuje 

ponad 4 lata, poza wspomnianym sukce-
sem ma na koncie także brązowy medal 
mistrzostw Polski, sukcesy na turniejach 
ogólnopolskich i  międzynarodowych 
w  kategoriach wiekowych młodzik i  ka-
det. Mieszka w Rogalinku, uczy się w Tech-
nikum nr 19 na Dębcu na pro�lu: technik 
analityk chemiczny.
Klub - UKS Zapaśnik Rogalinek istnieje 
w  Rogalinku również ponad 4 lata, zrze-
sza młodzież starszą jak i  dorosłych oraz 
dzieci. Założycielem i trenerem jest Dawid  

Grzelaszyk. Zawodniczki i zawodnicy tego 
klubu jeżdżą na zawody ogólnopolskie 
i  międzynarodowe, zdobywając wysokie 
lokaty, klub ma także czlonkow kadry na-
rodowej. Treningi odbywają się w  Szkole 
Podstawowej w Rogalinku. (red.)

„Baby w  spodniach” to jedna z  ostatnich inicjatyw GRAnatowej 
oraz Warsztatownia DecoReco, a jedyna w okolicy skierowana do 
kobiet biznesu. I nie mówimy tu tylko o tych paniach, które już 
odniosły sukces… mówimy również, a może i przede wszystkim 
o tych, które stawiają pierwsze kroki lub dopiero myślą o założe-
niu �rmy. Bo to mają być spotkania wspomagające się nawzajem, 
pozytywnie nakręcające… taka swoista grupa wsparcia, gdzie 
będzie można pochwalić się swoimi sukcesami czy poradzić 
w problemach.
Każde spotkanie jest inne, o  odmiennej tematyce. Na każdym 
spotkaniu jedna z „bab” ma możliwość prezentacji siebie, swojej 
�rmy, tego czym się zajmuje. Każde spotkanie to wymiana do-
świadczeń, spostrzeżeń na zasadzie warsztatów – wszystko jest 
omawiane wspólnie i wspólnie poszukujemy rozwiązania proble-
mów – bo kto inny jak nie praktycy mogą tu pomóc i podzielić się 
swoim doświadczeniem. W przyszłości planujemy również zapra-
szać gości – specjalistów w danych dziedzinach.
Wszystko to odbywa się w podwojach GRAnatowa Cafe – Club, 
gdzie przy pysznej kawie i domowym ciachu panuje iście domo-
wa atmosfera.
Wszystkie panie zapraszamy na nasze kolejne spotkania – następ-
ne już w czwartek 12 kwietnia br. o godzinie 19:00 w GRAnatowa 
Cafe – Club w Mosinie. Szczegóły oczywiście na naszym pro�lu na 
Facebooku. Do zobaczenia!
 Karola z Granatowa Cafe
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Grand Prix Halowej Ligi Piłki Nożnej w Mosinie

KS 1920 Mosina Kronika Policyjna

11 marca  br. odbył się ostatni turniej z cy-
klu Grand Prix Halowej Ligi Piłki nożnej 
w  Mosinie. Po zaciętych meczach pierw-
sze miejsce zajął Bigos Team, drugie miej-
sce Wybrzeże Klatki Schodowej, trzecie 
Impakt Genesis, czwarte Chaos Krajkowo.
Wyniki po czterech turniejach przedsta-
wiają się następująco:

1. Bigos Team
2. Impakt Genesis
3. Wybrzeże Klatki Schodowej
4. Chaos Krajkowo
Serdecznie gratulujemy!
(źródło: OSiR) 

KS 1920 Mosina walczy w tym sezonie o awans do Klasy 
Okręgowej.
Zespół nadal poszukuje wzmocnień przed rundą wiosenną.
Zawodników zainteresowanych grą w Mosinie prosimy o kon-
takt z trenerem Dariuszem Kamińskim tel.504-196-302 lub 
mail darek3002@wp.pl

Przedstawiamy zestawienie zdarzeń zaistniałych na terenie 
Mosiny i Puszczykowa w okresie od 15 lutego do 15 marca 
2018 r.
W minionym czasie policjanci z Komisariatu Policji w Mosinie 
i  Puszczykowie realizowali programy pro� laktyczne, między 
innymi:
        „Bezpieczna gmina – bezpieczny mieszkaniec”
        „Bezpieczne życie seniorów”
        „Bezpieczne wakacje”
Policjanci w codziennej służbie podczas rozmów z mieszkańca-
mi zachęcają do korzystania z aplikacji Moja Komenda, Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz mówią o korzyściach wy-
nikających z programu Poznański Rower Bezpieczny Rower. 
Apele oraz informacje o przeprowadzonych akcjach prewen-
cyjnych znajdują się na stronie internetowej Komendy Miej-
skiej Policji w  Poznaniu pod adresem www.poznan.policja.
gov.pl w  zakładce Prewencja. Serdecznie zapraszamy do jej 
przeglądania.
 podkom. Patrycja Banaszak
 Wydział Prezydialny KMP Poznań

MOSINA
Rozboje 0

Kradzieże samochodów 4
Kradzieże z włamaniem 3

Kradzieże 2
Kolizje drogowe 6

 
PUSZCZYKOWO

Rozboje 0
Kradzieże samochodów 0
Kradzieże z włamaniem 0

Kradzieże 1
Kolizje drogowe 4
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

tel. 501 635 286  • 61 8 302 160

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY

ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE

NASADY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

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

reklama32

„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”

poszukuje
do współpracy 

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI 

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787

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

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

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

Możliwość zrobienia bezpłatnie
uprawnień na wózek widłowy 

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

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

Adres naszego biura: Poznań, ul.Rodziewiczówny 7

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

ANTENY RTV - SAT
MONTAŻ - NAPRAWA
� Telewizja cyfrowa naziemna DVBT
�  Instalacje mini zbiorcze naziemne 

i satelitarne
� Kon� guracja sprzętu audio-video
� Montaż: NC+   Polsat cyfrowy

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

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

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

CENY PRODUCENTA!

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

zewnêtrznych
i wewnêtrznych

- fachowe doradztwo

-  monta¿
- panele pod³ogowe
- panele boazeryjne

CHWILÓWKI
� kredyty bez BIK
�  kredyty gotówkowe i konsolidacyjne 

nawet do 200 000 zł
� kredyty hipoteczne dla � rm
� leasing

ul. Głogowska 45 − Poznań
tel. 665 74 74 74 

ul. J. Słowackiego 41 − Poznań
tel. 726 28 28 28

reklama 33

USŁUGI REMONTOWO-MURARSKIE
Wykonujemy

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

tel. 509434495

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

� Prace na wysokości

�  Wycinka drzew 
metodą alpinistyczną

�  Kompleksowe 
czyszczenie działek

� Pielęgnacja zieleni
�  Mycie dachów 

i elewacji
�  Montaż banerów
 � Inne usługi

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

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAREK FILIPCZAK

PROWADZENIE SPRAW
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:

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

RUR WODOCIĄGOWYCH
PUSZCZYKOWO

UL. KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 24
TEL. 601 75 44 11 

Dr med. Aleksandra Skuratowicz
Laryngolog dziecięcy

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

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

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

tel. 61 867 69 33

USG ZATOK

AGENCJA
PZU

UBEZPIECZENIA:
� komunikacyjne � majątkowe

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

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

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

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

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

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

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

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

www.juni-tech.pl

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od 1992

 r.

• ROLETY
• ŻALUZJE

• MOSKITIERY

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 montaż

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych

Hotel Szablewski
w Dymaczewie Nowym

zatrudni 
kelnera/kelnerkę

na cały etat

tel. 61 819 12 01

dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875

Zabiegi
fizjoterapeutyczne

i osteopatyczne

PKOB Wegner to �rma, która od ponad 25 lat z powodzeniem działa na rynku 
usług budowlanych, w której dorobku znajdują się dziesiątki zrealizowanych 

inwestycji i dziesiątki tysięcy wybudowanych powierzchni różnego przeznaczenia.
PKOB Wegner przy wsparciu wykwali�kowanej kadry, z wykorzystaniem 

własnego sprzętu budowlanego, realizuje obiekty użyteczności publicznej, 
budynki biurowe, handlowe, przemysłowe oraz magazynowe.

Więcej informacji na temat �rmy można pozyskać na www.wegner.pl.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o kontakt z �rmą
pod nr. tel. 600 816 451

lub za pośrednictwem adresu e-mail: rekrutacja@wegner.pl

Poszukuje pracowników na stanowisko:

MURARZ, CIEŚLA, SZALUNKOWY - ZBROJARZ

BRYGADZISTĄ ROBÓT
ŻELBETOWYCH I MURARSKICH

Przez wzgląd na jej ciągły rozwój,
PKOB Wegner podejmie współpracę z:
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta

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 gra� 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/

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

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

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

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

Pracownia
krawiecka

Oferuje szycie na miarę
• sukienki, spódnice, spodnie, żakiety, 

suknie wieczorowe, suknie ślubne
• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych 

grup wiekowych
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CENTRUM TERAPEUTYCZNE
dla dorosłych, młodzieży i dzieci

Psycholog, Psychoterapeuta
Neuro�zjoterapeuta

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!

USŁUGI MINIKOPARKĄ 

Kontakt telefoniczny: 505-255-525

Oferujemy usługi minikoparką (3t) 
wraz z operatorem na terenie 
wielkopolski. Dysponujemy różnymi 
rozmiarami łyżek. 

- Wykopy pod fundamenty,

- Wykopy pod płoty i ogrodzenia,

- Niwelacje terenu, skarpowanie,

- Kształtowanie terenu,

- Korytowanie pod kostkę,

- Drenaże i odwodnienia,

Cena za godzinę wykonywanych 
usług do uzgodnienia.
Gwarantujemy szybkie i rzetelne 
wykonanie zleceń.

 

Zapraszamy do współpracy!

Sprzedam działkę budowlaną 

Bnin – Kórnik, 880 m2

Tel. 602-587-966

Wielkopolska Agencja Ochrony
poszukuje pracowników na stanowiska:

PRACOWNIK OCHRONY - DOZORU

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• dozór powierzonego mienia,
• ewidencja pojazdów i osób,
• regularne dokonywanie obchodów.

Mile widziane doświadczenie w sprzątaniu mechanicznym lub chęci do nauki

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 500-307-402

Kontakt: 517-574-235

OFERUJEMY:
• stabilne zatrudnienie,
• terminowe wypłaty,
• wsparcie koordynatora obiektu.

OFERUJEMY:
 stałe zatrudnienie na umowę o pracę, dobre warunki pracy
 pracę od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym

miile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

miile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Firma zatrudni osoby
do sprzątania obiektu przemysłowego w komornikach!!!
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BIURO OGŁOSZEŃ  tel. 535 424 414  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Gwarantowana jakość - 26 lat współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym - 
obecnie Polską Grupą Górniczą

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

Skład Opału

"RAMPA"
W. Wereszczyński

stacja PKP Puszczykówko - ładownia

poleca węgiel z Polskich kopalń :
kostka, orzech, miał i Ekogroszek

oraz sezonowane drewno kominkowe

Kontakt:  61 633 61 04, 606 767 414 , 61 813 33 41

Zapraszamy na otwarcie sezonu 2018 
Startujemy 20 kwietnia o 16:00

21 i 22 kwietnia ciąg dalszy wspaniałej zabawy 
W PROGRAMIE:
- Pokaz twórczości artystycznej w wykonaniu dzieci 

z naszego przedszkola i szkoły,
- Pokazy taneczne w wykonaniu Calineczek, 

Angel oraz Angel Dance, 
- Wesoła zabawa przy muzyce,
- Konkurencje sportowe dla całych rodzin,
- Malowanie twarzy,
- Kącik piękności dla mam.

KROSNO, UL. OLSZYNKOWA 1
tel. 504 100 430 oraz 570 600 676, www.facebook.com/rodzinkamosina/

pełna oferta rodzinki na stronie: www.rekreacja-mosina.pl

I wiele innych atrakcji na które serdecznie zapraszamy :)




