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Słowo od redakcji

Wakacje to długo wyczekiwany czas – dla uczniów są to dwa mie-
siące beztroski, radości, odpoczynku, a dla pracujących – czas 
urlopów i oderwania się od obowiązków. W numerze pojawia się 
zatem kilka wakacyjnych tematów.

Zapraszamy nad wodę – wszak wakacje nieodłącznie kojarzą się 
z plażą, słońcem i kąpielą w jeziorze. W naszej okolicy mamy kilka 
miejsc, gdzie można bezpiecznie korzystać z kąpieli – przedstawia-
my ich listę i zachęcamy do spędzania czasu w tej właśnie formie. 
To nie wszystko – dla tych, którzy zdecydowali się na wakacje w 
domu mamy bogatą ofertę miejsc do zwiedzania w najbliższej 
okolicy. Jest ich naprawdę sporo – zerknijcie i korzystajcie, a z pew-
nością nie będziecie narzekać na nadmiar wolnego czasu! Skoro 
mowa o wakacjach, przypominamy o bezpieczeństwie. W wolnym, 
beztroskim czasie realizujemy różne, niekiedy szalone pomysły – 
pamiętajmy przede wszystkim, że dobry wypoczynek musi być 
bezpieczny.
W naszej gminie nie brakuje miejsc z ciekawą i bogatą historią. 
Jedną z takich miejscowości jest Rogalinek, który w tym roku 
obchodzi swoje 750-lecie. Nie wszyscy wiedzą, że wieś ta słynę-
ła kiedyś z... wikliniarstwa. Koszyki z wikliny wyplatało się niemal 
w każdym domu, powstała nawet spółdzielnia wikliniarska, gdzie 
znajdowało zatrudnienie wiele osób. Z rzeszy mieszkańców pozo-
stało tylko kilkoro trudniących się wikliniarstwem do dnia dzisiej-
szego. Odwiedziliśmy ich w domach, obserwując ich warsztat pra-
cy, słuchając opowieści o wiklinie i poznając tajniki wikliniarskiego, 
trudnego rzemiosła. Niesamowite, ciekawe historie, opowiedziane 
przez ludzi z pasją – zapraszamy do lektury, a także odwiedzenia 
Rogalinka!
Nieustannie poznajemy historię naszego regionu, odwiedzamy 
ciekawe miejsca, spotykamy ludzi. Zaintrygowani znajdującym się 
nieopodal cmentarza w Krośnie krzyżem położonym wśród bzów 
i starych sosen postanowiliśmy zapytać Państwa o jego historię. 
Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się poznać losy tego miejsca 
i ludzi z nim związanych – a wszystko wskazuje na to, ze są wśród 
nas mieszkańcy, którzy dbają, by pamięć ta nie zaginęła...

Początek lata to czas festynów, spotkań na świeżym powietrzu, 
pikników i biesiadowania. W numerze znajdą Państwo relacje z ta-
kich wydarzeń; sporo też jeszcze przed nami. Zachęcamy do spo-
tykania się, wspólnego odpoczynku, rozmów przy lodach i kawie, 
zwyczajnego bycia razem – bez pośpiechu, patrzenia na zegarek, 
układania w głowie planu dalszych obowiązków. Wakacje, lato 
sprzyjają temu, by zatrzymać się i na jakiś czas spojrzeć na świat 
oczami dziecka, z radością, ciekawością, spokojnie. Zyskamy wów-
czas nie tylko relacje z drugim człowiekiem, ale także poczujemy, 
ze naprawdę odpoczywamy, a po takim wypoczynku nasze ciało i 
umysł będą gotowe na nowe wyzwania.
Życzymy Państwu dobrego, letniego czasu i serdecznie zaprasza-
my do lektury najnowszego numeru gazety!

Marta	Mrowińska

-	

Nie, ja nic szczególnego nie wiem. Tylko tyle, co tutaj się mówi, to 
co przeczytałam z Twoich rzeczy. Dla mnie to wszystko jest takie 
podaniowe. Znaczy się, że powstało na podstawie podań i legend 
dotyczących czasów np. Czarnieckiego, Napoleona. Mówi się też 
o krawcach, a więc różne przypuszczenia, domysły. 
	 Roman	Czeski

Drodzy Czytelnicy!
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"Dziękuję – i do zobaczenia!"
pożegnanie ks. Edwarda Majki w Mosinie

45 lat Związku Emerytów w Mosinie

W niedzielę, 24 czerwca br., w kościele pw. Św. Mikołaja w Mo-
sinie odbyła się uroczysta Msza Święta kończąca 22-letnią po-
sługę proboszcza – ks. Kanonika Edwarda Majki. W uroczysto-
ści wzięły udział delegacje gminnych instytucji, stowarzyszeń, 
straży pożarnej, licznie zgromadzeni mieszkańcy Mosiny i wielu 
przybyłych nawet z odległych miejsc w Polsce i poza granicami 
kraju. Mszę świętą uświetnił swoim śpiewem Mosiński Chór Ko-
ścielny pw. Świętej Cecylii, nie zabrakło też pięknej gry Orkiestry 
Dętej im.  hm. Jerzaka. Wzruszające podziękowanie – pożegna-
nie wyśpiewał ks. Kanonikowi Andrzej Kasprzyk, ujawniając ko-
lejny ze swych licznych talentów. 
Liczne podziękowania i  wyrazy wdzięczności składane ks. 
Edwardowi Majce dowodzą  wielkiego szacunku, jakim darzą 
Proboszcza nie tylko parafianie. Sam ks. Majka żegnał się z wier-
nymi słowami: "Dziękuję – i do zobaczenia!". 
Od 1 lipca br. duszpasterstwo w parafii – jako proboszcz przej-
muje ks. Adam Prozorowski, dotychczasowy proboszcz w Tar-
nowie Podgórnym. Ks. Edward Majka zamieszka natomiast 
w Domu Księży Emerytów w Puszczykowie.
Życzymy ks. Edwardowi Majce wielu lat zdrowia, spokoju i rado-
ści z dalszego posługiwania. (red.)

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Mosinie ma zaszczyt zaprosić na uro-
czystość 45 - lecia PZERiI na terenie Gminy Mosina. Uroczy-
stość odbędzie sie w sobotę, 7 lipca 2018 roku.
Program:
13:30 – msza święta w kościele p.w. św. Mikołaja w Mosinie w in-
tencji PZERiI
14:30 – przemarsz ze sztandarem do Ośrodka Kultury ul. Dwor-
cowa 4b
15:30 – oficjalna uroczystość (występy artystyczne, poczęstunek)
zakończenie około 20:00

od chwili rozpoczęcia uroczystości na sali MOK, aż do zakończe-
nia słuchamy ładnych melodii rozrywkowo-tanecznych
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału (konieczne zgło-
szenie – WAŻNE): zgłoszenia uczestnika - przyjmowane będą we 
wtorki od 10:00 do 12:00 w siedzibie Związku – Mosiński Ośro-
dek Kultury ul. Dwrocowa 4b, pokój nr 10 (podziemie). (źródło: 
mosina.pl)
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Bądźmy ostrożni nad wodą!
Rozpoczęły się wakacje. Wielu z nas wybiera wypoczynek nad wodą, jednakże często ignoruje zasady bezpieczeństwa, 
których nieprzestrzeganie może prowadzić do tragedii. Policjanci apelują o rozsądek, ostrożność i przestrzeganie pod-
stawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą.

Kąpiel dozwolona jest w miejscu do tego przeznaczonym, któ-
re jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeń-
stwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze mają niezna-
ne dno i głębokość, a woda w nich może być skażona. Nie wolno 
pływać też na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu 
urządzeń i budowli wodnych.
- Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywa-

my. Stosujmy się do uwag i zaleceń ratownika.
- Nie pływajmy w  wodzie o  temperaturze poniżej 14 stopni 

(optymalna temperatura to 22-25 stopni).
- Nie pływajmy w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność wynosi 

poniżej 50 metrów), gdy wieje porywisty wiatr.
- Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody 

zmoczmy nią klatkę piersiową, szyję, kark, krocze i  nogi – 
unikniemy wstrząsu termicznego.

- Nie pływajmy w  miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub 
wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy.

- Nie skaczmy do wody w  miejscach nieznanych. Może to się 
skończyć poważnym urazem, kalectwem, a  nawet śmiercią. 
Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, 
dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni.

- Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na 
głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło.

- Nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy po spożyciu al-
koholu.

- Nie przystępujmy do pływania na czczo – wzmożona przemia-
na materii osłabia nasz organizm.

- Nie pływajmy również bezpośrednio po posiłku – zimna woda 
może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może 
nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.

- Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Jeśli chce-
my wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyńmy asekurowa-
ni przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej 
osoby. Na głowie powinniśmy mieć założony czepek aby być 
widocznym dla innych w  wodzie. Można do tego celu użyć 
bojki na szelkach.

- Nie wypływajmy za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. 
Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.

- Dzieci powinny bawić się w  wodzie tylko pod opieką doro-
słych, dobrze żeby miały złożone na siebie dmuchane rękaw-
ki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie.

- Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby 
obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej 
pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale 
w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na 
siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.

- Pływając żaglówkami, łódkami czy kajakami pamiętajmy o za-
łożeniu kapoka.

- Nie pływajmy żaglówkami, łódkami, czy kajakami będąc pod 
wpływem alkoholu, czy innych środków działających podob-
nie do alkoholu – za naruszenie tego zakazu grozi nam kara 
grzywny, a  ponadto jest to niebezpieczne zarówno dla nas 
samych, jak i dla innych amatorów wodnych uroków.

- Wypływając na dłuższy rejs pamiętajmy, żeby wcześniej spraw-
dzić prognozę pogody.

- Przed wypłynięciem poinformujmy najbliższych lub znajo-
mych dokąd, z kim i jakim sprzętem wypływamy oraz o prze-
widywanej porze powrotu.

Najczęstszymi przyczynami utonięć są:
- Brak umiejętności pływania.
- Brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich.
- Pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia 

zmysłu, równowagi i orientacji!
- Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie.
- Pływanie w miejscach zabronionych.
- Skoki "na główkę" do wody w nieznanym miejscu.
- Pływanie obok statków, barek i  łodzi motorowych, w pobliżu 

śluz i zapór wodnych.
- Siadanie na rufi e kajaku lub na burcie łodzi.
- Nieumiejętność postępowania w  przypadku wywrócenia się 

kajaka lub łodzi.
- Lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do 

wody oraz zanurzaniu osób pływających.
Nie zapominajmy, że należy zadbać o  porządek w  miejscu, 
w którym odpoczywamy. Pamiętajmy, że podczas naszego urlo-
pu złodzieje nie próżnują. Zwracajmy uwagę na rzeczy osobiste, 
które zabieramy ze sobą na plażę.
Tylko przestrzegając tych podstawowych zasad możemy spra-
wić, aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny i zakończył 
się szczęśliwe. Pamiętajmy, że bezpieczna kąpiel zależy w głów-
nej mierze od nas samych.
	 Żródło:	KGP/MM	(z:	www.poznan.policja.gov.pl)
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Policjanci przypominają wszystkim uczestnikom ruchu o  prze-
strzeganiu przepisów oraz zachowaniu ostrożności na drogach. 
Szczególnie apelują o rozwagę do motocyklistów, ponieważ od 
początku roku policjanci odnotowali aż 81 zdarzeń z  ich udzia-
łem. 36 osób zostało rannych, a w jednym przypadku osoba po-
niosła śmierć na miejscu (stan na 7.06.2018 – przyp. red.).
Ciepłe i słoneczne dni sprawiły, że na drogach pojawiło się wielu 
miłośników jazdy motocyklem. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przypominają 
kierującym o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze.
Wzajemna tolerancja, rozwaga oraz zwiększenie ostrożności 
podczas trwającego sezonu motocyklowego daje gwarancję 
bezpieczeństwa na drodze. Najważniejsze jest, aby jazda była 
bezpieczna i zgodna z obowiązującymi przepisami. Policjanci po-
twierdzają, że jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogo-
wych jest prędkość. Niedostosowanie jej do panujących warun-
ków czy własnych umiejętności często kończy się tragicznie.
Pamiętajmy, że jazda motocyklem wymaga od nas nie tylko 
zdrowego rozsądku i umiejętności ale i posiadania odpowied-

nich uprawnień do kierowania. Pamiętajmy, że nie jesteśmy 
sami na drodze.
	 Aleksandra	Tomczyk/MM
	 (źródło:	www.poznan.policja.gov.pl)

Jak informuje sanepid, opisywane ostatnio na łamach GMP (rze-
kome) zanieczyszczenia oraz akcje służb na Warcie spowodowały 
okrzemki czyli jednokomórkowe glony.
Interwencja we wsi Wiórek
Najpierw 8 czerwca podejrzaną substancję zauważyli mieszkańcy 
Wiórka. Interweniowała wtenczas Straż Miejska z Mosiny. Rzeka zo-
stała dokładnie sprawdzona przez strażaków w okolicach Wiórka, 
Śremu oraz Jarocina.
Strażnicy z Heavy Rescue SGRT OSP Mosina pisali wówczas:
–	 Skażenia	 na	 szczęście	 nie	 było	 choć	 wrażenie	 płynącej	 brunatnej	
piany	było	nieestetyczne.	Prawdopodobnie	to	powód	warunków	po-
godowych	i gnijących	glonów.	Na	polecenie	Kierującego	Działaniem	
Ratowniczym	 sprawdziliśmy	 całą	 długość	 rzeki	 do	 granic	 powiatu.	
Dalej	działały	jednostki	z Śremu	oraz	Jarocina	gdzie	również	była	wi-
doczna	na	powierzchni	wody	charakterystyczna	piana.	–	OSP	Mosina
Podejrzana substancja w Rogalinku
Kolejne zgłoszenie odnośnie zanieczyszczeń strażacy otrzymali 
w nocy z poniedziałku na wtorek (11/12 czerwca). Tym razem rze-
kome zanieczyszczenia zostały zauważone w Rogalinku. Strażacy 

m.in z OSP Mosina i OSP Radzewice zwodowali sprzęt na przystani 
motorowodnej w  Rogalinku. Sprawdzili rzekę pod kątem poten-
cjalnego skażenia. Na szczęście obawy te również nie potwierdziły 
się. Okazało się, że całe zamieszanie, podobnie jak rok wcześniej 
wywołały pojawiające się w okresie suszy glony.
–	Piana	unosi	się	na	rzece	od	prawie	7	dni.	Prawdopodobnie	z uwa-
gi	na	temperatury	jest	to	oznaka	jakiś	naturalnych	procesów.	Już	to	
sprawdzaliśmy,	 koledzy	 z  jednostki	 chemicznej	 nie	 wykryli	 żadnych	
niebezpiecznych	substancji	–	informowali	strażacy	z OSP	Mosina	
Kto jest winny? Okrzemki!
–	W większości	przypadków	okazało	się,	że	zgłoszenia	dotyczyły	plam	
będących	efektem	wystąpienia	dużej	 ilości	okrzemek	– powiedziała 
Małgorzata Koziarska, naczelnik wydziału inspekcji Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Okrzemki żyją w  środowisku wodnym. Ich liczne gatunki wystę-
pują na całej kuli ziemskiej. Niektóre z nich swobodnie unoszą się 
w wodzie, inne są przyklejone do np. kamieni śluzowatą substan-
cją. Żyją pojedynczo lub tworzą kolonie. Często tworzą zakwity 
(zwłaszcza podczas cyrkulacji wiosennej i jesiennej, gdy z osadów 
uwalniane są duże ilości rozpuszczonej krzemionki lub późnym la-
tem). Potrafią czynić spustoszenie wśród młodego narybku lokując 
się na ich skrzelach.

Źródło:	www.gloswielkopolski.pl/strefa-agro/wiadomosci/,	
OSP	Mosina,	Wikipedia

Ostrożnie – motocykliści!

Warta zanieczyszczona przez... okrzemki
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Każdego roku do 20 maja rada gminy, w drodze uchwały, okre-
śla trwanie sezonu kąpielowego (jest to okres między 1 czerwca 
a 30 września) oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy. Wniosek 
o  dane kąpielisko składa zawsze jego organizator. Ustalone 
przez radę gminy kąpieliska mają gwarantować pełne bezpie-
czeństwo kąpieli, co wynika z unijnej dyrektywy dotyczącej za-
rządzania jakością wody w kąpieliskach. 
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia se-
zonu kąpielowego na terenie Gminy Mosina przekazany został 
do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód, właści-
wemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska, państwowemu 
powiatowemu inspektorowi sanitarnemu oraz Dyrektorowi 
Wielkopolskiego Parku Narodowego, którzy wydali pozytywne 
opinie o projekcie. 
W 2018 roku na terenie Gminy Mosina znajdziemy dwa kapie-
liska, w  Dymaczewie Nowym oraz na Gliniankach. Poza naszą 
gminą, ale wciąż blisko, można jeszcze korzystać z  kąpieliska 
w Chomęcicach. A czy Jarosławiec także będzie dostępny? 
Dymaczewo Nowe
Kąpielisko zlokalizowane jest na Jeziorze Łódzko-Dymaczew-
skim, przy Hotelu Szablewski. Linia brzegowa to 57 m, a przewi-
dywana liczba korzystających z kąpieliska to 100 osób dziennie. 
Sezon kąpielowy trwa tutaj od 15 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.
Glinianki
Kąpielisko zlokalizowane jest na zbiorniku wodnym Glinianki. 
Linia brzegowa wynosi 36 m, a liczba korzystających z kąpieli-
ska szacowana jest na 500 osób dziennie. Sezon kąpielowy po-
trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. 
Chomęcice
To kąpielisko usytuowane jest co prawda w  Gminie Komor-
niki, polecamy go jednak szczególnie amatorom wypraw ro-
werowych czy zwiedzania różnych zakątków naszego regio-
nu. Kąpielisko zlokalizowane jest nad jeziorem Chomęcickim 
w Chomęcicach, o linii brzegowej 40 m i przewidywanej liczbie 
korzystających 150 osób dziennie.
Jarosławiec – czy będzie w tym roku?
Wielu spośród mieszkańców naszego regionu korzystało za-
pewne z kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim, którego orga-
nizatorem był w minionych latach Mikroregion WPN. Otóż – jak 
dowiedzieliśmy się z  Urzędu Gminy w  Komornikach – Mikro-
region nie wystąpił do Wójta Gminy Komorniki w ustawowym 

czasie (do 31.12.2017r.) z wnioskiem o umieszczenie kąpieliska 
w wykazie kąpielisk. Nie wszystko jednak stracone. Ustawa Pra-
wo Wodne, która weszła od 1 stycznia 2018 r. daje możliwość 
stworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 
tylko na okres 30 dni. W związku z  faktem niewystąpienia Mi-
kroregionu z wnioskiem o utworzenie kąpieliska, to Gmina Ko-
morniki podjęła działanie zmierzające właśnie do utworzenia 
takiego miejsca. Na najbliższej sesji Rady Gminy głosowaniu 
poddana zostanie uchwała w sprawie stworzenia miejsca oka-
zjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad j. Jarosławieckim 
w okresie od 18 lipca do 16 sierpnia 2018 r. 
Dodajmy jeszcze, że organizator każdego kąpieliska zobowiąza-
ny jest je oznakować i przeprowadzać ocenę jakości wody pod 
względem wymagań określonych w  przepisach na podstawie 
ustawy Prawo Wodne. Ocen jakości wody i ich klasyfi kacji pod 
względem spełnienia wymagań określonych w przepisach do-
konuje inspektor sanitarny. Informacje takie podawane są do 
publicznej wiadomości.
Mamy nadzieję, że rozpoczynający się sezon kąpieli wodnych 
będzie bezpieczny dla nas wszystkich. Pamiętajmy o zachowa-
niu ostrożności nad wodą!

(Źródła:	Uchwała	Rady	Miejskiej	w Mosinie	w sprawie	wy-
kazu	kapielisk	na	terenie	Gminy	Mosina		na	rok	2018	oraz	
określenia	sezonu	kąpielowego,	uchwała	Rady	Gminy	Ko-
morniki		w sprawie	określenia	wykazu	kapielisk	na	terenie	
Gminy	Komorniki)

Rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi w najlepsze - sezon kąpielowy. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie bezpiecz-
nie będzie można się kąpać w naszej gminie i okolicy.

Gdzie najlepiej nad wodę?
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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 certyfi kat
Ministerstwa Finansów

� jesteśmy ubezpieczeni 
� odzyskujemy należności 
� odbieramy osobiście dokumenty  

62-050 Mosina 
ul. Konopnickiej 27b 

tel. 618136388 
        602638476 
lossy@lossy.pl

NOWOŚĆ!  Bezpośredni wtrysk gazu

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

www.autogazwiry.pl               biuro@autogazwiry.pl

ZBIORNIKI LPG
i części instalacji gazowych

POMOC DROGOWAPOMOC DROGOWA
AUTOLAWETY - LAWETYAUTOLAWETY - LAWETY
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Elegant Show

Staranował ogrodzenie i plac zabaw
11 czerwca br. w godzinach wieczornych (około godziny 22:30) 
doszło do wypadku na ul. Leszczyńskiej w  Mosinie w  obrębie 
przedszkola Koniczynka. Kierujący autem marki Jaguar nie dosto-
sował prędkości do warunków na drodze i podczas wykonywania 
manewru wyprzedzania pojazdu marki Citroen Berligo, stracił pa-
nowanie nad pojazdem i doprowadził do zderzenia, a następnie 
zjechał z drogi na teren przydrożnej posesji. Staranował ogrodze-
nie oraz plac zabaw. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. 
Jak informuje policja, uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawcy 
kolizji drogowej zostało zatrzymane prawo jazdy. Mężczyzna 
będzie odpowiadał przed sądem za swoje czyny, za co grozi mu 
wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów do trzech lat. Po-
nadto, 30-latek już wcześniej był notowany za podobne wykro-
czenia popełniane w ruchu drogowym. Pojazd, którym się poru-
szał, należał do niego, natomiast nie był dopuszczony do ruchu, 
nie posiadał ubezpieczenia OC oraz dowodu rejestracyjnego. 
W związku z  tym między innymi został skierowany wniosek do 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

(informacja:	 st.	 sierż.	 Marta	 Mróz	 -	 Komenda	 Miejska	 Policji	
w Poznaniu)	

Jeśli macie od 9 do 25 lat i talent lub jesteście grupą wyjątkowych twórców 
to ten konkurs jest adresowany do WAS !

Wiemy, że z niecierpliwością chcecie wypełniać wszystkie rubryki i palicie 
się do jak najszybszego zgłoszenia, ale prosimy zanim wyślecie nam swoje 
dane  zapoznacie się z regulaminem Elegant Show.

Elegant Show to konkurs dla ludzi nie bojących się wyzwań.

Czekamy na każdą wyjątkową osobę !

Więcej na: http://gib.org.pl/elegant-show
 
Młodzieżowy	Sejm	Rzeczpospolitej	MosińskiejMłodzieżowy	Sejm	Rzeczpospolitej	Mosińskiej
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Co warto zwiedzić w naszym regionie? 
Atrakcje turystyczne Powiatu Poznańskiego

Zakończyła się pilotażowa edycja Certyfikacji Atrakcji Turystycz-
nych Powiatu Poznańskiego. Uroczysty finał akcji odbył się 3 czerw-
ca w Szreniawie w trakcie III Dnia Organizacji Pozarządowych.
Łącznie siedem atrakcji turystycznych z gminy Mosina oraz Pusz-
czykowa uzyskało certyfikat rekomendowanej atrakcji turystycz-
nej Powiatu Poznańskiego.
Rekomendowane Atrakcje Turystyczne Powiatu Poznańskiego
W projekcie wzięło udział 41 obiektów, spośród których 32 otrzy-
mały tytuł Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej. 
Celem projektu, zorganizowanego przez Poznańską Lokalną Or-
ganizację Turystyczną we współpracy z  powiatem poznańskim, 
jest systematyczne podnoszenie standardu oferty turystycznej 
aglomeracji poznańskiej. Aby otrzymać certyfikat, atrakcje tury-
styczne musiały wykazać się odpowiednim standardem w zakre-
sie wyposażenia, dostępności, oferty i działań promocyjnych.
Uroczysty finał projektu zorganizowano na terenie Muzeum Naro-
dowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 
które – jak się okazało – triumfowało w  kategorii Muzea. Wśród 
parków rozrywki/ośrodków edukacji najlepszy okazał się Gród 
Pobiedziska, a w kategorii Rekreacja zwyciężyły Tarnowskie Termy. 
Wszyscy wyróżnieni otrzymali stosowne certyfikaty, a  zwycięzcy 
kategorii – pamiątkowe statuetki Starosty Poznańskiego. 
Turystyka w powiecie poznańskim
–	 Projekt	 pokazał,	 jak	 dużym	 potencjałem	 turystycznym	 może	 się	
pochwalić	powiat	poznański	– podkreślił Jan Grabkowski, starosta 
poznański, przewodniczący Kapituły Certyfikacji. –	 Cieszę	 się,	 że	
dzięki	certyfikacji	możemy	zrealizować	dwa	zadania:	wyróżnić	obiek-
ty	najlepiej	przystosowane	do	obsługi	gości,	a jednocześnie	zainspiro-
wać	do	dalszego	podnoszenia	standardów	i rozbudowywania	oferty	
atrakcji	turystycznych	wokół	Poznania	– dodał Jan Mazurczak, pre-
zes Zarządu Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Certyfikaty zdobyte w  projekcie zostały przyznane na jeden rok 
z  możliwością ich późniejszego przedłużenia. Stanowić będą ele-
ment działań promocyjnych, prowadzonych przez Poznańską Lo-
kalną Organizację Turystyczną oraz powiat poznański. – Turyści	wy-
bierający	wizytę	w obiektach,	które	uzyskały	tytuł	„Rekomendowanej	
Atrakcji	Turystycznej	Powiatu	Poznańskiego”	mogą	być	pewni	wysokiej	
jakości	świadczonych	tam	usług	– podsumował Jan Grabkowski.
Lista podmiotów, które otrzymały tytuł Rekomendowanej 
Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego (uszeregowana 
w kolejności alfabetycznej):
• Arboretum Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
• Cascader Park w Kobylnicy
• DELI Park – Park edukacji i rozrywki w Trzebawiu
• Galeria Miejska w Mosinie
• Gród Pobiedziska
• Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu Oaza
• Kuwaka – Centrum Sportów Wodnych w Pobiedziskach
• Lodowisko Swarzędz
• Majątek Rogalin
• Makieta Borówiec
• Mosińska Kolej Drezynowa
• Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 

w Szreniawie
• Muzeum Pałac w Rogalinie

• Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Gen. Józefa Dowbora 
Muśnickiego w Lusowie

• Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego 
w Jeziorach

• Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie
• Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie
• Ośrodek Edukacji Leśnej “Dziewicza Góra”
• Ośrodek Edukacji Leśnej “Łysy Młyn”
• Park Dzieje w Murowanej Goślinie
• Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach
• Park Wodny Octopus w Suchym Lesie
• Pływalnia w Koziegłowach
• Pływalnia Wodny Raj w Swarzędzu
• Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. Prof. Ryszarda Kosteckiego 

w Swarzędzu
• Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach
• Tarnowskie Termy w Tarnowie Podgórnym
• Traperska Osada w Bolechówku
• WakeCity w Stęszewie
• WakeSpot w Owińskach
• Zamek Kórnicki
• Zespół Pałacowo-Parkowy Biedrusko
Lista redakcyjna
Do atrakcji turystycznych dopisujemy również kilka innych, cie-
kawych obiektów w naszym regionie:
• Groby Powstańców z 1848 roku w Wielkopolskim Parku Naro-

dowym
• Kokotek w Mosinie
• Kościół Św. Michała Archanioła i  Matki Bożej Wspomożenia 

Wiernych w Rogalinku
• Ruiny na Wyspie Zamkowej
• Wieża widokowa w Mosinie
• Zabytkowy dworzec w Puszczykowie
• Izba Pamiątek Regionalnych w Bninie
• i wiele, wiele innych...
O  jakie atrakcje turystyczne uzupełniliby Państwo naszą 
listę? Zapraszamy do dzielenia się na naszych łamach!
 Źródło:	www.certyfikacja.poznan.travel
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W każdym z nas tkwi siła i talent 
VII Dzień Aktywności Osób Niepełnosprawnych w Mosinie

Dzień Aktywności Osób Niepełnosprawnych na stałe już wpisał 
się w harmonogram wydarzeń w naszej gminie. Organizowany 
po raz siódmy przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. Janusza Korczaka w  Mosinie zgromadził jak zawsze liczne 
grono uczestników.
Wydarzenie rozpoczęło się od powitania zgromadzonych gości 
(wśród których znaleźli się przedstawiciele władz powiatowych, 
Nadleśnictwa Konstantynowo, nauczyciele i  uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w  Mosinie i  Puszczykowie, przedstawiciele 
instytucji sportu i kultury w Mosinie) oraz występów artystycz-
nych uczniów ośrodka.
Jako pierwsi wystąpili młodzi aktorzy z działającego przy ośrod-
ku kółka teatralnego "Kółeczko", przedstawiając sztukę pt. "Dąb 
i trzcina", na podstawie bajki Jeana de La Fontaine'a. W wymow-
ny sposób pokazali, że każdy z nas jest silny, ale też - każdy ma 
chwile słabości, a czasem ta słabość jest właśnie naszą siłą. 
Był też czas na występy wokalistów - na scenie zaprezentowa-
ła się Wiktoria Repeć, znana już z poprzednich edycji spotkania 
młoda, utalentowana artystka. Po niej wystąpiły: Kinga Macie-
jewska i  Małgorzata Pieszak, uczennice ośrodka, wielokrotnie 
reprezentujące placówkę na licznych uroczystościach, apelach 
i konkursach. W letni, sielski klimat wprawili zebranych gości Ad-
rian Żak i Monika Golonka, wykonując utwór "na ludową nutę". 
Dzień ten był szczególnie ważny, ponieważ połączony został 
z  uroczystym otwarciem Pracowni Wyrobów Artystycznych 
- Strefa Rękodzieła, ufundowanej przez Rotary Club Poznań 
- Puszczykowo. W  Strefi e znajduje się pracownia ceramiczna, 
tkacka, terapii zajęciowej, a wyposażenie daje możliwości roz-
woju umiejętności i budzenia talentów, zarówno wśród uczest-
ników ośrodka jak i uczniów okolicznych szkół i  innych placó-
wek - założeniem jest bowiem integrowanie i  umożliwianie 
korzystania z zajęć różnym grupom osób. 
Po części artystycznej nastąpił ciąg dalszy - zajęcia warsztatowe 
w plenerze. Tutaj można było pobawić się w gry sprawnościowe, 
spróbować garncarstwa, wykorzystać kolorową chustę KLANZY, 
pięknie pomalować twarz czy wreszcie - znaleźć chwilę wy-
tchnienia w cieniu drzew, przysiąść na wygodnej pufi e czy zjeść 
coś słodkiego. Rozegrany został także mini-turniej piłki nożnej 
między uczniami szkół podstawowych z Mosiny i Puszczykowa. 
Dzień Aktywności Osób Niepełnosprawnych to impreza, której 

głównym celem jest integrowanie środowiska lokalnego, prze-
łamywanie barier i ułatwianie komunikacji pomiędzy osobami 
pełnosprawnymi a osobami z niepełnosprawnościami, a  także 
zaprezentowanie umiejętności uczniów ośrodka i ich talentów. 
Jak co roku, także i tym razem cel ten został osiągnięty. Dobra 
zabawa, przyjazna atmosfera i  ogromne talenty młodych lu-
dzi sprawiły, że wydarzenie to pozostanie na długo w pamięci 
uczestników. Pokazuje także - jak mówi tytuł - że w każdym z nas 
tkwi ogromna siła i talent, który czasem potrzebuje tylko odpo-
wiedniego bodźca, by móc się ujawnić. Na szczęście są wokół 
nas ludzie, którzy wspierają innych w  rozwijaniu własnych ta-
lentów i którzy dają sobie nawzajem ogromną siłę - taką, która 
pozwala przetrwać każdą burzę, niezależnie od tego, czy jest się 
dębem czy chwiejną trzciną... (M.M.)
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Zakończenie III Kadencji Młodzieżowego Sejmu
Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej po aktywnym dzia-
łaniu trwającym nieprzerwanie od października 2017 roku zakoń-
czył właśnie kolejną kadencję. Pięćdziesięcioro sześcioro posłów 
i posłanek spotykało się przez ten czas zarówno na uroczystych 
obradach na których obecny był burmistrz Gminy Mosina oraz 
przedstawiciele Rady Miejskiej w Mosinie, jak i na tych bardziej 
roboczych, służących omówieniu w luźniejszej atmosferze spraw, 
którymi MSRM się zajmował.
Uchwały podjęte przez Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej na rok szkolny 2017/2018 dotyczyły nstępujących zagadnień:
- Włączenie się Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej 

w obchody rocznicy proklamowania Republiki Mosińskiej.
- Liczniki czasowe przy sygnalizacji świetlnej.
- Czujniki monitorujące zanieczyszczenie powietrza z połączeniem 

do bazy LookO2.
- Most w Krosinku.
- Boisko wielofunkcyjne w Daszewicach.
- Pasy oraz próg zwalniający- Rogalinek ul. Poznańska.
- Sygnalizacja świetlna na ul. Mostowej i ul. Krotowskiego w Mosinie.
Uchwały podjęte przez Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej na rok szkolny 2018/2019:
- 500+ dla samorządów uczniowskich.
- Droga rowerowa i lustra drogowe na ul. Krasickiego.
- Stacja naprawy roweru i stojaki na rowery przy Szkole Podstawo-

wej nr 1 w Mosinie.
- Rowery miejskie.
- Zraszacze dla ludzi.
- Zmiana papieru Informatora Mosińskiego.
- Ograniczenie prędkości na drodze do Sowińca.
- Droga w Baranówku (odcinek przy przystanku szkolnym).
- Strefa kibica.
Pomysły, które nie zostały przegłosowane:
- Historia Mosiny w podstawie programowej.
Dodatkowo, przeprowadzone były szkolenia, w czasie których Mi-
chał Kowalonek z zespołu Myslovitz oraz Grażyna Wydrowska, za-
łożycielka teatru „Nad Wierzbakiem” pomagali nam rozwijać umie-
jętności autoprezentacji, samodoskonalenia i  występowania przed 
publicznością. 
Bezsprzecznie najważniejszym okresem w dotychczasowym dzia-
łaniu naszego Sejmu był czas trwania obchodów 170 rocznicy pro-
klamowania Rzeczypospolitej Mosińskiej, kiedy to dnia 26 maja 
Młodzieżowy Sejm gwoli upamiętnienia wydarzeń z Wiosny Ludów 

odebrał klucze do miasta od burmistrza Jerzego Rysia, wiceburmi-
strza Przemysława Mielocha i symbolicznie przejął władzę w Mosi-
nie na czas trwania Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej. Młodzieżowy 
Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej pracujący pod kierownictwem 
Marszałek Sejmu Magdaleny Górczak, ustalił zasady obowiązujące 
podczas obchodów Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej. Zostały one 
ustanowione na szczytną pamiątkę proklamacji Rzeczypospolitej 
Mosińskiej przez Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w dniu 3 maja 
1848 roku. 
Władzę Wykonawczą powierzono Rządowi Rzeczypospolitej Mo-
sińskiej, w skład którego weszli: Burmistrz Franciszek Niemczewski, 
Zastępca Burmistrza Wiktoria Napierała oraz Rajcowie: Mateusz Bia-
łas, Michał Gorzyński, Weronika Gramza, Klaudia Bankiewicz i Daria 
Gościniak. Władzę Sądowniczą sprawowało 5 rajców wybranych z 
Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej w tym pisarz. Przewodniczyła im 
Sędzia Pokoju Weronika Banach, Rajcami zostali Kinga Jaworska, 
Karol Nowicki, Dominik Klemczak i Małgorzata Pieszak.
Po wakacjach rusza kolejna kadencja Młodzieżowego Sejmu Rze-
czypospolitej Mosińskiej. Posłowie wraz z prezydium – marszałek 
Magdaleną Górczak, wicemarszałkami Julią Kordy i Piotrem Egelem 
oraz sekretarz Weroniką Banach będą zajmować się ważnymi dla 
Gminy Mosina sprawami. Prócz tych rozpoczętych w III Kadencji, 
pojawiło się wiele nowych, i z pewnością nasi posłowie mają jesz-
cze więcej pomysłów na to, co można zmienić w Mosinie!
 Dawid	Nowak
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Pod numerem 6B-6G na ul. Krosińskiej 
w Mosinie znajdują się domy na działkach 
leśnych, oddzielone od jezdni pasem ziele-
ni należącym do gminy Mosina. To przy tych 
posesjach jest najwięcej parkujących samo-
chodów. Gmina, przez lata, nie miała po-
mysłu na zagospodarowanie tych gruntów 
porosłych głównie trawą i chwastami, które 
dwa razy w  roku są koszone. Mieszkańcy 
zasadzili zatem przy swoich ogrodzeniach 
kwiaty, krzewy, a nawet drzewa. Stanowiło 
to element dekoracyjny, ale przede wszyst-
kim ochronny, zarówno przed pyłem uno-
szącym się nad drogą, jak i przed hałasem, 
który wzmógł się znacząco po położeniu 
nawierzchni asfaltowej. Pozwalało również 
zwiększyć dystans między domostwami 
a parkującymi tam licznie samochodami. 
O planowanej wycince nikt z mieszkańców 
nie został wcześniej poinformowany, nikt 
z  nimi nie rozmawiał na temat ewentual-
nego przesadzenia zakupionych przez nich 
roślin do własnych ogrodów, nikt w ogóle 
nie uznał za stosowne potraktować ich jako 
partnerów do rozmowy, mimo iż zostawia-
jąc swoje podatki w gminie są jej współgo-
spodarzami. Dla nikogo też nie było istotne, 
że – w najlepszej wierze – zaangażowali się 
w pielęgnację terenów gminnych leżących 
latami odłogiem. 
Nie pomógł telefon do Urzędu. Urzędnicz-
ka z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa oznajmiła, że decyzja w tej 
sprawie została podjęta na wniosek Prze-
wodniczącej Zarządu Osiedla nr 5 Nowe 
Krosno i  jest nieodwołalna. Przyznała przy 
tym, że na razie, nie ma żadnych sprecyzo-
wanych planów wobec tego terenu. Oznaj-
miła, że szczegółową informację o wycince 
uzyskała wnioskodawczyni, która powinna 
była przekazać ją zainteresowanym miesz-
kańcom. Przewodnicząca Zarządu Osie-
dla nr 5 Elżbieta Kunaj (wnioskodawczyni) 
odebrawszy poranny telefon od rozemo-
cjonowanych mieszkańców przyznała, że 
rzeczywiście złożyła wspomniany wniosek 
i napomknęła coś o planach parkingowych 
gminy i o odwodnieniu ulicy stanowiących 
jego uzasadnienie. 
Właściciele posesji przy Krosińskiej 6B 
z  bezsilnością zatem patrzyli, jak wyrywa 
się spod ich płotu rosłe ogniki i  jak padają 

10-letnie brzózki. Wskutek interwencji rad-
nego Andrzeja Raźnego prace związane 
z wycinką zostały wstrzymane. Na jak dłu-
go? Nie wiadomo. Niestety nie zmienia to 
faktu, że przed posesjami na Krosińskiej 6B 
i 6C jest już pusto.
Dlaczego nie rozmawia się z  mieszkańca-
mi Osiedla nr 5 o planowanych działaniach 
w  jego obszarze? Dlaczego władze samo-
rządowe wybrane przez mieszkańców igno-
rują tych ostatnich przy podejmowaniu 
istotnych dla nich decyzji? W  czyim imie-
niu wnioskowała Przewodnicząca Zarządu 
Osiedla nr 5 Elżbieta Kunaj do Urzędu Miej-
skiego w  Mosinie o  przeprowadzenie wy-
cinki drzew i krzewów przy wspomnianych 
posesjach? Czy Przewodnicząca Zarządu 
Osiedla nr 5 została jakkolwiek zobligowa-
na do złożenia tego wniosku? Jakie plany 
wobec w/w  terenów ma gmina Mosina 
i  w  jakiej perspektywie czasowej zamierza 
je zrealizować? Dlaczego decyzja i zlecenie 
wycinki podpisane przez Burmistrza są tak 
trudno dostępne? Jakie podmioty gospo-
darcze i w jaki sposób zyskają na celowym 
„upustynnieniu” tego terenu? 
W  poniedziałek, 25 czerwca odbyło się 
spotkanie mieszkańców ul. Krosińskiej 6 
i radnego Andrzeja Raźnego z Burmistrzem 
Gminy Mosina. Na spotkaniu z Burmistrzem 
mieszkańcy dowiedzieli się, że teren przy 
ich posesjach ma status działki drogowej, 
którą gmina zakupiła z przeznaczeniem na 
budowę parkingu. Zostali też poinformo-
wani, że w  bliżej nieokreślonej przyszłości 
ulica Krosińska będzie odwodniona i wów-

czas, w  miejscu wycinki zieleni, powstanie 
parking „z  prawdziwego zdarzenia” i  być 
może chodnik. Obecnie w  gminnej kasie 
nie ma wystarczających funduszy na tego 
rodzaju inwestycję. Natomiast w ciągu naj-
bliższych 2 miesięcy teren, o którym mowa, 
zostanie wstępnie utwardzony poprzez 
narzucenie nań kruszywa budowlanego 
(tłucznia). Na razie gmina nie ma konkret-
nego projektu, jak ten prowizoryczny par-
king ma wyglądać, nie przewidziała też 
jego odwodnienia. Pan Burmistrz oznajmił, 
że mieszkańcy słusznie obawiając się, że 
utwardzenie terenu przed ich posesjami 
zwiększy ryzyko zalewania ich wodą z ulicy, 
mogą wnioskować o posadowienie studni 
odwadniających. Poznawszy plany gminy, 
mieszkańcy mają ogromną nadzieję, że 
tymczasowy parking nie będzie wyłącznie 
wysypiskiem tłucznia, a  gminne władze 
pomyślą o  wkomponowaniu weń choćby 
niewielkich pasów zieleni.
Sprawa nabiera tempa. Zachęcamy do śle-
dzenia serwisu internetowego gazety – za-
mieszczać tam będziemy bieżące informa-
cje. Cały materiał dostępny jest również na: 
www.gazeta-mosina.pl. (red.)

Wycinka zieleni na ul. Krosińskiej w Mosinie 
– bez wiedzy mieszkańców

"20	czerwca	br.	ranek	wstał	piękny	i	nic	nie	zwiastowało	wydarzeń	tego	dnia.	Krótko	po	godzinie	8,	pod	posesję	na	
Krosińskiej	 6B	 zajechała	 ciężarówka	 i	 maszyna	 budowlana.	 Panowie	 w	 roboczych	 uniformach	 pokazali	 decyzję	 i	
zlecenie	na	usunięcie	roślinności	nasadzonej	przez	mieszkańców	ulicy	Krosińskiej	6B-6G,	w	tym	wycinkę	krzewów	i	
wyrugowanie	6	brzóz.	Decyzję	o	wycince	i	zlecenie	na	to	podpisał	Burmistrz	Gminy	Mosina	Jerzy	Ryś.	Mieszkańców	
wmurowało!”	(z listu od Czytelniczki).

CV proszę wysyłać na adres: 
rekrutacja@kuhn-polska.pl

Firma KUHN Polska

zatrudni 
elektromechaników

AUTOZŁOMOWANIE

tel. 696 532 015

24h

LAWETA GRATIS 



14

Wiązówka błotna – naturalna aspiryna
Kącik zielarski

W dzisiejszych czasach często nadużywamy syntetycznych leków 
przeciwbólowych typu aspiryna, a tymczasem natura ma nam do 
zaoferowania roślinę o przeciwbólowym i przeciwgorączkowym 
działaniu. Roślina ta to wiązówka błotna (łac. Filipendula ulmaria), 
znana również jako tawuła błotna, tawuła łąkowa, kozia broda, 
kropidło błotne. Wiązówka kwitnie w czerwcu i lipcu, a można ją 
spotkać na terenach podmokłych i  wilgotnych, na mokrych łą-
kach, brzegach stawów i strumieni. 
Surowcem leczniczym jest kwiat i ziele wiązówki błotnej. Zbioru 
dokonujemy przed południem lub w południe w słoneczny dzień. 
Dokonując zbioru kwiatów, ścinamy sekatorem lub nożyczkami 
całe kwiatostany i suszymy w naturalnych warunkach, w miejscu 
przewiewnym i zacienionym. Po wysuszeniu ocieramy kwiaty na 
sicie albo osmykujemy kwiaty z łodyg. Pamiętajmy by zbioru do-
konywać, kiedy nie wszystkie kwiatki są już rozwinięte. Najlepiej, 
gdy cześć kwiatów jest jeszcze w formie pączków. Kwiaty nie po-
winny się osypywać. Ziele wiązówki ścinamy również w czerwcu 
i w lipcu, ścinając ulistnione i zakwitające pędy sekatorem, powy-
żej zdrewniałej części. Suszymy tak jak kwiaty, ale po wysuszeniu 
nie osmykujemy kwiatów. Przechowujemy w szczelnie zamknię-
tych słojach lub pojemnikach. 
Wiązówka błotna zawiera spireinę, salicynę, monotropino-
zyd, olejek eteryczny, wanilinię, aldechyd salicylowy, salicylan 
metylu, heliotropinę, garbniki, flawonoidy, kwasy organiczne 
i sole mineralne. 
Wiązówka błotna wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwza-
palne, dzięki zawartemu w  niej kwasowi salicylowemu. Wyciągi 
z tej rośliny mają przewagę nad syntetycznymi lekami (polopiryna 
czy aspiryna), ponieważ nie dają skutków ubocznych, takich jak 
owrzodzenia żołądka i  dwunastnicy, czy krwawień z  przewodu 
pokarmowego. Wiązówkę stosujemy w bólach spowodowanych 
artretyzmem, reumatyzmem, goścem, stanami zwyrodnieniowy-
mi kręgosłupa, a  także przeziębieniem. Wiązówka pomaga rów-
nież pozbyć się z organizmu złogów kwasu moczowego, który jest 
przyczyną bólu i  stanów zapalnych, a  także poprawia pracę ne-
rek, dróg moczowych i wątroby, ułatwia zasypianie oraz wykazuje 
działanie przeciwzakrzepowe. 
Przeciwwskazaniem do leczenia wiązówką błotną jest stosowanie 
syntetycznych leków zawierających kwas acetylosalicylowy (może 
spowodować znaczne zwiększenia działania przeciwzakrzepowe-
go), astma, owrzodzenia żołądka i dwunastnicy, ciąża, okres kar-
mienia oraz uczulenie na pyłki i uczulenie na salicylany.
Przepisy na wykorzystanie wiązówki błotnej.
Mleko z wiązówką na bolące stawy i nie tylko
Łyżkę kwiatów wiązówki zalewamy szklanką wrzącego mleka i po-
zostawiamy do naciągnięcia na 15-20 minut. Kiedy napar przesty-
gnie dodajemy 1-2 łyżeczki miodu, mieszamy i pijemy wieczorem 
przed udaniem się do łóżka. Taki mleczny napar działa rozgrze-
wająco, napotnie, przeciwzapalnie, daje również ulgę w  bólach 
stawów, mięśni, kręgosłupa, bólach głowy wywołanych stanem 
zapalnym zatok, a także ułatwia zasypianie. 
Napar z kwiatów wiązówki
Jedną łyżkę kwiatów wiązówki zalewamy szklanką wrzątku i po-
zostawiamy pod przykryciem przez około 15-20 minut, następ-
nie przecedzamy i pijemy po pół szklanki 3 razy dziennie. Na-
par oczyszcza organizm ze szkodliwych produktów przemiany 
materii, a także działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo oraz 
uspokajająco. 

Odwar z kwiatów wiązówki
Zalewamy łyżkę kwiatów ciepłą wodą, doprowadzamy do wrzenia 
i następnie gotujemy na małym ogniu przez 5 minut i przecedza-
my. Odwar stosujemy zewnętrznie w formie okładów na trudno 
gojące się rany, wysypki, wrzody oraz do płukania słabych i wypa-
dających włosów. 
Nalewka lecznicza z ziela wiązówki
Rozdrabniamy 50 gram ziela wiązówki, wkładamy do słoja i zale-
wamy 500 ml wódki. Pozostawiamy w ciepłym miejscu na okres 
dwóch tygodni, od czasu do czasu wstrząsamy słojem. Po tym 
czasie nalewkę przecedzamy i przelewamy do butelek z ciemne-
go szkła. Przyjmujemy 2-3 razy dziennie po łyżce w  przypadku 
chorób reumatycznych oraz w stanach zapalnych żołądka.
Syrop z kwiatów wiązówki (wersja z pomarańczami)
Zagotowujemy 3 litry wody z 2,5 kg cukru, następnie dodajemy  
60 gram kwasku cytrynowego. Do przestygniętego syropu doda-
jemy 30 kwiatostanów wiązówki oraz 3 wyszorowane pomarańcze 
pokrojone w plastry lub kawałki (pestki usuwamy) i odstawiamy 
na 24-36 godzin, mieszając od czasu do czasu. Syrop przecedza-
my przez pieluchę, gazę lub ręcznik kuchenny. Podgrzewamy do 
80 stopni i  napełniamy nim buteleczki lub słoiki, stawiamy „do 
góry nogami” i  przykrywamy kocem. Syrop pijemy w  przypad-
kach przeziębienia z gorączką lub rozcieńczony z wodą jako napój 
orzeźwiający.
Syrop z kwiatów wiązówki z cytryną
Wlewamy do garnka 2 litry letniej wody, dodajemy 20 kwiatosta-
nów wiązówki, 40 gram kwasku cytrynowego oraz dwie wyszo-
rowane cytryny, pokrojone w kawałeczki lub plasterki (usuwamy 
pestki) i odstawiamy pod przykryciem na dwa dni. Po tym czasie 
przecedzamy, dodajemy minimum 1,5 kg cukru, zagotowujemy 
i gorący przelewamy do butelek lub słoików, stawiamy „do góry 
nogami” i przykrywamy kocem. Syrop pijemy w przypadku bólu 
głowy, gorączki oraz w przypadkach bólu reumatycznego
Wierzę, że przekonacie się Państwo do wiązówki i zastąpicie nią 
dotychczas przyjmowaną aspirynę. Po co nabijać kieszenie fir-
mom farmaceutycznym, kiedy sami możemy „wyprodukować” 
lek przeciwbólowy i  przeciwgorączkowy. Namawiam aby wziąć 
koszyki i  sekatory w  garść i  wyruszyć na zbiory wiązówki, która 
roztacza zapach gorzkich migdałów.
Pozdrawiam zatem migdałowo-wiązówkowo,
	 Willma



Jak dobrze mieć sąsiada!
W  niedzielę, 3 czerwca br., mieszkańcy Osiedla nr 6 za Moreną 
(Budzyń, Pożegowo) obchodzili po raz drugi Dzień Sąsiada. Fe-
styn współorganizowany przez mieszkańców jest nawiązaniem 
do Europejskiego Dnia Sąsiada, który jest obchodzony w wielu 
krajach Unii Europejskiej. Dzięki zaangażowaniu dużej liczy osób, 
udało się zorganizować wiele atrakcji dla dzieci i nie tylko. Jed-
nym z głównych wydarzeń była wystawa zdjęć z naszego Osie-
dla, która została przygotowana przez Panią Józefę Roszak-Rośic, 
która jest wieloletnią mieszkanką naszego Osiedla. Kilka godzin 

na świeżym powietrzu, spędzonych na rozmowach przy kawie 
i słodkich przekąskach, upłynęło w miłej sąsiedzkiej atmosferze. 
Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich mieszkań-
ców zaangażowanych w organizację tego wydarzenia. Do zoba-
czenia za rok!
Jak dobrze mieć sąsiada… 
Pełna relacja i zdjęcia na stronie: 
www.facebook.com/osiedle.zamorena 
	 Dominik	
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Czwartek, 7 czerwca br. to szczególny dzień dla miłośników teatru 
– działający przy Mosińskiej Bibliotece Publicznej amatorski Teatr 
Bez Kurtyny zaprosił mieszkańców na premierę nowej sztuki.
Po ogromnym sukcesie "Pchły Szachrajki" (premiera odbyła się 
w  grudniu 2015 r., “Pchła” pojawiała się na scenie Mosińskiego 
Ośrodka Kultury wiele razy, nieustannie gromadząc liczną wi-
downię) i nagrody Petarda Prix w XIII Konkursie Teatrów Amator-
skich Melpomena w listopadzie 2016 r. nadszedł czas na kolejną 
premierę. Tym razem aktorzy zaprezentowali przedstawienie pt. 
"Wszyscy jesteśmy podejrzani" na podstawie powieści Joanny 
Chmielewskiej pod tym samym tytułem. Wszystko wskazuje na 
to, że sztukę można już teraz nazwać kolejnym, wielkim sukce-
sem mosińskich aktorów.
Akcja sztuki rozgrywa się w biurze architektonicznym, w  latach 
sześćdziesiątych. Treść powieści została mocno zmodyfi kowa-
na, jednak po mistrzowsku zaadoptowana do potrzeb aktorów 
i nawet osadzona w realiach... mosińskich :) Patrząc na grę akto-
rów, z trudem przychodzi stwierdzenie, że jest to teatr amatorski 
– idealnie obsadzone role, zagrane po mistrzowsku, z właściwą 
aktorom Teatru Bez Kurtyny swobodą, lekkością i naturalnością 
powodują, że coraz bliżej im do profesjonalnej gry aktorskiej. To, 
co także jest charakterystyczne (co zresztą zostało zauważone 
przez publiczność) – to świetna zabawa, nie tylko widzów, ale też 
samych aktorów. Oni naprawdę to kochają! To pasja, którą dosko-
nale realizują i przekazują na scenie, powoduje, że spektakl oglą-
dało się z zapartym tchem, ze łzami w oczach, ogromną radością 
i prawdziwą przyjemnością. 

I na koniec mała dygresja: miałam okazję i wielką przyjemność 
uczestniczyć w  jednych z  pierwszych prób przedstawienia. 
Był to czas "szlifowania" scenariusza, dyskusji nad każdą sceną 
i  wielkich – jeszcze wtedy – niewiadomych. Nie było reżyse-
ra, aktorzy sami układali swoje wizje – wówczas jeszcze różne 
i  dość niespójne :) Kiedy oglądałam efekt ich pracy na scenie 
Mosińskiego Ośrodka Kultury, aż trudno mi było uwierzyć, że 
dokonali tak wspaniałej rzeczy – moim zdaniem, to kolejny do-
wód na to, że pasja, zaangażowanie i wytrwałość mogą zaowo-
cować w sposób niewiarygodny. Aktorom tej pasji nie brakuje 
– będąc wciąż pod wrażeniem premiery, serdecznie gratuluję, 
podziwiam i dziękuję za piękny czas! (M.M.)

"Kto udusił Stolarka, niech się natychmiast przyzna!" 
Premiera nowej sztuki Teatru Bez Kurtyny w Mosinie
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Kącik motoryzacyjny

Wakacyjne wyjazdy

Czy stać nas na elektromobilność?

Ostatni dzwonek w szkole oznacza nie tylko 2 miesiące lenistwa dla dzieci, ale również wyczekane dwa tygodnie 
urlopu dla dorosłych. Coraz większa dostępność zagranicznych wycieczek powoli odzwyczaja nas od podróżowania 
przez całą Polskę samochodem, aczkolwiek nic nie zastąpi urlopu w Polskich górach. 

Pod  modnym hasłem eketromobilność kryją się: marzenia o wolnym od spalin powietrzu,  braku hałasu na 
drogach i bardzo tanim „paliwie”. Wiele osób jednak nie dowierza, że samochód elektryczny  przyjmie się 
ma rynku, że będzie miał nabywców, bo przecież jest bardzo drogi, a poza tym nie ma go gdzie ładować.

O  ile pakowanie walizek na wakacje dla każdego mężczyzny 
to konieczna męczarnia i zazwyczaj zlecamy to naszym żonom 
lub mamom, o tyle pakowanie walizek do samochodu to nieod-
łączny rytuał każdego samca alfa. Wyjeżdżając na wakacje nasz 
bagażnik zawsze jest pełen, niezależnie od jego wielkości. Co 
prawda bagaż mężczyzny raczej się nie zmienia i wynosi jedną 
walizkę, to jednak bagaże kobiece rosną w miarę wielkości ba-
gażnika. Czasami mam wrażenie, że wyprawa na Mount Everest 
wymaga mniej przygotowań, niż kobiecy wyjazd na weekend. 
Dla mnie dylemat zawsze rodzi się podczas pakowania mojej to-
yoty. Zabrać więcej rzeczy i wyciągnąć tubę bassową, denerwując 
się całą drogę, że to radio nie gra, czy zabrać mniej rzeczy, licząc 
na idealną pogodę, ale za to mieć piękne brzmienie? Zgadnijcie 
co zawsze wybieram.
Podróżowanie samochodem w  dzisiejszych czasach to szybka 
i  bezproblemowa jazda z  punktu A  do punktu B. Tak naprawdę 
wyjeżdżając z domu udajemy się na najbliższy węzeł autostrado-
wy, wjeżdżamy na drogę dwupasmową, zapinamy 6 bieg i w su-
mie jedziemy tak aż do naszego celu podróży. Czasami musimy za-
trzymać się na bramkach aby uiścić opłatę, wtedy kierowca może 
się trochę pobudzić poprzez  agresywną stymulację portfelową. 
Część z czytelników pamięta jednak trochę inne wyjazdy na wa-
kacje, mam na myśli wakacyjne wyjazdy w latach 80’-90’, niczym 
innym jak największym samochodem świata czyli maluchem.
Generalnie maluch to jedyny pojazd, który ma nieograniczoną 
przestrzeń bagażową. Wożąc wszystkie bagaże na dachu, jedy-
ną rzeczą jaka nas ograniczała była nasza odwaga w budowaniu 
góry z  walizek. Wyobrażacie sobie ten argument u  obecnych 
sprzedawców w salonach samochodowych? I slogan reklamo-
wy „ogranicza Cię tylko wyobraźnia”. 
Standardowym wyposażeniem każdego malucha był zestaw części 
zapasowych wożonych pod maską, który zawierał zapasowy gaź-

nik, uszczelki, młotek, zestaw kluczy i kij od szczotki. Dodatkowo ja-
dąc na wakacje trzeba było zabrać wszystko podwójnie, bo przecież 
będziemy jeszcze wracali, więc ryzyko awarii rośnie podwójnie. 
Nie bez znaczenia była również wielkość tego pojazdu, który 
komfortowo mógł przewieźć 4 osoby, a czasami nawet 5. Do-
datkowo wnętrze było chłodzone niezawodnym systemem 
„korbo tronik”, pozwalającym uchylić okna i wpuścić do środka 
gorące powietrze z zewnątrz. 
Oczywiście nie zapominajmy o rozbudowanej sieci dróg w Pol-
sce, gdzie drogi dwupasmowe ograniczyły się jedynie do dro-
gowych odcinków lotniskowych, czyli pasów startowych pod 
przykrywką drogi krajowej. 
Całkiem zabawne jest to, że wtedy chyba mało komu przeszka-
dzało to, że podróż nad morze trwała 8 godzin, samochody nie 
miały klimatyzacji, a jedyną atrakcja była rozmowa z rodzicami.
Każdy, z kim rozmawiam, wraca do tych chwil z dużym senty-
mentem. Jest to coś, czego nikt już nam nie zabierze – przygoda 
wynikająca z podróży maluchem. Czy wspominacie z takim sa-
mym sentymentem jakikolwiek inny samochód? 

Przemysław	Raźny	–	Stowarzyszenie	Mosińskie	Spoty	Samo-
chodowe

W  czasie Dni Puszczykowa Fundacja PARK wraz portalem Elek-
tromobilność. PL  na Rynku Miasta przez kilka godzin prezen-
towały samochód elektryczny maki Tesla. To samochód z  tzw. 
górnej półki ale ekspozycja  była pretekstem nie do  promowa-
nia  luksusowej jazdy ale  czystego transportu  opartego  o prąd 
elektryczny.  Próbowaliśmy przekonać  mieszkańców, że uży-
wanie  samochodu elektrycznego  jest nie tylko „eko” ale może 
się opłacać. Oczywiście mówiliśmy my wtedy o  samochodzie 
miejskim,  który jest produkowany praktycznie przez wszystkie 
koncerny motoryzacyjne.   Jakub Tabędzki  wyliczał, że  przy 
eksploatowaniu  przez pięć lat „elektryka”, którym będziemy 
przejeżdżać ok. 30 000 km rocznie oszczędność na paliwie bę-
dzie równa wysokości raty kredytowej za samochód spalinowy.  
Kiedyś duże fabryki samochodów blokowały  produkcję samo-
chodów elektrycznych, teraz widzą, że  to biznes przyszłości,  
szczególnie wobec , sygnalizowanych w wielu krajach Europy, 

zakazów sprzedaży aut z  silnikami spalinowymi (w  Holandii 
i Norwegii już od 20125r.)
Zainteresowani samochodem mogli  usiąść za kierownicą, za-
glądnąć pod maskę, zadać wiele pytań i na koniec odbyć prze-
jażdżkę „elektrykiem”. Oczywiście nic za darmo. Przepustką do 
przejażdżki było poprawne wypełnienie quizu. Pojechali wszyscy, 
bo organizatorom pokazu zależało nie na sprawdzeniu wiedzy  
odwiedzających ale na jej poszerzeniu.  Wszyscy byli pod wra-
żaniem  komfortu jazdy i  przyspieszenia auta. Więcej informa-
cji  o  samochodach elektrycznych na stronie www.park.info.pl  
i www.elektromobilnosc.pl
	 Małgorzata	Ornoch-Tabędzka

Fundacja	 Przestrzeń	Aktywności,	Rozwoju	 i	 Kreatywności	 	 (PARK)	
działa	w	Puszczykowie	od	dwóch	lat.	Realizuje	projekty	społeczno-
kulturalne	i	edukacyjne.
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Wyspa Zamkowa WPN
Ruszyły prace konserwatorskie ruin zameczku Klaudyny Potoc-
kiej na Wyspie Zamkowej nad Jeziorem Góreckim. Prace konser-
watorskie mają na celu zachowanie obiektu w charakterze tzw. 
Trwałej ruiny. Zakres planowanych prac to m.in: 
• naprawy i zabezpieczenia korony murów przed wnikaniem 

wody, 
• uporządkowanie terenu wokół ruin,

• wzmocnienia organicznej substancji zabytkowej cegieł i tynków,
• wykonanie izolacji w partii fundamentów,
• zminimalizowanie przyczyn niszczenia muru w tym szkodli-

wych związków chemicznych, mikroorganizmów i roślinności 
wyższej

• przebadania terenu gruzowiska
Fotorelacja z pierwszych dni prac:
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Zależy mi na zbudowaniu skutecznego zespołu, 
który sprosta oczekiwaniom mieszkańców

rozmowa z komendantem Straży Miejskiej w Mosinie 

Od	4	kwietnia	2018	roku	Straż	Miejska	w Mosinie	ma	nowego	komendanta	–	jest	nim	Jarosław	Dobicki.	Rozmawiamy	o pracy	
strażników,	najczęstszych	interwencjach,	zagrożeniach	i problemach	naszej	gminy	z perspektywy	Straży	Miejskiej.

M.M.: Proszę przedstawić się Czytelni-
kom - czym do tej pory Pan się zajmował, 
jakie ma Pan doświadczenie zawodowe?
J.D.: Przez ostatnie 25 lat pracowałem 
w  Straży Miejskiej Miasta Poznania. Za-
czynałem jako strażnik patrolujący ulice 
na poznańskim Starym Mieście. Pracowa-
łem także na Winogradach i  na Nowym 
Mieście, a  ostatnio byłem kierownikiem 
Referatu na Grunwaldzie. Od 4 kwietnia 
tego roku jestem Komendantem Straży 
Miejskiej w Mosinie.
M.M.: Jak ocenia Pan sytuację w naszej 
gminie z  perspektywy niespełna trzech 
miesięcy pracy?
J.D.: Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. straże miejskie (gminne) zosta-
ły powołane do ochrony porządku pu-
blicznego i  pełnią służebną rolę wobec 
społeczności lokalnej. Gmina Mosina to 
powierzchniowo duży obszar, wymaga-
jący podejmowania wielu interwencji 
związanych z eliminowaniem wykroczeń 
i niewłaściwych zachowań pewnej liczby 
osób niestosujących się do obowiązują-
cych przepisów i  nieprzestrzegających, 
wydawałoby się powszechnie obowiązu-
jących norm społecznych.
M.M.: Jakie są aktualne, najważniejsze 
problemy gminy dla Straży Miejskiej?
J.D.: Najczęściej interweniujemy wobec 
osób gromadzących się w  miejscach pu-
blicznych i  spożywających alkohol. Czę-
sto dochodzi przy tym do zaśmiecania 
i  używania wulgarnych słów, a  niekiedy 
także do dewastacji urządzeń, na przykład 
ławek. Drugi poważny problem stanowią 
psy biegające po ulicach bez uwięzi. Nie-
kiedy są to bezpańskie zwierzęta, ale czę-
sto zdarza się, że pies komuś uciekł przez 
otwartą bramę lub dziurawe ogrodzenie. 
W  takim przypadkach psy są odławiane 
przez strażników miejskich i  przewożone 
do przytuliska w  ZUK-u. Właściciel, aby 
odebrać zwierzę, musi najpierw zgłosić się 
do Straży Miejskiej w  Mosinie i  wytłuma-
czyć, dlaczego nie dopilnował czworono-
ga. Trzeba liczyć się też z mandatem, który 
może zostać nałożony na taką osobę. Poza 
tym kontrolujemy także warunki bytowa-
nia zwierząt, najczęściej psów. Spotykamy 

się z  przypadkami niewłaściwego trakto-
wania zwierząt. W drastycznych sytuacjach 
możemy odebrać zwierzę w trybie ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwie-
rząt. Trzeba też wiedzieć, że strażnicy miej-
scy przewożą nieodebrane psy z  przytu-
liska w  ZUK-w  Mosinie do Schroniska dla 
zwierząt w Skałowie. To ok. 40 km w jedną 
stronę i  zajmuje sporo czasu. Inną czaso-
chłonną czynnością jest transport osób 
nietrzeźwych do miejsca zamieszkania lub 
na izbę wytrzeźwień do Poznania. 
Spalanie odpadów to także poważny 
problem. W  tym zakresie, na mocy sto-
sownych upoważnień wydanych przez 
Burmistrza Gminy Mosina, prowadzimy 
kontrole nieruchomości, sprawdzając co 
jest spalane w  piecach, czy są zawarte 
umowy na wywóz nieczystości ciekłych, 
czy posesja została wyposażona w  po-
jemniki na odpady, czy została złożona 
deklaracja na odbiór opadów itd. 
Zabezpieczamy również imprezy spor-
towo-kulturalne organizowane przez 
Gminę oraz inne organizacje – a  jest ich 
naprawdę mnóstwo np. Dni Rzeczypo-
spolitej Mosińskiej czy procesje Bożego 
Ciała. Zajmujemy się również zabezpie-
czaniem miejsc awarii. Dla przykładu po-
dam, że rozstawiamy słupki zabezpiecza-
jące zapadnięte studzienki, wygradzamy 
taśmą miejsca niebezpieczne dla zdrowia 
i  życia ludzi, powiadamiamy zarządców 
dróg o konieczności wykonania niezbęd-
nych napraw w tym zakresie.
M.M.: Co wymieniłby Pan jako najwięk-
sze zagrożenia dla mieszkańców?
J.D.: Z  punktu widzenia Straży Miejskiej 
wymieniłbym tutaj psy biegające po uli-
cach bez uwięzi, często przy szkołach, 
stanowiące duże zagrożenie dla dzieci. 
Również osoby będące pod wpływem 
alkoholu i  zaczepiające przechodniów 
o pieniądze stanowią źródło zagrożenia – 
nigdy nie wiadomo jak się zachowają i czy 
ich agresja nie zwróci się przeciwko oso-
bie, która np. odmówiła datku na alkohol. 
Inny problem to prowadzenie niewłaści-
wej gospodarki odpadami np. nieszczelne 
zbiorniki bezodpływowe, wylewnie nie-
czystości ciekłych do gleby – to poważne 

zagrożenie epidemiologiczno – sanitarne. 
Duży problem stanowi wzmożony ruch 
kołowy w  mieście i  ograniczona liczba 
miejsc parkingowych np. na Pl. 20 Paź-
dziernika. Zagrożenie stanowi parkowa-
nie na przejściach dla pieszych i na skrzy-
żowaniach, co może stanowić przyczynek 
do wypadku z udziałem pieszych. Obser-
wujemy także niebezpieczne zachowania 
na kąpieliskach – spożywanie alkoholu 
i  wchodzenie do wody po jego użyciu, 
kąpiel w miejscach zabronionych. To tylko 
niektóre z poważniejszych naruszeń obo-
wiązujących przepisów, których nieprze-
strzeganie może się w  efekcie zakończyć 
wypadkiem i ludzkim nieszczęściem. 
M.M.: Czy mieszkańcy mogą współ-
pracować ze strażnikami? Jeśli tak, to 
w jaki sposób? 
J.D.: Jeżeli chodzi o współpracę z miesz-
kańcami to muszę przyznać, że coraz 
częściej i  chętniej ludzie rozmawiają ze 
strażnikami miejskimi. Dzielą się swoimi 
problemami, informują o  zauważonych 
nieprawidłowościach i  radzą się, gdzie 
mogą załatwić swoją sprawę, której roz-
wiązanie nie zawsze znajduje się w  na-
szych kompetencjach. Otrzymujemy 
także interwencje telefoniczne, listowne 
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i przesłane drogą elektroniczną. Staramy 
się jak najszybciej podejmować inter-
wencje, choć trudno być w  kilku miej-
scach naraz. Czasami trzeba wybierać, 
gdzie udać się najpierw. Priorytetowo 
traktujemy zgłoszenia dotyczące zagro-
żenia życia i zdrowia, na przykład leżący 
człowiek lub pogryzienie przez psa – 
w  takim wypadku zgłoszenia związane 
przykładowo z  nieprawidłowym parko-
waniem muszą „poczekać”.
M.M.: Jakie działania podejmuje Straż 
Miejska w sprawie zanieczyszczenia Ka-
nału Mosińskiego, porzuconych śmieci 
w lasach, na polach itp.? Wielu naszych 
Czytelników interesuje także temat
"dzikiego" parkingu przy ul. Strzeleckiej 
oraz niewłaściwego palenia w  piecach. 
Co robi Straż Miejska w tych sprawach?
J.D.: Zaśmiecanie Kanału Mosińskiego sta-
nowi poważny problem. Ostatnio udało 
się zlikwidować „dzikie wysypisko” opon, 
rur i  gruzu nad kanałem. Nadzorujemy 
pracę osób skazanych na karę ogranicze-
nia wolności, którzy kierowani są przez 
nas także do sprzątania terenów położo-
nych nad Kanałem Mosińskim. Współpra-
cujemy także z innymi Referatami Urzędu 
Miejskiego w  Mosinie. Szukamy wspól-
nie rozwiązań problemów nurtujących 
mieszkańców, jakim jest np. zajmowanie 
miejsc parkingowych przez samochody 
„na sprzedaż” u zbiegu ulic Leszczyńskiej 
i Strzeleckiej w Mosinie. Z uwagi na to, że 
brak jest uchwały Rady Miasta pozwalają-
cej pobierać opłaty targowe od sprzedaży 

aut, a  parking jest ogólnodostępny i  nie 
można zarzucić właścicielom samocho-
dów popełnienia wykroczenia, szukane są 
inne sposoby, które mogłyby przyczynić 
się do rozwiązania uciążliwej sytuacji dla 
mieszkańców. Z  tego, co wiem, pojawił 
się wniosek o  objęcie tego miejsca płat-
ną strefą postoju lub strefą ograniczone-
go postoju. Jesteśmy jako Straż Miejska 
również zainteresowani wyeliminowa-
niem „komisu” z parkingu, który powinien 
obsługiwać pobliskie punkty handlowe, 
a nie służyć ludziom wykorzystującym luki 
w przepisach. 
M.M.: Jak wygląda współpraca Straży 
Miejskiej z policją?
J.D.: Jednym z aspektów naszej działalno-
ści są wspólne patrole pełnione z  Policją. 
Pozwala to wygenerować więcej patroli, 
które mogą prowadzić kontrole miejsc 
szczególnie zagrożonych popełnianiem 
wykroczeń. Podczas wspólnych i  samo-
dzielnych obchodów oraz objazdów lu-
strujemy np. Glinianki, Promenadę, Targo-
wisko, Ptasi Park, Park Strzelnica, boiska 
przy ZSZ i SP 2, okolice sklepów spożyw-
czych, gdzie dochodzi do grupowania się 
osób spożywających alkohol i wiele innych 
miejsc wymagających naszej obecności. 
M.M.: W  jaki sposób wykorzystywany 
jest monitoring miejski? Jak działają 
strażnicy w sytuacji zauważenia zdarze-
nia na monitoringu?
J.D.: Straż Miejska obsługuje także system 
monitoringu wizyjnego miasta. Zauwa-
żone zdarzenia i  nieprawidłowości są 

zgłaszane przez operatora do strażników 
miejskich pełniących służbę w  terenie, 
Policji lub innych służb. Często zgłaszają 
się do nas mieszkańcy, którzy chcą do-
wiedzieć się, czy kamery nagrały kolizję 
lub uszkodzenie ich pojazdów. 
M.M.: Jakie ma Pan dalsze plany związa-
ne z pracą w Straży Miejskiej w Mosinie ?
J.D.: W  dłuższej perspektywie podjąłem 
wspólnie z Burmistrzami działania zmie-
rzające do uzupełnienia stanu osobowe-
go mojej formacji. Prowadzone są nabory 
na wolne stanowiska strażników miej-
skich. Praca jest trudna, odpowiedzialna 
i wymagająca. Jak wiemy w całym kraju, 
nie tylko straże mają problem z pozyska-
niem wykwalifi kowanej kadry pracow-
niczej. Niemniej jednak nam udaje się 
małymi krokami czynić postępy. Zależy 
mi na zbudowaniu skutecznego zespołu 
pracowniczego, który sprosta oczekiwa-
niom mieszkańców.
Jak wszyscy wiemy, rozpoczęły się waka-
cje. Wiążą się z tym dodatkowe obowiąz-
ki dla służb porządkowych. Będziemy 
wspólnie z  Policją kontrolować kąpieli-
ska, a  także miejsca, gdzie gromadzi się 
młodzież. Przy tej okazji zwracam się 
z prośbą do rodziców, aby większą uwa-
gę przywiązywali do tego, co robią ich 
pociechy i z kim nawiązują kontakty oraz 
w  jaki sposób spędzają wolny czas. Na 
pewno pozwoli to uniknąć wielu niepo-
żądanych zdarzeń i problemów.
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę.
 rozmawiała	Marta	Mrowińska

Historia krzyża
Na terenie naszej gminy, w Krośnie, nie-
aleko cmentarza, na wzgórzu, znajduje 
sie duży, drewniany krzyż. Widoczny jest 
on z daleka i z pewnością mijaliśmy go 
wielokrotnie, przejeżdżając obok pobli-
skich osiedli. Nie wszyscy jednak wiedzą, 
że w jego pobliżu, wśród starych sosen i 
bzów, znajduje się jeszcze jeden, mniej-
szy krzyż. Palące się przy nim znicze i 
położone kwiaty świadczą o tym, że ktoś 
pamięta o ludziach, których pamięć on 
symbolizuje – a może o wydarzeniach, 
które rozegrały się w tej okolicy? Drodzy 
Czytelnicy! Jeśli ktoś z Was rozpoznaje 
ten krzyż i mógłby pomóc w odtworze-
niu jego historii, zna jakieś szczegóły, za-
angażowane osoby itp. – prosimy o kon-
takt: redakcja@gazeta-mosina.pl. Razem 
pielęgnujmy historię naszego regionu! 
(red.)
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Sklep z tradycjami
M.M.: Od ilu lat prowadzi Pani sklep, jak zaczęła się ta dzia-
łalność?
J.J.: To chyba najstarszy sklep w Mosinie, ja sama prowadzę go 
dwadzieścia siedem lat, od 1991 roku. Najpierw była to po-
wierzchnia zaledwie jednej czwartej tego sklepu, który jest te-
raz. Potem rozbudowałam to o jeden pokój, a potem o jeszcze 
jeden i tym sposobem sklep rozrósł się do obecnych rozmiarów 
:) Rodzina od strony mamy zawsze związana była z  handlem. 
Przed wojną moja prababcia miała tutaj sklep kolonialny i z krót-
ką odzieżą, potem dziadek prowadził w tym miejscu rzeźnictwo, 
sklep mięsny. Moja mama także pracowała w handlu: najpierw 
w SPOŁEM, potem w GS-ach. 
Często obserwowałam mamę przy pracy, bardzo podobało mi 
się to zajęcie, lubiłam pracować w handlu i zawsze, kiedy mia-
łam czas, pomagałam mamie w sklepie. Po ukończeniu szkoły 
najpierw pracowałam w  SPOŁEM jako dekorator, potem od-
powiadałam za organizację i  technikę sprzedaży, a  następnie 
zaopatrzenie. Muszę przyznać, że Mosina w tamtych czasach – 
mimo, że był to trudny okres - była bardzo dobrze zaopatrzona. 
Jak już wspomniałam, po tych doświadczeniach, w  1991 roku 
otworzyłam swój sklep i prowadzę go do dnia dzisiejszego. 
M.M.: Czy od początku był to sklep o takim profilu – tzn. odzież 
i obuwie? Skąd wybór takiej branży?
J.J.: Na początku była tylko odzież, ale zaraz potem połączyłam 
to z obuwiem. Pracując w zaopatrzeniu miałam te branże pod 
sobą, jak i  wiele innych, dlatego dobrze znałam temat. Swe-
go czasu kierowałam pracą  sklepów: radiowo-telewizyjnego 
i zmechanizowanego na rynku (w tej chwili jest tam sklep spo-
żywczy) oraz elektrycznego (istnieje do tej pory). Różne branże 
nie były mi zatem obce, ale wybrałam te, które najbardziej lubię. 
M.M.: Co fascynującego jest w pracy w handlu?
J.J.: Lubię pracować z  ludźmi, to zawsze jest dla mnie wyzwa-
niem. Lubię obsługiwać klientów, robić dekoracje, bardzo mnie 
to interesuje. W tej branży sporo się dzieje – zmieniają się tren-
dy, ciągle coś innego jest na topie. Myślę, że każdy z nas ma coś, 
co lubi robić. Trzeba po prostu za tym podążać.
M.M.: Które aspekty tej pracy wymieniłaby Pani jako najbar-
dziej przyjemne, a które - najtrudniejsze?
J.J.: Najlepsze były początki, było wtedy mniej sklepów, towar 
cieszył się dobrym zbytem. Teraz jest ich dużo więcej, poza tym 
wiele hurtowni zostało zamkniętych, dużą część towaru sprowa-
dza się bezpośrednio od producentów – jest on wówczas tańszy, 
ale trzeba zamawiać większe ilości, co stwarza problemy z maga-
zynowaniem towaru itp. Zamówienia musimy robić też z dużym 
wyprzedzeniem (już teraz myślę na przykład o kolekcji zimowej).  
M.M.: Co według Pani składa się na sukces?
J.J.: Na pewno ogromne znaczenie ma praktyka, lata pracy 
w  branży. Przydaje się też i  owocuje wcześniej zdobyte do-
świadczenie – w moim przypadku była to praca jako dekorator 
w  Społem PSS w  Puszczykowie – robiłyśmy wtedy dekoracje 
okien wystawowych w Puszczykowie, Mosinie, Luboniu i Pobie-
dziskach. Po reorganizacji pracowałam w Mosinie na tym samym 

stanowisku, a także jako referent organizacji i techniki sprzeda-
ży. Doświadczenie zdobywałam również jako zaopatrzeniowiec 
artykułów przemysłowych, co wiązało się z częstymi wyjazdami 
po towar bezpośrednio do producentów w całym kraju.
To była zupełnie inna praca niż teraz, nikt nie liczył godzin, je-
śli było trzeba, pracowało się dłużej i nikt się nie skarżył, waż-
ne było, żeby wykonać daną pracę. To wszystko w  przyszłości 
przynosiło efekty i  owocowało w  kolejnych miejscach pracy, 
a w końcu – w mojej działalności. Własna firma to praca prak-
tycznie od rana do wieczora, trzeba być przygotowanym na in-
tensywność każdego dnia. 
Myślę też, że trzeba lubić to, co się robi – ja bardzo lubię być 
z klientami, obsługiwać ich, sprawia mi to po prostu przyjem-
ność. Bardzo się cieszę, kiedy klienci wychodzą zadowoleni, 
wracają do nas, są stałymi bywalcami sklepu.
M.M.: Jakie cechy, umiejętności ma według Pani kobieta sukcesu?
J.J.: Ja po prostu jestem zadowolona z tego, co robię, czuję się 
w tym spełniona. Ważne jest też zaangażowanie, tej pracy trze-
ba poświęcić sporo czasu. Prowadzenie sklepu jest wymagające. 
Najtrudniej jest w okresach, kiedy na przykład nie mam pracow-
nika i wszystkie obowiązki muszę wykonywać sama – wówczas 
inne sprawy trzeba planować poza godzinami otwarcia sklepu, 
co wymaga ode mnie dużej mobilizacji i dobrej organizacji pra-
cy. Ważne jest też, żeby dobrze rozumieć się z  osobą, z  którą 
pracujemy. 
Poza tym - trzeba ciągle przewidywać, brać pod uwagę chociaż-
by pogodę – na przykład zawsze, kiedy pada, znajdują się klien-
ci na kalosze, zatem mam je ciągle w magazynie :) 
M.M.: Proszę opowiedzieć o  swoich zainteresowaniach poza 
branżą handlową – wiem, że śpiewa Pani w Chórze pw. Świętej 
Cecylii w Mosinie.
J.J.: Tak - w chórze jestem przeszło trzydzieści lat – w każdy piątek 
zjawiam się na próbie i to stało się już moim przyzwyczajeniem. 
Wśród członków chóru panuje dobra, rodzinna atmosfera. Tutaj 
znowu potrzebna jest dobra organizacja czasu, a  niekiedy nie 

Sukces w szpilkach
W	 dzisiejszym	 odcinku	 "Sukcesu	 w	 szpilkach"	 rozmawiam	 z	 Janiną Jóźwiak,	 właścicielką	 sklepu	 odzieżowo	 –	 obuwniczego	
"NINA"	w	Mosinie,	jednego	z	najstarszych	w	mieście.	Pani	Janina	opowiada	o	handlowej	tradycji	w	rodzinie,	swojej	pasji	nie	tylko	
do	handlu	i	o	tym,	co	według	niej	jest	gwarancją	sukcesu.	Zapraszamy	do	lektury	oraz	oczywiście	–	odwiedzenia	sklepu.	Dobra	
obsługa	na	wysokim	poziomie	gwarantowana!
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mam go zbyt wiele - zamykam sklep o osiemnastej, szybko robię 
obiad (lub przygotowuję go dzień wcześniej) i  już na dziewięt-
nastą idę na próbę. Uważam, że brak czasu nie jest wytłumacze-
niem, bo jeżeli chcemy go na coś znaleźć – zawsze znajdziemy. 
To kwestia wyboru i tego, żeby robić to, co chcemy. Teraz czeka 
nas kilka ważnych wydarzeń, między innymi coroczny przeglad 
chórów, który tym razem odbędzie się w Czempiniu.
M.M.: A jakie ma Pani plany na przyszłość związane z prowa-
dzeniem sklepu?

J.J.: Chciałabym, żeby jedna z  moich synowych przyszła tutaj 
do pracy :) Moja wnuczka już robi zdjęcia, kiedy przyjeżdża, wy-
kłada towar, pomaga mi, wdraża się –  cieszy mnie to, bo ja też 
uczyłam się w  podobny sposób od mojej mamy. Może zatem 
handlowa tradycja w naszej rodzinie przetrwa i zostanie przeka-
zana następnemu pokoleniu.
M.M.: Życzę zatem, by spełniły się wszelkie Pani plany i bar-
dzo dziękuję za spotkanie.
	 Rozmawiała:	Marta	Mrowińska

Poezja – po co ci to? 
Czy lubisz poezję? Czy można się nauczyć pisać wiersze? 

 No, ale po co? Po co człowiekowi ta poezja? Takie prowo-
kacyjne pytanie było motywem przewodnim spotkania 
w Puszczykowie dla około 30 osób, różnej płci, wieku i za-
wodów, parających się poezją. Przyjechali do Puszczykowa 
z Wielkopolski a  nawet z  odległych zakątków Polski, aby 
poznawać tajniki warsztatu poetyckiego, słuchać wierszy 
oraz „rozmawiać z poezją”.  
Dla twórców pisanie wierszy jest z  pewnością sposobem 
poznawania swojego wewnętrznego świata,  ekspresją 
uczuć. Jest też połączeniem pamięci zdarzeń z  emocja-
mi. Dla przeciętnego czytelnika może być momentem 
odwołania się do własnych przeżyć, refl eksji nad słowem, 
obrazem, który to słowo tworzy – maluje. Te dwudniowe 
spotkania miały zarówno charakter warsztatowy jak i  sa-
mokształceniowy, a także promujący czytelnictwo poezji. 
Były również okazją do czytania i  słuchania wierszy oraz 
miejscem konfrontacji własnych umiejętności, nabywa-
niem świadomości poetyckiej, literackiej. Wśród zebranych 
znaleźli się uznani już w Polsce twórcy np.: Joanna Roszak, 
Jerzy Ł. Kaczmarek, Jacek  Molęda, Ewa Witke, Agnieszka 
Żuchowska-Arendt… a także autorzy po debiucie, adepci 
poezji czy piszący od wielu lat do „szufl ady” np.: puszczy-
kowianka Maria Frączek. Poważne rozważania na temat 
rozumienia poezji czy norm poetyckich zakończyły się 
pierwszego dnia – recitalem poezji śpiewanej w  wyko-
naniu Janusza Waścińskiego, a  drugiego, prowadzonym 
przez Michała Małysę, pełnym humoru pojedynkiem na 
wiersze, zwanym Slamem poetyckim. 
Było to pierwsze tego typu spotkanie w Puszczykowie, adre-
sowane do wielkopolskich poetów,  otwarte również dla pu-
bliczności. Pozostał po nim trwały ślad w postaci almanachu 
„Rozmów z Poezją”. Zainteresowani mogą otrzymać okolicz-
nościowy tom w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie.
 Małgorzata	Ornoch-Tabędzka

Realizatorka projektu: Łucja Dudzińska, poetka, szefowa Fun-
dacji Otwartych Na Twórczość i ofi cyny wydawniczej FONT, ini-
cjatorka ogólnopolskiej Grupy Literycznej Na Krechę, członkini 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Współre-
alizatorka i gospodyni spotkania w Domu Pracy Twórczej w 
Puszczykowie przy ul. Podleśnej 10:  Małgorzata Ornoch-Ta-
będzka, prezes Fundacji Przestrzeń Aktywności Rozwoju i Kre-
atywności (PARK).                                                                                                                             

Projekt został dofi nansowany z budżetu Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego, a publikacja, która jest efektem 
spotkań, powstała również dzięki wsparciu fi nansowemu Mia-
sta Puszczykowa. Patronat medialny objęła Gazeta Mosińsko-
Puszczykowska.
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Wieś z wikliniarską tradycją

Rogalińskie koszyki we wspomnieniach 
pana Tadeusza
O  historii wikliny w  Rogalinku opowiada 
jeden z mieszkańców, Tadeusz Woś. "Moż-
na powiedzieć, że Rogalinek wybudował 
się na koszykach. Słyszałem taką legendę, 
że kiedyś pewien człowiek – wędrowiec - 
przyszedł do Rogalinka i chciał się tutaj za-
trzymać na nocleg. W zamian za udzielo-
ną gościnę nauczył gospodarzy wyplatać 
koszyki. Nie wiem, czy to prawda, ale taka 
legenda po wsi chodziła. W mojej rodzinie 
koszyki wyplatała najpierw moja babcia, 
potem rodzice, sam też zajmowałem się 
tym w młodych latach... Był czas, że koszy-
ków produkowano tyle, że trudno było je 
sprzedać. Kiedyś koszyki były potrzebne 
do wielu prac w  polu, a  z  mechanizacją 
wszystko się zmieniło i  nie używa się ich 
już tak często jak dawniej. 
W  Rogalinku, bodajże na początku lat 
sześćdziesiątych, powstała Spółdzielnia 
Koszykarska, a założyli ją trzej mieszkańcy 
wioski. Sprowadzali wiklinę z Nowego To-
myśla, zatrudnili ludzi – niektórzy nawet 
wypracowali sobie tam emerytury. Po 
jakims czasie sprzedaż koszyków zaczęła 
iść bardzo dobrze – wówczas działalność 
się rozrosła, zakupiono samochody do 
transportu koszyków, by móc je sprzeda-
wać w całej Polsce. Powstawały wówczas 
we wsiach SKR-y, tam budowano małe 
magazyny. Ze Spółdzielni Koszykarskiej 
powstała Spółdzielnia Usługowo-Wy-
twórcza Kółek Rolniczych. Produkowano 
tam pustaki i inne wyroby, a oprócz tego 
zajmowano się wikliniarstwem – tak, jak 
powiedziałem, Rogalinek rozbudował się 
na koszykach.  Były to czasy, gdzie prak-
tycznie cała wieś wyplatała koszyki i spo-
ro ludzi utrzymywało się z tego". 
Jak powstaje wiklinowy koszyk? Pan Ta-
deusz wyjaśnia: "Zaczynało się od tego, że 
najpierw trzeba było zrobić dno koszyka, 
potem oprawić w  nie pałąk, okrzyżować, 
poodcinać końcówki, następnie oplatać, 
a na końcu – zrobić koronkę.  Kiedyś było 
to dodatkowe zajęcie dla wielu osób, u nas 
w rodzinie dzieci miały swoje zadania, każ-
dy z nas  robił swoją część koszyka. Jedna 
osoba potrafiła w ciągu dnia wypleść czte-
ry koszyki, a jeżeli z pomocą – to oczywi-
ście więcej. Była to jednak dość trudna 

praca, wiklinę trzeba było oplatać palcami, 
na których często robiły się odciski". 
Skąd brano towar do wyplatania koszy-
ków? "Kiedyś dużo wilkiny rosło nad War-
tą, ludzie wycinali sobie faszyny na pałąki, 
wyplatali koszyki, tzw. kipy, kosze do wę-
gla, do sieczki, nawet meble z wilkiny. 
Wiklinę trzeba było sobie wcześniej przy-
gotować. Kiedyś latem wszyscy moczyli ją 
w rzece. Wiklinę ścinało się na jesieni, kie-
dy opadły liście, do lata zatem wysychała. 
Trzeba ją było przed użyciem namoczyć. 
Kiedy była już miękka, nadawała się do 
wyplatania. Robiło się też tzw. białą wikli-
nę, którą trzeba było wcześniej gotować, 
żeby potem zdjąć z  niej wierzchnia war-
stwę – wtedy była biała. 
Teraz wikliniarstwo zanika, koszyki nie są 
już nikomu potrzebne tak, jak dawniej, 
w większości zostały wyparte przez plastik". 

Koszyki pani Teresy
Z panem Tadeuszem odwiedzamy panią 
Teresę Szatkowską, jedną z  nielicznych 
mieszkanek Rogalinka, która do tej pory 
zajmuje się wikliniarstwem. Pani Teresa 
opowiada: 
"Mój ojciec, Józef Konieczka, założył 
(wspomnianą już – przyp. red.) Spół-
dzielnię Koszykarską, w której wyplatano 
koszyki. Kiedyś na przykład, w czasie wy-
kopków, ludzie potrzebowali mnóstwo 
koszyków, a  teraz wszystko zostało wy-
parte przez maszyny. Ja nauczyłam się 
wyplatania od ojca,mąż też od swoich ro-

dziców – moje dzieci jednak już nie chcą 
się tym zajmować, jak większość młodych 
ludzi, i powoli ten zawód zanika:) To ciężka 
i  "brudna" robota, potrzeba do niej dużo 
siły – ale ja to lubię :) Sztuką jest umiejęt-
ność chociażby odpowiedniego wyprofi-
lowania koszyka, żeby był odpowiednio 
wyprowadzony, równy. Ale jak ktoś jest 
pojętny, to się nauczy".
Pani Teresa wyplata głównie koszyki. "Robię 
teraz koszyki wyłącznie do ziemniaków i na 
grzyby. Kiedyś wyplatałam jeszcze okrągłe, 
tzw. kipy, z  dwoma pałąkami. Zajmuję się 
tym ponad pięćdziesiąt lat i wciąż to lubię.  
Będąc młodą dziewczyną skończyłam li-
ceum medyczne, ale kiedy pojechałam na 
praktykę do szpitala i  zobaczyłam krew, 
musiałam zrezygnować, okazało się, że nie 
mogłam pracować w tym zawodzie. Wtedy 
moja babcia powiedziała: "Weź się, Teresa, 
naucz koszyków – przyjdą czasy, że jak be-
dziesz to umiala to je sprzedasz i zawsze so-
bie poradzisz." I miała rację – teraz ta umie-
jętność bardzo mi się przydaje. Owszem, 
czasem mam takie dni, że nie chce mi się 
zabierać za wiklinę, ale – jak każdej roboty, 
także i tej trzeba przypilnować i nie odpusz-
czać.". W  mojej obecności pani Teresa robi 
dno koszyka – wychodzi idealnie równe, 
identycznych rozmiarów co pozostałe :)
Wyplatając koszyk, mówi dalej: "Kiedyś 
przez całe lato przerabialiśmy od sześciu 
do ośmiu ton wilkiny. Teraz wystarcza mi 
pięć centnarów. Z centnara wyplatam oko-
ło osiemnastu koszyków, zależy od wilkiny 

Nie wszyscy wiedzą, że Rogalinek to wieś o bogatej przeszłości i tradycji wikliniarskiej. Postanowiliśmy odwiedzić 
działających jeszcze, wciąż zajmujących się wikliniarstwem mieszkańców Rogalinka. Poza wiedzą na temat wyplatania 
koszyków i procesu wikliniarstwa zyskaliśmy coś więcej: możliwość spotkania z ludźmi, którzy kochają swoje miejsce, 
wieś, w której żyją i mają pasję, o której opowiadają z niegasnącym błyskiem w oku i wielką miłością w sercu. 
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30 maja br. policjantka ds. profi laktyki społecznej wspólnie 
z  dzielnicowymi Komisariatu Policji w  Mosinie zorganizowała 
spotkanie na temat bezpieczeństwa w Przedszkolu Akademia 
Odkrywców w Krośnie.
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w  Mosinie 30 maja br. 
wspólnie z  przedstawicielami Starostwa Powiatowego w  Po-
znaniu przeprowadzili spotkania na temat bezpieczeństwa w 4 
grupach Przedszkola Akademii Odkrywców w Krośnie.
Podczas spotkania policjanci wraz z przedstawicielami Wydzia-
łu Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 
Poznania omówili przede wszystkim zasady bezpiecznego po-
ruszania się po drodze, w szczególności znaczenie znaków dro-
gowych dla pieszych oraz wartości jakie noszą za sobą noszone 
elementy odblaskowe.
Jednakże była to także okazja do podkreślenia zasad ograni-
czonego zaufania, jak i bezpiecznej zabawy oraz postępowania 
w  sytuacji zagrożenia, przypominając jednocześnie o  najważ-
niejszych numerach alarmowych.
Uczestnicy spotkania z rąk przedstawicieli Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu w ramach poprawy bezpieczeństwa Powiatu 
Poznańskiego otrzymali kamizelki odblaskowe. W  spotkaniu 
uczestniczyło ok. 115 dzieci.
I. Labrzycka – S/S
	 (tekst	i zdjęcia:	Komenda	Miejska	Policji	w Poznaniu)

Bezpieczniej na drodze w Mosinie

i tego, ile jest odpadów. W tym roku masa 
wilkiny jest chora, łamie się, sporo się 
wówczas marnuje. Surowiec kupujuemy 
w Borui Kościelnej, tam są plantacje, które 
jednak też powoli zanikają, bo zmniejsza 
się zapotrzebowanie na wilkinę. Obecnie 
chyba największe plantacje są w Rudniku. 
Teraz większość z nich przebranżawia się 
na uprawę chmielu, bo wiklina staje się co-
raz mniej opłacalna".

Pasja wikliniarstwa i dusza poety
Na koniec odwiedzamy miejsce znane 
chyba wszystkim miłośnikom wyrobów 
z wilkiny i nie tylko – dom i pracownię Jana 
Kantego Hetmana, niezwykle utalento-
wanego rzemieślnika, poety, człowieka 
pochłoniętego swoją pasją i potrafi ącego 
z wilkiny zrobić praktycznie wszystko. Od 
pięćdziesięciu sześciu lat mieszka w  Ro-
galinku, tutaj tworzy, ceniąc sobie spokój 
i kontakt z naturą.
Pan Jan jest piątym pokoleniem w  swej 
rodzinie trudniącym się wikliniarstwem. 
Samouk, zaczynał od najprostszych wy-
robów, obecnie zaś tworzy wszelkie, na-
wet bardzo skomplikowane konstrukcje 
i  przedmioty. Wikliniarstwo rozszerzyl 
o  metaloplastykę, połączenie z  fl orysty-
ką, architekturę ogrodową. Poprzez za-
stosowanie specjalnych procesów tech-
nologicznych uzyskuje ciekawe barwy 
wilkiny, co wykorzystuje tworząc obrazy 
czy inne wiklinowe kompozycje. Wszyst-
kie elementy (także stolarkę i metal) robi 
sam, gdyż – jak twierdzi - "jestem indy-

widualistą, potrzebuję sprecyzowanej, 
solidnej roboty. Kiedy zrobię coś sam, 
wiem, że jest to zrobione dokładnie. 
W  końcu to ja fi rmuję produkt swoim 
nazwiskiem". Dlatego bardzo dokładnie 
wygładza wszelkie krawędzie, dba, by 
nie było ostrych zakończeń, nierównych 
krawędzi itp. Każda rzecz jest wykonana 
perfekcyjnie, a przy tym – z pasją.
Ma w  swoim dorobku zarówno małe ko-
szyki, osłonki do kwiatów czy doniczki, jak 
i  rekwizyty do fi lmów czy teatrów, prace 
dla skansenów, fi lharmonii, potężnych 
wymiarów elementy do wystroju wnętrz, 
restauracji, ośrodków wypoczynkowych, 
ogrodów. Jak zresztą sam przyznaje, "naj-
bardziej podoba mi się architektura ogro-
dowa, to moja pasja".
Znany mu jest cały proces wilkiniarstwa, 
poczawszy od uprawy surowca, poprzez 
jego zbiór, obróbkę, aż do ostatecznego 
procesu wytwarzania wyrobu. "Wikli-
niarstwo jest moją pasją, moim hobby 
i  perspektywą na przyszłość. Moim ci-
chym marzeniem jest nadzieja, że wikli-
niarstwo jako całokształt nie zaginie i nie 
zatraci korzeni, tak bardzo związanych 
z  Polską, Poznaniem... Rogalinkiem" – 
wyznaje. Na koniec – podarowuje jeden 
ze swoich wierszy:

"Wikliniarz pradawny"
Mały zydel na trzech nogach,
stół uchylny w kształt podkowy,
Nóż, sekator, szpilor, szwajca
i wikliniarz już gotowy.

Snopek witki sto czterdzieści,
dno i stawy warkoczowe,
Jeszcze wyplot na dwie szychty
i już dzieło jest gotowe.

Kabłąk wcisnąć – opleść w koło,
wyciąć resztki i do kwasu,
Koszyk właśnie tak powstaje,
By na grzyby iść do lasu.

Wszystkie te spotkania były niesamowite, 
cenne i bardzo ciekawe. Serdecznie zapra-
szamy Czytelników do odwiedzenia Ro-
galinka i  zgłębiania jego bogatej historii 
związanej nierozłącznie z wikliniarstwem. 
(red.)
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Groźny wypadek w Puszczykowie
16 czerwca br. w godzinach porannych na skrzyżowaniu ulic Nad-
warciańskiej i Kosynierów Miłosławskich w Puszczykowie miał 
miejsce groźnie wyglądający wypadek, w którym doszło do zde-
rzenia dwóch aut osobowych. W działaniach brały udział jednost-
ki z OSP Puszczykowo oraz JRG9 Mosina. 
Apelujemy o ostrożność
W ostatnim czasie na terenie gmin Puszczykowo i Mosina docho-
dzi do co raz większej ilości wypadków, w tym również z udziałem 
motocyklistów i rowerzystów. Policjanci apelują do wszystkich 
uczestników ruchu o szczególną ostrożność podczas jazdy. Niedo-
stosowanie prędkości do warunków drogowych, nadmierna pręd-
kość, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, a także 
lekkomyślność kierowców to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń 
drogowych. Zwolnijmy, zachowajmy maksimum ostrożności, aby 
na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii.
	 źródło,	zdjęcia:	OSP	Puszczykowo

kolor

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
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kolor kolor

Integracyjny Dzień Dziecka w Żabinku
Z  okazji Dnia Dziecka 02 czerwca 2018 r. 
odbył się w  Żabinku integracyjny DZIEŃ 
DZIECKA połączony z „POTUPAJKĄ”.
Uroczystość uświetniły zabawy oraz kon-
kursy dla najmłodszych. Zajęcia plastycz-
ne, zamek dmuchany oraz rywalizacja 
w  oponkach cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. Dla troszkę starszych dzieci 
przygotowane zostało mini boisko piłkar-
skie. Animatorzy przygotowali program, 
w którym każdy znalazł coś dla siebie. 
Dla odważnych i lubiących zwierzęta dzie-
ci czekały przejażdżki konne. Spragnieni 
historii zapoznali się z  prehistorycznymi 
kośćmi, o  których opowiadał Pan Walde-
mar Wiązek. 
Dla wszystkich, którzy nie zdążyli przeczy-
tać informacji o Dniu Dziecka, OSP Pecna 
organizowała przejażdżki wozem strażac-
kim zachęcając do udziału w imprezie. 
Tradycją stał się mecz piłki nożnej… i tak 
też było w  tym roku. Mecz był zacięty, 
a bramkarze dzielnie bronili bramek. 
Dla najlepszych graczy przygotowane 
zostały koszulki, piłka, a nagrodą główną, 
którą wręczał Zastępca Burmistrza Pan 

Przemysław Mieloch była „KURA NIOSKA”. 
W trakcie uroczystości każdy mógł poczę-
stować się kiełbaską z  grilla, „pyrą z  gzi-
kiem”, pysznymi plackami oraz galaretka-
mi a  nawet szaszłykami z  owoców oraz 
pieczywem chrupkim. 
W ten upalny dzień ochładzały nas zimne 
napoje malinowe, kompot truskawkowy 
oraz lody. 
Dla wszystkich wędrowniczków: dzieci, 
mam, tatusiów, cioć, wujków, babć i dziad-
ków ciekawych świata 27 maja 2018 r. 

odbył się wyjazd autokarowy do Zoo we 
Wrocławiu. Wszyscy podziwialiśmy gonią-
ce się małpy, odpoczywające słonie oraz 
Afrykarium. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się gigantyczny żółw.
Każdy znalazł coś dla siebie z okazji tego-
rocznego DNIA DZIECKA.  
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
w  przygotowaniu Dnia Dziecka i  SER-
DECZNIE ZAPRASZAMY ZA ROK. 
 Agnieszka	Gorzyńska

uczniowie z Mosiny 
na Festynie Integracyjnym „Dzieci – Dzieciom” 
Dnia 8 czerwca 2018 r. uczniowie prowa-
dzonego przez powiat poznański  Spe-
cjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego im. J. Korczaka w  Mosinie  po raz  
kolejny wzięli udział w  Festynie Integra-
cyjnym ”Dzieci – Dzieciom” Poznań 2018, 
organizowanym przez Fundację  Renaty 
Mataczyńskiej i   Izabeli Ewy Kwiatkow-
skiej „Światełko w Tunelu”.
Impreza została zorganizowana już po 
raz dziewiętnasty z  okazji Międzynaro-
dowego Dnia Dziecka. Ideą festynu jest 
niezmiennie integracja uczniów z  wiel-
kopolskich szkół. Poprzez gry, zabawy 
dydaktyczne, sport i  rekreację ruchową 
dzieci wspólnie spędzają czas, poznają 
się wzajemnie, wzbogacając swoje do-
świadczenia w  nawiązywaniu nowych 
kontaktów społecznych, ucząc się zacho-
wania w  nowych sytuacjach uczestniczą 
w procesie nauczania.
Aby uczcić pamięć Powstańców Wiel-
kopolskich w  setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, tegoroczny 
podtytuł festynu brzmiał -  „Wszyscy jeste-

śmy Wielkopolanami - ku czci Powstań-
ców Wielkopolskich”.  Uczniowie z Mosiny 
w strojach upamiętniających Powstańców 
Wielkopolskich wzięli udział w uroczystej 
paradzie szkół, która rozpoczęła impre-
zę. Po części ofi cjalnej uczniowie mogli 
sprawdzić swoje umiejętności ruchowe 

w  wielu konkurencjach sportowo-rekre-
acyjnych, odwiedzić „Miasteczko Dr Clow-
na” i „Miasteczko policyjne”, gdzie czekały 
na nich niespodzianki, tradycyjnie nie za-
brakło też słodkiego poczęstunku.
 Marlena	Jastrzębowska
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"Za każdy uśmiech Twój (...) mój kolorowy świat weź"
Na łamach naszej gazety od jakiegoś 
czasu pojawiają się informacje dotyczą-
ce wolontariatu i  możliwości pracy dla 
wolontariuszy. Kim są wolontariusze? Co 
sprawia, że chcą pomagać? 
Postanowiłam przekonać się sama i dołą-
czyć do grona "pomagaczy". Wybór padł 
na Stowarzyszenie Sami Swoi Niepełno-
sprawni w  Mosinie, a  pomysł zrodził się 
podczas spotkania z  p. Violettą Bartni-
kowską, prezesem Stowarzyszenia. 
Był upalny, słoneczny dzień. Bezpośred-
nio po pracy, nieco już zmęczona, po-
spieszyłam na umówione spotkanie. Przy 
szkole na ul. Topolowej czekała już grupa 
podopiecznych: Bartek, Kuba, dwóch Se-
bastianów i Krystian – ten, jak się okaza-
ło, także w roli wolontariusza. Z młodymi 
ludźmi przybyły ich mamy, które po poja-
wieniu się wolontariuszek zostawiły pod 
opieką swoje dzieci, by móc skorzystać 
z chwili dla siebie. 
Pogoda była piękna, zatem ruszyliśmy 
na spacer. W drodze toczyły się rozmowy 
o  wizycie u  fryzjera, pracy, zwierzętach 
domowych, pogodzie i jedzeniu, słowem 
– codzienność. Jak wielu z nas, wolonta-
riusze mają wiele obowiązków, pracują, 
żyją swoimi pasjami, rozwiązują codzien-
ne problemy. Co powoduje, że mimo wie-
lu zajęć znajdują czas i ochotę na to, by 
towarzyszyć osobom z  niepełnospraw-
nościami? 
Odpowiedź uzyskuję patrząc na figlarne 
iskierki w oczach wolontariuszek, uśmie-
chy i  prawdziwą radość, jaką czerpią ze 
spotkania. One naprawdę to lubią, chcą 
tutaj być i robią to z przyjemnością. Każ-
da z  uczestniczących w  czwartkowym 
spacerze pań na codzień pracuje w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym, a  chłopcy, z  którymi spędzamy 
popołudniowy czas, są jego wychowan-
kami. Rodzi mi się w głowie pytanie, czy 
one nie czują się trochę jak w pracy...? Czy 
nie są zmęczone, znużone, nie potrzebu-
ją tzw. odskoczni? Zadaję to pytanie Do-
rocie, lecz spoglądając na nią właściwie 
nie potrzebuję odpowiedzi. Dorota opo-
wiada o  szczerości, autentyczności osób 
z  niepełnosprawnością, a  także radości, 
jaką sprawia jej kontakt z nimi. Kiedy po-
tem siedzimy, odpoczywając na ławkach 
i  patrzę jak komunikuje się z  Sebastia-
nem, widzę, że rzeczywiście – ona kocha 
te spotkania, te relacje, ten czas. 
Dwie godziny mijają bardzo szybko. 
W  tym czasie staram się poznać pod-

opiecznych – jestem rozbawiona rozmo-
wą i żartami z Sebastianem (jakie poczu-
cie humoru i dystans do siebie! Niejeden 
z  nas mógłby się wiele nauczyć), zasko-
czona postawą Krystiana, który mimo 
upału dzielnie i  chętnie pomaga przy 
wózkach. Zachwyca mnie spojrzenie i de-
likatność "drugiego" Sebastiana – w jego 
twarzy i spojrzeniu jest coś, co powoduje, 
że trudno mi oderwać od niego wzrok: 
może to delikatność, szczerość, wrażli-
wość? Patrzę na niego i widzę pięknego 
człowieka. Z  kolei Kuba daje się poznać 
z nieco innej, zadziornej, czupurnej  stro-
ny: jest najwyraźniej w  nastroju do żar-
tów, zaczepia, śmieje się. Czuję wyraźnie, 
że to prowokacje skierowane pod moim 
adresem, z początku nie wiem, co robić, 
ale postanawiam dać i  jemu, i sobie tro-
chę czasu na bliższe poznanie się. Obser-
wuję relacje Kuby z  wolontariuszkami – 
kiedy siedzi na huśtawce w towarzystwie 
Ewy, widzę, jak pięknie się uśmiecha, jest 
spokojny, nawet nieco zamyślony, roz-
mawia (o  jedzeniu – szczerze mówiąc, 
patrząc na niego ja też czuję nasilający 
się głód) – patrzę, z jaką łatwoscią komu-
nikuje się z  otoczeniem, rozbraja swoją 
szczerością i  cudownym uśmiechem. 
Jest jeszcze Bartek – przez cały spacer 
wydaje się być w ogóle nie zainteresowa-
ny moją osobą, ale na koniec posyła mi 
urocze, pogodne spojrzenie – tylko dla 
mnie i  bezpośrednio do mnie :) I  to jest 
największa nagroda za moje oczekiwanie 
na sygnał z jego strony.  

To tylko dwie godziny. Dla nas – to nie-
wiele, wymaga jedynie odpowiedniej or-
ganizacji czasu i zaplanowania tego spo-
tkania. Wystarczy przyjść i – BYĆ. Słuchać, 
patrzeć i chcieć się spotkać z drugim czło-
wiekiem. Bardzo szybko zauważymy, jak 
wiele możemy zyskać, rodzi się nawet py-
tanie – kto tu komu bardziej pomaga? :) 
A  co w  tym czasie robią rodzice? Dwie 
godziny – tyle mają dla siebie. Na zaku-
py, załatwienie pilnych spraw, a  czasem 
– na to, by w  spokoju wypić kawę czy 
wyciągnąć się na kanapie. Po prostu. By 
złapać oddech, chwilę wytchnienia przed 
następnym dniem, tygodniem, kolejnymi 
obowiązkami. Każdy z nas ma ich wiele. 
Ale z pewnością łatwiej jest, kiedy może-
my sobie nawzajem pomagać. Zapew-
niam, że dając siebie i  swój czas innym 
– zyskujemy dużo więcej niż moglibyśmy 
się spodziewać. Spotkanie z  wolonta-
riuszami i  podopiecznymi Stowarzysze-
nia na długo utkwi w  mej pamięci. A  za 
każdy uśmiech Kuby, Sebastiana, Bartka  
i  innych warto zaprosić ich do własnego 
świata. Wówczas będzie on jescze bogat-
szy i bardziej kolorowy. 
Wszystkich zainteresowanych wolonta-
riatem zapraszamy do kontaktu: wolon-
tariatmosina@gmail.com tel. 510 679 
056, fb: Mosińsko-Puszczykowskie Cen-
trum Wolontariatu. Kontakt bezpośred-
nio do Stowarzyszenia Sami Swoi Niepeł-
nosprawni w  Mosinie: tel. 880 436 704. 
(M.M.)

Kącik Wolontariusza
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Boisko im. Ewy Pomes w Puszczykowie

Kronika Policyjna z Mosiny i Puszczykowa

W  piątek, 15 czerwca 2018 r. odbyła się uroczystość nadania 
boisku sportowemu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczy-
kowie imienia Ewy Pomes, olimpijki i  współzałożycielki Pusz-
czykowskiego Klubu Olimpijczyka im. Marka Łbika. Organizto-
rem uroczystości był UM Puszczykowo oraz Klub Olimpijczyka 
w Puszczykowie, zaś partnerem SP nr 2 w Puszczykowie. Patro-
nat nad wydarzeniem objął Polski Komitet Olimpijski.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością między innymi przed-
stawiciele lokalnych władz, placówek oświatowych oraz przyja-
ciele i  rodzina Ewy Pomes. Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się: przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Marian 
Sypniewski, polski szermierz, dwukrotny medalista olimpijski 
we fl orecie -Barcelona, Moskwa, mistrz świata; patron Klubu 
Olimpijczyka Puszczykowo, Marek Łbik - polski kajakarz, dwu-
krotny mistrz świata, dwukrotny medalista olimpijski z  Seulu 
(1988), wielokrotny mistrz Polski; Izabela Dylewska - polska 
zawodniczka uprawiająca kajakarstwo, dwukrotna brązowa 
medalistka igrzysk olimpijskich, medalistka mistrzostw świata 
i Europy, trenerka; koleżanki wioślarki Ewy z drużyny.
Odsłonięta została tablica upamiętniająca sylwetkę Ewy Pomes, 
odbył się także mecz o  puchar jej imienia. Rozegrane zostały 
również mecze chłopców i  dziewcząt piłki siatkowej plażowej 
o Puchary Polskiego Komitetu Olimpijskiego, rozgrywki sporto-
we klas 0 – 3, sportowe stacje zadaniowe dla klas 4 – 7 i gimnaj-
zum oraz zawody – ergonometry.
Warto wspomnieć, że Ewa Pomes była jedną z reprezentantek 
Polski w wioślarstwie na Olimpiadzie w Moskwie w 1980 roku, 
czterokrotną mistrzynią Polski w osadzie wioślarskiej czwórki ze 
sternikiem i  ósemki – tu w  1980 i  1985 roku. Jej kariera spor-

towa przypadała na lata 1976 – 1985. Przez szesnaście lat była 
nauczycielem wychowania fi zycznego między innymi w Szkole 
Podstawowej nr 2 i  Gimnazjum nr 2 w  Puszczykowie. W  2010 
roku wraz z kilkoma "zapaleńcami" założyła Puszczykowski Klub 
Olimpijczyka, gdzie organizowała spotkania z  innymi olimpij-
czykami oraz wyjazdy dzieci i młodzieży na imprezy sportowe. 
Za działalność społeczną i  sportową otrzymała wiele nagród: 
Złoty Medal im. Piaseckiego dla sportowców z  osiągnięciami 
olimpijskimi, w 2010 r. odznaczenie z Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego za zaangażowanie dzieci w sport oraz medal AZS na 
60-lecie jego działalności. 
Puszczykowski Klub Olimpijczyka rozwija się i  prężnie działa, 
skupiając w  swych szeregach młodych sportowców. Uroczy-
stość pokazała, że idea olimpijska krzewiona przez Ewę Pomes 
wciąż pozostaje żywa, a młodzi ludzie rozwijają pasję do sportu 
w różnych dziedzinach. (red.)

W okresie od 15 maja do 15 czerwca 2018 r. na terenie miasta 
i gminy Mosina doszło do: 
- 5 kradzieży; 
- 2 kradzieży z włamaniem; 
- 1 uszkodzenia mienia; 
- 1 kradzież samochodu; 
- zgłoszono 6 innych przestępstw; 
- 31 kolizji drogowych; 
- 1 wypadek drogowy. 
Policjanci na terenie miasta i gminy Mosina w podanym okresie 
czasu zatrzymali 6 osób na gorącym uczynku popełnienia prze-
stępstwa. 
Policjanci w okresie poprzedzającym zbliżające się wakacje prze-
prowadzają spotkania profi laktyczne oraz edukacyjne w  szko-
łach. Rozmawiają z młodzieżą i dziećmi na temat szeroko rozumia-
nego bezpieczeństwa m.in. nad wodą, w ruchu drogowym, dot. 
kontaktu z agresywnym zwierzęciem lub kontaktu z osobą obcą. 
Policjanci spotykają się z dziećmi i młodzieżą również w trakcie 
trwania kolonii i  półkolonii przypominając o  bezpieczeństwie. 
Nierzadko uczestniczą również prewencyjnie oraz profi laktycznie 
w festynach i imprezach plenerowych, w trakcie których przy sto-
isku profi laktycznym edukują młodzież na temat bezpiecznych 
zachowań. Takie działania będą przeprowadzane przez cały okres 
wakacyjny. 

	st.sierż.	Marta	Mróz	
	Komenda	Miejska	Policji	
	w Poznaniu	

Na terenie podległym Komisariatowi Policji w  Puszczykowie 
w okresie: 15.05.2018r. - 15.06.2018r. nie miały miejsca wypad-
ki drogowe, kradzieże oraz rozboje. Natomiast odnotowano 9  
zdarzeń drogowych  tj. Kolizji.
Ponadto we wskazanym czasie policjanci z Komisariatu Policji 
w  Puszczykowie przeprowadzili następujące działania profi -
laktyczne: 
- 16.05.2018r. na terenie CAK w Puszczykowie dla dzieci oraz mło-

dzieży z Puszczykowa przeprowadzili spotkanie profi laktyczne 
o  tematyce bezpiecznych zachowań podczas letniego wypo-
czynku oraz w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

- 19.05.2018r. uczestniczyli w Pikniku Rowerowym, podczas któ-
rego w ramach programu prewencyjnego pn. " Poznański ro-
wer- bezpieczny rower" znakowali rowery; 

- w dniach 24-25.06.2018r. - na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 
oraz Liceum Ogólnokształcącego przeprowadzili szereg spo-
tkań - prelekcji o  tematyce bezpieczeństwa, w szczególności 
w  obszarze bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, 
zabawy oraz w ruchu drogowym. 

W okresie wakacji letnich na terenie podległym KP Puszczyko-
wo zaplanowano  4 półkolonie, w  trakcie których policjanci z   
Komisariatu Policji w Puszczykowie  będą prowadzili działania 
profi laktyczne. 

kom.	Małgorzata	Trzybińska	
Komendant	Komisariatu	Policji	
w Puszczykowie	
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Relacja z Rodzinnego Rajdu Rowerowego KROSNO

Zakończenie sezonu ligowego w piłce nożnej 

W wiosenne niedzielne popołudnie odbył się rajd rowerowy zor-
ganizowany przez naszego Sołtysa i Radę Sołecką wsi Krosno. 
Miłośnicy jazdy na rowerze wyruszyli z placu przy Świetlicy Wiej-
skiej w trasę rajdu, która przebiegała przez kilka miejscowości 
Gminy. Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestni-
ków. Pomimo, że długość trasy liczyła ok. 15 km nie zabrakło naj-
młodszych uczestników rajdu… Oprócz przejazdu zaplanowaną 
trasą przez miłą i spokojną okolicę dla uczestników rajdu zostały 
przygotowane punkty kontrolne, a tam konkursy, których każdy 
mógł spróbować swoich sił i niespodzianka - lody dla ochłody. Po 
powrocie z trasy rajdu na uczestników czekały pyszne kiełbaski z 
grilla, chlebek ze smalcem, kiszone własnoręcznie przez Sołtysa 
ogórki, placki, kawka i czym „chata bogata” ;)  oraz uroczyste roz-
danie nagród i pamiątkowych medali dla wszystkich... 
Rodzinny Rajd Rowerowy to już historia … ale za to jak pozy-
tywna!!! Dlaczego? Wystarczy przejrzeć zdjęcia z rajdu … Czyż 
uśmiechnięte i zadowolone twarze uczestników dorosłych i co 
najważniejsze dzieci nie są dowodem na udaną zabawę? Sami 
zobaczcie jak bawili się mali, więksi i całkiem dorośli rowerzyści 
podsumowując rajd. 
Wszystkim uczestnikom rajdu serdecznie dziękujemy za aktywne 
uczestnictwo. 
 Do	zobaczenia!
	 Katarzyna	Rybicka-Statnik

A - Klasa Poznań, gr. III

 Nazwa klubu  M Pkt
1 NKS Niepruszewo 26 56
2 Orzeł Granowo  26 51
3 Szturm Junikowo  26 49
4 Canarinhos Skórzewo 26 49
5 LZS Wronczyn  26 49
6 KS 1920 Mosina  26 49
7 Wicher Strzyżewo 26 44
8 Huragan Michorzewo 26 39
9 NAP Nowy Tomyśl 26 36
10 LZW Wąsowo  26 23
11 Promień Opalenica 26 22
12 Las Puszczykowo  26 22
13 Inter Zdrój  26 18
14 Gminy Grodzisk Wlkp 26 8
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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

III Przedszkolny Rajd Rowerowy
Już tradycją się stał coroczny Rajd Rowe-
rowy organizowany dla dzieci z  Przed-
szkola Nr3 Integracyjnego. Tegoroczne 
wydarzenie odbyło się 6 czerwca w nie-
co odmiennej formie. Dzieci wyruszyły 
w  trzech grupach i  miały do pokonania 
wyznaczoną przez mapę trasę dostoso-
waną do poziomu umiejętności. 
Bezpieczeństwo Rajdu zapewniała Po-
licja, Straż Miejska oraz chętni rodzice 
i opiekunowie.
Dzieci przygotowywały się do tego nieco-
dziennego wydarzenia około dwa miesią-
ce. Niektórzy doskonalili swoje umiejęt-
ności, inni dopiero oswajali się z rowerem, 
hulajnogą, rowerem biegowym, dzięki 
czemu szczęśliwie dotarli do celu.
Na mecie dzieci miały możliwość konty-
nuowania swojej rowerowej przygody 
przez udział w  różnych konkurencjach. 
Za zgodą Urzędu Miejskiego i  pomocy 
służb porządkowych naszego miasta za-
bawy odbyły się na zamkniętej, wydzielo-
nej części ulicy Sowińskiego.

Przedszkolacy prezentowali technikę jazdy 
oraz swoje umiejętności podczas slalomu, 
ósemki, przejazdu pomiędzy chorągiew-
kami. Pokonywali przeszkody, które wy-
magały, zręczności umiejętności zatrzyma-
nia i sprawnego wykonania zadania.
Atrakcją był przejazd w  tunelu, zabawa 
z  ciągnięciem przyczepki z  misiem za ro-
werem, a  także jazda po różnorodnej na-
wierzchni (piasek, kamienie, wzniesienie).
Swoją wiedzę z zakresu ruchu drogowe-
go dzieci prezentowały podczas odga-
dywania zagadek, loterii koła fortuny ze 
znakami drogowymi oraz składając rowe-
ry z elementów układanki.
Koniec rajdu obwieścił sygnał gwizdka.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko-
we znaczki, opaski odblaskowe oraz ko-
lorowanki, które wręczyli przedstawiciele 
Policji i Straży Miejskiej.
Wszystkim zaangażowanym w przygoto-
wanie Rajdu serdecznie dziękujemy.
 Dyrektor	i pracownicy
	 Przedszkola	Nr3	Integracyjnego



31

Samochody w płomieniach i akcje na Warcie
Noc z 10 na 11 czerwca br. była bardzo pracowita dla służb mun-
durowych z naszego regionu - zapłon auta na drodze Mosina – 
Stęszew, pożar ciężarówki pod Rogalinem i tajemnicza substan-
cja na Warcie. Prawie w tym samym czasie strażacy i inne służby 
mundurowe pracowali przy kilku zdarzeniach jednocześnie.
Pożar samochodu pod Dymaczewem
Niemal w  tym samym czasie palił się samochód na drodze nr 
431 Mosina – Stęszew pod Dymaczewem Nowym. W zdarzeniu 
tym nikt nie ucierpiał. Najprawdopodobniej doszło do zapłonu 
w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej.
Nocna akcja na Warcie
Pełne ręce roboty mieli także strażacy na przystani motorowod-
nej w Rogalinku. Sprawdzali oni rzekę pod kątem potencjalne-
go skażenia. Na szczęście obawy te nie potwierdziły się. Okazało 
się, że całe zamieszanie, podobnie jak rok wcześniej wywołały 
pojawiające się w okresie suszy glony.
– Piana unosi się na rzece od prawie 7 dni. Prawdopodobnie z uwa-
gi na temperatury jest to oznaka jakiś naturalnych procesów. Już to 
sprawdzaliśmy, koledzy z jednostki chemicznej nie wykryli żadnych 
niebezpiecznych substancji – informują strażacy z OSP Mosina
Kilka dni wcześniej, podobna sytuacja miała miejsce na wyso-
kości Wiórka.
Pożar ciężarówki w Rogalinie
Wcześniej, w  godzinach wieczornych doszło też do pożaru 
ciężarówki pod Rogalinem. W  tym zdarzeniu również nikt nie 
ucierpiał. (red.)

Piknik Motocyklowy
W niedzielę, 17 czerwca Mosina stała się motoro-
wą stolicą Wielkopolski. Tego dnia, na płycie tar-
gowiska odbył się VIII PIKNIK MOTOCYKLOWY. 
Podczas kolejnej edycji tej popularnej imprezy 
rozegrany został rajd motocyklowy o  Puchar 
Burmistrza, rajd motocyklowy Śladami Wiosny 
Ludów, prezentacje wielu interesujących moto-
cykli oraz konkursy z  nagrodami. Nie zabrakło 
też dobrej muzyki, przyjaznej atmosfery, smacz-
nego jedzenia oraz ogromnej liczby motocykli, 
które przybyły do Mosiny z całej Polski. Podczas 
pikniku przeprowadzona została też zbiórka 
pieniędzy na renowację pomnika powstańca na 
cmentarzu w Mosinie. 
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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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reklama 9

INTELIGENTNA I PIĘKNA
DYSCYPLINA SPORTU,
to najlepszy rozwój psychofi zyczny

dla Twojego dziecka!
Zapraszamy wszystkich,a zwłaszcza

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

UKS MUSZKIETER Mosina
przy Zespole Szkół Nr 2

w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.
Wszelkie informacje

pod nr. tel. 502 051 672

I

d

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 grafi 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 grafi 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

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 grafi 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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W maju br. uczniowie i absolwenci należący do działającego 
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Kor-
czaka w Mosinie, którego organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański, Klubu „Elegant” Mosina wzięli udział w XVIII Regio-
nalnych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Wolsztynie. 
Organizatorem zawodów były Olimpiady Specjalne Polska Od-
dział Regionalny Wielkopolskie – Poznań oraz Klub Olimpiad 
Specjalnych „Elfy” przy Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie. 
W zawodach brało udział 6 zawodników z Mosiny startujących 
w 2 konkurencjach: kolarstwie i biegu na 100m. zawody zakoń-
czyły się dla ekipy z Mosiny dużym sukcesem. 
Miejsca poszczególnych zawodników:
1. Adam Styk – kolarstwo – I miejsce, złoty medal
2. Paweł Przybylski – kolarstwo – II miejsce, srebrny medal
3. Marcin Kałuża – kolarstwo – III miejsce, brązowy medal
4. Dorota Sobczak – kolarstwo – IV miejsce

5. Michał Grzesiak – bieg na 100m – III miejsce, brązowy medal
6. Sebastian Duszyński – bieg na 100m – IV miejsce

Gratulujemy  wszystkim zawodnikom sukcesów.
 Anna	Skorczyk

XVIII Regionalne Letnie Igrzyska
Olimpiad Specjalnych  –  Wolsztyn 2018

Wypadek z udziałem mammobusa
na trasie Czempiń - Mosina

6 czerwca br. rano na drodze z Czempinia do Mosiny doszło do 
wypadku samochodowego - mammobus zderzył się z samocho-
dem pogotowia energetycznego. Ranne zostały dwie osoby.
Najprawdopodobniej kierowca samochodu pogotowia energe-
tycznego nie zauważył, że jest wyprzedzany przez inny samo-
chód i rozpoczął manewr skrętu w lewo. W tym momencie ude-
rzył w niego mammobus.

Pasażer i kierowca wozu pogotowia energetycznego zostali prze-
wiezieni do szpitala. Na miejscu pracowały cztery zastępy jedno-
stek strażackich. 

(źródło:	koscian.naszemiasto.pl,	PSP	Kościan)
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„Wpadłem na trening i zostałem” 
- co fascynującego jest w futsalu

Mosińska sekcja futsalu, działająca przy 
klubie UKS Orlik Mosina, przygotowuje 
się do nowego sezonu. Dziś rozmawia-
my z  jednym z  zawodników - Norbert 
Stawik opowiada o swojej pasji do piłki 
i o tym, co tak naprawdę zafascynowało 
go w futsalu. A my zapraszamy do lektury 
i spróbowania swoich sił w tej dziedzinie 
– może i Wy odkryjecie tutaj swoją pasję?
M.M.: Jak trafi łeś do drużyny?
N.S.: Wpadłem na trening i  zostałem :) 
Maurycy (Maurycy Dera - kapitan druży-
ny; rozmowę z Maurycym publikowaliśmy 
w majowym numerze gazety – przyp. red.) 
przekazał mi informację, że drużyna się 
odbudowuje i  można przyjść na trening, 
sprawdzić swoje umiejętności. Poszedłem 
i spodobało mi się. Wcześniej przez parę lat 
grałem na trawie, potem miałem kilkuletnią 
przerwę, ale futsal bardzo mnie wciągnął - 
gram już siedem, może osiem lat. Myślę, 
że przełożyło się to też na umiejętności, 
które nabyłem z  czasem, na takie ogólne 
„ogranie się” na sali. Pamiętajmy, że pierw-
sze wejścia z trawy na salę są dość trudne, 
trzeba przyzwyczaić się do zupełnie innej 
piłki, jest mniejsza, nie odbija się tak samo, 
zagrania są typowo techniczne. Niby ten 
sam sport - ale jednak zupełnie inny. 
M.M.: Co fascynującego jest w futsalu?
N.S.: Bardzo dobry jest klimat gry, emocje 
zarówno przed jak i  po meczu, a  także 
w trakcie jego trwania, gdzie trzeba po-
kazać się z jak najlepszej strony. Poza tym 
to jest pasja - ciężko rzucić coś, co robiło 
się praktycznie przez całe życie - kiedy 
cały czas kopie się piłkę, to zostaje: w gło-
wie i w nogach.
M.M.: Czy w  tej chwili grasz jeszcze na 
trawie?

N.S.: Nie, czasem tylko z kolegami, towarzy-
sko. Ciężko się przestawić na grę na trawie, 
to zupełnie inne warunki i inny rodzaj gry.
M.M.: Trwa lato, zakończył się sezon 
futsalowy. Co robicie teraz, jak dbacie 
o utrzymanie formy?
N.S.: Kiedyś staraliśmy się robić chociażby 
jeden wspólny trening w  tygodniu, cza-
sem w weekend jakiś sparing. W tym roku 
niestety, nie było nas wystarczająco dużo, 
żeby zorganizować grę. Brakuje nam lu-
dzi. Każdy we własnym zakresie stara się 
trzymać formę, na siłowni, biegając itp. 
- jeśli ktoś kocha sport to zawsze będzie 
coś robił, nie potrafi  tkwić w miejscu.
M.M.: Co mógłbyś zaliczyć do Twoich 
sukcesów w tej dziedzinie?
N.S.: Dla mnie największym sukcesem jest 
to, że nie odniosłem jeszcze żadnej kontu-
zji - sala wymaga bardzo silnych stawów, 
łatwo tutaj o  urazy, a  mnie na szczęście 
nic poważniejszego do tej pory się nie 
stało. Drugim sukcesem jest z pewnością 
to, że drużyna się nie rozpadła - bywały 
już różne momenty, przeżywaliśmy eta-
py, kiedy nawarstwiały się przegrane me-
cze i  spadała motywacja do treningów. 
Cały czas jednak gramy i próbujemy osią-
gnąć swój cel - czyli wejście do pierwszej 
ligi. Do tego jednak potrzeba ludzi, a o to 
jest trudno. Ludzie często przychodzą 
na jeden czy dwa treningi, a  potem się 
zniechęcają, rezygnują. Moim zdaniem 
głównym motywem przychodzenia na 
treningi jest miłość do tego sportu i pa-
sja. Jeśli ktoś bardzo lubi grać to będzie 
przychodził i trenował. A dla tych, którzy 
nie chcą, wymówki zawsze się znajdą.
M.M.: Jaki klimat według Ciebie panuje 
w zespole?

N.S.: Moim zdaniem zarówno na parkiecie 
jak i  poza boiskiem mamy dobre relacje, 
spotykamy się w  różnych okolicznościach, 
nie tylko na treningach - ten klimat zachę-
ca do poznawania nowych ludzi, przyciąga 
nowe twarze – nawiązują się znajomości, 
które pozostają na dłużej, nie tylko na se-
zon, ale czasem na długie lata.
M.M.: Jak myślisz - co można zrobić, 
żeby zachęcić ludzi do przyjścia na try-
buny? A  może do dołączenia do druży-
ny?
N.S.: Z  pewnością to, że mówimy o  naszej 
drużynie, że jest o nas głośno, może zachę-
cić innych do przyjścia i spróbowania. Moim 
zdaniem bardzo zachęcają emocje, dobry 
klimat, który jest w drużynie - ale w to trze-
ba wejść na dłużej, nie wystarczy jeden czy 
dwa mecze. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się 
zostać na więcej niż jednym meczu, przyjść 
na przynajmniej kilka treningów - ma szan-
sę poczuć, czym jest ten sport. Potrzebna 
jest mobilizacja, ale - warto. 
M.M.: Jakie masz plany na kolejne mie-
siące?
N.S.: Chciałbym jak najszybciej wrócić do 
treningów, brakuje mi sali i  gry. Trenin-
gi z  reguły są dobrze zaplanowane, za-
wsze dzieje się coś ciekawego. Poza tym 
chciałbym, żeby udało się zgromadzić 
drużynę, byśmy mogli rozpocząć sezon 
w  większym składzie. Oczywiście, myślę 
także, żebyśmy doszli do celu, jakim jest 
pierwsza liga (na razie). Chciałbym, żeby 
wszyscy, którzy mogą grać, zmobilizowali 
się i przyszli do nas - może okaże się, że są 
wśród nich jakieś talenty? Sezon rozpo-
czynamy jesienią, ale już dziś zapraszamy 
do kontaktu.
M.M.: Życzę zatem powodzenia w  re-
alizacji wszelkich planów i  dziękuję za 
rozmowę.
 (rozmawiała:	Marta	Mrowińska)
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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
� Konfi 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 fi 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 � fi rmy 
� rolne � wojażer za granicą

Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00

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

e-mail: skubiak@agentpzu.pl
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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:

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta

Neuro�zjoterapeuta

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Warsztaty psychologiczne

MOJE JEDZENIE
MOJE PIENIĄDZE

brukarzy,
pomocników 

oraz
operatora koparki 

tel. 661 55 55 67

Przyjmę od zaraz

PRACA
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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, Mariola Marecka - Chudak, Anita 
Wachowiak, Elena Cieleńska, Przemysław Raźny oraz Willma.
 
Listy 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
• Konfi 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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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!!!

ECO-OGNIK

tel. 537 22 11 00, 790 33 11 00

drewno kominkowe i opałowe, 
podpałka, ognie szwedzkie

Śremska 86D, Świerkowa 1

  

e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl 
www.jessa.com.pl 

W YCENY  
NIERUCHOMOŚCI

     DOMY 

     LOKALE 

     DZIAŁKI 

     SPECJALISTYCZNE 

TEL. 572 642 585 
Rzeczoznawca majątkowy

(K
3
0
2
4
)

Komorniki, 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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• ozdobne rośliny iglaste: tuja "smaragd", 
jałowce, świerk, jodła, sosny
• ozdobne rośliny liściaste: magnolie 

 w odmianach, hortensje, róże, krzewuszki, 
tawuły, bukszpany, lawenda

• drzewa alejowe
• rośliny kwasolubne: różaneczniki 
  w odmianach, azalie, borówka 
  amerykańska, w sezonie jesiennym - 

wrzosy i wrzośce
• trawy: rozplenice, miskanty, turzyce, kostrzewa
Specjalnością szkółki są bardzo rzadkie, szczepione 
rośliny. Posiadamy i proponujemy stare odmiany 

drzew owocowych, głównie jabłoni

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus

Oferujemy:

Kontakt:
Szkółka Roślin Ozdobnych, ul. Kórnicka 4a, 62-022 Świątniki

tel.  510-180-730,  696-169-526,  694-791-095
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