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Słowo od redakcji

Wrzesień to czas, kiedy zwykle wracamy z urlopów, kończą się 
wakacje, dni stają się zdecydowanie krótsze, a wieczory chłod-
niejsze. Małymi krokami zbliżamy się do jesieni. W  numerze 
wspominamy szczególne dla nas wydarzenia, zapowiadamy 
też te nadchodzące i serdecznie zapraszamy do udziału w ży-
ciu naszej lokalnej społeczności.
Dla mnie osobiście jednym z ważniejszych wydarzeń była ko-
lejna edycja "Szeroko na Wąskiej", jak zwykle barwna, pełna 
niespodzianek i  spotkań z  ludźmi. Z  roku na rok odkrywam, 
że przybywa znajomych mi twarzy, tematów do rozmów, poja-
wia się coraz więcej życzliwych spojrzeń i dłoni wyciągniętych 
w powitalnym geście. To dla mnie szczególnie ważne i cenne: 
to właśnie ludzie pokazują mi przecież ciekawe miejsca w na-
szej okolicy, opowiadają o jej historii, są jak woda i żyzna gle-
ba – ich wpływ sprawia, że moje korzenie rosną i zapuszczają 
się coraz głębiej w tę ziemię. To moje miejsce, mój świat, mój 
dom. I choć bardzo lubię podróże, przygodę, nowości, zawsze 
z radością wracam do Mosiny, by znów poczuć jej klimat.
Zastanawiacie się, co mają wspólnego sporty walki z pomocą 
zwierzętom? Okazuje się, że bardzo dużo. Na pomysł połącze-
nia zbiórki karmy dla schroniska w  Gaju z  warsztatami sztuk 
walki wpadł jeden z  mieszkańców, Bartosz Chudziński. Jak 
wymyślił, tak i zrobił :) Spotkanie zgromadziło wielu uczestni-
ków i kibiców, a przy okazji udało się zebrać sporo jedzenia dla 
psów. Skorzystali wszyscy. Koniecznie przeczytajcie artykuł – 
mnie entuzjazm Bartka udzielił się na długo i jestem pewna, że 
to nie ostatnia jego inicjatywa dla mieszkańców!
Takich inicjatyw opisujemy w numerze dużo więcej. Ciekawym 
pomysłem było, zorganizowane przez Stowarzyszenie Mosiń-
skie Spoty Samochodowe, wydarzenie z cyklu Powolnych Ob-
jazdów Mosiny, podczas którego tym razem zbierano pienią-
dze na leczenie małej Amelki. Czytając ten tekst, nie sposób 
było ukryć wzruszenia, a  ja po raz kolejny utwierdziłam się 
w przekonaniu, że razem możemy więcej niż moglibyśmy się 
spodziewać. Również mieszkańcy Puszczykowa wykazali się 
inicjatywą i  wspólnymi siłami odnowili oryginalny, niemiecki 

schron z czasów II wojny światowej, ratując obiekt przed de-
wastacją i chroniąc go dla kolejnych pokoleń.  
A  jeśli komuś mało, zachęcam do przeczytania tekstu o  wy-
jątkowej grupie pewnych wodnych pasjonatów, których łączy 
nie tylko miłość do kajaków, ale przede wszystkim – przyjaźń, 
otwartość na innych ludzi i  ich potrzeby, wzajemna pomoc 
i życzliwość. Znajdują oni czas na wspólne chwile, podziwianie 
przyrody, rozmowy i pomaganie innym. Przeczytajcie koniecz-
nie, a jeszcze lepiej – poznajcie ich osobiście!
Przed nami wrzesień, czas intensywniejszej pracy i  dla wielu 
powrót do obowiązków po wakacyjnej przerwie. Zachęcam do 
tego, by w natłoku zajęć znaleźć czas na przerwę i sięgnąć po 
najnowszy numer gazety. A także, by spotykać się z ludźmi – to 
właśnie oni powodują, że na mojej twarzy często gości uśmiech, 
a w sercu pojawia się ogromna radość. Życzę Wam zatem, dro-
dzy Czytelnicy, pięknego miesiąca i przyjemnej lektury!
	
	 	 Marta	Mrowińska

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że 14 sierpnia 2018 r. w wieku 75 lat, odszedł

nasz ukochany Mąż, Tata, Dziadek, Teść

ś.p. Zdzisław Mikołajczak

Wszystkim, którzy uczestniczyli w Jego pożegnaniu
i wsparli nas ciepłym słowem

Dziękujemy

Pogrążona w żałobie Rodzina
Pozostaniesz w naszych sercach

Drodzy Czytelnicy!
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Stanisław Podemski „Pitawal PRL-u” – wstęp:
„Urodziłem się w  1929 r., w  początkach wielkiego kryzysu eko-
nomicznego, w  roku srogiej zimy i  wzmożonej emigracji do obu 
Ameryk. Miejscem urodzenia była Mosina, kilkunastotysięczne 
miasteczko pod Poznaniem. Jego nazwa do dzisiaj budzi w Wiel-
kopolsce uśmiech i nieskrywane szyderstwo. „Elegant z Mosiny” – 
powie zaraz każdy Wielkopolanin, gdy usłyszy, skąd pochodzi jego 
rozmówca. Mosina jest tym dla Poznania, czym Grójec dla War-
szawy („frajer z Grójca”). Rzadko kto wie, że ta prześmiewcza dziś 
nazwa wywodzi się od dziewiętnastowiecznych, tanich, a dobrych 
mosińskich krawców, u których ubierał się cały Poznań (…)”.

	 	 	 Roman	Czeski

Wielka wycinka drzew w Puszczykowie
mieszkańcy protestują

Każdy mieszkaniec Puszczykowa i okolic zna tzw. groblę - pięk-
ny odcinek drogi ze starymi drzewami. Wszystko wskazuje na 
to, że już niedługo drzewa mają zniknąć z krajobrazu tej części 
Puszczykowa. Mieszkańcy rozpoczęli protest, by powstrzymać 
planowane działania.
Skąd taka decyzja? Władze Miasta Puszczykowa wystąpiły wraz 
ze Starostą Poznańskim o dotację z funduszy unijnych na prze-
budowę drogi i ścieżki rowerowej w ramach programu "Zapro-
jektuj i wybuduj" i budowy węzła przesiadkowego w Puszczy-
kowie. 20 lipca 2018 r. Zarząd Dróg Powiatowych w  Poznaniu 
dokonał otwarcia ofert w przetargu na budowę i przebudowę 
drogi powiatowej 2490P czyli tzw. grobli (część ul. Poznańskiej 
w  Puszczykowie na odcinku od ul. Wysokiej do Dworca PKP 
w Puszczykowie). Inwestycja wiąże się z wycinką blisko 52 drzew 
(między innymi dębów i klonów), rosnących około osiemdzie-
sięciu lat w tym miejscu.
W trakcie prac nad dokumentami projektowymi, m.in. na skutek 
działań członków stowarzyszenia Nasze Puszczykowo, zostały 
podjęte próby wpłynięcia na ograniczenie wycinki. Niestety, 
władze Puszczykowa występujące wraz ze starostwem o dota-
cję na przebudowę drogi i ścieżki rowerowej w ramach progra-
mu "Zaprojektuj i wybuduj" wraz ze Starostwem Powiatowym 
przekazały kwestie projektowe właśnie starostwu, tracąc wpływ 
na finalny projekt, w tym na zakres wycinki. Dokumentacja po-
stępowania o  udzielenie zmówienia publicznego i  określająca 
jednocześnie zakres prac jednoznacznie wskazuje, że wycinka 
obejmuje nadal kilkadziesiąt drzew. Istnienie możliwość wystą-
pienia przez wykonawcę o uzyskanie odstępstw od parametrów 
technicznych drogi (a tym samym zredukowanie wycinki) - czy 
jednak leży to w interesie wykonawcy? 
Dodajmy, że wykonawca ma obowiązek wykonać prace projek-
towe do 30 czerwca 2019 roku. Jest to zatem ostatnia szansa, 
by podjąć działania mogące wpłynąć na decyzję o przebudowie 
drogi i wycince drzew. Mieszkańcy Puszczykowa już rozpoczęli 
protest i apelują do władz powiatu i samorządu województwa 
o powstrzymanie tej inwestycji.
Jak podkreśla Iwona Janicka, członkini Komitetu Monitorujące-
go fundusze europejskie przy Urzędzie Marszałkowskim Woj. 

Wlkp. (Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go), inwestycja	 jest	 realizowana	 ze	 środków	 UE.	 Nie	 ma	 możli-
wości,	aby	odbywała	się	z naruszeniem	zasad	horyzontalnych	UE	
(równości	szans,	ochrona	środowiska)	oraz	zasady	partnerstwa	...	
Każda	inwestycja	tego	typu	musi	też	przejść	proces	konsultacji	spo-
łecznych,	a to	się	tu	nie	odbyło!	Jestem	w komitecie	monitorującym	
fundusze	 europejskie	 w  Wlkp	 (WRPO)	 i  nie	 mogę	 zgodzić	 się	 na	
tego	typu	ingerencję	w warunki	krajobrazowe.	Wjazd	od	tej	strony	
do	 Puszczykowa	 jest	 wyjątkowy,	 co	 łatwo	 poczuć	 w  taki	 upał,	 że	
tu	można	odetchnąć.	To	sygnał,	aby	zwolnić,	jechać	ostrożnie...	Ta	
grobla	wymaga	"renowacji",	ale	nie	kosztem	wycinki	i utraty	tego	
unikalnego	 waloru	 krajobrazowego.	 Dodała, że informuje o  tej 
sprawie Marszałka i  Komitet Monitorujący WRPO, by zabloko-
wać obecny projekt.
Z  dokumentacją projektową można zapoznać się na stronie 
Zarządu Dróg Powiatowych, w  zakładce: Przetarg na budowę 
ścieżki rowerowej w m. Puszczykowo.
	 (źródło:	@naszepuszczykowo,	bip.zdp.poznan.pl)
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Remont nawierzchni ze środków wykonawcy

Nowe życie puszczykowskiego schronu

Firma Trakcja PRKiI wyremontowała ulice Kasprowicza i  frag-
ment ul. Dworcowej. Prace zostały wykonane w zamian za użyt-
kowanie dróg podczas prac modernizacyjnych na linii kolejowej 
E59. Ulice do naprawy zostały wskazane przez Urząd Miasta.
Trakcja PRKiI była wykonawcą robót modernizacyjnych na linii ko-
lejowej E59. Podczas prac użytkowała (także wysokotonażowymi 
ciężarówkami) drogi na ternie naszego miasta. Po zakończeniu 
prac została powołana komisja oceniająca stan dróg wykorzysty-
wanych w trakcie budowy. Komisja przeprowadziła wizję lokalną 
na przedmiotowych drogach, wykonano również dokumentację 
fotograficzną uszkodzeń. Przedstawiciele Miasta i  wykonawcy 
robót TRAKCJA PRKiI S.A. wspólnie ustalili, że w ramach odszko-
dowania za korzystanie z dróg, wykonawca dokona remontu na-
wierzchni dróg o łącznej powierzchni 1200 m kw. W związku z tym 
wytypowano do naprawy ulice: Kasprowicza i Dworcową. Na obu 
zostanie wymieniona nakładka bitumiczna, a  także będzie od-
malowane oznakowanie poziome. Wartość prac wykonanych na 
rzecz Miasta została oszacowana na kwotę około 120 000 zł.
	 Źródło:	Puszczykowo.pl

Przy peronie stacji kolejowej w Puszczy-
kowie znajduje się ciekawy, historyczny 
obiekt – to niemiecki schron przeciwo-
dłamkowy Ein Mann Bunker z  okresu II 
wojny światowej, który został tam usta-
wiony około 1943 r. Podczas moderniza-
cji linii kolejowej istnienie schronu było 
zagrożone, udało się jednak ocalić go 
od zniszczenia (o  swoich interwencjach 
w tej sprawie informował między innymi 
puszczykowski radny, Maciej Krzyżański).  
To jednak nie wszystko. Z  inicjatywy lo-
kalnej zorganizowana została zbiórka 
społeczna, z  której środki przeznaczo-
ne zostały na odrestaurowanie bunkra. 
W chwili obecnej obiekt jest kompletny, 

wrota wpełni ruchome, można wejść 
i  sprawdzić osobiście funkcje schronu. 
Schron jest o tyle wyjątkowy, że stoi wciąż 
w  tym samym, pierwotnym miejscu, 
gdzie został ustawiony przez Niemców 
w  czasie okupacji, a  ponadto wskazuje 
poziom peronu z  tego okresu. Wkrótce, 
przy bunkrze zamontowany będzie opis 
w postaci tablicy informacyjnej widoczny 
między innymi z  okien zatrzymujących 
się pociągów. 
Udało się to dzięki zaangażowaniu wielu 
osób - między innymi Artura Nadolne-
go, właściciela Pracowni Kowalstwa Ar-
tystycznego w  Mosinie, który wykonał 
naprawę, montaż oraz solidną konserwa-
cję ciężkich drzwi pancernych schronu. 
Mieszkańcy włączają się także w porząd-
kowanie terenu wokół obiektu. 
Podziękowania należą się zarówno 
darczyńcom, którzy przekazali środki 
na remont schronu, firmie Rogersmet 
Grzegorz Rożek, która przeprowadziła 
całość prac związanych z  odbudową 
i  konserwacją stalowych wrót bunkra, 
a  także Michałowi Tomyślakowi za nie-
odpłatne przekazanie materiałów do 
konserwacji oraz Robertowi Kiszkurno 
za formalne pilotowanie i  nagłośnienie 
przedsięwzięcia. 
(źródła:	 blogdlapuszczykowa.blogspot.
com,	 Robert	 Kiszkurno	 –	 Śladami	 Historii	
Puszczykowa	 i  okolic,	 Artur	 Nadolny	 –	 in-
formacje	 na	 profilu	 społecznościowym.	
Zdjęcia;	M.	Krzyżański,	A.	Nadolny)
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Wakacje to czas sprzyjający podróżom, które z kolei stwarza-
ją mnóstwo okazji do spotkań i  poznawania nowych ludzi. 
W sezonie wakacyjnym audycje z różnych miejsc w Polsce na-
daje Radio WNET. Radiowa redakcja odwiedziła także Mosinę 
i Puszczykowo.
Radio WNET powstało w 2009 roku jako pierwsze polskie radio 
internetowe, z inicjatywy Krzysztofa Skowrońskiego oraz Grze-
gorza Wasowskiego, który jest również twórcą nazwy radia. Na 
łamach naszej gazety w 2012 roku ukazał się wywiad z Krzysz-
tofem Skowrońskim.
Każdego dnia, między 7:00 a 10:00, nadawane są Poranki Ra-
dia WNET, a w sezonie letnim - Wakacyjne Poranki Radia WNET. 
Radio WNET to również platforma dziennikarstwa społeczne-
go i Akademia Radia WNET dla początkujących dziennikarzy. 
Radia można słuchać także na jego stronie internetowej. Jego 
hasło to: "Media prawdziwie publiczne".
We wtorek, 31 lipca, radio nadawało z rynku w Mosinie. Gość-
mi Łukasza Jankowskiego byli między innymi: Jan Marciniak 
- były radny i zastępca burmistrza Gminy Mosina, obecny za- stępca burmistrza - Przemysław Mieloch, Marek Dudek - dyrek-

tor Mosińskiego Ośrodka Kultury, Bronisława Dawidziuk - pre-
zes Mosińskiego Chóru Kościelnego pw. Świętej Cecylii, Dorota 
Lisiak z Grupy Inicjatywnej Baranówko. Rozmówcy opowiadali 
o historii Mosiny, zbliżających się wyborach samorządowych, 
Młodzieżowym Sejmie Rzeczypospolitej Mosińskiej i  aktual-
nych sprawach mieszkańców. 
Dla zespołu redakcyjnego Radia WNET czas spęczony w Mosi-
nie to także aktywność - załoga przyjęła zaproszenie od firmy 
kajaki2.pl i miała okazję przepłynąć odcinek z Kanału Mosiń-
skiego do Warty i dalej - do Lubonia, co dało możliwość zoba-
czenia sporego, ciekawego obszaru naszego regionu.
Czwartkowy poranek, 2 sierpnia br., to spotkanie w Puszczy-
kowie. Tym razem goście radia WNET opowiedzieli o ciekawej 
historii tego miasta, ocalałych zabytkach i  specyfice miejsca, 
a także o scenie politycznej Puszczykowa i lokalnych mediach. 
A głos zabrali między innymi: Agata Wójcik i Maciej Krzyżań-
ski - radni Rady Miejskiej Puszczykowa, Tomasz Kromolicki 
- przedsiębiorca, Marcin Paetz - notariusz i  pasjonat historii. 
Nasza redakcja również brała udział w tym spotkaniu :) (red.)

Radio WNET w Mosinie i Puszczykowie



7

W  ostatnim czasie na łamach gazety poruszany był kilkukrotnie 
temat Zamku Klaudyny Potockiej. Miejsce to tajemnicze, zapewne 
głównie ze względu na brak dostępu, wzbudza obecnie większe 
zainteresowanie za przyczyną rozpoczętych prac konserwacyj-
nych. Można by się spierać o to, czy jest on zamkiem czy pałacem, 
jednak obecnie nie ma to większego znaczenia bo to co prze-
trwało do naszych czasów jest po prostu ruiną. Trudno to słowo 
przechodzi przez gardło i zdecydowanie budowla ta nie zasługuje 
na takie miano, lecz na coś więcej. Z pomocą w znalezieniu odpo-
wiedniej nazwy przyszedł jak to często bywa tak zwany „przypa-
dek”, a dokładniej list w butelce znaleziony w gruzowisku podczas 
prowadzonych prac. Jego treść wyjawię w dalszej części.
Położony na wyspie na jeziorze, otoczony trudnodostępnym 
leśnym terenem zamek w  naturalny sposób był dobrze chro-
niony zwłaszcza przed dewastacją, która mogła go spotkać ze 
strony ludzi. Tego typu obiekty były często traktowane jako 
darmowy skład budowlany i choć złodzieje rozkradli większość 
kamiennych detali, to kradzież na większą skalę utrudniona była 
w sposób naturalny.  Ta sama natura, która ochroniła go przed 
zniszczeniem była i jest głównym czynnikiem niszczącym. Gęsta 
zieleń znajdująca się w bezpośredniej bliskości budynku utrzy-
mująca większą wilgotność sprzyjała rozwojowi mchów i two-
rzeniu się na murach podłoża ze szczątków organicznych umoż-
liwiającego porastanie murów przez większą roślinność taką jak 
trawy i  krzewy. Te z  kolei wraz z  czynnikami atmosferycznymi 
nieustannie erodowały ceglane mury. 
Budynek przetrwał naprawdę wiele, poczynając od ostrzału ar-
tyleryjskiego, który przeprowadzili Prusacy w 1848 roku dopro-
wadzając go do stanu ruiny, stawił opór naturalnym czynnikom 
opisanym powyżej, jak również złodziejom oraz innym aktom 
bezmyślnego często wandalizmu. 
W tym kontekście słowo ruina traci swoje pejoratywne znacze-
nie i  nabiera pewnego dostojeństwa, które swoje źródło ma 
w  wytrwałości. W  trwaniu na swoim miejscu jako niezłomny 
świadek historii przypominający nam dzieje ludzi, których los 
przeplatały się wzajemnie w tym miejscu. Osób nieprzeciętnych, 
które swoim życiem wywarły ogromny wpływ na dzieje nasze-
go kraju. Jako pierwszą należy wymienić tu panią tego miejsca, 
czyli Klaudynę Potocką. To ona opiekowała się rannymi biorą-
cymi udział w powstaniu listopadowym, a po jego upadku po-
magała Polakom na emigracji. Zmarła w 1836 roku w Genewie 
poza granicami swojego ukochanego kraju w  wieku zaledwie 
35 lat, będąc w siódmym miesiącu ciąży. Czyż jej życie nie legło 
również w gruzach podobnie jak parę lat później jej zamek? 
Brat jej, hrabia Adam Tytus Działyński, który to w prezencie ślub-
nym podarował ów obiekt swojej siostrze, zapisał się również 
w sposób niezwykle godny na kartach naszej historii. Dość rzec, 

że w walce o wolną Polskę stawał na wszystkich polach walki, 
poczynając od czynnego udziału w  powstaniu listopadowym, 
w wyniku którego skonfiskowano jego majątek, poprzez walkę 
na arenie politycznej oraz podejmując wiele innych działań. 
To dwie najbardziej znane postacie związane z tym miejscem, 
ale jest ich zdecydowanie więcej, choćby rodzina Zamoyskich 
czy też inne osoby z rodów Działyńskich i Potockich. 
Tamci ludzie walczyli o niepodległość każdego dnia, wszystkim co 
mieli i wszystkim kim byli zgodnie z dewizą, że każdego dnia trze-
ba walczyć o wolność. Warto, aby ktoś przypomniał ich życiorysy 
zwłaszcza w kontekście zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości, gdyż niewątpliwie mieli w tym swój udział.
Do tych refleksji skłonił mnie wspomniany wcześniej list w bu-
telce znaleziony podczas prowadzonych obecnie prac konser-
wacyjnych, który choć datowany na rok 1967 zdaje się być wo-
łaniem ducha tego miejsca tak zwanego genius loci, wołaniem 
o pamięć. List napisano po łacinie co dodatkowo wzmaga od-
biór jego treści i choć krótkiej to bardzo wymownej, a brzmiącej 
następująco; In perpetuam rei memoriam, co znaczy na wiecz-
ną rzeczy pamiątkę. 
Budowla, która nie pełni funkcji obronnej ani mieszkalnej, a peł-
niąca za to funkcję stróża pamięci jest przecież niczym innym 
jak pomnikiem. Wydaje mi się, że właśnie to chciał nam prze-
kazać Genius Loci z Wyspy Zamkowej i liczę na to, że nie jest to 
jego ostatnie słowo.

Może nie jest Camelotem
lecz lokalnym nam klejnotem.
Dzisiaj widok jego smuci
gdy historii pieśń nam nuci.

Choć Prusacy z armat bili
murów jego nie skruszyli
i do dzisiaj w głuchej ciszy
żywej duszy głos się słyszy:
…in perpetuam rei memoriam…
byś o przodkach nie zapomniał.

Bo ta wyspa pośród toni
niczym muszla perłę chroni
i do dzisiaj zachowała
co Klaudyna… pokochała.

	 Autor:	Czytelnik

Duch z Wyspy Zamkowej i... 
tajemniczy list w butelce
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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

zabawy szkolne

eventy firmowe

festyny rodzinne

imprezy plenerowe

i wiele innych

GWARANCJA UDANEJ ZABAWY 
512 629 925
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23.09.2018  
[niedziela]

Sceny dla  
Dorosłych czyli  
Sztuka Kochania  
KOMEDIA

17  00  
20 00 Kino Teatr Apollo Poznań 100  zł

28.09.2018  
[piątek]

Żona Potrzebna  
od Zaraz  
KOMEDIA  
PREMIERA

18  00  
21 00 Kino Teatr Apollo Poznań 120  zł

30.09.2018  
[niedziela]

Między Łóżkami  
KOMEDIA

17  00  
20 00 Kino Teatr Apollo Poznań 100  zł

12.10.2018  
[piątek]

Ostra Jazda  
KOMEDIA

18  00  
21 00 Kino Teatr Apollo Poznań 110  zł

19.10.2018  
[piątek]

Selfie.com  
KOMEDIA

18  00  
21 00 Kino Teatr Apollo Poznań 105  zł

26.10.2018  
[piątek]

Kochanie  
Wróciłem!  
KOMEDIA  
PREMIERA

18  00  
21 00 Kino Teatr Apollo Poznań 120  zł

04.11.2018  
[niedziela]

Dwoje  
na Huśtawce  
KOMEDIA  
ROMANTYCZNA  
PREMIERA

17  00  
20  00 Kino Teatr Apollo Poznań 90  zł

14.11.2018  
[środa]

Pikantni  
KOMEDIA

18  00  
20 30 Kino Teatr Apollo Poznań 105zł

16.11.2018  
[piątek]

Dziwna Para  
KOMEDIA

18  00  
21 00 Kino Teatr Apollo Poznań 100  zł

02.12.2018  
[niedziela]

Pozytywni  
KOMEDIA

17  00  
19 00 Kino Teatr Apollo Poznań 105  zł

07.12.2018  
[piątek]

Nerwica Natręctw 
KOMEDIA  
PREMIERA

18  00  
21 00 Kino Teatr Apollo Poznań 120  zł

14.12.2018  
[piątek]

Zacznijmy  
Jeszcze Raz  
KOMEDIA

18  00  
20 30 Kino Teatr Apollo Poznań 85  zł

Uwaga! Agencja Artystyczna „WojArt” zastrzega sobie prawo do zmian 
w repertuarze oraz do odwołania spektaklu z przyczyn organizacyjnych
lub działania sił wyższych.

Sprzedaż biletów:
ONLINE: bez wychodzenia z domu i bez dodatkowych kosztów: www.wojart.pl 

Agencja „WojArt” – tel. 609 399 939 / (Pn  - Pt 9.00  - 17.00)   

 

Sprzedaż biletów za gotówkę odbywa się
 

w Centrum Informacji Miejskiej CIM, ul. Ratajczaka 44 – tel. 61 851 96 45 

Teatr bawi, teatr wzrusza, teatr serce Twe porusza

Agencja Artystyczna „WojArt”
zaprasza na gościnne

spektakle komedioweh�p://www.wojart.pl

REPERTUAR 2018
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Książka może zmienić życie człowieka

M.M.: Jak podsumowałaby Pani swój okres "dyrektorowania" 
w mosińskiej bibliotece?
Krystyna Przynoga: Uwielbiam tę pracę i nie mogłabym praco-
wać nigdzie indziej. Tutaj jestem od 1979 roku, a w ogóle w bi-
bliotekarstwie od 1973. I wciąż bardziej czuję się bibliotekarzem 
niż dyrektorem. 
Na początku się bałam, wciąż zresztą uważam, że nie mam pre-
dyspozycji dyrektorskich – miałam jednak szczęście do ludzi, 
którzy zresztą są ze mną do tej pory. Często mówiłam, że może 
niepotrzebnie się zdecydowałam, bo jest to duże obciążenie, od-
powiedzialność, podejmowanie decyzji... Ale działo się tak dużo 
ciekawych rzeczy, że z przyjemnością wspominam tę pracę. Od-
było się sporo wyjazdów, z których wszystkie były inicjatywą 
Dyskusyjnego Klubu Książki, osób, które uczęszczały na spotka-
nia, przyprowadzając potem ze sobą znajomych. Były "Miłosne 
Szczęścia Okruchy", Festiwal Kryminału w Krosinku, mnóstwo 
pięknych momentów, które dawały mi radość. Czasami zdarzał 
się niby zwykły dzień, a powodował, że wychodziłam z pracy za-
dowolona. Ostatni wyjazd na festiwal "Góry literatury" był także 
kolejnym niezapomnianym wydarzeniem. Przy takich okazjach 
nawiązują się kontakty, współpraca, pomysły na zajęcia, warsz-
taty, wszystko się ze sobą przeplata... Na przykład "Kryminał z 
Rogalinem" wygrała pani z Warszawy (pisząc opowiadanie "Dłoń 
Protazego"), z którą do dzisiaj mamy kontakt. Później  Zosia (Zo-
fia Staniszewska – przyp. red.) napisała książkę "Zagadka dębów 
rogalińskich" i tak to połączyła, że występuje tam Dłoń Protaze-
go. Wysłałyśmy książkę do autorki "Dłoni", sprawiając jej mnó-
stwo radości. To są takie chwile, które zostają w sercu na zawsze. 
M.M.: Co przekazałaby Pani nowej dyrektor biblioteki?
K.P.: Bardzo się cieszę, że to właśnie Karolina została moim na-
stępcą – nasze drogi wciąż się przeplatają, ja zatrudniałam Karo-
linę na swoje miejsce i teraz także to właśnie ona przychodzi po 
mnie. Karolina ma bibliotekarską duszę, a uważam, że pracując 
w bibliotece trzeba mieć bibliotekarskie zacięcie. W bibliotece 
powinna pracować osoba, która kocha książki, ale lubi też całą 
otoczkę, wszystko, co dzieje się wokół. Życzyłabym jej, by nie 
straciła tej pogody ducha, którą ma, energii, dystansu, siły. 
M.M.: Pani Karolino – jakie są Pani pierwsze wrażenia na no-
wym stanowisku?

Karolina Talarczyk-Wieczorek: Jestem tu od niedawna i wdraża-
nie się oraz niezbędna biurokracja na razie odrywają mnie od 
rzeczy najprzyjemniejszych w pracy bibliotekarza. Zespół jest 
niewielki, ale znamy się, liczę na pomoc i taką otrzymuję. Jest 
to zupełnie inna praca niż w wypożyczalni, ale poznaję nowych 
ludzi – a ja lubię z nimi pracować. Oczywiście, mam plany na 
przyszłość, które - mam nadzieję -  będziemy wkrótce realizo-
wać. Chcę organizować wydarzenia, w których sama chętnie 
jako czytelnik brałabym udział – czyli imprezy literackie, spo-
tkania wokół książki, wieczory z autorami. Przy okazji dodam, 
że już 8 września odbędzie się kolejne Narodowe Czytanie, na 
które serdecznie zapraszamy. W zeszłym roku to wydarzenie 
było współorganizowane przez mosiński teatr i to jest jedna z 
rzeczy, które chciałabym kontynuować – pozwolić na zrzeszanie 
się ludzi wokół biblioteki, żeby mogli realizować to, co chcą ro-
bić. Chciałabym, żeby czytelnicy wiedzieli, że jesteśmy otwarci 
na ich inicjatywy i pomysły. Otwarta dla wszystkich, przyjazna 
biblioteka – to mój cel. 
Jeśli mówimy o wrażeniach... Z mojego zawodowego punktu wi-
dzenia (ale też z punktu widzenia książko-maniaka) biblioteka 
jest najważniejszą instytucją w Mosinie  (i wcale się nie dziwię, że 
istnieje ustawowy nakaz, by w każdej gminie ona była), a książka 
to najważniejsza rzecz, jaką wymyślił człowiek. Dla mnie to wręcz  
zaszczyt, że mogę pracować w tym miejscu. Książka może zmie-
nić życie człowieka i to niesamowita frajda dla nas, że my te książki 
zamawiamy i kupujemy dla ludzi - to trochę tak jak byśmy mieli 
wpływ na życie naszych czytelników. 
K.P. W ciężkich chwilach, w stresie, problemach – książka powo-
duje, że myśli się uspokajają, to dla mnie najlepsze lekarstwo na 
wszystko. Pamiętam, jak bardzo przeżyłam lekturę książki "Stąd do 
wieczności" – główny bohater ginie mając w kieszeni listę książek, 
które chciałby przeczytać w swoim życiu. Bardzo się wzruszyłam. 
Myślę, że każdy z nas ma taki zbiór w swojej głowie i sercu. 
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę wielu pięknych chwil 
związanych z książką – i ja również zapraszam czytelników na-
szej gazety do biblioteki. To miejsce niezwykłe, z dobrym kli-
matem i życzliwą atmosferą. I do tego – miejsce, gdzie może 
zacząć się najpiękniejsza przygoda zmiany naszego życia... 
 rozmawiała:	Marta	Mrowińska

Od 1 sierpnia br. Mosińska Biblioteka Publiczna ma nowego dyrektora – jest nim Karolina Talarczyk-Wieczorek, 
którą do tej pory mogliśmy spotkać w filii Biblioteki w Krosinku. Z nią oraz poprzednią dyrektor, Krystyną Przynogą, 
rozmawiam pytając o podsumowanie i plany na przyszłość. 
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Pierwsza pomoc na Gliniankach
Glinianki w Mosinie to miejsce relaksu i odpoczynku okolicznych 
mieszkańców. Czysta woda oraz obecność ratowników sprawia, 
że plaża jest oblegana niemal całe dnie. Jest to również idealne 
miejsce na praktyczną naukę zasad bezpieczeństwa, które przy-
gotowało Gminne Centrum Informacji w Mosinie. 
W lipcu i sierpniu, na Gliniankach, dzieci i dorośli mieli okazję 
sprawdzić się w sytuacji zagrożenia życia. Chętnie odpowiadali 
na pytania z zakresu numerów alarmowych, oraz kiedy możemy, 
a kiedy nie powinniśmy wchodzić na otwartą wodę. Plażowicze 
ćwiczyli m.in. na fantomie resuscytację krążeniowo oddechową, 
jak prawidłowo użyć Automatycznego Defibrylatora Zewnętrz-
nego oraz postepowania z osobą podtopioną. 
Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza zostanie w pamięci, by w ra-
zie potrzeby być wykorzystaną w celu ratowania życia. Odtwo-
rzona została również scenka z osobą podtopioną, której została 
udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna. Dodatkową atrakcją 
była mini motorówka, której zadaniem jest potrzymanie tonące-
go na powierzchni wody, do momentu podpłynięcia pomocy. 
Pomysł ten narodził się, aby usprawnić pracę ratowników wod-
nych. Jest to innowacyjny wynalazek mieszkańców naszej Gminy, 
uczniów technikum: Macieja, Filipa oraz Karola. Ponadto projekt 
brał udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wyzalazczości 
2018 r., gdzie został wyróżniony oraz w konkursie filmowym "Ka-
riera Przyszłości" organizowanym przez Centrum Doradztwa Za-

wodowego dla młodzieży w Poznaniu, w którym zajęli 3 miejsce. 
Gratulujemy pomysłu, mamy nadzieję, że projekt w przyszłości 
zostanie wykorzystany do działań ratowniczych. 
Dziękujemy za pomoc w organizacji warsztatów i życzymy ko-
lejnych pomysłów i sukcesów. Dziękujemy również ratownikom 
WOPR za pomoc w realizacji pokazu ratowania tonącego oraz 
Dawidowi, który był naszym aktorem.
Beata	Tomczak	-	GCI

Wyjątkowy przystanek w Rogalinku
Nie postać generała Jóżefa Dowbora – Muśnickiego (jak dowie-
dzieliśmy się z innych źródeł), a Edmunda Rogalskiego widnieje 
na nowo wyremontowanym przystanku w  Rogalinku. To dzięki 
inicjatywie aktywnych, pełnych pomysłów i zwartych mieszkań-
ców Rogalinka i  Sasinowa udało się stworzyć to cieszące oczy 
małe dzieło sztuki. 
Rozmawiamy z autorami pracy (wolą zachować anonimowość), 
którzy opowiadają o swoim pomyśle i jego realizacji. Okazuje się, 
że gdy mieszkańcy chcą wykonać jakąś akcję społeczną, często 
zderzają się z  rzeczywistością, napotykając przeszkody i  utrud-
nienia. Tak właśnie było w przypadku chęci odrestaurowywania 
przystanku. "Rozmawialiśmy z wieloma przedstawicielami lokal-
nych władz. Wszyscy odmawiali nam pomocy. Jak chcesz coś zro-
bić, to masz zawsze pod górkę" - mówi nam jeden z autorów.
Dlatego postanowili wziąć sprawę w swoje ręce: "Przystanek był 
ruiną. Totalnie zdewastowany. Nam udało się skrzyknąć i nie tylko 
go pomalować, ale też całkowicie odrestaurować. Pomalowali-
śmy ławki, metalowe elementy. Mielismy pomysł, żeby zrobić coś 
na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości i żeby była 
to taka nasza wizytówka". Najpierw wykonano herb Lecha Po-
znań (co może sugerować, że autorzy są kibicami Lecha, ale to nie 
tylko kibice – to przede wszystkim zaangażowani w lokalne życie 
mieszkańcy), później powstał mural przedstawiający powstańca 
Edmunda Rogalskiego. 
Dlaczego wybór akurat tej postaci? Pozostaje to tajemnicą au-
tora i jego wizji. Przypomnijmy: Edmund Rogalski urodził się 22 
października 1891 r. w Kłecku koło Gniezna. Po maturze w 1914 r. 
zmobilizowany został do niemieckiej armii i wysłany na front I woj-
ny światowej, gdzie walczył przez cztery lata, do jej zakończenia. 
W grudniu 1918 r. objął dowództwo nad oddziałem powstańczym 
w Kłecku, brał udział w ciężkich walkach powstańczych na froncie 
północnym, także wspólnie z kompanią jarocińską. Uczestniczył 

w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. W latach 1919-1923 był 
dowódcą jarocińskiego garnizonu. Odszedł ze służby na własną 
prośbę w stopniu kapitana. Odznaczony Krzyżem Niepodległo-
ści, Krzyżem Powstańczym, i krzyżem „Virtuti Militari”. Studiował 
ekonomię w Niemczech i prawo na Uniwersytecie Poznańskim. 
(red.)
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Gabinet Terapii Manualnej Fizjo-Med

O mnie 
Bartosz Robakowski jest magistrem fizjoterapii. Studia ukończył 
na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 
w Poznaniu.  Ukończył liczne szkolenia z zakresu diagnostyki oraz 
leczenia dysfunkcji narządu ruchu człowieka. Doświadczenie zawo-
dowe zbiera podczas codziennej, indywidualnej pracy z pacjentem 
na oddziale rehabilitacji w Szpitalu w Puszczykowie. Ponadto pro-
wadzi prywatną praktykę w Mosinie (Gabinet Terapii Manualnej 
Fizjo-Med) oraz Środzie Wielkopolskiej. 
Kto to jest fizjoterapeuta?
Fizjoterapeuta to osoba z wykształceniem medycznym, która ukoń-
czyła pięcioletnie studia. Program studiów częściowo pokrywa się 
z przedmiotami, których uczą się lekarze i pielęgniarki. Większość 
fizjoterapeutów po uzyskaniu wyższego wykształcenia kontynuuje 
samorozwój w ramach specjalistycznych szkoleń i kursów. Fizjo-
terapeuta jest przygotowany, aby w odpowiedni sposób przepro-
wadzić wywiad i badanie pacjenta w celu postawienia diagnozy, a 
także potrafi zaplanować proces leczenia. W swojej pracy wykorzy-
stuje zabiegi manualne oraz elementy treningu medycznego.
Czym jest terapia manualna?
Najistotniejszym elementem leczenia fizjoterapeutycznego jest 
terapia manualna. Pod tym hasłem kryją się tak naprawdę zarów-
no umiejętność badania jak i leczenia pacjenta za pośrednictwem 
rąk terapeuty. Jest to najważniejszy i najefektywniejszy sposób 
przywracania sprawności osobom, które trafiają do gabinetów fi-
zjoterapeutycznych. Dobry terapeuta manualny potrafi wyczuć 
zaburzenia ruchomości w układzie mięśniowo-powięziowym oraz 
kostno-stawowym, w celu zlokalizowania zaburzeń w organizmie 
człowieka, które należy poddać terapii. 
Z jakimi dolegliwościami możemy udać się do Gabinetu Terapii 
Manualnej?
Fizjoterapia jest to dziedzina, która ciągle się rozwija, dzięki czemu 
terapeuci manualni potrafią pomagać coraz większej grupie pacjen-
tów. Do gabinetów trafiają osoby borykające się z dolegliwościami 
bólowymi kręgosłupa czy stawów obwodowych, dyskopatiami, 
chorobami zwyrodnieniowymi stawów, bólami głowy, stanami 
zapalnymi ścięgien (np. łokieć tenisisty), stanami napięciowymi,  
skręcenia stawu skokowego, problemami w obrębie nerwów ob-
wodowych.  Terapeuci manualni będą również niezwykle pomocni 
w powrocie do sprawności po wszelkiego rodzaju urazach czy ope-
racjach takich jak: złamania, artroskopie, rekonstrukcja acl czy też 
endoprotoplastyka stawów. Zakres możliwości fizjoterapeutów jest 
obecnie bardzo duży, dlatego, jeżeli borykacie się Państwo z jaki-
miś dolegliwościami, warto udać się do gabinetu terapii manualnej 
i tam znaleźć rozwiązanie swoich problemów.
Czy do fizjoterapeuty potrzebne jest skierowanie?
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne potrzebne jest jedynie w 
przypadku, gdy chcemy skorzystać z usług w ramach NFZ. Jeżeli na-
tomiast chcemy skrócić czas oczekiwania na wizytę u fizjoterapeu-
ty, często decydujemy się na wizyty prywatne. W tym przypadku 
nie potrzebujemy skierowania od lekarza, ponieważ terapeuta sam 
przeprowadza wywiad, badanie oraz - co bardzo istotne - planuje 
leczenie pacjenta zgodnie ze swoją wiedzą i umiejętnościami. 
Ile wizyt u fizjoterapeuty jest konieczne?
Jest to kwestia uzależniona od wielu czynników. Tak naprawdę nie 
można z góry określić, ile wizyt będzie konieczne, aby wyleczyć 
pacjenta. Każdy pacjent to wbrew pozorom inny problem, który 

leczy się w zindywidualizowany sposób. Czasami wystarczy jedna 
lub dwie wizyty, aby usunąć lub zredukować dolegliwości pacjenta. 
Natomiast innym razem potrzeba kilku wizyt więcej. Niemałe zna-
czenie ma to, po jakim czasie od wystąpienia urazu lub dolegliwości 
pojawimy się w gabinecie terapeuty. Świeższe dolegliwości leczy 
się zazwyczaj szybciej niż problemy przewlekłe.
Co oferuje Gabinet Fizjo-Med?
Magister Bartosz Robakowski to wykwalifikowany i doświadczony 
terapeuta manualny. W swojej pracy zawsze patrzy na ciało czło-
wieka jak na nierozerwalną całość, dzięki czemu efekty terapii są 
trwalsze. Musimy mieć świadomość, iż nie zawsze przyczyna na-
szych dolegliwości leży w miejscu, w którym odczuwamy ból. W 
gabinecie stosuje jedną z najprężniej rozwijających się metod te-
rapeutycznych – manipulacje powięzi wg Stecco. Wykorzystuje 
również wiele innych technik poznanych na licznych szkoleniach, 
takich jak osteopatyczne manipulacje krótkodźwigniowe HVLA 
(charakteryzujące się słyszalnym kliknięciem podczas zabiegu – 
często mylnie nazywane nastawieniem kręgosłupa). Gabinet Fizjo-
Med gwarantuje pełen profesjonalizm oraz indywidualne podej-
ście do problemu pacjenta.
Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne
Osoby, które nie są pewne czy ich problem nadaje się do leczenia 
u fizjoterapeuty, zapraszamy do gabinetu Fizjo-Med na bezpłatne 
konsultacje fizjoterapeutyczne. Pan Bartosz podczas wizyty prze-
prowadzi wstępne badanie fizjoterapeutyczne w celu ustalenia, czy 
Państwa dolegliwości należy poddać terapii. Konsultacje odbędą 
się 11 września 2018 roku w Gabinecie Fizjo-Med znajdującym 
się w Mosinie przy ul. Farbiarskiej 28. Prosimy o uprzednią reje-
strację telefoniczną – 514-957-573.

W Mosinie przy ul. Farbiarskiej 28 znajduje się Gabinet Terapii Manualnej Fizjo-Med, prowadzony przez mgr Bartosza 
Robakowskiego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą – już wkrótce także bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne!

Artykuł sponsorowany
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Avionics Mieszkańcy
Gminy MosinaOd jakiegoś czasu po Mosinie i oko-

licach porusza się dość nietypowy 
jednoślad. Mowa o niezwykle inte-
resującym motorowerze  Avionics 
V1, o którym opowiedział nam jego 
współtwórca, Pan Bartek Białas z Dą-
brówki, częsty gość w naszych rodzi-
mych okolicach.
"Ponad	sto	lat	temu	pojazdy	elektrycz-
ne	 mogły	 zrewolucjonizować	 świat	 i	
pchnąć	 cywilizację	 na	 zupełnie	 inne	
tory.	 Niestety	 elektryczne	 pojazdy	 nie	
dostały	 wówczas	 szansy.	 Paliwa	 ko-
palne	 skutecznie	 zatrzymały	 rozwój	
tej	 dziedziny	 motoryzacji	 na	 niemal	
wiek.	 Dziś	 elektryczność	 powraca	 do	
motoryzacji	w	wielkim	stylu	wzboga-
cona	 o	 najnowocześniejsze	 techno-
logie." - Bartek Białas, współtwórca 
projektu Avionics
Jak dowiadujemy się od Pana Bartka 
podczas spotkania przy mosińskim 
targowisku, motorower Avionics V1 
narodził się z inspiracji przyrodą, 
niezaspokojonej potrzeby przygo-
dy, doświadczania i przekraczania 
samego siebie. Nazwa marki od-
zwierciedla fascynację jej autorów 
pionierskimi czasami lotnictwa i 
motoryzacji, inżynierią lotniczą oraz 
miłością do prędkości i nieskrępo-
wanej przygody.\
Redakcja GMP miała przyjemność 
przejażdżki rowerem. I możemy 
z pewnością powiedzieć że jazda 
Avionicsem, rzeczywiście przypomi-
na cichy lot szybowcem. Rower po-
rusza się z lekkością i gracją. Dobrze 
wyważona konstrukcja pozwala na 
lekkie i swobodne poruszanie się po 

wszelkiego rodzaju nawierzchniach 
zarówno za pomocą pedałów jak i 
silnika elektrycznego.
Bo tak naprawdę Avionics V1 jest 
wspomaganym elektrycznie rowe-
rem. Pięciokilowatowy silnik pozwa-
la rozpędzić maszynę do 58 km/h 
bez użycia pedałów. W ten sposób 
może przejechać na jednym łado-
waniu nawet 120 km. Dodatkowo 
tarczowe hamulce pozwalają na od-
zysk energii.
Bardzo ciekawe jest też wzornictwo 
Avionicsa. Ramę wykonano wzoru-
jąc się na motocyklach marki Har-
ley – Davidson czy Indian. Charak-
terystyczna dla tych zabytkowych 
motocykli jest kierownica, amorty-
zowana sprężyną siodło oraz rama. 
Elementy drewniane, którymi jest 
ozdobiony jest pojazd, wykonano 
ręcznie z egzotycznego drzewa ja-
toba (jak dowiadujemy się od Pana 
Bartka, w latach dwudziestych z 
tego drewna budowane były koła 
samochodowe).
Rower jest przyjazny dla człowieka 
i nieszkodliwy dla środowiska, i co 
ważne, w większości produkowany 
jest przez Polaków.
źródła:	http://www.dopiewo.pulsgmi-
ny.pl,	http://design-mag.pl

Miejscowość 
Mieszkańcy 

stali czasowi razem 

MOSINA 13 404 185 13 589

BABKI 418 3 421

BARANOWO 48 48

BARANÓWKO 87 87

BOGULIN 2 2

BOLESŁAWIEC 101 43 144

BORKOWICE 262 6 268

CZAPURY 2 716 41 2 757

DASZEWICE 1 822 9 1 831

DRUŻYNA 530 4 534

DYMACZEWO NOWE 332 16 348

DYMACZEWO STARE 399 9 408

GŁUSZYNA LEŚNA 41 41

JEZIORY 33 33

KONSTANTYNOWO 30 30

KRAJKOWO 158 1 159

KROSINKO 890 17 907

KROSNO 2 735 45 2 780

KUBALIN 15 15

LUDWIKOWO 42 4 46

MIECZEWO 573 8 581

NOWINKI 205 2 207

PECNA 1 915 8 1 923

RADZEWICE 408 4 412

ROGALIN 752 28 780

ROGALINEK 1 597 23 1 620

SASINOWO 165 165

SOWINIEC 108 108

SOWINKI 132 1 133

ŚWIĄTNIKI 315 2 317
WIÓREK 806 11 817
ŻABINKO 329 7 336

ogółem 31 370 477 31 847
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W naszym kąciku "Radni o gminie" dziś spotykamy się z Małgorzatą Kaptur – przewodniczacą Rady Miejskiej w Mosi-
nie, członkiem Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Z cyklu "Radni o gminie"

Gdybyśmy mieli odwagę marzyć
M.M.: Jak podsumowałaby Pani mijającą kadencję Rady?
M.K.: To była moja druga kadencja, dysponowałam już zatem 
większą wiedzą i  doświadczeniem. Była niewątpliwie inna - po 
wyborach do Rady weszło czternastu nowych ludzi, którzy nigdy 
wcześniej nie byli radnymi, burmistrzowie również nie mieli do-
świadczenia współpracy z Radą. Miało to swoje pozytywne stro-
ny, bo stworzyła się bardziej życzliwa atmosfera, było spokojniej, 
bez konfliktów personalnych, co uważam za bardzo ważne. Minu-
sem był jednak brak doświadczenia, który spowodował spadek 
znaczenia Rady, zmniejszenie jej pozycji i  rangi. Ważną funkcją 
Rady jest kontrola, która niestety,  została zdewaluowana. Komi-
sja Rewizyjna moim zdaniem nie spełnia właściwie tego zadania.
Mijająca kadencja dała nam – i  to jest zasługa nie tylko nasze-
go samorządu, ale ogólnej sytuacji, w  której się znaleźliśmy – 
dobry czas na pozyskiwanie środków unijnych. Okazało się, że 
było jeszcze sporo możliwości zdobycia środków zewnętrznych. 
Można zatem powiedzieć, że jest to sukces. Ja jednak stawiam 
sobie pytanie: czy nie można było w tym samym czasie, gdyby 
miało się lepszą, inną wizję, zrobić więcej? Na przykładzie zinte-
growanych węzłów przesiadkowych widać, że zabrakło nam po-
mysłu i odwagi. Pozyskaliśmy w porównaniu do innych mniejsze 
środki, właściwie tylko na parkingi, w czasie gdy np. Pobiedziska 
i Czempiń wybudowały przejścia podziemne i przeorganizowały 
otoczenie dworców. Sięgamy po środki trochę przypadkowo, bez 
długofalowego planu i  szerokiego spojrzenia. Gdybyśmy mieli 
odwagę marzyć, patrzeć szerzej... Mamy strategię rozwoju gminy 
– dokument, który jest przecież obowiązujący, a mam wrażenie, 
że nikt go nie zna. Może coś w tym temacie zmieni wchodzący 
niebawem w życie raport o stanie gminy i debata nad nim. Od 
nowej kadencji burmistrz będzie oceniany nie tylko pod kątem 
gospodarowania finansami (jak to się dzieje do tej pory), lecz 
również za realizowanie strategii rozwoju gminy, planów, progra-
mów i uchwał Rady. Teraz to, co dzieje się w naszej polityce gmin-
nej, przypomina mi trochę dryfowanie po morzu. Podsumowując 
– na rozwój naszej gminy wydawane są duże środki, ale efekt jest 
wciąż niezadowalający. 
M.M.: Co Panią najbardziej niepokoi w  kierunkach rozwoju 
naszej gminy?
M.K.: Jestem przeciwnikiem bezrefleksyjnego zwiększania ilo-
ści mieszkańców – dochodzimy do pewnej granicy, gdzie zo-
staje zaburzona równowaga. Chcąc pozyskać jak najwięcej firm 
i mieszkańców tworzymy problemy, które potem trudno będzie 
rozwiązać. Tylko rozsądna polityka przestrzenna może uchronić 
gminę przed negatywnymi konsekwencjami. Tworzenie stref 
aktywizacji gospodarczej, co łączy się z  wzrostem transportu 
drogowego, odbiera nam to, co służy komortowi naszego życia, 
czyli wygodę dojazdu, ład przestrzenny, a powoduje coraz więcej 
uciążliwości: hałas, spaliny, korki itp. Nowi mieszkańcy oznaczają 
nie tylko przychód dla gminy, ale generują też wydatki związa-
ne z zaspokajaniem ich potrzeb. Na przykład, szkoła w Krośnie, 
niedawno rozbudowana, już teraz pracuje na dwie zmiany i  za 
chwilę staniemy przed kolejnym problemem, bo trzeba będzie 
wybudować większy obiekt. Wydaje mi się zatem, że rozsądniej 
byłoby trochę przyhamować. Planowanie przestrzenne nie może 
być krótkowzroczne. A  my ciągle tworzymy nowe obszary pod 
zabudowę, gdy tymczasem – moim zdaniem – powinniśmy za-

dać sobie pytanie, jaka jest optymalna ilość mieszkańców dla 
danego terenu, by w  odpowiednim momencie zadbać o  tych, 
którzy już na nim są i poprawiać im komfort życia - po to, żeby 
zechcieli tutaj zostać, identyfikować się z tym miejscem.
M.M.: A co uznałaby Pani za sukces – własny i obecnej kadencji?
M.K.: Sukcesem można nazwać to, że mimo mojej często krytycz-
nej postawy udało mi się zachować dobre relacje z  Radą i  bur-
mistrzami, może dlatego, że krytykuję decyzje, działanie, a  nie 
człowieka. Za swój sukces uważam również to, że Rada kończąca 
kadencję jest nowocześniejsza – korzystamy z oprogramowania 
eSesja, głosujemy elektronicznie, nie korzystamy z  papieru, do 
wszystkich dokumentów mają dostęp mieszkańcy – daje to każ-
demu potencjalną możliwość śledzenia na bieżąco spraw gminy. 
Szansą na sukces był budżet obywatelski, ale zabrakło odwagi, 
żeby stworzyć autentyczną sytuację problemową, by ludzie mogli 
się zaangażować. Brakowało elementu współdziałania społeczne-
go, poza tym pieniądze zostały rozproszone na małe kwoty, co tak 
naprawdę nie zadowalało ludzi. Był to pomysł na zasadzie "lepiej 
mieć trochę, niż nic" – a moglibyśmy np. dać mieszkańcom swo-
bodę wyboru. Uważam, że nie udało nam się wypracować takiej 
formy współpracy z  mieszkańcami, dialogu, interakcji, by mieli 
poczucie, że coś od nich zależy, by byli kreatywni.
M.M.: Jaką ma Pani wizję Mosiny za - na przykład - dziesięć lat?
M.K.: Chciałabym, żeby nasza gmina była zielona, żebyśmy doce-
niali bogactwo miejsca, w jakim żyjemy i nauczyli się harmonijnie 
współżyć ze środowiskiem. Chciałabym, żeby nie została całkowi-
cie zabudowana, żeby były jeszcze pola uprawne (choć rolnictwo 
powoli zanika w  naszej gminie). Chciałabym, żeby zostały upo-
rządkowane zaniedbane tereny, by Gmina  zadbała o niszczejące 
budynki, np. pałac czy tzw. kokotek.  Nie chciałabym natomiast, 
żeby powstawało kolejne duże firmy, z dużą ilością tir-ów. Chcia-
łabym też, żeby komfort życia mieszkańców się poprawił... Żeby 
było ładnie, by było to miejsce, skąd ludzie nie uciekają, ale chęt-
nie i z przyjemnością tu mieszkają.
M.M.: Czy myśli Pani o kandydowaniu na kolejną kadencję?
M.K.: Tak, myślę, że spróbuję jeszcze raz i zobaczę, co z tego wy-
niknie. Lubię tę pracę, samorząd wypełnia mi prawie całe życie, 
mocno się na nim koncentruję, ale to wcale nie znaczy, że nie mo-
głabym zainteresować się czymś innym. Uważam, że człowiek, 
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Komin w Mosinie
prace nad odnowieniem

obiektu

który sie upiera, żeby długo wykonywać to samo, może odbie-
rać sobie szansę na spróbowanie czegoś innego. Z pokorą zatem 
przyjmę to, co przyniosą wybory. 
M.M.: Co Pani robi w wolnym czasie?
M.K.: Największą przyjemnością dla mnie są podróże, przy czym 
nie chodzi tu tylko o moment, w którym podróżuję. Poświęcam 
podróżom ogromną ilość czasu, nie ruszając się jeszcze z domu: 
oglądam wybrane miejsca, planuję, patrzę na widoki wzdłuż dro-
gi, by wybrać ciekawszą trasę, itp. Teraz na przykład planujemy 
z mężem podróż na Sycylię – i ja od miesiąca już po niej podró-
żuję, będąc jeszcze w domu. To jest właśnie najciekawsze, najbar-
dziej ekscytujące. Byłam kiedyś pilotem wycieczek zagranicznych 
– zostałam nim, bo od zawsze lubiłam podróżować. Mam taką 
samą przyjemność z podróżowania, kiedy znajdę się np. między 
Baranowem a Żabnem, zatrzymam się na ładnym polu, co z po-
dróży zagranicznej. Sam moment, kiedy wsiadam do samochodu 
w celu innym niż zakupy, kiedy jadę tylko dla samej przyjemności 
jazdy – to już jest dla mnie ważne i przyjemne. Bycie w drodze, 
podróż dla samej podróży, wymyślanie scenariuszy wycieczek – 
to najbardziej lubię.
rozmawiała:	 Marta	 Mrowińska,	 fot.	 A.	 Bereta	 (ze	 zbiorów	 galerii	
Miejskiej)

Jeden z  elementów charaktery-
stycznych dla mosińskiego krajo-
brazu – słynny komin, jest w trakcie 
odnawiania. Wszystko wskazuje na 
to, że już niedługo będziemy mogli 
na nowo podziwiać jego piękno.
Komin ma 150 m wysokości i znaj-
duje się na 41 miejscu na liście 
najwyższych kominów w  Polsce. 
Powstał na terenie Swarzędzkich 
Fabryk Mebli. Dziś jest własnością 
prywatną. Znajduje się na nim wie-
le różnorodnych anten operatorów 
komórkowych.
W  krajobraz Mosiny wpisuje się 
na stałe od ponad trzydziestu lat, 
stanowiąc jednocześnie dosko-
nały punkt orientacyjny. Niestety, 
obiekt był nieprawidłowo ozna-
kowany, a  dawniej nieoświetlony, 
co – szczególnie w  związku z  jego 
lokalizacją w  pobliżu lotniska woj-
skowego Krzesiny – stanowiło po-
ważnie zagrożenie bezpieczeństwa 
dla samolotów. Dziś obserwujemy 
etapy jego odnawiania. Komin jest 
malowany – z  pewnością spowo-
duje to, że będzie wyglądał lepiej 
i stanie się bardziej widoczny, także 
dla pilotów. Będziemy śledzić jego 
dalsze losy! 
(źródło:	 dlapilota.pl,	 czasmosiny.e-
samorzadowiec.pl)	

Zmarł
Zdzisław Mikołajczak
14 sierpnia br. w  wieku 75 lat zmarł Zdzisław Mikołajczak - 
mosinianin z  urodzenia i  zamiłowania do „małej ojczyzny”. 
Był absolwentem, a  następnie długoletnim pracownikiem 
Politechniki Poznańskiej (dyrektorem zespołu zajmującego 
się wdrażaniem prac naukowo-badawczych do praktyki go-
spodarczej). Przez trzy kadencje był radnym Rady Powiatu 
Poznańskiego. W  latach 1992-2003 był Koordynatorem ds. 
Oświaty Urzędu Miejskiego w  Mosinie. W  samorządzie Gmi-
ny Mosina w latach 1998-2002 pełnił funkcję członka Zarządu 
Miejskiego, był inicjatorem akcji „Sprzątanie Świata” w  Mosi-
nie, a  także przewodniczącym Rady Fundacji Stypendialnej 
im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków, wspierającej zdolnych 
studentów z niezamożnych rodzin. Od początku istnienia Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej pełnił w nim 
różne funkcje, m.in. był pierwszym wiceprezesem Stowarzy-
szenia. W  kadencji 2010-2014 był przewodniczącym Komisji 
Komunikacji, Budownictwa i  Infrastruktury. Zdzisław Mikołaj-
czak był współzałożycielem i wieloletnim prezesem Mosińskiej 
Fundacji Ekologicznej. 
	 (źródło:	czasmosiny2.pl,	mosina.pl)
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Kącik motoryzacyjny

P.O.M – Charytatywnie dla Aurelki
15 sierpnia to dla Polaków bardzo ważny dzień. Każdy nas kojarzy go głównie z dniem wolnym od pracy, świętem 
Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej czy świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tym pięknym letnim 
dniu w 1920 roku Wojsko Polskie wygrało bitwę Warszawską, zatrzymując falę bolszewizmu, która próbowała „roz-
lać” się na całą Europę. W 1940 roku dnia 15 sierpnia przywieziono pierwszy transport więźniów do niemieckiego 
obozu koncentracyjnego Auschwitz, a w 1944 roku był to już 15 dzień Powstania Warszawskiego. Tego samego dnia, 
ale już w roku 1988 swoją premierę miał film „Kogel-Mogel”, a w roku 2000 pojawił się pierwszy Polski komunikator 
internetowy o nazwie „Gadu-Gadu”. 

Dzień 15 sierpnia 2018 roku w  Mosinie zapowiadał się dosyć 
leniwie, a jedynym oficjalnym wydarzeniem były zaplanowane 
przez miasto „Dni z Polską”, które zostały zwieńczone koncertem 
zespołu „LemON”. Poranek tego dnia niestety nie różnił się od 
innych dni dla pewnej rodziny z naszej gminy. Rodzice 1,5-rocz-
nej Aurelki musieli wstać równo ze swoim dzieckiem i zamiast 
wspólnie zjeść śniadanie i  obejrzeć telewizję, zajęli się swoim 
małym Aniołkiem. Aniołek ten przeszedł niedawno 6,5 godzin-
ną operację usunięcia guza mózgu, który niesprawiedliwie po-
stanowił zaatakować bezbronną dziewczynkę. Aurelka wyma-
ga teraz 24-godzinnej opieki, specjalistycznej rehabilitacji i  co 
najgorsze, chemioterapii. Każdy z nas może sobie wyobrazić co 
oznacza przyjęcie chemioterapii dla tak małej dziewczynki i jak 
może ona wpłynąć na jej późniejszy rozwój. 
Dobra dobra! Halo Halo! Ale przecież to kącik motoryzacyj-
ny! Proszę pisać o motoryzacji Panie Przemysławie!
Jak tylko dostałem informację od narzeczonej, że Mosinianka 
jest w  potrzebie to od razu pomyślałem, że trzeba zrobić coś 
więcej niż tylko przelać pieniądze. Przecież to nasza sąsiadka! 
Chociaż sam mieszkam na Maderze, a Aurelka na osiedlu Mio-
dowym to i tak jest naszą sąsiadką. Jest to jedna z wielu rzeczy, 
które uwielbiam w  Mosinie. Nasze Mosińskie społeczeństwo, 
mimo bardzo dużego napływu nowych mieszkańców i tak trak-
tuje się jako jedną wspólnotę. Nie ważne, że ktoś mieszka na 
Czarnokurzu, a  inny na wodociągach, jesteśmy Mosiniakami – 
sąsiadami! Jak później się okazało, nie dosyć, że jesteśmy  Mo-
siniakami to jesteśmy jeszcze cichymi bohaterami dla pewnej 
małej dziewczynki.
Po skontaktowaniu się z rodzicami Aurelki padła decyzja – ro-
bimy to na czym znamy się najlepiej – imprezę motoryzacyj-
ną. Cykl imprez „P.O.M – Slow Driving Charytatywnie” idealnie 
nadawał się na adaptację pod obecną sytuację. Wyjątkowo 
jednak zamiast karmy dla zwierząt czy słodyczy dla domu 
dziecka zmuszeni byliśmy zbierać pieniądze. Swoją drogą, wy-
obraźcie sobie jaki świat byłby piękny gdyby lekarze pracowali 
za słodycze? Oczywiście żartuję, żadne lekarz, rehabilitant czy 
aptekarz nie pracuje w  zamian za słodycze i  właśnie dlatego 
zdecydowaliśmy się na zbiórkę pieniędzy, którą zamierzaliśmy 
urozmaicić loterią fantową.
Szybko stworzyliśmy internetowe wydarzenie i  stało się coś, 
czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Otóż codziennie 
odbierałem po kilka telefonów od firm, które chciały przekazać 
swoje produkty na ww. loterię. Zasięgi wydarzenia rosły, a my 
codziennie uzyskiwaliśmy nowych partnerów chcących włączyć 
się w akcję pomocy dla Aurelki. Każdy chciał się przyłączyć, każ-
dy chciał dowiedzieć się co u małej i każdy chciał jakoś pomóc. 
Pierwszym punktem imprezy było spotkanie w  Rio Grande, 
gdzie odbywała się loteria i zbiórka pieniędzy. Tutaj nasze sto-
warzyszenie przeżyło pierwsze zdziwienie, bo parking prze-

znaczony na samochody biorące udział w imprezie zapełnił się 
o godzinie 17:30, a sama impreza rozpoczynała się o 18:00. Szyb-
ka improwizacja pozwoliła na ustawianie samochodów wzdłuż 
wewnętrznej ulicy należącej do Rio Grande, która wypełniła się 
w 100%, a ostatni samochód prawie dotykał bramy wjazdowej. 
Drugim bardzo miłym zaskoczeniem była liczka osób deklarują-
cych swój udział w zbiórce, łącznie podczas zbiórki do maszyny 
losującej, czyli plastikowego pojemnika trafiło aż 853 losów co 
odpowiadało kwocie 4265zł! 

Przez następną godzinę kolejka do stolika z losami nie kurczyła 
się, a dziewczyny zajmujące się loterią musiały przeznaczyć na 
straty służbowy notatnik naszej koleżanki ponieważ kartki prze-
znaczone na losy najzwyczajniej w świecie się skończyły. 
Sama loteria przebiegła w  sposób sprawny i  przyjemny dla 
wszystkich. Główną hostessą losującą nagrody była Halszka – 3 
letnia siostra Aurelki, która perfekcyjnie wypełniła swoje zada-
nie. Przed wyjazdem pojazdów na wyznaczoną trasę głos zabrał 
ojciec Aurelki, który również był obecny przez całą imprezę. Nie 
kryjąc wzruszenia podziękował wszystkim przybyłym za wspar-
cie, a liczba osób będących w tym dniu w Krosinku przekroczyła 
150. Chwilę później wyruszyliśmy w trasę! 
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poleca:

• zdrowe produkty
dla całej rodziny!

• bogata oferta serów

• zdrowe pieczywo

• napoje

• przetwory

SKLEP 

Zapraszamy
Mosina, ul. Poznańska 2

Pierwszym i najważniejszym punktem na trasie była ulica Mio-
dowa, ponieważ w jednym z bloków był mały tytan, który wal-
czy z  guzem mózgu. Każdy z  samochodów przejeżdżający tą 
ulicą zaczął trąbić. Możecie sobie wyobrazić jaki hałas robi ko-
lumna trąbiących pojazdów. Ta oto kolumna zrobiła jednak coś 
więcej niż tylko zatrąbiła…
Nigdy nie sądziłem, że dźwięk klaksonu może przejść 50 me-
trów, złamać szyfr do klatki schodowej, sforsować drzwi od 
mieszkania, przebiec po korytarzu i  dotrzeć do małej dziew-
czynki, która leży na łóżku. Ten oto dźwięk klaksonu sprawił, że 
Aurelka zaczęła się uśmiechać pierwszy raz od operacji i pierw-
szy raz próbowała wstać. 

Dźwięk klaksonu wydobywający się z każdego samochodu nie 
był jednak zwykłym dźwiękiem. Moim zdaniem było to do-
bro bijące od każdego uczestnika, które zostało „wyrzucone” 
w  świat przy pomocy tego małego guziczka na kierownicy. 
Mam nadzieję, że to dobro, które każdy z uczestników przekazał 
tej małej dziewczynce wróci do niego z zdwojoną siłą. 

Dalsza trasa wiodła ulicą Polną, później ulicą Krosińską, następ-
nie skręcając w stronę Żabna, gdzie skręciliśmy w stronę miej-
scowości Górka zataczając koło przez Brodnicę, a  kończąc na 
targowisku w Mosinie. 
Trasa przebiegła bez większych problemów, a ilość samochodów 
jadących wyznaczoną trasą uświadomiliśmy sobie dopiero na 
pierwszym punkcie liczenia. Otóż trasą jechało 78 samochodów! 
Jan Paweł II kiedyś powiedział „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło 
dobrem zwyciężaj”. Dla mnie słowa te nabrały sensu właśnie 
podczas tej imprezy. Mam nadzieję, że Aurelka dostała odpo-
wiednią ilość dobra, która pozwoli jej wygrać z  złą chorobą. 
Mam też nadzieję, że za 16 lat kupi sobie absurdalnie głośny sa-
mochód z absurdalnie wielkim silnikiem i z pełną premedytacją 
zakurzy moją ulicę. 

Przemysław	 Raźny	 –	 Stowarzyszenie	 Mosińskie	 Spoty		
Samochodowe

foto.	Daniel	Cichosz		
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Złote miotły, złoty skarb
Kącik zielarski

Witam Państwa po miesięcznej przerwie. Mam nadzieję, że udało 
się Państwu dokonać ziołowych zbiorów i wykorzystać na herbat-
ki, nalewki czy syropy. Do końca lata jest jeszcze chwila i można 
jeszcze znaleźć kwitnące, lecznicze rośliny. A do takich należy na-
włoć, zarówno nawłoć pospolita, jak i nawłoć kanadyjska. Ta druga 
jest powszechnie znana i często zdobi nawet nasze ogrody. 
Nawłoć pospolita ( Solidago virga) i nawłoć kanadyjska ( Solida-
go canadensis), a inne nazwy to złota dziwica, polska mimoza, 
złota rózga i złotnik. 
Nawłoć pospolita występuje w  w  lasach, zwłaszcza sosnowych, 
na suchych łąkach, w  zaroślach, na brzegach pól i  przydrożach. 
Natomiast nawłoć kanadyjska występuje na pastwiskach, opusz-
czonych gruntach, zaroślach, nad brzegami wód oraz na polach.
Zbioru obydwu roślin dokonujemy w  trakcie kwitnienia, naj-
lepiej na początku, kiedy nie wszystkie kwiaty są rozwinięte. 
Ścinamy sekatorem górne, kwitnące części rośliny (wraz z liści) 
i suszymy rozłożone na papierze lub płótnie w chłodnym i prze-
wiewnym miejscu.
W  skład nawłoci pospolitej wchodzą: polisacharydy, gorycze, 
związki śluzowe, sole mineralne, garbniki, flawonoidy, glikozyd 
fenolowy, olejek eteryczny.
W  skład nawłoci kanadyjskiej wchodzą: rutyna, saponiny, fla-
wonoidy, glikozydy, olejek eteryczny, kwasy fenolowe oraz jest 
bogata w antyoksydanty.
Nawłoć pospolita działa moczopędnie, antyseptycznie, prze-
ciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, ściągająco, odtruwająco, wia-
tropędnie oraz pobudza czynność układu odpornościowego.
Natomiast nawłoć kanadyjska ma działanie przeciwzapalne, 
przeciwbakteryjne, moczopędne, odtruwające, rozkurczowe, 
zatrzymujące krwawienia, wzmacniające naczynia krwionośne, 
przeciwbólowe. Oprócz tego pomaga usunąć obrzęki, wspoma-
ga pracę żołądka i jelit, działa przeciwreumatyczne i działa ko-
rzystnie na przewód moczowy w przypadku kamicy nerkowej 
i zapaleniu pęcherza. Nawłoć kanadyjska ma również działanie 
przeciwgrzybiczne, przeciwbiegunkowe, jest również pomocna 
w leczeniu grypy, kokluszu i przewlekłego zapalenia skóry.
I  jak zwykle poniżej kilka łatwych przepisów na wykorzystanie 
tych przepięknych roślin.
Napar z nawłoci kanadyjskiej
Jedną łyżkę suszonego ziele zalewamy szklanką wrzącej wody-
.i  odstawiamy do naciągnięcia na 20 minut. Następnie przece-
dzamy i  pijemy dwie szklanki dziennie. Napar działa leczniczo 
na układ moczowy, pomaga w  dolegliwościach reumatycz-
nych oraz w leczeniu trądziku. Napar ma również zastosowanie 
w przypadkach osłabienia żołądka, a także działa napotnie i po-
maga rozkruszyć kamienie nerkowe. Naparem można również 
przemywać twarz. Jeśli napar zrobimy trochę mocniejszy, to 
można nim płukać jamę ustną w przypadku stanów zapalnych.
Syrop z kwiatów nawłoci kanadyjskiej
Zbieramy świeże kwiaty nawłoci, rozdrobnić, zalać taką ilością 
gorącej wody, by dokładnie przykryła kwiaty i odstawić do wysty-
gnięcia, a następnie przecedzić. Do powstałego naparu dodaj sok 
z cytryny (na każdy litr sok z 1-2 cytryn) oraz cukier. Ilość cukru jest 
uzależniona od tego jak słodki syrop chcecie Państwo uzyskać. Pa-
mietajmy, że imi więcej cukru dodamy, tym dłużej będziemy mo-
gli syrop przechowywać. Ja dodaję na litr naparu około 700 gram 
cukru. Następnie syrop zagotowujemy, wlewamy do słoików lub 
butelek, stawiamy „do góry nogami”, przykrywamy kocem i  zo-
stawiamy do ostygnięcia. Syrop smakuje wyśmienicie, a do tego 

wspomaga pracę układu moczowego, wzmacnia organizm i dzia-
ła korzystnie na przewód pokarmowy. Wlewając wodę do syropu, 
proszę to robić powoli, ponieważ bardzo się pieni.
Napar z ziela nawłoci pospolitej
Jedną łyżkę rozdrobnionego ziela zalewamy szklanką wrzątku 
i odstawiamy do naciągnięcia na 15 minut. Po tym czasie odce-
dzamy i pijemy po pół szklanki dziennie. Napar ma działanie mo-
czopędne i odtruwające. 
Nalewka na nawłoci pospolitej
50 gram suszonego ziela zalewamy 750 ml wrzątku, odstawiamy 
na 30 minut po przykryciem, przecedzamy i  dodajemy pół litra 
spirytusu (96%). Wszystko dobrze mieszamy i kiedy płyn ostygnie 
ponownie przecedzamy i wlewamy do butelek z ciemnego szkła. 
Nalewkę przyjmujemy w ilość 20-30 kropli trzy razy dziennie, mie-
szając w kieliszku z  letnią wodą. Nalewka ma działanie przeciw-
zapalne, moczopędne, bakteriobójcze, przeciwkaszlowe, uszczel-
nia ściany naczyć włosowatych, reguluje przemianę materii oraz 
lekko obniża ciśnienie krwi. Nalewkę warto stosować w stanach 
zapalnych dróg moczowych, skazie moczanowej, kamicy nerko-
wej i pęcherzowej, w przeroście gruczołu krokowego, w stanach 
zapalnych jamy ustnej, a także w chorobie reumatycznej. 
Okłady z nawłoci pospolitej i kanadyjskiej
Świeże kwiaty wraz z liśćmi dokładnie i mocno rozbić  na drewnia-
nej desce. Powstałą miazgę nałożyć na gazę lub szmatkę, przyło-
żyć na obolałe miejsce i przymocować lekko bandażem. Taki okład 
stosujemy w przypadku bóli reumatycznych i artretycznych, a tak-
że w stanach zapalnych mięśni i ścięgien. Po wyschnięciu miazgi 
okład zdejmujemy.
Macerat z kwiatów nawłoci kanadyjskiej
Kwitnącą nawłoć pokroić na kawałki, włożyć do słoja i zalać alko-
holem 40 procentowym, tak by alkohol dokładnie przykrył zie-
le. Słój zamykamy i odstawiamy na trzy tygodnie. Po tym czasie 
przecedzamy i przelewamy do butelek z ciemnego szkła. Macerat 
stosujemy do pędzlowania jamy ustnej w przypadku stanów za-
palnych i ranek, do smarowania po użądleniu przez owady, a tak-
że można nim smarować stopy rano i  wieczorem, w  przypadku 
grzybicy stóp.
Przyznam szczerze, że byłam i nadal jestem pozytywnie zaskoczo-
na takim szerokim spektrum działania tych powszechnie znanych 
i spotykanych roślin. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego arty-
kułu również Państwo jesteście mile zaskoczeni. 
Zatem nie marnujmy czasu, bierzmy sekator i koszyk póki nawłoć 
jeszcze kwitnie.
 Pozdrawiam nawłociowo,
	 	 Willma
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Patriotyczne rozmowy w Puszczykowie
23 sierpnia br. w  Muzeum Arkadego Fie-
dlera w  Puszczykowie odbyło się spotka-
nie autorskie, zorganizowane wspólnie 
z Kwileckim Centrum Kultury, a realizowa-
ne w ramach projektu "Ścieżka obok drogi" 
i programu "Niepodległa".
Na spotkanie przybyło dużo osób, które 
chciały poznać autorki - Annę Korzeniew-
ską oraz Elizę Piotrowską oraz niesamowitą 
Panią fotograf z Paryża - Annę Marchlew-
ską. Panie są Polkami mieszkającymi za 
granicą, na spotkaniu rozmawialiśmy za-
tem na temat emigracji oraz o  tęsknocie 
za krajem, a także o tym, jak są postrzegani 
Polacy za granicą oraz jak my postrzegamy 
ludzi w  innych krajach. Dyskutowaliśmy 
na temat wolności, patriotyzmu, 100-leciu 
niepodległości. Uczestnicy spotkania mie-
li możliwość zakupu ksiązek autorek wraz 
z dedykacją.
	 Adrianna	Ludwiczak
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Warsztaty w ramach
Akademii III Wieku

Kurs języka migowego 
z dofinansowaniem

Policealna Szkoła TEB Edukacja we współpracy z Gminą Mosina 
proponuje w ramach Akademii Trzeciego Wieku bezpłatne zajęcia 
dla mieszkańców powyżej 40 roku. Wybrane kierunki to: florysta 
i bukieciarstwo, masaż, opieka medyczna, warsztaty terapii ma-
nualnej. W szkoleniu mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które 
ukończyły 40 rok życia i ukończyły szkołę średnią. Istnieje możli-
wość organizacji szkoleń w świetlicach wiejskich na terenie Gminy 
Mosina. Warunkiem przeprowadzenia zajęć jest zebranie 12-15 
osób, które spełniają w/w wymagania.
Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Centrum Informacji 
w Mosinie. Tel.: 61 8 192 746, email: gci@mosina.pl

Gmina Mosina przy współpracy z  Fundacją Wspierania Młodych 
i  Starszych Pokoleń podejmie bezpłatnie starania o  pozyskanie 
dofinansowania do kursu języka migowego- dla każdego uczest-
nika indywidualnie. Celem kursu jest przygotowanie uczestników 
do komunikowania się z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi 
poprzez nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających pod-
stawową komunikację z tymi osobami. 
Przewidywany termin rozpoczęcia kursu- grudzień 2018r/styczeń 
2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie, Budynek Nr 2, ul. 
Dworcowa 3. Osoby zainteresowane udziałem w kursie zapraszamy 
do kontaktu z Gminnym Centrum Informacji w Mosinie, ul Dworco-
wa 3, I piętro pok. nr 16, tel.: 61 8 192 746, gci@mosina.pl

grafiki:	Roman	Czeski
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Traktorjada w Serbii
Wszystko zaczęło się od TRAKTORJADY w  2017 roku w  naszej 
szkole. Przybył do nas Pan Marcin Obałek, który jest organiza-
torem przedsięwzięcia „Traktoriada - Traktorem Dookoła Świata 
- Around the World”. Będąc w Grzybnie obiecał, że jest w stanie 
zaprosić nas na zawody traktorowe i  tak też się stało. W  maju 
skontaktował się ze mną i zaproponował, żeby uczniowie ZSR 
wzięli w nich udział. Podał 3 lokalizacje (Podhale, Grecja i Ser-
bia). My wybraliśmy Serbię. Pan Obałek zorganizował nam 
nocleg i możliwość startu z wykorzystaniem miejscowych cią-
gników. Ja zorganizowałem „drużynę” (8 osób) w której przed-
stawicielami młodzieży byli uczniowie Technikum Rolniczego 
byli Sebastian Kłak i  Szymon Tomczak i  28 lipca wyjechaliśmy 
w 1250 km podróż. 
Należy pamiętać iż Serbia nie jest w Unii Europejskiej co powo-
duje pewne niedogodności (np. trudności z  przekroczeniem 
granicy, bardzo drogi Internet i GSM). Mimo, iż na miejscu byli-
śmy około 23:00, to jeszcze znalazł się dla nas posiłek w miejsco-
wym lokalu. Tam bardzo wiele osób spędza czas w miejscowych 
„knajpkach” do bardzo późna. 
29 lipca w  godzinach przedpołudniowych rozpoczęła się od 
zbiórki wszystkich uczestników w  centrum miejscowości mię-
dzynarodowa TRAKTORIJADA. Następnie korowodem przeje-
chaliśmy na miejsce docelowe. Tam odbyło się uroczyste otwar-
cie współzawodnictwa traktorowego. Oficjalnie przywitano nas 
jako przedstawicieli Polski, Powiatu Śremskiego, Gminy Brodni-
ca i Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie.
Organizatorzy zadbali o  to abym mógł spotkać się z  dyrekcją 
podobnej szkoły w miejscowości Sombor. Nasza młodzież mo-
gła przekonać się jak wygląda sprzęt rolniczy w sytuacji kiedy 
nie ma dopłat z Unii Europejskiej. Ciekawe były też uprawy które 
stosują miejscowi rolnicy. Głównie to kukurydza i soja.
Niestety, na samych zawodach nie odnieśliśmy większych suk-
cesów, ale doświadczenie tam nabyte i to co zobaczyliśmy po-
zostanie w pamięci uczniów bardzo długo.
Wyjazd nie doszedłby do skutku, gdyby nie sponsorzy - firmy: 
CLAAS Polska Sp. z o.o. z Niepruszewa, Saatbau Polska Sp. z o.o. 
ze Środy Śląskiej, TORAL z  Gostynia. Pomogli także Starostwo 
Powiatowe w Śremie i Gmina Brodnica.
	 Wojciech	Lisek
	 dyrektor	Zespołu	Szkół	Rolniczych	w Grzybnie
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Skrzydlaci mieszkańcy i bywalcy
Wielkopolskiego Parku Narodowego

Wśród wszystkich żyjących na terenie Parku zwierząt, ptaki sta-
nowią bardzo liczną gromadę. Zamieszkują różnorodne przy-
rodniczo obszary leśne, wodne i  łąkowe Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Spośród ok. 220 gatunków ptaków, które możemy 
tu spotkać, ok. 150 wyprowadza lęgi. Pozostałe ok. 70 gatunków 
ptaków migruje, czyli przemieszcza się między dwoma obszarami. 
Migracje ptaków wywoływane są  zmianami pór roku, długością 
dnia, zmianą temperatury, co w gruncie rzeczy prowadzi do utrud-
nień w zdobywaniu pokarmu. Niektóre gatunki ptaków odbywa-
jące lęgi na obszarach północnej i wschodniej Europy, gdzie zimy 
są srogie i  długie, przybywają na zimowiska do Parku, by prze-
trwać najtrudniejszy dla nich czas. Są to: gęsi, jemiołuszki, tracze 
nurogęsi, gile, krzyżodzioby, jery, myszołowy włochate. Natomiast 
inne gatunki z terenu WPN: bociany, słowiki, wilgi, jaskółki, dudki, 
kukułki, gdy zbliża się pora zimowa, podejmują dalekie wędrówki 
na południe w  kierunku Afryki. Pokonując ogromne odległości, 
ptaki ewoluowały, osiągając odpowiednie przystosowania do lotu 
w  budowie ciała. Ich skórę pokrywają pióra, przednie kończyny 
przekształcone są w skrzydła, posiadają duże serce, pneumatycz-
ne kości, a silnie rozbudowany mostek wraz z przyczepami mięśni 
piersiowych umożliwia wytrwałe poruszanie skrzydłami. Ptaki, to 
nie tylko niestrudzeni „wędrowcy”, ale także wspaniali „wokaliści”. 
Śpiew ptaków wydawany jest  w  formie różnych komunikatów, 
sygnałów i dźwięków. Istnieje na przykład śpiew godowy, mają-
cy na celu wabienie samicy przez samca albo śpiew porozumie-
wawczy, śpiew nawołujący lub ostrzegawczy, wręcz alarmujący 
oraz śpiew terytorialny. Dla człowieka świergot ptaka może stać 
się sygnałem do wyznaczania pory dnia lub pory roku. W ciągu 
doby, odgłosy konkretnych gatunków ptaków mogą posłużyć 
jako wskazówka do stworzenia specyficznego zegara przyrodni-
czego. Bardzo wcześnie rano, około 5.00 usłyszymy następujące 
ptaki: drozda	śpiewaka,	rudzika,	kosa	zwyczajnego,	kukułkę,	sikorkę	
bogatkę,	ziębę,	wilgę,	szpaka i wiele innych gatunków. Natomiast 
majowe noce wypełnione są śpiewem słowika rdzawego. Jest to 
mały ptaszek, który zadziwia emisją dźwięków wydając gwizdy, 

świsty, flety, ubarwiając ciszę nocną ptasim koncertem. Gdy nad-
chodzi wiosna i  temperatura powietrza wzrasta, ptaki śpiewają 
coraz głośniej wykazując się coraz większą energią, krzątają się 
nieustannie przy budowie gniazd. Jednak dużo  łatwiej je usłyszeć, 
niż zauważyć. Niekiedy wystarczy uchylić okno lub wyjść na taras.  
Zapytamy – po co je zauważać? Otóż odpowiedź może być bardzo 
zróżnicowana, np. z ciekawości, dla doznań estetycznych, dla ich 
poznania, dla odstresowania, jednym słowem – dla zdrowia!  Jak 
w „Ptasim radiu” Juliana Tuwima: „Będą ćwierkać, świstać, kwilić, 
pitpilitać i  pimpilić (…)”. Na pewno na terenie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, a  także w  ogrodach przydomowych usytu-
owanych w otulinie Parku, zaśpiewają: sikorki,	kowaliki,	dzięcioły,	
czyżyki,	pleszki,	rudziki,	kosy,	sójki,	sroki,	wróble – a gdy się znacz-
nie ociepli, usłyszymy być może przepięknie gwiżdżącą wilgę. Ten 
piękny, jaskrawożółty ptak zimuje w Afryce. Przylatuje do Polski 
na przełomie kwietnia i maja, a odlatuje już pod koniec sierpnia. 
Dawniej uważano, że wilgi pojawiają się w Polsce na imieniny Zofii 
(15 maja),  wyśpiewując fletowym tonem jej imię „Zofija”, i że ich 
głos zwiastuje deszcz. Oprócz zdolności śpiewu, ptaki wykazują 
się dużym bogactwem zachowań behawioralnych. Przykładem 
mogą być zaloty w czasie odbywania godów, które niekiedy przy-
pominają zachowania człowieka. W odróżnieniu od samic, samce 
prezentują się wyjątkowo barwnie, a  więc nieco inaczej, niż za-
zwyczaj jest to u ludzi. Kolorowe samce przekazują tym sposobem 
potencjalnej partnerce informację, że są silne i zdrowe. Podobną 
rolę jak ubarwienie spełniają powietrzne akrobacje wykonywane 
przez samce ptaków drapieżnych. Niekiedy też śpiew niektórych 
ptasich samców może być atrybutem podczas zalotów. Wtedy po-
trafią śpiewać całą noc i przekrzyczeć swoich rywali. Ptaki, to także 
bardzo sprawni „konstruktorzy i budowlańcy”. Posiadają umiejęt-
ności „rzemieślnicze”, dotyczące budowy gniazd. Na terenie WPN 
żyje mały ptaszek – remiz (Remiz pendulinus) – „mistrz podnieb-
nej konstrukcji”. Buduje on kunsztowne gniazdo w formie zawie-
szonego koszyczka, przypominające rękawicę z  jednym palcem. 
W  Parku można go spotkać nad jeziorami, w  strefie brzegowej. 
Słowo pendulinus pochodzi od łacińskiego pendulus – wiszący. 
Gniazdo remiza zawieszone jest na cieniutkiej gałązce wierzby lub 
brzozy, ok. 4 metrów nad ziemią – niżej, gdy pod nim jest woda 
a wyżej, gdy ląd. Konstrukcja gniazda przypomina miękką, wor-
kowatą torbę z bocznym korytarzem. Jest misternie uwita i wy-
pełniona puchem roślinnym z  kwitnących wierzb i  topól. Każdy 
samiec buduje w sezonie po kilka gniazd poddając je ocenie sa-
miczek. Etapy budowy gniazd przez remizy zostały odpowiednio 
nazwane: oplecenie, obrączka, koszyczek z małymi otworami, kie-
szeń, gniazdo z krótką rurką i gniazdo gotowe. Samce budują wie-
le gniazd w sezonie, a niektóre z nich zostają porzucone jeszcze 
przed zakończeniem budowy. Wykończone zostają te gniazda, 
które odwiedza samica. I tu ciekawostka: gniazda remiza były wy-
korzystywane w dawnych czasach na pantofle zimowe dla małych 
dzieci, ponieważ były miękkie i wielkością pasowały na dziecięcą 
stopę. Obecnie ptak ten znajduje się pod ochroną prawną i  nie 
wolno niszczyć jego gniazd. Inną godną podziwu cechą  ptaków 
jest występowanie silnych  relacji między rodzicami i ich dziećmi, 
które w wielu wypadkach można by określić jako „serdeczne”, np. 
dbanie o  potomstwo. Co roku ptaki wykonują wiele działań, by 
wyprowadzić lęgi: wybierają bezpieczne miejsce do odbycia lęgu, 
zbierają materiał do budowy gniazda, wysiadują jaja, odwracają 
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uwagę samców od miejsc wysiadywania jaj przez samice, do-
starczają pokarm pisklętom. Na opiekę rodziców muszą zdać się 
całkowicie pisklęta tzw. gniazdowników. W Wielkopolskim Parku 
Narodowym jest to bardzo liczna grupa ptaków. Należą do niej 
na przykład: dzięcioły,	sowy,	sikorki,	czaple,	wróble,	pliszki,	 słowiki,	
zięby,	skowronki,	kosy,	kwiczoły,	 trzcinniczki,	 szczygły,	piecuszki. Pi-
sklęta tuż po wykluciu są prawie nagie, niekiedy pokryte puchem. 
Powieki mają zrośnięte, a  ich głowy są chwiejne i  podnoszone 

z  dużym trudem. Najbardziej wyspecjalizowaną częścią ciała 
w tej grupie piskląt są ich dzioby, które otwierają się niemal bez 
przerwy, a  ich wnętrza emanują intensywnymi kolorami żółtym 
lub czerwonym. Otwarte „dziubki” działają, jak światła alarmują-
ce, które pobudzają rodziców do karmienia – szybko, dużo i do 
celu! Dodatkowo pisklęta piszczą w  charakterystyczny sposób 
dając sygnał, że są głodne. To najbardziej wymagający okres dla 
ptasich rodziców. W bardzo krótkim czasie muszą zdobyć i dostar-
czyć do gniazda pokarm dla swoich maluchów. Młodymi opiekują 
się przeważnie oboje rodzice, np. u czapli	siwej, tuż po wykluciu 
rodzice podają pisklętom pożywienie do dziobów, a gdy podro-
sną, wypluwają je do gniazda. Młode czaple wychodzą z gniazda 
po około siedmiu tygodniach, ale przez następne dwa spędzają 
jeszcze w nim noce. Później stają się już całkowicie niezależne i sa-
modzielne. Następną godną uwagi cechą w zachowaniu ptaków 
jest zdolność  do integracji w działaniu. Dzieje się tak np. przy od-
pędzaniu wroga. Jak u wron - wrzask całego stada, bicie skrzydła-
mi, dziobanie, powoduje przestraszenie niebezpiecznego intruza 
i wydanie komunikatu: „nie chcemy cię tutaj”. Każda pora roku jest 
dla człowieka wspaniałą okazją do obserwowania i  podziwiania 
ptaków. W Wielkopolskim Parku Narodowym od wielu lat poja-
wiające się na niebie klucze dzikich gęsi zwiastują nadchodzącą 
jesień. W Parku oprócz gęsi	zbożowych	i białoczelnych ukazują się 
jeszcze klucze: żurawi,	kormoranów,	łabędzi	czy	kaczek. Przebywa-
jąc na terenie WPN możemy korzystać w każdej chwili z bogactwa 
ornitofauny, która dociera do nas ze wszystkich stron, o ile tylko 
zechcemy otworzyć nasze zmysły i przyjąć jej zaproszenie.

Tekst:	mgr	Beata	Lis
Centrum	Edukacji	Ekologicznej	WPN

Zakończyl się nasz redakcyjny konkurs, przygotowany wspólnie z kajaki2.pl. Cieszymy 
się, że piękno naszych rzek inspiruje Was i powoduje, że chcecie je uwieczniać. Wszyst-
kie nadesłane prace konkursowe to fotografie, każda z nich jednak jest niepowtarzalna, 
przedstawia inny, cudowny zakątek naszego regionu. Bogactwo ujęć, różnorodność 
spojrzenia i wrażliwość na piękno przyrody zachwyciły nas i wywołały wiele radości. 
Na naszej stronie internetowej, profilu facebookowym i podczas “Szeroko na Wąskiej” 
oddawaliście swoje głosy na wybraną pracę konkursową. Dziękujemy za liczny udział! 

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:
1 miejsce: praca nr 2 – autor: Beata Woźniak
2 miejsce: praca nr 11 – autor: Anna Frąckowiak
3 miejsce: praca nr 5 – autor: Henryk Michalak
4 miejsce: praca nr 10 – autor: Piotr Nawrocki
Serdecznie gratulujemy!

Konkurs GMP "Rzeczne inspiracje" - wyniki

1.

2.

3.4.
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INTELIGENTNA I PIĘKNA DYSCYPLINA SPORTU,

dla Twojego dziecka!

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

Wszelkie informacje pod nr. tel. 502 051 672

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

SZERMIERKA

Muuusisz Biec w Krajkowie
19 sierpnia br. w  malowniczym Krajko-
wie odbyła się kolejna już edycja Mu-
uusisz Biec. Impreza ta to nie tylko bieg, 
ale przede wszystkim okazja do zabawy 
i  wspólnego spędzenia czasu dla całych 
rodzin. 
Zawodnicy mieli do pokonania trasę 
o  długości 5 km, prowadzącą przez lasy 
i pola Krajkowa. Mimo krótkiego dystan-
su było to spore wyzwanie, trasa była 
piaszczysta, teren zróżnicowany, a  słoń-
ce tego dnia paliło dość mocno. Warto 
było jednak pokonać wszelkie trudy – 
na mecie na każdego zawodnika czekał 
niepowtarzalny, kolorowy medal, a  dla 
najlepszych – wyjątkowe puchary. Or-
ganizatorzy zadbali o  to, by jak najwię-
cej uczestników zostało nagrodzonych, 
wprowadzając wiele różnych kategorii. 
W  kategorii open wśród mężczyzn na 
pierwszym miejscu znalazł się Jakub 
Koralewski z  Mosiny, który przybiegł na 
metę z  czasem 0:18:10. Drugie miejsce 

zajął Bartosz Bieleń z  Lubonia z  czasem 
0:18:27, zaś na trzeciej pozycji znalazł 
się Rafał Tomowiak z Leszna, z wynikiem 
0:19:22. Wśród pań pierwsze miejsce za-
jęła Katarzyna Bąk z Mosiny, która poko-
nała całą trasę w czasie 0:24:19; druga na 
metę przybiegła Beata Lisiecka z Pozna-
nia z  wynikiem 0:25:11, zaś na trzecim 
miejscu znalazła się Małgorzata Putow-
ska z Mosiny  z czasem 0:27:14.
To nie wszystko – w biegu wystartowały 
też drużyny firmowe, rywalizując między 
sobą w sztafecie – tutaj do pokonania była 
trasa 3 x 3 km. Rodziny natomiast mogły 
spróbować swych sił, wspólnie startując 
w sztafetach rodzinnych. Wszyscy chętni 
mogli poczuć się przez chwilę jak praw-
dziwi farmerzy, biorąc udział w konkursie 
dojenia krowy, a  dzieci z  pewnością nie 
miały czasu na nudę, bowiem dla nich 
przygotowane zostały animacje i  kącik 
trickboardowy (którym zresztą intereso-
wali się nie tylko najmłodsi). 

Organizatorami imprezy był LOFT Fitness 
w  Mosinie oraz OSP Krajkowo, w  part-
nerstwie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w  Mosinie. To, co z  pewnością wyróżnia 
Muuusisz Biec od innych imprez biego-
wych to nie tylko wyjątkowe medale i pu-
chary, ale wspaniała, rodzinna atmosfera, 
kameralny klimat i piękna okolica. Orga-
nizatorzy zadbali, by każdy tego dnia wy-
śmienicie się bawił i poczuł prawdziwym 
zwycięzcą. Serdecznie dziękujemy za do-
skonałą organizację i  zapraszamy za rok 
– Muuusicie być tam z nami! (red.)

kolor

Firma STOLARSKA
z branży ogrodowej

Poszukuje osoby do pracy
z następującymi umiejętnościami:

- obsługa podstawowych maszyn stolarskich
- organizacja pracy niewielkiego zespołu

Mile widziane:
- komunikatywna znajomość jęz. rosyjskiego

i/lub ukraińskiego

Zgłoszenia prosimy przesyłać mialowo lub 
telefonicznie:

maldrew@poczta.onet.pl
tel. 602 468 840

Zamysłowo/k. Stęszewa 
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KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

Zapraszamy do 
korzystania z oferty 

wypożyczalni 
kajaków kajaki2.pl. 

Organizujemy 
spływy kajakowe 

w okolicach Mosiny 
rzeką Wartą 
i Kanałem 
Mosińskim

kolor 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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Ludzie, rzeki i kajaki
Dzwoni telefon. Na wyświetlaczu telefo-
nu pokazuje się napis; Kajaki na 15 sierp-
nia. To dzwoni Marek. Minął właśnie 
rok odkąd się znamy. W zeszłym roku 
Marek zamówił w naszej wypożyczalni 
pierwszy raz kajaki na spływ, właśnie na 
dzień 15 sierpnia. W tym roku już piąty, 
lub szósty raz chce umówić spływ. Tym 
razem ma być to spływ charytatywny, z 
którego środki mają być przekazane na 
leczenie małej Tosi. Co w tym dziwnego, 
można zapytać? Niby nic, ale przez ten 
rok przy okazji niemal dziesięciu spły-
wów miałem okazję poznać ich bliżej i 
uważam, że są wyjątkowi.
Ekipa rogalinkowa
Nazywamy ich „Ekipą rogalinkową”, bo 
większość mieszka w Rogalinku. Pozo-
stali mieszkają w sąsiednim Sasinowie. 
Trudo ich scharakteryzować, bo wymy-
kają się spoza wszelkich ram i norm.  Są 
w różnym wieku, mają różne wykształ-
cenie, wykonują różne zawody i różnią 
się statusem majątkowym. Część z nich 
jest ze sobą spokrewniona, a niektórzy 
znają się ze szkolnej ławki. Jak widać ła-
twiej wymienić co ich różni, niż to co ich 
łączy. Jednak coś jest co powoduje, że 
chętnie spędzają ze sobą czas i pomimo 
tak wielu różnic tworzą zwartą drużynę. 
Nie tylko kajaki, często gramy razem w 
piłkę na sali, organizujemy wyjazdy na 
bunkry np. do Międzyrzeckiego Rejonu 
Umocnień lub wspólne wyprawy ro-
werowe. W zeszłym roku pojechaliśmy 
z Rogalinka nad morze rowerami szo-

sowymi – opowiada Marek, który jest 
niepisanym liderem grupy. Staramy się 
realizować wszystko jak najmniejszym 
kosztem, aby pieniądze nie były dla ni-
kogo ograniczeniem. 
Pierwszy spływ z piratami
Mówi się, że pierwsze wrażenie jest naj-
ważniejsze, lecz ta reguła trafia tu na 
wyjątek. Gdy przypominam sobie pierw-
szy spływ z ich udziałem teraz chce mi 
się śmiać, choć rok temu nie było mi do 
śmiechu. Płynęli Wartą ze Śremu do Roga-
linka. Zazwyczaj płynie się tą trasę w pięć 
godzin. Oni płynęli prawie osiem. Kiedy 

stopniowo dopływali do Rogalinka, gdzie 
na nich czekałem, zorientowałem się, co 
było przyczyną takiego opóźnienia. Gene-
ralnie dobrze się bawili (jak zawsze zresz-
tą). Wyglądali jak banda piratów, która po 
opróżnieniu kilku beczek rumu lądowała 
na bezludnej wyspie. Później przystąpili 
do rytualnego niemal chrztu. Polegało to 
na tym, że wybrańca chwytano za ręce i 
nogi i „w ciuchach” lądował w rzece. Wy-
brańcem co rusz okazywał się ktoś inny, 
aż do momentu, gdy każdy, mniej lub 
bardziej dobrowolnie, poddał się temu 
obrzędowi. Obserwując to towarzystwo 
zastanawiałem się kiedy przyjdzie moja 
kolej. Oszczędzili mnie, widząc chyba, że 
lekko jestem przerażony. 
A Szefuniu nie płynie?
Podczas kolejnych spływów było już ła-
twiej. Wiedziałem czego mniej więcej 
można się spodziewać. Opływali wszyst-
kie trasy w dzień i w nocy, latem i zimą. 
Dla tych co mają mniejszą styczność z 
kajakarstwem małe wyjaśnienie, że kaja-
karstwo nie jest wcale sezonowe i moż-
na pływać także zimą. Podobnie jak pora 
dnia nie stanowi problemu, gdyż spły-
wać można również nocą. Zresztą dla 
„ekipy rogalikowej” mało co jest proble-
mem. Gdy wiozłem ich na kolejny spływ 
ktoś zadał pytanie „…a Szefuniu nie 
płynie z nami?”. I tak kolejnym raz popły-
nąłem z nimi. Płynęliśmy z Kościana do 
Mosiny jakoś na przełomie lutego i mar-
ca. Jest to trasa bardzo spokojna, składa-
jąca się z wielu prostych odcinków, więc 
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jej przepłynięcie przy wysokim stanie 
wody, jaki jest zimą, nie stanowi więk-
szej trudności. Podczas takiego leniwe-
go spływu jest czas żeby porozmawiać i 
przy tej okazji lepiej się poznać. Wtedy 
podczas rozmów, gdy każdy opowie-
dział trochę o sobie zacząłem dostrze-
gać ich wyjątkowość. Urzekła mnie ich  
prosta i szczera natura. U nich tak znaczy 
tak, a nie oznacza nie. Taki sposób przed-
stawiania sprawy, konkretny i rzeczowy, 
chociaż czasami wypowiadany żołnier-
skim językiem, osobiście lubię i pewnie 
nie tylko ja.  Ten spływ był bardzo udany 
i miło go do dzisiaj wspominam.  „Rum” 
oczywiście zabrali ze sobą jednak kąpieli 
z racji na chłodniejszą aurę  nie było.
Zaklinacze pogody
Jeśli jesteśmy już przy pogodzie, to po-
trafią ją zaklinać. Nie wiem jak to robią, 
ale zawsze mają ładną pogodę podczas 
spływu. Nie polega to na tym, że tak po 
prostu  trafiają na ładną pogodę. Podczas 
gdy jeszcze na dzień przed spływem po-
goda jest kiepska, a deszczowe chmury 
i prognozy nie wróżą dobrej pogody na 
następny dzień, Marek jest przekonany, 
że pogoda będzie. Jest rzeczywiście, za 
każdym razem. Zrzucamy kajaki na wodę 
i po chwili wychodzi słońce. Jadąc wspól-
nie samochodem na ostatni spływ, po-
stanowiłem ich o to zapytać. Powiedzcie 
mi jak to jest, że gdy ja rozpalam grilla to 
zaczyna padać, a gdy wy idziecie na kaja-
ki zawsze się wypogadza? Po prostu Bóg 
nas kocha – odpowiada z uśmiechem 
Dominik. To chyba jest jedyne sensowne 
wytłumaczenie tego ponadnaturalnego 
fenomenu. Zresztą takie miałem podej-
rzenia co do Boskiej ingerencji, które Do-
minik jedynie potwierdził. Bo rozumiem 
raz, może dwa. Ale taka sytuacja jest za 
każdym razem, gdy płyną. Teraz było po-
dobnie. Jadąc samochodem, za oknami 
padał deszcz.
Rozpoczęcie spływu rz. Głuszynką – po-
goda pochmurna.
W trakcie spływu rz. Głuszynką – pełne 
słońce.
Na czym polega ich wyjątkowość?
Do Mosiny przeprowadziłem się z Po-
znania. Pamiętam, że na osiedlu, na któ-
rym mieszkałem też mieliśmy podobną 
ekipę. Niestety każdy poszedł we własną 
stronę goniąc za lepszym życiem. Dla-
tego z podziwem i zazdrością patrzę na 
nich i zastanawiam się nad tym, jak to 
jest możliwe, że przetrwali? Zachowali 
jedność, pomimo tylu różnic występują-
cych między nimi. Potrafią zapełnić każ-
dą ilość kajaków i znaleźć czas na wspól-
ne przebywanie razem. Czas, którego 
tak bardzo nam wszystkim brakuje.  Jeśli 
komuś trudno to docenić, to niech spró-

buje skrzyknąć kilkunastu swoich znajo-
mych na spływ kajakowy lub namówić 
do jakiejś innej aktywności.  Jeśli potra-
fisz to zrobić skutecznie, to masz ogrom-
ne szczęście i doceń to, bo to rzadkość. 
Oprócz tego, że wspólnie spędzają czas 
na przyjemnościach, to pomagają sobie 
również w życiu codziennym.  W takiej 
grupie każdy kogoś zna i przysłowiowe 
„załatwienie czegoś” zajmuje chwilę.  
Jeden ma traktor, drugi koparkę, kolej-
ny warsztat samochodowy, a jeszcze 
inny spawa plastik. I każdy pomoże, gdy 
zajdzie taka potrzeba. Nie tylko sobie 
pomagają, ale są wrażliwi na ludzi z ze-
wnątrz, o czym świadczy chociażby cel 
ostatniego spływu Pomóż Tosi  (nazwa 
profilu facebook’owego za pośrednic-
twem, którego można przekazywać po-
moc na rehabilitację małej Tosi). 
Poznając ich, czułem się nieco jak bo-
hater filmu „Jeszcze dalej niż północ”. 
To francuska komedia z 2008 roku opo-
wiadająca o urzędniku pocztowym, 
któremu została przydzielona placówka 
pocztowa na północy Francji. Region 
ten jest biedniejszy i ma chłodniejszy 
klimat. Jego mieszkańcy natomiast uwa-
żani są przez resztę Francuzów za ludzi 
nieokrzesanych, niemal barbarzyńców. 
Ów główny bohater musi tam przepro-
wadzić się z gorącego Lazurowego Wy-
brzeża, gdzie wiódł do tej pory wygodne 
życie. Swój przydział odbiera niemal jak 
zsyłkę na Sybir. Jego powierzchowna i 
stereotypowa ocena powoli, ale nie bez 
bólu, ulega zmianie. 
Dzisiaj znowu zadzwonił Marek. We wrze-
śniu zamierzają popłynąć Koplą. Małą 
rzeczką będącą dopływem Głuszynki. 
Tej rzeki nie znam. Nigdy nią jeszcze nie 
płynąłem. Wcześniej też nie znałem Głu-

szynki, aż do ostatniego spływu zorga-
nizowanego przez Marka. Muszę powie-
dzieć, że jestem zaskoczony i zauroczony 
pięknem tej rzeczki. Płynąc z Kamionek, 
pierwsze zabudowania pojawiły się do-
piero w Czapurach. Odnosiłem wrażenie, 
że płyniemy przez tereny niezamieszkałe 
przez człowieka.  Mamy w naszej okolicy 
tyle pięknych rzek, których nie znamy 
i jeszcze więcej wspaniałych ludzi. Nie 
ulegajmy złudzeniu pierwszego wraże-
nia oraz unikajmy pułapek zastawianych 
przez mylne wyobrażenia i stereotypy.  
Zarówno rzeki jak i ludzie zasługują na 
lepsze poznanie. Wystarczy tylko uważ-
nie patrzeć i słuchać. 
	 Autor:	Tomasz	Kaczmarek
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Spotkania na Wąskiej
15 sierpnia był dniem bogatym w wydarzenia. Tego dnia obchodzi-
liśmy Święto Wojska Polskiego i  pamiątkę zwycięskiej Bitwy War-
szawskiej w 1920 roku. Odbyła się również kolejna edycja znanego 
w Mosinie "Szeroko na Wąskiej".
Od rana zjawiam się w redakcji, pakuję gazety, zdjęcia, sprawdzam, 
czy mam wszystko, co potrzebne do zamontowania stoiska. Czekam 
na Tomka – kiedy przyjeżdża, pakujemy kartony do auta i – jedziemy 
na Wąską.  Jakąś godzinę zajmuje nam rozstawienie wystawy – po-
tem co pewien czas dokładamy kolejne elementy, dzięki czemu sto-
isko żyje, zmienia się i przyciąga odwiedzających.
Jak co roku, niezmiennie Wąska oznacza dla mnie spotkania z ludź-
mi. Tym razem nieco mniej spaceruję, za to rozmawiam z tymi, którzy 
odwiedzają nasz gazetowy punkt. Szczególne miejsce zajmuje u nas 
fotografia – na Wąskiej jest jej sporo, zarówno tej profesjonalnej jak 
i  wykonanej przez miłośników przyrody, pasjonatów okolicznych 
rzek i sportów wodnych czy po prostu - tych, których piękno naszej 
okolicy zachwyca i  inspiruje. Zachwyceni pracami zgłoszonymi na 
redakcyjny konkurs, z dumą prezentujemy je na naszym stoisku ra-
zem z kajaki2.pl. I to fotografia przyciąga uwagę przechodniów – za-
trzymują się, pytają o prace, głosują na swoją ulubioną, komentują. 
Jestem zachwycona tym, jak wiele osób dostrzega piękno fotografii 
i dumna, że możemy je pokazać. W pewnym momencie podchodzi 
do mnie znajoma starsza pani – po chwili rozmowy pt. "co słychać" 
zaczyna komentować fotografie, zwracając uwagę na detale, opo-
wiadając o zdjęciach, które sama robi, z właściwą sobie wrażliwością 
i nieszablonowym spojrzeniem na rzeczywistość. Lubię słuchać jej 
opowieści – jest w niej tyle energii, optymizmu i miłości do świata, 
że zaraża nimi chyba każdego, kogo spotka na swojej drodze. Rze-
czywiście – po chwili podchodzi do nas mężczyzna, starsza pani bez 
ogródek pyta go o zdjęcia – okazuje się, że trafiamy na rozmówcę 
– pasjonata tematu. O fotografowaniu, zdjęciach, potrafi opowiadać 
chyba bez końca. Komentuje fotografie z wystawy, zwracając uwagę 
na detale, elementy, których wcześniej sama nie zauważałam, wczu-
wa się w położenie autora pracy, snuje opowieść o sposobach i tech-
nikach robienia zdjęć... Dla mnie świat się zatrzymuje. Ludzie mijają 
nas, czasem ktoś o coś zapyta, niemal nie zauważam, kiedy starsza 
pani żegna się z nami i odchodzi. Stoję, słucham i widzę człowieka 
z wielką pasją, znanego mi przecież, ale teraz odkrywającego przede 
mną swoje inne, ciekawsze, pasjonujące oblicze. 
W chwili przerwy wychodzę pospacerować między stolikami. Duże 
zainteresowanie wywołuje stoisko, na którym każdy z uczestników 
może samodzielnie wybić monetę - słynnego 1 Mosina (również 
w wersji przygotowanej specjalnie na tę okazję) i porozmawiać z sa-
mym twórcą monety, panem Witoldem Wilhelmem. Witam się z nim 
z radością – każde spotkanie z tym człowiekiem daje mi nową daw-
kę wiedzy o naszym mieście, ludziach, historii. I przy tym – mnóstwo 
radości. Odchodzę z  dwiema monetami w  dłoni :) Po drodze od-
wiedzam jeszcze ciekawą ekspozycję, którą zaprezentowała Galeria 
Sztuki w Mosinie - tutaj można było przenieść się w czasie i znaleźć 
w starej, pięknie urządzonej kuchni, a przy okazji zdobyć sporą daw-
kę wiedzy na temat prezentowanych eksponatów. 
Kolejne godziny na stoisku... Wiele znajomych twarzy, mnóstwo 
osób – niektórzy zatrzymują się, rozmawiamy, z  innymi tylko wy-
mieniam uśmiechy, serdeczne uściski dłoni, kilka słów... Niemal bez 
przerwy radość miesza się ze wzruszeniem – tyle osób, tyle historii, 
wspomnień i pięknych chwil... Dzień kończę zmęczona, ale bardzo 
szczęśliwa. I niezmiernie wdzięczna za wszystkie te znajomości, cie-
płe słowa, życzliwe twarze. To jest juz MOJE miasto, moje miejsce 
na ziemi, mój kawałek świata. Moja Wąska, na którą z radością będę 
wracać. (M.M.)
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Przez sporty walki do pomocy zwierzętom - 
Marcin "Różal" Różalski w Mosinie

21 lipca br. w  hali Ośrodka Sportu i  Re-
kreacji w  Mosinie odbyło się spotkanie 
z  Marcinem Różalskim -  zawodowym 
kick-boxerem, zawodnikiem muay thai 
i  MMA wagi ciężkiej, mistrzem świata 
organizacji ISKA z  2007 r. i  WKA z  2008 
r. w  formule K1 oraz międzynarodowym 
mistrzem KSW wagi ciężkiej z  2017 r.  
Seminarium dotyczyło techniki K1, a za-
interesowane osoby mogły wziąć udział 
w treningu z "Różalem". Sportowiec zna-
ny jest ze swojego zaangażowania w wal-
kę o  prawa zwierząt. Podczas spotkania 
prowadzona była zbiórka karmy dla 
schroniska w Gaju. O pomyśle na warsz-
taty, realizacji i przebiegu spotkania opo-
wiada Bartosz Chudziński, pomysło-
dawca i realizator przedsięwzięcia. 
Na pomoc zwierzętom
Skąd wziął się pomysł na warsztaty? "Sio-
stra zaprosiła mnie na seminarium do 
Międzychodu – wspomina Bartosz - tam 
MMA Devil Fight Club zrobił seminarium  
z Marcinem Różalskim, przy okazji odby-
ła się zbiórka żywności dla tamtejszego 
schroniska. Dostałem wtedy nadwyżkę 
jedzenia ze schroniska w Gaju i zabrałem 
je ze sobą do Międzychodu. Wtedy udało 
mi się porozmawiać z  Marcinem i  wpa-
dłem na pomysł, że moglibyśmy zor-
ganizować takie spotkanie w  Mosinie". 
Oprócz karmy dla psów i kotów schroni-
sko w  Gaju przekazało paszę, lekarstwa 
i witaminy dla koni – a warto podkreślić, 
że Marcin Różalski prowadzi przytulisko, 
w  którym hoduje ponad dwadzieścia 
koni wykupionych z  rzeźni, które były 
chore i przeznaczone na ubój. Bartosz za-
wiózł zatem jedzenie dla koni Marcinowi, 

a  przy okazji omówione zostało spotka-
nie w Mosinie. 
Od pomysłu do realizacji
"W  Mosinie mamy dwa prężnie działa-
jące kluby sportów walki, sporo osób tu 
trenuje, stąd pomysł na zorganizowanie 
spotkania w  naszym mieście" – mówi 
Bartosz. Kluby (Shootboxer , Invictus) 
chętnie włączyły się w  promocję wyda-
rzenia, dla wielu osób była to doskonała 
okazja do wzbogacenia swojego warszta-
tu i zdobycia nowych umiejętności. 
W realizacji pomysłu pomógł Przemysław 
Knioch (założyciel i  prowadzący klub 
„Devil” w  Międzychodzie), Bartosz nato-
miast kontaktował się z Marcinem, usta-
lał szczegóły, zapraszał do współpracy 
sponsorów i partnerów - „bez nich by to 
nie wyszło”. Udało się. Wiele osób mocno 
się zaangażowało, oferując swoje usługi 
czy przyczyniając się do zbiórki karmy dla 
schroniska w Gaju. "Pewna dziewczynka 
namalowała nawet obrazek przedstawia-
jący konia, który został przeznaczony na 
licytację, a pieniądze przekazane dla koni 
"Różala"" – wspomina Bartosz.. 
W  ponad dwugodzinnych warsztatach 
wzięło udział ponad 30 osób, co umoż-
liwiło Marcinowi Różalskiemu indywi-
dualne podejście do każdego uczest-
nika, korygowanie, przekazywanie 
wskazówek i  uwag. Warunkiem uczest-
nictwa w  warsztatach było posiadanie 
sprzętu treningowego: rękawic, ochra-
niaczy, potrzebne było też minimalne 
doświadczenie w  dziedzinie sztuk walki. 
Nie trzeba było przynależeć do klubu, 
płacić za zajęcia, nawet przyniesienie kar-
my było dobrowolne. Warsztaty przebie-
gały w  taki sposób, że Marcin tłumaczył 
ćwiczenia, zasady, pokazywał techniki, 
a  następnie odbywał się trening w  pa-
rach. W  zajęciach wzięli udział zarówno 
zawodnicy, którzy trenują od wielu lat, 
niektórzy sami już są trenerami (jak cho-
ciażby Łukasz Szulc), jak i  początkujący, 
młodzież rozpoczynająca dopiero swo-
je treningi. Wszyscy dotrwali do końca, 
choć łatwo nie było :) Przyszło także spo-
ro osób, które chciały po prostu zobaczyć 
zajęcia, Marcina, popatrzeć na trening, na 
koniec każdy mógł zrobić sobie zdjęcie 
z "Różalem".
Jaki jest "Różal" prywatnie?
Potężnej budowy, wytatuowany, Marcin 
Różalski na pierwszy rzut oka sprawia 
wrażenie groźnego i  niedostępnego. 

Bartosz wspomina go jednak zupełnie 
inaczej: "Jest bardzo charakterystyczną 
osobą. Oprócz tego, że jest wytatuowany, 
walczy w klatkach K1, MMA,DSF jest oso-
bą bardzo otwartą, zawsze mówi wprost 
to, co myśli. Jednocześnie jest bardzo 
wrażliwym człowiekiem, wzrusza go los 
bezdomnych, skrzywdzonych zwierząt, 
jest otwarty i  chętnie rozmawia na róż-
ne tematy. Włącza się również w szerszą 
działalność, jest otwarty na spotkania, 
warsztaty, różne propozycje".  
Warsztaty spotkały się z  entuzjastycz-
nym przyjęciem uczestników i  z  pew-
nością na długo zostaną w  ich pamięci. 
Bartosz Chudziński podkreśla, że to nie 
ostatnie tego typu spotkanie w Mosinie. 
Serdecznie dziękujemy za pomysł i reali-
zację, a przy okazji – pomoc zwierzętom 
ze schroniska w Gaju. I z niecierpliwością 
czekamy na kolejne realizacje!
Sponsorzy wydarzenia:
Eco Auto Rent – Piotr Trelka, Eljott arty-
kuły biurowe, Hell Dust – Rafał Brzeziński, 
OSiR w Mosinie, CFPorto , Adamo
Partnerzy:
Schronisko w Gaju, Shootboxer, Invictus, 
Cafe club Granatowa, Beefor, Sklep Trzy 
Psy w Mosinie, MMA „Devil” Fight Club, 
Schronisko w Gaju, Shootboxer, MMA De-
vil Fight Club, Beefore, Granatowa, Invic-
tus, Sklep Zoologiczny "Trzy PSY"  
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Wokół niepełnosprawności

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

Wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w  celu częściowego 
pokrycia wydatków wynikających z  konieczności zapewnie-
nia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji.
Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?
1) dziecku posiadającemu orzeczenie o  niepełnosprawności 

do 16 r.ż; 
2) osobie z  niepełnosprawnością w  wieku powyżej 16. roku 

życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stop-
niu niepełnosprawności; 

3) osobie z  niepełnosprawnością w  wieku powyżej 16. roku 
życia legitymującej się orzeczeniem o  umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność po-
wstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;

4) osobie, która ukończyła 75 lat. 
Wysokość zasiłku
Po 12 latach wzrośnie kwota zasiłku pielęgnacyjnego. Obec-
nie jego wysokość wynosi 153 zł miesięcznie. Rząd zapropo-
nował, aby kwota zasiłku pielęgnacyjnego, podlegającego 
ustawowej weryfikacji, została podwyższona w  dwóch eta-
pach - od 1 listopada 2018 r. zasiłek pielęgnacyjny będzie wy-
płacany w kwocie 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł). II etap wzrostu 
zasiłku przypadnie na okres od 1 listopada 2019 r. i zasiłek pie-
lęgnacyjny będzie wynosił 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł).
Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? 
1) osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobo-

we utrzymanie.;
2) osobom z  niepełnosprawnościami w  wieku powyżej 16. 

roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o  znacznym 
stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym, jeżeli 
niepełnosprawność powstała w  wieku do ukończenia 21. 
roku życia, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą 
świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgna-
cją tych osób, chyba że przepisy o  koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o za-
bezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

3) osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Okres pobierania zasiłku pielęgnacyjnego
Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na nieokreślony czas. 
Wyjątkiem jest sytuacja, jeżeli orzeczenie o  niepełnospraw-
ności lub orzeczenie o  stopniu niepełnosprawności zostało 
przyznane na czas określony, wówczas prawo do zasiłku pielę-
gnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym 
upływa termin ważności orzeczenia.
Gdzie uzyskać wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego?
Zasiłek pielęgnacyjny ustalany i wypłacany jest wyłącznie na 
wniosek. Osoba ubiegająca się o  zasiłek powinna złożyć na-
stępujące dokumenty w Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS):
- wniosek o  zasiłek pielęgnacyjny (formularze dostępne 

w OPS),
- kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby upraw-

nionej,
- kopię orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dziec-

ka do lat 16, kopię orzeczenia o  znacznym stopniu niepeł-
nosprawności lub orzeczenia o  umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepeł-
nosprawności w przypadku osoby w wieku powyżej 16 lat,

- ewentualnie zaświadczenie z  instytucji zapewniającej cało-
dobowe utrzymanie, że pobyt osoby uprawnionej do zasiłku 
pielęgnacyjnego i udzielane jej świadczenia nie są w całości 
lub w części finansowane z budżetu państwa lub z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia – w przypadku przebywania osoby 
uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego w takiej instytucji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świad-
czeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255) 

Opracowała	na	podstawie	Dz.	U.	2003	Nr	228	poz.	2255	
oraz	www.niepelnosparwni.pl:
Anita	Wachowiak
Przewodnicząca	 Powiatowej	 Społecznej	 Rady	 ds.	 Osób	 Niepełno-
sprawnych,	 Dyrektor	 Środowiskowego	 Domu	 Samopomocy	 „Go-
ścinni”,	Gminny	Rzecznik	Osób	z Niepełnosprawnościami	w Kórni-
ku,	tel.	515	229	671
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MTB Wiórek przed nami!

"Dywizjon 303" w Puszczykowie

6 października 2018 r. spotykamy się 
w  Wiórku na zawodach rowerowych.  
W  tym roku organizatorzy: Wiejskie 
Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN 
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mo-
sinie przygotowali trzy dystanse: 21 
km, 42 km oraz 63 km. Dla dzieci i mło-
dzieży przewidziano następujące trasy: 
0,4 km, 1,4 km, 2,8 km oraz 7 km. Na 
trasie 21 km będą mogli wystartować 
zawodnicy ur. w roku 2004 i starsi. Po-
szczególne godziny startów oraz limity 
czasowe dostępne są w regulaminie. 
Nowością jest, że w  panelu zapisów 
należy zadeklarować swój najlepszy 
czas z  zawodów na podobnym dy-
stansie w  latach 2017-2018 (średnia 

na kilometr) oraz miejsce rozgrywa-
nia zawodów. Start będzie podzielony 
na strefy czasowe. Zawodnicy ustawia-
ją się w strefie zgodnej ze swoim dekla-
rowanym czasem. 
Zapisy on-line oraz szczegółowe infor-
macje dotyczące limitów, tras i katego-
rii wiekowych dostępne są na stronie: 
www.osirmosina.pl
Zapisy on-line obowiązują wszystkie 
kategorie wiekowe – dzieci, młodzież 
i dorosłych. (OSiR)

Od 21 sierpnia br. w  puszczykowskim Muzeum Arkadego Fie-
dlera można zwiedzać wystawę „Dywizjon 303”. Obejrzeć można 
między innymi oryginalne zdjęcia Arkadego Fiedlera z gorących 
dni Bitwy o Anglię oraz wiele innych wojennych pamiątek autora 
książki o naszych słynnych lotnikach i dzielnych mechanikach.
Zademonstrowana została makieta lotniska w  Northolt pod 
Londynem, z  którego Dywizjon 303 startował do walki. Obej-
rzeć można także modele samolotów: Hurricane, Spitfire, Mes-
serschmitt i Junkers Stuka, wykonane przez Piotra Rocławskie-
go i  – latające! W  zbiorach znajduje się również autentyczny 
mundur Arkadego Fiedlera z 1940 r. i mundur dowódcy majora 
Witolda Urbanowicza oraz galowe mundury niemieckich i pol-
skich lotników, kombinezony z kamizelkami ratunkowymi i heł-
mofonem polskich i niemieckich myśliwców.
Oglądać możemy poza tym pierwsze angielskie wydanie „Dywi-
zjonu 303” z 1942 r. z podpisami lotników i  lekarza Dywizjonu 
– dar Ewy i  Steve’a  Love z  Anglii oraz wojenne konspiracyjne 
wydania „Dywizjonu” z 1943 r.
W Sali wystawowej wyświetlane są filmy dokumentalne poświę-
cone Dywizjonowi 303 autorstwa Sławomira Malinowskiego.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy!

(źródło	 –	 tekst	 i  zdjęcie:	 Muzeum	 Arkadego	 Fiedlera,	 fot.:	 Łukasz	
Cynalewski.	Na	zdjęciu	Marek	Fiedler	w mundurze	dowódcy	Dywi-
zjonu	303	Witolda	Urbanowicza	i Marek	Oliwier	Fiedler	w kombi-
nezonie	polskiego	mechanika)

AUTOZŁOMOWANIE

tel. 696 532 015

24h

LAWETA GRATIS 
CV proszę wysyłać na adres: 

rekrutacja@kuhn-polska.pl

Firma KUHN Polska

zatrudni 
elektromechaników
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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
536 536 025

www.szkrab-online.pl
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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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Jacek Fajfer jedenasty na świecie
na mistrzostwach świata w miniżużlu

Jacek Fajfer z Borkowic wystartował w zawodach uznawanych za 
mistrzostwa świata w  miniżużlu. W  finale FIM Speedway Youth 
Gold Trophy 85cc, który odbył się na torze w Rybniku, zajął jede-
naste miejsce!
Jacek jest zawodnikiem JUST FUN GUKS Speedway Wawrów. 
W Rybniku był jedynym Polakiem, który wystąpił w tego typu za-
wodach.
Jedenaste miejsce Jacka na świecie to duży sukces. Towarzyszył 
mu starszy brat, Wojtek, który również  odnosi sukcesy w miniżuż-
lu. Wystąpił jednak w roli rezerwowego i nie miał okazji pojechać 
w finale.
Złoty medal zdobył Niemiec, Norick Bloedorn, gromadząc kom-
plet punktów. Drugie miejsce przypadło Duńczykowi Stianowi V. 
Nielsenowi, zaś trzecie zajął Norweg Mathias Pollestad.
Przypomnijmy, że Jacek odnosi sukcesy także w innych dyscypli-
nach sportowych. Nie tak dawno, podczas podsumowania spor-
towego współzawodnictwa szkół w powiecie poznańskim, wraz 
ze swoimi kolegami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, zdo-
był puchar za zwycięstwo w rywalizacji Igrzyskach Dzieci z rocz-
nika 2005 i młodszych. Wygrał rywalizację w czwórboju lekkoatle-
tycznym (na który składa się rzut piłeczką, skok w dal i biegi na 60 
i 1000 m) i biegach przełajowych.

Jak przyznaje, lubi lekkoatletykę, jednak swoją przyszłość wią-
że z  żużlem.  W  ubiegłym sezonie, razem z  bratem Wojtkiem, 
w ubiegłym sezonie zdobył m.in. złoty medal mistrzostw Polski 
par w miniżużlu. 
Serdecznie gratulujemy kolejnych sukcesów!
	 (źródło:	powiatpoznan.pl)

Sukces niejedno ma imię 
Akademia Piłkarska Reissa działająca w podpoznańskim Pusz-
czykowie ma za sobą wyjątkowo udany sezon. Trener Wojciech 
Paluszkiewicz, pytany o receptę na to, jak zbudować silny zespół 
zdolny do osiągania sukcesów, jednoznacznie odpowiada: wy-
trwałością i ciężką pracą.
Prócz codziennie odbywających się treningów, skierowanych 
do różnych grup wiekowych, szkoleniowcy mieli przed sobą 
kilka poważnych wyzwań. Udział w turniejach jest bowiem nie 
tylko poważną próbą dla kwestii organizacyjnych, ale także 
sprawdzianem umiejętności, które osiągnęli dzięki ich wiedzy 
członkowie poszczególnych grup.
Tradycją Akademii Piłkarskiej Reissa jest pięciotygodniowy, mi-
kołajkowy turniej Reiss Cup rozgrywany pomiędzy wszystkimi 
drużynami grającymi pod jej szyldem. Ten ostatni, z 2017 roku, 
dla drużyny 

z Puszczykowa był wyjątkowo szczęśliwy – rozgromiła ona swo-
ich rywali i wygrała całą edycję.
W późniejszym czasie w ostateczną fazę weszły rozgrywki Wiel-
kopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich. Puszczykowskie zespoły 
dały w nich popis swoich umiejętności.
- Mieliśmy prawdziwe powody do radości. Drużyna z rocznika 
2005-2006 wywalczyła awans do szczebla finałowego, a rocznik 
2007-2008 zajął w nich trzecie miejsce. Nasi podopieczni poka-
zali, jak w duchu zdrowej rywalizacji i w myśl idei zespołowości 
można osiągnąć założone cele. My jako kadra trenerska byliśmy, 
a w zasadzie nadal jesteśmy z nich niesamowicie dumni – pod-
sumowuje Wojciech Paluszkiewicz. 
Pan Wojciech podkreśla także, że takie wydarzenia mają ogrom-
ną wartość nie tylko dla samych biorących udział w rozgryw-
kach, ale i dla pozostałych uczestników Akademii. Dają one 
motywację i siłę, by dążyć do wyznaczonych przez siebie celów. 
Teraz puszczykowskie drużyny z niecierpliwością oczekują na 
start nowego sezonu. Odniesione sukcesy spowodowały bo-
wiem, że chęć szkolenia i podwyższania swoich sprawności 
wzrosły.
- Zapraszamy wszystkie dzieci od 4. roku życia do dołączenia do 
naszego puszczykowskiego oddziału Akademii Piłkarskiej Reis-
sa. Nie prowadzimy selekcji, chcemy dać szansę na rozwój pasji 
i talentu każdemu, kto kocha futbol. Wrzesień to czas, w którym 
tworzą się grupy treningowe, dzięki temu dzieciom łatwiej jest 
się zaadaptować – mówi Wojciech Paluszkiewicz. 
Więcej o Akademii Piłkarskiej Reissa, harmonogramy treningów 
i lokalizacje boisk, można znaleźć na stronie szkółki www.aka-
demiareissa.pl 
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Mosińska drużyna futsalowa
przygotowuje się do nowego sezonu

Sezon futsalowy niedługo się zacznie, 
nasza drużyna pomału zaczyna do niego 
przygotowania. Zawodnicy mają jeszcze 
wolne, ale działacze już dopinają nowy se-
zon na tzw. ostatni guzik. W tym sezonie 
ponownie zagrają z  nami firmy DuoStyl 
i  J&T natomiast po raz pierwszy sezon 
rozpocznie z  nami Osa Nieruchomości 
i Martex Okna i Drzwi. W  dalszym ciągu 
patronem medialnym pozostaje Gazeta 
Mosińsko-Puszczykowska, z  czego jeste-
śmy bardzo zadowoleni. Nadal poszuku-
jemy i  prowadzimy rozmowy z  firmami, 
które byłyby chętne podjąć współpracę 
z naszym klubem – zainteresowane firmy 
serdecznie zapraszamy do kontaktu. 
29 sierpnia br. drużyna odbyła swój 
pierwszy trening przed rozpoczęciem 
nowego sezonu – wszystkich chętnych 
do spróbowania swoich sił w  futsalu za-
praszamy na trening. Pierwsze treningi są 
otwarte, to nic nie kosztuje (może poza 
lekkim zmęczeniem ;)). Więcej informacji 
znajduje się na naszej stronie interneto-
wej i facebookowym profilu. 
Dodajmy jeszcze, że mosińska drużyna 
futsalowa, działająca przy UKS "Orlik" 
w  Mosinie, mimo przerwy między se-
zonami, nie odpoczywa. Od 1 sierpnia 
br. do zespołu dołączyło trzech nowych 
i bardzo cenionych w świecie futsalowym 
zawodników. Dziś krótko przedstawiamy 
ich sylwetki, zapraszając jednocześnie do 
udziału w meczach i kibicowania – począ-
tek sezonu coraz bliżej!
Dariusz Pieczyński (ur. 14 marca 1977 r.) 
– polski futsalista, zawodnik z  pola, repre-
zentant Polski, dotychczas był trenerem 
i zawodnikiem występującego w 1 Polskiej 
Lidze Futsalu grupa północna KS Futsal Lesz-
no. W  latach 1999-2012 był zawodnikiem 
Akademii FC Pniewy, dla której strzelił dzie-
więćdziesiąt dwie bramki w  ekstraklasie. 
Z Akademią Dariusz Pieczyński zdobył trzy 
Mistrzostwa Polski (2010, 2011, 2012) i  je-
den Puchar Polski. W barwach klubu z Pniew 

wystąpił w dziewięciu meczach UEFA Futsal 
Cup, w których strzelił pięć bramek. W sezo-
nie 2012/2013 był zawodnikiem Red Devils 
Chojnice, z którym zdobył wicemistrzostwo 
Polski. Od początku sezonu 2013/2014 był 
zawodnikiem Euromastera Chrobry Gło-
gów. 22 listopada 2013 w meczu przeciwko 
GKS-owi Tychy strzelił swoją setną bramkę 
w ekstraklasie. Od sezonu 2016/2017 zasilił 
szeregi II-ligowego wówczas zespołu KS Fut-
sal Leszno. Dariusz Pieczyński wielokrotnie 
występował w  reprezentacji Polski, której 
także był kapitanem. Uczestniczył w Akade-
mickich Mistrzostwach Świata i  turniejach 
eliminacyjnym do Mistrzostw Europy i  Mi-
strzostw Świata. 
Łukasz Pieczyński (ur. 15 października 
1984 r.) – polski futsalista, były reprezen-
tant Polski, trzykrotny Mistrz Polski w Fut-
salu (z  Akademia FC Pniewy), dwukrotny 
Wicemistrz Polski w  Futsalu (z  Akademia 
Słowa Poznań i Red Devils Chojnice), brą-
zowy medalista Mistrzostw Polski w Futsa-
lu (z Akademia FC Pniewy) oraz zdobywca 
Pucharu Polski w  Futsalu (z  Akademia FC 
Pniewy) Łukasz Pieczyński jest wychowan-
kiem Akademii Słowa Poznań, która od se-
zonu 2008/2009 występowała pod nazwą 
Akademia FC Pniewy. Z klubem tym zdo-
był 3-krotnie Mistrzostwo Polski, wicemi-
strzostwo oraz brązowy medal Mistrzostw 
Polski w  Futsalu. Na swoim koncie ma 
również futsalowy Puchar Polski. Ponadto 
dwukrotnie uczestniczył w  rozgrywkach 
UEFA Futsal Cup. Łącznie w barwach Aka-
demii FC Pniewy wystąpił w 175 meczach 
strzelając 72 bramki. Po rozpadzie Akade-
mii, w 2012 r. trafił do Red Devils Chojnice, 
z  którym zdobył wicemistrzostwo Polski. 
W całym sezonie 2012/2013 wystąpił w 33 
spotkaniach i zdobył 14 bramek. Od sezo-
nu 2013/2014 reprezentował barwy KGHM 
Euromaster Chrobry Głogów. W meczu XVI 
kolejki sezonu 2013/2014 przeciwko dru-
żynie AZS UG Gdańsk strzelił swojego set-
nego gola w rozgrywkach Ekstraklasy Fut-

salu. W trakcie trzech sezonów spędzonych 
w głogowskim zespole wystąpił w 65 me-
czach zdobywając 27 bramek. Od sezonu 
2016/2017 reprezentował barwy KS Futsal 
Leszno m.in. awansując z drużyną do I Ligi 
Futsalu będąc jej najlepszym strzelcem. Na 
przestrzeni dwóch sezonów spędzonych 
w barwach leszczyńskiego klubu wystąpił 
w 36 meczach zdobywając 39 bramek. Po 
raz pierwszy został powołany do Repre-
zentacji Polski w  Futsalu przez czeskiego 
trenera Vlastimila Bartoska na trzy towa-
rzyskie mecze międzypaństwowe w Brazy-
lii z drużyną gospodarzy. W debiucie prze-
ciwko ekipie "canarinhos" strzelił swoją 
pierwszą bramkę dla "biało-czerwonych". 
W Reprezentacji Polski w Futsalu rozegrał 
dotąd 10 spotkań i strzelił dwie bramki.
W  barwach Akademickiej Reprezentacji 
Polski w  Futsalu był uczestnikiem Akade-
mickich Mistrzostw Świata w Futsalu, które 
w 2006 r. odbywały się w Poznaniu, a "bia-
ło-czerwoni" zajęli wysokie 4. miejsce.
Daniel Lebiedziński (ur. 28 lutego 1984r.) 
- zawodnik z pola, reprezentant Polski. Do 
niedawna zawodnik występującego w  1 
Polskiej Lidze Futsalu grupa północna 
Klubu Sportowego Futsal Leszno.
Daniel Lebiedziński po rocznej prze-
rwie, w  sezonie 2017/2018 reprezento-
wał I  ligowy KS Futsal Leszno. W  latach 
2014-2016 grał w Euromasterze Chrobry 
Głogów. W  sezonie 2013/2014 był za-
wodnikiem Wisły Krakbet Kraków, z którą 
zdobył Puchar Polski, a  sezon wcześniej 
grał dla Marwitu Toruń. W  latach 2005-
2012 grał w  Akademii FC Pniewy, z  któ-
rą w  sezonach 2009/2010, 2010/2011 
i  2011/2012 zdobywał Mistrzostwo Pol-
ski. Z  Akademią w  sezonie 2008/2009 
zdobył także Puchar Polski. Wcześniej był 
zawodnikiem P.A. Nova Gliwice i Radanu 
Gliwice. W rozgrywkach UEFA Futsal Cup 
Daniel Lebiedziński zadebiutował w bar-
wach P.A. Nova Gliwice w  2003 roku, 
w  wygranym 14:1 meczu z  FC Olimpic 
Tirana. W sumie w Pucharze UEFA, w któ-
rym grał dla Wisły, Akademii i  P.A. Nova 
rozegrał piętnaście spotkań, w  których 
strzelił pięć bramek. W  reprezentacji 
Polski w  meczu o  punkty pierwszy raz 
zagrał w  2004 roku w  meczu eliminacji 
Mistrzostw Europy 2005 przeciwko repre-
zentacji Bośni i Hercegowiny.
Nowych zawodników serdecznie witamy 
w zespole i życzymy wielu sukcesów!
 Filip	Gołembiewski
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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

www.fizjo-osteo.pl

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
• Konfiguracja 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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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
30
24
)

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!!!

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

Powierzchnia: Ponad 3 000 m2 w tym 40 lokali handlowo-usługowychtel. 533 621 000
tel. 545 245 000

LOKALE DO WYNAJĘCIA
JUŻ OD 20 m2

NOWE CENTRUM HANDLOWE

ul. Główna 59 C,D
62-050 Krosno
Gmina Mosina

Lokale usługowo-handlowe
do wynającia w Centrum handlowym

“MRÓWKA” MOSINA-KROSNO 


