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Słowo od redakcji

Świat wokół nas nabiera barw – dosłownie 
i w przenośni. Jesień zaprezentowała się 
najpierw ze swojej najpiękniejszej strony, 
kusząc kolorami, zapraszając na grzyby, 
na spacery, na wędrówkę. Stopniowo 
pokazuje nam swoje inne, pochmurne 
oblicze, smagając wiatrem, deszczem, 
chłodem. Mimo wszystko jednak, świat 
pełen jest barw, które tworzą ludzie i cie-
kawe wydarzenia. Tym właśnie chcemy 
się z Państwem dzielić.
Energia i radość, jaką daje spotkanie z dru-
gim człowiekiem, zawsze na długo pozo-
staje w moim sercu. Ogromną satysfakcję 
sprawiła mi rozmowa z nową dyrektor Ze-
społu Szkół w  Krośnie, która opowiadała 
o swoim doświadczeniu, planach na przy-
szłość i pasji, jaką jest dla niej praca w szko-
le. Słuchając tej pełnej energii i zapału do 
działania kobiety nabrałam przekonania, 
że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zy-
skają wiele dobrego na wzajemnej współ-
pracy. Zyskałam także ja – po spotkaniu 
wyrosły mi skrzydła i  ze zdwojoną mocą 
ruszyłam do swoich codziennych obo-
wiązków. Taki zastrzyk energii – bezcenny!

Chyba każdy zna zwyczaj chwytania się za 
guzik po spotkaniu z  kominiarzem i  po-
szukiwanie widoku osoby w okularach, by 
ustrzec się przed tzw. pechem. Powszech-
nie przyjęło się, że widok kominiarza przy-
nosi szczęście. Ten przesąd ma swoje uza-
sadnienie. Jakie? Zapraszam do lektury 
wywiadu z kominiarzem, który odwiedził 
naszą redakcję i przy okazji przekazał kilka 
cennych rad. W trwającym sezonie grzew-
czym z pewnością się przydadzą!
Sporo naszej uwagi pochłonął w ostatnim 
czasie temat wyborów samorządowych. 
Śledziliśmy z  zainteresowaniem prze-
bieg kampanii wyborczej, a efekt naszych 
– mieszkańców - decyzji publikujemy 
w  numerze gazety. Nowej Radzie Miasta 
życzymy jednocześnie siły i  wytrwałości 
w trudnej i odpowiedzialnej pracy.
Mamy też dla Państwa propozycję na 
długie, jesienne, słotne dni i  wieczory – 
mosińska drużyna futsalu przygotowuje 
się do nowego sezonu. Zawodnicy mają 
wsparcie, silniejszy skład, zapraszają do 
współpracy sponsorów… zapowiadają 
się naprawdę ciekawe mecze, a  my za-

praszamy do kibicowania drużynie w  jej 
sportowych zmaganiach!
Na koniec wszystkich miłośników starych 
przedmiotów zapraszamy do lektury artyku-
łu o… drukarni Gutenberga, która ma szan-
sę powstać w Puszczykowie. Czy dojdzie do 
jej utworzenia? Skąd wziął się pomysł na ta-
kie miejsce? Przeczytajcie koniecznie!
Drodzy Czytelnicy! Piszę te słowa, gdy 
za oknem wiatr kołysze gałęziami drzew, 
deszcz bębni o szyby okien, a przestrzeń 
wokół spowija mrok, mimo wczesnej 
jeszcze pory. Życzę Państwu jednak dużo 
słońca w  sercu i  wielu dobrych chwil 
w  nadchodzącym miesiącu. Pamiętaj-
my, że to, jaki będzie każdy dzień, zależy 
w dużej mierze od naszego spojrzenia na 
świat. Niech będzie słonecznie!
	 Marta	Mrowińska

Drodzy Czytelnicy!

Stasiu tak opowiadał:
- Elegant z Mosiny wywodzi się na pewno 
z czasów Napoleona. Jak to było dokład-
nie nie pamiętam, ale na pewno powstał 
ta legenda w  tamtych czasach. Przecież 
tutaj niedaleko od Ciebie Napoleon prze-
chodził z wojskami trzy razy. Szli w stronę 
Głogowa, a  po drodze masz pełno tych 
bram powitalnych, łuków triumfalnych. 
Z  nim szedł między innymi gen. Chła-
powski, żołnierz i organizator. Już wtedy 
w Mosinie istniał świetnie zorganizowany 
cech krawców. To była elita nawzajem się 
wspierających rzemieślników. Wyróżnia-
li się przede wszystkim tym, że zawsze 
chodzili, jakby to powiedzieć, odświętnie 
ubrani, bardzo staranni i zadbani. Wiesz, 
jak mężczyzna jest taki zadbany, ogolony 
i umyty, to zupełnie inaczej się czuje i ina-
czej w ogóle się porusza. Dystyngowanie, 
dostojnie, akuratny nie tylko w pracy, ale 
na co dzień. No po prostu elegancki.
 Roman	Czeski

W piątek 26 października, w godzinach wieczornych w siedzibie redakcji Gazety Mo-
sińsko-Puszczykowskiej miała miejsce debata kandydatów na burmistrza gminy Mo-
sina. W rozmowie udział wzięli: obecny zastępca burmistrza Przemysław Mieloch oraz 
Robert Borkiewicz. Rozmowę w całości można przesłuchać w internecie pod adresem: 
www.gazeta-mosina.pl/2018/debata
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Wybory samorządowe 2018
W niedzielę 21 października, mieszkańcy gminy Mosina wybrali swoich przedstawicieli. 

Podajemy oficjalne wyniki wyborów do Rady Miejskiej w gminie Mosina.

Oficjalny skład Rady Miejskiej w Mosinie na lata 2018 – 2023:
Okręg wyborczy nr 1
Waligórski Waldemar - ilość głosów: 483
Dudek Ewelina - ilość głosów: 273
Kolankiewicz Roman - ilość głosów: 291
Jarecka Elżbieta - ilość głosów: 247
Monikowski Adam - ilość głosów: 227
Grygier Zbigniew - ilość głosów: 303
Okręg wyborczy nr 2
Wiązek Waldemar - ilość głosów: 257

Kasprowicz Łukasz - ilość głosów: 171
Ługawiak Marcin - ilość głosów: 174
Rybicki Ryszard - ilość głosów: 427
Patela Maciej - ilość głosów: 180
Okręg wyborczy nr 3
Michalak Dominik - ilość głosów: 540
Raźny Andrzej - ilość głosów: 170
Kaptur Małgorzata - ilość głosów: 344
Mania Wiesława - ilość głosów: 306

Kleiber Michał - ilość głosów:356
Okręg wyborczy nr 4
Szymczak Jolanta - ilość głosów: 411
Gorzyńska Agnieszka - ilość głosów: 244
Marciniak Jan - ilość głosów: 206
Łukowiak Tomasz - ilość głosów: 408
Cebulski Arkadiusz - ilość głosów: 423

Ilość mandatów do Rady Miejskiej  według ugrupowań:
Wspólnie dla Gminy - 8 radnych, Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska - 7 radnych, Czas Ziemi Mosińskiej -  6 radnych.

Oficjalny skład Rady Miejskiej w Puszczykowie na lata 2018 – 2023:
Kamińska Barbara - ilość głosów: 247
Bijaczewska Elżbieta - ilość głosów: 227
Hetman Władysław - ilość głosów: 180
Paszkowski Krzysztof - ilość głosów: 133
Michałowska Maria - ilość głosów: 274

Ryglewicz Filip - ilość głosów: 246
Teuschner Ryszard - ilość głosów: 176
Potocki Tomasz - ilość głosów: 212
Krzyżański Maciej - ilość głosów: 210
Płóciennik Piotr - ilość głosów: 133

Frąckowiak Mariusz - ilość głosów: 174
Guziałek Piotr - ilość głosów: 221
Czarnecka Elżbieta - ilość głosów: 149
Brączkowska Alfreda - ilość głosów: 181
Łagoda Jan - ilość głosów: 197

Gmina Mosina - stanowisko burmistrza
Największe poparcie w zmaganiach o stanowisko burmistrza w gminie Mosina otrzymał Przemysław Mieloch (6 145 głosów - 45%  ca-
łości), który spotka się 4 listopada br. w II turze z Robertem Borkiewiczem (4 048 głosów - 29% całości). Trzeci kandydat, Jan Marciniak 
z liczbą 3 427 głosów (25%) przegrał w I turze.

Puszczykowo - stanowisko burmistrza
W Puszczykowie wynik był jednoznaczny, burmistrzem ponownie został wybrany Andrzej Balcerek, na którego zagłosowało 3 600 
osób (71% wszystkich głosów). Jedyna kontrkandydatka, Agata Wójcik otrzymała 1 468 głosów (29%).

Rada Powiatu
Mandat radnego Rady Powiatu w Poznaniu z terenu gminy Mo-
sina jako jedyny uzyskał Jacek Szeszuła.

Frekwencja wyborcza
Frekwencja w Gminie Mosina wyniosła 55.82%, a w Puszczyko-
wie było to natomiast 65,17%.

Radni	Rady	Miejskiej	w	Mosinie	2018-2022
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Niepodległość według Młodych 

Milion złotych odszkodowania
dla ofiary księdza pedofila

Niedługo będziemy obchodzić setną 
rocznicę uzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Każdy Polak będzie świętować ją 
w inny sposób. Jedni wywieszą flagi i wy-
słuchają uroczystych apeli, niektórzy pój-
dą w Marszu Niepodległości w Warszawie 
czy też innym, większym mieście. Zapew-
ne w Mosinie odbędzie się okolicznościo-
wa Sesja i Koncert.
A  może by tak uczcić 11 listopada 
w bardziej wymyślnej formie? 
Młodzież z Grupy Inicjatywnej Baranów-
ko zaprasza na kolejne wydarzenie, które 
organizuje w  naszej Mosinie! Już w  so-
botę 10 listopada, w  ramach programu 
„Równać Szanse” odbędzie się gra tere-
nowa „Krocząc Historią Mosiny”. 
Uczestnicy wydarzenia przemierzą ulice 
naszego miasta i ścieżki Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Uhonorują to wielkie 
święto w nieco niekonwencjonalny spo-
sób, a do tego będą mieli szansę zagłębić 
się w historię miejscowości, która niegdyś 
była stolicą niepodległego Państwa Pol-

skiego. To będzie także wspaniała okazja 
na oryginalne spędzenie czasu z rodziną 
czy też przyjaciółmi! 
Jeśli zastanawiasz się co robić 10 listopa-
da to  już wiesz! 
Zbierz trzyosobową drużynę i zgłoś się po-
przez formularz dostępny na stronie Grupy 
Inicjatywnej Baranówko, lub zarejestruj od 
godziny 9:00 w  dniu wydarzenia w  holu 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie. 
Gra terenowa startuje z  terenu „Jedynki” 
równo o godzinie 10:00. Zaplanowaliśmy 
ją na około dwie godziny. Trasa nie jest 
zwyczajna. Przygotowaliśmy rozmaite 
zadania  i quizy historyczne dla dociekli-
wych dla uczestników. Wiedzie przez Plac 
20 Października i Pożegowo, aż po Stud-
nię Napoleona na terenie Wielkopolskie-
go Parku Narodowego! Dla najlepszych 
graczy przewidujemy nagrody. 
Zapewniamy, że spędzisz czas aktywnie 
z pełnią wrażeń !
ZAPRASZAMY !
	 Dawid	Nowak			

Sąd Apelacyjny w  Poznaniu wydał pra-
womocny wyrok w głośnej sprawie księ-
dza pedofila Romana B. Puszczykowskie 
Towarzystwo Chrystusowe musi zapła-
cić jeden milion złotych odszkodowania 
oraz dożywotnią rentę ofierze gwałtu.
Jak podaje portal Wirtualna Polska, To-
warzystwo Chrystusowe przelało należną 
kwotę w piątek, 12 października br.
-	 Sąd	 zasądził	 od	 pozwanych	 solidarnie	
na	 rzecz	 powódki	 rentę	 w  kwocie	 800	 zł	
miesięcznie,	 płatną	 do	 10	 dnia	 każdego	
miesiąca,	począwszy	od	miesiąca	stycznia	
2018	roku,	wraz	z ustawowymi	odsetkami	
na	 wypadek	 opóźnienia	 w  płatności	 oraz	
za	 okres	 od	 maja	 2016	 r	 do	 grudnia	 2017	
r.	 zasądził	 skapitalizowaną	 rentę	 w  kwo-
cie	 16	 000	 zł	 z  ustawowymi	 odsetkami	 za	
opóźnienie – mówi Wirtualnej Polsce sę-
dzia Elżbieta Fijałkowska, rzecznik praso-
wy Sadu Apelacyjnego w Poznaniu.
-	 Sąd	 wydał	 prawomocny	 wyrok	 i  trzeba	
się	 do	 niego	 stosować.	 Zarówno	 odszko-
dowanie,	 jak	 i  zaległa	 renta	 z  odsetkami	
zostały	 już	 przelane - komentuje z  kolei 
w  rozmowie z  portalem mec. Krzysz-
tof Wyrwa, pełnomocnik Towarzystwa 
Chrystusowego.

Informację potwierdza pełnomocnik 
kobiety. – Wyrok	 jest	 już	 realizowany.	 Nie	
chcę	 mówić	 o  szczegółach – mówi mec. 
Jarosław Głuchowski.
Chrystusowcy nie zgadzali się z  wyro-
kiem pierwszej instancji sądu twierdząc, 
że Roman B. nie jest już księdzem. Jak 
podał portal epoznan.pl adwokat zakonu 
był zdania, że: "Ksiądz był ich «pracowni-
kiem», a  pracodawca nie odpowiada za 
czyn pracownika."
Roman B., ówcześnie członek zgromadze-
nia został prawomocnie skazany na czte-
ry lata więzienia i otrzymał czteroletni za-
kaz wykonywania zawodów związanych 
z  nauczaniem dzieci. Po wyjściu z  wię-
zienia ksiądz Roman B. trafił do domu 
księży emerytów prowadzonego przez 
Towarzystwo Chrystusowe w Puszczyko-
wie. Po nagłośnieniu sprawy przez media 
został wykluczony ze stanu kapłańskiego 
i  nie kontaktuje się już z Towarzystwem 
Chrystusowym.

Ksiądz Roman B.
Ksiądz Roman uczył religii w jednej z pa-
rafii w woj. zachodniopomorskim. Udzie-
lał się podczas pielgrzymek i  był pre-

fektem w  szkole katolickiej. Tam poznał 
swoją przyszłą ofiarę. Przez wiele miesię-
cy byli w intymnej relacji. W latach 2006-
2007 doszło między nimi do co najmniej 
kilkudziesięciu stosunków. Dziewczynka 
miała wtedy 13-14 lat. Po wyjściu sprawy 
na jaw, w 2008 roku ksiądz Roman plano-
wał wyjechać do Anglii. Po odprawieniu 
pożegnalnej mszy trafił jednak do aresz-
tu. W lutym 2009 roku ofiara molestowa-
nia podjęła próbę samobójczą. Lekarze 
zdiagnozowali u niej zespół stresu poura-
zowego oraz zespół depresyjny z objawa-
mi psychotycznymi. (red.)
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Drugi przetarg na budowę
węzłów przesiadkowych zakończony

Drugi przetarg na budowę węzłów przesiadkowych. Informacja z sesji otwarcia ofert w Biuletynie Informacji Publicznej:

Termin składania ofert: 22.10.2018
Termin zakończenia wszystkich prac: 08.11.2019

Czy więc na realizacje tych inwestycji będziemy musieli jeszcze 
poczekać? Będziemy informować o tym na naszych łamach.
Zintegrowane węzły przesiadkowe
W ramach przedsięwzięcia planowane jest utworzenie trzech zin-
tegrowanych węzłów przesiadkowych: przy dworcu kolejowym 
w  Mosinie oraz przy przystankach PKP w  Drużynie Poznańskiej 
i Iłówcu/Pecnej. W miejscach tych wybudowane zostaną parkingi 
Park and ride („Parkuj i jedź”), co oznacza możliwość pozostawie-
nia swojego pojazdu w wyznaczonym miejscu i kontynuowanie 
podróży komunikacją zbiorową. Planowana jest także infrastruk-
tura towarzysząca w postaci toalet, tablic informacyjnych, wiat/ 
poczekalni dla mieszkańców itp.
Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom naszej gminy ko-
rzystania z różnych środków komunikacji, tj. samochodu, pocią-
gu, autobusu w sposób jak najbardziej efektywny. Chodzi także 
o  zwiększenie powszechności środków transportu zbiorowego. 
Słowem – mamy podróżować szybciej, bezpieczniej, taniej i bar-
dziej komfortowo. Służyć ma temu właśnie budowa specjalnych 
miejsc – węzłów przesiadkowych w  Mosinie, Drużynie, Pecnej 
i Puszczykowie. Jak będą one wyglądać?
Dodatkowe elementy, jakie zostały zaplanowane, to między in-
nymi toalety publiczne, system informacji o ilości miejsc parkin-
gowych, system monitoringu, jak również zakup dodatkowych 
niskoemisyjnych autobusów oraz (w  Mosinie) – budowa zatoki 
autobusowej.
W ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna po-
wstaną ścieżki rowerowe, za budowę których odpowiedzialny 
będzie Powiat Poznański. Powstanie również droga dojazdowa 
do węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Drużyna 
Poznańska oraz ścieżka rowerowa, przebudowana zostanie także 
droga powiatowa nr 3911P granica powiatu (od strony Bieczyn) 
– Pecna w miejscowości Pecna – droga dojazdowa do węzła prze-
siadkowego przy przystanku kolejowym Iłówiec.

Urząd Miejski w Mosinie po wielu miesiącach ogłosił drugi przetarg na budowę węzłów przesiadkowych 
w Mosinie, Pecnej i Drużynie Poznańskiej. Termin składania ofert upłynął 22 października. Jak zauważa Linia 
kolejowa E59: Poznań Główny – Leszno na swoim profilu społecznościowym niektóre oferty przekraczają 
nawet sporo ponad dwa miliony złotych. 
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25-lecie Galerii Miejskiej w Mosinie

 Afera z Selektem

13 października 2018 r. odbyły się uroczyste ob-
chody 25-lecia Galerii Miejskiej w Mosinie. Z tej 
okazji na mosińskim rynku można było obejrzeć 
niecodzienny spektakl pt. "Poszukiwacze" w re-
żyserii Janusza Stolarskiego. Było to wędrowne 
widowisko skonstruowane na bazie tekstów 
dramatów Calderona de la Barca. Ogromna 
platforma z  aktorami i  instalacją poruszała się 
wokół rynku, co stworzyło nieprzeciętny klimat 
wielkiego teatru (inscenizacja i  scenografia au-
torstwa Piotra Tetlaka, muzyka – Jacek Hałas, ko-
stiumy – Natalia Rejszel).
Tak wyglądał początek jubileuszowego wieczo-
ru. Po spektaklu, w  Galerii Miejskiej, odbył się 
wernisaż wystawy pt. „Rzeźba”, na której można 
było podziwiać prace pedagogów i  absolwen-
tów UAP. W  wystawie udział wzięli: Karolina 
Komasa, Rafał Kotwis, Dawid Szafrański, Anna 
i  Norbert Sarneccy, Michał Wielopolski, Emilia 
i  Jarosław Boguccy, Marcin Radziejewski, Szy-
mon Zwoliński, Igor Mikoda (kurator wystawy). 
Podczas uroczystości nie zabrakło także podzię-
kowań, wyróżnień i odznaczeń dla Doroty i Jac-
ka Strzeleckich, wieloletnich opiekunów i  dzia-
łaczy na rzecz sztuki w  Mosinie (obecnie pani 
Dorota Strzelecka jest dyrektorem Galerii Sztuki 
w Mosinie).
Patronat nad obchodami objęli: J.M Rektor UAP 
prof. dr hab. Wojciech Hora, Starosta Poznański 
Jan Grabkowski, Burmistrz Gminy Mosina Jerzy 
Ryś. (red.)

Okazuje się, że jest coraz więcej osób po-
krzywdzonych w  związku z  domniema-
nymi zaległościami mieszkańców Mosiny 
i Puszczykowa w stosunku do firmy Selekt, 
zajmującej się do czerwca 2016 r. gminną 
gospodarką odpadami. Okazuje się, że 
zaległości często po prostu nie ma...   25 
października w  serwisie informacyjnym 
Radia Poznań zaprezentowany został ma-
teriał na ten temat (można odsłuchać na 
stronie Radia Poznań - godzina 16:00). Jak 
podaje radio, Selekt stawia mieszkańców 
w  sytuacji, że "albo	 udowodnią,	 że	 płacili,	
albo	zapłacą	jeszcze	raz".
Do redakcji GMP zgłaszają się też inni 
mieszkańcy, m.in Pani Katarzyna, która 
otrzymała od Selektu wezwanie do za-
płaty za okres obejmujący czas, kiedy ... 
nie mieszkała jeszcze w Mosinie. Ponadto 
firma zażądała od mieszkanki Mosiny za-
płaty za upomnienie o zaległościach (10 
zł), których de facto nie było. Jak twierdzi 

Pani Katarzyna, batalia z Selektem trwała 
sporo czasu. Kosztowała wiele zmarno-
wanego czasu i niepotrzebnych nerwów. 
Mieszkanka zgromadziła teczkę pism - 
korespondencji prowadzonej z firmą Se-
lekt w tej sprawie.
To w gestii mieszkańców naszego regio-
nu jest udowodnienie, że opłaty były wy-
konywane regularnie.
Sprawa jest rozwojowa. Być może skala 
problemu jest o wiele większa niż się spo-
dziewamy. Dlatego wszystkich, którzy 
mają wątpliwości zachęcamy do przeka-
zywania informacji w tej sprawie.

-------------------
SELEKT
W 2016 roku władze Mosiny postanowiły 
wystąpić ze Związku Międzygminnego 
SELEKT. Propozycję uchwały w  tej spra-
wie poparli w czerwcu 2016 r. radni Rady 
Miejskiej. Na ten ruch pozwoliła zmiana 
przepisów prawa o  zamówieniach pu-

blicznych, która stworzyła możliwość 
polskim samorządom posiadającym wła-
sne zakłady komunalne bez przetargu 
przejmować zadania odbioru odpadów 
komunalnych (in house). Przez ostatnie 
lata Zakład Usług Komunalnych w Mosi-
nie (gminna spółka ze 100-procentowym 
udziałem Gminy), podobnie jak wszystkie 
tego typu spółki gminne, musiał stawać 
do przetargu z dużymi firmami – korpo-
racjami, często zagranicznymi.
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NOWOŚĆ!  Bezpośredni wtrysk gazu

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

www.autogazwiry.pl               biuro@autogazwiry.pl

ZBIORNIKI LPG
i części instalacji gazowych

POMOC DROGOWAPOMOC DROGOWA
AUTOLAWETY - LAWETYAUTOLAWETY - LAWETY

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

Zapraszamy!
szczególy na:

adrenalina-fitness.pl,
tel.�695 222 291
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Czy w Puszczykowie powstanie
drukarnia Gutenberga?

Na ciekawy pomysł wpadł jeden z mieszkańców Puszczykowa, postanawiając założyć w mieście… dru-
karnię z przeszłości. Inicjatywa ma szansę powodzenia, a Puszczykowo i okolica może w ten sposób 
zyskać nową atrakcję turystyczną i historyczną.

Mikołaj Rybczyński – bo o nim mowa – tak 
opowiada o  swoim pomyśle: Moją	 pasją	
zawsze	było	stare	drukarstwo.	Udało	mi	się	
znaleźć	 w  Niemczech	 drukarnię,	 która	 jest	
jakby	 przeniesiona	 z  przeszłości	 –	 znajdują	
się	w niej	sprzęty	z lat	1900	–	1970,	wszystkie	
w niemal	idealnym	stanie.	Wszystkiego	jest	
około	siedmiu	ton.	Chcę	przenieść	wszystkie	
maszyny	 do	 Puszczykowa	 i  utworzyć	 gale-
rię,	 miejsce,	 gdzie	 będą	 odbywały	 się	 wer-
nisaże,	spotkania	z artystami,	będą	tam	też	
moje	 fotografie.	 Marzę	 także,	 by	 odbywały	
się	 tutaj	 warsztaty	 ze	 starego	 druku,	 a  jed-
nocześnie	 by	 było	 to	 miejsce	 udostępniane	
po	prostu	do	zwiedzania.
By zrealizować swój plan, pan Mikołaj 
potrzebuje pomocy. Poszukuje ludzi 
wrażliwych na zachowanie historii, któ-
rzy zechcieliby wesprzeć finansowo to 
przedsięwzięcie. W  zamian proponuje 
możliwość medialnego i  praktycznego, 
warsztatowego wykorzystania wizerunku 
drukarni.  Osoby, które mi pomogą, zo-
staną uhonorowane mianem mecenasa 
kultury i sztuki, w drukarni zostanie stwo-
rzona pamiątkowa tablica uwieczniająca 
ich nazwiska oraz otrzymają oczywiście 
podziękowanie na druku przygotowanym 
na starych maszynach. Do wykupienia 
maszyn potrzeba około 40 tysięcy złotych 

plus koszty transportu z Niemiec.
Co dokładnie znajduje się na wyposażeniu 
starej drukarni? Antyczna prasa “Boston-
ka” A4 firmy typu “Diamant” z  zestawami 
półek, pudełek do pisania, 132 różnymi 
krojami pisma z ołowiu i drewna. Ponadto, 
ponad 500 starych stereotypów, częściowo 
również linorytów, galvanos, matryc we 
wszystkich rozmiarach i  z  najróżniejszymi 
motywami. Wiele starych postaw, tabel itp. 
Reglety, wykluczenia, haki kątowe wszyst-
kich rozmiarów, szczypczyki, wiele rodza-
jów w  różnych rozmiarach, biżuteria i  pu-
dełka liniowe, wiele narzędzi do zamykania, 
typometr, papier podnośnikowy, drewno 
do pukania, wałek do farbowania, dozow-
nik do benzyny itp., przyssawki, ramki do 
wyłączania tygli Heidelberger, maszyny do 
numerowania, żaby, tusze do drukowania 
książek, rolki, wiele innych akcesoriów, tak-
że papier czerpany. Stare szafy drukarskie 
z wyposażeniem. Obraz olejny “Gutenberg” 
i duże malowidło ścienne ze starej scenerii 
(prawdopodobnie miedzioryt lub podob-
ny). Półki i regały drukarskie.

Lista jest długa, a najbardziej fascynuje to, 
że wszystko… działa! Przy pomocy tych 
maszyn i  urządzeń można przenieść się 
w  przeszłość i  tworzyć niepowtarzalny 
klimat starej drukarni z początków XX wie-
ku. Przyłączamy się zatem do apelu pana 
Mikołaja o  pomoc w  realizacji przedsię-

wzięcia – drukarnia Gutenberga w  Pusz-
czykowie z  pewnością zainteresuje nie 
tylko okolicznych mieszkańców, ale i oso-
by z dalszych części naszego kraju. A kto 
wie, może kiedyś uda się przy pomocy 
tych starych maszyn wydać numer naszej 
gazety…? (red.)
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Pożegnania nadszedł czas…
Ten słoneczny październikowy piątek 
długo jeszcze będziemy wspominać. 
Piękna uroczystość wywołała w nas nie-
samowite emocje, a wzruszeń i podzięko-
wań nie było końca.
Pani Dyrektor Grażyna Bartkowiak 
z  dniem 30. września 2018r. przeszła na 
emeryturę, a  12 października cała spo-
łeczność Zespołu Szkół w  Krośnie oraz 
zaproszeni goście, mieli okazję się po-
żegnać. Nasza Pani Dyrektor kierowała 
szkołą przez 11 lat i, jak przyznała Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgo-
rzata Kaptur, „dawała radę do samego 
końca”. Podczas uroczystości w  SP Kro-
sno poszczególni goście dziękowali za 
lata owocnej współpracy. Pani Dyrektor 
Bartkowiak również dziękowała, za zro-
zumienie i  wsparcie, których przez lata 
doświadczała podczas codziennych zma-
gań w kierowaniu szkołą.
Grono pedagogiczne i  uczniowie oraz 
wychowankowie Zespołu Szkół w  Kro-

śnie pragnęli pięknie podziękować i  po-
żegnać Panią Dyrektor, przygotowali za-
tem szereg atrakcji
i  występów artystycznych. Impreza skła-

dała się z trzech części, w których wszyscy 
uczniowie mieli szansę się zaprezento-
wać. Osobno popisywali się wychowan-
kowie klas 0 – III, następnie przedszkolaki 
oraz najstarsi uczniowie z  klas VI – VIII, 
a  na koniec, przyjmując Panią Dyrektor 
Bartkowiak na czerwonym dywanie, kla-
sy IV – V zagrały na flażoletach, a dzieci ze 
świetlicy – zatańczyły. Uczniowie wręczy-
li również pudełeczko, w  którym skryły 
się życzenia od każdego ucznia naszej 
szkoły. Pani Dyrektor odwdzięczyła się 
słodkim upominkiem, który trafił do każ-
dego dziecka.
Pożegnania nadszedł czas… mamy jednak 
nadzieję, że Pani Dyrektor Grażyna Bartko-
wiak nie raz nas jeszcze odwiedzi. Nie mó-
wimy zatem „żegnaj”, ale „do zobaczenia”.
	 Natalia	Krekora
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„To jest nasze wspólne miejsce 
i razem będziemy je tworzyć”

M.M.: Proszę przedstawić się naszym Czytelnikom – czym 
zajmowała się Pani, zanim została dyrektorem Zespołu 
Szkół w Krośnie?
K.R.: Jestem nauczycielem wychowania fizycznego z wielolet-
nim stażem pracy, podczas której podejmowałam działania 
w  różnych obszarach funkcjonowania szkoły. Przez kilka lat 
pełniłam funkcję przewodniczącego zespołu przedmiotowe-
go, opracowując koncepcję jego pracy, dokonując ewaluacji 
w różnych obszarach jego funkcjonowania.
Byłam koordynatorem licznych projektów i programów ogól-
nopolskich, opracowałam i  wdrożyłam innowacje pedago-
giczne, współpracowałam z  wydawnictwem pedagogicznym 
publikując artykuły w czasopiśmie. Jestem również współau-
torem „Niezbędnika nauczyciela WF”, znacznie ułatwiającym 
nauczycielom zorganizowanie i zaplanowanie roku szkolnego. 
Jako nauczyciel podejmowałam szereg działań ukierunko-
wanych na rozwój ucznia, organizowałam liczne wydarzenia 
szkolne przy współpracy z  nauczycielami, rodzicami. To jest 
nasze wspólne, miejsce i razem będziemy je tworzyć. Wkrótce 
zostanie oddana hala widowiskowo-sportowa i w połączeniu 
z budynkiem szkoły wraz z dobrze wyposażonymi salami sta-
nowi szerokie zaplecze do wdrażania innowacyjnych rozwią-
zań w  zakresie edukacji i  rozwoju sportu zarówno w  szkole, 
jak i w gminie. Jednocześnie otwiera drzwi na nowe wyzwa-
nia dostosowane do indywidualnych potrzeb i  możliwości 
uczniów. Chciałabym stworzyć szkołę promującą aktywny 
i zdrowy styl życia - otwartą i kreatywną, partnerską - wyzna-
czającą nowe trendy i  jakość nauczania. Dlatego już zgłosili-
śmy udział w projektach edukacyjnych jak Szkoły Promującej 
Zdrowie, Budzących się Szkół, AISEC, w listopadzie uczniowie 
wyjeżdżają na Euroweek, gdzie będą mogli doskonalić naukę 
języka angielskiego. Moim celem jest też organizacja bez-
piecznej, sprzyjającej nauce przestrzeni, która będzie dawa-
ła uczniowi szansę rozwoju, ułatwiała i angażowała w proces 
uczenia się oraz pozwalała na kreatywność i  rozwijanie wła-
snych talentów.
W ramach integracji rodziców, nauczycieli i uczniów organizowa-
łam sportową szkolną ligę RUN a  przy takich warunkach bazo-
wych jakimi będzie wkrótce dysponowała szkoła nie wyobrażam 
sobie, żeby nie kontynuować takiego działania w tej szkole. 
Jednym z obszarów, w których podejmowałam działania jest 
organizowanie uroczystości, wydarzeń szkolnych i koncertów. 
Jest to doskonały czas do nawiązywania współpracy i przeby-
wania z dziećmi, przeżywania z nimi tego, co robią, wspólnej 
zabawy. Podobnie jest z rodzicami i nauczycielami – tutaj też 
budują się relacje, wzajemne zaufanie, odpowiedzialność za 
to, co robimy. 
Oczywiście cały czas doskonaliłam swój warsztat pracy, 
uczestniczyłam w  różnych formach doskonalenia zawodo-
wego, jednocześnie poszukiwałam nowych wyzwań w życiu 

szkoły co spowodowało, że między innymi dlatego, się dzisiaj 
spotykamy.
M.M.: Sporo doświadczeń. Jak zamierza Pani je wykorzy-
stać w obecnej pracy?
K.R.: Ważne jest dla mnie, żeby uczniowie czuli się ze sobą do-
brze, bezpiecznie i komfortowo, żeby mogli rozwijać swoje pa-
sje i zainteresowania. Będę dążyć do tego, żeby uczniowie czuli 
się współodpowiedzialni za nauczanie, byli partnerami w  na-
uczaniu a nie tylko odbiorcami. Szkoła to miejsce, gdzie uczeń 
spędza większość swojego czasu, z nadzieją jego samego i ro-
dziców, że nauka jaką otrzyma przygotuje go do interpretowa-
nia świata jaki jest, a nie jaki był kiedyś. Metody nauczania mu-
szą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości 
ucznia, prowadzić do kształtowania jego pozytywnych cech 
osobowości, uczyć: planowania, organizacji, działania a przede 
wszystkim wiary w siebie i swoje możliwości.
Bezpieczeństwo jest dla mnie priorytetem i  w  tej sferze już 
udało mi się zrealizować kilka działań. Jako zespół ważne jest 
żeby nauczyciele znali jasny cel i  kierunek działań szkoły co 
moim zdaniem znacznie ułatwi pracę, która w atmosferze ko-
leżeństwa, szacunku i  współpracy prowadzi do budowania 
przyjaznej atmosfery stymulującej innowacyjne postawy na-
uczycieli, co niewątpliwie wpływa na jakość nauczania.
Postęp uczniów, ich zadowolenie i  indywidualne sukcesy są 
dla mnie bardzo ważne. Mówiąc o sukcesach nie mam na myśli 
tylko bardzo dobrych ocen czy wysokich miejsc w  zawodach 
i konkursach, ale przed wszystkim uśmiech uczniów, ich zado-
wolenie z podejmowanych działań, , aktywny udział w uroczy-
stości szkolnych. Zadaniem dyrektora, nauczycieli jest min. od-
krywanie i rozwijanie talentów ucznia, a przecież każdy z nich 
taki posiada, trzeba tylko ucznia objąć opieką i udzielić wspar-
cia w realizacji ich pomysłów. Wiem, że jestem przygotowana 
do tej pracy nie tylko poprzez odpowiednie kwalifikacje, ale też 
doświadczenie, jakie zdobyłam jako nauczyciel. 

Od 1 października 2018 roku Zespół Szkół w Krośnie ma nowego dyrektora – jest nim Pani Karina Rzepecka, pedagog 
z pasją, energią i życzliwym nastawieniem do świata i ludzi. Na początku jej pracy w Krośnie rozmawiamy o planach, ma-
rzeniach i dalszej wizji szkoły. Serdecznie zapraszamy do lektury, a tych, którzy chcą „zarazić się” pozytywną energią – do 
osobistego kontaktu z Panią Kariną. Naprawdę warto!
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Jestem również ekspertem MEN ds. awansu zawodowego 
i będę wspierać nauczycieli w tym zakresie.
M.M.: W jakim kierunku planuje Pani rozwój szkoły?
K.R.: W kierunku poszerzenia oferty szkoły w zakresie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, min. poprzez autorskie pro-
jekty i innowacje, wydarzenia szkolne umożliwiające dzieciom 
z  niepełnosprawnością intelektualną, ruchową możliwości 
uczestniczenia w  życiu szkoły, integrację w  grupie rówieśni-
czej. Myślę, że nie zaskoczę Pani, jak powiem, że sport to drugi 
kierunek, w  którym szkołą będzie podążać. Przy współpracy 
z  różnymi instytucjami i  stowarzyszeniami, stworzę warunki 
uczniom do rozwoju ich indywidualnych zainteresowań spor-
towych. Zespół szkół w Krośnie tworzy również przedszkole, 
dlatego działania będą ukierunkowane na kształcenie zarów-
no w przedszkolu jak i szkole podstawowej na te same warto-
ści, zachowania, umiejętności tylko dostosowane do potrzeb 
rozwojowych dzieci i  młodzieży na różnych etapach eduka-
cyjnych. W ten sposób uczeń wykształci nawyk stosowanych 
zasad, metod pracy, norm ponieważ będą one kontynuowane 
przez kilka lat tylko w różnych formach, poprzez stosowanie 
coraz to bardziej złożonych działań co w  efekcie końcowej, 
wspólnej pracy wykształci absolwenta odpowiedzialnego za 
podejmowane decyzje, mającego poczucie własnej wartości, 
przedsiębiorczego, który mądrze umie wykorzystać swój po-
tencjał i talent oraz pokierować swoim rozwojem w kolejnych 
etapach edukacji, pełnego empatii, szacunku i  wrażliwości, 
twórczego z  umiejętnościami współpracy, stosującego zasa-
dy zdrowego i aktywnego stylu życia. Zdaję sobie sprawę, że 

to w  szkole w  dużym stopniu zachodzi proces formowania 
tożsamości. Działania, które zaproponowałam zmierzają do 
rozwoju psychospołecznego i  sportowego uczniów, gdyż te 
doświadczenia, które z niej wyniosą, przeniosą na dorosłe ży-
cie – osobiste i zawodowe.
Ważna jest dla mnie współpraca i wzajemne zaufanie. Chcia-
łabym, żeby rodzice, nauczyciele i  uczniowie mi zaufali, a  ja 
zrobię wszystko, żeby nasz „związek był zgodny, szczęśliwy 
i trwały” :) 
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w re-
alizacji wszelkich zamierzeń.
 Rozmawiała:	Marta	Mrowińska

W trosce o czyste powietrze
Niestety, w związku z trwającym sezonem grzewczym mamy do 
czynienia z powietrzem przekraczającym wszelkie normy jakości. 
Smog utrzymuje się z powodu wyżowej aury oraz słabego wiatru. 
Na szczęście są mieszkańcy, którzy postanowili aktywnie działać 
w trosce o czyste powietrze. W sobotę 20 października br. na Ryn-
ku w Puszczykowie odbył się pokaz bezdymnego spalania węgla 
(dot. także drewna).
Warto wiedzieć, że rozpalając od góry:
• oszczędzamy czas – do kotłowni schodzimy raz na dobę (nie 

dokłada się),
• oszczędzamy paliwo – spala się o 1/3 opału mniej,

• chronimy piec i komin – nie osadza się sadza i smoła, ulegają 
spaleniu w piecu,

• oszczędzamy zdrowie – o 80% zmniejsza emisję zanieczyszczeń,
• polepszamy efekt cieplny domu – wsad spala się wolniej, przez co 

nie dochodzi do wychłodzenia pieca, instalacji grzewczej i domu,
• ogrzewamy dom, a  nie powietrze na zewnątrz - spaliny mają 

zdecydowanie niższą temperaturę.
Cieszymy się, że pokaz spotkał się z  dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Okazuje się, że węglem można palić bez kopcenia 
i że przynosi to wiele korzyści.
(w oparciu	o materiały	nadesłane	przez	Mariolę	Marecką-Chudak)
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Rady kominiarza
Zawód kominiarza, choć postrzegany na 
ogół pozytywnie, jest jednak coraz rza-
dziej spotykaną profesją, jednak niezwykle 
ważną dla naszego bezpieczeństwa. Czym 
zajmuje się kominiarz? Rozmawiam z  Mi-
strzem Kominiarskim, Markiem Fabiszem, 
który z  prawdziwą radością opowiada 
o  swoim fachu, przekazując jednocześnie 
cenne wskazówki dotyczące kominów, pa-
lenia w piecu i tego, o co – szczególnie w se-
zonie grzewczym – powinniśmy zadbać.
M.M.: Czym zajmuje się kominiarz?
M.F.: Czyści kominy, chroni paleniska przed 
zapaleniem się sadzy, wybiera tę sadzę. 
Przewody dymowe czyścimy cztery razy 
w roku, gazowe dwa razy, a wentylacyjne - 
raz w roku. Sprawdzamy, czy są drożne, czy 
jest prawidłowość podłączeń, czy komin 
jest wykonany z odpowiednich, atestowa-
nych materiałów itp. Właściciel budynku 
jest zobowiązany do wezwania kominiarza 
raz w  roku na taki przegląd. Chodzi o  to, 
żeby zapobiegać pożarom. Sprawdzamy 
też ciągi kominowe w  administracjach, 
ja montuję również wkłady kominkowe, 
wykonuję czyszczenia mechaniczne, wy-
stawiam opinie do gazowni, robię odbiory 
budynków, sprawdzam, czy wszystko jest 
wykonane zgodnie z projektem.
M.M.: W jaki sposób zostaje się kominiarzem?
M.F.: Żeby zostać kominiarzem, trzeba 
przez trzy lata pracować pod okiem mi-
strza kominiarskiego, dopiero potem moż-
na przystąpić do egzaminu czeladniczego. 
Po zdaniu tego egzaminu znowu po kolej-
nych trzech latach możemy przystąpić do 
egzaminu mistrzowskiego - trzeba zatem 
przynajmniej sześciu lat nauki i zdobywa-
nia doświadczenia. Niestety, nie ma już 
szkoły kominiarskiej, jest to zawód przeka-
zywany z pokolenia na pokolenie. Ja pra-
cuję w zawodzie około dwunastu lat, mój 
teść jest kominiarzem, dwóch szwagrów 
także, zatem u nas jest to zawód rodzinny. 
A  ponieważ kominiarzy jest coraz mniej, 
spotykam się z  dziećmi w  przedszkolach 
i  szkołach i  opowiadam o  tym zawodzie, 
chcąc nim zainteresować młodych ludzi.
M.M.: Ilu kominiarzy jest w Wielkopolsce?
M.F.: Należę do Korporacji Kominiarzy Pol-
skich, jest nas ponad siedemdziesięciu na 
Wielkopolskę. Mamy zebrania, szkolenia, 
zdobywamy certyfikaty, by dalej móc wy-
konywać swój zawód. Trzeba być na bieżą-
co, śledzić nowe informacje itp.
M.M.: Co ciekawego jest w zawodzie ko-
miniarza?
M.F.: Mnie zainteresował mój szwagier 
i teść, a z czasem przerodziło się to w pasję, 

zamiłowanie. Po prostu to lubię - lubię czy-
ścić kominy, kiedy trzeba, służę też poradą.
M.M.: Zawód kominiarza jest chyba ogól-
nie dobrze odbierany?
M.F.: Tak - ludzie na widok kominiarza ła-
pią się za guziki, czasem podchodzą do 
mnie i  chwytają guzik, potem trzeba zo-
baczyć pana w  okularach lub  zakonnicę 
- na szczęście :) Wzięło się to pewnie stąd, 
że kiedyś kominiarz szedł przed wioskę 
i wszystkie gospodynie chwytając za guzik 
ciągnęły go do swojego gospodarstwa, by 
zapobiec nieszczęściu. 
M.M.: Na czym polega fachowy przegląd 
komina?
M.F.: Wchodzę na dach i sprawdzam drożno-
ści. Samo czyszczenie przewodu dymowego 
czy spalinowego polega na wprowadzeniu 
kuli kominiarskiej ze szczotką, chociaż w dzi-
siejszych czasach mamy już inne szczotki, na 
kołowrotkach, za pomocą których można 
wyczyścić komin także od dołu, bez koniecz-
ności wchodzenia na dach. Urządzeniem do 
pomiaru ciągu kominowego sprawdzam, 
czy jest odpowiedni przepływ powietrza 
w  pomieszczeniu, sprawdzam też prawi-
dłowość podłączeń i  to, czy są wykonane 
z odpowiedniego materiału, poza tym - czy 
w pomieszczeniu, gdzie odbywa się proces 
spalania, jest odpowiedni nawiew i  wy-
wiew (kratka wentylacyjna), czy komin jest 
wykonany z  odpowiedniego materiału itp. 
Przegląd kończy się wydaniem protokołu 
o prawidłowości lub nieprawidłowości pod-
łączeń - jeśli są nieprawidłowości, trzeba je 
jak najszybciej usunąć. Najważniejsze jest 
bezpieczeństwo - zwykle polecam dodatko-

wo zamontowanie czujki dymu, co jednak 
nie zwalnia z obowiązku wezwania kominia-
rza i sprawdzenia, czy wszystko jest drożne 
i  w  porządku. Warto też pamiętać, że brak 
protokołu o prawidłowości i drożności może 
być podstawą do niewypłacenia odszkodo-
wania, jeśli dojdzie na przykład do pożaru.
M.M.: Jakie wskazówki przekazałby Pan 
Czytelnikom na początku sezonu grzew-
czego? Na co powinniśmy zwrócić szcze-
gólną uwagę?
M.F.: Czyścić, robić przeglądy, nie zatykać 
kratek wentylacyjnych, otworów nawiew-
nych, sprawdzać, czy kratka nie jest zanie-
czyszczona (zwłaszcza w kuchni, gdzie czę-
sto zabrudza się bardzo szybko).
M.M.: Czy po zanieczyszczeniu komina 
może Pan rozpoznać, czym palimy w piecu?
M.F.: Trudno to rozpoznać, czasem zapach 
i  inny kolor sadzy jest jedynie sygnałem, 
który może zaniepokoić, a  co oczywiście 
trzeba dalej sprawdzić. 
	 rozmawiała:	Marta	Mrowińska
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Nowoczesne zabiegi laserowe
Jeżeli poszukują Państwo skutecznych za-
biegów odmładzających, wygładzających 
skórę i  redukujących jej niedoskonałości, 
MedicaLaser proponuje Państwu nowo-
czesne procedury z  zastosowaniem lase-
rów. Klinika posiada m.in. laser Fotona 4D, 
wszechstronne urządzenie, wykorzysty-
wane do regeneracji i rewitalizacji skóry.

Zapraszamy na laserowy Endolifting Twa-
rzy 4D, który jako jedyni wspomagamy 
działaniem osocza bogatopłytkowego 
bądź komórek macierzystych. 

Nowością w  naszej ofercie są zabiegi 
z  fibryną bogatopłytkową, niezmiernie 
skuteczne w przywracaniu skórze blasku, 
jędrności i  elastyczności. Fibryna spraw-
dza się również w zabiegach hamujących 
nadmierne wypadanie włosów.

Pomoc w  klinice znajdą osoby zmagają-
ce się z problemem chrapania (laserowe 
leczenie NightLase) oraz kobiety cierpią-
ce z  powodu dolegliwości ginekologicz-
nych. Wykonujemy zabiegi ginekologii 
laserowej.
MedicaLaser oferuje także trwałe usuwa-
nie zbędnego owłosienia – epilację z uży-
ciem lasera diodowego.

Klinika MedicaLaser zapewnia pacjen-
tom dostęp do nowoczesnego leczenia, 
zaawansowanych technologii i  zabiegów 
z użyciem najwyższej jakości materiałów. 
Kadra sukcesywnie śledzi nowości, po-
szerzając ofertę o  nowe metody (osocze 
bogatopłytkowe, komórki macierzyste, 
fibryna bogatopłytkowa), w tym autorskie 
procedury, unikalne w skali światowej. 

Bogate wyposażenie gabinetów, wiedza 
i  doświadczenie członków zespołu, ich 
pasja – to wszystko stawia MedicaLaser 
w  czołówce krajowych placówek me-
dycznych.

Dlaczego i po co czyścimy kominy?
Przepisy nakazujące regularne czyszczenie kominów nie 
wzięły się z niczego, w związku z czym warto wiedzieć, jakie 
korzyści niesie ze sobą czysty i sprawny komin.
• Nieczyszczony komin sprawi, że nagromadzona sadz (czysty 

węgiel) ulegnie samozapłonowi, co w  wielu przypadkach 
doprowadza do pożaru budynku. Paląca się w kominie sa-
dza często osiąga temperaturę 1200 stopni Celsjusza! Komin 
najczęściej pali sie w nocy, kiedy wszyscy śpimy. W ubiegłym 
sezonie grzewczym doszło do ponad 15 tysięcy pożarów ko-
minów, doprowadzając do śmierci wielu osób. 

• Przez nieczyszczony komin możemy ulec śmiertelnemu za-
truciu czadem.

• Nieczyszczony komin (a  także kocioł) sprawia, że znacznie 
zwiększa się zanieczyszczenie powietrza, gdy zredukowany 
od sadzy przekrój kanałów spalinowych urządzenia grzew-

czego i  przekrój komina powoduje, że takie urządzenie 
grzewcze staje się wytwornicą niezwykle groźnych i  tok-
sycznych dla zdrowia produktów niezupełnego spalania 
(nieutlenione związki węgla i wodoru), które wylatują z ko-
mina w postaci czarnego lub siwego śmierdzącego dymu, 
zanieczyszczają okolicę powodując SMOG.

• To właśnie komin jest odpowiedzialny za dostarczenie po-
wietrza do komory paleniskowej, od którego zależy cały 
proces spalania.

• Niezupełne spalanie to nieefektywne spalanie, przy którym 
wydłuża się cykl uzyskiwania zadanej temperatury, podczas 
którego trzeba spalić więcej paliwa, aby ogrzać dom. Czysz-
cząc regularnie komin spalisz o wiele mniej paliwa a co za tym 
idzie, wydasz na ogrzewanie zdecydowanie mniej pieniędzy!

• I na koniec - pamiętaj: czysty komin to bezpieczny komin!

Centrum Medycyny Laserowej i Regeneracyjnej MedicaLaser.pl ul. Wawrzyniaka 13 Mosina
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Kącik motoryzacyjny

Samochody z chowanymi reflektorami
Przez dziesięciolecia chowane reflektory stosowane były w wielu samochodach i stały się istotnym elementem w historii 
motoryzacji. Obecnie coraz rzadziej się je spotyka, i nic w tym dziwnego w końcu ostatni wyprodukowany samochód 
posiadający takie reflektory zjechał z linii produkcyjnej 14 lat temu. Co się stało z chowanymi reflektorami? Dlaczego 
przestały być produkowane i jak w ogóle zaczęła się ich historia? 

Cord 810, Alfa Romeo 8C i ich następcy
Pierwszymi samochodami, w których chowane reflektory zosta-
ły zastosowane był  amerykański Cord 810 oraz Alfa Romeo 8C 
w wersji 2900A Pininfarina Berlinetta, oba zostały wyproduko-
wane w  roku 1936. Oprócz nietuzinkowego wyglądu, rozwią-
zanie to miało na celu poprawę aerodynamiki. Reflektory nie 
będące w  użyciu chowały się wewnątrz karoserii przez co sa-
mochód zyskiwał bardziej opływowy kształt w porównaniu do 
innych aut produkowanych w latach 30.  
Popularyzacja tego rozwiązania zaczęła się w  lata 60 i  trwała 
przez kolejne dekady. Było ono domeną sportowych aut, w któ-
ry oprócz kwestii aerodynamiki miało także na celu spełnienie 
wymagań dotyczących wysokości na jakiej powinny znajdować 
się światła.  Regulacje te były w latach 70 wyższe niż pożądana 
wysokość nisko zawieszonego samochodu sportowego, zasto-
sowanie chowanych reflektorów pozwoliło producentom omi-
nąć tę zasadę, podnosząc oświetlenie do wymaganego pozio-
mu, zachowując przy tym estetykę, jakiej oczekiwali.
Najlepszy sposób na nadanie samochodowi sportowego 
charakteru? Chowane reflektory!
Na przestrzeni lat chowane reflektory zaczęły być stosowane 
w  samochodach różnych typów, w  których pełniły głównie 
funkcję wizualną. Przybierały one różne formy od najbardziej 
popularnej czyli podnoszenia się do góry poprzez obracanie 
się, czy ukrycie za chowanymi lub obrotowymi panelami kratki 
stanowiącej element zderzaka (stosowane głównie w samocho-
dach amerykańskich). Często używano ich aby dodać samocho-
dowi bardziej sportowego charakteru, podobnie jak inne ele-
menty stylistyczne tego typu jak na przykład spoilery.

Wszystko ma swój koniec
Koniec ery chowanych reflektorów przypada na początek XXI 
wieku. Przyczyniły się do tego w dużej mierze nowe przepisy pro-
jektowe dotyczące bezpieczeństwa pieszych. Zostały one wpro-
wadzone w Europie w ostatniej dekadzie XX wieku i wymagały, 
by samochody były łatwiej odkształcalne, co ma na celu ochronę 
pieszych w razie kolizji. W raporcie przedstawionym Komisji Eu-
ropejskiej w 2004 r. stwierdzono, że trudno jest stworzyć chowa-
ne reflektory, które są zgodne z tymi zasadami, a wszelkie koszty 
związane z ich produkcją są nieopłacalne dla producentów. Pomi-
mo iż regulacje UE nie mają zastosowania do samochodów w USA 
i odwrotnie, zważywszy jednak, że znaczna większość producen-

tów samochodów działa na całym świecie, przyczyniło się to do 
zmniejszenia popularności tego rozwiązania w skali globalnej. 
Przy produkcji nowych samochodów zaczęto dążyć także do zmniej-
szenia zużycia paliwa. O  ile funkcja aerodynamiczna chowanych 
reflektorów ma rację bytu gdy są one schowane to przy otwartych 
reflektorach skutek ten jest wręcz odwrotny tzn. opór powietrza 
wzrasta przyczyniając się tym samym do większego spalania.
Motoryzacja jest dziedziną rozwijającą się w szybkim tempie tak 
więc inżynierowie samochodowi zaczęli korzystać z  alternatyw-
nych rozwiązań dotyczących reflektorów, w tym reflektorów ada-
ptacyjnych (strumień światła reflektorów dostosowuje się do drogi 
oraz prędkości pojazdu. Np. w  czasie wykonywania skrętu stru-
mień światła kierowany jest w tym kierunku, w jakim zamierzamy 
jechać), a także technologii oświetlenia LED. Dąży się do tego aby 
reflektory były lekkie oraz zajmowały jak najmniej miejsca.
Kolejną z przyczyn końca produkcji samochodów z chowanymi 
reflektorami jest bez wątpienia także to, iż po wielu latach świet-
ności wyszły najzwyczajniej z  mody. Ostatnim samochodem 
z chowanymi reflektorami był Chevrolet Corvette C5 produko-
wany w latach 1997-2004.
Kwestia gustu
Chowane reflektory budzą różne emocje, mają swoich fanów 
jak i przeciwników. Jednym się podobają, innym nie i nic w tym 
dziwnego, w końcu jako element wizualnie rzucający się w oczy 
są głównie kwestią gustu. Dla niektórych właścicieli aut z cho-
wanymi reflektorami jest to ich ulubiony element w aucie, dla 
innych rzecz bezwarunkowo do wymiany na nowsze.
U  mnie widok chowanych reflektorów zawsze wywołuje uśmiech 
na twarzy. Moim zdaniem mają w  sobie coś wyjątkowego. Mogą 
spełniać również funkcję pomocniczą na przykład  przy parkowaniu 
(w moim Firebirdzie dzięki nim widzę przynajmniej gdzie kończy się 
długa niczym pas startowy maska) ;).Jeżdżąc takim samochodem 
na co dzień widok otwartych reflektorów  staje się tak oczywisty, że 
wsiadając potem do innego auta można odnieść wrażenie iż czegoś 
nam brakuje a przestrzeń przed nami jest jakby pusta. 
A może to jednak nie koniec?
Ostatnio natrafiłam na artykuł sugerujący iż chowane reflektory 
mogą powrócić. Firma Ares Desin wydała zdjęcia prasowe naj-
nowszego dzieła o nazwie Panther .Prezentowane w nim auto 
to połączenie nowoczesnego Lamborghini Huracan z DeToma-
so Panterą z lat 70.
Czy chowane reflektory powrócą? Czy już na zawsze pozostaną 
domeną klasycznych aut sentymentalnie przenoszących nas do 
dawnych lat?
	 Autor:	Beata	Lewicka
	 Stowarzyszenie	Mosińskie	Spoty	Samochodowe

Z lewej:	reflektory	obracające	sie	w Corvette	C4,	z prawej	reflektory	ukry-
te	w zderzaku	w samochodzie	Dodge	Charger	Coupe

Ferrari	Testarossa	z	1987	roku
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OFERUJEMY BEZPŁATNE KURSY

NIEMIECKIEGO OD PODSTAW 

I ATRAKCYJNE JESIENNO-ZIMOWE

KONTRAKTY Z PREMIĄ

Teraz zarobisz więcej jako Opiekunka Seniorów 
w Niemczech

Poznań, ul. Głogowska 31/33 
tel. 519 690 456 

tel. 535-10-10-62 | ul. Romana Maya 1 | 62-030 Luboń
biuro@maragofit.pl | www.maragofit.pl

CATERING DIETETYCZNY CATERING DIETETYCZNY 
ZAMÓW DIETĘ DOPASOWANĄ
DO TWOICH POTRZEB!
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Rajdy i wycieczki Akcji Katolickiej – w 2018 r.
Zakończył się już sezon imprez organizo-
wanych w  tym roku przez oddział Akcji 
Katolickiej w  Mosinie. Aktualny rok roz-
poczęliśmy zimowym spacerem w sobotę 
27.01.2018. Podążaliśmy w stronę Ludwi-
kowa, przechodząc szlak nad jeziorem 
Budzyńskim, mijaliśmy strzelnicę Bractwa 
Kurkowego w Ludwikowie. W kaplicy przy 
szpitalu odmówiliśmy modlitwę, następ-
nie zeszliśmy do jeziora Kociołek, aby da-
lej udać się szlakiem prowadzącym nas do 
Krosinka. Zatrzymaliśmy się przy kamieniu 
upamiętniającym Stanisława Kasznicę (ur. 
25.07. 1908 we Lwowie, zm. 12.05. 1948 
w  Warszawie), polskiego dowódcę woj-
skowego, porucznika Wojska Polskiego, 
podpułkownika i ostatniego komendanta 
Narodowych Sił Zbrojnych, aresztowane-
go i rozstrzelanego w 1948 r. przez UB.  
Stanisław Kasznica został aresztowany 
w lutym 1947 r. Świadkowie z sąsiednich 
cel mokotowskiego wiezienia wspomina-
li o zadawanych mu okrutnych torturach. 
Wyrokiem z marca 1948 r. Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Warszawie skazał go w pro-
cesie na czterokrotną karę śmierci oraz 
na cztery kary więzienia, a także na kary 
dodatkowe, takie jak utratę praw publicz-
nych, obywatelskich i  honorowych oraz 
konfiskatę mienia i na zasadzie sumowa-
nia wyroków wymierzył mu karę łączną – 
karę śmierci i ww. kary dodatkowe. Wraz 
z nim skazano jeszcze kilka osób ze ścisłe-
go kierownictwa podziemnych struktur 
narodowych, a  w  tym samym procesie 
Lecha Karola Neymana (ur. 07.02 1908 
w Poznaniu, zm. 12.05. 1948 w więzieniu 
mokotowskim w Warszawie; Neyman był 
polski adwokatem, porucznikiem rezer-
wy Wojska Polskiego, działaczem Związ-
ku Akademickiego Młodzież Wszechpol-
ska i  Obozu Narodowo-Radykalnego, 
członkiem Organizacji Wojskowej Zwią-
zek Jaszczurczy, kapitanem Narodowych 

Sił Zbrojnych oraz Służby Cywilnej Naro-
du i  Organizacji Polskiej, komendantem 
Okręgu VIII Krakowskiego, a  następnie 
Okręgu I Pomorskiego NSZ).
 Prezydent Bolesław Bierut nie skorzy-
stał z  prawa łaski. Wyrok na Kasznicy 
wykonano 12 maja tego roku w  więzie-
niu mokotowskim przez rozstrzelanie. 
O  zamiarze wykonania wyroku rodzina 
nie została poinformowana, jak i również 
rodzinie nie wydano ciała. Zostało ono 
potajemnie, bezimienne, w  mundurze 
Wehrmachtu, wrzucone do dołu służą-
cego jako zbiorowa mogiła i pogrzebane 
w nieznanym i nieoznakowanym miejscu. 
Chodziło o to, by prócz uśmiercenia także 
poniżyć ofiarę i zatrzeć po niej pamięć. 
W październiku 1970 r.  jego teczka oso-
bowa przekazana została, wraz z  aktami 
1322 skazanych z  archiwum więzienia 
mokotowskiego do Komendy Wojewódz-
kiej MO. Natomiast we wrześniu już w in-
nym ustroju w r. 1992 Sąd Warszawskiego 
Okręgu Wojskowego uznał wyrok byłego 
WSR w Warszawie za nieważny.  
01.11.1990 r. na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach w  Warszawie na terenie 
Kwatery na Łączce odsłonięto powstały 
z  inicjatywy Społecznego Komitetu bu-
dowy pomnika monument upamiętnia-
jący imiennie 241 ofiar komunistycznych 
mordów z okresu 1944–1956, wśród nich 
Stanisława Kasznicę. Jego szczątki zo-
stały odnalezione w  2012 podczas prac 
wykopaliskowych na terenie Kwatery na 
Łączce (wśród 117 osób) przez badaczy 

Instytutu Pamięci Narodowej działają-
cych pod kierunkiem prof. Krzysztofa 
Szwagrzyka, a  następnie zidentyfikowa-
ne przez specjalistów z  Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w  Szczecinie 
w ramach programu Polskiej Bazy Gene-
tycznej Ofiar Totalitaryzmów. O tym fak-
cie poinformowano 20.02.2013 r.
11.05.2013 odsłonięto pamiątkową tabli-
cę ku czci Stanisława Kasznicy i jego brata 
Jana Kasznicy na terenie I  Liceum Ogól-
nokształcącego w  Poznaniu. 27.09.2015 
r. ppłk Stanisław Kasznica został uroczy-
ście pochowany w  Panteonie-Mauzo-
leum Żołnierzy Wyklętych- Niezłomnych 
na Łączce na Powązkach Wojskowych 
w Warszawie. 09.11.2017 r. został patro-
nem ulicy na terenie dzielnicy Bielany 
w Warszawie. Jest również patronem ulic 
w Poznaniu i w Krakowie.
Skręcajac ponownie w  las weszliśmy na 
tzw. „Diabelską Górę” z której dotarliśmy 
do mieszkanki Krosinka, która ma pra-
cownię pisania ikon. Na miejscu nie tylko 
mogliśmy zobaczyć ukończone już ikony, 
ale też te w  fazie tworzenia i  posłuchać 
ciekawych opowieści o ikonopisarstwie. 
W  Wielkim Poście, dokładnie 10 marca 
wyruszyliśmy na dziewiątą Drogę Pokut-
ną (Krzyżową) przez Pożegowo do ludwi-
kowskiej kaplicy. Rozważania na tą Drogę 
przygotowała Pani Bożena Michalak.
16 czerwca odbyliśmy rajd rowerowy do 
Jaszkowa – Góry.  Najpierw odwiedzili-
śmy warsztat artystyczny Pana Romana 
Czeskiego z  jego obrazami i  rzeźbami, 
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Dbamy o środowisko,
zarażamy najmłodszych pasją do kolarstwa!

Dzięki sponsorowi tytularnemu firmie Gu-
zik – Złomowanie pojazdów od 1 paździer-
nika 2018 r. wystartowała pierwsza w Wiel-
kopolsce szkółka Kolarstwa Górskiego pod 
nazwą FUNBIKE Akademia. Autorem 
projektu jest Adam Ciemniak, trener kolar-
stwa, absolwent AWF w Poznaniu. 
„Projekt powstał w  roku 2017 jako kon-
cepcja komercyjnych zajęć, jednak dzięki 
wsparciu sponsorów udało się uruchomić 
zajęcia bezpłatnie. Ważną rolę odegrał klub 
Adrenalina Fitness, który udostępnił salę 
podczas złej pogody w okresie zimowym“. 
Jak wyglądają zajęcia?
Początkowo, w okresie od października do 
marca trenujemy w trybie jednego treningu 
tygodniowo. W każdy poniedziałek o godz. 
17:00 (16:00 po zmianie czasu na zimowy), 
w różnych lokalizacjach w okolicach Mosiny. 
W  zależności od tematu zajęć dobieramy 

miejsce i trasę. Docelowo w sezonie letnim 
planujemy rozwinąć cykl do dwóch trenin-
gów tygodniowo. Celem zajęć jest nauka 
dobrych nawyków ruchowych na rowerze,  
poprawa techniki, elementów wyścigo-
wych, a  wszystko w  formie dobrej zabawy 
i zdrowej rywalizacji. Uzupełnieniem są za-
jęcia przygotowania motorycznego w  sali, 
poprawiające koordynację i równowagę. 

Dla kogo? 
Mogą dołączyć dzieci powyżej 6-tego roku 
życia, które posiadają rower MTB z możli-
wością zmiany przełożeń. Obowiązkowy 
jest kask sztywny. Zapisów dokonujemy 
w sklepie RED-bajk przy ul. Krotowskiego 
16A/53 w Mosinie. Liczba miejsc jest ogra-
niczona limitem na sezon. 

następnie pojechaliśmy przez Drużynę 
do Żabna, tam wstąpiliśmy na cmentarz 
ewangelicki, potem jechaliśmy terenem 
tzw. żabińskich gór (Oz polodowcowy 
sięgający 100 m.n.p.m), gdzie przebiega 
Szlak Jakubowy. Następnie dojechaliśmy 
do kościoła św. Barbary w Jaszkowie (z XV 
w. gdzie w latach 1870 – 1931 przebywa-
ły szczątki bł. Edmunda Bojanowskiego). 
Za kościołem znajduje się izba muzealna 
upamiętniająca tego błogosławionego. 
Dalej dojechaliśmy do miejscowości Góra 
koło Śremu gdzie wyniośle stoi maszt te-
lewizyjny 290 m.n.p.m . Następnie wró-
ciliśmy do Centrum Hipiki A. Chłapow-
skiego i  zatrzymaliśmy się w  stadninie 
koni przy pałacu i  łąkach nad Wartą . Na 
koniec trafiliśmy do Baranówka do Fun-
dacji Stworzenia Pana Smolenia, gdzie 
z  nowości zobaczyliśmy kamień upa-
miętniający Bohdana Smolenia (09.06. 
1947 – 15.12.2016).
22 września odbył się pieszy rajd do Kraj-
kowa. Szliśmy przez Karolewo do Sowi-
nek i do Fundacji Stworzenia Pana Smole-
nia, gdzie skorzystaliśmy z poczęstunku. 
W  miejscowości Sowinki w  1989/90r. 
prowadzono wykopaliska archeologicz-
ne, gdzie odkryto m.in. wczesnośre-
dniowieczne cmentarzysko szkieletowe. 
Warto wspomnieć o  najważniejszych 
odkryciach, a  mianowicie w  ich skład 
wchodzą: ceramika, kości, przedmioty 
krzemienne, polepa, wyroby metalowe. 

Wśród wyróżnionych obiektów nieru-
chomych wy¬odrębniono następujące 
jednostki kulturowe: obozowisko (osada 
kultury pucharów lejkowatych) , osada 
kultury łużyckiej, cmentarzysko kultury 
pomorskiej, natrafiono na ślad osadnic-
twa kultury przeworskiej z okresu lateń-
skiego, cmentarzysko szkieletowe z okre-
su wczesnego średniowiecza (X/XI w.)
Następnie poszliśmy do Baranowa, po 
czym udaliśmy się w  stronę Krajkowa. 
Zatrzymaliśmy się przy krzyżu przy któ-

rym od 2002 r. odbywają się co roku uro-
czystości ku czci Wniebowzięcia NMP. Na 
koniec dotarliśmy do Karczmy Podkowa 
Leśna, gdzie zwiedziliśmy teren oraz 
wspomnieliśmy o osadzie w lesie zwanej 
Krajkowo Folwark, z kilkunastoma domo-
stwami między lasem. W  Folwarku znaj-
duje się kapliczka z 1847 r.  
Akcja Katolicka dziękuje wszystkim 
uczestnikom i zachęca do udziału w na-
szych wycieczkach w przyszłym roku. 
 Anna	Kreczmer	



20

"Jest to coś nieprzewidywalnego:
nigdy nie wiesz, co cię spotka"

M.M.: Skąd wziął się pomysł na start 
w runmageddonie? Jak wyglądały Two-
je przygotowania do zawodów?
K.I-R.: W runmageddonach zaczęłam brać 
udział w 2016 roku a zainteresował mnie 
trener, który prowadzi zajęcia w  klubie 
LOFT Fitness. Spodobało mi się, bo jest 
to coś nieprzewidywalnego, nigdy nie 
wiesz, co Cię spotka, każdy bieg jest inny. 
To ogromna dawka adrenaliny, ale także 
możliwość uwolnienia emocji, zwłaszcza 
tych, które kumulują się w nas - na zawo-
dach można się "wyżyć", wyrzucić te emo-
cje taplając się w błocie :)
W pewnym momencie pojawił się pomysł 
runmageddonu na Saharze - od razu się 
zapisałam, w  międzyczasie jednak przy-
gotowany został event na Kaukazie. Po-
myślałam wtedy, że muszę tam być :) To 
było cos zupełnie innego, a  ja chciałam 
spróbować czegoś nowego. Po powrocie 
wciąż trudno mi wrócić do codzienności - 
to była dla mnie przygoda życia. 
M.M.: Jak przebiegały zawody na Kau-
kazie?
K.I-R.: Do wyboru było pięćdziesiąt lub sto 
kilometrów z  przeszkodami, dodatkowo 
zorganizowany został Bieg Rzeźnika, czyli 
sto kilometrów bez przeszkód. Większość 
trasy były to przeszkody naturalne, rzadko 
te ustawiane przez organizatorów. Biorąc 
udział w  tym biegu chciałam sprawdzić 
się przed Saharą, zobaczyć, czy podołam, 
jak mój organizm zareaguje na taki wy-

siłek. Niewyspanie, zimno w  namiotach, 
na przemian niska i  wysoka temperatu-
ra... wszystko było niczym w porównaniu 
z  pięknymi widokami, jakie spotykaliśmy 
na trasie. W takich momentach zapomina-
łam o  trudach, zmęczeniu i niedogodno-
ściach. 
M.M.: Bieg odbywał się etapami. Jak 
one wyglądały?
K.I-R.: Pierwszy etap liczył 24 km, cały czas 
pod górę. Nasz nocleg znajdował się na 
dwóch tysiącach kilometrów n.p.m., wcze-
śniej wbiegaliśmy na 3200 m.n.p.m. - or-
ganizm, nieprzygotowany do tak dużej 
wysokości, reagował na zmianę - serce 
biło mi tak szybko, jak nigdy dotąd, mia-
łam zawroty głowy, nudności, było mi 
niedobrze, puchła mi szyja, oddechu nie 
dawało się uspokoić nawet zwalniając 
tempo... Tak było przez pierwsze parę go-
dzin, potem organizm przyzwyczaił się do 
zmienionych warunków i kolejne dni były 
już zdecydowanie lepsze. 
Drugiego dnia mieliśmy do pokonania po-
nad dziesięć kilometrów, teren był łatwiej-
szy, ale trasa przebiegała wzdłuż szerokiej 
rzeki, którą przekraczaliśmy kilkanaście 
razy. Na początku woda była lodowata, ale 
z każdym następnym wejściem wydawała 
się cieplejsza :) Trzeba było jednak bar-
dzo uważać, bo nurt był silny i łatwo było 
o upadek. Po dotarciu na miejsce musie-
liśmy się spakować, gdyż następne dwie 
noce mieliśmy spędzić na kampingu, pod 

namiotami. Nasze plecaki zostały prze-
transportowane, ale na koniec trasy trze-
ba je było jeszcze wnieść 800 m pod górę. 
Na miejscu powitał nas jednak przepiękny 
widok namiotów wśród gór, dzikie konie 
biegające po całym terenie... To wynagra-
dzało całodzienne zmęczenie.
Wieczorem zaczął padać śnieg i tempera-
tura znacznie spadła; w nocy było mi tak 
zimno, że założyłam na siebie wszystko 
co miałam, a  i  tak z  zimna nie mogłam 
zasnąć. Po starcie rano szybko jednak za-
pomniałam o  zimnie, piękne widoki po-
chłonęły mnie bez reszty. To doświadcze-
nie pokazało mi też, jak bardzo organizm 
potrafi się regenerować, mimo braku snu, 
zimna i innych niedogodności.
Trzeci dzień to do pokonania około pięt-
nastu kilometrów i  dużo wspinania się, 
trasa dość trudna i  łatwo o  kontuzję, ale 
widoki znów cudowne. 
M.M.: Czy nie boisz się kontuzji, wypad-
ku, tego, że coś może Ci się stać? 
K.I-R.: Na pewno trzeba się liczyć z  ryzy-
kiem urazów czy kontuzji. Ale dla mnie 
runmageddon jest na pierwszym miejscu, 
mimo, że mąż zaraził mnie nordic walking 
i ten sport też mi się podoba. Zawsze też 
myślę optymistycznie, obieram cel i go re-
alizuję, nie rozważam, że coś może się stać 
- chociaż do niektórych przeszkód mam 
dystans, widziałam bowiem, że zdarzały 
się na nich wypadki. 
M.M.: Pokonanie trasy na Kaukazie 
- i  każdych innych na zawodach - wy-
maga dobrej kondycji i wielu przygoto-
wań. Jak przygotowujesz się do zawo-
dów?
K.I-R.: Przede wszystkim - wszystko jest 
w  naszej głowie. Poza tym - liczy się wy-

Jest delikatna, piękna, kobieca i bardzo silna - dla Karoliny Ilowskiej-Rembarz, mieszkanki Mosiny, mijający sezon to nie-
kończące się pasmo sportowych sukcesów. Miłośniczka runmageddonów i druga wicemistrzyni świata nordic walking na 
dystansie 21 km opowiada o swojej pasji, zawodach na Kaukazie i nieprzeciętnej fascynacji sportem. 
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trzymałość, wydolność. Ja mam trenera 
personalnego, który przygotowuje mnie 
do zawodów - najpierw były to przygoto-
wania do runmageddonów, później, jak 
wspomniałam, że będę startować w  nor-
dic walking, przygotowywaliśmy się do 
tych startów. I tak samo było z Kaukazem, 
robiliśmy treningi typowo pod góry. Każ-
dy pomysł, na jaki wpadnę, realizujemy, 
trener motywuje mnie, a to bardzo dużo. 
Sama na pewno bym się nie przygotowa-
ła, bo jestem z natury leniem i trudno by-
łoby mi się zmobilizować :) 
M.M.: Jaki był dla Ciebie najtrudniejszy 
moment na Kaukazie?
K.I-R.: Z  pewnością był to pierwszy dzień 
biegu - wcześniej przedstawiono nam tra-
sę, zapamiętałam, jak ona wygląda, gdzie 
znajdują się punkty regeneracyjne, ile 
mam pętli do zrobienia... po czym okazało 
się, że trasa została zmieniona i  nie mia-
łam ze sobą wystarczającej ilości wody, 
bo planowałam ją uzupełnić w  punkcie 
(którego położenie się zmieniło). Tego 
dnia było gorąco, trasa biegła poza tym 
pod górę, czyli inaczej niż zaplanowałam... 
Znalazłam się zatem w  momencie, kiedy 
nie miałam wody, przede mną było jesz-
cze osiem kilometrów w upale i w terenie 
innym niż się spodziewałam - miałam wte-
dy łzy w oczach i przekonanie, że nie mam 
siły na dotarcie do mety. Jakimś cudem 
jednak odzyskałam energię i udało się :) 
M.M.: A najpiękniejsze wspomnienia?
K.I-R.: Widoki. I moment ukończenia zawo-
dów. I jeszcze trzeci dzień, który był relak-
sem w porównaniu z poprzednimi; wcze-
śniej spieszyliśmy się z  pokonywaniem 
odcinków, żeby zmieścić się w czasie. Trze-
ciego dnia wiedziałam, że mam zapas cza-
su, dlatego na każdym szczycie, w każdym 
możliwym miejscu robiliśmy sobie zdjęcia 
i  chcieliśmy być jak najdłużej na trasie, 
upajać się widokami. Przez te trzy dni zo-

baczyłam miejsca niedostępne normalnie 
dla turystów i to było niesamowite.
Teraz chwila oddechu, kolejnym większym 
projektem będzie Sahara. A w listopadzie 
- finał runmageddonu, czyli zakończenie 
sezonu. 
M.M.: Odniosłaś też duży sukces w nor-
dic walking - zostałaś wicemistrzynią 
świata! Jak zaczęła się ta przygoda?
K.I-R.: Rzeczywiście, największa forma 
przypadła dla mnie w tym roku, pracowa-
łam na nią dwa wcześniejsze sezony. A za-
częłam razem z mężem - wyobraź sobie, że 
jeszcze w 2016 roku siedziałam na kanapie 
i  nie było mowy o  aktywności fizycznej. 
Potem mój mąż zaczął chodzić na siłow-
nię, trenować nordic walking, widziałam, 
jak zmienia się jego wygląd pod wpływem 
treningów i  sama nie chciałam zostać na 
tej kanapie z  chipsami ;) Zaczęłam więc 
też trenować, ale skupiłam się bardziej na 
treningach personalnych. Wreszcie, zbli-
żały się mistrzostwa świata i na początku 
nie miałam planów, żeby wystartować. 
Ale nie dawało mi to spokoju i właściwie 
na trzy tygodnie przed zawodami zde-

cydowałam, że wystartuję na dystansie 
21 km, jednocześnie sprawdzę się przed 
Kaukazem, zobaczę, jak będę sie czuła po 
takim dystansie. No i  okazało się, że we-
szłam na metę z czasem dużo lepszym niż 
zakładałam, a  w  dodatku zdobyłam tytuł 
drugiej wicemistrzyni świata! Spontanicz-
na decyzja przyniosła mi ogromną radość 
i tyle emocji, że było to naprawdę ogrom-
ne przeżycie i wielka satysfakcja. 
M.M.: Jak udaje Ci się pogodzić treningi 
z innymi obowiązkami?
K.I-R.: Układam treningi w  taki sposób, 
by nie kolidowało to z  życiem rodzin-
nym - trenuję na przykład, kiedy dzieci są 
w przedszkolu i szkole, a resztę czasu sta-
ram się spędzać z rodziną. Wszystko da się 
zorganizować, jeśli tylko się tego chce. To 
jest zawsze kwestia nastawienia, wszystko 
jest w naszej głowie.  
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę i ży-
czę dalszych sukcesów i satysfakcji z re-
alizowania swojej pasji. 
	 rozmawiała:	Marta	Mrowińska
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Wszystko, czego nie wiecie o Stora Enso

Jaka jest historia Stora Enso w Mosinie?
Zakład Stora Enso w Mosinie znajduje się na terenie dawnego 
Zakładu nr 5 Swarzędzkich Fabryk Mebli. Decyzję o budowie 
i  lokalizacji podjęto w  2003 roku. Roboty budowalne rozpo-
częły się w roku następnym, a w grudniu 2005 roku ukończo-
no pierwszy etap inwestycji. Wówczas uruchomiliśmy produk-
cję opakowań z  tektury laminowanej. Nasz zakład jest jedną 
z czterech fabryk Stora Enso w Polsce. Pozostałe znajdują się 
w Ostrołęce, Tychach i Łodzi.
Co produkuje zakład Stora Enso w Mosinie?
Produkujemy efektowne opakowania wysokiej jakości z  za-
awansowanym nadrukiem offsetowym. Nowoczesny park ma-
szynowy pozwala nam wytwarzać opakowania kaszerowane 
oraz laminowane dwustronnie. W  naszej ofercie znajdują się 
zarówno opakowania wykrawane z  tektury litej, jak i  tektury 
falistej kaszerowanej arkuszem offsetowym. Jesteśmy do-
stawcą klejonych oraz sztancowanych pudeł jednostkowych 
i zbiorczych. Dostarczamy opakowania dla znanych marek na-
rzędziowych, elektronicznych i spożywczych, których produk-
ty można znaleźć w dużych sieciach dyskontowych. Jesteśmy 
obecni na rynku polskim oraz zagranicznym. Charakter dzia-
łalności zakładów przetwórczych Stora Enso, w  tym Mosiny, 
wiąże się wyłącznie z  zakupami surowca w  postaci papieru 
i  produkcją różnorodnych opakowań. Stosowane przez nas 
surowce są przyjazne środowisku, odnawialne oraz w stu pro-
centach poddają się recyclingowi.
Jak przebiega proces produkcyjny w  zakładzie? Czy jest 
bezpieczny dla środowiska?
Wpływ naszej działalności na środowisko jest niewielki. Cały 
proces rozpoczyna się od zakupu surowca w  postaci papieru 
w rolach, który jest następnie cięty na arkusze i pokrywany dru-
kiem. Kolejny etap to przyklejanie zadrukowanych arkuszy do 
spodniej warstwy tektur dwuwarstwowych. Końcowa faza po-
lega na wycinaniu formy płaskiej pudełka na maszynach sztan-
cujących. Tak przygotowane pudła mogą zostać zapakowane 
i  wysłane do naszych klientów. Mogą również zostać złożone 
w  naszym zakładzie i  w  tej postaci trafić w  ich ręce. Cała pro-
dukcja odbywa się z troską o środowisko. Wdrożyliśmy certyfi-
kowany System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą 
ISO 14001:2015, która definiuje parametry naszej działalności. 
Stosujemy praktyki, których celem jest nadzór i  kontrola nad 
wpływem produkcji na ekosystem oraz minimalizacja możli-
wych niekorzystnych skutków. Działamy zgodnie z  posiada-
nymi pozwoleniami w  zakresie wytwarzania odpadów, emisji 
hałasu oraz gazów lub pyłów. Dokonujemy okresowych po-
miarów, których wyniki dowodzą, że realizujemy stawiane nam 
wymagania. Stora Enso jest światowym liderem w dostarczaniu 
materiałów z  surowców odnawialnych. Przyświeca nam idea, 
że wszystkie produkty, które dziś wytwarza się z surowców ko-
palnych, jutro będzie można produkować z  drzew. Sięgnięcie 
po surowce odnawialne oznacza zarazem zwrot ku rozsądnym 
metodom gospodarowania. Dlatego Stora Enso promuje zrów-
noważoną gospodarkę leśną, dbając o to, by liczba sadzonych 
drzew przekraczała liczbę drzew ścinanych.

W jaki sposób Stora Enso w Mosinie minimalizuje uciążliwość 
prowadzonej produkcji dla okolicznych mieszkańców?
Dokładamy wszelkich starań, by obniżać wpływ naszego bizne-
su na sąsiedztwo. W celu ograniczenia emisji hałasu staramy się 
pracować przy zamkniętych pomieszczeniach produkcyjnych. 
Posadziliśmy drzewa, formując tym samym naturalne ekrany 
akustyczne. Zmieniliśmy zasady logistyczno-produkcyjne, by 
nie zakłócać ciszy nocnej. Przestrzegamy nakazu ograniczenia 
ruchu pojazdów ciężarowych w  godzinach 20:00-5:00, który 
obowiązujące na ulicy Gałczyńskiego. Nie planujemy dostaw 
i  wysyłek produktów w  tych godzinach. W  nocy również na 
terenie zakładu obowiązuje całkowity zakaz ruchu wózków na 
zewnątrz budynku produkcyjno-magazynowego. Wszystkie te 
działania nadzoruje kierownictwo oraz kontroluje służba ochro-
ny. Warto podkreślić, że zakład znajduje się w strefie przemysło-
wej, gdzie obowiązują podwyższone normy w zakresie korzysta-
nia ze środowiska, w tym emisji hałasu. Umiejscowienie zakładu 
jest wynikiem decyzji dotyczących planowania przestrzennego, 
za które nie ponosimy odpowiedzialności.
Jakich korzyści mieszkańcy Mosiny mogą spodziewać się 
w związku z obecnością zakładu w ich miejscowości?
Wnosimy do kasy gminy wkład finansowy w  postaci podat-
ków. Środki te mogą zostać wykorzystane do finansowania 
projektów służących dobru wspólnemu mieszkańców. Zakład 
jest miejscem zatrudnienia dla około stuosobowej załogi. Na-
sza obecność jest również korzystna dla pracowników firm 
podejmujących z  nami współpracę. Często korzystamy także 
z miejscowych usług hotelowych i gastronomicznych, przyno-
sząc tym samym zyski dla tych sektorów mosińskiej gospodar-
ki. Wszystkie te działania wpływają na wzrost stopy życiowej 
lokalnej społeczności.
Stora Enso w Mosinie chce być otwartym na dialog partnerem 
dla lokalnej społeczności. Jakie działania mają temu służyć?
Dbamy o  relacje z  lokalną społecznością i  zawsze jesteśmy 
gotowi wspierać działania służące tej współpracy. Chętnie 
włączamy się w  inicjatywy społeczne. Stora Enso jest produ-
centem tekturowych skarbonek, które są nieodłączną częścią 
Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez lata wy-
produkowaliśmy 2 500 000 sztuk. Również w tym roku bierze-
my udział akcji. Pomysł narodził się 21 lat temu, kiedy to jeden 
z pracowników Stora Enso zauważył, że pieniądze zbierane są 
w różnorodne pojemniki. W odpowiedzi na ten problem zapro-
jektował słynną dziś skarbonkę z tektury. Projekt spodobał się 
Jurkowi Owsiakowi i tak zostaliśmy partnerem Fundacji. Z roku 
na rok udoskonalamy produkcję skarbonek dzięki stosowaniu 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych i wysokiej jakości 
nadruku. W 2005 roku z okazji XIII Finału skarbonka została po-
większona o 13% i tak już zostało. Skarbonki są produkowane 
z materiałów odnawialnych.

Stora Enso jest jednym z największych zakładów produkcyjnych w naszej okolicy. Nie wszyscy jednak wie-
my, w czym tak naprawdę specjalizuje się firma, co produkuje się w Mosinie, jak funkcjonuje zakład? Marcin 
Ratajczyk, Dyrektor Zakładu Stora Enso w Mosinie, odpowiada na najbardziej nurtujące nas pytania.

Artykuł sponsorowany
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Pamiętamy...
20 października br. mieszkańcy Gminy Mosina, jak co roku, od-
dali hołd zamordowanym w  dniu 20 października 1939 roku 
piętnastu mieszkańcom Mosiny i okolic.   
Uroczystość upamiętniła najtragiczniejsze momenty w historii 
naszej gminy. Po zajęciu miasta przez wojska niemieckie we 
wrześniu 1939 roku rozpoczęły się represje i  aresztowania, 
których rezultatem było rozstrzelanie 15 najznamienitszych 
mieszkańców Mosiny i okolicznych miejscowości. Była to jed-
na z pierwszych masowych egzekucji w ramach Operacji Tan-
nenberg, mającej na celu eksterminację polskiej inteligencji 
i warstwy przywódczej, a tym samym osłabienie woli walki na 
polskich ziemiach zachodnich.
Na zaproszenie Burmistrza Gminy Mosina w  uroczystościach 
uczestniczyły liczne delegacje reprezentujące instytucje pu-
bliczne, organizacje, stowarzyszenia, zakłady pracy, placówki 
oświatowe oraz mieszkańcy Gminy Mosina.
Uroczystość, w miejscu tragicznego wydarzenia sprzed 79 lat - 
na Placu 20 Października, została poprzedzona tradycyjną mo-
dlitwą nad mogiłami rozstrzelanych oraz uroczystą Mszą Świętą.
 (Mosiński	Ośrodek	Kultury;	fot.	Dariusz	Madej.	Źródło:	mosina.pl)

Artykuł sponsorowany
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kolor

• 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

www.mosinskiegp.pl

www.osirmosina.pl. Stowarzyszenie 
“MOSIŃSKI SPORT”

ZAPISY OD 15 LISTOPADA
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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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Susza. To jedno słowo najlepiej podsumowuje sezon, który na 
początku października zakończyli członkowie klubu motoro-
wodnego UKS Kotwica Rogalinek, organizując z  tej okazji tra-
dycyjną imprezę.  Niski poziom wody w Warcie uniemożliwiał 
zwodowanie łodzi, a  gdy już się komuś udało ją zwodować, 
to musiał liczyć się z ryzykiem uszkodzenia śruby. Mało w tym 
sezonie popływaliśmy, bo i  wody było mało.  Nikt tym by się 
specjalnie nie przejmował, gdyby to był jedyny problem, który 
trapił głowy członków klubu. W jednym roku wody jest mniej, 
a w drugim więcej. Normalna i naturalna kolej rzeczy. Kwestia 
pogody i tyle. Jednak nad tym zazwyczaj radosnym i wesołym 
klubowym świętem unosiły się niewidzialne opary trosk. Można 
było je usłyszeć w milczeniu i dostrzec w za krótkich uśmiechach 
oraz spojrzeniach kierowanych sporadycznie w nieodgadnioną 
przyszłość. Klub ma kłopoty. Jego istnienie stoi pod znakiem 
zapytania. Chociaż jest susza to Kotwica tonie, a  muzyka gra 
nieprzerwanie jak na Titaniku. Szkoda papieru, żeby dokładnie 
opisywać zawiłości biurokratyczne, które niczym góra lodowa 
zatapia to, co wspólnym wysiłkiem całej załogi było budowane 
przez tyle lat.  Chcę napisać szczery list który, mam nadzieję za 
jakiś czas nie będzie zaledwie wspomnieniem po nieistniejącym 
już klubie, swego rodzaju testamentem zapisanym na stronach 
tej gazety, ostatnim zakończeniem sezonu. Mam nadzieję, że 
będzie on tylko złym wspomnieniem. Chwalebną blizną po za-
gojonej ranie. 
Tak to się zaczęło
Pierwszy raz na przystań w Rogalinku trafiłem w 2014 roku, gdy 
w  ramach Dni Mosiny były tu rozgrywane „Zawody Turystycz-
nych Łodzi Motorowodnych o Puchar Burmistrza Gminy Mosi-
na”. Od roku byłem już mieszkańcem Mosiny i dopiero pozna-
wałem wiele miejsc. Woda zawsze mnie przyciągała i wszystkie 
aktywności z  nią związane, więc nie mogłem opuścić takiego 
wydarzenia. Dzień był niezwykle pogodny, a promienie majo-
wego słońca oświetlały arenę rozgrywek, którą stała się Warta. 
Zasiadłem na trybunach, zajmując jeden z kamieni przybrzeż-
nego lapidarium i zastygłem na nim jak jaszczurka. Przycumo-
wane do brzegu łodzie, unoszące się na skrzących w słońcu fa-
lach, gwar i  śmiechy ludzi oraz przepiękne widoki na rozległe 
łęgi rogalińskie, wszystko to razem tworzyło fascynujący obraz, 
który przeniknął do mojego serca i odbił się w nim jak na kliszy. 
Spędziłem tam prawie cały dzień i pamiętam go do dziś bo nie-
źle się przypiekłem na tym kamieniu. Wracając do domu miałem 
postanowienie, że chcę się stać częścią tego obrazka. Zapisałem 
się na kurs sternika motorowodnego i  po dwóch miesiącach 
miałem wyrobiony patent. Brakowało mi już tylko łodzi. Okazja 
do jej zakupu pojawiła się po dwóch latach. Miałem już swoją 
łódź, mogłem pływać po Warcie i tak zostałem członkiem klubu. 
Skarb ukryty na przystani 
Początki nie były łatwe. Pierwsze samodzielne wodowanie łodzi, 
pierwsze uruchomienie silnika i  pierwsza fascynująca wyciecz-
ka po Warcie. Wszystko było pierwsze i niezwykłe. Łódź kupiłem 
niewielką, lecz za jej sterem czułem się jak kapitan jachtu. Płynąc, 
duma mnie rozpierała, że udało mi się zrealizować postanowie-
nie. Teraz mogłem poznać rzekę. Każdy przebyty zakręt był jak 
rozpakowanie kolejnej niespodzianki. Brak doświadczenia niwe-
lowała chęć poznawania i to ona pchała mnie jak silnik do przodu. 
Warta jest piękną rzeką. Większa jej część, na odcinku od Śremu 
do Poznania, przepływa przez malownicze tereny Rogalińskiego 
Parku Krajobrazowego. Płynąc rzeką mijamy majestatyczne ko-
nary starych dębów stojących samotnie przy jej brzegu. Można 

też obserwować różnorodność ptactwa i bogactwo roślinności. 
W Śremie można zatrzymać się w bardzo dobrze funkcjonującej 
marinie i  przejść się promenadą, do jednej z  restauracji, gdzie 
uraczymy się kawą niczym rumem w portowej tawernie. Poznań 
wita z  kolei wielkomiejskim gwarem i  zabudową coraz śmielej 
zbliżającą się do rzeki. Kolejne odcinki rowerowej Wartostrady 
wtłaczają życie w teren, który jeszcze niedawno był pasem ziemi 
niczyjej położonym między miastem a rzeką. Można by tak pisać 
jeszcze długo, lecz to nie jest przewodnik turystyczny. Powyższy 
opis to zaledwie kontur przepięknego obrazu, który można po-
dziwiać z wody. Wróćmy więc do przystani w Rogalinku. Przystań 
to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim ludzie, którzy ją stwo-
rzyli i  tworzą. Są oni równie urzekający co otaczająca przyroda. 
Samo już słowo „urzekający” tworzy fonetyczną więź między tymi 
ludźmi, a rzeką. To oni dopełniają krajobrazu tego miejsca. Wybu-
dowali ją sami poświęcając własny czas i angażując własne środki. 
Nie były tu potrzebne żadne dofinansowania, a wystarczyła na-
turalna ludzka chęć tworzenia. Choć nie uczestniczyłem w tych 
pracach, bo nie byłem wtedy jeszcze członkiem klubu, miałem 
przyjemność oglądać ich w akcji podczas remontu pomostu. Jest 
to kilkutonowa stalowa konstrukcja, którą należało wyciągnąć 
z wody, oczyścić z  rdzy i  starej farby, wyspawać nową podkon-
strukcję deskowania i wymienić same deski. Praca przysłowiowo 
furczała. W  ruch poszły koparki, ładowarki, szlifierki, agregaty 
i  spawarki. Każdy oprócz czasu udostępniał sprzęt, którym dys-
ponuje, nie pytając za ile i co z tego będzie miał. Pracowało się 
w wesołej atmosferze jakby sama praca była zaledwie pretekstem 
do spotkania się  (https://www.gazeta-mosina.pl/2018/prace-na-
przystani-uks-rogalinek/). Klub organizuje wiele imprez na przy-
stani, w których udział biorą okoliczni mieszkańcy. Wspomniane 
już wcześniej zawody motorowodne przyciągają sporą widownię 
i  dają możliwość zapoznania się z  ta dyscypliną. Na zorganizo-
wany w tym roku, wspólnie z tutejszą parafią Św. Michała Archa-
nioła Dzień Dziecka przyszły tłumy dzieci i rodziców z Rogalinka 
i okolic. Dzięki sponsorom, którzy udzielili finansowego wsparcia, 
atrakcji dla najmłodszych było naprawdę sporo. Jak co roku klub 
organizuje imprezę kończącą sezon. Tradycyjnie jest grochówka 
i ognisko, a rozmowy i wspólna zabawa trwa do późnych godzin 
wieczornych. Podobnie jak w zeszłym roku, podczas tegorocznej 
imprezy, w blasku księżyca i płonącego ogniska koncert  zagrał 
dla nas Staszek. Takich chwil się nie zapomina. Zbiera się je i prze-
chowuje w pamięci jak drogocenne skarby.
Apel pana Alojzego

Kotwica tonie
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W sobotę 13 października 2018 r. w Mosińskim Ośrodku Kultu-
ry odbył się niezwykły koncert, upamiętniający 170-lecie pro-
klamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej. Mosiński Chór Kościelny 
pw. św. Cecylii w kilku utworach wystąpił z akompaniamentem 
fortepianu. Przy klawiaturze zasiadł po raz kolejny wspaniały 
muzyk, dyrygent i kompozytor a zarazem przyjaciel chóru Pan 
Maciej Kubacki. Oprócz chóru zagrała także Orkiestra Dęta 
im. hm. Antoniego Jerzaka pod dyrekcją Macieja Kubackiego, 
publiczność mogła także posłuchać pięknych dźwięków fletni 
Pana w wykonaniu Marcina Lewandowskiego. Prowadzenie 
uświetnił jak zawsze niezastąpiony, pełen poczucia humoru 
Andrzej Kasprzyk.
Koncert był prawdziwą ucztą dla uszu i duszy, a my jesteśmy dum-
ni, że mamy w naszej gminie tak znakomitych artystów. (red.)

Z muzyką i śpiewem
na 170-lecie Rzeczypospolitej Mosińskiej

O tą pamięć upomniał się Pan Alojzy Szabelski, który jest hono-
rowym członkiem naszego klubu. Większości mieszkańcom na-
szej gminy tej postaci nie trzeba przedstawiać, ale że wiele osób 
do naszej gminy się sprowadza to przypomnę, że pan Alojzy ma 
w  Rogalinku prywatne muzeum etnograficzne. Jest właścicie-
lem i twórcą przystani kajakowej im. Jana Pawła II, sąsiadującej 
z  naszą przystanią oraz głównym bohaterem filmu dokumen-
talnego „Drukarz na wodzie”. Podczas ostatniego corocznego 
spotkania sprawozdawczego naszego klubu, które odbyło się 
w lutym tego roku w świetlicy wiejskiej w Rogalinku, pan Aloj-
zy przedstawił swoje pragnienie. Chciałby, aby na największym 
kamieniu znajdującym się na przystani wyryto napis o następu-
jącej treści: Wodniakom którzy pływali, pływają i pływać będą.   
S.O.S. Kotwica
Piszę drogi czytelniku do Ciebie jako Sekretarz klubu UKS Kotwi-
ca Rogalinek, bo taką funkcją zaszczycili mnie moi klubowi ko-
ledzy. Wypełniam tym swój sekretarski obowiązek. Chcę uświa-
domić jaki wielki skarb możemy stracić. Być może właśnie Ty 
stracisz możliwość skorzystania w przyszłości z tego czego sam 
osobiście doświadczyłem. Jesteśmy niewielką społecznością, 
która w starciu z przepisami prawa i biurokracją nie ma szans. 
Gąszcz przepisów oraz mnogość instytucji, których kompeten-
cje wzajemnie się przenikają sprawia, że urzędnicy niechętnie 
podejmują się udzielenia pomocy. Bez tej pomocy dni klubu 
są policzone. Potrzebne jest wzajemne współdziałanie między 
urzędnikami, a klubem. Jeśli uda się do niego doprowadzić, to 
korzyści będą obopólne. Gmina nie straci turystycznej atrakcji 

jaką jest przystań w Rogalinku oraz możliwości wodowania ło-
dzi ratowniczych przez straż pożarną i policję. My zaś będziemy 
mogli cieszyć się nadal dostępem do Warty i korzystać z ulubio-
nej formy rekreacji. 
Mam nadzieję, że życzenie pana Alojzego się spełni, i że napis 
jaki sobie wymarzył znajdzie się na kamieniu. Nasze marzenie 
związane jest przede wszystkim z ostatnią częścią tego napisu 
odwołującą się do przyszłości. Mamy nadzieję, że pływać jesz-
cze będziemy, że nie było to nasze ostatnie zakończenie sezonu, 
a napis jeśli zostanie wyryty na kamieniu nie stanie się pośmiert-
nym epitafium. Mamy nadzieję, że list ten dotrze do kogoś kto 
usłyszy sygnał S.O.S nadawany przez Kotwicę. 
	 Tomasz	Kaczmarek
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Witam Państwa w ten jesienny czas i zachęcam do przeczytania 
kolejnego ziołowego odcinka. Tym razem chciałabym przybliżyć 
Państwu krwawnik pospolity (łac. Achillea millefolium), znany 
również pod nazwą stolist albo tysiąclist. Każdy, kto choć parę 
razy był na łonie natury, na pewno spotkał się z tą rośliną, gdyż 
występuje ona powszechnie na łąkach, miedzach, zaroślach, 
przydrożach, na pastwiskach, polach i ogrodach. Przyznam, że 
u mnie na ogrodzie nie kosimy miejsc, na których rośnie krwaw-
nik. Od wiosny do późnego lata upajamy się listkami krwawni-
ka, dodając go do sałatek, masła ziołowego czy jajecznicy. Pole-
cam gorąco, bo jest smacznie i zdrowo.
Surowcem zielarskim jest ziele, kwiat oraz liście krwawnika. Zbio-
rów dokonuje się jak zwykle w  ciepły, suchy i  słoneczny dzień, 
a następnie suszy w miejscu zacienionym, ale przewiewnym.
Krwawnik zawiera olejek eteryczny, flawonoidy, glikozyd cyjano-
genny, seskwiterpyny, betainę, achillinę, garbniki, cholinę, związki 
mineralne oraz witaminę C. Przy czym kwiat zawiera więcej olejku 
eterycznego, natomiast liście więcej garbników i flawonoidów. 

A teraz kilka informacji na temat szerokiego spektrum działania 
tej rośliny. Jego pierwsze działanie to wstrzymywanie krwa-
wień, oczywiście stąd pochodzi jego nazwa. Oprócz tego działa 
ściągająco, zółciopędnie, odkażająco, przeciwzapalnie, napo-
tnie oraz rozkurczowo. Krwawnik stosujemy również w  prze-
ziębieniach, grypie i stanach gorączkowych, jak również w sta-
nach zapalnych i nieżytach przewodu pokarmowego, takich jak 
wrzody czy krwawnienia.
Roztarte liście możemy z powodzeniem przyłożyć na drobne ska-
leczenia czy otarcia. Krwawnik rozszerza również naczynia krwio-
nośne, obniża ciśnienie, ułatwia trawienie, działa pozytywnie na 
układ moczowy (np. przy zapaleniu pęcherza moczowego).
Stolist oczyszcza również krew, pobudza wytwarzanie krwinek, 
korzystnie wpływa na szpik kostny, reguluje pracę nerek, po-
maga na zgagę, usuwa wzdęcia, skurcze żołądka, zaburzenia 
czynności wątroby oraz zapalenia przewodu pokarmowego. 
Stosowany zewnętrznie łagodzi bóle reumatyczne i  stany za-
palne skóry, leczy upławy, hemoroidy oraz przyśpiesza gojenie 
ran. Polecane są również kąpiele w krwawniku, które pomagają 
w  walce z  moczeniem nocnym, białymi upławami, wypadnię-
ciem macicy czy zapaleniem nerwów nóg i rąk. 
Nie wiem jak Państwo, ale jestem pod wrażeniem wielokierunko-
wego działania tej rośliny. Poniżej sposoby na wykorzystanie tego 
dobrodziejstwa. 
Napar z otartych kwiatów
Jedną łyżkę kwiatów zalewamy szklanką wrzątku, pozostawić do 
naciągnięcia na 15-20 minut, przecedzić, a następnie pić dwa razy 
dziennie  po pół szklanki w stanach zapalnych przewodu pokar-
mowego i zaburzeniach trawienia. Natomiast zewnętrznie napar 
stosujemy w stanach zapalnych do płukania jamy ustnej i gardła, 
przemywania oczu przy zapaleniu spojówek, do kładów i przemy-
wań w trądziku, łojotoku czy stanach zapalnych skóry. 
Napar z ziela
Zalewamy łyżkę rozdrobnionego ziela szklanką wrzątku, pozo-
stawiamy do naciągnięcia na 15 minut, przecedzamy i  pijemy 
2-3 razy dziennie po pół szklanki. Napar z ziela stosujemy w celu 
uregulowania miesiączkowania, w dolegliwościach trawiennych, 
krwawieniach oraz w celu oczyszczenia organizmu z toksyn. Do 
zastosowania zewnętrznego robimy mocniejszy napar z  dwóch 
łyżek ziela i stosujemy do przemywań i okładów w łojotoku, od-
mrożeniach, oparzeniach, ranach, stanach zapalnych i  ropnych 
skóry. Napar ma działanie dezynfekujące i wybielające. 

Napar z baldaszków
Zalewamy 50 gram baldaszków pół litrem wrzątku, odstawiamy 
na 15-20 minut i pijemy trzy razy dziennie po pół szklanki mie-
dzy posiłkami. Taki napar stosujemy w astmie, zimnicy, blednicy, 
w kurczach serca, pluciu krwią, nieżytach i nerwicach przewodu 
pokarmowego, a u młodych dziewcząt i kobiet przy obfitych i czę-
stych miesiączkach.
Macerat z ziela
Jedną łyżkę rozdrobionego ziela zalewamy szklanką letniej wody 
i odstawiamy na 8 godzin. Po tym czasie odcedzamy i pijemy 2-4 
razy dziennie przy wzdęciach, braku łaknienia, nudnościach i dla 
poprawy przemiany materii.
Wino z krwawnika
Szklankę kwiatów krwawnika zalewamy białym winem (0,7 litra), 
odstawiamy do lodówki na trzy tygodnie, następnie odcedzamy, 
przelewamy do butelek i  przechowujemy w  chłodnym miejscu. 
Kieliszek takiego wina zażywamy w razie potrzeby w celu popra-
wy przemiany materii, wzmocnienia serca, uspokojenia nerwów, 
a także dobrego snu. Wino wypite rano pobudza i dodaje energii, 
natomiast wieczorem działa rozluźniająco.
Maść z krwawnika
W garnku rozgrzewamy 90 gram masła (bez soli) lub smalcu i do-
dajemy 15 gram rozdrobnionych, świeżych kwiatów krwawnika 
oraz 15 gram dobrze rozdrobnionych malin. Wszystko krótko 
pozostawić na ogniu, dobrze wymieszać i odstawić. Następnego 
dnia delikatnie podgrzać (nie gotować), następnie przetrzeć przez 
gazę lub ręcznik kuchenny i przełożyć do wyparzonych słoiczków. 
Stosujemy do smarowania hemoroidów. Maść należy przechowy-
wać w lodówce.

Tak oto dotarliśmy do końca artykułu. I  co teraz Państwo myśli-
cie o  tej roślinie? Mam nadzieję, że jesteście miło zaskoczeni 
wszechstronnym działaniem krwawnika, który tak  niepozornie 
wygląda, tak powszechnie występuje i tak bardzo jest niedocenia-
ny i uważany za chwast. Zachęcam jak zwykle do spacerów z ko-
szykiem i sekatorem. Pamiętajcie Państwo by zioła zbierać tylko 
z bezpiecznych i czystych miejsc, gdzie nie siusiają pieski i gdzie 
nie są stosowane pestycydy. A jeśli macie Państwo krwawnik na 
ogrodzie, to nie zapomnijcie o codziennym dodawaniu młodych 
listków to masełka, jajeczniczki czy sałatki. Pychotka.
Pozdrawiam jesiennie
 Willma

Krwawnik pospolity – niepozorna roślinka
Zioła wśród nas
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Pobiegli dla Michała

MTB Wiórek – wyścig na ponad 500 rowerów

Michał Gadomski to zwyczajny nasto-
latek – pogodny, miły i  kochający życie. 
Niestety pomimo młodego wieku, to 
życie właśnie pokazało mu swe najciem-
niejsze oblicze i od kilku lat każe mu się 
zmagać z ciężką chorobą.
Michał ma jednak wielu przyjaciół, którzy 
dzięki swojemu zaangażowaniu i  chęci 
pomocy pokazali wszystkim, że nie ma 
rzeczy niemożliwych. Dzięki inicjatywie 
Rady Rodziców szkoły w  Daszewicach, 
w  której uczył się Michał, w  sobotę 6 
października odbył się bieg charytatyw-
ny. Obejmował on odcinki wytyczone na 
dwóch trasach . Pierwszy o długości 1 km 
oraz drugi długości 5 km. Na starcie sta-
wiło się 200 biegaczy. Nie było kategorii 
wiekowych. Biegły całe rodziny, zarówno 
dzieci jak i dorośli. Dopisała nam iście wio-
senna pogoda, która dodatkowo wprawi-
ła wszystkich w świetny nastrój. 
Michał z  rodziną przybyli na bieg. Wzru-

szeni dopingowali zmaganiom uczestni-
ków. Były to dla niego cudowne chwile. 
Otoczony przyjaciółmi mógł na moment 
zapomnieć o cierpieniach i strachu które 
przeżył i przeżywa. Jednak aby pokonać 
chorobę potrzeba jeszcze ogromnych 

nakładów finansowych. Zbiórka trwa, 
a  wyobraźnia organizatorów akcji jest 
nieograniczona.....
Ciekawe, czym jeszcze zaskoczą.
Rada	 Rodziców	 Szkoły	 Podstawowej	 im	 Ka-
walerów	Orderu	Uśmiechu	w Daszewicach

W  sobotę, 6 października, Wiórek po raz kolejny zgromadził 
miłośników kolarstwa górskiego – odbyły się tam bowiem VII 
Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w  Kolarstwie Górskim 
i  Przełajowym – MTB Wiórek. Dorośli ścigali się na dwóch dy-
stansach: 42,4 km i 21,2 km, dziewczęta i chłopcy z roczników 
2001-2004 wystartowali na trasie o długości 7 km, swą szansę 
rywalizację miały także najmłodsze dzieci. Malownicza, choć 
niełatwa trasa wyścigu biegła lasami w stronę Sasinowa i Roga-
linka, nad Wartą, po czym wracała na miejsce startu. 
Zawodnicy walczyli o  złotą, srebrną i  brązową szprychę. Zwy-
ciężył Mateusz Mróz, były kolarz szosowy, a  obecnie mieszka-
niec Czapur – na metę wjechał o sekundę szybciej od Marcina 
Urbaniaka z  Poznania. Trzeci wśród mężczyzn był Piotr Marci-
niak, również z  Poznania. Z  najdłuższym dystansem zmierzyły 
się cztery panie: jako pierwsza na mecie pojawiła się Ukrainka 
Yevheniia Parchomienko, mieszkająca obecnie w Poznaniu. Na 
dwóch następnych pozycjach uplasowały się Agnieszka Zału-
ska-Lipa z Mosiny i Renata Głód z Leszna. 

Na trasę o długości 21 km ruszyło ponad 250 osób. Triumfowały: Ja-
dwiga Wyrwińska z Drużyny, na drugim miejscu – Barbara Andrze-
jewska z Mosiny, zaś na trzeciej pozycji – Karolina Dopierała z Pozna-
nia. Wśród panów zwycięzcami okazali się: Kacper Fiszer z Łoniewa, 
Przemysław Mikołajczyk z  Konina (były kolarz szosowy i  5-krotny 
uczestnik Tour de Pologne) oraz Jakub Mądry z Kąkolewa. 
Zawody zorganizowane zostały wspólnie przez Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Mosinie, Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne 
"WIESTIN" oraz gminę Mosina, w  partnerstwie z  sołectwami 
z  Czapur i Wiórka oraz OSP Mosina. Jak co roku, imprezie to-
warzyszyła wspaniała atmosfera, duch sportowej rywalizacji, 
piękne okoliczności przyrody oraz niezastąpione prowadzenie 
Piotra Kurka. Niewątpliwie, MTB Wiórek jest jedną z ciekawszych 
i coraz bardziej popularnych imprez sportowych w naszej gmi-
nie. Dziękujemy i zapraszamy za rok! (red.)
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"Wygrywać wszystko, co tylko będzie możliwe"
mosińska drużyna futsalu przed rozpoczęciem sezonu

Sezon mosińskiej drużyny futsalowej rozpoczyna się na począt-
ku listopada i zapowiada się naprawdę ciekawie. O planach i na-
dziejach na nowy etap rozmawiamy z wiceprezesem UKS Orlik 
Mosina, Arturem Bartkowiakiem oraz kierownikiem drużyny,  
Filipem Gołembiewskim. 

M.M.: Kiedy planujecie oficjalne rozpoczęcie sezonu?
A.B.: Niestety, nie ma jeszcze terminarza zawodów, bo niektóre 
zespoły czekają jeszcze na licencję na grę, ale już wkrótce się to 
wyjaśni. Sezon zaczniemy najprawdopodobniej  trzema mecza-
mi wyjazdowymi, dlatego by  więcej meczów rozegrać na nowej 
hali sportowej w Mosinie. Sezon potrwa mniej więcej do końca 
marca. Równolegle do rozgrywek ligowych  odbywać się będzie 
kolejna edycja Pucharu Polski, którego będziemy organizatora-
mi. Pierwsza runda to zawsze szczebel wielkoposlki, gra zespo-
łów ze środowiska plus zespoły drugoligowe. Zwycięzca finału 
na szczeblu wielkopolskim awansuje do rozgrywek centralnych, 
gdzie grają już drużyny z całej Polski, ekstraklasowe, pierwszoli-
gowe i te, które zwyciężą w eliminacjach wojewódzkich. 
Dwa lata temu mieliśmy ciekawą sytuację – zwyciężyliśmy na 
poziomie wojewódzkim i graliśmy mecz z AZS Gdańsk, zespo-
łem, który nie przegral żadnego meczu w pierwszej lidze. Co 
prawda przegraliśmy, ale mecz byl emocjonujący do ostatniej 
sekundy, było to wielkie przeżycie i prawdziwe widowisko.
M.M.: Jakie macie plany na najbliższy sezon?
A.B.: W tym roku chcielibyśmy zajść jak najwyżej w pucharze, 
czyli wygrywać wszystko, co tylko będzie możliwe :) A także  
zwyciężać w lidze. Zespół ma teraz nowe siły, powrócił do nas 
Piotrek Kubiak, który w zeszłym roku reprezentował 1 Ligowe 
Gniezno, drużyna wciąż się wzmacnia. Przybyło też trzech no-
wych, mocnych zawodników ze stażem ekstraklasowym, wra-
ca dwóch zawodników po kontuzjach czyli kapitan Maurycy 
Dera oraz Norbert Stawik, mamy więc nadzieję, że ten sezon 
będzie zdecydowanie lepszy od poprzedniego, który chyba 
najbardziej dał nam w kość, był moim zdaniem najtrudniej-
szym sezonem do tej pory. 
F.G.: Udało się nam pozyskać sponsorów, zakupiliśmy sprzęt 
sportowy, mamy nowe stroje, koszulki treningowe... zespół 
dzięki temu zaczyna lepiej funkcjonować, pojawia się inna ja-
kość treningów i coraz lepszy wizerunek drużyny. 
A.B.: Warto wspomnieć, że przez dwa sezony byliśmy w pierw-
szej lidze, jako najmniejsze miasto w Polsce, przyjeżdżały do 

nas zespoły  AZS Warszawa, Białystok , Toruń , Polkowice, Go-
rzów,  Gdańsk i wiele innych.  Chcemy wrócić do takiego pozio-
mu. Poza tym, chcielibyśmy jeszcze zachęcić więcej miejsco-
wych graczy do dołączenia do zespołu.
F.G.: Cały czas też potrzebujemy ludzi do pomocy, jest bowiem 
sporo pracy. Wciąż poszukujemy sponsorów, nieustannie to-
czą się rozmowy, spotkania, ustalenia. 
A.B.: Dodam jeszcze, że pozyskaliśmy sponsora tytularnego, 
którym została grupa CRB Mrówka – myślę, że będzie to miało 
wydźwięk na wielu płaszczyznach, także tej medialnej, z korzy-
ścią dla obu stron. A jeśli wzrosną nasze notowania jako druży-
ny, współpraca ma szanse na rozwój.  
W tym miejscu  pragnę jeszcze podziękować wszystkim tym 
którzy nas już wspierają DUO-STYL, MARTEX, OSA-Nierucho-
mości, Bostik, Reklama-Nadruki, HD Trans, UmiG Mosina, OsiR,  
CRB Mrówka J.Maćkiewicz  
M.M.: Życzę zatem powodzenia i wielu zwycięstw w nad-
chodzącym sezonie!
A.B.: A my zapraszamy na mecz otwarcia i uroczyste rozpoczę-
cie sezonu pod koniec listopada. 

Zapraszamy także do odsłuchania audycji Radia Mosińsko-
Puszczykowskiego i rozmowy z Filipem Gołembiewskim – nie 
tylko o sporcie. Link do audycji znajdą Państwo na stronie: 
www.gazeta-mosina.pl/2018/audycja-futsalowa-obrona-wa-
zniejsza-niz-atak/ 
O sporcie, i nie tylko z Filipem rozmawiają nasi lokalni radiowcy: 
Tomasz Kaczmarek oraz Piotr Milewski. 
Terminarz meczów do końca roku:
Mecz otwarcia sezonu z Futsal Gostyń – 10.11. godz. 19:00 
Turniej Puchar Polski 24.11. od godz. 10:00 
01.12. mecz z Piast Poniec – godz. 17:00
Zapraszamy!

Dr med. Aleksandra Skuratowicz
Laryngolog dziecięcy

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

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

godz. przyjęć: pon., czw. 1700-1800

tel. 61 867 69 33

USG ZATOK

„INSTyTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”

poszukuje
do współpracy 

LEKARZA
ORAZ PIELęGNIARKI 

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787

Kwali�kowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy
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Piłka nożna

AUTOZŁOMOWANIE

tel. 696 532 015

24h

LAWETA GRATIS 

Podsumowanie ostatnich meczów w wykonaniu KS 1920 Mosina 
i Lasu Puszczykowo musimy rozpocząć od starcia właśnie pomię-
dzy tymi drużynami. Dysproporcja w umiejętnościach była bardzo 
widoczna i  zawodnicy z  Mosiny wygrali 4:0. Trzy bramki w  tym 
meczu zdobył najlepszy strzelec ligi, czyli Oskar Baraniak, a jedną 
dołożył Oskar Orłowski. 
Następnych dwóch meczów zespół z Mosiny jednak nie wygrał co 
było pewnym zaskoczeniem. Najpierw podopieczni Włodzimierza 
Bajera przegrali w  Rostarzewie z  Orłem 1:2 (honorową bramkę 
zdobył Jan Białożyt), a potem zremisowali u siebie z Lubońskim KS 
2:2. Bramki zdobyli Tomasz Zawada i Jan Białożyt. W następnym 
meczu Mosina udała się do Sielinka na mecz z Ogrolem i mimo, że 
spotkanie zaczęło się dla nich fatalnie bo od straty bramki z rzutu 
karnego już 2 minucie to jednak udało się odwrócić losy meczu. 
Dzięki dwóm bramkom Tomasza Zawady i  jednej Jakuba Rataj-
czaka klub z Mosiny wygrał 3:1. Mosina jest na miejscu siódmym 
w tabeli i do miejsc gwarantujących awans mają na ten moment 
bardzo daleko.
Do końca rundy na Mosinę czeka jeszcze trzech rywali. Domowy 
mecz z Wichrem Strzyżewo  (03.11 - 13:00) oraz wyjazdowe star-
cia z Obrą Zbąszyń (27.10 - 15:30) i z Dyskobolią Grodzisk Wlkp. 
(10.11 - 14:00)
Dla Lasu nie był to najlepszy okres bo po porażce z Mosiną przy-
szły także kolejne przegrane mecze. Na koniec września Las prze-
grał u  siebie z  Lubońskim 3:4. Bramki dla gospodarzy zdobyli 
Wiktor Cegłowski, Mateusz Werbliński i Paweł Kowalkiewicz. Ko-
lejnym pogromcą zespołu z Puszczykowa okazał się Huragan Mi-

chorzewo. Las w tym meczu wyjazdowym przegrał 1:3, a honoro-
wą bramkę zdobył Hubert Kowalkiewicz. Nadzieje na dobry wynik 
pojawiały się przed domowym spotkaniem z Wichrem Strzyżewo. 
Las zaczął mecz bardzo dobrze, bo w 36 minucie na prowadzenie 
wyprowadził ich Hubert Kowalkiewicz. Goście ze Strzyżewa odpo-
wiedzieli jednak błyskawicznie, a w drugiej połowie to oni zdoby-
li decydującą bramkę i wygrali 2:1. Las jest w tabeli na X miejscu 
i  musi coraz bardziej uważać, bo spadek do B-klasy zaczyna im 
realnie zaglądać w oczy.
Do końca rundy Las rozegra jeszcze tak samo jak zespół z Mosi-
ny trzy mecze. U  siebie z  Promieniem Opalenica (27.10 - 15:30) 
i Orłem Rostarzewo (10.11 - 13:00) oraz na wyjeździe z Pogromem 
Luboń (04.11 - 14:00)
Obydwie ekipy odpadły także solidarnie 1/32 finału okręgowego 
Pucharu Polski. Mosina przegrała z Płomieniem Przyprostynia 1:5 
(gol Oskara Baraniaka), a Las przegrał z Akademią Reissa aż 0:8.
 Łukasz	Duszczak

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 

tel. 602 268 614
Luboń

ul. Dworcowa 15 A

Ekogroszek
skarbek

Miał od 550 zł

Węgiel od 700 zł
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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, zwłaszcza dzieci szkoły podstawowej 

SZERMIERKA
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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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Rajd po Wielkopolskim Parku Narodowym
W pierwszej połowie października odbył się coroczny Wielkopol-
ski Rajd Integracyjny Osób Niepełnosprawnych „Rowerami i z kij-
kami po Wielkopolskim Parku Narodowym – Pamięci Bohaterów 
Powstania Wielkopolskiego”, organizowany przez Specjalny Ośro-
dek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w  Mosinie 
przy wsparciu Powiatu Poznańskiego, Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. Była to już 
VI edycja tej sportowej imprezy o zasięgu wielkopolskim. 
W imprezie udział wzięli zawodnicy z :
- Warsztatów Terapii Zajęciowej Amikus Poznań,
- Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie,
- Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im Z. Tylewicza w Poznaniu,
- Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie,
- Domu Pomocy Społecznej w Kórniku,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im J. Korczaka 
w Mosinie.
Początek rajdu znajdował się na parkingu leśnym nad Jeziorem Ja-
rosławieckim, meta nad Jeziorem Chomęcickim. Grupa nordic wal-
king - licząca 47 zawodników - pokonała dystans 10 km, natomiast 
grupa rowerowa - w liczbie 14 zawodników - pokonała 16 km. 
Uczestnicy rajdu zapalili symboliczny znicz na mogiłach w  hoł-
dzie bohaterom Powstania Wielkopolskiego. 
Imprezę otworzli: dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego 
Zbigniew Sołtysiński, zastępca dyrektora Rafał Kurczewski, przy-
jaciel Ośrodka Małgorzata Bręczewska oraz wicedyrektor Specjal-
nego Ośrodka Szkolno- Wychowaczego w Mosinie Anna Załuska 
– Kwiatek.
Po przekroczeniu mety każdy z zawodników  otrzymał unikatowy 
medal wykonany podczas warsztatów  garncarskich przez pod-

opiecznych Ośrodka, jak również specjalnie wybitą na tę okazję 
sowę od przedstawicieli Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Na zmęczonych sportowców czekało ognisko i pyszna grochów-
ka. Pamiątkowe dyplomy i  drobne upominki wręczali  wicedy-
rektor SOSW w  Mosinie Renata Pawłowicz oraz kierownik OSiR 
w Mosinie Waldemar Demuth. 
Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Poznańskiego Jana 
Grabkowskiego. 
Serdeczne podziękowania dla  sponsorów i instytucji wspierają-
cych całe przedsiewzięcie: Grupy BEMO MOTORS, ESA – Trucks 
Komorniki, Piekarni Anika Luboń, Video Jack Studio - Jacek Ro-
galka, Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Powiatu Poznań-
skiego.
Po raz kolejny dopisali uczestnicy, a rajdowi towarzyszyła miła at-
mosfera i przepiękna pogoda.
	 Anna	Skorczyk
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III Bieg Pamięci Mosińskiego Grand Prix
21 października br. odbył się trzeci z cyklu 
Mosińskiego Grand Prix - Bieg Pamięci. Im-
preza odbyła się na terenie Nadleśnictwa 
Konstantynowo i  miała wydźwięk wielo-
wymiarowy: było to zakończenie całorocz-
nych, biegowych zmagań w ramach Grand 
Prix Mosiny, a  poza tym - uczczenie pa-
mięci piętnastu zamordowanych podczas 
II wojny światowej mieszkańców Mosiny 
i okolic, którzy zostali rozstrzelani przez hi-
tlerowców 20 października 1939 roku.
W biegu wzięło udział ponad dwustu za-
wodników. Wzorem lat ubiegłych, pięt-
nastokilometrowa trasa wiodła przez 
malownicze ścieżki Nadleśnictwa Kon-
stantynowo, zaś start i meta usytuowane 
były na terenie siedziby Nadleśnictwa. 
Tam tradycyjnie już na biegaczy czekał 
ciepły posiłek, a także regeneracyjne prze-
kąski i  ciepłe napoje na stoisku LOFT Fit-
ness oraz ognisko. 
III Bieg Pamięci wpisywał się także w  ob-
chody 170-lecia Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej. Przy tej okazji ogłoszony został finał 
całorocznej akcji "170 km na 170-lecie", 
która polegała na zebraniu na swoim kon-
cie 170 km łącznie poprzez udział w wybra-
nych (z listy wskazanych przez organizato-
rów) imprezach biegowych, rowerowych 
i nordic walking na terenie gminy. 
Zwycięzcami III Biegu Pamięci w  klasy-
fikacji open wśród mężczyzn zostali: 1. 
Julian Bocian, 2. Mateusz Fabisiak, 3. Ar-
kadiusz Michalski. Wśród pań najlepsze 
były: 1. Agnieszka Kuster, 2. Agnieszka 
Załuska-Lipa, 3. Katarzyna Strzałkowska. 
W  klasyfikacji mieszkańców gminy Mo-
sina zwyciężyli: 1. Mateusz Fabisiak, 2. 
Marcin Wieczorek, 3. Łukasz Przybylski. 
Najszybsze mieszkanki gminy Mosina to: 
1. Agnieszka Załuska-Lipa, 2. Emilia Bo-
gucka, 3. Magdalena Grajcar.
W  klasyfikacji ogólnej Grand Prix wśród 
mężczyzn pierwsze trzy miejsca zajęli: 
Mateusz Fabisiak, Marcin Wieczorek, Łu-
kasz Przybylski. Wśród kobiet zwyciężyły: 
Agnieszka Załuska-Lipa, Emilia Bogucka, 
Izabela Nowicka-Błaszczyk. 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 
i  wszystkim uczestnikom. Dziękujemy 
organizatorom: Ośrodkowi Sportu i  Re-
kreacji w  Mosinie oraz Stowarzyszeniu 
Mosiński Sport za kolejną biegową impre-
zę ze wspaniałą atmosferą, bardzo dobrą 
organizacją i niezapomnianymi wrażenia-
mi. A wszystkich Czytelników zapraszamy 
w przyszłym roku do udziału w kolejnym 
Mosińskim Grand Prix - zapisy ruszają już 
niebawem! (red.)
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

tel. 501 635 286  • 61 8 302 160

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY

ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE

NASADY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

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

reklama32

„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”

poszukuje
do współpracy 

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI 

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787

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

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

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

Możliwość zrobienia bezpłatnie
uprawnień na wózek widłowy 

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

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

Adres naszego biura: Poznań, ul.Rodziewiczówny 7

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

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

i satelitarne
� 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

• sprzątanie domów, 
mieszkań, firm

• mycie okien
• pranie tapicerki 

meblowej i samochodowej

Mieczewo,
ul. szeroka 18

usługi sprzątające  MBB 
Magdalena Bukczyńska -Bubień

tel. 509 508 657
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta
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Wachowiak, Elena Cieleńska, Przemysław Raźny oraz Willma. 
 
Listy ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać 
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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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Cyklinowanie 
parkietów,

lakierowanie 

kontakt:
61 813 39 45

  

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

W YCENY  
NIERUCHOMOŚCI

     DOMY 

     LOKALE 

     DZIAŁKI 

     SPECJALISTYCZNE 

TEL. 572 642 585 
Rzeczoznawca majątkowy

(K
3
0
2
4
)

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!!!

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

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 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU  
FIRMOWEGO PRZY ZAKŁADZIE  
FIRMOWYM BOLESŁAWIEC 12A. 


