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Słowo od redakcji

Lato zaskoczyło nas nagłym zakończe-
niem - temperatura powietrza z  dnia 
na dzień spadła drastycznie, a  wraz 
z  pierwszym dniem astronomicznej je-
sieni wszyscy wyraźnie poczuliśmy jej 
obecność. Zachęcając do podziwiania 
i korzystania z uroków tej pory roku, za-
praszamy do lektury październikowego 
numeru gazety.
Jak zwykle, mamy dla Państwa wiele cie-
kawostek. Po raz kolejny mówimy o spo-
rcie i  aktywności - tym razem jednak 
zwracamy uwagę, jak robić to w sposób 
mądry i zdrowy, nie narażając się na ura-
zy czy kontuzje - a pytamy o to prawdzi-
wego fachowca w tej dziedzinie, fizjote-
rapeutę, sportowca, trenera.
Pewnego razu w redakcji odebraliśmy te-
lefon od jednego z  sympatyków Stowa-
rzyszenia Miłośników Historii ODYN z in-
formacją, że na terenie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego będą odbywać się... 
poszukiwania ukrytych obiektów i  innej 
infrastruktury. Oczywiście, nie mogliśmy 
pozostać obojętni na takie informacje 
i  z  wielką ciekawością ekipa naszych 
redakcyjnych kolegów wybrała się na 
spotkanie z  poszukiwaczami. Co z  tego 
wyniknęło? Czego się dowiedzieli? Co do-
kładnie było przedmiotem poszukiwań 
i  czy udało się coś znaleźć? Zapraszamy 
do lektury tekstu i oczywiście - zgłębiania 
tajemnic naszego regionu, których, jak 
się okazuje, wciąż jest sporo...
Wiele ciekawych spotkań odbywa się 
także w  siedzibie redakcji. Niedawno 

odwiedził nas kolega po fachu, Redaktor 
Marchewka :) Sportowiec, autor książek 
dla dzieci, trener, stara się w swoich książ-
kach przekazywać wiedzę nie tylko spor-
tową, ale przede wszystkim taką, która 
owocuje później w całym życiu. Redaktor 
podróżuje także po całej Polsce, spotyka-
jąc się z dziećmi i prowadząc wiele cieka-
wych zajęć. Z  przyjemnością gościliśmy 
go w naszej redakcji i mamy nadzieję, że 
jeszcze się spotkamy!
W numerze poruszamy także temat nie-
zwykle ważny, jakim jest istniejący od 
pewnego czasu problem wolno żyjących 
kotów. W naszej gminie mamy grupę ak-
tywnych, prężnie działających na rzecz 
tych zwierząt wolontariuszy, którzy, za-
troskani o los kotów przed zbliżającą się 
zimą, starają się zrobić wszystko, by po-
móc zwierzętom. Mają pomysły, wiedzą, 
jak pomóc i co trzeba zrobić. Brakuje im 
jednak wsparcia, szczególnie ze strony 
lokalnych władz. Opisujemy całą sytuację 
i wierzymy, że zwierzęta i  ich opiekuno-
wie uzyskają potrzebną pomoc. 
Zachęcamy także do lektury o  Stora 
Enso - jednej z  największych fabryk 
w  Mosinie, będącej producentem mię-
dzy innymi opakowań z tektury litej. Nie 
wszyscy wiemy, jak dokładnie wygląda 
ta praca i co kryje się pod tajemniczą na-
zwą? Zapraszamy także do śledzenia ko-
lejnych numerów gazety - będzie więcej 
o Stora Enso!
Jesień to piękna pora, mimo chłodnych 
dni i długich wieczorów ma w sobie wie-

le uroku. Zachęcamy do odkrywania jej 
bogactwa, korzystania z  pogody, wyko-
rzystania czasu na spotkania z  bliskimi 
i  lekturę. Zapraszamy oczywiście do po-
zostania z  nami i  życzymy dobrego, je-
siennego czasu!
	 Marta	Mrowińska

W numerze kontynuujemy temat tajem-
nic II Wojny Światowej w naszej okolicy, 
który rozpoczęliśmy od artykułu o reno-
wacji puszczykowskiego schronu ("Nowe 
życie puszczykowskiego schronu" – GMP 
wrzesień 2018). 
W  tym miejscu chcieliśmy sprostować 
i  uzupełnić poprzedni artykuł dodając, 
że pomysłodawcą, inicjatorem i  koor-
dynatorem akcji ratowania i  renowacji 
schronu Ein Mann Bunker w  Puszczyko-
wie był Robert Kiszkurno, regionalista, 
przewodnik, autor "Śladów historii Pusz-
czykowa i okolic", który już od 2011 roku 
zainicjował i  realizował temat. Ponadto, 

osobiście uczestniczył w  renowacji, do-
konując oczyszczenia powierzchni, przy-
wracając obiektowi dawny blask... W wy-
daniu, które trzymają Państwo w  ręce, 
kolejna tajemnica, którą nagłośnił Pan 
Robert Kiszkurno, tym razem związana 
z zatopionym w Jeziorze Góreckim wiel-
kim, brązowym orłem nazistowskim, cze-
go efektem jest próba jego odnalezienia 
i ewentualnie wydobycia w przyszłości. 

Sprostowanie

Drodzy Czytelnicy!
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Nowa linia 694

Narodowe Czytanie z "Dwójką"

Z  dniem 1 października 2018r. dotychczasowa bezpłatna linia 
komunikacyjna zastępcza (Mosina Dworzec PKP – Mosina Śrem-
ska/Jasna) zostaje zastąpiona nową linią komunikacyjną nr 694. 
Operatorem (przewoźnikiem) jest ZUK Mosina.
Nowa linia komunikacyjna porusza się na trasie:
Mosina Dworzec PKP - Leszczyńska/Dębowa- Leszczyńska/Dłu-
ga - Leszczyńska/Ogrodowa - Leśna – Krosińska I – Krosińska/
Nadleśna - Krosińska/Sosnowa - Śremska/Jasna - Śremska/Le-
śmiana - Śremska GS - Mosina Dworzec PKP.
Cenny biletów zgodne z obowiązującym cennikiem dla przejaz-
dów gminnym transportem zbiorowym.
„Zakład Usług Komunalnych” sp. z o.o. w Mosinie jest operato-
rem (przewoźnikiem) na rzecz Gminy Mosina w zakresie komu-
nikacji zbiorowej. ZUK Mosina obsługuje następujące linie au-
tobusowe:
Linia 691 (Mosina – Krosno – Borkowice)
Linia 699 (Mosina – Radzewice – Mieczewo – Kórnik)
Linia 692 (Mosina – Ludwikowo Szpital – Krosinko – Dymaczewo 
Stare – Dymaczewo Nowe)

Linia 698 (Mosina – Rogalinek – Sasinowo – Wiórek)
Linia 693 (Mosina – Sowiniec – Sowinki – Baranowo – Krajkowo)
Linia zastępcza (Mosina Dworzec PKP – Mosina Śremska/Jasna)
Aktualne rozkłady jazdy gminnych linii komunikacyjnych są do-
stępne na stronie www.zukmosina.pl/dzial-transportu-osobowe-
go/rozklad-jazdy/.

W sobotę, 8 września 2018, w całej Polsce 
odbyła się akcja Narodowego Czytania. 
Zapoczątkowana w 2012 roku inicjatywa 
ma na celu propagowanie znajomości li-
teratury narodowej. Po „Panu Tadeuszu”, 
„Zemście”, Sienkiewiczowskiej „Trylogii”, 
„Lalce”, „Quo vadis” i  „Weselu” nadszedł 
czas na „Przedwiośnie” Stefana Żerom-
skiego. W  akcji publicznego czytania 
biorą udział między innymi ludzie znani 
z  pierwszych stron gazet: aktorzy, pisa-
rze, dziennikarze, a także wszyscy, którzy 
chcą delektować się piękną polszczyzną. 
Ponieważ w  minionym roku szkolnym 
nasza „Dwójka” była laureatem Konkur-
su Wielkopolska Szkoła Roku, Pani dy-
rektor Alicja Trybus została zaproszona 
przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Poznaniu do wąskiego grona lektorów 
„Przedwiośnia”. Wydarzenie miało miej-
sce w Muszli Koncertowej Parku Wilsona 
w Poznaniu.  Oprócz Pani dyrektor Trybus 
lektorami byli między innymi: dr Zbi-
gniew Talaga – Wielkopolski Wicekurator 
Oświaty, pani Ewa Superczyńska – Dyrek-
tor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w  Poznaniu, pani Małgorzata Dembska 
– Dyrektor II LO w Poznaniu, prof. dr hab. 
Waldemar Łazuga – główny ekspert ds. 
rozwoju kompetencji kluczowych w pro-
jekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 
2020, pani Emilia Mendak – Wicedyrektor 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w  Pozna-

niu – Wielkopolski Nauczyciel Roku 2016. 
W sobotnie przedpołudnie także ucznio-
wie klas VII a, VIIIa i  IIIa wraz z  paniami 
wicedyrektor Alicją Witucką-Piskorską 
i  Mariolą Dominiczak, nauczycielką ję-
zyka polskiego, wybrali się do Poznania, 
aby posłuchać mistrzowskiego czytania 
dzieła Stefana Żeromskiego i oklaskiwać 
lektorów. Wybrane fragmenty powieści 
przypominały trudne dzieje naszej hi-
storii, dni powszednie minionych czasów 
oraz wizje „szklanych domów”. Warto 

podkreślić, że było to jedyne w Poznaniu 
plenerowe czytanie, co stanowiło dodat-
kowy atut –piękno języka literackiego 
w  pełni harmonizowało z  pięknem ota-
czającej przyrody.
Wśród słuchaczy znaleźli się konsultanci 
i doradcy metodyczni ODN oraz ucznio-
wie wielkopolskich szkół. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa 
w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia”.
Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	nr	2	w Mosinie	
Mariola	Dominiczak
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"Przedwiośnie"
w mosińskiej bibliotece

8 września br. był dniem Narodowego Czy-
tania "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. 
Z  tej okazji Mosińska Biblioteka Publiczna 
przygotowała niecodzienne spotkanie. Na 
dwie godziny skwer przed biblioteką zamie-
nił się w salę kawiarnianą, gdzie przy stoliku 
zasiadali kolejno lektorzy. Przygotowano 
najciekawsze fragmenty powieści, które 
następnie odczytywane były przez zgroma-
dzoną publiczność. Nie mogło zabraknąć 
także słynnych Szklanych Domów – to za-
danie z  powodzeniem wykonali najmłodsi 
uczestnicy spotkania, tworząc budowle im-
ponujące wielkością i  kształtem. Ciekawie 
prezentowała się także ekspozycja przedsta-
wiająca karty rękopisu powieści.
Spotkanie było nie tylko doskonałą okazją 
do przypomnienia sobie szkolnej lektury, ale 
też zatrzymania się, chwili zamyślenia, prze-
niesienia na chwilę w  inną rzeczywistość, 
a  nawet wzruszenia. Na koniec uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe zakładki do książek 
– niech zatem będą zachętą do częstszego 
sięgania po lekturę. Dziękujemy za spotka-
nie i zapraszamy do biblioteki! (red.)

W roku 2000 miałem przyjemność wręczyć w Poznaniu marszał-
kowi województwa, panu Stanisławowi Mikołajczakowi statuet-
kę Eleganta z Mosiny ramach moich prywatnych promocji. Pan 
marszałek błyskawicznie „rozpoznał temat” i błyskawicznie opo-
wiedział anegdotkę o słynnych mosińskich krawcach, którzy ob-
szyli żołnierzy Napoleona. Po wspólnym pamiątkowym zdjęciu 
statuetka „poszła” do gablotki. Minęło kilka miesięcy, z urzędu 
marszałka dzwoni telefon:
- Czy zgodziłby się Pan, aby statuetka Eleganta z  Mosiny jako 
dar marszałka wzięła udział w aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, czy ewentualnie nie mógłby pan wziąć 
w niej udział? Odbędzie się ona w Pałacu Kultury i przy udziale 
licznych mediów, w tym telewizji. Mógłby pan jakoś ludzi zachę-
cić do jej kupna, coś opowiedzieć, przebrać się itd.
- Z radością się zgadzam na udział statuetki, jednak ja sam nie 
bardzo chyba się nadaję i nie czuję się na siłach. Ale do Mosi-
ny przyjeżdża często aktor Michał Grudziński, ma fenomenalne 
wyczucie, jest dowcipny. Do tego gdyby Krystyna Feldman na 
przykład wystąpiła. Bardzo ich obydwoje lubię.
- Dobrze, spróbujemy coś zrobić.

Na drugi dzień telefon:
- Panie Romanie, jest zgoda obojga aktorów, tylko niech pan na-
pisze coś o tym Elegancie, muszę go przecież jakoś zareklamo-
wać, opowiedzieć jakąś historię, anegdotę.
Za dwa dni telefon:
- Tekst przekazałam. Bardzo się pani Krystynie i panu Michało-
wi spodobał. Jako aktorzy mają pytanie czy nie zechciałby pan 
przyjechać do teatru i  dopomóc im wybrać jakiś strój odpo-
wiedni.
- Co ja im będę pomagał za wiele. Niech włożą fraki, cylindry, 
białe rękawiczki, jakieś szale, laseczki w ręce i gotowe.
 
W  niedzielę wieczorem w  dniu kiedy grała Orkiestra Jurka 
Owsiaka w telewizji Polsat relacja z Poznania z aukcji. Co ja wi-
dzę! Moi ulubieni aktorzy ze statuetką Eleganta z Mosiny ubrani 
jak wyżej według instrukcji prowadzą całą imprezę. Po chwili te-
lefon od kolegi (dzwoni z Opola):
- Jadąc samochodem słuchałem relacji z akcji z Poznania. Audy-
cja się skończyła, gdy cena doszła do 200 złotych, a ja przecież 
od Ciebie niedawno dostałem tego Eleganta i stoi w pokoju na 
ważnym miejscu. 
A na drugi dzień w poniedziałek rano taki telefon:
- Cześć, ale się wczoraj zdenerwowałem. Byłem w Pałacu Kultury 
na tej aukcji. Chciałem kupić Twojego Eleganta, ale miałem przy 
sobie tylko 245 złotych, a  on poszedł ostatecznie za 257. Taki 
pech.
- Przyjedź, to dostaniesz go za to w prezencie.
- Bardzo Ci dziękuję, może skorzystam, ale to już nie będzie to.
 Roman Czeski 
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Prezes Mosińskiego Chóru Kościelnego 
pw. Świętej Cecylii, Bronisława Dawi-
dziuk, obchodzi w  tym roku 35-lecie 
swojej służby i kierowania zespołem. Po-
stanawiam zapytać panią Prezes o  pod-
sumowanie tych wielu lat pracy - kiedy 
się spotykamy, siadam przed kobietą 
pełną pasji, energii i radości, która wspo-
mina chóralne wydarzenia wywołując we 
mnie wzruszenie, szacunek i podziw. 
M.M.: Serdecznie gratuluję jubileuszu - 
trzydzieści pięć lat to wiele pracy i zasług.
B.D.: Muszę przyznać, że moi śpiewacy 
mnie zaskoczyli - nie wiedziałam, że coś 
na tę okazję przygotowują. Rzeczywiście, 
jubileusz wypada we wrześniu. Zamówili 
Mszę Świętą, zaprosili ks. Majkę - z reguły 
dwa razy w miesiącu śpiewamy na Mszy 
więc myślałam, że będzie to taka normal-
na Msza, okazała się jednak bardzo uro-
czysta :)
M.M.: Jak wyglądały Pani początki - 
czy śpiewa Pani od zawsze?
B.D.: Śpiewam właściwie całe życie - moi 
rodzice śpiewali w chórze i zabierali mnie 
ze sobą, a  już od szkoły podstawowej 
grałam w zespole muzycznym, który pro-
wadził w  Mosinie pan profesor Antonii 
Nadolny. Potem równocześnie chodzi-
łam do technikum ekonomicznego i koń-
czyłam klasę śpiewu w szkole muzycznej. 
Śpiewałam w  Mosinie w  zespole NONA, 
razem z  siostrą Barbarą i  Andrzejem Ka-
sprzykiem, a  mój mąż prowadził ten 
zespół. I  tak całe życie muzyka mi towa-
rzyszy. Dobre podstawy dał nam prof. 
Nadolny, bardzo dużo osób, które uczyły 
się u niego, ma cały czas styczność z mu-
zyką - na przykład pan Tadeusz Matusiak 
prezes Mosińskiej Orkiestry, Wojtek Giel-
nik - skrzypek, Włodek Gabrielski... Na 
początku uczyliśmy się indywidualnie 
gry na instrumentach, a  potem zosta-
liśmy połączeni w  zespół. Wtedy dużo 
jeździliśmy z  koncertami, nie tylko do 
okolicznych miejscowości, ale i tych bar-
dziej oddalonych, do Słupska, Wrześni... 
Potem, oprócz grania na instrumentach, 
zaczęliśmy też śpiewać - to był właśnie 
czas mojej podstawówki i pierwsze "zła-
panie bakcyla".
M.M.: Kiedy zaczęła Pani śpiewać 
w chórze?
B.D.: Zespół NONA trwał piętnaście lat. 
Pewnego razu namówiono mnie, że-
bym przyszła na próbę chóru i  zaczął 
się kolejny etap mojego śpiewania. Kie-
dy obejmowałam prezesurę, byliśmy 
w  dość trudnym momencie, mieliśmy 
wtedy wciąż problemy z  dyrygenta-

mi - zostawali nimi studenci Akademii 
Muzycznej, którzy byli z  nami przez rok, 
dwa, czasem trzy lata, po czym odcho-
dzili. Szukanie kolejnych było trudne, ale 
mieliśmy szczęście - naszym dyrygentem 
był Jan Sołtysiak, który później był przez 
wiele lat dyrektorem Szkoły Muzycznej 
w  Zielonej Górze - śpiewaliśmy na jego 
dyplomie w  Akademii Muzycznej. Na-
stępnie wspaniale grający na organach 
Mirek Szarek – później przez wiele lat  
grał w  Kanadzie. Kolejnym dyrygentem 
był Jacek Pawełczak, przez lata dyrektor 
artystyczny Operetki Poznańskiej i  Lip-
skiej. Prowadzący obecnie zespół Leszek 
Marciniak przez dwa lata był naszym dy-
rygentem - wtedy jako student. Pewnego 
razu Jacek Pawełczak skierował do mnie 
pana Janusza Walczaka, który śpiewał 
w  chórze Politechniki Poznańskiej i  pan 
Janusz Walczak został z nami przez dwa-
dzieścia lat - wprowadził dużo nowych 
utworów, a dodatkowo był też przewod-
nikiem turystycznym, więc przy okazji 
wyjazdów sporo zwiedzaliśmy. Po jego 
odejściu mieliśmy pana Michała Grzy-
bulskiego, śpiewaliśmy na jego dyplomie 
w Auli Nowej Akademii Muzycznej - w tej 
chwili gra na ul. Kościelnej w  Poznaniu. 
Nadszedł moment kolejnych poszuki-
wań dyrygenta - zadzwoniłam do Leszka 
Marciniaka z prośbą o pomoc. Obiecał się 
zastanowić, a po kilku dniach zadzwonił 
z pytaniem: "A gdybym to był ja...?" I tak 
jest z nami do dzisiaj. 
M.M.: Które wydarzenia z tych trzydzie-
stu pięciu lat szczególnie zapadły Pani 
w pamięć, były wyjątkowe, ważne?

B.D.: Sporo jest takich momentów. Pamię-
tam, jak śpiewaliśmy w Poznaniu podczas 
wizyty Jana Pawła II - było to dla mnie nie-
samowite przeżycie, śpiewaliśmy pośród 
dwóch tysięcy osób, chórem dyrygował 
ksiądz Bernard i  pan Stuligrosz. Leszek 
Marciniak był wówczas z  nami jako stu-
dent, śpiewał wtedy u  pana Stuligrosza, 
a  my byliśmy bardzo dobrze przygoto-
wani, bo znał p. Stuligrosza i jego sposób 
dyrygowania. Był to piękny występ.
Innym niesamowitym przeżyciem, któ-
rego nie potrafię wytłumaczyć po ludz-
ku, był moment, kiedy połączone chóry 
śpiewały "Alleluja" Haendla. Jest to pięk-
ny, lecz naprawdę trudny utwór. Wszyscy 
patrzyliśmy wtedy na przejeżdżającego 
papieża, nie skupiając się na dyrygencie 
(on zresztą też patrzył na Ojca Świętego), 
a  ja do dzisiaj nie wiem, jak to wszystko 
się nie posypało :) 
Wspominamy wiele niesamowitych 
wyjazdów - koncert w  domu Szopena 
w Żelazowej Woli i śpiewanie w podziem-
nej kaplicy w  klasztorze pocysterskim 
w  Lądzie, z  którego wywodziło się kilku 
papieży. Śpiewaliśmy też w  Koszalinie 
podczas wizyty Ojca Świętego, jako je-
dyny chór spoza tej okolicy. Pamiętam, 
że zapowiadali wtedy ładną pogodę, ale 
zrobiło się zimno, w przeddzień występu 
lało na próbie, wszyscy strasznie zmarzli-
śmy. Tymczasem podczas wjazdu papie-
ża i samej Mszy wyszło słońce! Tego dnia 
wieczorem śpiewaliśmy też na Ogólno-
polskim Festiwalu Muzyki Chorałowej 
i  Polifonicznej, co było niespodzianką 
dla reszty chórzystów - zajęliśmy wtedy 

"Śpiewanie daje radość i energię" 
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pierwsze miejsce w chórach amatorskich. 
Śpiewaliśmy też w  Gostyniu na korona-
cji cudownego obrazu, koronacji doko-
nywał kardynał Wojtyła. Pamiętam, jak 
po koronacji grał z  naszymi chłopakami 
w piłkę. To było w czerwcu, a w paździer-
niku został wybrany papieżem - to też 
było niesamowite... 
Śpiew w  połączonych chórach na Ogól-
nopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Li-
cheniu – śpiewało nas 3500 chórzystów 
i 1500 instrumentalistów...
Szczególnych momentów jest całe mnó-
stwo. Przez lata wytworzyły się między 
nami głębokie więzi, jesteśmy sobie bar-
dzo bliscy. W chórze śpiewali  moi rodzi-
ce, obydwie siostry, dwóch synów. Do tej 
pory jest u  nas sporo członków rodzin - 
w tej jednej, dużej, chóralnej rodzinie są 
jeszcze mniejsze rodziny :) 
M.M.: Co Pani daje śpiewanie?
B.D.: Podczas śpiewania wytwarzają się 
endorfiny, daje ono ogromną satysfakcję. 
Ja jestem w tym całe swoje życie - jak mó-
wiłam, nasi mężowie grali w tym samym 
zespole, co ja z siostrą. Wspólne śpiewa-

nie i  granie łączy, jednoczy, daje wrażli-
wość w stosunku do innych ludzi - przez 
tyle lat śpiewania nie wyobrażam sobie, 
żeby się z kimkolwiek kłócić. Samo śpie-
wanie, nie tylko w czasie koncertów, ale 
różnych spotkań, daje też dużo radości 
i energii. 
M.M.: Czy każdy może nauczyć się 
śpiewać?
B.D.: Jeżeli ma się słuch, resztę można wy-
pracować. Trzeba jednak pracy, co inne-
go bowiem jest śpiewać solowo, a inaczej 
w chórze, trzeba umieć wtopić się w chór. 
My ćwiczymy na próbach i  co roku na 
warsztatach śpiewaczych w  Sarbinowie 
- zaczęło się w 2000 roku, teraz jeździmy 
już z rodzinami, wypoczywamy, a jedno-
cześnie codziennie mamy próby. 
M.M.: Jakie ma Pani plany, marzenia?
B.D.: Moim marzeniem jest, żeby poje-
chać na warsztaty śpiewacze do Zakopa-
nego. Kocham góry, z mężem często tam 
jeździmy, naszym zdaniem najpiękniej 
jest tam pod koniec września, kiedy góry 
są pięknie ubarwione, a  jeszcze można 
wyjść wysoko, bo warunki są zazwyczaj 
dobre. Marzą mi się zatem warsztaty 
śpiewacze w Tatrach - one mają w sobie 
majestat, kocham te góry najbardziej. 
A drugim marzeniem jest, by więcej ludzi 
dołączyło do naszego chóru, zwłaszcza 
młodych. 
M.M.: Życzę zatem spełnienia wszel-
kich marzeń, nieustannej pasji i ener-
gii - i bardzo dziękuję za rozmowę.
(Żegnam się i wychodzę - mimo wieczor-
nej pory i  całodziennego natłoku obo-

wiązków, jakoś nie czuję zmęczenia, za to 
napełnia mnie radość i podziw dla pasji, 
miłości do śpiewu, muzyki i  życia. Pani 
Bronisława zaprasza w odwiedziny zimo-
wą porą, kiedy świat wokół pokryty jest 
śnieżną szatą - postanawiam koniecznie 
tu wrócić. To dobre miejsce i niesamowi-
ta osoba).
	 Rozmawiała:	Marta	Mrowińska
P.S. Wszystkich, którzy chcieliby posłu-
chać śpiewu mosińskiego chóru serdecz-
nie zapraszamy na uroczysty koncert 
z  okazji 170-lecia proklamacji Rzeczy-
pospolitej Mosińskiej - szczegóły znajdą 
Państwo na zaproszeniu.
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Stora Enso – razem budujemy przyszłość

Artykuł sponsorowany

Gdy słyszymy o „globalnych problemach”, skłonni jesteśmy sądzić, że poszukiwania ich rozwiązań dzieją 
się gdzieś daleko od naszych spraw. Stora Enso sprawiła jednak, że Mosina jest częścią przedsięwzięcia, 
które zmienia świat na lepsze.

Potrzebujemy nowego podejścia do surowców
Współczesny świat istnieje dzięki wykorzystaniu mocy drzemią-
cych w surowcach kopalnych. Mowa tu nie tylko o wydobywa-
nej z nich energii, która daje nam światło, ogrzewa nasze domy, 
chłodzi jedzenie w lodówce i napędza pojazdy. To z nich produ-
kowane są tworzywa sztuczne, z których wykonuje się zewsząd 
otaczające nas przedmioty codziennego użytku.
Ten stan rzeczy nie może jednak trwać w nieskończoność. Zbyt 
wiele z tego, co dziś konsumujemy, powstaje na bazie surowców 
kopalnych. Tylko niektóre z tych produktów nadają się do recy-
klingu. Większość z nich swój krótki żywot kończy na śmietniku. 
Co więcej, surowce kopalne ulegają wyczerpaniu. Czynniki te 
sprawiają, że z każdym dniem przybywa nam śmieci, a ubywa za-
sobów, dzięki którym możemy korzystać z wygód, o jakich nasi 
pradziadkowie nawet nie śnili, a które dla nas są oczywistością.
Stanowi to również największe z obecnych zagrożeń dla środo-
wiska naturalnego. Los naszego stylu życia, naszej codzienności, 
jest sprzęgnięty z losem całej planety. Zmiany klimatu związane 
z  wykorzystaniem surowców nieodnawialnych oraz skażenie 
planety plastikowymi odpadami to zjawiska o  skali globalnej, 
ich skutki jednak najsilniej odczuwają lokalne społeczności.
Lider branży materiałów odnawialnych
Stora Enso działa w przekonaniu, że wszystkie produkty, które 
dziś wytwarza się z  surowców kopalnych, jutro będzie można 
wyprodukować z  drzew. Jest światowym liderem w  dostar-
czaniu materiałów wytwarzanych z  surowców odnawialnych. 
Produkuje na potrzeby rynku opakowań, biomateriałów, kon-
strukcji drewnianych i papiernictwa. Materiały Stora Enso nada-
ją się do ponownego wykorzystania i podlegają recyklingowi. 
Sięgnięcie po surowce odnawialne oznacza zarazem zwrot ku 
rozsądnym metodom gospodarowania. Dlatego Stora Enso pro-
muje zrównoważoną gospodarkę leśną, dbając o  to, by liczba 
sadzonych drzew przekraczała liczbę drzew ścinanych.
Firma zatrudnia około 26 tysięcy pracowników w ponad 30 kra-
jach. W Polsce prowadzi cztery zakłady dywizji Packaging Solu-
tions. Największy z zakładów znajduje się w Ostrołęce. Powstają 
tu papiery zarówno z włókien pierwotnych, jak i włókien pocho-
dzących z recyklingu, które po przetworzeniu na tekturę falistą 
trafiają do klientów w  postaci funkcjonalnych i  przyjaznych 
środowisku rozwiązań opakowaniowych. Pozostałe dwa zakła-
dy zajmujące się produkcją tektury falistej i jej przetwarzaniem 
w gotowe pudełka zlokalizowane są w Tychach i w Łodzi.
Fabryka w Mosinie produkuje efektowne opakowania kaszero-
wane z  zaawansowanym nadrukiem offsetowym oraz opako-
wania z tektury litej. Charakter działalności zakładów przetwór-
czych, w tym Mosiny, wiąże się wyłącznie z zakupami surowca 
w postaci papieru i produkcją różnorodnych opakowań. Surow-
ce stosowane w produkcji tego zakładu są przyjazne środowi-
sku, odnawialne oraz w 100% poddają się recyclingowi.
Stora Enso dysponuje również największą w Polsce siecią pozy-
skiwania makulatury, której oddziały znajdują się w dwudziestu 
jeden miastach. To właśnie dzięki ich działalności makulatura 
trafia ponownie do papierni w  Ostrołęce, gdzie przetwarzana 
jest w  pełnowartościowy, ekologiczny surowiec dla zakładów 
przetwórczych. Zakłady Stora Enso w Polsce to żywy dowód na 

funkcjonowanie gospodarki cyrkularnej, jedynej alternatywy 
pozwalającejna doskonalenie zrównoważonego podejścia do 
wykorzystania zasobów środowiskowych. Polskie fabryki za-
trudniają łącznie około 1800 pracowników.
Innowacyjna strategia? Powrót do natury
Strategia Stora Enso stanowi odpowiedź na potrzeby klientów, 
środowiska naturalnego oraz lokalnych społeczności i skupia się  
na poszukiwaniu najlepszej ekonomicznie i ekologicznej alter-
natywy dla materiałów produkowanych z surowców kopalnych. 
Dostrzegając nieograniczony potencjał włókien drzewnych, 
Stora Enso zmienia się z tradycyjnego producenta i przetwórcy 
drewna oraz papieru w  przedsiębiorstwo skoncentrowane na 
poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w  obszarze materia-
łów odnawialnych.
Działalność firmy opiera się na założeniu, że dobry biznes opła-
ca się nie tylko przedsiębiorcy i  jego klientom, ale ostatecznie 
przynosi również wymierne korzyści zarówno lokalnym spo-
łecznościom, jak i  środowisku naturalnemu. Produkując odna-
wialne, nadające się do ponownego użytku i  recyklingu oraz 
oszczędne opakowania z  włókien drzewnych, Stora Enso po-
dejmuje konkretne działania, które przekładają się na realizację 
swych celów w  wymiarach ekonomicznym, społecznym oraz 
środowiskowym.
Odpowiedzialny biznes
Przykładem pozytywnego wpływu obecności Stora Enso jest 
znaczenie firmy dla rozwoju zrównoważonej gospodarki w Pol-
sce. W 2012 roku wskaźnik recyklingu papieru wynosił 38%. Był 
to najgorszy wynik w Europie. Do 2017 roku udało się go popra-
wić o 6%. Stora Enso jako największa w kraju firma zajmująca 
się odzyskiem i  recyklingiem odpadów papierowych znacznie  
przyczyniła się do tego sukcesu. W ciągu pięciu lat ponad 400 
tysięcy ton cennego surowca zamiast trafić na śmietnik, zostało 
ponownie wprowadzone do obiegu w postaci produktów, które 
niepostrzeżenie zmieniają naszą codzienność.
Zakład Stora Enso w Mosinie chce być otwartym na dialog part-
nerem dla lokalnej społeczności, zawsze reagować na miejsco-
we potrzeby i dążyć do rozwiązywania pojawiających się pro-
blemów. Choć spełniał wszystkie normy prawne w tym zakresie, 
osiągnął jeszcze skuteczniejszą redukcję hałasu poprzez inwe-
stycję w naturalne ekrany dźwiękochłonne w postaci nasadzeń 
roślinnych. Udoskonalił procesy logistyczno-produkcyjne, aby 
zminimalizować uciążliwość w porach nocnych. Zakład w Mo-
sinie angażuje się społecznie, każdego roku wspierając Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do kontaktu: 
Agnieszka.Stolarow@storaenso.com, www.storaensopack.pl
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Laury dla uczniów z Mosiny na Zlocie Talentów 2018

Wypadek w Łęczycy

"Wszystkie Trony Niebieskie" w Czempiniu

W tym roku po raz kolejny prowadzony przez powiat poznański 
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy im. J Korczaka w Mo-
sinie zaproszony został do udziału w  Powiatowym Przeglądzie  
Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkań-
ców Powiatu Poznańskiego pn. „Zlot Talentów”.  Była to już 6. edy-
cja festiwalu.  Szkolni artyści  z Mosiny zaprezentowali swoje zdol-
ności w trzech dziedzinach: teatr, teledysk oraz piosenka. Występy 
okazały się dużym sukcesem, a aktorzy zdobyli cenne nagrody.  
Pierwsze miejsce w kategorii Teledysk zdobył obraz pt. ,,Ojczyzna" 
przygotowany przez nauczyciela Ośrodka Łukasza Jankowiaka 
z udziałem uczniów w roli aktorów.
Spektakl pt. ,,Dąb i trzcina" w wykonaniu aktorów szkolnego te-
atru ,,Kółeczko" zobył III miejsce, a w kategorii występ muzyczny 
również III miejsce zdobyła uczennica Kinga Maciejewska śpiewa-
jąc pieśń wojenną pt. "Warszawo ma” przygotowaną pod kierun-
kiem nauczyciela muzyki Magdaleny Wojciechowskiej. 
Sukcesy uczniów cieszą tym bardziej, iż tworzenie sztuki podno-
si samoocenę młodych aktorów, rozwija pozytywny stosunek do 

świata, kreatywność oraz wiarę we własne siły. Jest to potencjał, 
który może w przyszłości pomóc przezwyciężyć trudności i odno-
sić sukcesy na scenie, w szkole i w życiu.
	 Elżbieta	Majchrzak

W  środę (19.09.2018r.), tuż przed godziną 13 po południu na 
drodze wojewódzkiej nr 430 w Łęczycy doszło do poważnego 
wypadku. Samochód ciężarowy zjechał z  drogi i  zatrzymał się 
na boku. Natychmiast po ewakuacji kierowcy z wraku pojazdu 

strażacy przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po 
przybyciu Zespołu Ratownictwa Medycznego udało się odzy-
skać prawidłowe funkcje życiowe u  kierowcy. Poszkodowane-
go przetransportowano do szpitala, po czym wszystkie służby 
przystąpiły do działań mających na celu wydobycie pojazdu 
ciężarowego z rowu.
Niestety, podczas działań doszło do kolejnego wypadku, gdzie 
samochód marki Fiat Seicento uderzył w  radiowóz policyjny. 
Kierujący fiatem po opatrzeniu został przetransportowany do 
szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu. 
Działania wydobycia ciężarówki przy całkowicie zamkniętym 
ruchu na trasie Luboń - Wiry DW 430 trwały do późnych godzin 
wieczornych.
Na miejscu działali: JRG9 Mosina, OSP Mosina, OSP Puszczyko-
wo, OSP Luboń, Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego
	 źródło,	zdjęcia:	JRG-9	Mosina,	OSP	Puszczykowo

15 września 2018 roku w Czempiniu odbyło się XVII Spotkanie 
Chóralne. W czasie koncertu wystąpiły chóry: „Harfa” z Czempi-
nia, „Lutnia” z Kościana, „Moniuszko” ze Śremu i Chór Kościelny 
pw. Świętej Cecylii z Mosiny. Występy chórów były poprzedzone 
Mszą Świętą o godz. !5.00 w kościele parafialnym p.w. Św. Mi-
chała Archanioła w Czempiniu. W czasie liturgii śpiewały wspól-
nie wszystkie zaprzyjaźnione chóry dyrygowane na zmianę 
przez dyrygentów. Na zakończenie imponująco i monumental-
nie zabrzmiały "Wszystkie Trony Niebieskie" wykonane zbioro-
wo u stóp ołtarza pod dyrekcją Józefa Maciejewskiego. Patronat 
nad wydarzeniem objął Burmistrz Czempinia Konrad Malicki. 
Dziękujemy za piękną uroczystość! 

(informacja	i zdjęcia:	Mosiński	Chór	Kościelny	pw.	Św.	Cecy-
lii	w Mosinie)
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W naszym cyklu "Radni o gminie" dziś rozmawiamy z Agatą Wójcik, radną rady Miasta Puszczykowa, czlonkiem Komisji 
Rozwoju i Budżetu oraz Komisji Spraw Społecznych, obecnie kandydującą na urząd burmistrza miasta.

Z cyklu "Radni o gminie"

"Miasto piękne, zielone, zadbane i sensownie zarządzane - 
- chcę, aby Puszczykowo było właśnie takie"

M.M.: Czym się Pani zajmuje, co najbar-
dziej Panią interesuje jako mieszkankę 
Puszczykowa?
A.W.:  Mam 53 lata. Jestem nauczycielem, 
od ponad 25 lat uczę języka angielskie-
go. Jestem także tłumaczem i  spikerem 
na międzynarodowych zawodach spor-
towych, głównie kajakowych. Miałam za-
szczyt prowadzić wiele imprez o  randze 
europejskiej i  światowej, np. Mistrzostwa 
Europy i Świata w kajakarstwie, a ostatnio 
międzynarodowe Regaty Nadziei Olimpij-
skich na Torze Maltańskim w Poznaniu. Od 
ponad dwudziestu lat współpracuję z Pol-
skim Związkiem Kajakowym i wielokrotnie 
wchodziłam w skład komitetu organizacyj-
nego ważnych imprez sportowych.
Od czterech lat jestem radną Rady Miasta 
Puszczykowa, a w jej ramach członkiem Ko-
misji Rozwoju i Budżetu oraz Komisji Spraw 
Społecznych. Po czterech latach pracy w Ra-
dzie Miasta, zaniepokojona kierunkiem roz-
woju Puszczykowa oraz licznymi protestami 
mieszkańców, dotyczącymi planowanych 
inwestycji miejskich oraz brakiem posza-
nowania dla woli i  opinii wyrażanej przez 
mieszkańców, podjęłam decyzję o  kandy-
dowaniu na urząd burmistrza miasta.
M.M.: Jakie kierunki rozwoju dla Pusz-
czykowa są dla Pani istotne? 
A.W.: Chciałabym, aby Puszczykowo roz-
wijało się w sposób zrównoważony i prze-
myślany. Oznacza to dla mnie unikanie 
inwestycji mogących w sposób nieodwra-
calny i  niszczący zmienić charakter mia-
sta, leżącego w  otulinie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, mającego wielki po-
tencjał przyrodniczy, walory krajobra-
zowe i  historyczne, których nie wolno 
zaprzepaścić i o których ochronę apelują 
mieszkańcy.
Chciałabym, aby nowoczesność w  Pusz-
czykowie oznaczała dopasowanie wszel-
kich nowych inwestycji do skali i prawdzi-
wych potrzeb miasta i mieszkańców.
W mieście bardzo wiele prozaicznych i po-
zornie drobnych spraw wymaga napra-
wy, są to sprawy irytujące mieszkańców, 
utrudniające im życie - nierówne, od lat 
nienaprawiane chodniki, ulice o  których 
mieszkańcy mówią, że są zapomniane 
i o których się nie mówi. Trzeba to zmienić. 
Mieszkańcy musza być przekonani, że każ-
da część miasta jest tak samo ważna dla 
władz i  że nie ma podziału na dzielnice 
"lepsze" i "gorsze".

M.M.: Jakie według Pani są mocne stro-
ny, atuty Puszczykowa jako gminy? Co 
należy rozwijać, a od czego odchodzić, 
czego unikać? 
A.W.: Niezaprzeczalnym walorem Puszczy-
kowa jest jego położenie. Zakole Warty, 
wzgórza morenowe, lasy, w sposób natu-
ralny sąsiadujące z zabudową mieszkanio-
wą, piękne ogrody, otaczające niemal każ-
dy dom w  mieście - wszystko to stanowi 
o jego wielkim uroku i pięknie. 
Z  tego właśnie względu, dla wielu osób 
Puszczykowo jest tym miejscem na zie-
mi, w  którym pragną żyć, pracować, wy-
chowywać dzieci, odpoczywać i  którym 
chcieliby chwalić się, jako wyjątkowym. 
Dlatego też tak wielkie zaniepokojenie 
i  opór, budzi  zamiar wprowadzenia do 
miasta wielkopowierzchniowych mar-
ketów i  wielorodzinnej zabudowy de-
weloperskiej, tak powszechnie obecnej 
w  innych miejscowościach a  tak obcych 
temu miastu. Należy sobie zdać sprawę, 
że w Puszczykowie nigdy nie było bloków, 
oprócz bloku przy szpitalu, który powstał 
w latach 70-tych w określonym celu - dla 
pracowników nowo powstałego szpita-
la. Nie było tu także do tej pory wielkich 
sklepów a za to funkcjonowało wiele skle-
pików rodzinnych, które w oczywisty spo-
sób zginą w konfrontacji z marketami.
M.M.: Jak wyobraża sobie Pani Puszczy-
kowo za, przykładowo, dziesięć lat? 
A.W.: Dziesięć lat to jednocześnie długa 
i krótka perspektywa dla rozwoju miasta. 
Wyobrażam sobie moje miasto za dziesięć 
lat jako piękne, zielone, zadbane i sensow-
nie zarządzane miasteczko, które nie ma 
aspiracji bycia czymś, czym nie jest i nigdy 
nie było: pseudo-nowoczesną przybu-
dówką do wielkiego miasta.
Podczas podróży zachwycamy się często 
małymi miasteczkami, w  których historię, 
walory naturalne i  klimat miejsca daje się 
połączyć z  funkcjonalnością. Chcę, aby 
Puszczykowo było właśnie takie.
M.M.: Zostając burmistrzem, jakie dzia-
łania podjęłaby Pani w pierwszej kolej-
ności? Co by Pani zmieniła, a co konty-
nuowała? 
A.W.: Jeśli mieszkańcy obdarzą mnie swo-
im zaufaniem i  udzielą poparcia mnie 
i mojej wizji miasta, w pierwszej kolejności 
zajmę się naprawą i korektą miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go, których ustalenia zostały wprawdzie 

podjęte większością głosów w Radzie, ale 
uchwalono je wbrew woli i  opinii miesz-
kańców, a  które zagrażają komfortowi 
i poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców.
Zamierzam kontynuować model komu-
nikacji i  konsultacji z  mieszkańcami, któ-
ry wypracowałam wraz  z  nimi w  ciągu 
4czterech lat kadencji. Rozmowa, dyskusja 
i wsłuchiwanie się w opinie i uwagi są dla 
mnie najważniejsze. Zauważyłam bowiem 
wielokrotnie, że burmistrz miasta nie ma 
jego mieszkańcom wiele do powiedzenia 
i  nie jest też szczególnie zainteresowany, 
co oni mają do powiedzenia jemu, a  taką 
sytuację uważam za niedopuszczalną.
M.M.: Jakie są według Pani obecnie naj-
większe problemy Puszczykowa? O  ja-
kich problemach słyszy Pani najczęściej 
od mieszkańców? 
A.W.: W ciągu czterech lat kadencji miesz-
kańcy najczęściej zwracali się do mnie 
z  prośbą o  dorażną pomoc i  interwencję 
w uciążliwościach dotyczących stanu ulic, 
utrzymania porządku, stanu drzew, ale 
także w sprawach o kluczowym znaczeniu 
- uwag do Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego, poparcia dla 
ich wniosków i petycji składanych w UM, 
reprezentowania ich opinii na komisjach 
i sesjach Rady Miasta.
Warto dodać, że w  czaje tej kadencji po-
wstały w Puszczykowie trzy stowarzysze-
nia - wszystkie w  reakcji na niekorzystne 
i  podjęte wbrew woli mieszkańców de-
cyzje. Solidaryzuję się z  nimi, ponieważ 
uważam, że powstanie i  działania tych 
stowarzyszeń, świadczą o  wysokiej świa-
domości obywatelskiej i  woli współdecy-
dowania o mieście.
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę.
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O zdrowiu w szpitalu w Ludwikowie

Dzikie Zakończenie Lata w Krosinku

Dnia 18 września 2018 r. członkowie Komisji Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie mieli kolejną ko-
misję wyjazdową . Tym razem spotkali się w placówce Szpitala 
w Ludwikowie. Tematem komisji było, jak ważny jest higieniczny 
tryb życia, zdrowe nawyki żywieniowe, ruch na świeżym powie-
trzu w  odniesieniu do chorób układu oddechowego, profilak-
tyka, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja. Informacji udzielał 
lekarz koordynator z placówki Szpitala w Ludwikowie, oraz kie-
rownik d/s technicznych. Była to kolejna wizyta w tym szpitalu 
mosińskich radnych. List z  podziękowaniami dołączył gospo-
darz spotkania prof. nadzw. dr hab. med. Aleksander-Barinow 
Wojewódzki, który zadeklarował chęć współpracy w przyszłości 
poprzez inicjatywę dbania o zdrowie oraz prowadzenie działań 
profilaktycznych.
Jolanta	 Szymczak	 -	 przewodnicząca	 Komisji	 Komisji	 Ochrony	
Zdrowia	i Pomocy	Społecznej

Lato już za nami - w  tym roku było wy-
jątkowo piękne, dlatego też zasługiwa-
ło na godne pożegnanie. Z  tej okazji 1 
września br. odbyło się huczne, Dzikie 
Zakończenie Lata - zawody biegowe dla 
dorosłych i  dzieci połączone z  festynem 
sportowym.
Impreza odbyła się na terenie Rio Grande 
w Krosinku, a pomysłodawcami były Mar-
ta Borkowska- Bereta z Guber House oraz 
Magda Grajcar z Loft Fitness, wraz z  soł-
tysami: Krosinka - Bernadettą Borkowską 
i Borkowic - Maciejem Patelą. Do pomocy 
włączyli się harcerze ZHP Hufiec Mosina, 
strażacy z  OSP Mosina, Żabinko, Krajko-
wo i  Nowinki oraz kluby sportowe UKS 
Orlik Mosina, Shootboxer, Invictus, Mo-
sina Team oraz Guber House Basketball 
Team, a także OSIR w Mosinie.
O godz. 14.00 rozpoczęły się pierwsze za-
wody - Bieg Coyota.  Uczestnicy musieli 
pokonać około 30 przeszkód na sześcio-
kilometrowej trasie. Trzeba było między 
innymi przeprawić się przez rzekę Samicę, 
kanał Obry, czołgać się w błocie, przeska-
kiwać drewniane ścianki i wspinać się po 
linach. Zwyciężczynią wśród kobiet oka-
zała się Beata Lisiecka, która pokonała 
całą trasę w  39:51 minut. Jako druga na 
metę wbiegła Anna Jarczyńska, natomiast 
trzecie miejsce zajęła Alicja Maćkowiak. 
W  kategorii open mężczyzn wygrał Piotr 
Idczak z  czasem 29:14 min, na drugim 
miejscu był Rafał Tomowiak, a  jako trzeci 
Łukasz Grzesik. Po dekoracji ze wszystkich 
zawodników wytypowano zdobywców 
dwóch aut z pełnym bakiem na weekend 
oraz voucherów na  treningi sztuk walki.

Nadszedł czas na gry sportowe dla dzie-
ci - tutaj najmłodsi mogli wziąć udział 
w Biegu Małego Lucky Lucka, (z przeszko-
dami), Indiańskim Kręgu (składającym się 
ze stacji sprawnościowych przygotowa-
nych przez kluby sportowe). Odbyła się 
również gra terenowa - Poszukiwacze Za-
ginionego Skarbu, przygotowana przez 
harcerzy.
Nie zabrakło także innych atrakcji: po-
częstunku, dmuchańców, trampoliny 
i kucyków, a wieczorem można było po-
tańczyć na Kowbojskim After Party. Mimo 
nie najlepszej pogody wszyscy bawili się 
znakomicie i  stało się pewne, że za rok 
ponownie lato pożegnamy dziko i hucz-
nie! Dziękujemy! (red.)
Zdjęcia:	Matylda	Antoniewicz	Fotografia
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Kim jest Redaktor Marchewka?
O sporcie i książkach nie tylko dla dzieci

Redaktor Marchewka to główny bohater książek autorstwa Michała Filipiaka (mieszkańca okolic Mosiny) o sporcie, zdrowym 
trybie życia i  sportowych wartościach. Redaktor z  przyjemnością odwiedza kluby sportowe, przedszkola, szkoły, biblioteki 
i domy kultury. Za pomocą historii, zabaw i kreatywnych zadań wprowadza dzieci do świata sportu, pełnego ożywionych piłek 
i niecodziennych zdarzeń. Redaktor Marchewka odwiedził także naszą redakcję i tym razem to on udzielił wywiadu ;)

M.M.: Jaka jest historia Redaktora 
Marchewki?
M.F.: Napisanie książki od zawsze było 
moim marzeniem, a zachęcił mnie do tego 
Marek Preisler (również mieszkaniec Mosi-
ny), z  którym wspólnie napisaliśmy "Te-
nisowe przygody Radka i  Kuby". Pozwo-
liło mi to poznać cały proces tworzenia 
książki, drogę, jaką pokonują myśli, zanim 
z głowy trafią na półki w księgarni :)
Po jakimś czasie zająłem się zarządza-
niem obiektami sportowymi, między in-
nymi w Poznaniu i Puszczykowie. Pisanie 
jednak kontynuowałem, a  kiedy posta-
nowiłem wydać książkę, narodził się Re-
daktor Marchewka. Nazwisko było pierw-
szym skojarzeniem, zabawą, ale Redaktor 
przyjął się w środowisku tenisowym i tak 
już zostało. Marchewkowe nazwisko ko-
jarzy się także ze zdrowiem, co jednocze-
śnie sprzyja promowaniu sportu.
M.M.: O  czym są Pana książki? Czy 
skierowane są tylko do dzieci?
M.F.: Moje książki promują nie tylko sport, 
ale także sportowe wartości. O  sporcie 
mówi się bowiem dużo w  odniesieniu 
do wyników, ale dla mnie – osoby, która 
spędzała całe dnie na kortach teniso-
wych – była to szkoła życia, gdzie uczy-
liśmy się uczciwości, odpowiedzialności, 
współpracy. I o tych niezwykle istotnych 

hasłach opowiadam w swoich historiach. 
W książkach świat przedmiotów związa-
nych ze sportem jest ożywiony – piłki te-
nisowe mają swoje charaktery, żyją swo-
im życiem, podobnym do ludzi. Często 
na spotkaniach towarzyszy mi maskotka 
Redaktora Marchewki – to pacynka, która 
także "żyje", rozmawia, trenuje, a  nawet 
przeprowadza wywiady :) Na Między-
narodowym Turnieju Tenisowym Sopot 
Open Redaktor rozmawiał między inny-
mi ze zwycięzcą, który przyznał, że było 
to dla niego zaskoczeniem, gdyż nigdy 
jeszcze nie udzielał wywiadu... pacynce :) 
M.M.: Gdzie można kupić Pana książki 

i spotkać Redaktora Marchewkę?
M.F.: Cały czas jestem na początku pisar-
skiej drogi, książki można kupić na razie 
na mojej stronie internetowej (www.
redaktormarchewka.pl) i  w  niektórych 
księgarniach. Mam też sporo spotkań 
autorskich. W  ciągu ostatnich dwóch 
lat odwiedziłem blisko 10 tysięcy dzieci 
w klubach tenisowych, bibliotekach, do-
mach kultury, przedszkolach i  szkołach. 
Przedszkolakom przedstawiam różne 
dyscypliny sportu, wspólnie bawimy się 
na sportowo, rozmawiamy też o  zdro-
wym odżywianiu. Uczniowie szkół pod-
stawowych to doskonali partnerzy do 
dyskusji o tym dlaczego warto uprawiać 
sport, a także jak należy postępować, aby 
zostać mistrzem.  Biorę również udział 
w  różnych wydarzeniach sportowych, 
akcjach promujących tenis – na przykład 
kilka tygodni temu na Kortowie w  Lu-
boniu organizowaliśmy drugą edycję 
wydarzenia "Tenisowy Talent", gdzie pro-
wadzone były nabory do szkółek teniso-
wych; organizowaliśmy Festiwal Tenisa 
na Placu Wolności w Poznaniu, Redaktor 
Marchewka prowadził rozgrzewkę pod-
czas finału ogólnopolskiej akcji "Dzie-
ciaki do rakiet". O  tej akcji warto powie-
dzieć nieco więcej, jest organizowana 
przez bank BGŻ BNP Paribas, będący jej 
głównym sponsorem, oraz Polski Zwią-
zek Tenisowy. Dzięki niej w  tym roku 70 
szkół zostanie wyposażonych w  sprzęt 
do tenisa, a nauczyciele z tych szkół będą 
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przeszkoleni przez PZT do wprowadzania 
elementów tenisa na lekcjach. Rekruta-
cja zakończy się pod koniec października 
– zachęcam, by mosińskie szkoły także 
wzięły w niej udział. A wracając do ksią-
żek - niedawno otrzymałem wiadomość 
od jednej z  poznańskich szkół, że jedna 
z  moich pozycji została zaproponowa-
na jako lektura uzupełniająca, zatem 
niedługo z  Redaktorem Marchewką bę-
dzie można spotkać się także w  szkole. 
Wkrótce będziemy również w Kaliszu na 
otwarciu obiektu tenisowego, podczas 
Biegu Skauta pod Poznaniem, a  potem 
w  Wejcherowie, Gdańsku, Słupsku i  być 
może Stalowej Woli. Redaktor podróżuje 
po całej Polsce :) 
M.M.: Dlaczego warto propagować te-
nis?
M.F.: Grając w  tenisa rozwijamy koordy-
nację, uczymy się radzenia sobie z prze-
ciwnościami oraz opracowywania strate-
gii. Musimy dostrzec słabe i mocne strony 
przeciwnika i odpowiednio tę wiedzę wy-
korzystać. Tenis to także jeden z niewielu 
sportów, które możemy uprawiać niemal 
przez całe życie. Najmłodsi gracze mają 
stawiają pierwsze kroki na korcie w wieku 
4 lat. Najbardziej doświadczeni zawodni-
cy biorą udział w rozgrywkach 85+.

Zachęcam również do tego, żeby tre-
nować częściej niż tylko raz w  tygodniu 
– wtedy naprawdę można poczuć przy-
godę związaną ze sportem, emocje to-
warzyszące startom w  zawodach, smak 
zwycięstwa i porażki. 
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę, 
Redakorze :) 

(rozmawiała:	Marta	Mrowińska.	
Zdjęcia:	@redaktormarchewka)
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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 
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I Młodzieżowy konkurs talentów
Elegant Show

Wyjątkowy wieczór, wyjątkowi artyści, 
wyjątkowi goście i  nagrody ! Pierwszy 
młodzieżowy konkurs talentów przeszedł 
do historii pod znakiem dobrych emocji. 
W środę 19.września na scenie w MOK nie 
było przegranych !. Wszyscy uczestnicy 
reprezentowali wysoki poziom, wykazali 
się profesjonalizmem i dużymi umiejętno-
ściami. Niestety konkursy są po to by na-
gradzać najlepszych. Dlatego też, dzięku-
jemy Jackowi Mejerowi MEZO za realizację 
pierwszej nagrody w Elegant Show, którą 
był udział w  koncercie artysty i  dedyko-
wany warsztat. Nagroda trafiła do rozśpie-
wanych sióstr Apolonii i Michaliny Dudek 
z  Rogalinka , stylizację znanej projektant 
mody Agnieszki Ostrowskiej  ubierającej 
gwiazdy polskiej estrady wywalczyła para 
taneczna Julia Wiatrowska i Tadeusz Bryla 
z  Daszewic. Warsztat z  aktorka, scenogra-
fem, reżyser teatralnym i telewizyjnym Gra-
żyną Wydrowską otrzymała utalentowana 
Zofia Nojszewska. Na wyróżnienie zasłużyli 

: obiecujący zespół C7 ( Iga Lewandowska, 
Amelia, Zosia i Julia Szulc,Kasia Tomowiak, 
Marta Kaczmarek i Dominika Frąckowiak), 
Kinga Maciejewska, Małgorzata Pieszak, 
Zuzanna Kubasik, Wioletta Jatczyńska, 
Antonina Żabiełowicz, , Marlena Jankow-
ska i  Olga Ławniczak. Cały konkurs nie 
odbyłby się bez wsparcia  naszych gości 
honorowych, Pań Małgorzaty  Rajkowskiej 
i Marty  Berety. Na podziękowania zasługu-
ją również Mosiński Ośrodka Kultury, firmy 
GRAnatowa Caffe Club, Adrenalina Fitnes, 

Beefore , Ksiegarnia PINOKIO, piekarnia 
TOSMAK i Gmina Mosina. Nad techniczną 
stroną Elegant Show czuwał niezawodny 
Piotr Demuth . Należy wspomnieć rów-
nież, że nagrodą za udział w  wydarzeniu 
dla wszystkich obecnych był występ obda-
rzonej niezwykłym kolorytem głosu sopra-
nistki Marty Matuszewskiej . Całość koor-
dynowała Jula Kordy a wspierali ją w tym 
posłowie Młodzieżowego Sejmu Rzeczpo-
spolitej Mosińskiej - pomysłodawcy kon-
kursu. Dziękujemy za tę moc wrażeń!
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Przywrotnik pospolity, szczególnie dla kobiet
Kącik zielarski

Ten odcinek ziołowej serii chciałabym poświęcić przywrot-
nikowi pospolitemu, czyli kolejnej niedocenianej roślinie, 
która często jest hodowana w  naszych ogrodach, ale także 
występuje w naturze. Łacińska nazwa to Alchemilla vulgaris, 
a  inne potoczne czy ludowe nazwy to gwiazdosz, gwiazdka, 
gęsie łapki, fartuszki oraz przywrotnik pasterski. Przywrotnik 
rośnie na łąkach, pastwiskach, w gajach i zaroślach, a także na 
brzegach lasów liściastych, na leśnych polanach, na przydroż-
nych rowach. Ja hoduję przywrotnik w moim ogrodzie, dzięki 
czemu mam do niej stały dostęp, bez konieczności chodzenia 
i szukania.
Przywrotnik ma lekko owłosione łodygi oraz liście, natomiast 
kwiaty są bardzo drobne, w kolorze zielonkawym lub żółtym. 
Istnieje wiele odmian przywrotnika, ale bez obaw, każda ma 
właściwości lecznicze. Surowcem wykorzystywanym w zioło-
lecznictwie jest ziele zbierane na początku kwitnienia, w za-
leżności od miejsca w którym rośnie czas zbiorów przypada 
od czerwca do września. Obcinamy sekatorem kwiaty wraz 
z  liśćmi, suszymy w  zacienionym i  przewiewnym miejscu, 
a  przechowujemy w  szczelnych pojemnikach z  naturalnego 
materiału, na przykład w słojach. 
Substancje czynne występujące w  tej roślinie to: garbniki, 
fenolokwasy, związki gorzkie, węglowodany, sole mineralne, 
kwas glikonowy i elgowy oraz flawonoidy. 
Garbniki występujące w  gęsich łapkach mają działanie ścią-
gające, przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne, a także hamują 
krwawienia z naczyń włosowatych. Natomiast gorycze pobu-
dzają wydzielanie soku żołądkowego. 
Odwary z  ziela stosujemy do płukania jamy ustnej i  gardła 
w  stanach zapalnych, jak również do okładów, kompresów, 
przemywać i  maseczek, które przywracają skórze jędrność, 
elastyczność i  sprężystość oraz zmniejszają zmarszczki i pla-
my skórne. Odwary stosujemy również w nieżytach żołądka, 
wzdęciach, braku apetytu oraz bólach brzucha. W medycynie 
ludowej przywrotnik to przede wszystkim przyjaciel kobiet, 
ponieważ łagodzi dolegliwości podczas menopauzy, zmniej-
sza krwawienia miesiączkowe oraz bóle menstruacyjne. Zioło 
to również wzmacnia mięśnie, dlatego poleca się je kobietom 
ze skłonnościami do poronień, a także chorym z przepukliną, 
ze słabym sercem czy z nietrzymaniem moczu. 
UWAGA!!!! Rośliny tej nie stosujemy w czasie ciąży, chyba że 
w  ostatnich trzech tygodniach przed rozwiązaniem. W  tym 
okresie łagodzi i ułatwia przebieg porodu. 
Liście przywrotnika można również gotować z innymi roślina-
mi (np. Szpinak). Ja jednak muszę przyznać, że nawet ugoto-
wane liście są skórzaste i smakują raczej średnio. Ale to oczy-
wiście moja opinia. 
I jak zwykle kilka przepisów na wykorzystanie ziela przywrot-
nika pospolitego. 

Odwar z ziela
Łyżkę rozdrobnionego ziela zalewamy szklanką wody, ogrze-
wamy pod przykryciem przez pół godziny, ale nie dopuszcza-
my do wrzenia. Następnie odstawiamy na 15 minut, przece-
dzamy i pijemy po 1/3 szklanki trzy razy dziennie w przypadku 
bólu brzucha, wzdęciach i biegunce. Natomiast zewnętrznie 
odwar stosujemy do przemywania, kompresów i  okładów 
w przypadku otarć skóry, lekkich oparzeniach oraz do irygacji 
w  upławach i  stanach zapalnych pochwy (rozcieńczając od-

war 1:1 z przegotowaną wodą), a także do płukania jamy ust-
nej w przypadku stanów zapalnych.

Napar z ziela
Łyżkę rozdrobnionego ziela zalewamy szklanka wrzątku i od-
stawiamy do naciągnięcia na 15-20 minut, następnie przece-
dzamy i pijemy po szklance naparu 2-3 razy dziennie w przy-
padku dolegliwości żołądkowych, wzdęciach oraz bólach 
menstruacyjnych. 

Tinktura z ziela i korzeni
Bierzemy 40 gram dokładnie oczyszczonych i  poszatkowa-
nych korzeni przywrotnika oraz 10 gram ziela. Wszystko 
wkładamy do słoja i zalewamy alkoholem (40%), tak aby zie-
le i korzenie były dokładnie zatopione w alkoholu, a następ-
nie odstawiamy w  chłodne i  ciemne miejsce na 4 tygodnie. 
Po tym czasie odcedzamy powstały płyn i  napełniamy nim 
butelki, najlepiej z  ciemnego szkła. Miksturę przyjmujemy 3 
razy dziennie po 3-5 kropli wymieszanych z  odrobiną wody 
w przypadku dolegliwości związanych z menopauzą oraz dla 
uregulowania cyklu. 

Kąpiel z przywrotnikiem, rumiankiem i lipą
Mieszamy 100 gram ziela przywrotnika z 25 gramami rumian-
ku i 25 gramami lipy,   wkładamy do garnka, zalewamy 3 litrami 
wody i gotujemy pod przykryciem na małym ogniu przez 5-8 
minut. Następnie odstawiamy na 10-15 minut, przecedzamy 
i wlewamy do wanny wypełnionej 1/3 wody w temperaturze 
36-38 stopni. Kąpiel taka pomaga w  zaburzeniach miesiącz-
kowych, w  chorobach podbrzusza, w  upławach i  dolegliwo-
ściach związanych z menopauzą, a także stosujemy ją w celu 
przywrócenia elastyczności skóry, zmniejszenia zmarszczek, 
blizn i plam.

A na koniec zachęcam Państwa do posadzenia przywrotnika 
w  ogrodzie, bo oprócz tego, że ma działanie lecznicze, jest 
również piękną ozdobą i  doskonale nadaje się również jako 
dodatek do kwietnych bukietów. 

 Pozdrawiam jesiennie,
	 	 Willma
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Kocie problemy w Mosinie
Nie wszyscy wiedzą, że w  Mosinie coraz 
większym problemem stają się... dzikie 
koty. Zwierzęta mają dużo szczęścia – zna-
lazła się grupa ludzi, którzy z zaangażowa-
niem godnym podziwu troszczą się o nie 
podejmując wiele działań i poświęcając im 
swój czas, energię i siły. I chcą to robić dalej 
– potrzebują jednak wsparcia, głównie ze 
strony lokalnych władz. Są zdecydowani, 
energiczni, wiedzą, jak rozwiązać "kocie" 
problemy, co robić. Chcą działać – bez 
wsparcia gminy jest jednak coraz trudniej, 
problem narasta, a zbliżająca się zima nie 
prognozuje dobrze dla zwierząt. Jak do-
kładnie wygląda cała sytuacja?
O  sprawie wolontariusze dowiedzieli się 
w lipcu od dwóch koleżanek, które zorien-
towały się, że w  ogródkach działkowych 
jest kilkadziesiąt wolno życjących, doro-
słych kotów, do tego całe mnóstwo mło-
dych (średnio kotka może urodzić jedno-
razowo około sześciu sztuk, rozmnażając 
się trzy razy w roku). Koty rozmnażają się 
bez kontroli, dodatkowo narażone są na 
choroby, słabsze osobniki wymierają, łapią 
koci katar i inne infekcje. Z martwymi kota-
mi działkowicze radzili sobie zakopując je 
po prostu na terenie ogródków. 
Nikt do tej pory nie zajmował się ka-
stracją i  sterylizacją zwierząt, co jest 
najważniejsze, chodzi bowiem o  to, by 
ograniczyć proces niekontrolowanego 
rozmnażania się. Nie może to być działa-
nie jednorazowe, ale sukcesywne, kom-
pleksowe, długofalowe.
Osoby, które zajęły się kotami, niejed-
nokrotnie zgłaszały problem w  gminie. 
W lipcu br. wystosowały pismo do burmi-

strza z opisem sytuacji i prośbą o pomoc. 
Dostały zezwolenie na sterylizację łącz-
nie sześciu kotek, co jest kroplą w  mo-
rzu potrzeb. Związane są one zresztą nie 
tylko z  samą sterylizacją i  kastracją. Bra-
kuje pomocy w  dokarmianiu kotów. Po-
trzebne jest pomieszczenie, gdzie można 
by przetrzymywać kotki po sterylizacji 
i pielęgnować je, zanim będą mogły zo-
stać wypuszczone. Stare pomieszczenie 
w budynku, w którym znajduje się Straż 
Miejska, mogłoby z  powodzeniem speł-
niać taką rolę – do tego jednak potrzebna 
jest zgoda na jego wykorzystanie. A tego 
do tej pory uzyskać się nie udało. 
Ludzi i chęci do pracy nie brakuje – wolon-
tariusze są dobrze zorganizowani, inten-
sywnie działają: łapią dzikie koty, w miarę 
możliwości sterylizują i  kastrują – do tej 
pory udało się przeprowadzić zabiegi u 11 
kotek i  4 kocurów, a  dzięki uprzejmości 
między innymi fundacji Agapeanimali 
i współpracy z Przychodnią Weterynaryjną 
J. Blumczyńskiego wolontariusze mogą za 
darmo poddawać zabiegom koty w samej 
Mosinie, dodatkowo zwierzęta są kom-
pleksowo odrobaczane. Koty karmione 
są raz dziennie, latem miały zapewnione 
miski z wodą. Sześć kociąt znalazło nowy 
dom, pozostałym zapewniane jest schro-
nienie poprzez budowę budek.
Potrzeb jest wiele: poza wspomnianym 
wcześniej pomieszczeniem przydadzą 
się polarowe kocyki, ścinki, bluzy itp. (do 
wyścielenia budek dla kotów), dobra jako-
ściowo karma, żwirek dla kotow po zabie-
gach, pieniądze na leczenie kotów, kuwety, 
zapewnianie opieki do czasu znalezienia 
domów... Na stronie facebookowej: Dom 
Tymczasowy Animals’ Home można zoba-
czyć kociaki do adopcji.

Wolontariusze są w  stanie zorganizować 
wszystko, potrzebują jednak wsparcia 
i  konkretnych działań ze strony gminy, 
Straży Miejskiej – zbliża się zima, a  z  nią 
kolejne pogorszenie sytuacji dzikich zwie-
rząt. Na ogródkach działkowych też robi 
się mało bezpiecznie, zwłaszcza po za-
padnięciu zmroku (a dni są coraz krótsze). 
Tymczasem konkretnych ustaleń i działań 
ze strony gminy brak...
Jeśli ktoś chciałby pomóc wolontariuszom 
i wolno żyjącym kotom, podajemy numery 
telefonów kontaktowych:
Julia: 790-263-905
Sylwia: 509-184-318
Ania: 607-502-694
Bartosz Chudziński: 510023269 
Adres do zbiórki karmy i darów – można je 
dostarczać po 18:00 na ul. Poniatowskiego 
12 w Mosinie.
Dziękujemy! 

P.S. Z  ostatniej chwili: w  dniu oddawania 
gazety do druku wolontariusze przekazali 
nam informację o   uzyskaniu pozwolenia 
na sterylizację kolejnych sześciu kotów 
w Przychodni Weterynaryjnej J. Blumczyń-
skiego. Dobra wiadomość!
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Kącik motoryzacyjny

Od przypadkowego spotkania do VOLVO
Życie to sekwencja przypadkowych sytuacji, które składają się w jeden ciąg. Na niektóre mamy większy lub mniejszy 
wpływ, ale nie da się ukryć, że naszym losem często rządzi przypadek. Niektórzy mają szczęście i wygrają sporą sumę 
na loterii, inni zainwestują swoje pieniądze, a ich inwestycja zwróci się z bardzo dobrym oprocentowaniem, jeszcze 
inni zaś przez przypadek trafią do najlepszej pracy na świecie. Wyobraźmy sobie jednak, że przypadkowe spotka-
nie dwójki ludzi może wpłynąć na życie wielu osób oraz sprawić, że nasz codzienny powrót samochodem z pracy 
zawsze kończy się szczęśliwie. Brzmi jak śmieszna bajka wciskana nam na spotkaniu motywacyjnym z podrzędnym 
trenerem personalnym? 

Aby zrozumieć jak jedno spotkanie może zmienić nasze co-
dzienne życie, musimy cofnąć się w czasie.
Jest rok 1924, czyli tak naprawdę cały rynek motoryzacyjny jest 
w fazie niemowlęcej, a część dobrze znanych nam obecnie ma-
rek zajmuje się produkcją rowerów.  Jesteśmy w miejscowości 
Göteborg czyli trafiliśmy na tereny Szwecji, a konkretniej do jed-
nej z restauracji znajdujących się w tym mieście. Zaglądając do 
środka możemy dostrzec dwóch panów spożywających obiad, 
tych dwóch panów to nikt inny jak ekonomistaAssar Gabriels-
sonoraz inżynier Gustaf Larsson. Dwójka ta miała dwie  wspól-
ne cechy, pierwszą z nich była miłość do motoryzacji, a drugą 
natomiast miejsce pracy. Obydwoje pracowali w fabryce łożysk 
kulkowych SKF, która z motoryzacją miała niewiele wspólnego. 
Fabryka ta natomiast od 1915 roku miała jednak coś, co dziś zna 
większość mieszkańców ziemi. W posiadaniu firmy był zastrze-
żony znak firmowy, który po łacinie znaczył „toczyć się”, chodzi 
mi o skromnie brzmiące słowo, które jest dziś synonimem słowa 
„bezpieczeństwo”. Dokładnie tak, spotkanie dwójki przypadko-
wych ludzi doprowadziło do powstania marki VOLVO. 

Oficjalna data narodzin Volvo wypada jednak 14 kwietnia 1927 
roku. Wtedy właśnie z  fabryki w  Hisingen wyjechał pierwszy 
egzemplarz modelu o  nazwie OV4.Już przy projektowaniu 
pierwszego pojazdu producenci ustalili trzy założenia, którym 
Volvo również w przyszłości miało być wierne: samochód po-
winien mieć prostą konstrukcję, jego sukces rynkowy powi-
nien opierać się na wysokiej jakości, a nie na niskiej cenie, jego 
konstrukcja zaś miała być oparta na własnych, a nie zakupio-
nych komponentach. Później jednak volvo do swoich posta-
nowień dodało jedną rzecz, do filozofii marki dołączyło słowo 
„bezpieczeństwo”, które dziś jest najważniejszym aspektem 
przy wyborze samochodu.

Co ciekawe, Volvo nigdy nie patentowało swoich wynalazków. 
Dlatego też niezależnie od tego jakim pojazdem jeździcie, więk-
szość systemów bezpieczeństwa zostało wymyślone przez Vo-
lvo. Jak zatem wyglądała ewolucja bezpieczeństwa na drodze, 
której Volvo było pionierem?
Volvo PV444 – Laminowana przednia szyba – Rok 1944.
Coś co dziś jest standardem w 1944 roku było nowością. Volvo 
jako pierwsze wpadło na pomysł, że latające kawałki ostrego 
szkła, które tłucze się podczas wypadku nie są zbyt bezpieczne 
dla osób znajdujących się w pojeździe. Wprowadzili oni lamino-
wane szyby, które pękały, ale nie rozpadały się na kawałki.
Volvo PV544 – Bezpieczna deska oraz pasy bezpieczeństwa 
– Rok 1958.
Minęło kilka lat zanim Volvo wprowadziło kolejną nowość czyli 
bezpieczną deskę rozdzielczą oraz coś, co dziś jest przymusem. 
Mowa tutaj oczywiście o pasach bezpieczeństwa. Co ciekawe, były 
one wtedy w opcji, a nie w standardzie. Jako standardowe wypo-
sażenie można było znaleźć jest od 1959 roku w modelu Amazon.
Volvo 140 – Kontrolowane strefy zgniotu i hamulce tarczo-
we na wszystkie koła – Rok 1966.
Tym razem Volvo postanowiło uderzyć z „grubej rury” i całkowi-
cie wpłynęli na konstrukcje swoich pojazdów. Tak oto pojawiły 
się kontrolowane strefy zgniotu, które dziś chronią wasze nogi 
i sprawiają, że skrzynia biegów podczas wypadku, zamiast wbi-
cie się w  pasażera siedzącego na środku, posłusznie wbija się 
w ziemię. Volvo skróciło także drogę hamowania wprowadzając 
hamulce tarczowe na wszystkie koła.
Pozwolę sobie w skrócie przeskoczyć kilka lat poprzez wypunk-
towanie najważniejszych rozwiązań, które nie wymagają szero-
kiego skomentowania.
Volvo Amazon – fotelik dla dziecka – Rok 1967.
Volvo 142 – zagłówki foteli – Rok 1968.
Rok 1970 – powołanie pierwszego na świecie zespołu, który 
zajmował się analizą wypadków samochodowych.
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Dzik
W dniu 11.09.18r. strażnicy miejscy otrzymali informację o małym 
dziku, który wpadł do niezabezpieczonej studzienki. Na miejsce 
wezwano strażaków oraz pogotowie ds. dzikich zwierząt. Dzik 
został wyciągnięty i uwolniony. Ponadto funkcjonariusze powia-
domili zarządcę terenu o  konieczności zabezpieczenia miejsca 
stwarzającego zagrożenie. (red.)

Program "Czyste Powietrze" w Puszczykowie?
Warto zainteresować się Programem Czy-
ste Powietrze Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
który realizowany będzie w  latach 2018 
-2029. W  celu realizacji założeń zostało 
podpisane porozumienie pomiędzy Na-
rodowym Funduszem Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 
Wojewódzkimi Funduszami Ochrony 
Środowiska (WFOŚiGW) oraz Bankiem 
Ochrony Środowiska. Celem Programu jest 
poprawa efektywności energetycznej oraz 
zmniejszenie emisji pyłów i  innych zanie-
czyszczeń z  jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych.
Ministerstwo Środowiska prowadzi kam-
panię informacyjno–edukacyjną. Spotka-
nia informacyjne, które rozpoczęły się 4 

września br. i będą trwały do 15 paździer-
nika br, organizowane są we wszystkich 
2453 gminach w Polsce. W trakcie spotkań 
prezentowane są założenia Programu, 
omawiane są rodzaje przedsięwzięć, które 
mogą uzyskać dofinansowanie, jak rów-
nież przedstawiany jest sposób składania 
wniosków o  dofinansowanie oraz zasady 
realizacji i rozliczania przedsięwzięć.
Spotkania prowadzone będą przez przed-
stawicieli wojewódzkich funduszy ochro-
ny środowiska. a  także przez ekspertów 
MŚ, NFOŚiGW oraz Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska. Będą one okazją do zadawania 
pytań i  uzyskiwania informacji niezbęd-
nych dla wypełnienia wniosków i skorzy-
stania z Programu. Prowadzący spotkania 
eksperci przedstawią również problema-

tykę ochrony powietrza oraz epizodów 
smogowych w tym skutków zdrowotnych 
i ekonomicznych tych zjawisk.
Szczegóły kwalifikacji dofinansowań 
http://globenergia.pl/14-wrzesnia-sta-
rtuje-program-czyste-powietrze-co-
zalicza-sie-do-kosztow-kwalifikowanych/
W  2004r. korzystałam z  kredytu termo-
dernizacyjnego z Banku Ochrony Środo-
wiska. Do podjęcia kredytu zachęcił mnie 
audyt energetyczny, dzięki niemu można 
było oszacować oszczędności po docie-
pleniu i  wymianie sposobu ogrzewania 
domu z  kosztami, które ponosiłam. Po-
mimo wypełniania wielu dokumentów, 
zbierania faktur, kontroli realizacji przed-
sięwzięcia warto było podjąć ten trud. 
	 Mariola	Marecka	Chudak		

Volvo 240 – najbezpieczniejszy samochód na świecie – Rok 1977.
Samochód ten był tak bezpieczny, że Stany Zjednoczone zamó-
wiły kilkadziesiąt egzemplarzy, potem je rozbiły i na tej podsta-
wie określiły normy bezpieczeństwa obowiązujące w USA oraz 
standardy rozwoju systemów bezpieczeństwa.
Volvo 960 – pierwszy na świecie zintegrowany fotelik dla 
dzieci – Rok 1990.
Volvo 850 – pierwszy na świecie samochód z bocznymi po-
duszkami powietrznymi – Rok 1994.
Volvo XC90 – Wprowadzenie systemu RCS (system zapobie-
gający dachowaniu przy nagłych manewrach) – Rok 2002.
Volvo S60 – Wprowadzenie systemu BLIS (system monitoru-
jący martwe pole w lusterku bocznym) – Rok 2004
System Volvo On Call – Rozwiązanie, które z  automatu in-
formuje służby ratunkowe o  wypadku – Rok 2005 – Volvo 
posługuje się sloganem „Pomoc zawsze jest obok”.
Volvo X60 – System City Safety (system automatycznie uru-
chamiający hamulce w  przypadku wykrycia przeszkody) – 
Rok 2008
System ten był rewolucją w  zredukowaniu potrąceń pieszych. 
Jak wiadomo, komputer myśli szybciej niż człowiek, dzięki cze-
mu czas reakcji człowieka nie był już brany pod uwagę. Samo-
chód sam uruchamiał za nas hamulce, ratując niejednego czło-
wieka od nieprzyjemnego spotkania z samochodem.
Volvo V40 – Pierwsza na świecie poduszka powietrzna dla 
pieszych – Rok 2012
System wykrywania rowerzystów w ruchu – Rok 2013

Obecnie volvo wdraża coraz bardziej zaawansowane systemy 
bezpieczeństwa, które jak pokazuje historia, będą pojawiały się 
w każdym pojeździe. Można śmiało powiedzieć, że Twoje volvo 
wie o niebezpieczeństwie przed Tobą i na pewno Cię o tym po-
informuje, a jeżeli zignorujesz jego przekazu to samo za Ciebie 
zahamuje. Czy to dobre? Jeżeli ratuje życie to jak najbardziej, 
pamiętajmy jednak, że komputer się nie myli, człowiek tak. Nic 
nie zastąpi jednak wypoczętego, skupionego i doświadczonego 
kierowcy, który potrafi przewidzieć niebezpieczeństwo swoim 
dodatkowym zmysłem.

Przemysław	 Raźny	 –	 Stowarzyszenie	 Mosińskie	 Spoty		
Samochodowe
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Poszukiwacze Odyna
na tropie hitlerowskiego orła

Kiedy zamykamy kolejny numer naszej 
gazety wydaje się, że już o  wszystkim 
napisaliśmy, i że wszystkie tajemnice i se-
krety naszej ziemi Mosińsko – Puszczy-
kowskiej zostały szczegółowo opisane 
i nic już nie pozostało do następnego wy-
dania. Kolejny numer to tabula rasa w ko-
lorowej okładce. Tymczasem jeden nie-
spodziewany telefon od Odyna dostarcza 
materiału do kolejnego artykułu. Proszę 
nas nie podejrzewać, drodzy Czytelnicy, 
o  kontakty z  nordyckimi bogami woj-
ny, władzy i magii. Odyn jest oczywiście 
postacią mityczną w przeciwieństwie do 
pana Piotra Kempskiego ze Stowarzy-
szenia Miłośników Historii ODYN.  To on 
właśnie jakiś czas temu skontaktował się 
z naszą redakcją i poinformował, że sto-
warzyszenie do którego należy, uzyskało 
pozwolenie od Starosty Poznańskiego na 
przeprowadzenie poszukiwań na terenie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Nic 
tak nie rozpala wyobraźni dziennikarza 
jak słowo „poszukiwania”. Z  przyjemno-
ścią i  ogromnym zaciekawieniem przy-
jęliśmy zaproszenie i  w  niedzielne po-
południe 23 września pospieszyliśmy na 
spotkanie z poszukiwaczami od Odyna. 
Już na samym początku runął klasyczny 
obraz poszukiwaczy uzbrojonych w łopa-
ty, kilofy i sita, który mieliśmy w głowach. 
Nowoczesne cyfrowe technologie dotarły 
również tutaj. Zamiast spodziewanego wi-
doku ujrzeliśmy pana z laptopem na szel-
kach oraz drugiego, który ciągał za sobą 
pomarańczową skrzynkę wielkości kosiar-
ki do trawy. Pod siedzibą Wielkopolskie-
go Parku Narodowego przywitał nas pan 
Piotr, nasz łącznik operacyjny. Na wstępie 
wyjaśnił, że tajemnicze urządzenie to geo-
radar, służący do nieinwazyjnych poszuki-
wań, czyli takich, dzięki którym można zaj-
rzeć pod ziemię bez konieczności kopania. 
Po więcej szczegółów pan Piotr odesłał 

nas do kierownika poszukiwań, a zarazem 
prezesa stowarzyszenia, pana Piotra Ja-
błońskiego. 
-	Reprezentuję	stowarzyszenie	Odyn	z Paw-
łówka	 obok	 Kalisza,	 które	 uzyskało	 zgodę	
na	 prowadzenie	 badań	 bezinwazyjnych	
na	terenie	WPN	w celu	poszukiwania	ukry-
tych	 obiektów	 i  innej	 infrastruktury,	 która	
znajduje	 się	 pod	 ziemią.	 Krążą	 legendy	
o  schronie	 i  zgromadzonych	 w  nim	 depo-
zytach,	 które	 pozostawił	 namiestnik	 Kraju	
Warty	Arthur	Greiser.	Tematem	zaraził	nas	
pan	 Piotr,	 mieszkaniec	 pobliskich	 Plewisk,	
członek	naszego	stowarzyszenia.	Z tego	co	
już	 możemy	 powiedzieć	 teren	 został	 nie-
samowicie	zryty,	co	świadczy	o tym,	że	już	
wcześniej	były	prowadzone	na	szeroką	ska-
lę	 bardzo	 głębokie	 poszukiwania.	 Widać	
po	odczytach	georadaru,	że	ziemia	została	
wzruszona	 do	 głębokości	 2	 do	 2,5	 m.	 Ewi-
dentnie	 nosi	 to	 znamiona	 prowadzonych	
tu	wcześniejszych	poszukiwań	i z pewności	
szukali	oni	tego	samego	co	my. – informu-
je nas pan Piotr Jabłoński.  
Jako źródła wspomnianej legendy, 
oprócz materiałów zgromadzonych w za-
sobach Archiwum Państwowego w  Po-
znaniu, nasi rozmówcy podają niezwykle 
interesujące opracowanie mieszkanki 
Mosiny, i  wieloletniej czytelniczki naszej 

gazety, pani Wandy Bech. Z opracowania 
zatytułowanego „Tajemnica	 Rezydencji	
Namiestnika”, oprócz wielu merytorycz-
nych informacji, można dowiedzieć się 
wielu ciekawostek na temat budynku jak 
i o samym namiestniku. Chociażby tego, 
że przed wojną był mieszkańcem Środy 
Wielkopolskiej, a w czasie jej trwania za-
mieszkał w  Poznaniu, w  willi przy ulicy 
Berwińskiego 5, w której obecnie mieści 
się siedziba Radia Poznań. W tym miejscu 
warto przypomnieć również artykuł pana 
Edmunda Przybyła, opublikowany na ła-
mach naszej gazety w  lutym 2013 roku. 
Autor opisuje w  nim swoje doświadcze-
nia związane z poszukiwaniami wzmian-
kowanego schronu, i  zwraca szczegól-
nie uwagę na możliwość zastosowania 
przez budowniczych schronu, środków 
technicznych uniemożliwiających jego 
wykrycie. Zdaniem autora już w tamtym 
czasie Niemcy byli w  posiadaniu tech-
nologii (rodzaj gumowej maty) zakłóca-
jących prace urządzeń radarowych. Czy 
jest możliwe, że takie rozwiązanie zasto-
sowano przy budowie schronu? Tego nie 
wiemy, ale jest to hipoteza, którą warto 
wziąć pod uwagę i być może zastanowić 
się w  jej świetle nad zweryfikowaniem 
metody poszukiwań. 
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Kolejnym obszarem poszukiwań było je-
zioro Góreckie. 
–	Jezioro	skanowaliśmy	sonarem	mając	na	
obrazie	monitora	całe	jego	dno.	Jezioro	Gó-
reckie	 jest	 bardzo	 dziwne.	 Świadczy	 o  tym	
brak	 roślinności	 na	 dnie,	 które	 jest	 bardzo	
płaskie	 i  o  małym	 zamuleniu	 oraz	 stosun-
kowa	niewielka	ilość	ryb.	Jezioro	jest	bardzo	
głębokie	i w wielu	miejscach	przekracza	17	
metrów.	 Patrząc	 zatem	 pod	 kątem	 innych	
jezior,	 do	 których	 się	 przyzwyczailiśmy,	 jest	
ono	 dla	 nas	 zupełnie	 czymś	 innym.	 Dzię-
ki	 tym	 cechom	 jeziora	 łatwiejsze	 jest	 pro-
wadzenie	 poszukiwań,	 jednocześnie	 jego	
głębokość	 nie	 stwarza	 przeszkód.	 Odnaleź-
liśmy	 pewne	 rzeczy	 na	 głębokości	 ponad	
8	 metrów.	 Po	 zdjęciach	 z  sonaru	 możemy	
przypuszczać,	że	jest	to	gapa.	
Tu należy się czytelnikom komentarz do 
słów pana prezesa Jabłońskiego, z  opi-
sem historii zatopionej gapy. Znalezisko 
nie jest jeszcze potwierdzone, i  zostanie 
to dokonane w  toku dalszych badań, 
jednak wyniki dotychczasowy poszu-
kiwań są obiecujące. Historię gapy opi-
sał w  swoim opracowaniu pod tytułem 
„Dzieje	 związku	 Harcerstwa	 Polskiego	
w Puszczykowie	1932	–	1950” pan Ludwik 
Madej. Na stronie 60 w  rozdziale na-
zwanym „Suplement	 do	 Kroniki” można 
znaleźć następujący cytat:  „Przypomniał	
także,	 że	 w  posiadłości	 Greisera	 był	 maszt	
i  ogromny	 orzeł	 mosiężny	 na	 ścianie	 bu-
dynku	na	jego	części	frontowej	.	Po	wojnie	
harcerze	puszczykowscy	zerwali	go	i linami	
zaciągnęli	 na	 brzeg	 Jeziora	 Góreckiego.	
Tutaj	 łódką	wypłynęli	na	środek	i zatopili.” 
– który jest zapisem wspomnień świadka 
tych wydarzeń pana Kazimierza Perskie-
go, mieszkańca Puszczykowa. 
W  tej sprawie rozmawialiśmy z  panem 
Piotrem Kempskim, który dotarł do pana 
Kazimierza Perskiego: 
Odnalazłeś osobę, która była świad-
kiem wydarzeń zerwania tzw. gapy* 
czyli hitlerowskiego orła fasadowego 
przez harcerzy z  Puszczykowa, które 
miało miejsce w  lutym 1945 roku na 
terenie budynku przed którym stoimy, 
ówczesnej siedzibie Arthura Greisera. 
- Tak. Dokładnie mówiąc udało mi się od-
naleźć 85 letniego mężczyznę, Kazimie-
rza Perskiego, który w  wieku 12 lat był 
świadkiem akcji zerwania fasadowego 
orła, zaraz po wyzwoleniu w lutym 1945 
roku. Świadek, który był obecny podczas 
naszych poszukiwań, stwierdził, że orła 
tego załadowano na łódź, zaciągnięto go 
linami (był stosunkowo ciężki) i zatopio-
no w jeziorze Góreckim. Teraz pojawił się 
pomysł aby podczas bezinwazyjnej eks-
ploracji tego terenu spróbować zeskano-
wać dno jeziora i poszukać czy tenże orzeł 
mógł się tam znaleźć. Jak powiedział pre-

zes Jabłoński wyniki są obiecujące i  być 
może ta okolica będzie sławna na cały 
świat z takiego znaleziska historycznego. 
Oczywiście nie należy tego gloryfikować 
ponieważ jest to symbol hitlerowski ale 
jest to nasza, chcąc nie chcąc, historia. 
* Podczas II wojny światowej gapa była 
stosowana jako popularna nazwa na-
zistowskiej wersji herbu Niemiec, obo-
wiązującej w  latach 1933–1945. Był to 
stylizowany czarny orzeł o  bardzo wy-
dłużonych, rozpostartych poziomo skrzy-
dłach trzymający w  szponach wieniec 
laurowy ze swastyką w środku.
Cieszy fakt, że tak wielu mieszkańców 
Mosiny, Puszczykowa i  okolic interesuje 
się naszą historią. Nadmienić tu też na-
leży postać pana Roberta Kiszkurno, au-
tora bloga „Śladami	 historii	 Puszczykowa	
i okolic”, który na jego łamach opubliko-
wał artykuł „Hitlerowski	 orzeł	 fasadowy	
Greisera	 w  głębinach	 jeziora	 Góreckiego”. 
Dowiedzieć się z niego możemy, oprócz 
historii opisanych powyżej, tego że, zna-
lezisko jest niezwykle cenne z  uwagi na 
swoją rzadkość. Przedmiot ten może 
również posiadać wysoką wartość ko-
lekcjonerską i materialną. Nie ona jest tu 
jednak najcenniejsza. Cieszy widok pracy 
wielu osób, których łączy wspólna pasja 
do odkrywania tego co ukryte. Członko-
wie stowarzyszenia Odyn prowadzą po-
szukiwania społecznie, poświęcając swój 
prywatny czas. Godny podkreślenia jest 
fakt, że specjalistyczny sprzęt służący do 
poszukiwań, został udostępniony nieod-
płatnie przez firmę gpr24.com.pl (ope-
ratorzy sprzętu również poświęcili swój 
czas). Bardzo dziękujemy ekipie od Ody-
na za niezwykle interesujące niedzielne 
popołudnie. Z niecierpliwością oczekuje-
my na wyniki badań, które jak zapewnia 

pan prezes Jabłoński, zostaną opubliko-
wane już w  najbliższym czasie, a  jak za-
pewnił - Materiałów	na	dzień	dzisiejszy	jest	
już	naprawdę	sporo. 
Zachęcamy również Was drodzy Czytel-
nicy do zainteresowania się niezwykle 
bogatą historią naszych okolic. Poszuki-
wania to rozwijająca fizycznie i intelektu-
alnie, forma spędzania czasu. Bo czyż nie 
jest przyjemne po interesującej lekturze 
wyjść w  teren i  poszukać namacalnych 
śladów minionych czasów? Ad	 cogitan-
dum	 et	 agendum	 homo	 natus	 est	 (Czło-
wiek jest zrodzony do myślenia i  działa-
nia) jak głosi stara łacińska sentencja. Ten 
swego rodzaju duathlon może uprawić 
każdy z nas. Każdy z nas może być poszu-
kiwaczem. 
	 Redakcja	GMP
Źródła:
https://prezi.com/9rqtp6cjye74/wanda-
bech-tajemnica-rezydencji-namiestnika/
http://forum.nazi-secret.eu/index.php
https://pandorahistorycznebiurosledcze.
blogspot.com/2018/09/hitlerowski-orze-
fasadowy-greisera-w.html
https://www.gazeta-mosina.pl/2013/ar-
thur-greiser/
h t t p : / / w w w . w b c . p o z n a n . p l / C o n -
tent/371239/Dzieje%20Zwi%C4%85z-
ku%20Harcerst wa%20Polskiego%20
w%20Puszczykowie.pdf

Zeskanuj kod QR i odsłuchaj 
całą rozmowę na naszym portalu:
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...Stworzyć przestrzeń dla młodzieży

M.M: W jaki sposób to robicie ? Jak kre-
ować przestrzeń, która pozwoli młodym 
rozwinąć skrzydła?
DL; Opowiem zdarzenie. Podczas jednego 
ze spotkań grupy młodzieży odbywa się 
debata. Towarzyszą jej głośne wyrazy sprze-
ciwu, aprobaty, delikatne śmiechy, nawet 
niemiłe docinki i  wreszcie zapada jednych 
mniej a drugich bardziej satysfakcjonująca 
decyzja. Dzisiaj to działanie to Młodzieżowy 
Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej....
M.M: Jaka jest pani rola w tym procesie?
DL: Dobre pytanie, tak, to jest proces, gdzie 
młodzi ludzie mający w  sobie ogromny 
potencjał, kreatywność, energię, nieogra-
niczone możliwości tworzenia i  wyobraź-
nię wychodzą poza schematy. My, dorośli, 
w  starciu z  ich „ bigosem” emocjonalnym 
często zasługujemy na czerwoną kartkę.
M.M: Ciężkie słowa !?
DL: Zapraszając młodzież do projektu spoty-
kałam się wielokrotnie ze stałym koncertem 
uwag. „Po co to robisz, nie wychylaj się, siedź 
w domu, co będziesz z tego miał itd..”. Rozu-
miem to, sama jestem matką i wrogiem mar-
nowania czasu, dlatego żelazną zasadą jest, 
że ponad misję przedkładamy obowiązki 
szkolne. Najpierw nauka potem grupa.
Młodzież przychodząc do nas dużo zyskuje. 
Wybiera lub wyznacza zadania, przez które 
nabywa konkretnych umiejętności, poznaw-
czych, społecznych i oczywiście integruje się 
M.M.: Stowarzyszenie prowadzi wiele 
różnorodnych działań. Jak to wszystko 
się zaczęło?
D.L.: Na początku próbowaliśmy po prostu 
zaktywizować dzieci z naszej okolicy. Orga-
nizowaliśmy z nimi kolędników, główkowa-
łam kogo sprowadzić, jakie przeprowadzić 
zajęcia. Zaczęłam interesować się świetlicą 
w  Sowinkach i  Krajkowie. Krok po kroku 
przecieraliśmy szlaki.
M.M.: To był wstęp do kolejnych etapów?
DL: Pewnego rodzaju próba, poznawanie 
potrzeb ludzi , ponieważ tak na poważnie 
działalność moja – nasza rozpoczęła się, 
kiedy założyliśmy organizację pozarzą-
dową, czyli 28 listopada 2011 roku. Nasza 
ponieważ niczego nie zdziałałabym bez 
najwspanialszych ludzi, czyli członków sto-
warzyszenia. Motorem i  olbrzymim bodź-
cem do jej zawiązania była choroba nasze-
go sąsiada

M.M: Przemka Częścika?
DL: tak, włączyliśmy się wtedy w konkretną 
organizację pomocy dla niego. Mnóstwo 
fantastycznych ludzi potrafiło się wtedy 
zmobilizować i  co najważniejsze wygra-
liśmy bitwę o  jego życie! Dzisiaj Przemek 
choć nadal niepełnosprawny dzięki rehabi-
litacji zaczyna chodzić
M.M: Nie sposób nie zapytać o  nazwę 
stowarzyszenia ? 
DL: Podkreśla lokalny patriotyzm . Wymyślił 
ją Andrzej Kasprzyk podczas jednej ze zbió-
rek nazywając nas grupą inicjatywną z Bara-
nówka w skrócie GIB. Nazwa pozostała i musi 
pani przyznać, że jest dość charakterystycz-
na. Nic nie szkodzi, że członkowie organizacji 
to mieszkańcy nie tyko gminy, że działamy 
szeroko i nie tylko w obrębie wsi. Promujemy 
nasz piękny region w całej Polsce. 
M.M: Jaki jest wasz patent na sukces?
DL: Miałam to szczęście, że trafiliśmy z Alek-
sandrem (skarbnik) na najlepsze szkole-
nia dotyczące organizacji pozarządowych 
w  Polsce. Moja dociekliwość i  czysty przy-
padek. Uczyliśmy się od „tytanów” w  tej 
dziedzinie. Proszę sobie wyobrazić nas 
z pierwszą dotacją 500 zł od gminy na rajd 
rowerowy w konfrontacji z ludźmi realizują-
cymi milionowe projekty. Byliśmy organiza-
cją eksperymentem. Na koniec usłyszeliśmy 
wtedy od Doroty Pieńkowskiej: "Jestem cie-
kawa, co będzie z wami za pięć lat" . Sądzę, 
że nie zmarnowaliśmy danej szansy. 
M.M: Czy takie są początki każdej orga-
nizacji? 
 DL: W większości przypadków społecznicy 
idą za impulsem. W euforii zakłada się or-
ganizację bez zastanowienia nad tą praw-
dziwą stroną rzeczywistości, tym co będzie 
potem. Tak działo się i w naszym przypad-
ku, z tą różnicą, że my na starcie dostaliśmy 
mocne wsparcie. Podczas 19 miesięcznych 
wykładów z  w  Warszawie uświadomiono 
nam prawną odpowiedzialność, jak ważna 
jest dobra księgowość i  transparentność... 
Pozostaje też kwestia członków. U nas dzia-
ła to w ten sposób, że poszczególni człon-
kowie raz w  roku włączają się w  wybrane 
projekty. Na przykład coroczne "Gibanie po 
kanale", warsztaty dla dzieci „Przystań wy-
obraźni” itp.. Wspólnie organizujemy wy-
jazdy, spotkania integracyjne. Zarząd scala 
i ogarnia całość.

M.M: Nie poddaliście się...
DL: Prowadzenie organizacji, jeśli che się to 
zrobić dobrze od strony „technicznej” po-
trafi wygłuszyć nie jedno zaangażowanie, 
dlatego też nigdy nie odmawiam pomocy 
innym podmiotom.
Co do GIB-u. Nie było łatwo, ale mimo 
zaawansowanego leksykonu „złych du-
chów” odkryłam coś co dało nam POWE-
RA do rozszerzenia pierwotnego celu. 
Dowiedziałam się, że spełniając odpo-
wiednie wymogi mogę działać mocniej, 
szerzej, nie tylko na rzecz osób chorych, 
ale na każdym polu, od kultury, przez 
sport, rehabilitację po narodowe siły 
zbrojne. Wspierać najbardziej szalone po-
mysły i pomagać w różnych problemach. 
W 2014 roku uzyskaliśmy status OPP, czy-
li możliwość ubiegania się o 1 %. Doszło 
do tego, że robiliśmy dwanaście różnych 
działań w  ciągu roku, co było dość spo-
rym wyczynem.
M.M.: W wakacje dane mi było uczestni-
czyć w wyjątkowym spektaklu
 DL: Tak, to był projekt „Twoje i  Moje Po-
dwórko” jedna z  inicjatyw realizowana 
w ramach programu "Lato w teatrze" Insty-
tutu Teatralnego.
Przykład działań jak można pracować 
z  dziećmi twórczo, zrobić spektakl bez 
stresowania ich, uczenia się ról, z  mora-
łem, gdzie dzieci po prostu się tym bawią. 
Odkąd poznałam metodę pracy, jaką pre-
zentuje Grażyna Wydrowska, jestem prze-
ciwniczką ról odtwórczych, recytowanych 
gotowych tekstów, które często są dla dzie-
ci niezrozumiałe. 
M.M: Skoro wyróżniała was działalność 
charytatywna to skąd pomysł na mło-
dzież?

Nieszablonowe projekty, które prowadzone i koordynowane są w coraz większej części przez młodzież. Za każdym z tych 
działań stoją jak mówi moja rozmówczyni „ zwykli, ale nie zwykli” nastolatkowie. Z Dorotą Lisiak prezes Stowarzyszenia 
Grupa Inicjatywna Baranówko rozmawia Marta Mrowińska
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DL: Sądzę, że do tego musiałam dorosnąć 
razem z dziećmi nie tyko moimi ale i wiosko-
wymi. Zawsze zastanawiałam się nad tym, co 
mogłoby je zainspirować, wesprzeć w rozwoju, 
czego potrzebują. Tak zaczęły rodzić się pomy-
sły, które przez lata są coraz bardziej wymagają-
ce. W swoim działaniu jestem po prostu matką, 
która stara się spełniać marzenia wszystkich 
zarówno małych jak i dużych dzieci. 
M.M: Jak zaczęła się pani współpraca 
z młodzieżą?
DL: Takim porządnym "kopem" był nasz 
pierwszy poważny projekt, który wygrali-
śmy w  ogólnopolskim konkursie z  Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zaczęły 
się spotkania z młodzieżą, przeszliśmy eta-
py procesu grupowego. Spojrzenie na mło-
dych ludzi ze strony odmiennej niż szkoła. 
W cenę urosły inspiracje, oryginalność itd.
M.M: Czego on dotyczył? 
 DL: Młodzież zapraszała artystów do czyta-
nia wybranych fragmentów powieści w róż-
nych, ciekawych miejscach. Pamiętam, że 
przyjechał wtedy na zaproszenie młodzieży 
Rafał Ziemkiewicz, była Małgorzata Ostrow-
ska, Michał Kowalonek, Aleksander Macha-
lica, poza tym lokalne autorytety i  znane 
osoby z naszej okolicy, jak Bogumiła Woroch 
czy Marianna Janik. Wszyscy zaangażowali 
się bezinteresownie. Nawiązaliśmy wówczas 
dużo ciekawych znajomości, szczególnie 
z Kancelarią Prezydenta oraz dbaliśmy o ko-
respondencję z Księdzem Arcybiskupem, Ja-
nem Miodkiem.
M.M.: Co było dalej? W jaki sposób mło-
dzież angażuje się w działania?
DL: Pierwszy projekt zaostrzył apetyt. Pa-
miętam, jak kiedyś odebrałam telefon "Tu 
Wiktor Zborowski, chciałbym usprawiedli-
wić się ...”. Odbyły się potem jeszcze dwa ko-
lejne edycje Dni literatury. Chcieliśmy zrobić 
z tego działanie stałe. Może z czasem wróci-
my do pomysłu. 
M.M. Dlaczego tak ważna jest przestrzeń 

dla młodzieży ?
DL: To jest wolność wyboru i odpowiedzial-
ność. Zaangażowanie w  przemyślany wo-
lontariat, który pokazuje im szerszą stronę 
życia, możliwości. Umocowałam w  statucie 
tzw. Młodzieżówkę, gdzie młody człowiek 
do 26 roku życia może zgłosić się i  szeroko 
działać. W ten sposób funkcjonuje przy sto-
warzyszeniu już piąty rok grupa w wieku od 
13 -19 lat. Dzięki temu wybijają się jednostki, 
których nieraz nie widać w  szkołach, ujaw-
niają talenty, ogromny potencjał młodych 
ludzi. Mają u nas pewnego rodzaju przystań. 
Przychodzą, rozmawiamy, nieraz nocują, 
wspólnie tworzymy! To oni dzisiaj zaczynają 
decydować o tym, co robimy dla innych mło-
dych ludzi. Od początku brali udział w  pro-
jektach, uczyli się potrzebnych umiejętności 
i  dzisiaj potrafią bardzo dużo zrobić sami. 
Doszliśmy do etapu, gdzie możemy pochwa-
lić się czterema młodzieżowymi liderami, po 
ogólnopolskich szkoleniach z  doświadcze-
niem w projektach. Za chwilę będą zarządzać 
młodszymi od siebie. 
M.M: Jakie jest największe osiągnięcie 
grupy?
DL: Bezsprzecznie Młodzieżowy Sejm 
Rzeczpospolitej Mosińskiej, którego pomy-
słodawcą był Wojtek. Nasz Sejm na korzenie 
historyczne, dla upamiętnienia Rzeczypo-
spolitej Mosińskiej.
Co istotne, jest bezpolityczny! Ważny jest tu 
młody człowiek i  staramy się robić wszyst-
ko, żeby to on był na pierwszym miejscu. Są 
tego efekty. Sejm się mocno rozwija, rozra-
sta i pęcznieje od pomysłów. Muszę zazna-
czyć, że ostatnia inicjatywa, jaką był Elegant 
Show, została przygotowana przez nich na-
prawdę profesjonalnie..
M.M.: Co jest głównym celem pracy 
z młodzieżą?
D.L.: Sama jako dziecko byłam bardzo ak-
tywna. W szkole miałam przezwisko "kobie-
ta pracująca" ( film „Czterdziestolatek”), co 

wiązało się z tym, że byłam zaangażowana 
w wiele aktywności: balet, szkoła muzyczna, 
chóry, języki obce, mnóstwo dodatkowych 
zajęć. Nigdy nikt mnie do niczego nie zmu-
szał, lubiłam wyzwania. Zaangażowanie 
wynikało nie z  siedzenia, ale myślenia, jak 
to wszystko zorganizować, zaplanować. To 
dało mi ogromną siłę, poza tym nauczyłam 
się przezwyciężać swoje zahamowania. Te-
raz, kiedy młody człowiek przychodzi do 
mnie i mówi: "Pani Doroto, pani dużo zmie-
niła w moim życiu" - to ogromnie motywuje 
i jest największą nagrodą, jaką można sobie 
tylko wymarzyć. !
M.M; Jakie jest pani motto życiowe
DL: Często nie umiemy doceniać tego, co 
posiadamy, co znajduje się wokół nas. Nie 
lubię narzekania i bezczynności, dlatego też 
chcę, żeby młodzi ludzie nie siedzieli , nie 
tkwili w miejscu, bo szkoda życia i mijającego 
czasu – a  to jest przecież ich najpiękniejszy 
moment. Młodzież ma ogromny potencjał, 
tylko my dorośli ich szufladkujemy. Zamyka-
my ich w  myślowych klatkach, zamiast dać 
możliwość nieograniczonego wyjścia poza 
granice, schematy, uruchomienia wyobraźni 
i podążania za nią. Młodzi ludzie jeśli dostają 
wyposażenie w  zdecydowanie, aktywność, 
będą zmieniać swoją rzeczywistość i mieć na 
nią realny wpływ. Uważam, że dana szansa 
na ważne "pięć minut", ułatwi start w doro-
słe życie, sprawi, że będzie on potem tworzył 
w innych kategoriach. Podejmując działania 
w  projektach stowarzyszenia młodzi ludzie 
zyskują nie wartości materialne, ale satysfak-
cję, siłę, nowe umiejętności, odkrycie, że jeśli 
cel jest dobry to nie ma rzeczy nie możliwych!
Młodych ludzi trzeba po prostu kochać!
M.M: Czy ma pani jakieś życzenie?
 DL: Przyjść do mnie może każdy, kto ma po-
mysły i chciałby coś zrobić. Wspólnie zasta-
nowimy się, czy to się da i co zrobić, żeby się 
udało. To właśnie lubię i życzę sobie jeszcze 
większej otwartości młodych ludzi. 

"Senior zdrowy, senior bezpieczny" - spotkanie
23 września br. Zarząd Osiedla Czarnokurz zaprosił na spotkanie 
do Restauracji Działkowiec seniorów ze swojego osiedla. "Zdro-
wy senior, bezpieczny senior" to temat spotkania i szkolenia, jakie 
przeprowadzili policjanci z komisariatu Policji w Mosinie: sierżant 
sztabowy z  zespołu profilaktyki i  wykroczeń Lzabela Labrzycka 

i mł. asp. dzielnicowy Marcin Wojciechowski. 
Policjanci mówili o zagrożeniach płynących z różnych stron na ja-
kie narażeni są ludzie starsi, samotni, niepełnosprawni. W trakcie 
spotkania uczestnicy zadawali pytania i dyskutowali jak się ustrzec, 
co zrobić w trudnych sytuacjach losowych. Pomoc swoją zadekla-
rowali również pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdano 
wszystkim materiały poglądowe  i wyjaśniono wiele nurtujących 
seniorów spraw. 
Następnym tematem było zdrowe odżywianie osób starszych. Na 
ten temat mówiła studentka dietetyki Aleksandra Biniaszewska 
z  Daszewic, która przygotowała ciekawą prezentację multime-
dialną. Miłą atmosferę dopełniła gorąca kawa i słodki poczęstu-
nek. Wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w  szkoleniu 
w imieniu Zarządu Osiedla Czarnokurz DZIĘKUJĘ. 

Przewodnicząca	 Zarządu	 Osiedla	 i  Radna	 Rady	 Miejskiej	
w Mosinie	-	Jolanta	Szymczak
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Co w … wodach WPN … piszczy ?
Parafrazując popularne powiedzenie, możemy odpowiedzieć, 
że piszczą piskorze. Mówi się, że ryby głosu nie mają, ale nie-
które potrafią wydawać dźwięki. Przykładem jest właśnie nasz 
piskorz. Ta niewielka, bo dorastająca zaledwie do ok. 20 cm ryba 
zasługuje na uwagę ze względu na oryginalny wygląd oraz inte-
resującą biologię. Zdolność wydawania dźwięków związana jest 
ze specyficzną zdolnością piskorzy do oddychania powietrzem 
atmosferycznym. Ryba ta ma normalne skrzela, które służą jej 
do oddychania tlenem rozpuszczonym w wodzie, jednak proces 
ten wspomaga poprzez połykanie powietrza znad powierzchni 
wody i przepuszczanie go przez układ pokarmowy. Dzięki do-
brze unaczynionemu  jelitu tlen z  tak połkniętego powietrza 
przenika do krwi. Może się zdarzyć, że po wyjęciu z wody, po-
wietrze uchodzące z „drugiej strony” piskorza wydaje cichy pisk 
i stąd jego nazwa. 

Obecność różnego rodzaju przystosowań pozwalających oddy-
chać powietrzem atmosferycznym, w świecie ryb nie jest wcale 
zjawiskiem tak rzadkim. Stwierdzono kilkaset gatunków, które 
mają takie zdolności. Oprócz ukrwionego jelita, jak w przypad-
ku piskorza, ryby wykorzystują inne organy, jak m.in. silnie una-
czyniona jama gębowa (np. niektóre strętwy), żołądek (dobrze 
znany z  akwariów gatunek glonojada – Hypostomus	 plecosto-
mus), labirynt (jeszcze lepiej znany gurami oraz bojownik sy-
jamski), pęcherz oddechowy (nie mylić z pławnym – amazońska 
arapaima, jedna z  największych ryb słodkowodnych świata). 
Ważną rolę wspomagającą oddychanie u ryb pełni również skó-
ra. W rodzimej ichtiofaunie zdolność tą wykorzystują, głównie 
gatunki pozbawione lub o niewielkiej liczbie łusek, jak: węgorz, 
sum, czy popularny karp. Jednak nie mają one szans w porów-
naniu np. z poskoczkiem mułowym, który większość życia spę-
dza poza wodą, co umożliwia mu właśnie doskonale przystoso-
wana skóra. 
Dzięki swojej zdolności, piskorz jest wyjątkowo odporny na de-
ficyty tlenu i może tolerować warunki, w których większość in-
nych ryb nie może przeżyć. Dlatego występuje w starorzeczach, 
niewielkich ciekach i  rowach melioracyjnych, często silnie za-
mulonych i wysychających. W Wielkopolskim Parku Narodowym 
spotykany jest najczęściej w Trzebawce i  Samicy Stęszewskiej 
oraz połączonych z  nimi rowach i  jeziorach. Jako ciekawostkę 
można wspomnieć, że na początku XX w., na terenach obecne-
go Parku (pomiędzy Trzebawiem a Krosinkiem) istniał majątek 
Piskorzewo, którego nazwa wywodziła się prawdopodobnie 
właśnie od piskorzy, które licznie występowały w  rowach od-
wadniających tamtejsze łąki. 

Piskorze posiadają jednak jeszcze jedną interesująca cechę – 
potrafią przewidywać pogodę. Zauważono, że przed jej zmia-
ną, spokojne i  skryte zazwyczaj ryby stają się bardzo aktywne 
i zaniepokojone. Wynika to prawdopodobnie z ich wrażliwości 
na zmiany ciśnienia atmosferycznego. Stanowią zatem swoiste 
żywe barometry. Podobne zdolności są również przypisywane 
innemu krajowemu gatunkowi z  tej samej rodziny (piskorzo-
wate, kozowate – Cobitidae) – kozie. Rybka ta często występuje 
wspólnie z  piskorzem, ale tylko w  miejscach, o  wystarczającej 
zasobności w tlen i piaszczysto-żwirowym dnie.   
Skoro piskorze piszczą, to można by pomyśleć, że kozy … be-
czą. Jednak nie, w przypadku kozy jej nazwa nie pochodzi od 
wydawanych dźwięków, jak w przypadku piskorza, ale rogów, 
a  właściwie niewielkich kolców, które posiada u  nasady oczu.  
Są one ruchome i  rybka wystawia je w sytuacjach zagrożenia. 
Służą jej one prawdopodobnie do obrony (ale raczenie przed 
dużymi drapieżnikami) oraz zagrzebywania się w twardym dnie. 
W Polsce zasadniczo występują 3 gatunki kóz: koza pospolita, 
dunajska i złotawa. Jednak ryby te mają tendencje do tworzenia 
mieszańców, co sprawia duży problem systematykom. Oprócz 
tego, te niewielkie rybki posiadają jeszcze inną cechę, która 
czyni je szczególnie interesującymi. Stwierdzono, że występu-
ją wśród nich formy, które mają różne sposoby rozmnażania. 

Oprócz „normalnego” – płciowego, odnotowano u nich zjawisko 
gynogenezy. Ten sposób rozrodu polega na tym, że w czasie tar-
ła plemniki nie łączą się z komórką jajową, ale jedynie pobudza-
ją ją do podziału. W ten sposób rozwija się rybka, która stanowi 
klon rodzica - samicy. Spośród występujących w Polsce ryb, ten 
sposób rozmnażania jest charakterystyczny dla karasia srebrzy-
stego. W WPN notowana jest koza pospolita. Występuje głów-
nie w Samicy Stęszewskiej i związanych z nią jeziorach, Wirynce 
oraz Jeziorze Góreckim. 
Trzeci gatunek ryby, o którym chciałbym wspomnieć - śliz, swo-
jej nazwy nie zawdzięcza ani wydawanym odgłosom, ani jakimś 
specyficznym organom, jest po prostu bardzo śliski (choć nie 
wiadomo czy bardziej niż wcześniej omówione ryby). Śliz jest 
gatunkiem blisko spokrewnionym z  piskorzem i  kozą. Kiedyś 
zaliczany był do tej samej rodziny, ale systematycy „przenieśli” 
go do innej rodziny – przylgowatych (Balitoridae). Dzięki po-
dłużnemu, walcowatemu ciału, grubej warstwie śluzu, a  także 
zdolności do, właśnie – przylegania, za pomocą płetw i brzucha 
do podłoża, śliz potrafi przebywać w miejscach o bardzo silnym 
nurcie, gdzie z reguły ukrywa się pod kamieniami. Takie warunki 
w WPN śliz znajduje jedynie w Wirynce i jest to dotychczas jedy-
ne miejsce jego stwierdzenia  na terenie Parku.
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Przedstawione gatunki są przykładem ryb o dużej specjalizacji 
i specyficznym przystosowaniu do określonych warunków. Czę-
sto zamieszkują niewielkie strumyki lub nawet rowy melioracyj-
ne.  Nie są one przedmiotem połowów i większość nie ma poję-
cia, że w ogóle istnieją. Tymczasem są one bardzo interesujące, 
zarówno z uwagi na nietypową morfologię (budowę, wygląd), 
jak i niezwykłą biologię, czym wyróżniają w krajowej ichtiofau-
nie. Między innymi właśnie z tego powodu ryby te zostały obję-
te ochroną.  

dr	inż.	Maciej	Czarnecki
Wielkopolski	Park	Narodowy

Świetlica w Borkowicach wyremontowana!
25 września br. w  Borkowicach miało miejsce 
uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej, która po 
remoncie służyć będzie wszystkim mieszkań-
com. Na spotkanie zaprosili Sołtys oraz Rada 
Sołecka wsi Borkowice i Bolesławiec.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się między 
innymi przedstawiciele władz samorządowych 
- radni i  sołtysi, a  także proboszcz parafii pw. 
Matki Boskiej Częstochowskiej w  Krośnie oraz 
mieszkańcy.
Po uroczystym poświęceniu świetlicy zgro-
madzeni goście mieli okazję wysłuchać niepo-
wtarzalnego koncertu Barbary Szelągiewicz na 
skrzypcach elektrycznych. Warto wspomnieć, że 
Basia - pochodząca i obecnie mieszkająca w Da-
szewicach - znana jest między innymi z wystę-
pów w duecie ze skrzypaczką Alicją Chrząszcz, 
koncertowała także u  boku Ray'a  Wilsona 
wraz z  zespołem Genesis Classics, Małgorzatą 
Ostrowską czy Sylwią Grzeszczak. Koncert do-
starczył słuchaczom niezapomnianych przeżyć, 
a  po występie do wspólnych zabaw i  animacji 
dla dzieci zaprosił Animator Polska. 
Wartość całej inwestycji wyniosła 315 tys. zł, 
z  czego 130 tys. zł dofinansował Urząd Mar-
szałkowski z  funduszy unijnych na termoizola-
cję obiektów użyteczności publicznej. 185 tys. 
zł kosztów pokryła Gmina Mosina. Zakres prac 
obejmował: wymianę dachówki, termoizolację 
dachu, wymianę okien na poddaszu. Wymie-
nione zostały także wszystkie drzwi wewnętrz-
ne i  zewnętrzne, wybudowano nowe toalety, 
zamontowano nowe instalacje elektryczne, hy-
drauliczne i centralnego ogrzewania. W świetli-
cy znalazły się także nowe posadzki i tynki we-
wnętrzne. 
Sołtys wsi Borkowice składa szczególne podzię-
kowania mieszkańcom za pomoc w wyprowad-
ce, pracach porządkowych, za udostępnienie 
transportu do przewiezienia wyposażenia oraz 
udostępnienie miejsca do jego przechowywa-
nia na czas remontu. (red.)
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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

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
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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



30

Są ludzie, dla których ważny jest człowiek 
w  potrzebie, którzy z  serca i  bezintere-
sownie pomagają. Żyją tutaj, wśród nas, 
w  Mosinie. Jednym z  nich jest Wojciech 
Szlagowski, na pewno znany wśród star-
szych mieszkańców miasta, którym przed-
stawiać go nie trzeba. Dla młodych ludzi 
powinien być wzorem do naśladowania.
W Mosinie zamieszkał w roku 1945, kiedy 
to jako dziecko wrócił z  matką i  rodzeń-
stwem z  wojennej tułaczki. Jego ojca 
– Stanisława Szlagowskiego rozstrzelali 
Niemcy, artykuł o  tragedii tej rodziny pt. 
„Popatrzcie jak kocha się Polskę” ukazał się 
na łamach gazety w marcu b.r. 
W latach swojej pełnej zawodowej aktyw-
ności był człowiekiem znanym w  środo-
wisku zawodowym i  bardzo cenionym. 
Mówi o  sobie: budowlaniec. Projektował, 
nadzorował i kierował budowami w szero-
kim tego słowa pojęciu, w czasach, kiedy 
wszystkie te funkcje nie były rozdzielone. 
- Mniej było wtedy ludzi do myślenia, 
śmieje się pan Wojciech. – Kończyłem bu-
downictwo ogólne, ze wszystkimi upraw-
nieniami, dlatego mogłem i  projektować, 
i nadzorować i kierować budowami. Praco-
wał w całej Wielkopolsce i Polsce.
W  Warszawie na Bródnie budował histo-
ryczny budynek, ogromny na 270 miesz-
kań, w  rekordowym, wymuszonym przez 
polityczne okoliczności czasie. Pracował 
wtedy w  Poznańskim Przedsiębiorstwie 
Budownictwa nr 2.
- Budynek ten miał być skończony z okazji 
zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej, opowiada. – Ówczesny jej przewod-

niczący – Edward Gierek został powiado-
miony, że inwestycja została zrealizowana, 
tymczasem była to nieprawda – na budowie 
wznosiły się tylko konstrukcje żelbetowe.
Zostałem wysłany z Poznania z ekipą pra-
cowników, aby szybko dokończyć budo-
wę. Pracowaliśmy od stycznia do kwietnia. 
Chcąc zapobiec wyjazdom pracowników 
do domu w niedziele, gotowałem im obia-
dy, bo oczywiście w  niedziele pracowali-
śmy, co wzbudzało zainteresowanie miesz-
kańców Warszawy.
Na Wielkanoc wręczono lokatorom klu-
cze. Ale na zjeździe Edward Gierek został 
odwołany ze swojej funkcji przewodni-
czącego partii…
Był m.in. kierownikiem budowy elewatora 
zbożowego w  Koninie oraz tkalni jedwa-
biu w Gorzowie Wielkopolskim, które stoją 
do dnia dzisiejszego. Budował duże osie-
dla mieszkaniowe w  miastach oraz inne 
obiekty.
Grosza za to nie wziąłem
Wojciech Szlagowski zasłynął też z  wiel-
kiego zaangażowania społecznego. Prze-
projektował budynek działkowców przy 
ul. Rzeczpospolitej. Przyczynił się do po-
wstania domu katechetycznego w  Mosi-
nie (rozbiór oraz nadzór starej budowli). 
Współpracę z mosińską parafią pw. Św. Mi-
kołaja zapoczątkował ś.p. ks. Konrad Kacz-
marek. Po jego odejściu przez wszystkie 
lata współpracował z ks. Edwardem Majką, 
następcą ks. Kaczmarka.
- Za kościołem stał stary, rozpadający się 
budynek, jedna część przeznaczona była 
dla krów, jedna dla świń, w następnej stał 

karawan. Było to przedwojenne gospodar-
stwo księży. 
Już nie było wtedy ks. Hildebranda. Pa-
rafię objął ks. Konrad Kaczmarek. Był to 
człowiek bardzo zaangażowany, dla niego 
słowo było święte i miało wielkie znacze-
nie. Chciał wszystko dokładnie wiedzieć 
i  rozumieć. Zadzwonił do mnie któregoś 
dnia i  zaprosił na spotkanie. Poszedłem 
o  wyznaczonej godzinie. „Panie Szlagow-
ski, czy pan widział ten budynek”? zapytał. 
„Dużo mu życia nie liczę”, odpowiedzia-
łem. Sytuacja księdza proboszcza była 
trudna, od tego rozlatującego się budynku 
urząd skarbowy zażądał ogromnej sumy 
podatku. Więc napisałem pismo z  opinią, 
że budynek zagraża bezpieczeństwu lu-
dzi i  należy go rozebrać. Zdjęliśmy dach. 
Potem w ten sam sposób zostały rozebra-
ne stropy. Na końcu zburzono mury. Na 
pozostałym fundamencie, odpowiednio 

Po to Pan Bóg dał każdemu,
żeby jeden dał drugiemu
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Z redakcyjnym dyktafonem idziemy do...
Bartosz Chudziński	–	mieszkaniec	Mosiny	
od	2013	r.,	mąż	i tata	czwartoklasistki,	spor-
towiec.	 Od	 2015	 r.	 przewodniczący	 Rady	
Rodziców	 SP	 Krosno	 im.	 15	 Pułku	 Ułanów	
Poznańskich.	Aktywnie	działający	na	rzecz	
mieszkańców	 –	 tych	 młodszych	 i  nieco	
starszych	 (organizacja	 festynów	 w  szkole,	
zbiórek	karmy	dla	potrzebujących	zwierza-
ków,	spotkania	ze	znanymi	osobowościami	
–	Marcin	Różalski	w Mosinie	i wiele	innych,	
działacz	społeczny).	Obecnie	-	kandydat	na	
radnego	Rady	Miejskiej	w Mosinie.

Kiedy najbardziej odpoczywasz?
Jak jestem w coś maksymalnie zaangażo-
wany, kiedy coś się dookoła dzieje i trze-
ba działać; poza tym ciesza mnie wyciecz-
ki z  rodziną, ale też organizacja zabaw, 
festynów, zbiórek czy chociażby ostatnie-
go seminarium z Marcinem „Różalem” Ró-
żalskim. Wtedy czuję że żyję, nie mówiąc 
o startach w zawodach i łamaniu swoich 
barier… A jest ich wiele.
Najbardziej szalona rzecz, jaką zrobi-
łeś do tej pory w życiu?
Uwielbiam wodę; jestem ratownikiem 
WOPR, ale aby zdać egzamin i  dostać 
uprawnienia, trzeba było skoczyć z wyso-
kości minimum 5 metrów do wody. I  tu 
okazało się, że nie jest to dla mnie kom-
fortowe uczucie, ale dałem radę, ba - sko-
czyłem nawet dwa razy. Kolejną rzeczą 
są biegi z  przeszkodami – uwielbiam je, 
zwłaszcza typ OCR, ale na każdym z nich są 
przeszkody wysokościowe. I  wracamy do 
punktu wyjścia.. Ale zawsze mi się udaje. 
Kiedy poznałem zawodnika mma/dsf 
Marcina „Różala” Różalskiego – po prostu 

podszedłem do niego i zacząłem rozma-
wiać, mimo, że walki ogladam jedynie 
w telewizji. Okazuje się jednak, że to taki 
sam człowiek jak każdy inny. To mi poka-
zało, że jak się chce uczynić coś dobrego, 
po prostu robi się krok a później drugi... 
i że bariery są tylko w naszych głowach.
Co jeszcze...? Ostatnio ja z  żoną w  Rio 
Grande na zabawie kończącej lato - tylko 
my na parkiecie, nikogo więcej … ale to 
chyba nie było szalone :) 
Co najlepiej wspominasz z dzieciństwa?
Od pierwszej klasy podstawówki treno-
wałem pływanie, niestety dość poważnie 
zachorowałem i nie wolno było mi pływać 
w basenie. Nie wróciłem już do pływania, 
ale w piątej klasie zacząłem trenować ho-
kej na trawie. Pod koniec podstawówki 
zmieniłem dyscyplinę na kajakarstwo 
klasyczne. Trenowałem, uczęszczałem do 
ZSMS (Zespół Szkół Mistrzostwa Sporto-
wego). Najfajniejsze wspomnienia mam 
właśnie z okresu, kiedy trenowałem kaja-
karstwo. Rano szło się na trening, potem 
szkoła i  znowu trening…. Brak czasu na 
nudę, sporo wyjazdów, dużo ciekawych 
ludzi wtedy poznałem.
Czy masz swoje miejsce na ziemi? Co 
to jest?
Tak - ul. Głogowa w Mosinie. Tutaj kupili-
śmy z moją żoną nasze pierwsze wspólne 
mieszkanie, tutaj czujemy, że jest Nasz 
dom, tutaj przeżywaliśmy Nasze wzloty 
i upadki, chwile kiedy było nam ciężko i te, 
które powodują, że się uśmiechamy. Wła-
śnie w  Mosinie mam znajomych, przyja-
ciół, na których mogę zawsze polegać.
Co zabrałbyś ze sobą na bezludną wyspę?

Jeśli to nie musi być przedmiot a osoba to 
żonę – przy niej nie da się nudzić :) A jeśli 
miałbym wybierać przedmiot to hmmm... 
sztangę z odważnikami i buty do biega-
nia - i do kieszeni moją żonę :) 
Jak wyobrażasz sobie siebie za dwa-
dzieścia lat?
Tak daleko nie wybiegam w  przyszłość, 
ale chciałbym mieć tyle energii co teraz 
i mieć równie duże wsparcie mojej żony 
i córki dla tego wszystkiego, co robię.
Co cię motywuje do działania?
Czasem dobre słowo w  chwilach zwąt-
pienia, bo i  tak się czasem zdarza, że 
mimo wysiłku i zaangażowania coś idzie 
nie tak jak powinno. Z reguły jednak nic 
nie musi mnie motywować do działania, 
robię wiele rzeczy, bo to lubię.
Co najbardziej cenisz w ludziach?
Bardzo ważna jest dla mnie szczerość, 
również otwartość, poczucie humoru 
i dystans do samego siebie. 

wzmocnionym nowym wieńcem powstał 
istniejący do dzisiaj budynek katechetycz-
ny. Nauka religii nie odbywała się wówczas 
w szkołach i bardzo się przydał. 
Wszystkie te prace W. Szlagowski wyko-
nał w  darze dla Kościoła. – Grosza za to 
nie wziąłem.
W Krajkowie i Nowinkach nadzorował spo-
łecznie rozbudowę i  modernizację remiz 
Straży Pożarnej. Zaprojektował i nadzoro-
wał budowę fundamentu oraz cokołu pod 
pomnikiem Tadeusza Kościuszki przy ul. 
Dworcowej w Mosinie.
Rozbudował (projekt i nadzór) budynek wika-
riatu i garaży – za czasów ks. proboszcza E. Maj-
ki oraz rozbudował dom pogrzebowy. Nadzo-
rował też remont dachu kościoła (ogromne 
przedsięwzięcie). Wszystko społecznie.

Ówczesne władze polskie doceniły zawo-
dową pracę pana Wociecha: w  1976r. mi-
nister budownictwa odznaczył go Złotą 
Odznaką Resortową. W  1982r. otrzymał 
Odznakę za Zasługi w Rozwoju Wojewódz-
twa Poznańskiego; za całokształt pracy za-
wodowej w Przemysłówce Mieszkaniowej 
1 i  2 - Poznańskim Przedsiębiorstwie Bu-
downictwa.
W 1983 r. odznaczył go Bank Spółdzielczy 
– W. Szlagowski wbił pierwszą łopatę pod 
budowę budynku banku, którą kierował 
i nadzorował.
W  1988 r. Rada Państwa przyznaje mu 
srebrny Krzyż Zasługi.
W  2005r. Arcybiskup Gądecki odznacza 
go medalem Optima Meritoarchidioecesis 
Posnanienis za prace społeczne na rzecz 

parafii pw. św. Mikołaja w Mosinie.
W  latach 1998 - 2002 Wojciech Szlagow-
ski pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej 
w Mosinie.
- Było to za czasów burmistrza Kałuzińskie-
go. Według mnie to był cudowny, uczciwy, 
bardzo zaangażowany dla Mosiny czło-
wiek, przykład godny do naśladowania. 

Zastanawiam się jak zakończyć ten tekst. 
Co można powiedzieć o  człowieku pra-
wym, mądrym, dobrym, uczynnym, po-
godnym? 
Dziękuję w imieniu mieszkańców Mosiny.

	 Elżbieta	Bylczyńska
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"Chciałbym, żeby pacjent mógł w pełni cieszyć się zdrowiem"
– o pasji i sporcie w mądrym wydaniu

Często słyszymy zdanie "Sport to zdrowie", 
a  jednocześnie znamy osoby, które upra-
wiając sport doświadczyły poważnych ura-
zów czy kontuzji. Z drugiej strony wiemy, że 
zbyt mała ilość ruchu lub jego brak również 
może prowadzić do zaburzeń funkcjonowa-
nia naszego organizmu. Co zatem robić? Jak 
trenować, by aktywność, którą podejmuje-
my, rzeczywiście służyła naszemu zdrowiu? 
Dziś rozmawiam z Rafałem Krakowiakiem 
- magistrem fizjoterapii, ortopedycznym 
terapeutą manualnym, którego pasją jest 
jego praca ale również ruch i aktywność fi-
zyczna, szczególnie bieganie. Rafał w swojej 
pracy doskonale łączy wiedzę fizjoterapeuty 
z doświadczeniem trenerskim, podkreślając 
ważność profilaktyki oraz wieloaspekto-
we spojrzenie na każdą aktywność. Jego 
pacjenci uczą się dbałości o  własne ciało, 
zdrowego spojrzenia na każdą aktywność 
oraz sposobów na to, jak czerpać radość 
z  uprawiania sportu bez narażania się na 
kontuzje. Na codzień Rafał pracuje w Gabi-
netach Lekarskich Medicomplex w Mosinie, 
można go spotkać także w klubie Adrenali-
na Fitness w Mosinie, gdzie prowadzi zajęcia 
ze zdrowego kręgosłupa oraz dla biegaczy 
o różnym poziomie zaawansowania. 
M.M.: Mówi się, że sport to zdrowie – jak 
zatem trenować, by było to naprawdę 
z pożytkiem dla naszego zdrowia?
R.K.: Na początku powinniśmy oddzielić 
sport amatorski od zawodowego. Grani-
ca między nimi jest bardzo cienka; czasem 
amatorzy myślą, że są już na poziomie zawo-
dowca, natomiast oni zawsze mają coś jesz-
cze: pracę, rodzinę, dzieci itp. Możliwe, że ob-
ciążenie czy objętość treningowa jest u nich 
podobna do zawodowców, ale zazwyczaj 
tło jest inne: zawodowiec najczęściej wy-
rósł w  sporcie, przeszedł przez wszystkie 
etapy szkolenia, trenował od dzieciństwa 
itp. Amator natomiast najczęściej wcześniej 
robił niewiele lub nic – i z tego braku sportu 
wskoczył od razu na duże obciążenia, a do 
takiej nagłej zmiany jego narzad ruchu nie 
jest zazwyczaj przygotowany.
M.M.: Czym jest odpowiednie przygoto-
wanie narządu ruchu?
R.K.: W  pierwszej kolejności chodzi o  wy-
trzymałość tkanek na obciążenia. Tkanka 
zniesie duże obciążenia, ale żeby mogło tak 
być, musimy je aplikować stopniowo – a to 
z kolei związane jest z przebudową nasze-
go organizmu na mocniejszy, reorganizacją 
tkanki kolagenowej, zwiększeniem ilości 
komórek mięśniowych – wszystko po to, by 

całościowo przygotować organizm do coraz 
większych obciążeń. 
Tymczasem amator często nie przygotowu-
je się w ten sposób – jako przykład można tu 
podać biegaczy, którzy chcą "zrobić wynik" 
bardzo szybko. Podkreślmy, że mają już na 
głowie pracę, rodzinę, dom, samochód, kre-
dyt... Taki zawodnik biega, załóżmy, cztery 
razy w tygodniu i nawet mu to bardzo do-
brze wychodzi. Chciałby jednak osiągnąć 
jeszcze lepszy wynik – a to już wiąże się albo 
ze zwiększeniem objętości, albo obciążeń 
treningowych (albo jednym i drugim). Poza 
tym, najczęściej biegacz chce tylko biegać, 
albo tylko na to ma czas. Zapomina wte-
dy o  treningu uzupełniającym stabilizacji, 
treningu tułowia, mięśni brzucha, bioder 
– o tym wszystkim, co tak naprawdę zabez-
piecza go przed dalszymi kontuzjami. 
M.M.: Cztery razy w  tygodniu bieganie 
plus treningi dodatkowe... Jak znaleźć na 
to wszystko czas?
R.K.: W  tym momencie trzeba sobie za-
dać pytanie, co jest ważniejsze: wyniki czy 
zdrowie? Zawodowiec nie stawia sobie ta-
kich pytań – dla niego liczy się wynik, a my 
często nie widzimy kontuzji, z  którymi się 
boryka. Zawodowiec poza tym – jeśli jest 
w komfortowej sytuacji – ma czas i pienią-
dze na uzupełnienie treningu o dodatkowe 
elementy, specjaliści układają mu go tak, 
by trenowal w  sposób zdrowy, miał czas 
na  rozciąganie i – co chyba najważniejsze 
– odpoczynek. W sporcie amatorskim cza-
sami tego odpoczynku nie ma. Najzwyczaj-
niej z braku czasu.
Podkreślam, że mówimy tu o sporcie ama-
torskim zaawansowanym, natomiast kontu-
zje pojawiają się często także u początkują-
cych amatorów. Tutaj najczęściej mamy do 
czynienia z przeciążeniami, ponieważ orga-
nizm nie jest przygotowany na dane obcią-
żenie. To nie musi się ujawnić na pierwszych 
treningach – czasem na przykład po pół 
roku kogoś zaczynają boleć pięty, "Achille-
sy", kolano,... Niekiedy ludzie dziwią się, gdy 
zaczynam im mówić o  mięśniach brzucha, 
kręgosłupie, biodrach, konieczności ćwi-
czenia innego regionu ciała. Tymczasem ból 
może objawić się w tym miejscu, które było 
najsłabszym ogniwem, w  związku z  czym 
najbardziej narażonym na urazy. 
M.M.: Jaka jest Twoja rola jako fizjotera-
peuty w sporcie amatorskim?
R.K.: Rola fizjoterapeuty nie jest niezbęd-
na, ale potrzebna w procesie treningu, gdy 
podchodzimy do niego całościowo. Je-

śli efekty naszej pracy nie są zauważalne, 
a  kontuzje wciąż się odnawiają, należy się 
zastanowić, co zmienić – może inaczej do-
brać obciążenia, dać sobie więcej czasu, by 
organizm stopniowo mógł się wzmocnić. 
Tu z pomocą przyjdzie fizjoterapeuta, który 
w  odpowiedni i  indywidualny sposób roz-
patrzy nasz problem, a także pomoże usu-
nąć przeszkody i dysfunkcje w naszym ciele 
np. poprzez terapię manualną. Ważne jest 
także ustalenie odpowiedniego powrotu do 
pełnego obciążenia, a także dalsza profilak-
tyka. Dlatego na przykład już przy aktywno-
ści trzy razy w tygodniu (czasem rzadszych) 
radzę pomyśleć o profilaktyce – rozciąganiu, 
ćwiczeniach wzmacniających itp. 
M.M.: Bardzo popularną aktywnością 
jest bieganie. Czy może ono być szkodli-
we dla naszego zdrowia?
R.K.: Każda aktywność może być dla nas 
zbawienna lub szkodliwa, w  zależności od 
tego, jak ją wykonujemy. Chyba każdy zna 
tzw. zakwasy – to nic innego jak mikrourazy 
włókien mięśniowych, coś w  rodzaju prze-
tartej tkaniny; w mięśniu pojawiają się m.in. 
mikroobrzęki i one właśnie powodują znany 
nam ból. Trening polega na tym, żeby na-
uczyć nasze mięśnie samodzielnej i spraw-
nej "naprawy" tych uszkodzonych w trakcie 
wysiłku mikrowłókien. Jeśli psucia będzie 
więcej niż naprawy powstają m.in. zmiany 
przeciążeniowe.  Organizm może to sobie 
jakoś kompensować – sprytnie ukrywać 
i  zmieniać funkcję. Kompensacja odbywa 
się na kilku polach (może być także na polu 
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fizjologicznym), dotyczy też uszkodzeń, któ-
re pojawiają się dopiero po długim czasie. 
Jeśli na przykład przeciążam stopę, to bólu 
nie będę odczuwał zbyt szybko, natomiast 
podświadomie zaczynam inaczej obciążać 
cały układ ruchu, co za jakiś czas może skut-
kować chociażby bólem kregosłupa. Ból 
kręgosłupa nie wynika zatem ze szkodliwo-
ści biegania, ale często z  innych niewydol-
ności, które organizm sobie kompensuje. 
Samo bieganie nie jest zatem szkodliwe, 
ale musimy pamiętać o  właściwym przy-
gotowaniu i doborze indywidualnej długo-
ści treningu. Paradoksalnie jest to bowiem 
dość trudna aktywność ruchowa, ponieważ 
mamy tu do czynienia z  jednym wzorcem 
ruchu. Tak samo jest z jazdą na rowerze i sze-
regiem innych sportów. Jeżeli zatem wyko-
nuję jeden wzorzec ruchowy przez cały czas 
i mój potencjał jest nieadekwatny do obcią-
żeń, które zadaję organizmowi, w pewnym 
momencie pojawi się błędny wzorzec, jakiś 
błąd w ruchu, którego mogę nie dostrzec – 
to może być małe utykanie, zwiększone ob-
ciążenie jednej nogi itp. W  tym momencie 
pojawiają się przeciążenia, które ujawniają 
się dopiero po jakimś czasie. Nieraz mówi-
my o tzw. pamięci mięśniowej – zawodnik, 
który kiedyś trenował i  po latach przerwy 
wraca do aktywności, bardzo szybko osiąga 
dobre wyniki i  bezkontuzyjnie przechodzi 
cały ten okres. To są być może pewne utrwa-
lone, dobre wzorce ruchu, zdolność do ak-
tywacji kolejnych grup mięśniowych – tego 
własnie uczy trening. 
M.M.: Jak zatem uprawiać sport amator-
ski, by było to jak najmniej kontuzyjne? 
R.K.: Być może powinniśmy nie myśleć o wy-
nikach w  jednej tylko dyscyplinie, może tę 
jedną dyscyplinę uzupełnić o  inny sport 
albo zajęcia. Trzeba spojrzeć dużo szerzej 
niż tylko na same treningi. Wszystko musi 
być wyważone. I nie chodzi tylko i wyłącznie 
o  ćwiczenia - musimy pomyśleć o  odpo-
czynku, dla dobrej regeneracji potrzebne 
jest także dostarczenie sobie odpowiednich 
substancji odżywczych – czyli odpowiednia 

dieta. Do pewnego momentu organizm jest 
w  stanie kompensować sobie braki żywie-
niowe, ma bowiem duże zdolności adapta-
cyjne. Problem pojawia się wtedy, kiedy po-
ziom adaptacji zostaje przekroczony. 
Ważne jest też to, byśmy myśleli o  całym 
organizmie. I  tutaj warto odpowiedzieć 
sobie na pytania – czy robimy regularnie 
badania krwi, echo serca, badamy enzymy 
nerkowe, kreatyninę (szczególnie w  przy-
padku sportów wytrzymałościowych) itp.? 
To wszystko ma znaczenie, zwłaszcza, jeśli 
zaczynamy zajmować się sportem na co-
raz wyższym poziomie zaawansowania. 
Musimy być po prostu czujni.
M.M.: Jeśli ktoś chce trenować w sposób 
mądry, zrównoważony – na jaką pomoc 
z Twojej strony może liczyć?
R.K.: Każdą aktywność uzupełniamy o ko-
lejne elementy, które dla każdego są 
inne. W  gabinecie najczęściej spotykam 
się z  tym, co dzieje się na samym końcu 
drogi – kontuzjami. Wtedy dokładnie dia-
gnozujemy problem, dobieramy leczenie 
poprzez terapie manualną, trening funk-
cjonalny, autoterapie itp. Ważne żeby nie 
odkładać wizyty do ostatniego dnia przed 
zawodami, albo jak boli już poważnie. Mi-
sja mojego zawodu zakłada również pro-
filaktykę, dlatego oprócz takich działań 
w gabinecie pracuję z ludźmi jako trener, 
instruktor. Na zajęcia „Zdrowy kręgosłup”, 
które prowadzę, trafia grupa moich pa-
cjentów, ale te ćwiczenia mają też aspekt 
profilaktyczny. Z kolei inne zajęcia, związa-
ne z siłą biegową, są także profilaktyczny-
mi dla biegaczy – uczymy się, jak wzmac-
niać całe ciało, by podczas biegania nie 
narażać się na kontuzje. Fizjoterapeuta 
ma również pole do działania jeśli chodzi 
o  wykrywanie słabych ogniw - tu mam 
na myśli testy funkcjonalne, swojego ro-
dzaju przegląd,  który możemy wykonać, 
oceniając m.in. zakresy ruchomości, siłę 
mięśniową, stabilizację i jeżeli zajdzie po-
trzeba wdrażamy działania naprawcze, re-
edukacyjne, wzmacniające itp. 

Aspekt profilaktyczny, uświadamiają-
cy,  jest bardzo ważny. Ja w swojej pracy 
chciałbym, żeby pacjent nie musiał do 
mnie wracać. By mógł w pełni cieszyć się 
swoim zdrowiem. Chcę znaleźć środek, 
który go wyleczy, dać mu wytyczne, by nie 
leczył się wiecznie. Uważam, że nie może-
my pacjenta do siebie przywiązać - dlate-
go uzupełnieniem mojej pracy w gabine-
cie są zajęcia zdrowy kręgosłup, dla pracy 
ze sportowcami - siły biegowej, a  poza 
tym szereg innych zajęć prowadzonych 
przez innych instruktorów. Wszystkie te 
zajęcia są ogólnorozwojowe, wzmacniają-
ce, oferta jest naprawdę szeroka.
Mówimy jednak nie tylko o  sportowcach. 
Wiele osób nie podejmuje żadnej aktyw-
ności fizycznej - tutaj moją rolą jako fizjo-
terapeuty jest przekonanie ich do aktyw-
ności, ćwiczeń ogólnousprawniających 
- narząd ruchu, jak nazwa wskazuje, służy 
bowiem do ruchu :) Oczywiście, wszystko 
jest sprawą indywidualną, ale większość 
ludzi może podejmować jakąś aktywność - 
trzeba tylko znaleźć odpowiednie dla nich 
zajęcie,  które pozwoli mi stopniowo zwięk-
szać jednostki treningowe. Wszystko dzieje 
się powoli, krok po kroku, nie od razu prze-
biega się maraton. Wymaga to czasu, cier-
pliwości, zachowania wieloaspektowości 
i dbania o siebie na każdej płaszczyźnie. Ale 
jeśli uzbroimy się w cierpliwość, nauczymy 
się słuchać własnego ciała i  dbać o  nie, 
z pewnością będziemy czerpać wiele rado-
ści ze sportu – i wtedy naprawdę będzie on 
z pożytkiem dla naszego zdrowia. 
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę. 

Zapraszamy na zajęcia prowadzone przez 
Rafała do klubu Adrenalina Fitness: Zdrowy 
Kręgosłup - wtorki g. 8:15, czwartki - 18:00, 
grupa biegowa - czwartki g. 19:00. Poleca-
my także inne zajęcia - szczegóły na: 
www.adrenalina-fitness.pl
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Dr med. Aleksandra Skuratowicz
Laryngolog dziecięcy

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

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

godz. przyjęć: pon., czw. 1700-1800

tel. 61 867 69 33

USG ZATOK

„INSTyTuT ZDROWIA
W HOTELu SZABLEWSKI”

poszukuje
do współpracy 

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI 

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787

Kwali�kowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy

DoBry Powiat – taki jak Ty!
Dobry powiat z Bezpartyjnymi
Ideą członków tego ruchu jest służba 
i  praca dla mieszkańców ponad podzia-
łami. W działaniu samorządowym nie ma 
miejsca na politykę, naczelne jest dobro 
wszystkich bez względu na wyznanie, 
przynależność partyjną czy poglądy po-
lityczne. Chodniki, drogi, szkoły są apoli-
tyczne, wszyscy chcą dobrze żyć.
Ruch społeczny Bezpartyjni powstał 
w  marcu 2017 roku we Wrocławiu. Naj-
ważniejszą osobą w  Wielkopolsce, która 
propaguje ten ruch jest wójt Tarnowa 
Podgórnego – Tadeusz Czajka. Ponadto 
należą do Ruchu burmistrzowie Lubonia, 
Suchego Lasu, Dopiewa, Wronek, Pusz-
czykowa, Komornik, wspiera go wielu sa-
morządowców. 
Kandydaci do Rady Powiatu z  Mosiny 
z  ramienia Bezpartyjnych tworzą wspól-

ny okręg z Kórnikiem. Są to:
1. Zofia Springer (Mosina)
2. Antoni Kalisz (Kórnik)
3. Emila Weinert (Kórnik)
4. Jacek Rogalka (Mosina)
5. Krzysztof Rolnik (Kórnik)
6. Elżbieta Bylczyńska (Mosina)

Obiecują zgodnie tworzyć dobry powiat, 
pracować na rzecz swoich gmin, rozwią-
zywać  problemy. A jest ich dużo. Miesz-
kańcy borykają się z  trudnościami w za-
łatwieniu wielu spraw, m.in. formalności 
budowlanych czy rejestracji samocho-
dów - wyjazd do Starostwa w  Poznaniu 
jest sporym utrudnieniem. Kandydaci 
na radnych Rady Powiatu obiecują, że 
w przypadku otrzymania mandatu będą 
się starać o  stworzenie agend tych biur 
na miejscu, w  każdej gminie. Chcą po-
magać wszystkim, począwszy od dzieci 

po ludzi starszych. Interesuje ich wzrost 
poziomu życia wszystkich grup spo-
łecznych. Będą współpracować z  policją 
(bezpieczeństwo), w  dziedzinie zdrowia, 
ekologii, dla straży pożarnej (strażakom 
potrzebny jest dobry sprzęt i  nasza ak-
ceptacja), chcieliby wybudować dom se-
niora w  każdej gminie i  współpracować 
z organizacjami pozarządowymi. Stawia-
ją na poprawę dróg, chcą rozwoju tury-
styki, która jest kołem zamachowym go-
spodarki - Wielkopolska to piękna ziemia. 
Pragną rozwoju szkolnictwa zawodowe-
go i  ogólnokształcącego ze wsparciem 
lekcji języków obcych w  szkołach śred-
nich. Chcieliby także tworzyć przyjazną 
przestrzeń dla artystów.
Rada Powiatu będzie liczyć 29 radnych. 
Z ramienia bezpartyjnych z Mosiny i Kór-
nika wybieramy 4 radnych. 
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Piłka nożna

AUTOZŁOMOWANIE

tel. 696 532 015

24h

LAWETA GRATIS 

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

Firma KUHN Polska

zatrudni 
elektromechaników

Ze zmiennym szczęściem nowy sezon 
w A-klasie rozpoczął zespół KS 1920 Mo-
sina. Pierwsze trzy mecze to spore roz-
czarowanie dla zespołu, który był o włos 
od awansu do Klasy Okręgowej bo uda-
ło się zdobyć tylko jeden punkt. Na start 
Mosina zremisowała na wyjeździe z NAP 
Nowy Tomyśl 2:2, a  bramki dla zespołu 
z Mosiny zdobyli Tomasz Zawada i Jakub 
Ratajczak. Po tym remisie przyszły dwie 
porażki. Najpierw ze Stellą Luboń u siebie 
1:2 (bramka Oskara Baraniaka), a  potem 
Mosina doznała wręcz klęski w Opalenicy 
z  Promieniem przegrywając 1:7. Jedyną 
bramkę zdobył ponownie Oskar Baraniak 
w  doliczonym czasie gry. Po tych me-
czach Mosina jednak wpadła na właściwe 
tory bo w  lidze wygrała z  LZS Wąsowo 
6:1 i  Pogromem Luboń 3:2. Ten pierw-
szy mecz to był popis strzelecki Oskara 
Baraniaka, który zdobył aż cztery gole, 
a po jednej dołożyli Jan Białożyt i Oskar 
Orłowski. W meczu z Pogromem bramki 
zdobywali Oskar Baraniak, Kacper Bucz-
ko i Oskar Orłowski.  Mosina ma więc po 
pięciu meczach 7 punktów. Nie ma szału, 
ale jest spora nadzieja na lepsze wyniki 
w  dalszej części sezonu. Kolejnymi ligo-

wymi meczami zespołu z  Mosiny będą 
domowe starcia z  Lubońskim KS (06.10 
- 15:00) i Huraganem Michorzewo (20.10 
- 15:00) i wyjazdowe z Orłem Rostarzewo 
(30.09 - 14:00) i Ogrolem Sielinko (14.10 
- 13:00)
Zespół z  Mosiny awansował także do 2 
rundy okręgowego Pucharu Polski. Dzię-
ki wyjazdowemu zwycięstwu z Ogrolem 
Sielinko 5:1 (trzy bramki Oskara Barania-
ka i dwie Bartosza Alankiewicza) w kolej-
nej rundzie KS Mosina  26 września u sie-
bie zagra z Płomieniem Przyprostynia.
Bardzo podobny start ligi jak u rywala zza 
miedzy zanotował Las Puszczykowo, 
który gra dokładnie w  tej samej grupie 
w  A-klasie. Las przegrał trzy pierwsze 
mecze, następna dwa wygrał, oraz awan-
sował w  Pucharze Polski. W  pierwszych 
trzech ligowych meczach Las nie zdobył 
nawet bramki przegrywając kolejno 0:1 
z Ogrolem Sielinko, 0:1 z Dyskobolią Gro-
dzisk Wielkopolski i aż 0:7 ze Stellą Luboń. 
W czwartej kolejce jednak udało się wy-
grać z LZS Wąsowo dzięki bramce Krystia-
na Biskupskiego już na początku meczu, 
a parę dni później trochę niespodziewa-
nie Las wygrał 2:0 z Obrą Zbąszyń. Bramki 

dla Lasu w tym meczu zdobyli Hubert Ko-
walkiewicz i Daniel Piechocki. Następny-
mi domowy meczami Lasu w lidze będą 
starcia z  Lubońskim KS (29.09 - 16:30) 
i Wichrem Strzyżewo (13.10 - 16:00), a na 
wyjazdy zespół z  Puszczykowa uda się 
na spotkania z  Huraganem Michorzewo 
(06.10 - 16:00) i NAP Nowy Tomyśl (20.10 
- 15:00)
W  Pucharze Polski Las wykorzystał atut 
własnego boiska i  pokonał sklasyfiko-
wany ligę wyżej LZS Wronczyn 1:0 dzięki 
bramce Dominika Skorczyka. Kolejnym 
rywalem Lasu będzie 26 września Akade-
mia Reissa OSiR Baranowo.
	 Łukasz	Duszczak	
	 www.peryferiafutbolu.pl	

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 

Komorniki, ul. Kościelna 45
tel. 660-393-634, 535-851-200

Bardzo dobre warunki pracy 
oraz wynagrodzenie.  

Hurtownia owoców i warzyw 

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

 
godziny otwarcia: 

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

tel. 536-536-025
536 536 025

www.szkrab-online.pl
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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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Trenuj z nami! - Taekwondo Olimpijskie w Mosinie
Wraz z  nowym rokiem szkolnym powraca dylemat rodziców 
i uczniów dotyczący zajęć pozalekcyjnych. Z jednej strony chcie-
libyśmy, by aktywność popołudniowa naszych pociech pozwoliła 
im odpocząć od szkolnych obowiązków, z drugiej mamy świado-
mość, że sprawność fizyczna i kontakty z rówieśnikami dzielący-
mi tę samą pasję są równie istotne dla ich prawidłowego rozwoju 
i  funkcjonowania. Rozwiązaniem mogą być zajęcia Taekwondo 
Olimpijskiego, które od kilku już lat przy szkole nr 2 w Mosinie 
prowadzi Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina. Taekwon-
do Olimpijskie to sztuka walki wywodząca się z Korei, jest dyscy-
pliną sportową angażującą całe ciało do pracy, zawiera elemen-
ty samoobrony  oraz techniki walki sportowej, rozwija kondycję 
i poprawia wydolność całego organizmu.
W UKS Fighters Mosina zajęcia Taekwondo Olimpijskiego, dla róż-
nych grup wiekowych i zaawansowania, prowadzone są trzy razy 
w tygodniu. Biorą w nich udział zarówno przedszkolaki od lat 4, 
dzieci i młodzież szkolna, jak i dorośli. Treningi prowadzi wykwa-
lifikowana kadra trenerska -  trener Andrzej Bartosiewicz – aktu-
alny trener reprezentacji Polski Juniorów oraz trenerka Agata Ryll 
– wielokrotna medalistka mistrzostw Polski oraz reprezentantka 

kraju. Treningi o wielowymiarowym charakterze zawierają obok 
elementów walki sportowej również ćwiczenia ogólnorozwojo-
we, a także gry i zabawy. Wychowankowie UKS Fighters Mosina 
uczestniczą w  zawodach sportowych, obozach wypoczynko-
wo-rekreacyjnych oraz obozach sportowych czy konsultacjach 
zawodniczych. Pomimo kilkuletniej historii już dziś Klub może 
pochwalić się sporymi sukcesami. Wśród wychowanków Klubu są 
medaliści zawodów krajowych i międzynarodowych. Do najwięk-
szych sukcesów z pewnością można zaliczyć zdobycie brązowych 
medali Mistrzostw Polski 2018 r. przez Tatianę Tomczak w katego-
rii Junior Młodszy oraz Szymona Pluskotę w kategorii Junior. Ta-
tiana zajęła także 5-te miejsce w zawodach Pucharu  Świata, który 
odbył się na początku września w Warszawie. W najbliższym cza-
sie z pewnością sporo emocji dostarczy nam Wiktoria Wośkowiak, 
która pod koniec października weźmie udział w  Mistrzostwach 
Polski w kategorii Młodzik.
Zapraszamy na zajęcia Taekwondo Olimpijskiego w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Mosinie w wtorki, środy i czwartki. Wszystkich in-
formacji udziela Mariusz Tomczak pod nr telefonu: 502-177-288.

21 października 2018 r. odbędzie się ostatni 
bieg z cyklu Mosińskiego Grand Prix 5-10-
15. III Bieg Pamięci przebiega pięknymi te-
renami Nadleśnictwa Konstantynowo. Na 
uczestników tego wydarzenia czeka szybka 
i  stosunkowo płaskapiętnastokilometrowa 
trasa. Nie zabraknie ogniska, ciepłego posił-
ku okolicznościowego medalu oraz pamiąt-
kowych gadżetów dla każdego biegacza. 
Termin biegu jest powiązany z  lokalnym 
świętem mającym na celu upamiętnienie 
pomordowanych mieszkańców gminy Mo-
sina oraz pobliskich miejscowości przez hi-
tlerowców 20 października 1939 r.
Zapisy on-line oraz szczegółowe informa-
cje dotyczące biegu dostępne sa na stro-
nie www.mosinskiegp.pl

Zawody zaliczane są do całorocznej ak-
cji „170 km na 170-lecie” mającej na celu 
upamiętnienie obchodów 170-lecia Rze-
czypospolitej Mosińskiej.
	 (OSiR)

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

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

www.juni-tech.pl

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od 1992

 r.

• ROLETY
• ŻALUZJE

• MOSKITIERY

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

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

CENY PRODUCENTA!

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

fachowe doradztwo montaż

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych

Hotel Szablewski
w Dymaczewie Nowym

zatrudni 
kelnera/kelnerkę

na cały etat

tel. 61 819 12 01

dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875

Zabiegi
fizjoterapeutyczne

i osteopatyczne

www.fizjo-osteo.pl

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

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

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

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

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

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

Poszukuje pracowników na stanowisko:

MURARZ, CIEŚLA, SZALUNKOWY - ZBROJARZ

BRYGADZISTĄ ROBÓT
ŻELBETOWYCH I MURARSKICH

Przez wzgląd na jej ciągły rozwój,
PKOB Wegner podejmie współpracę z:

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta

Neuro�zjoterapeuta

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Warsztaty psychologiczne

MOJE JEDZENIE
MOJE PIENIĄDZE

brukarzy,
pomocników 

oraz
operatora koparki 

tel. 661 55 55 67

Przyjmę od zaraz

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

Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Marta Mrowińska
Współpraca:  Elżbieta Bylczyńska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, Dorota Lisiak, Jolanta 
Szymczak, Dominik Michalak, Mariola Marecka - Chudak, Anita 
Wachowiak, Elena Cieleńska, Przemysław Raźny oraz Willma. 
 
Listy ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać 
do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

 
Biuro ogłoszeń tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl Zeskanuj i napisz

REDAKCJA: ul. Wawrzyniaka 9
62-050 Mosina
Godziny otwarcia: 10:00  - 17:00
tel. 535 756 926, 535 424 414
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
www.gazeta-mosina.pl

 facebook.com/GazetaMP/

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

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

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

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

Pracownia
krawiecka

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

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

grup wiekowych
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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
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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

tel. 602 268 614
Luboń

ul. Dworcowa 15 A

Ekogroszek
skarbek

Miał od 550 zł

Węgiel od 700 zł
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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. 


