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To musiało być już dość dawno i  nie 
umiem powiedzieć, kiedy. Już wiem! 
W Poznaniu funkcjonowało to powiedze-
nie w dwojaki sposób. Można rzec, pozy-
tywny i negatywny, ale nie złośliwy. „O, co 
za elegant z Mosiny tu przyszedł!” – można 
było usłyszeć na przykład w  momencie, 
kiedy jakiś znajomy nam osobnik pojawił 
się w drzwiach. Ten okrzyk, pełen radości 
i uznania jednocześnie był spontanicznym 
komentarzem na widok bardzo pięknego 
wyglądu danego mężczyzny. Był przeja-
wem niekłamanego zachwytu. W  innym 
znowu przypadku chodziło o coś zupełnie 
odwrotnego. Mianowicie komentarz: „aleś 
się wystroił jak elegant z Mosiny” dotyczył 
kogoś kto niezbyt akuratnie powiedzmy 
dopasował swój cały wygląd. Taki ktoś to 
nie był ubrany, ale „się wystroił”, czyli coś 
mu nie pasowało w  wyglądzie, zdecydo-
wanie źle się prezentował. Być może spie-

szył się i przez nieuwagę coś mu nie wy-
szło i nie zagrało z całością. To może akurat 
było przez chwilę złośliwe, jednak łatwo 
dawało się obrócić w żart i odwrócić uwa-
gę od nieszczęśnika. O! Widzi pan, jeszcze 
funkcjonowało to w  inny sposób: „patrz 
tego, ale elegant z Mosiny!”. Tak się mówi-
ło na widok faceta na ulicy, po którym wi-
dzieliśmy, że chyba przyjechał z  jakiegoś 
małego miasteczka do Poznania i  na tę 
okoliczność paradnie się wystroił w co naj-
lepszego miał. Jak się mówi, wszystko było 
„z  różnych parafii”. Tak wypowiedziana 
uwaga w stosunku do nieznajomego była 
przytykiem, jednak nikogo „nie bolało”, bo 
ów nieznajomy szybko znikał się w ruchu 
ulicznym. A przecież każdy Poznaniak tak 
mógł wyglądać, a jednak taki osobnik każ-
dorazowo kojarzył się nam z  elegantem 
z Mosiny.
 Roman Czeski

Ja o elegancie z Mosiny nic niestety nie wiem 
i nie mam pojęcia skąd się wziął. Jestem z Po-
znania i  żadnej historii z  tym związanej nie 
pamiętam. Musi pan przyjść do nas w sobo-
tę, wtedy tutaj sprząta taka starsza pani i ona 
zapewne coś ciekawego będzie wiedziała. Ja 
wiem tylko, że Mosina była znana kiedyś z do-
brych krawców, którzy na zamówienia szyli 
ekstra garnitury, dopasowane każdorazowo 
do figury zamawiającego. Byli znani z solidnej, 
ręcznej roboty, wymyślali jakieś takie nietypo-
we wcięcia, zakładki, podszywali podszewki, 
starannie modelowali usztywniaczami. Sami 
między sobą się prześcigali w wymyślaniu no-
wości i chętnie nie tyle, że między sobą w ten 
sposób konkurowali, ale dzieląc się zdobytą 
wiedzą wspierali nawzajem.

Nadeszła nowa moda! Twórcy mosińskiej 
Jadłodzielni, Joanna i Marcin Niemczew-
scy przekonywali na spotkaniu Dyskusyj-
nego Klubu Książki do idei Zero waste, 
czyli ratowania żywości i rzeczy przed 
zmarnowaniem, a tym samym do ograni-
czenia zaśmiecania planety. 
Niby wszyscy wiemy, że (mikro)plastik 
jest szkodliwy, wyrzucanie żywności jest 
passé, że lepiej naprawić starą rzecz, niż 
kupować nową, że wypada się dzielić do-
brami, ale byliśmy pod wrażeniem, że ten 
styl życia (przynajmniej częściowo) moż-
na realnie wcielić w życie. I skutecznie za-
rażać nim innych! 
I rzeczywiście, okazuje się, że pokazywa-
nie się w Mosinie z plastikową torbą na 
zakupach jest obciachem! To dzięki upo-
rowi i zawziętości Joanny i Marcina oraz 
całej rzeszy wolontariuszy, którzy skupia-
ją się wokół Jadłodzielni, w szeregu skle-
pów można wziąć za darmo torbę-bume-
rang (szytą ze starych materiałów). Kiedy 
trzy miesiące temu startował w Mosinie 
foodsharing (z ang. dzielenie się żywno-
ścią – przyp. red.), trzymaliśmy kciuki za 
pomysł, ale byliśmy sceptyczni. 
Czy uda się na Zielonym Rynku utrzymać 
pełną lodówkę, czy znajdą się chętni do 
korzystania z niej, dzielenia się jedze-
niem, kto uchroni regał z książkami i lo-

dówkę przed dewastacją? Okazało się, że 
po początkowych perturbacjach wszyst-
ko działa sprawnie, a jedyna interwen-
cja straży miejskiej dotyczyła przypadku 
odłączenia kabla z prądem w celu nała-
dowania telefonu. A miejscowi panowie 
z sąsiednich ławeczek, którzy samoistnie 
obsadzili się w roli odpowiedzialnych 
“Strażników lodówki“, nie tylko nie robią 
bałaganu w Jadłodzielni, ale pilnują, żeby 
żywność nie znikała hurtowo, no bo w 
końcu kto by nie chciał poczęstować się 
golonką weselną. A wiadomo, że takie 
okazje będą się trafiać tylko wtedy, gdy 
lodówka na Zielonym Rynku będzie po-
rządnie utrzymana. 
Byliśmy pod wrażeniem skuteczności 
działania twórców Jadłodzielni i przebo-
jowości w uzyskiwaniu licznych pozwo-
leń i nawiązywaniu relacji społecznych. 
A także tego, w jaki sposób inicjatywa 
foodsharingu pączkuje i przybiera nowe 
kształty. 
Od 1 października PKP zgodziło się na 
przeniesienie książkodzielni na okres zi-
mowy do holu w poczekalni dworcowej. 
Panie ogrodniczki chcą dzielić się sa-
dzonkami kwiatów. A “Biblioteka rzeczy“, 
czyli bezpłatna wypożyczalnia sprzętów 
rzadko używanych to melodia być może 
niedalekiej przyszłości. 

W planach są łąki kwietne, karton na zu-
żyte baterie, kiermasz z ciuchami…
W imieniu Jadłodzielni zapraszamy do 
dzielenia się jedzeniem, książkami i po-
mysłami. Żeby lepiej nam się żyło, żeby 
z naszej pięknej planety mogły korzystać 
nasze dzieci i wnuki. Można kręcić no-
sem, że te działania mają ograniczony za-
sięg i że i tak nic już nas nie uratuje przed 
nadciągającą katastrofą klimatyczną, ale 
można zakasać rękawy i działać! Jak Jo-
anna i Marcin.
 Zofia Staniszewska

Rozmowa z szefem z firmy
z małego miasteczka – 08.12.2011

Nowa moda i idea Zero waste
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Przy peronie nr 1 stacji Puszczykowo 
znajduje się zabytkowy budynek dwor-
ca kolejowego z  charakterystyczną wie-
żą zegarową, z przełomu XIX i XX wieku, 
w którym obecnie mieści się restauracja 
„Lokomotywa”. Od tego obiektu rozpo-
czął się rozwój i budowa miasta Puszczy-
kowa. W 1983 roku budynek został wpi-
sany do rejestru zabytków województwa 
wielkopolskiego. Fasada od strony pero-
nu jest wizytówką miasta, a budynek jed-
ną z największych atrakcji turystycznych 
Puszczykowa. 

Zakończono prace renowacyjne
Zakończono prace renowacyjne drew-
nianego, zabytkowego budynku byłego 
dworca kolejowego w Puszczykowie.
– Trwały one sześć lat, więc w tym przypad-
ku adekwatne będzie stwierdzenie, że koniec 
wieńczy dzieło – powiedział starosta po-
znański Jan Grabkowski, który uczestniczył 
w uroczystym podsumowaniu prac.
Przyznaję, że kiedy te sześć lat temu zaczy-
naliśmy renowację, od remontu nieczynne-
go wówczas zegara, nie przypuszczałem, 
że końcowy efekt będzie tak wspaniały – 
dodał starosta.
W trakcie kolejnych lat, przy wsparciu po-
wiatu poznańskiego, dokonano renowacji 
drewnianej konstrukcji wieży zegarowej 
oraz okien, wyremontowano kominy, in-
stalację odgromową i  elektryczną, a  ca-
łość prac zakończyła, prowadzona w kilku 

etapach, renowacja elewacji zewnętrznej.
W  sumie na ten projekt wydaliśmy 135 ty-
sięcy złotych. Pieniądze przekazywaliśmy 
chętnie, ponieważ widzieliśmy zaangażo-
wanie i determinację prywatnych właścicieli 
obiektu. Wsparcie finansowe udzieliły także 
władze gminy – podkreślił Jan Grabkowski.
Starosta poznański stwierdził też, że przy-
kład drewnianego dworca kolejowego 
w  Puszczykowie doskonale pokazuje, że 
warto dbać o zabytki. I to nie tylko te naj-
bardziej znane i rozpoznawalne.
Ten dworzec na pewno jest wyjątkowy 
i świetnie komponuje się z odnowioną stacją 

oraz całym otoczeniem, w jakim się znajdu-
je. Przecież to właśnie na tym dworcu, przed 
laty, wysiadało się i szło na plażę nad Wartą 
– przypomniał Jan Grabkowski.
O  wyjątkowości miejsca mówił również 
Wiesław Biegański, powiatowy konser-
wator zabytków.
– To ważne, aby dbać o tego typu zabytki. 
Nieco mniejsze, ale za to bardzo charakte-
rystyczne. Chciałbym też przypomnieć, że 
nasze prace przy drewnianym budynku by-
łego dworca kolejowego w  Puszczykowie 
zostały już docenione, ponieważ jakiś czas 
temu ten obiekt otrzymał prestiżową na-
grodę Zabytek Zadbany. Przyznano ją wła-
śnie za wyjątkową charakterystykę dworca 
i zakres prac, które zostały wówczas wyko-
nane. Nie ukrywam, że zgłosimy ten obiekt 
do kolejnej, najnowszej edycji tego konkur-
su – powiedział Wiesław Biegański.

Dworzec w Puszczykowie znów zachwyca
Po blisko sześciu latach zakończono remont zabytkowego dworca w Puszczykowie. Renowa-
cję obiektu przeprowadzono dzięki dofinansowaniu z budżetu powiatu. Jak podkreśla Jan 
Grabkowski, starosta poznański zabytki zabytki takie jak puszczykowski dworzec kolejowy, 
to cenna część naszego dziedzictwa narodowego oraz lokalnego. 
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Siedziba Urzędu Pocztowego w Pusz-
czykowie została przeniesiona na ulicę 
Dworcową 47, obok sklepu “Społem”. 
Wcześniej placówka mieściła się na ul. 
Magazynowej. 

Jak podaje Urząd Miejski w Puszczykowie 
godziny otwarcia placówki pozostały bez 
zmian:
dni robocze – 9:00 – 18:00 
soboty – 9:00 – 13:00 

Jest to rozwiązanie tymczasowe, Poczta 
Polska przystępuje bowiem do budowy 
nowej siedziby, o czym będziemy infor-
mować na naszych łamach.
Jak komentują sytuację mieszkańcy Pusz-
czykowa, nowa, tymczasowa siedziba 
Poczty w Puszczykowie będzie sporym 
utrudnieniem, zwłaszcza dla osób, które 
będą miały do odebrania awizo z północ-
nej części miasta. Żeby odebrać awizowa-
ną przesyłkę będą oni musieli dotrzeć te-
raz na ulicę na Dworcową, która położona 
jest w południowej części miasta. 
Poczta Polska to firma o ponad 460-letniej 
tradycji, największy operator na rodzimym 
rynku – zatrudnia ponad 80 000 Pracowni-
ków, cała sieć obejmuje ponad 7600 placó-
wek, filii i agencji pocztowych. W ostatnim 
czasie Poczta Polska zdobyła 1.miejsce w 
rankingu Rzeczpospolitej w kategorii naj-
cenniejszych polskich marek działających 
w sektorze usług. W ogólnym rankingu 
najważniejszych polskich marek 7. W 2017 
r. roku firma zwyciężyła w kategorii „Naj-
lepsza polska usługa 2017” w rankingu 
Polskiego Radia „Lubię, bo polskie”. (red.)

Pozyskaliśmy ponad 3 miliony zł dofinan-
sowania na budowę dróg: przebudowę ul. 
Brzechwy oraz budowę ul. Strzałowej i Dłu-
giej w Mosinie. Przyznana dotacja, która 
stanowi 50% kosztów kwalifikowanych tych 
inwestycji, pochodzi z rządowego programu 
„Fundusz Dróg Samorządowych”, w ramach 
którego Gmina złożyła wnioski o ich dofi-
nansowanie w kwietniu tego roku. – infor-
muje Urząd Miejski w Mosinie.
Objęta wnioskiem inwestycja to przebu-
dowa ul. Brzechwy oraz budowa ul. Strza-
łowej i Długiej w Mosinie, które posiadały 
dokumentację pozwalającą na aplikowa-
nie o przyznanie środków na realizację za-
dania. Wartość projektu przebudowy ul. 
Brzechwy w Mosinie wynosi 4 458 713,00 
zł, z czego 2  229  356,00 zł pokryje dota-
cja. Z kolei koszt kwalifikowany projektu 
budowy ul. Długiej i Strzałowej wynosi 
1 760 743,71 zł, a przyznane dofinansowa-
nie to 880 371,00 zł. Łączna kwota dofinan-
sowania z „Funduszu Dróg Samorządo-
wych” dotacji na realizację tych inwestycji 
to 3 109 727,00 zł.
Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina:
– Cieszymy się z pozyskanego dofinanso-
wania na budowę ul. Brzechwy oraz Długiej 

i Strzałowej. Inwestycje te zostaną wykona-
ne w przyszłym roku. Obecnie procedujemy 
pozwolenie na budowę ul. Lema i przy ko-
lejnym naborze wniosków, w ramach pro-
gramu „Fundusz Dróg Samorządowych”, 
złożymy wniosek o jej dofinansowanie. 
Pracujemy także nad pozwoleniami na bu-
dowę ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalin-
ku, ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej oraz ul. 
Kazimierza Wielkiego, Kazimierza Odnowi-
ciela i Bolesława Krzywoustego w Mosinie. 

Są to najdłuższe odcinki dróg, nad którymi 
pracujemy. Wierzymy, że na realizację tych 
projektów także uda się pozyskać środki tym 
bardziej, że podniesiony został maksymalny 
pułap dofinansowania do 80%. Jeżeli będzie 
udawało nam się pozyskiwać środki na ko-
lejne drogi, w szybszym tempie będziemy 
budowali ważne drogi dla Gminy Mosina. – 
powiedział Przemysław Mieloch, Burmistrz 
Gminy Mosina
 Joanna Nowaczyk, UM w Mosinie

Nowa siedziba Urzędu Pocztowego

Ponad 3 miliony na budowę dróg
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Powołano spółkę “Park Strzelnica”
Różnicą jednego głosu została powołana 
uchwała w sprawie powołania spółki pn. 
“Park Strzelnica”, która będzie zarządzała 
pływalnią w  Mosinie. Budowa obiektu 
teoretycznie ma potrwać około 3 lata 
i kosztować ponad 30 milionów złotych. 
Jak informowaliśmy we wrześniowym 
artykule GMP pt. Opóźnienie w  powo-
łaniu spółki Rada Miejska w  Mosinie na 
poprzedniej sesji zdjęła uchwałę o powo-
łaniu spółki do budowy basenu. Podczas 
XIV Sesji, która odbyła się w  Sali Repre-
zentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultu-
ry, mosińscy rajcy po kilkugodzinnej dys-
kusji podjęli uchwałę o powołaniu spółki 
(głosami 10 za, 9 przeciw).
Według uchwały przedmiotem działal-
ności powoływanej spółki prawa handlo-
wego pn. Park Strzelnica sp. z.o.o. będzie 
m.in wybudowanie krytego basenu wraz 
z infrastrukturą oraz administrowanie i za-
rządzanie obiektem, którego koszt wynie-
sie co najmniej 30 milionów złotych. 
– Utworzenie spółki „Park Strzelnica” to 
kolejny krok w  kierunku spełnienia wielo-
letnich oczekiwań naszych mieszkańców 
– budowy krytego basenu w Mosinie. Cie-
szymy się, że ta długo oczekiwana inwesty-
cja zmierza do realizacji. Chcemy, żeby mo-
sińska pływalnia służyła przede wszystkim 
dzieciom i młodzieży, ale również pozosta-
łym mieszkańcom, którzy będą mogli z niej 
także korzystać. – powiedział Przemysław 
Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina
Trzyosobową radę nadzorczą nowo 
utworzonej spółki, stanowić będą oso-
by rekomendowane przez Radę Miejską 
w  Mosinie – taką zmianę, obok innych 
poprawek wprowadzonych do projektu 
uchwały przygotowanego przez Burmi-
strza, wprowadziła sama Rada. Podjęła 
ona również decyzję, żeby każda zmiana 
w akcie założycielskim spółki była doko-
nywana jej uchwałą.
Po dokonaniu aktualizacji gotowego pro-
jektu basenu, który posiada już pozwo-
lenie na budowę, spółka będzie mogła 
ogłosić postępowanie przetargowe na 
wyłonienie wykonawcy tej inwestycji.

Komentarze
Mosiński Basen czyli projekt z ograni-
czoną odpowiedzialnością…
Komentarz odnośnie wczorajszego gło-
sowania przedstawił na swoim profilu 
społecznościowym Dominik Michalak, 
wice przewodniczący Rady Miejskiej 
w Mosinie:
Dyskusja nad utworzeniem spółki była 
bardzo długa i  merytoryczna. Dlaczego 

głosowałem przeciwko utworzeniu spółki? 
Powodów jest kilka…..Chaos w  przygoto-
waniu dokumentów merytorycznych, brak 
analiz strategicznych, brak szczegółowych 
i rzetelnych analiz finansowych funkcjono-
wania spółki (w  tym finansowania inwe-
stycji).Brak analizy możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych na budowę basenu, 
brak samodzielności spółki w  zakresie re-
alizacji inwestycji (spółka będzie korzystać 
z  pomocy urzędu w  zakresie merytrocz-
nego przygotowania inwestycji – zosta-
nie powołany zespół celowy urzędników). 
Będzie to stanowić obciążenie referatu, co 
może odbić się na realizacji bieżących za-
dań referatu. Zbyt wysoki koszt realizacji 
inwestycji tj. 30.000.000PLN (w wieloletniej 
prognozie finansowej zabezpieczone środ-
ki wynoszą 22.800.000 PLN). Zbyt długi 
czas budowy tj. około 3 lata (do 2023 roku). 
Deklarowane uposażenie Prezesa Spółki 
na poziomie 4400 PLN brutto (obawa co 
do jakości pracy menadżerskiej).

Swój komentarz odnośnie inwestycji za-
mieścił również na portalu TTVI Mosina 
Marcin Ługawiak, Radny Rady Miejskiej:
Od kwoty niecałe 10 mln do 30 mln urósł 
koszt budowy basenu w  Mosinie. To 
ogromna kwota. Nigdy wcześniej tak duża 
nie padła. Uważam, że basen to wspaniały 
obiekt, który posłuży naszym mieszkań-
com, ale:
Inwestycja jest zupełnie nieprzygotowa-
na. Burmistrz na dwóch świstkach papieru 
przedstawił wczoraj na komisji kilka liczb, 

za którymi stoją jakieś zgrubne założenia, 
których jako radni nie poznaliśmy. Nie 
oszacowano popytu, nie przeprowadzono 
konsultacji społecznych, nie przedstawiono 
żadnych alternatywnych rozwiązań tech-
nicznych, nie przedstawiono rozwiązań 
drogowych w tym miejscu, nie mamy żad-
nej z prawdziwego zdarzenia analizy finan-
sowej przedsięwzięcia. Nie wiemy, w  jaki 
sposób będzie organizowany dowóz dzieci 
z całej gminy na zajęcia. Ile dzieci zostanie 
objętych nauką pływania. Nawet nie wie-
my, jak będą się kształtować ceny biletów. 
Dwie kartki papieru i  kilka ogólnych liczb 
to za mało. Tak się nie podejmuje decyzji za 
30 mln zł. Powołujemy kolejną spółkę bez 
gruntownego rozważenia przekształcenia 
MOSiR w  spółkę i  objęcia całą działalność 
sportowo-rekreacyjną działalnością spółki 
prawa handlowego. W  takiej sytuacji VAT 
byłby do odliczenia na przykład od budo-
wy sali gimnastycznej w Krosinku i budowy 
innej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 
To rozwiązanie rodzi inne oszczędności 
z  tytułu obsługi administracyjnej podmio-
tów gminnych zajmujących się sportem. 
? Projekt budowlany został przygotowany 
naprędce przed wyborami. Bogumił Głusz-
kowski, który ma ogromne doświadczenie 
w  zarządzaniu basenami, podczas ostat-
niej sesji wskazał, że w  projekcie zabrakło 
wielu nowoczesnych rozwiązań. Istnieje 
bardzo duże prawdopodobieństwo, że 
projekt jest w  dużej mierze niedoskonały. 
- napisał  Marcin Ługawiak, Radny Rady 
Miejskiej w Mosinie. 
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Basen w Mosinie – szczegóły inwestycji
Obiekt przewidziany jest jako basen kryty 
i ma pełnić różnorodne funkcje: dydaktycz-
ną, zdrowotną, rekreacyjną, sportową – wraz 
z realizacją gminnego programu nauki pły-
wania. Poza funkcją edukacyjną basen peł-
nić będzie funkcję rehabilitacyjno – rekre-
acyjną dla mieszkańców miasta i okolic.
W  ramach pływalni, która stanie na tere-
nie pomiędzy ul. Strzelecką a  Leszczyńską 
w  Mosinie, zaprojektowane zostały dwa 
baseny: pływacki o głębokości 1,3 – 1,8 me-
tra i wymiarach 25 x 14 metrów z 6 torami, 
a  także rekreacyjny – podzielony na dwie 
strefy, obydwie o wymiarach 12 x 6 metrów 
i głębokości 0,8 – 1,1 metra, połączone dwo-
ma przelotami o szerokości ok. 3 metrów.
Jedna z dwóch stref basenu rekreacyjnego 
będzie mogła służyć dzieciom do nauki 
pływania. W  drugiej strefie przewidziano 
masażery, gejzery, przeciwprądy, leżankę 
rurową z napowietrzaniem.  W przestrzeni 
basenowej, zaprojektowana została jesz-
cze jedna część – z przeznaczeniem na ja-
kuzzi. Liczba ratowników jest regulowana 
i  będzie odpowiednia dla ilości osób ko-
rzystających. Oprócz basenów, w  projek-
cie przewidziano zespół socjalny z trzema 
szatniami: dla kobiet, dla mężczyzn i  dla 

rodzin. Każda z nich pomieści 60 osób. Po-
wstanie również szatnia dla osób niepeł-
nosprawnych i dwie sauny suche, a także 
winda na piętro obiektu. Na piętrze wy-
znaczona została część obiektu na wyna-
jem pod działalność związaną z rozwojem 
kultury fizycznej lub zdrowotnej.
Budowa obiektu potrwa około 3 lata 
i  kosztować będzie ponad 30 milionów 
złotych. W  2019 r. dla zbilansowania bu-
dżetu planowana jest emisja obligacji na 
kwotę 10 milionów zł.
Inwestycja wpisana jest do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Obejmuje lata 

2019 – 2021. Planowane kwoty budżetu 
wynoszą odpowiednio 4.000.000,00 zł, 
9.100.000,00 zł i 10.000.000,00 zł.
Gmina Mosina złożyła wniosek do Minister-
stwa Sportu i Turystyki o  dofinansowanie 
budowy pływalni krytej w Mosinie w mar-
cu 2019 r. Wniosek dotyczył Programu 
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej 
z  możliwością uzyskania dofinansowania 
w wysokości 3 500 000,00zł. Gmina Mosina 
nie otrzymała odpowiedzi w zakresie wery-
fikacji wniosku i jego oceny formalnej, ani 
też informacji o jego wyniku. (red.)

Zamieszanie w Krośnie
W  Krośnie na ulicy Głównej (naprzeciwko 
Kościoła) pojawiły się słupki odgradzające 
ścieżkę rowerową od miejsc parkingowych, 
które często wykorzystywane były przez 
klientów znajdującego się w  tym miejscu 
marketu Kris. Jak twierdzą mieszkańcy, 
parkujące tam pojazdy niejednokrotnie 
zastawiały ścieżkę i  stwarzały zagrożenie 
dla poruszających się po niej rowerzystów. 
Niestety pomimo wprowadzonych zmian, 
miejsce to dalej budzi wiele kontrowersji. 
Postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda 
sytuacja. Kierowcy przyzwyczajeni do 
parkowania pod marketem mają niemały 
problem ze znalezieniem miejsc parkin-
gowych. Panuje spore zamieszanie. Wy-
znaczone dodatkowe miejsca ograniczają 
widoczność dla wyjeżdżających samocho-
dów z  ulicy Piaskowej. Oczywiście sama 
ścieżka zdecydowanie poprawiła bezpie-
czeństwo poruszających się po niej rowe-
rzystów. I  to jest największy plus. Pytanie 
czy można ścieżkę zaprojektować tak, aby 
pogodzić interes właścicieli sklepu, którzy 
niewątpliwie stracą na tym rozwiązaniu 
z wygodą użytkowników ścieżki? 
Sprawę komentują też nasi Czytelnicy. 
Oto jeden z listów, jaki dotarł dzisiaj do re-
dakcji w tej sprawie.

– Chciałbym się odnieść do słupków posta-
wionych przy sklepie “Kris” w Krośnie. Bardzo 
dobra inicjatywa dla rowerzystów i pieszych, 
bo w  końcu będzie swobodny przejazd ta 
ścieżką. W końcu samochody przestaną sta-
wać na ścieżce i nie trzeba będzie robić slalo-
mów między nimi. Lecz niestety nie podoba 
mi się parking który teraz został wyznaczo-
ny przy tych słupkach. Gdy stoi na nim jakiś 

większy samochód typu van, suv, bus, wy-
jazd z ulicy Piaskowej jest utrudniony ponie-
waż widoczność samochodów jadących od 
strony Mosiny jest ograniczona. Może przy-
dało by się lustro na przeciw ulicy Piaskowej, 
a może tylko mi to sprawiło problem, bo nie 
zawsze tam stoi jakiś bus. – napisał Pan Ma-
riusz, Czytelnik GMP. (red.)



• 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, szcze-
pione rośliny. Posiadamy i proponujemy stare 

odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus

Oferujemy:

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

tel.  510-180-730,  696-169-526,  694-791-095
www.szkolkaralus.pl e-mail: kontakt@szkolkaralus.pl
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kolor

Drużyna,
ul. Powstańców Wlkp. 47

BEZDOTYKOWA
MYJNIA

S Y S T E M Y   N A W A D N I A J Ą C E

Zapraszamy do naszej nowej myjni bezdotykowej 
w Drużynie ul. Powstańców Wlkp. 47.
Zaletą powstającej myjni w naszej firmie jest to, 
iż mycie pojazdów będzie odbywało się przy 
użyciu bardzo dobrych i renomowanych koncen-
tratów. Środki wykorzystywane są w postaci 
płynnej (nie proszki) co sprawia, że łatwo się 
spłukują i nie pozostawiają plam oraz zacieków.
Dodatkową atrakcją jest TURBO SZCZOTKA - 
lanca ze szczotką wykonaną z długiego naturalne-
go włosia z dyszą podającą bardzo gęstą pianę.

turbo
szczotka!turbo
szczotka!

(J
00

3)

OFERUJE UMOWĘ O PRACĘ
NA STANOWISKU

SPRZEDAWCA – KASJER
NA TERENIE LUBONIA

I PUSZCZYKOWA

kontakt:
kadry@psspuszczykowo.pl

62-040 PUSZCZYKOWO,
UL. POZNAŃSKA 101

tel: 61 8 133 107
kom: 517 107 483

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

TOMASZ BAUM
 udzielanie porad prawnych
 prowadzenie spraw sądowych (pracowni-

czych, spadkowych, ubezpieczeniowych)
 bieżąca obsługa prawna podmiotów 

gospodraczych
 przygotowanie umów i pism
 odzyskiwanie wierzytelności

tel. +48 604 692 465
e-mail: kancelaria@tomaszbaum.pl
ul. Wiosenna 11, 62-052 Komorniki (P

04
2)
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kolor

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

(J
00

7)
(J

00
8)

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

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

Skład Opału

"RAMPA"
W. Wereszczyński

stacja PKP Puszczykówko - ładownia

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

oraz sezonowane drewno kominkowe

Kontakt:  61 633 61 04, 606 767 414 , 61 813 33 41
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Nowy most połączy Luboń i Czapury
Most na rzece Warcie na wysokości Cza-
pur i  Lubonia, połączy dwie sąsiadujące 
ze sobą gminy: Gminę Mosina i Miasto Lu-
boń. Projekt tego przedsięwzięcia uzyskał 
pozytywną opinię Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju, a co za tym idzie rządową dota-
cję na jego realizację w rama  ch programu 
„Mosty dla Regionów”.   Most będzie miał 
ponad 210 metrów długości. Wykonanie 
dokumentacji projektowej inwestycji po-
trwa kilkanaście miesięcy. 
Inwestycja, którą poprowadzi Starostwo 
Powiatowe w  Poznaniu, w  80% zostanie 
sfinansowana z  budżetu państwa. Pozo-
stałe 20% jej kosztów poniosą wspólnie, 
przy równym udziale, Starostwo Powia-
towe, Miasto Luboń oraz Gmina Mosina. 
Dzisiaj, 26 sierpnia, w  miejscu, w  którym 
wybudowana zostanie przeprawa mo-
stowa, odbyła się konferencja prasowa 
z  udziałem przedstawicieli rządu, parla-
mentarzystów i  przedstawicieli samorzą-
dów. W konferencji uczestniczył Burmistrz 
Gminy Mosina Przemysław Mieloch.
Podczas konferencji zorganizowanej 
w  Luboniu, Wiceminister Waldemar Buda 
– Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Infra-
struktury i Rozwoju, przekazał Staroście Po-
znańskiemu Janowi Grabkowskiemu pozy-
tywną opinię tego Ministerstwa w sprawie 
budowy mostu nad rzeką Wartą, w  ciągu 
nowoprojektowanej drogi powiatowej Lu-
boń – Czapury, od drogi wojewódzkiej nr 
430 do drogi powiatowej nr 2460 P.
W  konferencji, udział z  ramienia rządu 
wzięła także Minister Przedsiębiorczości 
i Technologii Jadwiga Emilewicz, Wicemi-
nister Szymon Szynkowski vel Sęk – Sekre-
tarz Stanu w  Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych oraz przedstawiciele lokalnych 
samorządów dwóch sąsiadujących gmin, 
które połączy w  niedalekiej przyszłości 
most: Burmistrz Gminy Mosina Przemy-
sław Mieloch, wiceburmistrzowie Miasta 
Luboń Michał Popławski i  Mateusz Miko-
łajczak, a także Przewodnicząca Rady Mia-
sta Luboń Teresa Zygmanowska.
Pierwszym krokiem realizacji inwestycji 

będzie wykonanie dokumentacji projek-
towej. – Na podstawie tej dokumentacji, 
jeśli będzie ona odpowiednio w czasie przy-
gotowana, zostanie dofinansowany projekt 
i  przedsięwzięcie, największe finansowo 
przedsięwzięcie strukturalne w Wielkopolsce 
– powiedziała podczas konferencji Mini-
ster Jadwiga Emilewicz.
Koszt przygotowania dokumentacji dla 
przeprawy na Warcie to 1,9 mln zł, z czego 
ponad 1,5 mln zł powiat poznański otrzy-
ma z budżetu państwa. Szacunkowy koszt 
całej inwestycji to około 94 mln zł.
– Most to jest dobra metafora, ponieważ 
mosty łączą, nie tylko dwa brzegi, ale po-
trafią łączyć wspólne interesy. Tego typu 
przedsięwzięć nie udało by nam się zreali-
zować, bez współpracy rządu i  samorządu. 
Bez dobrej tkanki komunikacyjnej, bez dróg 
i  mostów, gospodarka nie może się rozwi-
jać, dobra komunikacja to krwioobieg go-
spodarczy… – stwierdziła w swojej wypo-
wiedzi Minister. Jak powiedziała Jadwiga 
Emilewicz, przeprawa mostowa na Warcie 
w tym miejscu, to przede rozwiązanie pro-
blemów aglomeracji poznańskiej. Pozwoli 
ona przemieszczać się szybciej podzielo-
nym rzeką mieszkańcom gmin, a  w  dalej 
– docierać do Poznania.
To także pierwszy etap wyczekiwane-
go ciągu komunikacyjnego, łączącego 
mieszkańców gmin Mosina, Luboń i  Ko-
morniki. Zabierając głos, Burmistrz Prze-

mysław Mieloch podkreślił, że budowa 
tego mostu to inwestycja ważna dla Gmi-
ny Mosina, a także dla całej południowej 
części metropolii poznańskiej. – Ten most 
– mówił Przemysław Mieloch – połączy 
Mosinę z Luboniem i dalej, w kolejnym eta-
pie, z  Komornikami. Myślę, że kiedy zosta-
nie zbudowany i kiedy spotkamy się w tym 
miejscu, za te kilka lat, wszyscy będziemy 
mogli się pochwalić, że we wzorcowy spo-
sób, wspólnie, czyli rząd z  samorządem 
powiatu i  samorządami gminnymi, tę in-
westycję wykonaliśmy. Będziemy z  tego 
dumni, będziemy się z tego cieszyć. 
Dodatkowo most umożliwi Państwowej 
Straży Pożarnej otwarcie posterunku po-
żarniczego na terenie poligonu Szkoły 
Aspirantów PSP, z  którego dzięki nowej 
przeprawie mostowej skróci się czas do-
tarcia służb do miejsca zdarzeń, między 
innymi pożarów i wypadków w okolicach 
Lubonia i Czapur.
Na program „Mosty dla Regionów” rząd 
przeznaczył 2,3 mld złotych. Jak poin-
formował Wiceminister Waldemar Buda, 
o dofinansowanie w ramach tego progra-
mu wpłynęło aż 75 wniosków, z  których 
w pierwszym etapie zrealizowanych zosta-
nie kilkanaście, między innymi most łączą-
cy Luboń i Czapury.
Na przeprawie mostowej o długości 213 m 
i szerokości 15,95 m, oprócz jezdni i chod-
ników, powstanie ścieżka rowerowa. Inwe-
stycja przewiduje budowę przystanków 
oraz pętli autobusowej. Przeprawa mosto-
wa klasy G, dopuszczona dla największego 
tonażu, umożliwi także przejazd wojsko-
wego sprzętu ciężkiego. Będzie to pełno-
prawna, najwyższej klasy i  wytrzymało-
ści obciążeń przeprawa, jakie buduje się 
strategicznie w  kilku miejscach w  Polsce. 
Wykonanie dokumentacji projektowej in-
westycji potrwa kilkanaście miesięcy.
 Tekst i fot. J. Nowaczyk, mosina.pl
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„Swędzidupa" - na wzmocnienie :-)

Dzika róża
Surowcem wykorzystywanym w lecznictwie oraz w kuchni są 
owoce następujących roślin: róża psia (łac. Rosa canina), róża 
rdzawa (łac. Rosa rubiginosa), róża pomarszczona (łac. Rosa ru-
gosa), róża jabłkowa (łac. Rosa villosa) oraz róża damaceńska 
(łac. Rosa damascena). Owoce zbieramy w zależności od rodza-
ju od sierpnia do października, ale koniecznie przed przymroz-
kami. Owoce powinny być dobrze wybarwione i jędrne. Owoce 
możemy suszyć w całości, ale najlepiej oczyścić je przed susze-
niem. W tym celu rozcinamy owoce i nożykiem lub łyżeczką usu-
wamy nasionka i maleńkie włoski, które podrażniają przewód 
pokarmowy. Mniejsze ilości możemy suszyć rozłożone cienką 
warstwą w ciepłym, przewiewnym i zacienionym miejscu. Jeśli 
mamy większą ilość owoców, to wtedy skorzystamy z suszarki i 
suszymy w temperaturze 35 stopni Celsjusza, a najlepiej rozpo-
czynamy suszenie od 100 stopni, a dosuszamy w temperaturze 
35 stopni. Prawidłowo wysuszone owoce mają naturalną barwę 
i kwaskawo-słodkawy smak. Wysuszone i sproszkowane owoce 
to znakomity dodatek na przykład do jogurtu.
Owoce babichy zawierają witaminę C, flawonoidy, karote-
noidy, garbniki, kwasy organiczne, pektyny, cukry, ksanto-
file, sole mineralne, mniejsze ilości witamin B1, B2, E, K i P 
oraz troszkę olejku eterycznego.
Owoce dzikiej róży działają wzmacniająco i są fantastycznym 
źródłem witaminy C. Szypszyna ma działanie przeciwskurczowe, 
moczopędne, przeciwzapalne, przeciwszkorbutowo i żółcio-
pędnie. Owoce stosujemy przy chorobach przeziębieniowych, 
nieżytach przewodu pokarmowego, w chorobie wrzodowej żo-
łądka, dwunastnicy, w biegunkach, a także w chorobach zakaź-
nych w okresie rekonwalescencji.
I jak zwykle kilka przykładów na wykorzystanie „świerzbi dupy”
Odwar z owoców
Łyżkę rozdrobnionych owoców zalewamy szklanką ciepłej 
wody, gotujemy pod przykryciem 5 minut, ale nie dopuszcza-
my do wrzenia. Ostawiamy na 15 minut pod przykryciem do 
naciągnięcia, przecedzamy i pijemy 3 razy dziennie po szklance. 

Stosujemy jako środek moczopędny i witaminowy, a także regu-
lujący przemianę materii. Odwar zapobiega nieżytom jelit i cho-
robom dróg moczowych, jak również jest pomocny w leczeniu 
reumatyzmu i cukrzycy.
Napar z owoców
Łyżkę rozdrobionych owoców zalewamy szklanką wrzątku, osta-
wiamy na 15-20 minut, przecedzamy i pijemy 3 razy dziennie po 
szklance w przypadku anemii, awitaminozy, osłabieniu, niedo-
krwistości, ale także w nerwicach, bezsenności i wyczerpaniu.
Nalewka z owoców
Wkładamy do słoja 0,5 kg oczyszczonych owoców, dodajemy 
szklankę cukru i zalewamy 0,75 litra wódki. Odstawiamy w cie-
płe miejsce na 7 dni, co jakiś czas wstrząsamy słojem. Po tym 
czasie odcedzamy i dobrze odciskamy owoce, przelewamy do 
butelek z ciemnego szkła i przechowujemy w lodówce. Pijemy 
dwa razy dziennie po kieliszeczku jako środek poprawiający 
przemianę materii i trawienie oraz jako wzmagający apetyt.
Syrop z owoców
Kilogram oczyszczonych owoców miksujemy, zagotowujemy 
6 szklanek wody. Do wrzątku dodajemy kilogram cukru oraz 
zmiksowane owoce. Gotujemy na małym ogniu około pół go-
dziny, następnie przecedzamy przez sitko i przelewamy do wy-
parzonych butelek. Stosujemy w przeziębieniu i grypie.
Dzika róża występuje powszechnie i łatwo ją znaleźć, dlatego nikt 
nie powinien mieć problemu z jej pozyskaniem i przerobieniem. 
Obróbka owoców jest troszkę czasochłonna i wymaga cierpliwo-
ści przy oczyszczeniu z pesteczek i włosków, ale warto się wysilić 
i poświęcić na to czas, by zimą mieć pod ręką nieocenione źró-
dło zdrowia. Ja biorę koszyk i sekator i lecę zbierać świerzbi dupy, 
żeby przygotować zapasy na zimę. Na koniec chciałabym jeszcze 
dodać, że przy zbieraniu i oczyszczaniu owoców babichy należy 
stosować gumowe rękawiczki, unikniemy w ten sposób przebar-
wień, które ciężko jest zmyć ze skóry.
 Pozdrawiam różanie
 Willma

Kącik zielarski

Dzisiejszy odcinek ziołowy poświęcam owocom dzikiej róży (łac. Rosa canina), która posiada kilka 
ciekawych, ludowych nazw: babicha, babidupa, szypszyna, szyp, a także świerbohuzy, to nazwa 
która pochodzi z Ukrainy i oznacza dosłownie „świerzbi dupa”. Nazwa wzięła się od tego, że jeśli 
spożyjemy nieoczyszczone z białych włosków owoce dzikiej róży, to na drugi dzień odczujemy to 
podczas „posiedzenia” w toalecie ;) 
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Do Puszczykowa zawitał
Tomasz Wędrowniczek

Zalany tunel w Drużynie Poznańskiej

Puszczykowski Urząd Miejski odwiedziła nietuzinkowa postać – 
Tomasz Pawłowski, znany jako Tomek Wędrowniczek. Pan Tomasz 
podróżuje po polskich urzędach od 1990 roku.
Tomasz Pawłowski, znany w  całej Polsce jako “Tomek Wędrowni-
czek“, od kilkudziesięciu lat odwiedza samorządy naszego kraju. 
Tym razem zawitał do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
– Mam ogromną rodzinę, czyli samorządowców z  całej Polski. Do 
urzędów przyjeżdżam zawsze bez zapowiedzi. Celem mojej wizyty 
jest dokonanie wpisu potwierdzającego moją obecność w  danym 
urzędzie – powiedział w jednym z wywiadów pan Tomek.
Jego celem są spotkania z włodarzami odwiedzanych przez siebie 
powiatów, miast, gmin. Swoje wizyty odnotowuje w  kronikach. 
W kolekcji ma już ponad 100 pamiątkowych ksiąg, zawierających 
dedykacje i  autografy wojewodów, marszałków, starostów, bur-
mistrzów, wójtów oraz przedstawicieli wielu instytucji – w sumie 
ponad 3 tysiące osób! 

Tunel pod torami kolejowymi w Drużynie 
Poznańskiej znów zalany. Wygląda na to, że 
stary problem nadal jest nierozwiązany — 
przejście podziemne tonie w wodzie. 
– W dniu 11.09.19 r. w godzinach wieczornych 
patrol Straży Miejskiej w Mosinie udał się do 
miejscowości Drużyna Poznańska. Na miejscu 
potwierdził fakt ponownego zalania przejścia 
podziemnego przy ul. Wierzbowej. Na miejsce 
wezwano OSP Nowinki, które sprawnie wy-
pompowały wodę. O sprawie powiadomiono 
PKP PLK w Poznaniu celem podjęcia dalszych 
działań dot. usunięcia awarii. – poinformo-
wała Straż Miejska w Mosinie  (red.)

Pomóżmy pogorzelcom z Mosiny
W sierpniu rodzina z Mosiny przeżyła pożar swojego 
mieszkania, w zabudowie szeregowej. Zniszczeniu 
uległ garaż i całe dwupoziomowe mieszkanie, które 
obecnie nie nadaje się do zamieszkania. Wszystkie 
meble, ubrania, sprzęty musiały zostać wyrzucone.
Rodzina potrzebuje przede wszystkim środków fi-
nansowych na generalny remont i zakup niezbęd-
nego wyposażenia.
Otwarto specjalne subkonto GBS Mosina, na któ-
re można wpłacać pieniądze: 
nr konta 80 9048 0007 2007 0000 0215 0060
z dopiskiem „Pomoc dla poszkodowanych w po-
żarze Natalia Bicka”. 
Nie bądźmy obojętni na ludzki dramat, pomóżmy 
potrzebującym – naszym mieszkańcom, naszym 
sąsiadom! 
Rodzina pragnie już teraz, na łamach GMP wyrazić 
swoją wdzięczność dotychczasowym darczyńcom: 
- Podziękowania dla wszystkich mieszkńców, którzy 
udzielili nam już pomocy i wsparcia. Z całego serca 
dziękujemy. Natalia, Zuzia i Maciej. 
 Monika Kujawska



13

Czołówka busów w Krośnie

Porzucony wrak
Do redakcji zgłosił się mieszkaniec Rogalina zaniepokojony po-
rzuconym wrakiem na ulicy Klonowej w Rogalinie. Jak wynika 
z  monitoringu, uszkodzony samochód został wyrzucony z  la-
wety i porzucony na drodze. Teraz okazuje się, że po interwen-
cji policji i straży miejskiej służby nie widzą podstawy prawnej 
żeby ten pojazd usunąć. – Czy to oznacza, że można w naszym 
kraju podrzucać bezkarnie śmieci? – pyta mieszkaniec. 
- Jestem mieszkańcem Rogalina. Po powrocie z urlopu zaniepokoił 
mnie stojący samochód na końcu ulicy Klonowej. Osiedle jest słabo 
zabudowane, dlatego każde zdarzenie budzi zainteresowanie. A ta-
kie szczególnie nasz niepokój. Po weryfikacji okazało się, że jest to 
porzucony wrak mercedesa. Zawiadomiłem policję, ta po wizytacji 
stwierdziła, iż skontaktuje się z właścicielem (auto posiadało nr reje-
stracyjny). – napisał do redakcji zaniepokojony mieszkaniec.
– Jak się później okazało, najdziwniejsze jest to, że nie ma żadnych 
podstaw prawnych do usunięcia samochodu. Według policji po-
jazd nie utrudnia ruchu – chociaż stoi na środku skrzyżowania dróg 
gminnych. Nie zagraża bezpieczeństwu – chociaż zbite reflektory, 
uszkodzona karoseria, ostre krawędzie szkło zagrażają jeżdżącym 
rekreacyjnie dzieciom. Nie zagraża środowisku – chociaż uszko-
dzenia są tak duże że w każdej chwili może dojść do wycieków. Po-
wiadomiłem też straż miejską w  Mosinie. Ta również nie posiada 
podstaw prawnych do usunięcia wraku – dodaje mieszkaniec.
Czy to oznacza, że można w  naszym kraju podrzucać bezkarnie 
śmieci? – dziwi się mieszkaniec. 
Aktuazliacja: 
Na całe szczęście po opublikowaniu informacji w internecie, mimo 
początkowych przeszkód  służbom udało się jednak usunąć wrak. 
Artykuł 50a prawa o ruchu drogowym stanowi:
“Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego 
stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z dro-
gi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza.”
Przepisy wskazują, że usunięcie porzuconego pojazdu jest moż-
liwe ale wiele zależy od tego, na jakim terenie samochód został 
porzucony. Jeżeli wrak zalega na drodze publicznej, w  strefie 
zamieszkania lub strefie ruchu mogącej stanowić fragment 
osiedla, procedury pozbycia się niechcianego pojazdu są jasne. 
Należy zadzwonić do straży miejskiej lub na policję i zgłosić pro-

blem. Służby przyjadą na miejsce i ocenią sytuację. Jeśli mundu-
rowy stwierdzi brak tablic rejestracyjnych, stan wskazujący na 
nieużytkowanie albo realne zagrożenie dla środowiska (wycieki 
płynów eksploatacyjnych), wyśle do właściciela wezwanie do 
zaopiekowania się samochodem. Użytkownik pojazdu ma od 3 
do 14 dni na podjęcie działań. W  przypadku braku reakcji, la-
weta odstawi wrak na parking depozytowy. Koszty holowania 
i postój pokrywa właściciel lub posiadacz. Jeżeli pojazd został 
usunięty na mocy wspomnianego artykułu 130a, na odebranie 
samochodu z parkingu i uregulowanie kwestii finansowych pra-
wo przewiduje 3 miesiące. Jeżeli służby działają na mocy Art. 
50a ten czas jest wydłużony do 6 miesięcy. Po określonym ter-
minie auto przechodzi na własność gminy. W większości przy-
padków samorządy poddają maszynę utylizacji.
Osoba, która porzuciła pojazd na drodze publicznej musi się 
liczyć z  możliwymi konsekwencjami. Kary finansowe przewi-
dziane przez prawo są dotkliwe. Porzucenie wraku w  miejscu 
publicznym może skutkować mandatem w wysokości 500 zło-
tych. Jeśli samochód zagraża bezpieczeństwu, sprawa może się 
skończyć w sądzie, który może nałożyć na właściciela pojazdu 
lub posiadacza grzywnę wynoszącą 1500 złotych.
Dodatkowo, właściciel lub posiadacz pojazdu musi liczyć się 
z kosztami usunięcia, holowania, przechowywania na parkingu 
depozytowym oraz późniejszą, ewentualną utylizacją.
 źródło: moto.pl, Prawo o ruchu drogowym (red.)

9 września w godzinach porannych miał miejsce 
wypadek dwóch busów na jednym z łuków ulicy 
Piaskowej w Krośnie. Kierowca jednego z pojaz-
dów próbował uciec z miejsca wypadku. 
W dniu 09.09.2019 r. o godzinie 07:05 Nasz zastęp 
GBA-Rt został zaalarmowany przez SKKM w Pozna-
niu do wypadku dwóch busów w Krośnie na ulicy 
Piaskowej – napisali strażacy z OSP Pecna.
Jak podało TTVI Mosina po wypadku kierowca 
jednego z pojazdów zaczął uciekać. W pogoń za 
nim ruszył mieszkaniec jednego z bloków spa-
cerujący w pobliżu zdarzenia. W międzyczasie 
dzwonił na policję. Do pościgu przyłączyli się 
pasażerowie drugiego z pojazdów. Mężczyznę 
udało się zatrzymać. Miał 1,13 promila w wydy-
chanym powietrzu.  (red.)
 źródło: TTVI Mosina, OSP Pecna
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W Rogalinie powstała straż konna

Mustang kontra BMW

Dziesięcioosobowy zespół straży konnej został powołany do 
służby na terenie naszego regionu. Przygotowanie do działania 
w charakterze Strażników Ligi Ochrony Przyrody podjęła grupa 
miłośników przyrody oraz jazdy konnej z Rogalina. 
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w  Poznaniu powołał 
uchwałą Grupę Rejonową Straż Ligi Ochrony Przyrody, z siedzi-
bą przy ul. Nowej 3 w Rogalinie.
Nowa grupa społecznych strażników przyrody będzie prowa-
dziła patrole głównie konne (także samochodem) w obrębie wsi 
Rogalin, Rogalinek, Świątniki, Mieczewo i Radzewice, a także na 
części terenów leśnych administrowanych przez Nadleśnictwo 
Babki, w obrębie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.
Czynności patrolowe będą wykonywane społecznie, poruszając 
się głównie konno. Straż Ligi Ochrony Przyrody jest formą orga-
nizacyjną wykonującą działania statutowe LOP utworzoną przy 
Zarządzie Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Poznaniu. Straż Ligi 
Ochrony Przyrody została powołana na podstawie § 40 ust.1 
pkt. 17 Statutu Ligi Ochrony Przyrody z dnia 6 października 2012 
roku, i będzie ona działać w oparciu o uchwalony przez Zarząd 
Okręgu LOP w Poznaniu regulamin. 
Celem powstałej grupy będzie szeroko rozumiana ochrona śro-
dowiska przyrodniczego.

Rejonem działania nowej Grupy Rejonowej Straży LOP w Rogali-
nie będzie obszar Gminy Mosina, w obrębie wsi Rogalin, Rogali-
nek, Świątniki, Mieczewo i Radzewice, a także część terenów le-
śnych administrowanych przez Nadleśnictwo Babki, w obrębie 
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.

------------------
Liga Ochrony Przyrody jest organizacją pożytku publicznego. 
Liga została utworzona w  1928 roku. Głównym celem organi-
zacji jest kształtowanie świadomości i właściwych postaw spo-
łeczeństwa w  stosunku do otaczającej przyrody i  środowiska 
naturalnego. Zarząd Okręgu LOP w Poznaniu prowadzi konkur-
sy przyrodnicze i ekologiczne dla szkół i szkolnych kół LOP. Po-
nadto ZO w Poznaniu prowadzi akcje propagandowe, prelekcje 
i wykłady, organizuje festyny.
Przy Zarządzie Okręgu w Poznaniu utworzona została pierwsza 
w  kraju grupa Straży Ligi Ochrony Przyrody, która podejmuje 
zarówno prewencyjne działania kontrolne, jak i działania inter-
wencyjne reagując na zgłoszenia obywateli. (red.)
Źródło, zdjęcia: Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Poznaniu; 
Majątek Rogalin 

31 sierpnia br. około godziny 11.45 w Łęczycy przy ul. Po-
znańskiej doszło do dość poważnej kolizji z udziałem dwóch 
aut osobowych: Forda Mustanga oraz BMW. Obydwa samo-
chody były prowadzone przez mężczyzn. Na fotelach pasa-
żerów siedziały partnerki kierowców. W Fordzie znajdowało 
się również małe dziecko. 
Jak się dowiedzieliśmy kierowca BMW usiłował skręcić do 
punktu ze skupem złomu. Przeciął on niestety drogę ja-
dącemu w kierunku Lubonia Fordowi Mustangowi. Pasa-
żerka auta BMW została zabrana do szpitala przez Zespół 
Ratownictwa Medycznego. Kwestią winy oraz klasyfikacją 
zdarzenia (wypadek czy kolizja) zajęła się już policja. 
Na miejscu zdarzenia pojawiły się Jednostka Ratowniczo 
– Gaśnicza nr 9 z Mosiny, OSP Puszczykowo, Zespół Ratow-
nictwa Medycznego z Poznania oraz Policja.
Dziękujemy za udostępnienie informacji OSP Puszczykowo.
 Paulina Korytowska
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Seniorze nie jesteś sam Pierwsza pomoc

Zalany tunel i ulice w Mosinie

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Han-
dlowej w  Poznaniu we współpracy 
z  Gminą Mosina serdecznie zaprasza na 
szkolenie pt. „Seniorze nie jesteś sam”, 
które jest skierowane m.in. dla seniorów 
jak i  osób, które chcą poszerzyć swoją 
wiedzę w temacie bezpiecznego handlu.
Szkolenie odbędzie się 17 października 
o  godzinie 11.00 w  Mosińskim Ośrodku 
Kultury (Sala Kolumnowa), 
Tematy omawiane podczas szkolenia:
• umowy zawierane poza lokalem przed-

siębiorstwa na tzw. „prezentacjach” – 
gdzie szukać informacji o przedsiębior-
cy który proponuje zawarcie umowy, 
jakie prawa posiada konsument zawie-
rający taką umowę a  jakie obowiązki 
ma przedsiębiorca?

• prawo do odstąpienia od umowy zawar-
tej na tzw. „prezentacji” – sposób odstą-
pienia od umowy, termin na odstąpie-
nie i inne zagadnienia praktyczne,

• jak reklamować towar – czym jest gwa-
rancja i  rękojmia, w  jakim terminie 
mogę złożyć reklamację i czego mogę 
żądać od gwaranta lub sprzedawcy 
w przypadku wady towaru?

• zwroty towarów – czy mogę się rozmy-
ślić i zwrócić zakupiony towar?

• towary niezamówione i  zawieranie 
umów przez telefon – czy muszę płacić 
za niezamówiony towar, czy umowa 
zawarta telefonicznie przez akwizytora 
jest dla mnie wiążąca?

Osoby zainteresowane uczestnictwem 
w  szkoleniu proszone są o  kontakt 
z Gminnym Centrum Informacji w Mosi-
nie, ul Dworcowa 3, I piętro, pokój nr 16, 
tel.: 61 8 192 746. gci@mosina.pl

Gminne Centrum Informacji w Mosinie         
serdecznie zaprasza

na bezpłatne warsztaty pt. 
„PIERWSZA POMOC W PRAKTYCE”

17 października 2019 roku
 GODZINY: 15.00 - 19.00

W programie m.in.:
- zasady udzielania pierwszej pomocy,
- resuscytacja krążeniowo- oddechowa 
(niemowlęta, dzieci, dorośli),
- postępowanie z Automatycznym Defi-
brylatorem Zewnętrznym (AED),
- ćwiczenia praktyczne. 
Zapisy pod numerem telefonu: 
61 8 192 746 w godz. 7.30-15.30 
lub email: gci@mosina.pl
(ilość miejsc ograniczona – grupa do 10 osób)

29 sierpnia w trakcie popołudniowej ulewy zalany został tunel 
przy ulicy Śremskiej w Mosinie. Wielu z kierowców miało proble-
my z przejechaniem na drugą stronę miasta. 
Choć ulewa była gwałtowna, to na szczęście krótkotrwała. Ka-
nały burzowe tunelu na ulicy Śremskiej w Mosinie nie zdołały 
przyjąć i odprowadzić masy wody, jakie przyniosła ulewa. Przez 
jakiś czas sytuacja była się dość niebezpieczna. Wielu kierowców 
miało problem z pokonaniem zalanego odcinka.
Problem zalanych ulic występuje też w wielu innych miejscach. Na 
naszą skrzynkę pocztową otrzymujemy informację od mieszkańców:
– Rozumiem, że opady deszczu potrafią być uciążliwe ale chciał-
bym zaprosić naszych Prominentów z Miasta aby spróbowali 
przejść suchą stopą przez krzyżówkę na ulicy Bolesława Śmia-
łego. Kiedy możemy spodziewać się normalnych ulic? – napisał 
Czytelnik GMP.

Wybrane komentarze mieszkańców jakie pojawiły się w tym te-
macie na łamach GMP w internecie:
“Od początku było wiadome ze ten tunel to architektoniczna 
porażka… ten kto jeździ tam rowerem ten wie jak ciężko pod-
jechać a i nie tylko to jest w nim beznadziejne… jak się jedzie 
autem to niekiedy ciężko jest zobaczyć pieszego, którzy prze-
chodzi przez pasy…”
“Nareszcie długo wyczekiwany basen.”
“Normalnie Wenecja tylko Kajaków brak.”
“To nie pierwszy raz. Jakiś miesiąc temu było jeszcze gorzej jak 
w nocy zaczęło padać.”
“Przy takiej ulewie wiadomym jest, że w tak obniżonych miej-
scach zbierze się woda. Za parę godzin będzie sucho. Lepszy ten 
tunel i wiadukt w Łęczycy niż stanie na przejeździe po 30 min.”
(red.)
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kolor

tel. 501 099 327, 572 202 280

niwelacji terenu
wykopy pod fundamenty, piwnice
wykopy pod szamba, studnie, kanalizacje, 
kable elektryczne, przyłącza wodne
zasypka fundamentów
korytowanie pod drogi, kostkę brukową, 
chodniki
drenaż budynków i działek
kopanie/oczyszczanie stawów, basenów, 
oczek wodnych
karczowanie terenu,
usługi wywrotką z dźwigiem HDS
(stawka godzinowa)
usługi koparko-ładowarką (stawka godzinowa)
operator z uprawnieniami
możliwość negocjacji ceny w zależności od 
długości czasu i rodzaju wykonywanej pracy.

Oferujmy usługi koparko-ładowarką
i wywrotką z dźwigiem HDS w zakresie:
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e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl 
www.jessa.com.pl 

W YCENY  
NIERUCHOMOŚCI

     DOMY 

     LOKALE 

     DZIAŁKI 

     SPECJALISTYCZNE 

TEL. 572 642 585 
Rzeczoznawca majątkowy
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ARCHITEKTURA

PROJEKTUJEMY:
DOMY JEDNORODZINE JEDNO I DWULOKALOWE 
BUDYNKI WIELORODZINNE 
BUDYNKI USŁUGOWE I HANDLOWE 
SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, APTEKI 
BUDYNKI PRZEMYSŁOWE, HALE 
WNĘTRZA MIESZKALNE, BIUROWE I KOMERCYJNE 
PLACE ZABAW 
ADAPTACJE PROJEKTÓW TYPOWYCH 
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY
ANALIZY DZIAŁKI 
DOKUMENTACJĘ DO WARUNKÓW ZABUDOWY 
PROWADZIMY FORMALNOŚCI W URZĘDACH 
NADZÓR AUTORSKI
PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE

www.rsarchitektura.pl
tel. 509 749 209           fb@RSarchitektura

BIURO PROJEKTOWE
RS ARCHITEKTURA
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Spreparowany życiorys Jakuba Krauthofera-Krotowskiego
Opowieść o Jakubie Krauthoferze-Krotowskim obrosła 
przez lata w mity i niedopowiedzenia, które przysłaniają 
nam prawdę o jego osobie. Jest to widocznie szczególnie 
na naszym mosińskim poletku, gdy dla celów wykreowania 
z niego lokalnego bohatera pomijano niewygodne fakty oraz 
przeinaczano niektóre epizody z jego życia. W niektórych 
przypadkach można nawet mówić o ich fałszowaniu – nie 
mnie jednak rozstrzygać, czy było to fałszowanie świadome 
czy niezamierzone.

Oprócz pracy magisterskiej śp. Marii Magdaleny Olejniczak, 
która szczególnie przyczyniła się do rozpropagowania osoby 
Krauthofera, możemy spotkać się w Mosinie z dwoma na-
jbardziej reprezentacyjnymi tekstami na jego temat, które 
do dzisiaj kształtują nam obraz poznańskiego adwokata. 
Pierwszy z nich został zamieszczony w rozdziale „Osoby 
związane z Mosiną i miejscowościami obecnej gminy” pracy 
zatytułowanej „Mosina 700 lat. Album jubileuszowy. Miasto 
i gmina” opracowanej przez Włodzimierza Łęckiego, a wy-
danej w 2002 roku. Autorami rozdziału byli Jacek Szeszuła oraz 
Tomasz Żak, jednak z opisu albumu nie wynika, który z nich 
popełnił biogram Jakuba Krauthofera-Krotowskiego. Tekst 
ten nazwijmy umownie „Biogramem Pierwszym” i taką nazwę 
będziemy stosować dla niego w dalszej części wywodu. Dru-
gim z kolei teksem jest zamieszczony na stronie internetowej 
www.zolnierzewolnosci.pl artykuł Joanny Nowaczyk zaty-
tułowany „Krótki sen o Polsce”, który nazwiemy „Biogramem 
Drugim”. W tym miejscu, gwoli porządku i zachowania stan-
dardów cytowania, zaznaczam, że z tekstu tego korzystałem 
dnia 17 września 2019 roku o godzinie 17:17. Warto również 
dodać, że tekst ten jest także dostępny na oficjalnej stronie 
Urzędu Miejskiego w Mosinie. W dwóch wymienionych wyżej 
biogramach odnaleźć możemy pewne nieścisłości, nadinter-
pretacje faktów, a także podawanie nieprawdziwych infor-
macji bez poparcia w materiałach źródłowych i opracowani-
ach historycznych. Skupię się tylko na tych fragmentach, które 
według mnie wymagają dopowiedzeń bądź sprostowań.

W Biogramie Pierwszym wątpliwości budzi podana data uro-
dzin Jakuba Krauthofera-Krotowskiego – podano 28 lipca 
1806 i jest to sprawa dyskusyjna. W opracowaniach naukow-
ych można odnaleźć informacje, że był to jednak dzień 25 
lipca1. Jakkolwiek nie jest to sprawa jednoznacznie rozstrzy-
gnięta, to warto zaznaczyć, że w takiej sytuacji należy te wąt-
pliwości podać do wiadomości celem uzupełnienia Biogramu 
Pierwszego. 

Biogram Drugi zawiera pewne informacje o początkach kari-
ery Krotowskiego: „Po ukończeniu Uniwersytetu Berlińskiego, 
pracował najpierw w sądzie berlińskim, potem w Poznaniu, 
gdzie otworzył własną kancelarię adwokacką”. W literaturze 
naukowej zostało już dowiedzione, że studia prawnicze 
poznański adwokat odbył w latach 1824-1829 na Uniwersy-
tecie Wrocławskim2. Podane w cytowanym biogramie stwi-
erdzenie o berlińskich studiach Krotowskiego nie znajduje 
zatem żadnego potwierdzenia w materiale źródłowym, a na 
dodatek zostało już dawno obalone. Jeśli chodzi o rzekomą 

1 Z ksiąg obywatelstwa, „Kronika Miasta Poznania”, 1923, R. 1, nr 9/10, s. 205.
2 A. Białobocki, Absolwenci Gimnazjum i Liceum Świętej Marii Magdale-
ny w Poznaniu 1805-1950, Poznań 1995, s. 71.

pracę w berlińskim sądzie, to „informacja” ta została praw-
dopodobnie zaczerpnięta przez autorkę z tekstu autorst-
wa Krzysztofa Pola3, który niestety również nie jest wolny 
od nieprawdziwych informacji. Można to zaobserwować 
w dalszej części Biogramu Drugiego – powielone zostały 
w nim niezweryfikowane twierdzenia Krzysztofa Pola.

„Ideą słowianofilską przesiąknięte były też jego wykłady z en-
cyklopedii i metodologii prawa, które w roku 1843 wygłaszał 
w pałacu Działyńskich w Poznaniu” – taki zapis możemy 
odnaleźć w pierwszym z omawianych tekstów. Faktycznie 
nic nie wiadomo na temat tego, czy prelekcje Krotowskiego 
w 1843 roku były „przesiąknięte ideą słowianofilską”. Pier-
wszy z wykładów odbył się 2 listopada 1841 roku i fakty-
cznie z relacji „Tygodnika Literackiego” możemy dowiedzieć 
się, że autor zawarł w nim sporo idei wychwalających Słowi-
ańszczyznę4. Prelekcje Krauthofera przestały być jednak relac-
jonowane wraz z numerem z 3 stycznia 1842 roku5, stąd stwi-
erdzenie o treści tychże z 1843 roku jawi się jako spekulacja 
bądź pomyłka w dacie, nie pierwsza z resztą w tym Biogramie. 
Błąd ten pojawia się również w „Polskim Słowniku Biografic-
znym”6 i być może to na niego powołali się autorzy Biogramu 
Pierwszego. W sprawie wykładów Krotowskiego kolejne 
nieporozumienia pojawiły się także w Biogramie Drugim: 
„Działalność polityczną, Krauthofer rozpoczął od publikacji 
w Tygodniku Literackim, na temat potrzeby przeciwdziałania 
germanizacji, po czym zainicjował w poznańskim pałacu Dz-
iałyńskich polskie zebrania o charakterze popularno-naukow-
ym”. Niby jedno zdanie, a błąd goni tutaj błąd. Po pierwsze, 
z bibliografii zawartości „Tygodnika Literackiego”7 nie wyni-
ka, by Krauthofer opublikował jakikolwiek tekst o „potrzebie 
przeciwdziałania germanizacji”. Po drugie, przypisywanie mu 
zainicjowania wykładów w Pałacu Działyńskich to już czystej 
wody manipulacja. Wiemy, że za całą sprawą stali Karol Libelt 
i hrabia Tytus Działyński, który bezskutecznie walczył w latach 
40-tych XIX wieku o powołanie w Poznaniu uniwersytetu. Po 
trzecie, określenie odbywających się w latach 1841-1843 
3 K. Pol, W 150. Rocznicę śmierci: adwokat Jakub Krauthofer-Krotowski 
(1806-1852), „Palestra”, 2002 nr 46/7-8.
4 „Tygodnik Literacki”, 22.11.1841, nr 47, s. 390-394.
5 „Tygodnik Literacki”, 03.01.1842, nr 1, s. 7-8. 
6 Z. Grot, Krotowski Jakub, „Polski Słownik Biograficzny”, T. XV, Wrocław 
1970, s. 349.
7 „Tygodnik Literacki”: 1838-1845, oprac. H. Wieland, Poznań 1997.
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wykładów mianem „zebrań o charakterze popularno-nau-
kowym” jest zwykłym nadużyciem. Były to wykłady różnych 
prelegentów z historii Polski, fizyki, chemii, metodologii pra-
wa, agronomii i malarstwa. Przyjęto system uniwersytecki 
podziału na semestr letni i zimowy, a za udział w wykładach 
uczestnicy płacili coś na kształt czesnego8. Ot, wypisz wymaluj 
zaczątek polskiego uniwersytetu w warunkach braku zgody 
na jego utworzenie. 

Odnośnie działalności politycznej Krauthofera mamy do 
czynienia z wieloma niewiadomymi, jednak nie przeszkadzało 
to autorom w przedstawieniu jednoznacznych sądów w tym 
temacie. W Biogramie Pierwszym czytamy, iż „do pracy pol-
itycznej przekonały Krauthofera rodziny Woykowskich i Dz-
iałyńskich”. Niestety, znowu brakuje tutaj źródeł na poparcie 
tej hipotezy ubranej w szaty pewnika. Trudno powiedzieć, 
jak rodzina Działyńskich miała przekonywać Krotowskiego 
do podjęcia działalności politycznej. Wiemy jednak, co sąd-
zili oni o tej działalności w trakcie jej apogeum, czyli w roku 
1848. Hrabia Tytus Działyński skwitował wtedy polityczne 
wybryki Krauthofera nazywając go „durniem”9 , a jego żona 
Celestyna określiła poznańskiego adwokata mianem „zdat-
nego, ale niedobrego człowieka”10. Z kolei Antoni Woykow-
ski w liście do Marii Przepałkowskiej przekonywał ją, by ta 
pohamowała polityczne zapędy Krotowskiego11. Nawet, jeśli 
ten mógł wcześniej zainspirować Krauthofera do działalności 
publicznej, to ewidentnie nie był zadowolony z jej efektów. 
Podkreślmy jednak z całą mocą, że przytoczone wcześniej 
zdanie z Biogramu Pierwszego to tylko czyste przypuszczenie, 
choć ujęte w słowa tak, jakby było potwierdzonym faktem 
historycznym.

Kontynuując rozpoczęty wcześniej wątek przytoczmy cytat 
z Biogramu Drugiego: „W 1843 roku w „Gazecie Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego”, ogłosił artykuł o języku polskim 
w sądownictwie, domagając się jego równouprawnienia. Taka 
polityczna już działalność, wzbudziła ostrą reakcję władz prus-
kich – Krauthofer oddany został pod stały nadzór policyjny”. 
Czy oby na pewno taka działalność mogła wzbudzić ostrą reak-
cję władz? Cała sprawa toczyła się o możliwość używania przez 
Krotowskiego języka polskiego w postępowaniu sądowym. 
Sąd w Poznaniu dwukrotnie domagał się od niego złożenia 
skargi w języku niemieckim i nie chciał przyjąć jej polskiej 
wersji. Krauthofer odwołał się jednak do ministra Mühlera 
w Berlinie, który nakazał poznańskiemu sądowi przyjęcie 
skargi w języku polskim12. Epizod ten można podsumować 
jako znakomite wyczucie Krauthofera podparte znajomością 
prawa, które zaowocowało zwycięstwem na legalnej drodze 
postępowania wobec zaborcy. W sprawę tę włączył się nawet 
minister sprawiedliwości, który stanął po jego stronie. Czy za-
tem, mając ministra pruskiego rządu po swojej stronie, można 
tutaj mówić o „ostrej reakcji władz” na działalność związaną 
z walką o równouprawnienie języka polskiego? Trudno to 

8 Zob. E. Bątkiewicz, Tytus Działyński (1796-1861) Polityk. Społecznik. 
Twórca kultury, Poznań 2011, s. 146.
9 T. Działyński do żony, Port Winiary, 1848, Biblioteka Kórnicka syg. 7332, K. 391.
10 S.K. Potocki, Wydarzenia 1848r. w poznańskiem w świetle listów i re-
lacji Działyńskich, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, 1988, Z. 22, s. 236
11 Zob. R. Erzepki, Z tek wielkopolskich prof. Bolesława Erzepkiego. Julia 
Woykowska. Listy z r. 1848, „Kronika Miasta Poznania”, 1934, R. 12, Nr 1, 
s. 105-106.
12 Die polnische Sprachfrage in Preussen, Zweites Heft, Leipzig 1845, s. 
270-271.

połączyć w logiczną całość. Na dodatek sprawa walki o równ-
ouprawnienie miała miejsce w drugiej połowie 1843 roku, 
a raporty policji z jego podróży do Kalberga i Belgii pochodzą 
z lat 1846-1847. Spore zatem musiała mieć opóźnienie policja 
w swojej „ostrej reakcji”. Wątek ten jest jednak bardzo zagad-
kowy i sam osobiście stawiam hipotezę, że ogniwem łączącym 
Krauthofera, jego działalność polityczną oraz nadzór policyjny 
nad jego osobą była Maria Przepałkowska. To ich wspólne 
wojaże (i tylko one) były opisywane w aktach poznańskiej 
policji, a naczelny prezes w swoich sprawozdaniach otrzymy-
wał informacje o zdradach małżeńskich Krauthofera właśnie 
z panną Przepałkowską, nazwanej w raporcie ministra spraw 
wewnętrznych „jego konkubiną”13. Być może to nieobyczajne 
życie poznańskiego adwokata było przyczyną zainteresowania 
ministra spraw wewnętrznych, któremu de facto Krauthofer 
podlegał jako urzędnik - komisarz sprawiedliwości.

Kolejnym błędem faktograficznym z Biogramu Pierwszego jest 
następujące stwierdzenie: „W roku 1850 mieszkańcy okręgu 
pleszewskiego wybrali go posłem do sejmu pruskiego”. Fak-
tycznie wybory do pruskiego sejmu (tak zwanego „sejmu 
rewizyjnego”) miały miejsce 17 i 27 lipca 1849 roku, a sam 
Krotowski złożył mandat poselski w sierpniu 1849 roku14. Jeśli 
jesteśmy już przy omawianiu Biogramu Pierwszego, to warto 
przytoczyć jego zakończenie, które stanowi podsumowanie 
ogłoszenia tak zwanej „Rzeczpospolitej Mosińskiej” z maja 
1848 roku. „Bardzo trudno jest dzisiaj ocenić działalność 
Krauthofera-Krotowskiego na tle zaistniałych w 1848 roku 
wydarzeń. Myśląc realnie, nie miała ona szans powodzenia, 
ale była przykładem manifestacji antypruskiej i dowodem 
walki o Polskę”. Są to stwierdzenia prawie słowo w słowo 
wyjęte z pracy magisterskiej śp. Marii Magdaleny Olejniczak, 
które przytoczyła ona także w jednym ze swoich artykułów 
prasowych15 . Nie wydaje się zbyt eleganckim obyczajem cy-
towanie innych bez podania stosownego odwołania.

Każdy kto choć raz brał udział w uroczystej sesji Rady Mie-
jskiej w Mosinie zna słowa: „Urzędowo proklamuję i ustana-
wiam Rzeczpospolitą Mosińską, której godłem będzie orzeł 
z wieńcem i napisem Polska Powstająca”, które odczytywane 
są każdorazowo jako cytat z Jakuba Krauthofera-Krotows-
kiego. Podawane są one w oficjalnych stenogramach z po-
siedzeń Rady i są cytowane w innych miejscach, przez co 
zaczęły żyć niejako własnym życiem. Nie znajdziemy ich jed-
nak w żadnych źródłach i opracowaniach historycznych, stąd 
wniosek, że zostały wymyślone i włożone w usta Krotowskiego 
grubo po jego śmierci. Nadal cytuje się i przypisuje ich rze-
kome autorstwo „naczelnikowi Rzeczpospolitej Mosińskiej”, 
co najdelikatniej mówiąc, jest mijaniem się z prawdą histo-
ryczną. Słowa spreparowane podobnie jak życiorys Jakuba 
Krauthofera-Krotowskiego – niech ta smutna puenta będzie 
początkiem naszej wspólnej drogi ku prawdzie.

 Wojciech Czeski

13 K. Makowski, Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, Poznań 1992, 
s. 201.
14 Z. Grot, Działalność posłów polskich w sejmie pruskim (1848-1850), 
Poznań 1961, s. 219, 265.
15 M. Olejniczak, Działalność partyzancka Jakuba Krauthofera Krotow-
skiego w powstaniu 1848 roku. Ogłoszenie „Rzeczpospolitej Mosińskiej”, 
„Ziemia Mosińska”, Czerwiec 1996, nr 4/6 (124/6).
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Fotowoltaika
Pompy ciepła

Kolektory słoneczne

www.energiasloneczna.info.pl

tel. 600 400 510

tel. 503 328 650

Sól i Pieprz
ul. Podleśna 1b

62-040 Puszczykowo

solipieprz.ak@gmail.com

   ORGANIZUJEMY:
          przyjęcia okolicznościowe,
      komunie, chrzciny, wesela,
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restauracja.puszczykowo

Kancelaria prowadzi cykl bezpłatnych porad prawnych 
po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2

62-060 Stęszew
tel. 695 609 449

e-mail: kosewski@bksc.pl

Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85

62-030 Luboń
tel. 695 609 449

e-mail: kosewski@bksc.pl

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9

63-100 Śrem
 tel. 695 609 449

e-mail: kosewski@bksc.pl
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Szczęście sprzyja lepszym

Kiedy rozmawialiśmy ponad cztery lata temu po sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie, przed wyborami w 2015 roku, powie-
dział Pan, że jeśli zostanie posłem będzie Pan pracował na 
rzecz wszystkich gmin powiatu poznańskiego. Dostał się 
Pan potem do Sejmu RP z  11 miejsca. Dzisiaj partia, którą 
Pan reprezentuje – Prawo i  Sprawiedliwość ma najwyższe 
poparcie społeczne, a  Pan jest chyba najbardziej znanym 
posłem w regionie, często w mijającej kadencji widywanym 
także w Mosinie i Puszczykowie. 

Bartłomiej Wróblewski: - Wysokie poparcie nie jest związane 
z sympatią do poszczególnych polityków, lecz przede wszystkim 
z akceptacją polityki, którą PiS prowadzi. Nasza polityka jest kon-
sekwentna. Dotrzymaliśmy obietnic, które składaliśmy, a  które 
opozycja przedstawiała jako nierealne. Gospodarka się nie zała-
mała, co więcej mamy jeden z najwyższych wzrostów gospodar-
czych nie tylko w Europie, ale i na świecie. Jesteśmy wiarygodni 
społecznie i gospodarczo. I nawet, jeśli zdarzają się jakieś sytuacje, 
które zresztą zawsze się pojawiają ze względu na słabość konkret-
nego człowieka, to myślę, że wyborcy rozumieją, że są to przypad-
ki jednostkowe. Co więcej, jeśli pojawiają się nadużycia ze strony 
członków naszej formacji, to u nas nie ma świętych krów, bo nasza 
misja jest ważniejsza niż interesy poszczególnych osób.
E.B. – Ale okoliczności sprzyjają rządzącym.
B.W. – Wilczym prawem opozycji jest krytykowanie, natomiast ta 
krytyka nawet, jeśli czasami punktowo trafiona, całościowo jest 
nieprzekonująca. Nie sprawdziły się zapowiedzi, że nie zamierzamy 
zrealizować tego, co obiecaliśmy w 2015 r. Twierdzono, że sytuacja 
gospodarcza będzie zła, że Polska straci pozycję na arenie między-
narodowej. Te obawy nie potwierdziły się. Programy społeczne są 
zrealizowane, gospodarka jest w dobrym stanie, pozycja między-
narodowa Polski również. Nie prowadzimy już polityki przytaki-
wania wielkim tego świata, wyrażamy własne zdanie i stopniowo 
zaczyna być to akceptowane. Jesteśmy ważnym państwem z punk-
tu widzenia USA, bo wyraźnie opowiadamy się za wzmocnieniem 
wspólnej transatlantyckiej polityki bezpieczeństwa, ale także 
w Unii Europejskiej, mimo tego, że cały czas istnieją różnice w za-
patrywaniu na niektóre sprawy np. migrację. Najprawdopodobniej 
Polska będzie miała silnego komisarza w ważnym dla nas obsza-
rze, tj. Janusza Wojciechowskiego odpowiedzialnego za rolnictwo. 
Nasi rolnicy byli przez wiele lat dyskryminowani i otrzymywali dużo 
mniejsze dopłaty. Chcemy, aby szybko nastąpiło zrównanie dopłat, 
a w każdym razie abyśmy doszli do średnich dopłat w UE.
E.B. – Na ile, Pana zdaniem, skuteczny jest nasz rząd, a na ile jest 
to zbieg sprzyjających okoliczności w rozwoju gospodarczym?
B.W. – Stare powiedzenie mówi, że szczęście sprzyja lepszym. 
Ale w  tym wypadku nie jest to tylko kwestia szczęścia. To kilka 
elementów, które stanowią linie przewodnie naszego programu 
i mają konsekwencje gospodarcze, czyli zrównoważony rozwój – 
starania, aby cała Polska się rozwijała. Drugi element to taki, że 
nasze programy społeczne pomogły nam utrzymać wysokie tem-
po rozwoju gospodarczego w  czasie dekoniunktury w  Europie 
i  na świecie. Nie jest to element nieroztropnego rozdawnictwa, 
jak twierdziła opozycja, ale wzmocnienie gospodarcze. Po trzecie, 
programy społeczne można postrzegać jako pomoc państwa, ale 
nawet liberalni ekonomiści zauważyli, że takie programy pro spo-
łeczne są rodzajem ryczałtowego zwrotu podatków. Prowadzą 
w praktyce do obniżania obciążeń podatkowych.

E.B. – W  ocenie Głosu Wielkopolskiego był Pan najbardziej 
aktywnym posłem Wielkopolski. Ma Pan za sobą cztery lata 
pracy w Sejmie. Jak ocenia Pan ten czas? Parę lat temu po-
wiedział Pan, że chce być politykiem i robić coś dobrego dla 
kraju. Jak to wygląda z perspektywy minionej kadencji? 
B.W. – Jestem Wielkopolaninem z urodzenia. Wyrosłem w sza-
cunku dla pracy, dlatego staram się ciężko pracować. Starałem 
się też, aby mieszkańcy naszego regionu, także Mosiny i Pusz-
czykowa, Stęszewa czy Kórnika mieli swojego posła, na które-
go mogą liczyć. Nigdy nie pytałem o  poglądy polityczne, po 
prostu pomagałem. W  wielu miejscach funkcjonowały moje 
biura poselskie – dziesiątki osób skorzystały z porad prawnych, 
w sprawach emerytalnych, rentowych czy budowlanych. Zale-
żało mi na tym, żeby mieszkańcy mieli poczucie, że mają swo-
jego posła, niezależnie od poglądów politycznych.
E.B. – Zmieniając temat, największą bolączką w gminie Mo-
sina są drogi, często w czasie deszczu nie do przebycia dla 
jednośladów i  pieszych. Jaka jest szansa na poprawę? Czy 
możemy liczyć na normalne dojazdy do swoich posesji?
B.W. – Nakłady na budowę i modernizację dróg zwiększyliśmy 
sześciokrotnie, od 800 milionów zł w 2015 roku do 5 miliardów 
w roku bieżącym. To olbrzymia zmiana nawet, jeśli uwzględni-
my, że koszty tych inwestycji wzrosły o  kilkadziesiąt procent. 
Natomiast budowa dróg zawsze jest uzależniona od aktyw-
ności danego samorządu. Deklaruję, że będę wspierać wasze 
samorządy i  burmistrzów. Jeśli będą aktywni to zmienimy 
wspólnie dużo. Będę szczególnie wspierał budowę obwodnicy 
Mosiny, tzw. Czerwonkę. W  Puszczykowie chciałbym jednak, 
aby nowe inwestycje nie burzyły unikalnego charakteru miej-
scowości jako „miasta-ogrodu”.
E.B. – Czy mogę prosić o kilka słów na temat życia prywatne-
go? Ożenił się Pan niedawno, w połowie kadencji…
B.W. – I to jest największym moim osiągnięciem i radością mo-
jego życia… Tak, od dwóch lat jestem szczęśliwym małżonkiem. 
E.B. – Jaką rolę odgrywa żona w Pana życiu politycznym, po-
selskim?
B.W. – Mocno mnie wspiera. Jest doradcą, wspaniałą, mądrą 
osobą, cudowną kobietą. Jedyne, co doskwiera to ilość obo-
wiązków i wyjazdy, ale prawdą jest, że to dziś chleb powszedni 
wielu rodzin. Pracę mam bardzo intensywną, dużo wyjazdów do 
Warszawy i poza granice Polski.

Z doktorem Bartłomiejem Wróblewskim, posłem na Sejm RP rozmawia Elżbieta Bylczyńska:
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Izbica

W kwietniu b.r. w Puszczykowie powstało Stowarzyszenie Miesz-
kańców Puszczykowa Izbica. – Postanowiliśmy, że powołane 
Stowarzyszenie przyjmie tą właśnie nazwę, ponieważ chcemy 
chronić wspólne dobro mieszkańców, w tym także słuszne inte-
resy poszczególnych grup, rodzin, a nawet pojedynczych osób 
w  sytuacji, gdy przewidziane na taką okoliczność rozwiązania 
prawne okażą się zawodne lub niewystarczające, mówią człon-
kowie założyciele. – W  tej aktywności liczymy na współpracę 
z wszystkimi, dla których powyższe cele są warte wysiłku.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej 
członków.
- Spotykamy się raz w  tygodniu w  salce parafialnej kościoła 
w  Puszczykówku, wyjaśnia prezes Stowarzyszenia, Zofia Ski-
bińska. – Dyskutujemy o  tym, jak integrować ludzi i  zachęcać 
do wspólnych działań. Z tej okazji, w sobotę 29 września zapra-
szamy mieszkańców na koncert patriotyczny Jacka Kowalskiego 
z Zespołem do Sali Jana Pawła II, przy ul. Dworcowej 16. Koncer-
tem tym chcemy zainaugurować naszą działalność. Na te spo-
tkania może przyjść każdy mieszkaniec. Chcemy także wypełnić 

pustkę po Stowarzyszeniu Kurier Puszczykowski. Zamierzamy 
być apolityczni.
Cele Stowarzyszenia to:
- dbałość o dobro wspólne mieszkańców, w tym ochrona słusz-
nych interesów osób, rodzin, grup społecznych i środowisk lo-
kalnych,
- działanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego,
- działanie na rzecz ochrony unikalnego charakteru Puszczykowa,
- działanie na rzecz profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia,
- podtrzymywanie chrześcijańskiej tradycji narodowej, pielę-
gnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, oby-
watelskiej i kulturowej.
Sekretarzem Stowarzyszenia Izbica jest Natasza Nowotna – 
Kromolicka, skarbnikiem – Janusz Potocki. (red)

E.B. – Z czym wiążą się Pana wyjazdy zagraniczne?
B.W. – Jestem przewodniczącym Polsko-Niemieckiej Grupy Par-
lamentarnej oraz Polsko-Irlandzkiej Grupy Parlamentarnej, wi-
ceprzewodniczącym Polsko-Brytyjskiej Grupy. Pracuję w Komisji 
do spraw Unii Europejskiej. A ponieważ znam cztery języki obce, 
a zawodowo zajmuję się m.in. prawem europejskim, jestem czę-
sto proszony o udział w delegacjach zagranicznych.
E.B. – Jakie cele realizuje dyplomacja parlamentarna?
B.W. – Budują relacje polskiego parlamentu z parlamentami in-
nych państw, ale także relacje między frakcjami parlamentarny-
mi oraz politykami. Polskie grupy starają się wzmacniać działania 
polskiej dyplomacji. Spotykają się z  europejskimi parlamenta-
rzystami, tłumacząc im polskie racje, na przykład w  sprawach 
dotyczących migracji, polityki energetycznej, historycznej itp. 
Działa to jednocześnie w drugą stronę – słyszymy racje innych 
państw i społeczeństw.
E.B. – Czy podczas spotkań z  grupą brytyjską rozmawiacie 
Państwo o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE i  losie mieszkają-
cych tam Polaków?
B.W. – Rzeczywiście nasze rozmowy w ostatnich dwóch latach 
są zdominowane przez kwestię Brexitu. Polska ubolewa nad 
tym, że państwo, z którym mieliśmy podobne poglądy na rzecz 
np. polityki bezpieczeństwa i przyszłości UE, opuszcza Unię. Na-
tomiast staramy się, aby związek Unii z Wielką Brytanią pozostał 
możliwie ścisły, a wyjście jak najmniej dotknęło naszych roda-
ków na wyspach.
E.B. – W najbliższych wyborach do Sejmu RP startuje Pan z szó-
stego miejsca, w poprzednich było to miejsce jedenaste…
B.W. – Doświadczenie 2015 r. nauczyło mnie, że numerki na 
liście mają znaczenie drugorzędne, bo to wyborcy decydują, 
kogo wybiorą. W ostatnich czterech latach ciężko pracowałem 
dla mieszkańców gmin w powiecie poznańskim. Mam nadzie-
ję, że ta praca zostanie doceniona. Moim zadaniem w kampanii 

wyborczej jest przypomnienie tego, co udało się zrobić w tym 
czasie, a jednocześnie pokazanie dobrych pomysłów na lata ko-
lejne. Niezależnie od tego, jak potoczą się moje losy w  polity-
ce, pozostanę posłem wiernym mieszkańcom naszego regionu. 
Nie zmieni się to, że i mieszkańcy Mosiny i Puszczykowa, Dyma-
czewa, Daszewic czy Pecnej będą mogli na mnie liczyć i  bez-
pośrednio się ze mną skontaktować. To samo dotyczy zresztą 
wszystkich gmin. Jestem posłem stąd i chciałbym, żebyście mieli 
poczucie, że macie swojego posła.

-----------------------------------------------------------------------------

Bartłomiej Wróblewski, absolwent Liceum Ogólnokształcącego 
im. K. Marcinkowskiego w  Poznaniu (1994). Ukończył w  2000 r. 
studia prawnicze na UAM w  Poznaniu, a  w  2003 studia podyplo-
mowe z  zakresu prawa porównawczego na Reńskim Uniwersy-
tecie w  Bonn. Kształcił się także w  zakresie europejskiego prawa 
wspólnotowego na Uniwersytecie Ottona i Fryderyka w Bambergu. 
Odbywał staże naukowe w Strasburgu i Berlinie. W 2011 na UAM 
uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W latach 2001–2009 był 
pracownikiem naukowym Instytutu Zachodniego w  Poznaniu, 
a następnie od lutego do sierpnia 2010 pracował jako konstytucjo-
nalista w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP. W 2011 
został dyrektorem Instytutu Prawa na poznańskim Wydziale Za-
miejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest członkiem 
stowarzyszenia Instytut Zachodni oraz Polskiego Towarzystwa Pra-
wa Konstytucyjnego.

Alpinizm 
W  latach 1998–2014 zdobył Koronę Ziemi, zdobywając kolejno 
szczyty: Elbrus, Kilimandżaro, Mont Blanc, Aconcagua, Denali, Góra 
Kościuszki, Puncacak Jaya, Masyw Vinsona i Mount Everest. Należy 
do Klubu Wysokogórskiego w  Poznaniu. Był członkiem komitetu 
organizacyjnego Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 w 2017/18.

Przed mostem, od strony napływu kry często można zobaczyć w wodzie budowlę, chroniącą jego 
przęsło. Jest to izbica. Dzięki niej zmniejsza się zagrożenie dla mostu, ale przecież nie znika…
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LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.  tel./fax +48 61 8136 525; +48 61 8132 891
ul. Główna 51 B, Krosno    e-mail: lumo@lumo.com.pl
62-050 Mosina     www.lumo.com.pl

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE OBRÓBKI METALI:

Cięcie elementów z blach laserem Fiber – 6000 W:
- stal węglowa do grubości 25 mm
- stal nierdzewna do grubości 30 mm
- stal ocynkowana do grubości 3 mm
- aluminium do grubości 30 mm
- miedź do grubości 15 mm 
- mosiądz do grubości 12 mm
- maksymalny format arkusza 3000 x 1500 mm

Gięcie blach prasą krawędziową CNC – 170 ton:
- maksymalna grubość giętych detali 6mm
- maksymalna długość detali 3000mm

Spawanie elementów i konstrukcji ze stali węglowych i nierdzewnych:
- technika spawania MIG/MAG/TIG

Malowanie proszkowe detali/elementów metalowych:
- maksymalne wymiary malowanej konstrukcji/ elementu (wys./szer./dł.): 1500/1000/2000 mm

FIRMA PRODUKUJE I POLECA:
- ekologiczne kotły grzewcze z certyfikatami „5 klasy” i  „Ecodesign”
  (na pellets o mocach od 15 do 300 kW, na ekogroszek o mocach od 18 do 70 kW)
- kotły olejowe o mocach od 15 do 500 kW
- wymienniki oraz bufory ciepłej wody użytkowej
- gruntowe pompy ciepła
- systemy kominowe ze stali szlachetnych

PONADTO W OFERCIE POSIADAMY:
- pellets w workach 15 kg
- palniki na pellets
- palniki wentylatorowe na olej opałowy
- układy sterowania kotłów
- wybrana armatura wodno - instalacyjna

Firma LUMO Technika Grzewcza istnieje od 1984 roku.

Jako przedsiębiorstwo przy produkcji wykorzystujemy najnowocześniejsze maszyny i rozwiązania 
techniczne, a dzięki temu, że posiadamy również nowoczesną strukturę zarządzania i wykwalifikowany 
personel zapewniamy Państwu:

• Darmowe wyceny na podstawie dostarczonych rys. w formatach DWG I DXF
• Indywidualne podejście do Klienta
• Konkurencyjne ceny z możliwością negocjacji
• Szybkość i fachowość realizacji
• Wysoką jakość produkowanych urządzeń i wykonywanych usług
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Fundacja Stworzenia Pana Smolenia

Zaczynając rozmowę chciałabym zapytać, skąd zrodził się 
pomysł na założenie fundacji, specjalizującej się w rehabi-
litacji konnej?
Pomysł był wspólny, razem z  Bohdanem doszliśmy do punktu, 
w którym stwierdziliśmy ''otwieramy Fundację''. Bohdan miał już 
tę ziemię kupioną zanim się poznaliśmy. Na pewno chciał wró-
cić do swoich zootechnicznych zainteresowań; mieć zwierzęta, 
przede wszystkim konie. Wydaje mi się, że głównym powodem 
do stworzenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych stanowił 
fakt, iż mama Bohdana była także osobą niepełnosprawną. Była 
wspaniałym człowiekiem. Mimo że choroba przykuła ją do łóżka, 
skupiała przy sobie młodzież, uczyła, udzielała korepetycji, pisała 
teksty. Stąd myślę u Bohdana większa wrażliwość na te kwestie. 
Dlaczego Pan Smoleń zrezygnował z  kariery aktorskiej 
i podjął się zupełnie innej pracy?
Bohdan chciał znaleźć przestrzeń, która byłaby jego oazą spoko-
ju i wyszukał to miejsce, które dla nas było i jest najpiękniejsze 
na świecie.  A jeśli chodzi o samo aktorstwo zrezygnował, ponie-
waż życie aktora to ciągła podróż. Marzył już o tym, żeby zjeść 
z własnego talerza i spać we własnym łóżku.

Co zmieniło się w tym miejscu po śmierci Pana Bohdana?
Na terenie - jako takim - niewiele się zmieniło. Chcemy dalej 
kontynuować misję, którą zapoczątkował Bohdan, starając się 
utrzymać poziom oferowanych zajęć.  Rozwój Fundacji jest stop-
niowy i zależny od zaangażowanych ludzi. Aktualnie jest duży 
problem z pracownikami i wykonawcami, co znacznie utrudnia 
prowadzenie ośrodka. Natomiast dla mnie zmieniło się napraw-
dę wiele. Do dziś bardzo mocno odczuwam brak Bohdana, na-
dal jest we mnie ogromna pustka, która co prawda pomału się 
zapełnia, ale wiem, że już nigdy nie będzie tak samo jak kiedyś. 
Mimo choroby i cierpienia, które towarzyszyły mu u schyłku ży-
cia,  pamiętamy go zdrowym, pełnym energii i pasji, jako czło-
wieka, który kochał to co robił.
Dużo osób jest zainteresowanych korzystaniem z  tego ro-
dzaju terapii?
Zainteresowanie jest naprawdę duże. Chciałabym móc zapew-
nić zajęcia wszystkim, którzy się do nas zgłaszają, ale niestety 
w tej chwili nie mam takich możliwości. Przez wiele lat udawało 
nam się przyjmować wszystkich chętnych. Obecnie stan mo-
jego zdrowia nie pozwala mi na pracę w tak dużym wymiarze. 
Mimo to zdecydowana większość pacjentów znajduje miejsce 
w naszym grafiku. 

Każdy potrzebujący może skorzystać z  terapii za darmo, 
skoro jest to fundacja, czy musi być przygotowany na kon-
kretne kwoty?
Niestety sukcesywnie wprowadzamy opłaty. Uczestnicy nie pła-
cą za zajęcia w momencie, gdy jest realizowany przez nas jakiś 
projekt, wówczas terapia jest nieodpłatna. My utrzymujemy się 
głównie z wpływów z 1%, a te pieniądze bardzo się rozdrabniają 
ponieważ powstaje coraz więcej organizacji i coraz to liczniejsze 
grono osób zbiera 1% na indywidualne subkonta. Dlatego żeby 
utrzymać Fundację musimy wprowadzać opłaty, które pozwala-
ją pokryć choćby koszty terapii.
Jakie pozytywne skutki niesie za sobą taka forma rehabili-
tacji, co ją wyróżnia?
Najistotniejszym, unikatowym elementem w hipoterapii jest prze-
kazanie wzorca chodu. Służy ono usprawnieniu ruchowemu dzieci 
nie chodzących lub chodzących w nieprawidłowym wzorcu. Nato-
miast do naszej Fundacji trafia liczne grono potrzebujących z inny-
mi schorzeniami. Mamy tutaj do czynienia z najprzeróżniejszymi 
przypadkami. Hipoterapia jest terapią wieloprofilową, ponieważ 
łączy w sobie wiele elementów. Mamy tu do czynienia z oddziały-
waniem w sferze  fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. 
Dziecko przychodząc na zajęcia, już przy samym wejściu zostaje 
bombardowane licznymi bodźcami. Wchodząc do stajni odczu-
wa intensywny zapach siana, słomy, koni , witają je nasze bardzo 
przyjazne psy, zespół wolontariuszy, terapeuci. Trzeba poznać 
sprzęt jeździecki i stajenny oraz zasady postępowania z koniem. 
Następnie wyprowadzamy i czyścimy konia. Dotyk sierści, chrap, 
grzywy, ogona, szczotkowanie, zapinanie sprzączek. Potem jazda, 
ciepło, ruch, ćwiczenia. Wiele dzieci u nas w Fundacji powiedziało 
swoje pierwsze słowo i z reguły był to najczęściej używany wyraz 
w  stajni, czyli po prostu ''wio''. Wiele bodźców dociera ze strony 
otaczającej nas przyrody: przelatujące gęsi, łabędzie, piejące ko-
guty, czy nawet te denerwujące nas w  tej chwili muchy. Gdzieś 
tam w oddali słychać klangor żurawi, za bramą przejeżdża ciągnik. 
Proszę zauważyć, jak dużo dzieje się wokół takiego dziecka. Hipo-
terapia to także hiperwentylacja na świeżym powietrzu. Podczas 
jazdy konnej pracuje całe ciało, wszystkie mięśnie, poprawia się 
orientacja w przestrzeni i równowaga. Ćwiczeń jest cała masa, ale 
gdyby wykonywać je mechanicznie, na sali a nie siedząc na koniu, 
te wszystkie zajęcia nie sprawiałyby tyle radości.
Jaką ofertę przedstawia stajnia, co jeszcze może zaoferować 
naszym czytelnikom?

Wywiad z Panią Joanną Kubisą prezes Fundacji Stworzenia Pana Smolenia
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Jeśli chodzi o  pensjonat, to zdarzają się takie możliwości, ale 
na ten moment cała nasza stajnia jest zajęta. Co do kwestii jazd 
rekreacyjnych -zasadniczo nie prowadzimy szkółki jeździeckiej 
(część naszych koni korzysta już z zasłużonej „emerytury”),  ale 
od niedawna istnieje możliwość niedzielnej jazdy w teren – ser-
decznie zapraszamy osoby jeżdżące na spokojne  przejażdżki po 
okolicy na kucach Highland Pony, klaczach fryzyjskich, a nawet 
koniach arabskich. 
Organizujemy także szkolenia pracy z końmi (natural horsemanship).
I jeszcze na koniec zapytam, jaka atmosfera panuje na Wa-
szych zajęciach?
Żeby tak naprawdę dowiedzieć się jaki nastrój tu panuje, trze-
ba odwiedzić nas osobiście i samemu to ocenić, do czego ser-
decznie zachęcam wszystkich czytelników. Jeśli jednak chodzi 
o same zajęcia - wszystko zależy od wielu czynników. Pacjen-
ci mają różne potrzeby, przez co każde z zajęć jest inne, ale na 
pewno wyjątkowe.

Kościół bez dachu
Gdzieś nad rzeką Wartą w Rogalinku, wśród łąk stoi kościół bez 
dachu i bez ścian. O jego istnieniu świadczy kamienny ołtarz, fi-
gura Matki Bożej tzw. Pani Warty oraz kilka rzędów drewnianych 
ławek, które zostały tu ustawione w ostatnim czasie. 
Znajdujący się nieopodal parafialny kościół w  Rogalinku prze-
chodzi obecnie remont polegający na renowacji podłogi oraz na 
wymianie ławek. Właśnie stamtąd stare ławki trafiły na przystań 
Świętego Jana Pawła II, bo tu znajduje się ów nietypowy kościół 
i to właśnie za ich sprawą można odnieść wrażenie, że przeby-
wa się w kościele bez dachu. 8 września Ks. kanonik Eugeniusz 
Kiszka, proboszcz parafii w Rogalinku, z inicjatywy gospodarzy 
tego miejsca, Państwa Łucji i Alojzego Szabelskich, odprawił tu-
taj Mszę Świętą.
Można by odnieść mylne wrażenie, że z  uwagi na liczne braki 
w jego konstrukcji jest to najuboższy kościół jaki istnieje. Pewnie 
z tego też powodu niejeden powie, że tu nie ma żadnego kościo-
ła, ale on jest. Cała sztuka i kunszt budowniczego polega na tym, 
że jego piękno można dostrzec jedynie sercem. Kiedy wyostrzy 
się ten wewnętrzny narząd wzroku zaczynamy dostrzegać prze-
piękne sklepienie złożone z  kłębiastych chmur, chroniących 
przybyłych do niego ludzi przed promieniami słońca. Błękitne 
malowidło o tyle przewyższa dzieła najwybitniejszych malarzy, 
że cały czas zmienia swoją barwę i kompozycję nie zanudzając 
widza swoją monotonną statecznością. 
Ściany pokrywają pejzaże z  jednej strony zielonych łąk i  pół 
z drugiej ubarwione widokiem na zakole Warty z majaczącym 
w oddali pożegowskim wzgórzem.
Nie tylko bogactwo wystroju, ale również wielkość tego gmachu 
może predysponować go do tytułu katedry. Żaden z kościołów 
naszej diecezji nie jest w stanie pomieścić tylu wiernych co ten. 
Jest tu miejsca dosyć dla każdego i dla całego stworzenia, które 
go otacza, a jednocześnie go tworzy.
Po mszy odbył się na przystani piknik, któremu również sprzyjało 
piękno otaczającej przyrody oraz niezwykła atmosfera tu panują-
ca. Wspólne biesiadowanie było okazją do rozmów i śmiechu, który 
dało się często słyszeć. W taki to właśnie miły sposób, wielu miesz-
kańców Rogalinka spędziło niedzielne, wrześniowe popołudnie. 
W uroczystości udział również wzięli Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Mosinie Małgorzata Kaptur oraz Burmistrz Gminy Mosina 
Przemysław Mieloch. 
 Tomasz Kaczmarek
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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
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

 
AGENCJA OCHRONY ZATRUDNI w MOSINIE / KOMORNIKACH 

PRACOWNIKA OCHRONY-DOZORU 
Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, wynagrodzenie na czas, 

przeszkolenie. 

Zadania: rejestr zdarzeń, wykonywanie obchodów, kontrola 

pracowników.  

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” 

 
KONTAKT: 531-533-200 

 
FIRMA SPRZATAJĄCA ZATRUDNI w ROSNOWIE I KOMORNIKACH 

PERSONEL SPRZĄTAJĄCY 
Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, wynagrodzenie zawsze 

na czas, przeszkolenie. 

Zadania: sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów a 

także korytarzy i szatni. 

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” 

 
KONTAKT: 517-574-235 (J

01
8)

kolor
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Ale cyrk

Kronika OSP Puszczykowo

W  dniu 26 sierpnia (poniedziałek) przy ul. Nadwarciańskiej 
w Puszczykowie stanął sporej wielkości namiot cyrkowy, na are-
nie którego podziwiać mogliśmy występy wielu artystów sztuki 
cyrkowej oraz  tresowane zwierzęta (psy, konie, jeżozwierze). Nie 
zabrakło również klauna, który występował na scenie najczę-
ściej, bawiąc i angażując do wspólnej zabawy całą publiczność. 
Na scenie mogliśmy podziwiać m.in. popisy akrobatyczne Artura 
Wojtyniaka uczestnika jednej z edycji programu „Mam Talent” czy 
pokaz hula-hoop. W przerwie programu dzieci mogły skorzystać 
chociażby  z odpłatnej przejażdżki na kucyku. Na sprzedaż wy-
stawiono również drobiazgi takie jak baloniki czy różne świecące 
akcesoria. Na miejscu można było zakupić także drobne przekąski 
i napoje. Widowisko trwało od godziny 17 do 19.
Nie wszyscy jednak są zwolennikami sztuki cyrkowej. Cyrk ma 
również swoich zagorzałych przeciwników, którzy wystąpi-
li w  tym roku z  petycją skierowaną do Burmistrza Miasta, aby 
zakazał on organizowania tego typu widowisk w Puszczykowie. 
Jej treść publikujemy poniżej:
„W związku z planowanym na 26.08.2019 r. występem "Cyrk Im-
perial Show" 
Cyrk to nie zabawa, to okupione cierpieniem godziny tresury 
zwierząt - tresury niezgodnej z ich naturą! Żądamy należytego 
egzekwowania zapisów polskiego prawa dotyczącego wyko-
rzystywanych zwierząt dla rozrywki.
Przedmiotowe traktowanie zwierząt daje zły przykład dzieciom, jest 
pozbawiona walorów edukacyjnych. Zwykłe kupno biletu na przed-
stawienie daje przyzwolenie na ich dalszy niehumanitarny los.
My niżej podpisani NIE chcemy w  tym uczestniczyć, dlatego 
zwracamy się z  uprzejmą prośbą o  całkowite zakazanie orga-
nizowania na terenie Puszczykowa przedstawień w cyrkach ze 
zwierzętami oraz organizowanie w  mieście imprez, podczas 
których dochodzi do niehumanitarnego traktowania zwierząt.
Chcemy dumnie dołączyć do miast jak m. in. Warszawa, Łódź, 
Poznań, Bielsko Biała tutaj nie ma miejsca na wykorzystywanie 
zwierząt dla rozrywki.
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Nie bądźmy 
częścią tej machiny”.

Niesienie pomocy zagrożonym i poszkodowanym wymaga czę-
sto dużej odwagi i „stalowych nerwów”. Tym bardziej więc po-
winniśmy docenić osoby pełniące służbę w Straży Pożarnej, które 
na co dzień stykają się chociażby ze skutkami wypadków drogo-
wych, klęsk żywiołowych, katastrofami budowlanymi czy walczą 
z ogniem. Ta rubryka poświęcona jest tym, którzy często naraża-
jąc własne życie, próbują ocalić je innym.
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do któ-
rych doszło od 21 sierpnia do 20 września br. w Puszczykowie. 
Dziękujemy OSP Puszczykowo za ich udostępnienie.
15 września – wypadek z udziałem motocyklisty (ul. Kasprowicza)
12 września – kolizja samochodu z motocyklem (ul. Piaskowa)
10 września – zerwana linia energetyczna (ul. Źródlana)
07 września – wypadek na skrzyżowaniu (ul. Nadwarciańska/430)
05 września – zderzenie trzech samochodów (ul. Poznańska)
03 września – kolizja, neutralizacja substancji ropopochodnych 
(ul. Nadwarciańska)

01 września – powalone drzewo na drodze (ul. Studzienna)
31 sierpnia – uszkodzenie rury z gazem podczas prac ziemnych 
(ul. Morenowa)
31 sierpnia – zderzenie dwóch samochodów osobowych (Łęczy-
ca, DW430)
26 sierpnia – zdarzenie monitoringu p – poż (Urząd Miasta, ul. 
Podleśna)
25 sierpnia – dachowanie samochodu osobowego (DW430)
24 sierpnia – powalone drzewo na drodze (DW430)
23 sierpnia – neutralizacja substancji ropopochodnych (ul. Nad-
warciańska)
23 sierpnia – zdarzenie monitoringu p – poż (Urząd Miasta, ul. 
Podleśna)
21 sierpnia – powalone drzewo na drodze (DW430)
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Rajd w Puszczykowie
W  sobotę 21 września odbył się X Powiatowy 
Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz 
Szkół Mundurowych Powiatu Poznańskiego. Wy-
darzenie rozpoczęło się o  godz. 10 przed halą 
widowiskowo - sportową w Puszczykowie. Trasa 
rajdu przebiegała kolejno ulicami: Poznańska, 
Kościelna, Fiedlera, Słowackiego, Reymonta, 
Dworcowa, Wiązowa, Marcinkowskiego, Kościel-
na, Poznańska. W wydarzeniu wzięły udział dzie-
ci, młodzież i członkowie Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych (wiek uczestników to 10 – 17 lat). 
Dla 10 drużyn biorących udział w  rywalizacji 
przygotowano konkurencje polegające min na: 
grze w  Mollky, rzut kołem ratunkowym, opero-
wanie prądem wodnym czy orientacja w terenie. 
Młodzież odwiedziła także muzeum Arkadego 
Fiedlera. Na mecie czekał na wszystkich gorący 
poczęstunek - strażacka grochówka. Każdy mógł 
też wziąć udział w pokazach samochodów pożar-
niczych. Pierwsze miejsce zajęła MDP OSP Mro-
wino. Na podium uplasowały się także Zespół 
Szkół Mechanicznych im. KEN oraz MDP OSP Ko-
strzyn 3. Zwycięzcom wręczono cenne nagrody 
materialne. Cała impreza zakończyła się o godz. 
14. Organizatorami Rajdu byli Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w Poznaniu, Zarząd OSP Puszczyko-
wo, Komenda Miejska PSP w Poznaniu. Honoro-
wy patronat nad rajdem objął Burmistrz Miasta 
Puszczykowo. Współorganizatorami imprezy 
byli również Starostwo Powiatu Poznańskiego 
i Muzeum Arkadego Fiedlera. W przygotowaniu 
konkurencji pomagało Stowarzyszenie Miłośni-
ków Gier Planszowych KOŚCI, Grupa Historyczna 
Stacja Lotnicza Ławica OSP Kwiatowe oraz OSP 
Luboń. We wspaniałej zabawie na świeżym po-
wietrzu wzięło udział łącznie ponad 100 osób. 
 Paulina Korytowska
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Co w Bibliotece „piszczy”

Rajd retro Puszczykowo

Poniżej tradycyjnie podajemy informacje, co wydarzy się w Bibliote-
ce Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury 
w  Puszczykowie w  październiku br. W  przypadku niektórych zajęć 
obowiązują zapisy pod numerem tel. 61 8 194 649. Zachęcamy do za-
poznania się z programem.
5 października (sobota) godz. 18  –  24
Ogólnopolska Noc Bibliotek  –  szczegóły i program dostępne w Biblio-
tece (BM ul. Rynek 15, wstęp wolny).
11 października (piątek) godz. 16.30
Wulkan Doświadczeń  –  warsztaty pełne eksperymentów. Zajęcia dla dzieci 
w wieku 4  –  6 lat i ich opiekunów (CAK ul. Wysoka 1, zapisy, koszt 25 zł).
14 października (poniedziałek) godz. 18
Spotkania z ciekawymi ludźmi: gwiazdy polskiego kina lat 20 – dzie-
stych i 30 – dziestych XX wieku w opowieści Pana Piotra Krzyżańskiego 
(BM ul. Rynek 15, wstęp wolny).
19 października (sobota) godz. 9  –  13
Pchli Targ  –  regulamin dostępny w Bibliotece oraz na stronie interne-
towej placówki (Rynek w Puszczykowie, wstęp wolny).
22 października (wtorek) godz. 17
Sensoplastyka  –  zajęcia dla dzieci w wieku 1  –  3 lat wraz z rodzicami 
(CAK ul. Wysoka 1, sala plastyczna, zapisy, koszt 25 zł).
23 października (środa) godz. 17
Spotkanie z Teatrem dla Dzieci – przedstawienie muzyczne w wyko-
naniu grupy „Kulturka”: „Indyjska muzyka klasyczna". (Sala konferen-
cyjna hali widowiskowo  –  sportowej w Puszczykowie, wejście od ul. 
Poznańskiej, bilety w cenie 5 zł/osoby dostępne przed wejściem).
25 października (piątek) godz. 18.30
Puszczykowskie wieczory kulturalne – „Kobiety są z Wenus, a mężczyź-
ni z Marsa. Gala operetki i musicalu.” Koncert w wykonaniu muzyków 
Fabryki Sztuki. 

Cytując twórców Fabryki Sztuki – „ Tryskająca humorem opowieść o ko-
bietach i mężczyznach. O ich uczuciach, związkach, konfliktach, a nade 
wszystko o tym, że punkt widzenia zależy od planety, na której wzrasta-
my, dojrzewamy i istniejemy, bo przecież mężczyźni są z Marsa, a kobie-
ty z Wenus i tylko czasami spotykają się na Ziemi. (Sala konferencyjna 
hali widowiskowo  –  sportowej w Puszczykowie, wejście od ul. Podgór-
nej, bilety w cenie 30 zł dostępne w BM).
25 października (piątek) godz. 17  –  18.30
Warsztaty kulinarne dla dzieci w wieku 5  –  12 lat „Strasznie smaczna dy-
nia" z Beatą Bukowiecką. Opiekunowie dzieci w wieku 5 i 6 lat proszeni są 
o pozostanie na warsztatach (CAK ul. Wysoka 1, zapisy, koszt 25 zł).
31 października (czwartek) godz. 16.30  –  17
Małe opowieści   –  bajek czytanie i opowiadanie „Co może wyrosnąć 
z baśniowego ziarenka". Sugerowany wiek uczestników 3  –  6 lat (BM 
ul. Rynek 15, wstęp wolny).

Ponadto odpłatnie:
1) Zajęcia psychofizyczne, ćwiczenia kompensacyjne, pilates, latino 
power, smukła sylwetka, sexy pupa, body conditioning (hala widowi-
skowo – sportowa w Puszczykowie, ul. Podgórna 21, salka ćwiczeń). 
Informacje dodatkowe uzyskają Państwo pod nr tel. 509 581 555 lub 
539 540 307.
2) Warsztaty dla dzieci i młodzieży: zajęcia „Tanecznie Bajecznie” z Pa-
nią A. Kokoszą, nauka gry na fortepianie z Panią G. Bukowy, „Kraina 
Książek”, „Czytajnisie”, lekcje baletu ze szkołą „Tańcząca Lampa” Pani 
M. Lampy – Słabosz, zajęcia taneczne z  Panem Ł. Gawrackim oraz 
zajęcia taneczne z Panem A. Rzetelskim, zajęcia plastyczne z Panią A. 
Jagiełło, nauka gry na gitarze z Panem Z. Cioskiem (CAK ul. Wysoka 
1). Informacje i zapisy pod nr tel. 61 8 194 649.
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W okresie wakacyjnym Biblioteka Miejska w Puszczykowie reali-
zowała bezpłatnie zajęcia dla najmłodszych. Były to warsztaty 
czytelniczo – plastyczne dla dzieci w wieku 3 –  5 lat pod nazwą 
„Kraina Książek” oraz „Czytajnisie” czyli świat książek – warsztaty 
dla dzieci w wieku 1 – 2 lata i ich rodziców. 
Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Zajęcia tego typu 
były świetną alternatywą dla rodziców, których dzieci nie 
uczęszczały jeszcze do żłobka czy przedszkola. Dzięki nim ma-
luszek jednocześnie uczył się i  bawił. Miał kontakt ze swoimi 

rówieśnikami i oswajał się z nowym otoczeniem. Podczas zajęć 
dzieci m.in. wspólnie tańczyły, czytały książki, wyklejały, kolo-
rowały, a  na ostatnich zajęciach mogły wydobyć z  ogromnej 
skrzyni „skarb” czyli drobny upominek dla siebie na pamiątkę. 
Od września zajęcia tego typu są już odpłatne i  odbywają się 
w SP1 przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie.  Znie brakuje atrakcji 
przygotowanych z myślą o najmłodszych, którzy jak wiadomo 
bywają bardzo wymagający.
 Paulina Korytowska

Coś dla najmłodszych

Fot. 1 Dzieci uwielbiają niespodzianki. W tym wypadku również nie mogły się docze-
kać, aby odkryć co znajduje się w ogromnej skrzyni. fot. Paulina Korytowska

Fot. 2 Na ostatnich zajęciach każdy szkrab mógł stworzyć własnoręcznie „dzieło 
sztuki” fot. Paulina Korytowska

Małe i duże marzenia
14 dni poszukiwań odpowiedzi na ważne pytania, niełatwych 
zadań, szalonych zabaw i nowych przyjaźni. Tak w kilku słowach 
można podsumować półkolonie zorganizowane przez stowarzy-
szenie A la teatr z Bolesławca. A wszystko to pod hasłem „Kiedy 
byłem mały…Kiedy będę duża…Dziennik Marzeń naszych wsi”. 
Na warsztatach dzieciaki z kilku podmosińskich wsi pytały o ma-
rzenia i rówieśników i dorosłych – pasjonatów różnych dziedzin. 
W świetlicy wiejskiej w Borkowicach, odwiedzili ich m.in. trene-
rzy psów tropiących, specjalistka z  Aquanet-u, zawodowy żoł-
nierz i mistrz w rzucie latającym dyskiem.'' 
Spotkania i zajęcia odbywały się także w szkole w Pecnej, gdzie 
dzieciaki poznały promotora jazzu Dionizego Piątkowskiego 
i  Monikę Andrzejewską, która zajmuje się rekonstrukcjami hi-
storycznymi. I przy okazji nauczyła dzieci robić laleczki z siana. 
Ostatnim miejscem spotkań były Nowinki, gdzie poznali właści-
ciela koni i znawcę dawnych narzędzi rolniczych. Dzieci wszyst-
kich gruntownie przepytały. Czy robią to o czym marzyli i o czym 
marzą teraz. 
Rozmawiali też z  mieszkańcami wsi, którzy szczerze opowiadali 
o swoim życiu nie zawsze pełnym spełnionych marzeń. A potem 
przyszedł czas na pracę przy komputerach. Uczestnicy poznali 
prosty i bezpłatny program do montażu dźwięku. Dużo działali też 
manualnie – stworzyli Marzydzielnię z  kolorowych nitek i  wielki 
Wyszywany Dziennik Marzeń. Ten ostatni zobaczymy nie tylko na 
Facebook’u pod hasłem Wielkie nić, ale także na żywo w Mosinie. 

Jednak artystyczne półkolonie to nie tylko czas tworzenia dzieł, 
ale przede wszystkim budowania relacji z  innymi. Kiedy na po-
kaz przyszło pół Borkowic i goście z okolicznych wiosek – wszy-
scy wiedzieli, że się udało. Nie tylko rozwijać siebie, ale przede 
wszystkim stworzyć nić więzi pomagającej budować wspólno-
tę zaangażowanych ludzi. Dużych i  małych. To ważna nauka, 
zwłaszcza, gdy się pochodzi z małej, ale wielkiej ludźmi, wioski.
Projekt powstał w  ramach ogólnopolskiego programu Instytutu 
Teatralnego „Lato w teatrze” finansowanego ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i trwał od 22.06 do 5.07.
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Rzucanie drewnem
Mölkky (czyt. melki) stają się coraz popularniejszą 
grą plenerową. Wygrywa ten komu najszybciej 
uda się zbijając kręgle uzbierać dokładnie 50 punk-
tów. Za przekroczenie tej liczby (przy zbiciu kręgla 
z  wyższą cyfrą niż chcieliśmy) grozi nam spadek 
o  25 pkt. „w  dół”. Bardzo ważnym elementem tej 
gry pozostaje obranie odpowiedniej taktyki. Może 
zamiast jednego kręgla warto zbić czasem dwa, ale 
ustawione blisko nas, a nie w dużej odległości. To 
jedno z wielu pytań jakie zadają sobie gracze. Za-
bawa kończy się często w momencie, kiedy dany 
zawodnik rzucając chybi i  to trzy razy pod rząd. 
Sukces jest więc miarą nie tylko szczęścia i umie-
jętności dokładnego rzucania, ale również odpo-
wiedniego podejścia.
W Puszczykowie w dniach 24 – 25 sierpnia br. od-
były się  Mistrzostwa Polski w  Mölkky, w  których 
wystartowało blisko 80 drużyn z całej Polski i 80 za-
wodników indywidualnych, wśród których znalazł 
się chociażby były Mistrz Świata z Finlandii i zeszło-
roczny Mistrz Polski. Sobotnia rywalizacja rozgry-
wana na 16 boiskach potrwała do godziny 21.30. 
Finałowe mecze rozegrano następnego dnia. Na 
najwyższym stopniu podium w  zawodach dru-
żynowych stanęła fińska ekipa pod nazwą „What 
about us”, natomiast w zawodach indywidualnych 
zwyciężył Jan Sękowski zdobywając tym samym 
tytuł Mistrza Polski. Przygotowania do imprezy 
trwały osiem miesięcy (!), w trakcie których odby-
wały się treningi i eliminacje. 
Dodatkową atrakcję podczas wydarzenia stanowiła 
„Strefa relaksu i  rekreacji”, gdzie na leżakach moż-
na było m.in. wygodnie odpocząć i  zjeść pyszne 
jabłuszko oraz spotkać przedstawicieli miasta, BM 
CAK czy Fundacją Aktywności Lokalnej. Na głodo-
morów czekały również food trucki. Nie zapomnia-
no także o najmłodszych, dla których przygotowa-
no specjalny kącik do zabawy. Na płycie głównej 
hali widowiskowo – sportowej, w  tym samym 
czasie, trwała impreza „Potwornie Dobre Granie”, 
w której wzięło udział ponad 150 gości Czekało na 
nich aż 300 gier planszowych (!), turnieje, losowania 
z nagrodami, wydawnictwa Lucrum Games, Czacha 
Games, Hobbity.pl i wiele innych. W niedzielę odbył 
się również koncert zespołu „Sił Specjalnych”, który 
zachęcał gości do wspólnej zabawy. Sponsorem 
głównym wydarzenia była firma Euroloan, nato-
miast jego organizatorem Stowarzyszenie Miłośni-
ków Gier Planszowych „Kości” z Puszczykowa. 
„Stowarzyszenie od dwóch lat zajmuje się propa-
gowaniem wspólnego spędzania czasu przy grach 
planszowych. Prowadzi kluby planszówkowe, or-
ganizuje wydarzenia i  liczne spotkania z  grami, 
a  także wspiera ciekawe inicjatywy oraz niezależ-
nych twórców gier” – zauważa Prezes Stowarzy-
szenia Michał Cyranek. Więcej informacji na temat 
stowarzyszenia  i wspólnego grania znajduje się na 
stronie internetowej Fb.
 Paulina Korytowska
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Ulica Sowiniecka w  Mosinie od wielu lat 
nie przynosi chluby naszemu miastu. Do 
redakcji  zgłaszają się w tej sprawie miesz-
kańcy z  pytaniami kiedy ruszy budowa. 
Jest światełko w tunelu, choć okazuje się, 
że sytuacja jest dość skomplikowana.
O plan remontu ulicy Sowinieckiej zapy-
taliśmy m.in Dominika Michalaka, radne-
go Rady Miejskiej w Mosinie:
– Przebudowa ulicy Sowinieckiej powin-
na rozpocząć się jeszcze w  tym roku. In-
westorem przebudowy będzie Starostwo 
Powiatowe w  Poznaniu przy współpracy 
z  Aquanetem oraz Gminą Mosina. Łącz-
ny koszt inwestycji (stan na lipiec 2018r.) 
szacowany jest na około 8.3 mln złotych. 
Rada Miejska w Mosinie przeznaczyła na 
ten cel 3 miliony złotych – kolejna tran-
sza środków (1,5mln) ma zostać przezna-
czona w ramach pomocy dla powiatu do 
końca listopada. Zakres planowanych 
prac jest bardzo szeroki, tj. od wymiany 
sieci wodociągowej, deszczowej po grun-
towną przebudowę konstrukcji jezdni 
wraz z  budową zatok postojowych i  re-
montem chodników. Niestety można od-
nieść wrażenie, że nie jest to priorytetowa 
inwestycja dla Powiatu Poznańskiego, 
który jest zarządcą tej drogi.– powiedział 
Dominik Michalak, wice przewodniczący 
Rady Miejskiej w Mosinie.

Jak dodaje radny, Gmina Mosina zawarła 
28 marca 2019 r. umowę z Powiatem Po-
znańskim w sprawie przekazania środków 
w ramach pomocy finansowej na moder-
nizacje ulicy Sowinieckiej.
Planowany zakres prac będzie obejmo-
wał wymianę kanalizacji deszczowej, 
budowę jezdni, miejsc postojowych, 
remont chodników oraz wymianę sieci 
wodociągowej.
Ne wiadomo jednak, kiedy dokładnie 
rozpocznie się remont feralnej drogi. Na 
stronie Aquanet czytamy, że realizacja 
miała nastąpić w  latach 2018 – 2019. 
Według nieoficjalnych informacji ter-
min remontu może się jeszcze przesu-
nąć. Na nową nawierzchnię prawdopo-
dobnie poczekamy jeszcze co najmniej 
do połowy przyszłego roku.
O  szczegóły tej jakże potrzebnej inwe-
stycji zapytaliśmy Urząd Miejski w Mosi-
nie. Odpowiedzi jeszcze się nie docze-
kaliśmy...

Sowiniecka - fatalny stan nawierzchni
Mieszkańcy ulicy Sowinieckiej w Mosinie skarżą się na fatalny stan nawierzchni. Droga ta od wielu 
lat jest w opłakanym stanie. Czy ulica ta doczeka się w końcu modernizacji?
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I love you

…Patrzę w  niebo z  miłością na przelatujące samoloty. Niedaleko jest 
lotnisko, myślę, że nadejdzie czas, kiedy i  ja polecę. Jak ja teraz marzę 
o Polsce, wszystko mi się już w kraju podoba.

                                                                    ***
Funkcjonuję przy babci jak silnik na wysokich obrotach - mycie, siusianie 
jedzenie, badanie cukru, podawanie leków, prowadzanie za rękę, goto-
wanie, zmywanie, sprzątanie, Boże, jak ja to wytrzymam? Najciężej jest 
rano, kiedy trzeba babcię kąpać pod prysznicem, a ona nie chce wejść 
do kabiny. Ale jestem ponoć jedyną osobą, którą babcia toleruje. Przede 
mną opiekowały się nią różne kobiety, wobec wszystkich była bardzo 
agresywna.

                                                                 ***
Mogłabym powiedzieć: ale heca! Krok w krok chodzi za mną pracownik 
mojego szefa, taki od wszystkiego. Zamiast pracować pstryka mi zdjęcia 
i robi maślane oczy. Pocałował mnie nawet w rękę, pierwszy raz w Ame-
ryce, ktoś w ogóle pocałował mnie w rękę. Któregoś dnia powiedział mi 
przy Joe: I love you. Musiałam wyjść do siebie, bo by drzwi nie naprawił. 
Nazajutrz, znalazł mnie w kuchni, uklęknął między stołem a zmywarką 
i poprosił o rękę. Dzisiaj nawet nie chce mi się z tego śmiać, tak jestem 
zmęczona.

                                                                     ***
 A miało być tak spokojnie. Niespodziewanie przyjechali znajomi Joe – 
tylko dziewięć osób. Babcia oczywiście źle znosi takie wizyty. Była ner-
wowa przy stole, musiała jeść, żeby zażyć leki, protestowała, kłóciła się, 
ludzie ją drażnili, ja kręciłam się jak w ukropie, próbując nadążyć także 
z  językiem angielskim. Joe miał do mnie pretensje, że nie radzę sobie 
z  lekami, bo babcia je wypluwała (obsługiwałam jednocześnie gości 
przy stole) i warknął na mnie, kiedy poprosiłam o pomoc. W końcu się 
rozpłakałam, on spuścił z tonu, tłumacząc, że już siedem lat się męczy, 
podał jej tabletki, wrzasnął i posłuchała, a mnie objął i przeprosił. 

                                                                      ***
Wstaję o  8 rano, żeby zaparzyć kawę mojemu szefowi, przygotować 
babci śniadanie, wykąpać ją itp. I  tak codziennie, ciekawa jestem, czy 
wytrzymam. Harówka 12 godzin, jeśli nie więcej, oprócz tego pieczenie 
mięs, ciast, gotowanie, pranie - eee, nie chce mi się wymieniać. 

                                                                      ***
Nie widziałam jeszcze takiej miłości syna do matki, jaki on jest dla niej dobry 
i czuły, co chwilę bierze ją za rękę, przytula, całuje, zagląda w oczy.

                                                                      ***
Znowu będzie uczta na dziesięć osób, choć uczta jest codziennie: bryt-
fanna mięsa, ziemniaki, makaron,  sałata, brokuły, kukurydza, ciasto, 
kawa, trzy rodzaje owoców, lody, coca cola i pewnie coś jeszcze, ale nie 
pamiętam. Joe tyle je, że można byłoby krowę wyżywić. Ma brzuch jakby 
był w wielorakiej ciąży. A ja mam pełen etat kucharki.

                                                                      ***
Chyba go znienawidzę, Joe dzisiaj chował się cały dzień, pewnie chciał 
się usunąć, żeby przekonać się, czy sobie sama poradzę – wybiera się 
z Lucy na urlop na Hawaje. Zostanę z babcią sama. I dobrze.

                                                                      ***
Myślę o szukaniu nowej, lżejszej pracy. Nie wiem, co robić, szkoda mi 
babci. Mam kryzys. Dwa dni wolne na miesiąc to za mało. Do moich 
obowiązków należy też wywożenie kontenerów śmieci na ulicę dwa 
razy w tygodniu.
Dzisiaj po południu babcia dała mi w  kość, zmywałam górę naczyń 
(zmywarka się zepsuła) i co chwilę musiałam wycierać ręce, żeby ją za-
trzymać, bo wybierała się do domu, pakowała swoje rzeczy, bałam się, 
że upadnie. A gruby synek siedział u siebie i udawał, że go nie ma, prze-

cież cały czas ma włączony monitor (w domu są zainstalowane kamery) 
i doskonale widzi, co się z nami dzieje. 
Nagle w  babcię piorun strzelił, zaczęła uciekać, szukała swego męża, 
czyli Joe, bo on dla niej czasami jest mężem. Krzyczała, płakała, z trudem 
ją uspokoiłam.

                                                                      ***
Tutaj nigdy nie wiadomo, co się w nocy wydarzy. Poszłam spać jak zwy-
kle. Joe przyjmował przyjaciela z żoną, którzy zjawiają się na ogół po 22 
i siedzą do 3 nad ranem. Około  4 - tej zbudził mnie hałas z łazienki za 
ścianą, pomyślałam, że pewnie Joe przywalił grubym ciałkiem w plastik 
od prysznica.
Wstałam, otworzyłam drzwi swojego pokoju i ledwie wysunęłam nogę 
za drzwi, gdy mój boss ni stąd ni zowąd wkroczył nagusieńki w nocną 
scenerię korytarza. Nie wiem gdzie się wybierał, ale na mój widok za-
trzymał się w połowie żwawego kroku, zgiął się w pół, zakrył czymś, co 
trzymał w ręce, jęknął i uciekł.
A ja omal się nie udławiłam ze śmiechu. Już chciałam zapytać, gdzie się 
wybiera, ale nie zdołałam wydobyć z siebie słowa. Śmiałam się na głos, 
co na pewno słyszał. Skąd mogłam wiedzieć, że w drodze do łazienki, 
w środku nocy spotkam się oko w oko z gołym szefem. Mógł przewi-
dzieć, że jak się tłucze po nocy, to mnie zbudzi.
Rano przyszedł do kuchni, siedziałyśmy już z babcią przy śniadaniu, nalał so-
bie kawy i łypnął dużym okiem na mnie badawczo. Uśmiechnęłam się od 
ucha do ucha, niby to na good morning i wróciłam do karmienia. Korciło 
mnie, żeby zapytać, dokąd maszerował w nocy na golasa. 
Jutro mam wolne, trochę pospaceruję, może coś sobie kupię, nie ma 
upału, pogoda nareszcie dobra do wyjścia z domu. 

                                                                        ***
Joe wyjeżdża w niedzielę i jest bardzo miły. Dzisiaj przy kolacji poprosił, 
żebym już nie wracała do Polski, lecz została z nimi na stałe. Odpowie-
działam, że muszę wyjechać  Nie chciałam mu powiedzieć, że to dla mnie 
za trudne. Stwierdził, że będę tęsknić za babcią i może za nim też. Odrze-
kłam: za babcią na pewno. Przełknął z niepewnym uśmiechem. Potem 
pojechał na zakupy i oprócz góry jedzenia przywiózł mi szczoteczkę do 
zębów na baterię, kupił trzy: dla babci, narzeczonej i dla mnie, więc to 
chyba znaczy, że nas wszystkie kocha (mówi to zresztą amerykańskim 
zwyczajem kilka razy dziennie). Codziennie każe mi robić listę zakupów. 
Trzęsie się biedak na myśl o pozostawieniu nas samych, co rusz prosi, 
żebym bardzo dbała o babcię podczas jego nieobecności.

                                                                         ***
Moje życie zaczyna się o 21 wieczorem, kiedy kładę babcię spać. Mie-
dzy 20 a 21 czas się tak wlecze, że rozpacz mnie ogarnia za każdym ra-
zem, kiedy patrzę na zegar w kuchni, wydaje mi się, że wskazówki stoją 
w miejscu. Babcia już od 19 narzeka, że ją wszystko boli, ale nie wolno 
jej wcześniej położyć. Dzisiaj zaholowałam ją do łazienki przed snem jak 
zwykle, ruszała się też jak zwykle bardzo wolno, musiałam ją ciągnąć na 
siłę, chodzi ze mną za rękę i zapiera się jak dziecko do tylu. Żeby odwró-
cić się w łazience od sedesu do umywalki, nie musi robić nawet jednego 
kroku, ale potrzebuje na to długiej chwili, na ogół nie wie, gdzie jest, 
a wejście pod prysznic traktuje jak wejście do domu i często pyta, kto 
to idzie, patrząc na zasłonę od kabiny. Więc dzisiaj to wszystko przerobi-
łyśmy, udało mi się jej wytłumaczyć, że szczoteczka, którą jej dałam do 
ręki, to szczoteczka do zębów i o dziwo tym razem nie umyła nią zlewu, 
ja już nie mogłam się doczekać, kiedy zaprowadzę ją do sypialni, w koń-
cu dała się położyć, wznosiłam oczy do nieba z zachwytu, że zaraz pójdę 
odpocząćdo swojego pokoju. A babcia przystanęła przy drzwiach, wy-
cierając ręce w szlafrok, choć miała suche i poważnie oznajmiła:
- Gdybyś mnie potrzebowała, to wiesz gdzie mnie szukać. Możemy so-
bie porozmawiać, ja z tobą, a ty ze mną, ok.? 

Chociaż obecnie Polacy wyjeżdżają głównie do krajów europejskich w poszukiwaniu pracy, 
przedstawiamy wspomnienia obywatelki Polski, która opiekowała się starszą, chorą na Alzhe-
imera kobietą w Ameryce. 
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I uśmiechnęła się zachęcająco. Co miałam robić? Rozśmieszyła mnie tą 
propozycją, miała taką niewinną i  komiczną minę. Zasiadłyśmy obok 
siebie na łóżku po modlitwie i  omówiłyśmy wszystkie ważne sprawy. 
Pouczyła mnie:
- Pamiętaj, w życiu lepiej jest mówić za mało, niż za dużo i lepiej nie spać 
z mężczyznami. Na koniec powiedziała: jestem bardzo zmęczona, God 
bless you i szczęśliwa ułożyła się na poduszce.
Gdyby nie synek leżałaby wcześniej, o co się często upomina. A ja zno-
szę uwagi Joe, że babcia za dużo śpi i mało się rusza. Zobaczymy jak on 
będzie się ruszał w jej wieku (ona ma 87 lat!).

                                                                       ***
Zostało jeszcze 10 dni plus jeden wolny. Nareszcie koniec!
Lucy – narzeczona szefa powiedziała mi, że Joe na urlopie zachowywał 
się okropnie, ponieważ był zmęczony samymi przygotowaniami i  że 
ona co roku sobie obiecuje: nigdy więcej wspólnych wakacji. Widocznie 
nie przeszło mu jeszcze, albo przestał się maskować, bo ciągle ma do 
mnie jakieś uwagi: a to za mało syropu babcia pije (jest przeziębiona, 
przedwczoraj wyrzucił nas na siłę na dwór, padało i było zimno), a to za 
mało wody, a  to za nisko leży, albo za słabo ćwiczy i  ja jej pozwalam 
na to. Albo za mało razy wykonuje ćwiczenie polegające na wstawaniu 
z krzesła i ponownym siadaniu. W tym wieku nie jest łatwo sześć razy 
z rzędu usiąść i wstać. Wydarł się dzisiaj na nas podczas porannych ćwi-
czeń. A babcia akurat miała moment, że nie wiedziała, co się wokół dzie-
je i czego od niej chcemy, i zamiast podnosić nogi do góry (ćwiczenie pt. 
marsz) kołysała się z zagubioną miną na boki licząc raz, cztery, dziewięć, 
trzydzieści…

                                                                     ***
Babcia dzisiaj na parę godzin odzyskała siły, nagle wyzdrowiała i moc-
no mnie przećwiczyła. Może po to, żebym dobrze zapamiętała ostatnie 
dni. Nawet Joe nie mógł sobie z nią poradzić. Nawyzywała wszystkich, 
mnie powiedziała, żebym sobie poszła precz, bo to nie moja sprawa, że 
ona nie chce jeść kolacji. Byłam bardzo zdziwiona jej atakiem, nigdy tak 
się nie zachowywała. Lucy, która schodziła jej z oczu pocieszyła mnie, że 
i tak jestem szczęśliwą osobą, bo babcia zawsze tak traktowała wszystkie 
dziewczyny, które tu pracowały. Po kilku godzinach atak minął i nagle 
babcia oświadczyła: 
- Chodź tu do mnie, ty wiesz, po co i przechyliła się na krześle, żeby mnie 
pocałować. –  I love you, dodała. 
I grzeczna jak anioł dała się zaprowadzić do łazienki. Teraz śpi, prawie 
wcale nie kaszle (wczoraj się dusiła), narzeczeni urzędują w kuchni. Joe 
co jakiś czas przetacza się korytarzem i  pyta przez otwarte drzwi, czy 
wszystko w porządku.

                                                                  ***
Jestem potwornie chora, zaraziłam się od babci, która jest chora jeszcze 
bardziej. Muszę jednak cały czas opiekować się nią. Nie ma litości, pokłó-
ciliśmy się z Joe, bo ja walczyłam o leki dla siebie (babcia już ma, byliśmy 
z nią u lekarza). Nie znalazł jeszcze nikogo na moje miejsce, choć szuka 
od tygodni. 
Najpierw mnie nawyzywał, a  potem kupił mi bukiet róż (mam dzisiaj 
urodziny) i śpiewał:  happy birthday to you. Teraz krąży jak satelita koło 
mnie, żebym wcześniej nie wyjechała.

                                                                    ***
 Awantura wybuchła rano, bo kiedy wyszłam z  pokoju i  boss zapytał 
mnie, jak się czuję, powiedziałam zgodnie z prawdą, że fatalnie i nie mam 
już siły pracować. Do wyjazdu zostało pięć dni. Tak się wściekł, że prze-
klinał głośno, krzyczał, że jestem tu nielegalnie, że musiał zapłacić za ta-
bletki na kaszel, które dała mi Lucy, że on teraz nie może z dnia na dzień 
znaleźć dziewczyny, że wyjeżdża na trzy dni, bo ma bardzo ważny biznes. 
Odpowiedziałam spokojnie: mój biznes to moje zdrowie, ale chcę, żeby 
babcia miała dobrą opiekę. Krzyczał dużo, na szczęście nie wszystko zro-
zumiałam. Na zakończenie rozdarł się mało ludzkim głosem:
- Podnieś mamę z łóżka, za dużo śpi. Była 9 rano, babcia całą noc kasz-
lała, ma zapalenie płuc. Wrzasnął jeszcze z wściekłością: shit i  trzasnął 
drzwiami. 
Z płaczem, kaszlem i gorączką umyłam babcię i zrobiłam wszystko, co 
trzeba. Byłam spokojna, zależało mi bardzo na tym, żeby miała dobrą 
opiekę. Po południu zabrałam się jak zwykle za gotowanie, powyjmowa-

łam mięsa, makarony, warzywa. Joe wszedł do kuchni i powiedział, że ju-
tro zabiera nas obie do lekarza. - Mam ubezpieczenie, odpowiedziałam.
Odetchnął z wyraźną z ulgą. Uśmiechał się niezręcznie i obiecał, że nas 
wykuruje, a ja mam siedzieć w fotelu, powiedział nawet: połóż się. W fo-
telu! Więc „leżałam” w fotelu, babcia na kanapie, a on gotował obiad. Po 
posiłku szybko uciekł do siebie, babcia zasypiała na krześle w  jadalni, 
ja męczyłam się na drugim. Ale wcześniej oprócz tego nic nie robienia, 
zmieniłam i wyprałam pościel i pełen kosz ubrań, wysuszyłam w elek-
trycznej suszarce i powkładałam do szafy. Potem było jeszcze karmie-
nie kotów na podwórku, zmywanie naczyń, to normalne, i wywiezienie 
kontenerów ze śmieciami i oczywiście sprzątanie ulicy na długości całej 
posesji, czyli zbieranie śmieci, puszek, butelek, bo czarni tu mieszkają 
i śmiecą okropnie.
Kiedy babcię już położyłam, wszedł Joe z nowiną, że jutro przychodzi na roz-
mowę dziewczyna (Polka) i żebym mu pomogła w ocenie. Powiedział też:
- Zapamiętaj, co tu widziałaś, że moje rodzeństwo nie odwiedza mamy, 
może będę potrzebował twojego poświadczenia. Co prawda to prawda, 
dzieci matką nie interesują się wcale. A wychowała ich ośmioro! 
Wieczorem jeszcze zapukał do moich drzwi, cały w uśmiechach, pytając 
jak babcia śpi. Uspokoiłam go, że lepiej niż wczoraj, bo nie ma pod gło-
wą czterech poduszek i oparcia od fotela, co sam zarządził w poprzednie 
noce i musiała prawie siedzieć, miało to niby pomóc na kaszel. Uśmie-
chał się uprzejmie, mówiąc: good, good, kiedy powiedziałam, że tak jak 
ją dzisiaj położyłam jest dobrze (trzy poduszki). Wydaje się być szczęśli-
wy i zadowolony.  Dzisiaj rano chyba pomyślał, że się spakuję i wyjadę. 
Tak wrzeszczał, że nie dopuścił mnie do głosu i nie zrozumiał, co mówię, 
że babci nie zostawię.  

                                                               ***
 Następnego dnia – niedziela - przyjechała narzeczona, ja kaszlałam 
jak opętana, Joe wyjął skądś maskę do oddychania, położył na stole 
i  powiedział, żebym założyła jak będę gotować, żeby nie zarażać, wy-
obraziłam sobie jak się będę czuła w czymś z plastiku na ustach i nosie 
z kilkoma dziurkami, w gorącej kuchni, nie miałam siły nawet tym się 
przejąć, a on oznajmił, że wychodzi z narzeczoną, była godzina 13, do 
piątej męczyłam się z babcią, dzisiaj wstąpiła w nią moc konia, oprócz 
antybiotyku bierze sterydy i  już miałam się ubierać w strój trędowatej 
i zabierać za gotowanie, kiedy narzeczeni wrócili z wycieczki i okazało 
się, że Lucy dzisiaj gotuje, co mnie o mały włos nie obaliło na podłogę 
z wrażenia, zasiadłam w fotelu i czekałam grzecznie, babcia się trochę 
miotała na kanapie, musiałam co chwilę wstawać do niej, ale lepsze to 
niż praca w masce. W końcu babcia wylądowała w łóżku, powiedziała, 
że jestem anioł i mnie kocha, Joe rozsiadł się na całej kanapie, zawołał 
mnie przez otwarte drzwi i rzucił niedbale, patrząc w ekran telewizora: 
zakropiłaś mamie oczy?

Dzisiaj w  nocy jedną ulicę dalej zginął policjant, Joe zawołał mnie na 
werandę, żeby mi pokazać krążące nad domem policyjne helikoptery, 
jak w filmie gangsterskim. Powiedziałam mu, żeby pojechał do Polski, 
bo u mnie na wsi jedyny hałas to szczekanie psów i śpiew ptaków. A tu 
strzelanina, wycie syren policyjnych itp. Robił mi wymówki, że sama cho-
dzę po tej czarnej dzielnicy, musiałam mu przyrzec, że więcej nie pójdę 
tamtędy na zakupy w  ramach wypoczynku. Niech mnie zawiezie nad 
ocean w wolny dzień, to nie będę chodzić w gangsterski świat.

Straszny to był dzień dla babci. I dla mnie. Ogarnął ją paniczny strach. 
Uciekała, krzyczała. Trzeba było widzieć tą rozpacz w oczach i łzy. Płaka-
łam razem z nią. To prawdziwy wewnętrzny ból. A na koniec dnia jakby 
nigdy nic powiedziała do mnie: w porządku lady, dziękuję za wszystko. 
I love you. Idziemy. I dała mi buzi, mówiąc do pustego pokoju: do widze-
nia wszystkim. Podała mi rękę i pozwoliła się poprowadzić do sypialni.

Pojutrze wracam do kraju.
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Ptasi Park w Mosinie
 – alternatywna koncepcja

Pan Konrad Tuszewski, od niedawna mieszkaniec Mosiny posiada 
spore doświadczenie w kształtowaniu przestrzennym. Publikuje-
my alternatywną koncepcję zagospodarowania Ptasiego Parku, 
jaką otrzymaliśmy wczoraj od Pana Konrada z nadzieją, że uda się 
podjąć “poważną dyskusję na temat ładu przestrzennego i sposobu 
zagospodarowywania niezwykle cennych dla Mosiny miejsc”. 
Pan Konrad zainteresował się artykułem opublikowanym  w po-
przednim wydaniu gazety pt: Ptasi Park w Mosinie odzyska blask.
– Niepokoi mnie ład, a  właściwie nieład przestrzenny dominujący 
w większości publicznej i prywatnej przestrzeni naszego miasta. Tak-
że stan zieleni publicznej, który w wielu miejscach „woła o pomstę do 
nieba”.  Myślę, że warto podjąć poważną dyskusję na temat ładu prze-
strzennego i sposobu zagospodarowywania niezwykle cennych dla 
Mosiny miejsc. – napisał do redakcji Pan Konrad Tuszewski.
Koncepcję zagospodarowania Ptasiego Parku Pan Konrad wysłał 
również do Urzędu Miejskiego. Ciekawe, czy jego pomysł spodoba 
się włodarzom naszego miasta.
Ptasi Park Mosina – alternatywna koncepcja
Prezentowana, alternatywna Koncepcja Zagospodarowania Tere-
nu Parku Ptasiego odwołuje się do pięknej i zobowiązującej jego 
nazwy. Koncepcja inspirowana była podobnymi projektowanymi 
i zrealizowanymi na świecie i coraz częściej w Polsce parkami. Wy-
brano te niestandardowe, oparte na dynamicznie zmieniających 
się potrzebach użytkowników mało zainteresowanych ławkami, 
huśtawkami czy tabliczkami z opisem ptaków.
Skoro jest to Ptasi Park to zaprośmy do niego skrzydlatych przy-
jaciół. Stanie się tak po uzupełnieniu pięknego starego drze-
wostanu liściastymi żywopłotami, które pełnić będą potrójną 
rolę: ekranów akustycznych oddzielających przestrzeń parku 
od przylegających do niego ulic, naturalnego ogrodzenia chro-
niącego dzieci przed wybiegnięciem na jezdnię oraz przyciągną 
różne gatunki ptaków. W połączeniu z gabionami stworzą natu-
ralną barierę bezpieczeństwa oraz piękną, zmieniającą się kolo-
rystycznie w różnych porach roku ścianę. 
„Owoce dzikiej róży to świetny pokarm dla dzwońców, mazurków, 
grubodziobów, gili i jemiołuszek. Z kolei do czarnego bzu, ligustru 
i  rokitnika będą zlatywały się sikory modre i bogatki oraz rudziki. 
Można także rozważyć posadzenie cisa albo kruszyny pospolitej. 
Mimo że ich owoce są dla człowieka trujące, ptakom dobrze służą. 
Oprócz tego przyda się kilka berberysów bądź śliwa tarnina, które 
przy okazji będą dla ptaków doskonałą kryjówką.” 

By ptaki na stałe zamieszkały w Parku noszącym ich nazwę, na 
drzewach muszą pojawić się domki lęgowe oraz karmniki. W ich 
budowę i  „zaopatrzenie” warto włączyć dzieci z  mosińskich 
szkół. Będą to działania lepsze i skuteczniejsze niż wiele teore-
tycznych zajęć z biologii. 
Szczegółowe informacje na temat ptaków, którymi dzieci będą się 
opiekować znajdą w  swoich telefonach. Podobnie jak pozostali 
użytkownicy odwiedzający park.
Wystarczy jedynie w  oryginalny sposób wskazać im takie źró-
dło informacji. Mogą to być rysunki ptaków umieszczone na 
oparciach siedzisk i blatach stolików. Także oryginalne łacińskie 
nazwy ptaków mogą zachęcić do poszukiwań informacji w  in-
ternecie. Upupa epops (?)
W tej przestrzeni należy całkowicie zrezygnować z klasycznych ła-
wek na rzecz wygodnych siedzisk ustawionych vis-a-vis siebie by 
budować relacje społeczne. Dowodem na takie właśnie potrzeby 
są zachowania młodych ludzi siadających naprzeciwko siebie na 
ławkach czy przestawiający je tak by mogli ze sobą rozmawiać.
By zachęcić użytkowników parku do zachowania w nim czystości 
należy zagwarantować możliwość wygodnej i atrakcyjnej segre-
gacji śmieci. Można wykorzystać „mówiące kosze na śmieci”? 
Komunikacja w Parku powinna wyraźnie podporządkować się po-
trzebom użytkowników. Należy zrezygnować z budowania jakich-
kolwiek ścieżek poza ustalonymi i wskazanymi wyraźnie wejściami 
i wyjściami wyznaczonymi przez gabiony w postaci kilkunastome-
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Wysyp grzybów w pobliskich lasach
Na naszym facebookowym profilu otrzymujemy od Was zdjęcia, któ-
re dowodzą, że w naszych lasach grzybów w tym roku nie brakuje.
– Zdecydowanie warto przejść się do lasu i pozbierać trochę darów 
natury – piszą Czytelnicy.
Sezon na grzybobranie rozpoczął się na dobre. Odpowiednia wil-
goć i temperatura tworzą dla grzybów idealne warunki. Efekt? Wy-
pełnione po brzegi kosze grzybów.
Wskazówki dla zbieraczy
Grzyby od wieków stanowią o  specyficznym aromacie i  smaku 
kuchni polskiej. Dlatego nadal pozostają niezastąpionym składni-
kiem wielu potraw. Niestety praktycznie każdy grzyb jadalny ma 
swego trującego sobowtóra, dlatego jeśli mamy jakiekolwiek wąt-
pliwości, lepiej zachować ostrożność i pozostawić grzyb w lesie.
Zbierając grzyby pamiętajmy, aby nie uszkodzić grzybni znajdu-
jącej się w górnej warstwie gleby. Gwałtowne wyrywanie, zawsze 
prowadzi do uszkodzenia grzybni. Starajmy się także nie ścinać 
nożem grzybów nad ziemią. Odcięta i  pozostawiona w  ziemi 
dolna część trzonu rozkłada się i powoduje zakażenie bakteriami 
i pleśniami macierzystej grzybni.
Przy okazji przypominamy, że zbieranie grzybów na terenie Wiel-
kopolskiego Parku jest zabronione.

trowych utwardzonymi traktów wykonanych w przyjaznych śro-
dowisku technologiach. 
Także w pobliżu siedzisk, miejsc w których ruch będzie wyraźnie 
intensywniejszy należy zastosować utwardzenie adekwatne do 
zagospodarowywanej przestrzeni z  wykluczeniem kostki bruko-
wej, płytek betonowych itp. 
Bezwzględnie warto przywrócić sprawność mini tężni i wyposa-
żyć ją w nowe siedziska pozwalające na prowadzenie konwersacji 
i wygodne przebywanie w tej części parku.
Oryginalną, zachęcającą do animacji przestrzeń stworzy możliwy 
do wykorzystywania w najróżniejszy sposób owalny, kilkupozio-
mowy podest wykonany z  desek kompozytowych. Częściowo 
zadaszony konstrukcją porastającą winno bluszczem pięciokla-
powym, wierzbą lub bluszczem pospolitym podest stworzy na-
turalną scenę. Konstrukcja pozwali na zamontowanie oświetlenia 
scenicznego, a jednocześnie stanowić będzie skuteczną ochronę 
przed nasłonecznieniem. Otwarta jej strefa musi być skierowana 
na zachód by podczas wieczornych animacji nie przeszkadzać wi-
dzom w oglądaniu widowisk.
Do tej formy nawiązywać będą zbudowane z wierzby „domki” słu-
żące do kreacyjnej zabawy dzieci w wieku przedszkolnym i młod-
szo szkolnym. Także dla nich, ale nie tylko zamontowane będą 
na wieloletnich, stabilnych drzewach mosty zwodzone, huśtawki 

i pajęczyny z lin, telefony akustyczne i inne nowoczesne urządze-
nia zabawowe. Powinny one zastąpić (możliwość przeniesienia 
w inne, bardziej adekwatne miejsce części atrakcji) zlokalizowane 
w parku urządzenia. 
Do minimum ograniczone będzie wstawianie w te naturalną prze-
strzeń obcych jej elementów: klasycznych ławek, stalowych i pla-
stikowych urządzeń zabawowych i sprawnościowych. Ich funkcje 
przejmą podobne, ale wykonane z  naturalnych materiałów wy-
godne siedziska, zabawki i „siłownie”. 
Zagospodarowanie Parku Ptasiego powinno być skorelowane 
z planowaną przebudową parkingu i strefy Kiss & ride w pobliżu 
Dworca Kolejowego w Mosinie.
Dla zapewnienia komfortu osób korzystających z rowerów jako 
środka transportu w wybranych miejscach Parku należy przy-
gotować miejsce do ich parkowania i  ewentualnie stację na-
praw rowerów.
W nasłonecznionym miejscu umieszczony będzie analematycz-
ny zegar słoneczny pozwalający odczytać godzinę obserwując 
własny cień.
W pobliżu zegara umieszczone będą inne pobudzające wyobraź-
nię zabawki, także niezwykle popularne trampoliny.
Utwardzone naturalnymi materiałami miejsce służyć będzie miło-
śnikom badmintona, speed badmintona oraz… bouli.
W  wewnętrznej części parku nie będzie wyznaczonych żadnych 
ścieżek. Użytkownicy sami zdecydują o  sposobie przemieszcza-
nia się w parku. Profesjonalna pielęgnacja podłoża, zarówno tego 
utwardzonego jak i  trawiastego zapewni komfortowe warunki 
użytkowania Parku Ptasiego. Jego naturalni mieszkańcy, zaproszo-
ne do odwiedzania i zamieszkania na stałe ptaki stworzą niezapo-
mnianą atmosferę. Dzieci doglądające samodzielnie wykonanych 
domków lęgowych i karmników wyrosną na prawdziwych miło-
śników przyrody.
Ptasi Park w zaproponowanym kształcie zapoczątkuje oczekiwane 
zapewne przez wielu mieszkańców Mosiny zmiany wizerunkowe 
naszego miasta.
 Konrad Tuszewski

Borowik Szlachetny fot. Anna-Pitoń
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POZA KONTROLĄ
wesela    imprezy    eventy
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SZAFY, KUCHNIE, MEBLE ŁAZIENKOWE
Pracownia
stolarska

Wiry
ul. Podleśna 14

MEBLE

Atrakcyjne
ceny i terminy! CIĘCIE I OKLEINOWANIE PŁYT

Tel. 61 81 06 001, kom. 502 241 065, 502 670 270
e-mail: biuro@wimax-meble.pl www.wimax-meble.pl
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PRZEWÓZ OSÓB

tel. 575-100 –991 e-mail: biuro@wirbus.plwww.wirbus.pl
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NOWOŚĆ!  Bezpośredni wtrysk gazu

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

www.autogazwiry.pl
biuro@autogazwiry.pl

ZBIORNIKI LPG
i części instalacji gazowych

POMOC DROGOWAPOMOC DROGOWA
AUTOLAWETY - LAWETYAUTOLAWETY - LAWETY
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Z tą reklamą 10% rabatu dekormaniafiranki

www.dekormania-firanki.pl
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Nowoczesność, komfort, estetyka!
wyjątkowy DOM w WIRACH k. Lubonia

ok. 228 m² (działka: 999 m²),  2012 r. Wysoki standard, jakość wykonania i nowe technologie!  
6 pokoi, 3 łazienki. Korzystny układ, przestrzeń i funkcjonalność. Klimatyzacja, ogrzewanie 
podłogowe, elektryczne żaluzje, centr. odkurzacz, kominek z płaszczem wodnym.  Ładny ogród 
z zadbaną zielenią. Spokojna okolica. Zapraszam na prezentację! Ewa Zboralska 603 118 107

REMONTY

504 972 690
10% rabatu z tym ogłoszeniem

-  malowanie
- tapetowanie
- szpachlowanie
- tynki ozdobne
-  p ły tki
-  wykładziny
-  montarz drzwi
-  ścianki dzia łowe

- panele podłogowe i ścienne
- sufity podwieszane
- zabudowy z płyty G_K
- instalacje wodno-kanalizacyjne
- instalacje centralnego ogrzewania
- prace elektryczne
- szafy wnękowe przesuwne
- adaptacja poddaszy

(P
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Firma
instalacyjna

JESSA
Instalacje C.O.

WOD-KAN, GAZ

tel. 727 943 038
tel. 501 443 005

(P
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REMONTY MIESZKAŃ

• szpachlowanie
• malowanie
• montaż płytek ceramicznych
• drobne prace budowlane

SOLIDNIE, FACHOWO

694 233 069

USŁUGI 
TRANSPORTOWO -

TOWAROWE do 3,5 t

Tani wywóz,
przewóz wszystkiego 

szybko, solidnie

tel. 501 223 965
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• KAMIEŃ
     OGRODOWY
• PIASEK
• ŻWIR

LUBOŃ, UL DWORCOWA 15A
TEL. 602 268 614
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• WĘGIEL
• EKO GROSZEK

OD 700 ZŁ
LUBOŃ, UL DWORCOWA 15A

TEL. 602 268 614
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USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Zadzwoń, przekonaj się sam!!!
Kontakt: 604 587 690, 789 323 937

- malowanie, szpachlowanie

- usługi płytkarskie i instalacyjne

- zabudowy: płyta GK, su�ty

zabudowy nietypowe

- montaż drzwi i podłóg

- usługi elewacyjne i wiele innych...

Profesjonalnie i w przytępnych cenach

(P
00

5)

(J
02

1)

(2 pomieszczenia) przy ulicy 
Wawrzyniaka 9 w Mosinie.

W budynku mieści się redakcja 
gazety, notariusz, adwokat. 

DO WYNAJĘCIA

telefon: 660 031 893

lokal na działalność 
gospodarczą

(J0
54

)

(P
05

4)

(P
05

2)

61 893 50 22
500 44 96 96
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CIEPŁO Z NATURY
• OSZCZĘDNOŚĆ
• KOMFORT
• NOWOCZESNOŚĆ
• EKOLOGIA

www.wassermann.pl
tel. 61 44 11 725, 606 327 863

P.H. WASSER MANN
• pompy ciepła
• klimatyzacja
• �ltry do wody

• fotowoltaika
• kolektory słoneczne

(P
02

5)

Zakład Komputerowy B+J
działamy już 25 lat!

polecamy kasy fiskalne - także online - 
w warsztatach konieczna wymiana

do końca roku !
sprzęt komputerowy i oprogramowanie:

Insert, RAKS, dGCS Biznesmen,
usługi informatyczne oraz

 dokumentacja RODO - od 100 zł 
Biuro w Luboniu
tel. 602 267 851 (P

02
8)

Zadbaj  o to co posiadasz. 
Ubezpieczymy Twój samochód,

dom, podróż, �rmę i zdrowie.

Zaufaj naszemu doświadczeniu
i zyskaj poczucie bezpieczeństwa.

ANNA PRACZYK
668 172 300

apraczyk@agentpzu.pl
ANITA  PRACZYK - BŹDZIAK

660 436 788
apraczyk-bzdziak@agentpzu.pl

https://apraczyk.agentpzu.pl

AGENCJA 
UBEZPIECZENIOWA

PUSZCZYKOWO  UL. RYNEK 6

(P
03

1)

e-mail: czesciducatolubon@gmail.com      www.czesciducato.pl

ul. Nowiny 30, 62-030 Luboń
Tel. 601 710 634, 795 109 288

FIAT DUCATO
PEUGEOT BOXER
CITROËN JUMPER

11 Listopada

N
ow

in
y

AUTO CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

do samochodów DOSTAWCZYCH

(P
04

4)
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WĘGIEL

692 515 643
www.cieplozagrosze.pl

(P
03

9)

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
(J

03
2)

AGENCJA
PZU

UBEZPIECZENIA:
komunikacyjne majątkowe
domy mieszkania  rmy 
rolne wojażer za granicą

Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00

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

e-mail: skubiak@agentpzu.pl
(J

02
4)

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 

(J
03

6)

Kwali�kowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy

(J
03

4)
(J

02
5)

(J
02

7)

(J
03

5
(J

02
6)

(J
03

3)
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ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

Naprawa:
- Rozruszniki
- Alternatory
- Instalacje elektr.

Montaż:
- Radia
- Alarmy
- Blokady

Klimatyzacje:
- napełnianie
- odgrzybianie

* wymiana opon
* wulkanizacja

Wystawiamy faktury VAT

Michał Roszak
Luboń, ul. Dożynkowa 7a

tel. 602 555 346
(P

00
9)

JAN RYGLEWICZ

SPECJALISTA
LARYNGOLOG

TEL. 663 595 858

PUSZCZYKOWO, UL. SŁONECZNA 14

(P
00

8)

ZABUDOWY, GARDEROBY

Ekspozycja

czynna:

pn-pt 14.30-18.00

Luboń, ul. Długa 6
61 8105 520, 601 719 742 www.goryniak.pl

(P003)

USŁUGI
TRANSPORTOWE

602 679 211
WYKOPY I PRACE ZIEMNE

• PIASEK
• ŻWIR
• ZIEMIA, ITP.

(P
00

7) (J
03

8)
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

(J
03

9)

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

fachowe doradztwo montaż

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych

(J
03

7)

Hotel Szablewski
w Dymaczewie Nowym

zatrudni 
kelnera/kelnerkę

oraz pokojową 
na cały etat

tel. 61 819 12 01

(J
04

0)

(J
04

1)

dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875

Terapia noworodków
i niemowląt metodą 

NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

www.fizjo-osteo.pl

fizjoterapeuta i DO osteopata 
(J

02
3)

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Konsultacje psychologiczne:  

Koncentracja uwagi,
pamięć – diagnoza, trening

(J
02

8)

Dr med. Aleksandra Skuratowicz
Laryngolog dziecięcy

Puszczykowo, ul. Kopernika 15
tel. 601 395 519

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

godz. przyjęć: pon. czw. 1700-1800

tel. 601 395 519

USG ZATOK

(J
04

2)
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(J
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9)

Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta

(J
04

8)

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Elżbieta Bylczyńska
Współpraca: Paulina Korytowska,  Marta Mrowińska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, 
Dorota Lisiak, Tomasz Kaczmarek, Piotr Milewski, Mariola Marecka - Chudak, Anita 
Wachowiak, Elena Cieleńska, Przemysław Raźny oraz Willma. 
 
Publikujemy interesujące teksty naszych czytelników dotyczące 
regionu, w którym działamy. Istnieje możliwość dostarczenia
artykułów bezpośrednio do skrzynki pocztowej znajdującej się 
przy budynku redakcji.

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

Zeskanuj i napisz

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

(J
04

7)

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

(J
05

0)

KAMIENIARSTWO
KORCZ GRANIT
NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

www.korcznagrobki.pl
www.korcz-granit.jky.pl

tel. 61 8 103 825

(P
00

4)

Luboń, ul. Michała Drzymały 3
tel. 601 77 69 35

61 813 04 91

Biuro Obrotu Nieruchomościami

 L E G A T®
mgr Elżbieta Mizerka - Szmyt

licencja Nr 1363

Kupno, sprzedaż, zamiana,
najem, podział lokali,

nieruchomości. Doradztwo.
Obsługa prawna,

notarialna, geodezyjna.

e-mail: legat@legat-mizerka.plwww.legat-mizerka.pl

(P
01

3)

HURTOWNIA STALI LUBOŃ 

* PRĘTY ZBROJENIOWE
* PROFILE
* BLACHY
* PŁASKOWNIKI

UL. DWORCOWA 15, 62-030 LUBOŃ
KONTAKT

662 762 099
agnieszka.zadworny@polcopper.pl

600 090 882
anna.funiok@polcopper.pl

(P
02

2)



51

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

(J
04

4)

REKLAMA

(J
04

5)

(J
04

3)



52

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

(P
01

4)

W ramach NFZ
(za darmo)

W domu chorego

tel. 512 046 048

Chorzy ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
przyjmowani są od razu!

Na Fizjoterapię Domową kwali�kują się m.in.:

Pacjenci po udarach (do 12 miesięcy od incydentu)
Chorzy na Stwardnienie rozsiane, Parkinsona, 
Reumatoidalne Zapalenie Stawów, Miopatie, 
Zapalenie wielomięśniowe, Rdzeniowy zanik mięśni,
Pacjenci z Guzami mózgu, Procesami 
demielnizacyjnymi, kolagenozami (np. Toczeń 
układowy, Twardzina), Przewlekłymi zespołami 
pozapiramidowymi, chorobą wzyrodnieniową stawów 
biodrowych i/lub kolanowych

Do 4 miesięcy �zjoterapii za darmo - 
Potrzebujesz jedynie skierowania
np. od lekarza rodzinnego.

Czekamy na Twój telefon!!!

FIZJOTERAPIA
REHABILITACJA
MASAŻ


