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Do sprzedania ładny, nowy, komfortowy dom
w Mosinie, w zacisznym miejscu przy lesie.
Powierzchnia 145m2, 5 pokoi, kuchnia, 2
łazienki. Luksusowo urządzony, wysokiej
jakości wykończenie. Duża działka 834m2.
Rok budowy 2008. Dom gotowy do
wprowadzenia. Szybki termin wydania.

Cena 699 000 zł.
Oferta biura nieruchomości, prowizja 1% + vat.

tel. 785 890 172
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Uroczyście ślubuję
„Obejmując urząd Burmistrza Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu a powierzony mi
urząd będę sprawować tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg.”
Obie gminy mają już swoich burmistrzów. Druga tura wyborów odbyła się
5 grudnia 2010 r. Jako pierwsza została
zaprzysiężona Burmistrz Gminy Mosina,
Zofia Springer 10 grudnia na uroczystej
sesji Rady Miejskiej w Mosinie. Wybory
na to stanowisko Zofia Springer wygrała
po raz trzeci, pokonując Jana Marciniaka
stosunkiem głosów 4003 do 3233.
Również w drugiej turze, do której zakwalifikowała się burmistrz Małgorzata
Ornoch -Tabędzka i Andrzej Balcerek
swojego włodarza wybrali puszczykowianie. Wybory wygrał Andrzej Balcerek
– 2125 głosów do 1588 . Uroczyste ślubowanie miało miejsce 14 grudnia na sesji
Rady Miejskiej Puszczykowa.

Czy potrafimy różnić się pięknie?

To pytanie, na które najbliższe cztery lata
powinny przynieść odpowiedź zadała w
swoim wystąpieniu, po zaprzysiężeniu
burmistrz Mosiny, Zofia Springer. Oto
fragmenty tego wystąpienia:
- Rok 2010 zaznaczył się w historii kraju i
w naszej małej ojczyźnie ważnymi wydarzeniami (wybory samorządowe były jednymi z nich). Wydarzenia, które wywarły
piętno na naszym życiu społeczno – politycznym przyniosła tragedia smoleńska.
Oprócz spustoszenia na scenie politycznej stanęliśmy przed koniecznością wyboru na najważniejszy urząd w państwie
– urząd Prezydenta RP.

Cały czas jesteśmy świadkami lub uczestnikami wielu dyskusji, obserwujemy
ogromne rozpolitykowanie społeczeństwa, gdzie często wydarzenia mniej

istotne przesłaniają prawdziwe cele
funkcjonowania urzędów administracji
rządowej bądź samorządowej. Szkoda,
że jako społeczeństwo mamy ogromny
talent trwonienia energii na rzeczy nieważne i nieistotne.
Radnych do Rady Miejskiej oraz dwóch
kandydatów na burmistrza gminy wybraliśmy 21 listopada 2010 roku, 21 –
osobowa Rada Miejska została wybrana
spośród 142 kandydatów. O jedno miejsce w Radzie walczyło siedem osób. Metoda liczenia głosów, tzw. d’Hondta dostarczyła wielu zdziwień i rozczarowań.
Społeczeństwo od wielu lat oczekuje
okręgów jednomandatowych zgodnie
z deklaracją rządzącej partii oraz Prezydenta RP (radnym zostaje wówczas
osoba uzyskująca największą liczbę
głosów wyborców, czyli ciesząca się
największym zaufaniem społecznym).
Mam nadzieję, że przyszłe wybory będą
kierowały się tą zasadą. Rozpiętość głosów na poszczególnych radnych, którzy
zdobyli mandaty w naszej gminie wyniosła od 75 do 338. W wyniku liczenia
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metodą d’Hondta stało się też tak, że
kandydat, który dostał np. 160 głosów
został poza Radą. Wszystkim serdecznie
gratuluję, pozostałym serdecznie dziękuję za odwagę poddania się osądowi
społecznemu.
Wybór burmistrza odbywał się równolegle z wyborem radnych do Rady Miejskiej, Powiatu i Województwa. W gminach czy miastach, gdzie którykolwiek z
kandydatów zdobył przeszło 50 % głosów wybory kończyły się 21 listopada na
pierwszej turze. W gminie Mosina, przy
czwórce kandydatów można było oczekiwać, że nie uda się wybrać burmistrza
w pierwszej turze głosowania i tak się
stało. Do wymaganej wielkości głosów
zabrakło ok. 5 punktów procentowych.
Średnia frekwencja w naszej gminie to
prawie 52 procent. Patrząc na średnią
krajową można ocenić ją jako dobrą,
ale jednocześnie można stwierdzić, że
prawie połowa mieszkańców nie skorzystała ze swojego demokratycznego
prawa wpływu na wybór organów gminy. Są kraje, gdzie udział w wyborach
jest obowiązkowy i na tym polu mamy
wiele do zrobienia. Dyskutuje się również, aby wybory wójta, burmistrza, prezydenta zakończyć na pierwszej turze,
gdyż drugą turę cechuje zawsze niższa
frekwencja, tak stało się również u nas
– głosowało 35 procent mieszkańców.
Znużenie wyborami, a często jak twierdzą socjolodzy – wysoka przewaga jednego z kandydatów jakoby rozstrzyga o
finale i wyborcy zwalniają się z obowiązku ponownego głosowania.
Szanowni Państwo! Staję dzisiaj przed
wami jako burmistrz wybrany po raz
trzeci w demokratycznych, bezpośrednich wyborach. Burmistrz tworzy jednoosobowy zarząd gminy, jednoosobowo
odpowiada administracyjnie, karnie, cywilnie i społeczno – politycznie. Tak zadecydował ustawodawca w 2002 roku
po 12 latach funkcjonowania ustawy
o samorządzie gminnym. Chciałabym
serdecznie podziękować tym wszystkim mieszkańcom, którzy dostrzegli
ogrom działań Gminy, pozytywne zmiany i rolę, jaką w tym dziele odegrał burmistrz i Rada Miejska minionej kadencji.
Dziękuję, że kolejny raz obdarzyliście
mnie zaufaniem i wśród kandydatów
mnie powierzyliście to trudne i odpowiedzialne, a jednocześnie zaszczytne
zadanie. Dziękuję za mądrość, rozsądek, obiektywizm wszystkich, którzy
widzieli kruchość i ułomność zarzutów
formułowanych wybitnie na potrzeby
kampanii wyborczej. Czas kampanii
został zamknięty. Teraz nastał czas wytężonej pracy, realizacji programu i po-

szukiwania rozwiązań optymalnych dla
mieszkańców.
W kolejnej kadencji nie chciałabym, aby
gmina straciła inwestycyjnie. Uzasadnione obawy istnieją, kryzys, spowolnienie
gospodarcze przekłada się na niższe dochody do budżetu gminy. Stale przybywa
zadań, na które nie ma w pełni zabezpieczenia w środki. Wiele gmin na sprawy
bieżące zaciąga kredyty, świadczy to o
coraz trudniejszej sytuacji finansowej samorządu najniższego szczebla.
W nadchodzących latach chciałabym
wspólnie z Radą Miejską, po koniecznych
weryfikacjach realizować dalej wieloletni plan inwestycyjny. Jak najszybciej powinna powstać strategia rozwoju gminy
na lata 2011 – 2020, korespondująca ze
strategią regionu aglomeracji poznańskiej. Wyznaczenie nowych terenów pod
różne formy budownictwa mieszkaniowego i aktywizację gospodarczą łączy się
z kontynuowaniem działalności na rzecz
programu promocji gminy spójnego z
aglomeracją poznańską. Bezspornym
priorytetem działań winny być objęte
zagadnienia związane z budową infrastruktury komunalnej, przede wszystkim
drogi, które będą łączyły miejscowości i
osiedla gminy. Wspólnie z sąsiednimi
gminami musimy intensyfikować rozpoczęte działania na rzecz usprawnienia
komunikacji nie tylko z Poznaniem, ale
wyprowadzającej ruch kołowy poza Mosinę. Dalej będziemy promowali poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie oferty
edukacyjnej, kulturalnej, wspierali organizacje pozarządowe oraz pracowali nad
integracją społeczną.
Ważnym elementem jest pozyskiwanie
środków zewnętrznych, w roku 2010

złożyliśmy 12 projektów unijnych, z których sześć rozstrzygnięto pozytywnie,
cztery negatywnie, a dwa czekają na
rozstrzygnięcie.
Cieszę się, że mieszkańcy dostrzegają
pozytywne zmiany wizerunku Urzędu a
z obsługi klienta, wg ankiet jest zadowolonych 61 procent mieszkańców. Będziemy dążyć, aby przychylne oceny spotkały nas również ze strony tych 39 procent
mieszkańców.
Przeprowadzone w tym roku ankiety są
kopalnią wiedzy na temat oczekiwań i
w działaniach, podejmowaniu decyzji
powinno się brać pod uwagę wyniki
tych ankiet.
Każdy radny wchodzący w skład Rady
Miejskiej na pewno ma własną wizję
przyszłości gminy. Uważam, że stać
nas na porozumienie w realizacji zadań
własnych gminy, a przede wszystkim
tych decyzyjnych. Na pewno trudno,
poza swoją ulicą, osiedlem, miejscowością dostrzec priorytety dla całej gminy,
ale nie jest to niemożliwe. Gloryfikowanie partykularnych interesów tylko
może zaszkodzić wszystkim. Liczę na
dialog, współpracę, rzeczową dyskusję,
dobrą organizację pracy Urzędu i Rady.
Najbliższa przyszłość pokaże, czy potrafimy różnić się pięknie, czy złe emocje
zawładną umysłami i sercami członków
parlamentu mosińskiego.
E.B.



Ślubowanie nowego burmistrza Puszczykowa
Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek odebrał z rąk przewodniczącej
Miejskiej Komisji Wyborczej – Klary Krzewińskiej na uroczystej sesji Rady Miejskiej 14 grudnia 2010 roku.
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Komitetu wyborczego Razem Dla Puszczykowa, z którego kandydowałem na stanowisko burmistrza, powiedział Andrzej Balcerek w swoim wystąpieniu, po ślubowaniu.
- Bardzo serdecznie temu komitetowi i mieszkańcom dziękuję.
Dla mnie jest to wielki honor i zaszczyt, że mieszkańcy powierzyli mi wykonywanie tak odpowiedzialnej funkcji w mieście.
Zdaję sobie sprawę, że każda decyzja burmistrza może mieć
nieodwracalne skutki dla miasta, oczywiście decyzja zła. Te decyzje dobre chciałbym z Państwem, mieszkańcami, z radnymi
wspólnie podejmować. Wszystkie moje starania będą zgodne
z prawem, będą przemyślane i będą dobre dla mieszkańców.
Chcę być burmistrzem kompromisowym, który działa wspólnie
z mieszkańcami dla dobra Puszczykowa. Serdecznie zapraszam
do współpracy.
Szanowni Państwo! W imieniu własnym oraz mieszkańców
chciałbym podziękować kończącej swoje urzędowanie pani
burmistrz Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej za poświęcony czas
i pracę na rzecz miasta. Dziękuję pani burmistrz.
Małgorzata Ornoch – Tabędzka pogratulowała burmistrzowi
zwycięstwa i życzyła m. in., aby praca nowego włodarza gminy

przyczyniała się do dalszego rozkwitu Puszczykowa. Serdeczne
podziękowania byłej pani burmistrz złożył również dyrektor
Wielkopolskiego Parku Narodowego – Adam Kaczmarek:
- …W okresie ostatniej - pani kadencji - powstało stowarzyszenie Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, powstało wiele wspólnych przedsięwzięć. Dlatego bardzo za to dziękuję, była pani pierwszym burmistrzem w historii samorządu,
który próbował i potrafił z faktu istnienia Wielkopolskiego Parku
Narodowego dla społeczności lokalnej wyciągnąć praktyczne
wnioski.
Na sesji obecny był Starosta Poznański – Jan Grabkowski, który
także pogratulował nowemu burmistrzowi zwycięstwa. (red.)

wydarzenia



Niechciany radny?
Do żenującej sytuacji, według niektórych
mieszkańców Puszczykowa doszło na
sesji 14 grudnia, kiedy powoływano pięć
komisji Rady Miasta Puszczykowa – cztery stałe: Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisję Edukacji, Kultury i Sportu,
Komisję Spraw Społecznych i Komisję Rewizyjną, oraz komisję doraźną do spraw
Statutu Miasta Puszczykowa.
Podczas dyskusji, po wyborze członków
Komisji Rewizyjnej radny Maciej Stelmachowski, wywodzący się z komitetu wyborczego byłej burmistrz – Małgorzaty
Ornoch – Tabędzkiej powiedział:
- Uważam za sytuację naganną - wybór
Komisji Rewizyjnej, w której wszyscy
członkowie związani są z burmistrzem,
która to komisja ma burmistrza kontrolować. Nie wysunąłem swojej kandydatury,
ale wszyscy wiedzieli, że chcę w tej komisji pracować.

Podczas zgłaszania członków do Komisji Budżetu radny Stelmachowski zaproponował:
- Pragnę poinformować, że w tej komisji
też chciałbym pracować, ale zgłaszam
kandydaturę Małgorzaty Szczotki.
Radna nie wyraziła zgody. Następnie Janusz Szafarkiewicz zgłosił kandydaturę
Macieja Stelmachowskiego do tej komisji i ten się zgodził. Jednak kandydatura
radnego Stelmachowskiego nie została
zaakceptowana w głosowaniu: za - głosowało trzech radnych, przeciw – ośmiu,
trzech wstrzymało się.
Zofia Skibińska, Mariola Marecka i Ewa
Komorowska, mieszkanki Puszczykowa,
które przyglądały się obradom wyszły
z sesji na znak protestu przeciwko temu
głosowaniu.
- Uważamy, że pan Stelmachowski słusznie
zauważył, że w komisji rewizyjnej burmistrz
ma wszystkich za sobą, a komisja ta ma

przecież burmistrza kontrolować. Podobnie
stało się z komisją budżetu, do której także
chciał kandydować radny Stelmachowski.
A czy jedyna kandydatura – radnego Stelmachowskiego spoza tej grupy – zmieniłaby coś, co radni ci chcieliby przeforsować?
Nic. Jest to skandalem, że przeciwko niemu
tylu radnych głosowało, a on głosował za
wszystkimi przy wyborze do poszczególnych komisji. Młodych ludzi nie powinno
się zniechęcać do takiej pracy. E.B.

Nowy skarbnik w Puszczykowie
Decyzją Rady Miasta Puszczykowa z dnia
17 grudnia 2010 roku, stanowisko skarbnika Miasta Puszczykowa powierzono
Piotrowi Łoździnowi, dotychczasowemu
skarbnikowi Gminy Dopiewo.
Piotr Łoździn urodził się w Poznaniu w
1980 r. Wykształcenie wyższe ekonomiczne
otrzymał na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu, a od 2008 r. jest doktorantem
na Wydziale Ekonomii tejże uczelni.
Pracę zawodową rozpoczął w 1999 r. w
Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Ro-

ślin w Poznaniu na stanowisku referenta.
W przeciągu niespełna dwóch lat awansował na stanowisko zastępcy głównego
księgowego. Następnie pełnił funkcję
kierownika Wydziału Budżetowo-Księgowego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Oddziale Regionalnym w
Poznaniu oraz głównego księgowego w
Urzędzie Statystycznym w Poznaniu.
Od 2005 roku, w wyniku powołania przez
Radę Gminy Dopiewo na wniosek Wójta
Gminy, pełnił funkcję skarbnika gminy głównego księgowego budżetu. (red.)

Zmiany w budżecie Puszczykowa
Podczas Sesji, która odbyła się 28 grudnia 2010 r. Rada Miasta
Puszczykowa dokonała ostatnich zmian w budżecie miasta na
2010 r. Podczas posiedzenia IV sesji radni podjęli także decyzję
o zaciągnięciu w 2011 r. kredytu długoterminowego na budowę ul. Gołębiej. Zmiany dokonane w budżecie mają na celu
przede wszystkim zabezpieczenie środków na nieplanowane
wcześniej wydatki oraz wyeliminowanie stwierdzonych przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu naruszeń przepisów polegających na niezachowaniu zasady jedności i spójności budżetu w podjętej przez poprzednią Radę Miasta uchwale
z dnia 27 października 2010 r.
Wśród dochodów zmniejszono wpływy z tytułu dotacji z Unii
Europejskiej oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych, natomiast po stronie wydatków zabez-

pieczono między innymi środki na odprawę dla burmistrza V
kadencji oraz zwiększono środki na odszkodowania za grunty
i na obsługę długu, a także zmniejszono wydatki na budowę
dróg oraz rozbudowę szkoły.
Omawiając projekt zmian w budżecie Skarbnik poinformował
radnych, że Miasto ze względu na niezrealizowanie w całości zaplanowanych na 2010 r. dochodów nie jest w stanie regulować na
bieżąco wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Na koniec roku zobowiązania Miasta wyniosą co najmniej 2,1 mln zł, w tym z tytułu
wykonanych inwestycji 1,7 mln zł oraz z tytułu wymagalnych rat
kredytów 400 tys. zł. W celu ich uregulowania miasto będzie zmuszone już w styczniu 2011 r. zaciągnąć kredyt długoterminowy.
Ze względu na zmianę na stanowisku burmistrza, budżet Puszczykowa na 2011 r. Rada Miasta uchwali w styczniu 2011 r. (UM)



Nowe rozdanie i nowe ustalenia
Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Mosinie powołano komisje stałe Rady i zajęto się także dietami radnych oraz wynagrodzeniem burmistrza. Nie było zgody wśród rajców, co do wynagrodzenia burmistrza.
Wcześniej jednak radny Marian Jabłoński
zaproponował obniżenie diety o 10% za
każdą nieobecność radnego, zaznaczając,
że tym samym skończy się usprawiedliwianie nieobecności na sesji czy na komisji.
Wiesława Mania wystąpiła z wnioskiem,
aby dotyczyło to wszystkich planowanych
posiedzeń – wniosek przeszedł większością głosów. Wysokość diety radnego na
nową kadencję pozostała niezmieniona
poza w/w ustaleniem dot. nieobecności.
Pensja burmistrza
Dyskusję na temat wynagrodzenia burmistrza w nowej kadencji rozpoczęła radna Maria Krauze:
- Klub Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska proponuje, aby wynagrodzenie to
pozostało niezmienione, ponieważ nasze
diety także pozostały niezmienione.
Po niej głos zabrał radny Marian Jabłoński, proponując w imieniu Koalicji Samorządowej obniżenie pensji burmistrza:
- Ustalając te proporcje (wynagrodzenie zasadnicze plus dodatki, przyp. aut.)
braliśmy pod uwagę wielkość gminy (15
– 100 tys. mieszkańców), stosując zasadę proporcjonalności. Bierzemy też pod
uwagę to, że burmistrz jest wspierany
przez dwóch zastępców i sekretarza.
Kwoty, które zaproponowaliśmy pozostają w pewnej proporcjonalności do tego,
co ustalił Ustawodawca.
Przewodniczący Rady Waldemar Waligórski zaprotestował:
- Jestem zdegustowany propozycją pana
Jabłońskiego. W poprzednim punkcie obrad – diety mogliście państwo także ostro
potraktować. Jest to nie fair – przyznać sobie takie same diety a burmistrzowi obniżyć
wynagrodzenie. Bardziej uczciwie byłoby
zacząć od siebie i zmniejszyć także diety.
Uwagę radnej - M. Kaptur o tym, że radni naszej gminy nie mają maksymalnej
stawki diety (może ona wynosić 70%, w
Mosinie jest 61%, przyp. aut.), a gminą za-

rządzają trzy osoby, że są gminy, np. Śrem
z 40 tys. mieszkańców, gdzie burmistrz
nie ma zastępcy i koszty u nas są wyższe,
i że propozycja klubu KS jest logiczna, poparła Małgorzata Twardowska.
W odpowiedzi zastępca burmistrza Przemysław Pniewski stwierdził:
- To nie jest tylko te 61% stawki bazowej
(1835 zł, przyp. aut.), radni pobierają dodatkowo wynagrodzenie za kierowanie
komisjami. Natomiast w pensji burmistrza
proponujecie państwo dodatek najmniejszy z możliwych. Pani Kaptur zapomniała
o jednym: ilość osób wspomagających
burmistrza określa ustawa o samorządzie.
Na przykład w Puszczykowie może być tylko jeden zastępca – reguluje to ustawa.
Riposta opozycji brzmiała:
- Naszym zadaniem jest ustalenie wynagrodzenia burmistrza na nową kadencję,
a nie obniżka. My nie stosujemy żadnego
odwetu, to jest nasza propozycja, to jest
nowe rozdanie i nowe ustalenia.
Odpowiedziała radna Barbara Czaińska:
- Sobie nie zmniejszyliśmy, a chcemy to
zrobić burmistrzowi, który odpowiada za
gminę jednoosobowo, to jest nieetyczne.
Nowa Rada, nowe ustalenia, ale dla radnych nie było nowych ustaleń.
Uchwała w sprawie nowego, mniejszego
wynagrodzenia burmistrza przeszła stosunkiem głosów 11:10.
Za obniżeniem pensji burmistrza głosowali: M. Jabłoński, M. Kaptur, Ł. Kasprowicz, J. Marciniak, A. Miedziarek-Rogal, K.
Siestrzencewicz, J. Szeszuła, M. Twardowska, W. Wiązek, P. Wilanowski, T. Żak;
przeciwko: B. Czaińska, J. Falbierski, A. Karliński, K. Kleiber, M. Krauze, W. Mania, M.
Osuch, J. Rogalka, R. Rybicki, W. Waligórski.
Dla porównania:
Pensja burmistrza Mosiny wynosi: 9180
zł brutto, tj. 6416,49 zł netto.
Burmistrz Puszczykowa natomiast będzie zarabiał (grudniowa uchwała RM):
9594 zł brutto, tj. 6740 zł netto.

Od lewej: W. Waligórski, przewodniczący RM
i J. Szeszuła - zastępca

Dieta radnego w Mosinie:
Przewodniczący RM otrzymuje ryczałt w
wys. 2037,24 zł, zastępca przewodniczącego Rady – 1578,40 zł.
Dieta podstawowa radnego RM wynosi
1119,56.
Dodatkowe wynagrodzenie obejmuje praca:
- przewodniczącego komisji – 165,18 zł;
- zastępcy przewodniczącego komisji
– 110,12 zł.
Dieta radnego w Puszczykowie:
Przewodniczący Rady Miejskiej ma ryczałt
miesięczny w wys. 1108,80, z-ca - ryczałt
970,20 zł, przewodniczący komisji za posiedzenie komisji otrzymuje 207,90 zł.
Radny za każde posiedzenie, w którym
uczestniczy (sesja, komisje) otrzymuje 138,60 zł. Przewodniczący i zastępca
przewodniczącego Rady nie otrzymują
diety za udział w sesji.
Wielkość gmin:
Mosina – 26.780 mieszkańców, powierzchnia - 170,87 km kwadratowych.
Puszczykowo – 9.143 mieszkańców, powierzchnia – 16,7 km kw.
Budżet:
Mosina – dochody: 67.833.129, 46 zł; wydatki: 82.157.333,98 zł
Puszczykowo – dochody: 31.283.683 zł;
wydatki: 36.160.045 zł
E. B.



Zamieszanie wokół ZUK
Spore różnice zdań wśród radnych na sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się 17 grudnia wywołała
sprawa likwidacji Zakładu Usług Komunalnych i przekształcenia go w jednoosobową spółkę prawa handlowego. Na sesję przybyli pracownicy ZUK oraz pełniący obowiązki dyrektora zakładu - Andrzej Strażyński. Część radnych uznała, że nie trzeba się spieszyć i uchwałę tą należy podjąć w późniejszym terminie.
O głos poprosili pracownicy ZUK:
- Przeanalizowaliśmy sytuację i doszliśmy do wniosku, że trzeba
coś z tym zrobić. Załoga zgodziła się na spółkę prawa handlowego. Żeby służyć gminie trzeba inwestować w sprzęt, budżet
gminy nie zapewni nam tego, dlatego na ręce radnych składamy los naszego zakładu.
Dyr. Andrzej Strażyński w swoim wystąpieniu przekonywał także radnych:
- Mam doświadczenie, jeżeli chodzi o działalność gospodarki komunalnej. Utworzenie zakładu komunalnego, działającego w formie spółki prawa handlowego jest najlepszym rozwiązaniem.
Przykładem jest na pewno gmina Dopiewo, Komornki, Tarnowo
Podgórne. Te zakłady działają od kilku już lat i rzeczywiście się
rozwijają, efekty są widoczne. Jest wiele argumentów, żeby taki
zakład utworzyć. Chciałbym państwa prosić, żebyście zechcieli podjąć tą uchwałę, ponieważ taka też jest wola pracowników,
którzy są przekonani do tego, że to jest najlepsze rozwiązanie,
najbardziej optymalne dla tego podmiotu gospodarczego i także dla całej załogi. Rozumiem, że państwo radni chcecie jeszcze
dyskutować na ten temat, ale pośpiech wynika z kalendarza. Jest
koniec roku i to jest argument rozstrzygający. Można by sobie
zadać pytanie, dlaczego teraz dopiero jest możliwość rozmowy.
Odpowiedź jest prosta – w tym roku był czas wyborczy, poza tym
podejrzewam, że poprzednia rada, kończąca swoją kadencję nie
chciała podejmować tak istotnych rozstrzygnięć, pozostawiając
ten temat nowo wybranej Radzie. Ponawiam prośbę, żebyście
państwo dali wiarę tym deklaracjom ze strony pracowników, bo
one chyba mają największe znaczenie.
Na propozycję radnego Jana Marciniaka, żeby podjęcie uchwały przełożyć na następną sesję, a przed tym dyskutować o tym
w komisjach burmistrz Zofia Springer odpowiedziała:
- Podejmiecie państwo taką decyzję, jaką uważacie za słuszną.
Z tym, że nie wiem, co ta dyskusja miałaby zmienić, bo forma jedyna, najlepsza jest określona. Przed chwilą pan radny powiedział,
że załodze trzeba powiedzieć, co ich czeka. Załoga już wie, bo ana-

lizowała tą formę działalności i wyobraża sobie swoją przyszłość.
Jeżeli więc jedynym powodem jest to, żeby nie burmistrz, nie pan
Strażyński, czy obecni tu pracownicy przekazali tą informację załodze tylko radni z komisji, to pewnie dlatego tą decyzję odłożymy. Nazywam rzeczy po imieniu: co dyskusja nad tym problemem
ma zmienić skoro zostało zaakceptowane to rozwiązanie przede
wszystkim przez załogę, sprawdzone przez inne gminy i oprócz
funkcjonowania zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej nie ma innego lepszego rozwiązania? Nie wiem, co te dwa
tygodnie mogą zmienić, chyba zepsuć święta załodze. Państwo
przychylacie się do tego rozwiązania, akceptujecie je, rozumiecie
i widzicie, że jest to najlepsza forma działalności, dlatego nie rozumiem, nad czym mamy jeszcze dyskutować.
Punkty obrad mówiące o likwidacji ZUK i utworzeniu jednoosobowej spółki prawa handlowego przeniesiono na sesję nadzwyczajną, na dzień 20 grudnia 2010 r.
Przedstawiciele ZUK nieco rozczarowani takim rozstrzygnięciem,
w smutnych nastrojach po chwili opuścili salę obrad Rady.
Elżbieta Bylczyńska

Dobrzy pracownicy powinni dobrze zarabiać
Rozmowa przeprowadzona 17 grudnia, podczas przerwy w sesji Rady Miejskiej w Mosinie z Andrzejem
Strażyńskim, pełniącym obowiązki dyrektora Zakładu Usług Komunalnych.
Elżbieta Bylczyńska:
- Dlaczego, pana zdaniem, część radnych nie
chce dzisiaj podjąć decyzji w sprawie ZUK?
Andrzej Strażyński:
- Nie wiem, podejrzewam, że chodzi o to, żeby
tą stroną, która przekazuje załodze informację
pozytywną i jedyną racjonalną w tym wypadku,
byli radni, skoro temat ten ma być jeszcze dyskutowany na komisjach. A rozwiązanie jest tylko

jedno, jeśli chcemy, aby dalej były realizowane
usługi komunalne na rzecz mieszkańców przez
własny podmiot.
- Na czym dokładnie polega to rozwiązanie?
- W obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem
jest zlikwidowanie zakładu budżetowego i utworzenie spółki prawa handlowego. Głównym argumentem przemawiającym za tym jest to, że zakład
budżetowy, który prowadzi obecnie działalność,
ma stację diagnostyczną samochodów i zgodnie

wywiad
z ustawą z 2009 r. nie będzie mógł tego robić od 1 stycznia 2011
roku. Ustawa ta określa katalog czynności, które są przypisane zakładom budżetowym i w tym katalogu nie ma prowadzenia stacji
diagnostycznych.
- Oznacza to, że z początkiem roku ZUK mógłby istnieć, ale
już bez stacji?
- Tak, z tym, że gdyby wyłączyć działalność stacji – sytuacja staje się zła, ponieważ ZUK nie jest w dobrej kondycji finansowej.
Są problemy, trzeba podjąć decyzje dotyczące naprawy sytuacji
ekonomicznej firmy, a – silnym wspomożeniem tego zakładu
jest właśnie działalność związana z przeglądem samochodów.
Ta działalność po prostu jest dochodowa i dzięki temu można
pokrywać koszty tych działań, które przynoszą straty. Tutaj niczego nowego się nie wymyśli i radni, którzy dzisiaj nie chcą
podjąć decyzji też tego nie kwestionują. Rozumiem, że cała
dyskusja sprowadza się do tego, żeby to odłożyć i żeby sprawa
wróciła na komisje. Ale wiem od pracowników, że temat ten był
już na komisjach w ich obecności omawiany, czyli radni, którzy
pracowali w poprzedniej kadencji, temat już znają. Podczas reorganizacji największym problemem zawsze jest element ludzki. I skoro ten czynnik ludzki jest opanowany, ludzie chcą tego
przekształcenia, to dlaczego nie zapalić im zielonego światła?
Idą Święta a tutaj nie będzie już innych rozwiązań.
- Co można byłoby jeszcze innego zrobić? Ma pan doświadczenie w funkcjonowaniu tego typu zakładu jako spółki
prawa handlowego.
- Można byłoby pozostawić zakład budżetowy i wykreślić działalność stacji diagnostycznej. Uważam jednak, że rozłączenie to
byłoby bezsensowne, zakład budżetowy funkcjonuje w oparciu o
dotacje, czyli dostaje środki i te środki wykorzystuje. A spółka prawa handlowego działa na własnym rozrachunku, musi być więc
zainteresowana efektywnym gospodarowaniem, musi i może szukać zleceń na zewnątrz. Natomiast w przypadku zakładu budżeto-


wego jest założenie takie, że to jest zakład funkcjonujący tylko na
potrzeby gminy. W przypadku spółki możemy wyjść na zewnątrz,
oczywiście w pierwszej kolejności musi być realizowana podstawowa działalność związana z zadaniami, które stają przed gminą,
bo to jest najważniejszy argument, aby tworzyć nowy podmiot
gospodarczy. Poza tym w przypadku nowopowstałej ZUK spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością jedynym właścicielem ma być
gmina. Jestem przekonany, że właśnie spółki prawa handlowego
działające w ramach usług komunalnych na rzecz mieszkańców
powinny stanowić w 100 % własność gminy.
- Co można zrobić, żeby podnieść zyski ZUK jako spółki, czy
ma pan jakąś wizję rozwoju?
- Przede wszystkim trzeba przeanalizować, co stanowi największe koszty, ograniczyć te wydatki, szukać nowych zleceń,
przyjrzeć się wyposażeniu, bo sprzęt jest w dużej części wyeksploatowany i wymaga uzupełnienia.
- Czy będziecie zaciągać kredyty?
- Oczywiście, kiedy się tworzy czy przeobraża zakład trzeba założyć, że część zakupu będzie zrealizowana w ramach kredytu
czy leasingu, bo jest taka możliwość, ale trzeba to dobrze skalkulować. Jeśli się weźmie kredyt czy podpisze umowę leasingową, trzeba będzie to spłacić. Mając już zapewniony sprzęt,
będzie można wykonywać usługi zewnętrzne, a to jest bardzo
ważne. Przede wszystkim dochodowe. Poza tym spółka określi swój zakres działalności dużo szerzej niż zakład budżetowy.
Ustawa zmieniła to, że katalog możliwych działalności został
zamknięty. Wcześniej on był otwarty i nawet to, że w art. 14
było wymienione kilka pozycji, które mógł realizować zakład
budżetowy, nie było ograniczenia i można było jeszcze inne
rzeczy realizować. Teraz tego nie można. Teraz taki zakład skazany jest na wegetację. Ludzie powinni mieć miejsca pracy, ale
też dobrzy pracownicy powinni dobrze zarabiać. A jak tu dobrze zarabiać, kiedy nie ma zleceń?

ZUK zostanie przekształcony
W poniedziałek, 20 grudnia na sesji nadzwyczajnej Rada Miejska
w Mosinie przyjęła uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Usług
Komunalnych w Mosinie i utworzeniu jednoosobowej spółki
prawa handlowego, działającej jako firma: Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. Za przyjęciem tego rozwiązania głosowało
13 radnych: B. Czaińska, J. Falbierski, A. Karliński, K. Kleiber, M.
Krauze, W. Mania, A. Miedziarek-Rogal, M. Osuch, J. Rogalka, R.
Rybicki, J. Szeszuła, W. Waligórski, W. Wiązek.

Kiermasz w MOK
Śnieg, mróz i kuranty na mosińskim Rynku, wygrywające kolędy co godzinę zapowiadały, że święta już prawie nadeszły.
22 grudnia grupa rękodzielników we współpracy z Mosińskim
Ośrodkiem Kultury zorganizowała I Świąteczny Kiermasz Rękodzielniczy. Kto nie poczuł wcześniej klimatu świąt, nie miał
już z tym problemu po popołudniowym spotkaniu. Ozdoby
choinkowe, anioły z masy solnej, pyszne pierniki zachwycające
nie tylko aromatem, ale także wyglądem… Na odwiedzających
kiermasz czekała także biżuteria i dekoracje wykonane techniką decoupage. Największą frajdę miały dzieciaki, dla których
zorganizowano specjalne warsztaty, w czasie których mogli
spróbować swoich sił i zdolności przy wykonywaniu własnych
ozdób świątecznych. mk

Ośmiu radnych wstrzymało się od głosu: M. Jabłoński, M. Kaptur,
Ł. Kasprowicz, J. Marciniak, K. Siestrzencewicz, M. Twardowska,
P. Wilanowski, T. Żak.
Nikt nie głosował przeciwko.
		
E.B.
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Chcę współpracować ze wszystkimi,
którzy wiedzą jak działać
Z nowo wybranym burmistrzem Puszczykowa, Andrzejem Balcerkiem rozmawia Elżbieta Bylczyńska
E.B. - Bliskie są Panu sprawy młodzieży.
Czy jako absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, ma Pan zamiar puszczykowską młodzież w jakiś sposób
uaktywnić przez sport? Chciałabym tą
rozmową odpowiedzieć (przede wszystkim mieszkańcom Mosiny, bo puszczykowianie Pana znają) na pytanie: kim
jest nowy burmistrz Puszczykowa.
Burmistrz Andrzej Balcerek: - Nie chciałbym takiego szufladkowania. Nawet
podczas kampanii wyborczej, to że skończyłem AWF rzutowało na postrzeganie
mnie jako kandydata na burmistrza, który
będzie się zajmował tylko sportem. Próbowano mi to wytykać, mówiono, że jak burmistrzem będzie Balcerek, to tylko będzie
sport, nie będzie żadnej kultury. A ja chcę
być, tak jak już się wypowiadałem, burmistrzem kompromisu. Będę rozmawiał
ze wszystkimi i o wszystkim. Nie można
utożsamiać kogoś tylko ze sportem, ponieważ ukończył taką a nie inną uczelnię
i przez 15 lat wyczynowo uprawiał sport.
Nie można też twierdzić, że z tego powodu zna się tylko na tym, a na innych rzeczach nie. Nie wyobrażam sobie burmistrza, który zna się na wszystkim. To jest po
prostu niemożliwe. Ale skoro mówi pani o
młodzieży – to wiem, jakie są oczekiwania
młodych puszczykowian – przecież mój
syn i córka są właśnie w takim wieku. Wracając do oczekiwań, to wiem, że są one
naprawdę duże. Również grupa radnych
w komitecie, z którego startowałem w
wyborach zna problemy młodzieży (pani
Małgorzata Szczotka ze szkoły ABC ma ten
kontakt z młodzieżą cały czas). Musimy się
jednak skupić na jednej rzeczy: nie mamy
do zaoferowania tej młodzieży lokalu. Co
prawda powstał w Rynku pub, gdzie młodzi ludzie się spotykają, ale nie ma to nic
wspólnego z działaniami Urzędu Miasta.
W czasie kampanii wyborczej młodzież
do mnie przychodziła, w kilkanaście osób
siedzieliśmy nieraz i dyskutowaliśmy o ich
problemach i pomysłach. A mają tych pomysłów mnóstwo, włącznie ze sposobem
zaradzenia problemom związanym z bezpańskimi psami. Teraz najważniejsze to
znaleźć dla nich miejsce (lokal).
- Starsi mieszkańcy mają już swoje
miejsce – Centrum Animacji Kultury,
które powstało za kadencji burmistrz
Małgorzaty Ornoch – Tabędzkiej.

- I wspaniale to funkcjonuje, mieszkańcy
są zadowoleni, frekwencja jest duża. Młodzi ludzie natomiast nie mają swojego
miejsca, ale mają fantastyczne pomysły,
myślę, że trzeba im tylko pomóc. Tutaj
ogromną rolę musi odegrać i odegra na
pewno komisja edukacji, bo są w niej radni szczerze związani właśnie z młodzieżą.
Zasiadają w niej nauczyciele, jedna z pań,
będąca już na emeryturze co roku przyjmuje z okazji Świąt swoje klasy, których
była wychowawczynią. Cały czas utrzymuje ten kontakt.
- Czy ma Pan wobec tego jakiś pomysł,
żeby rozwiązać problem młodzieży
związany z lokalem?
- Lokali w Puszczykowie nie ma. Ale mamy
pewne pomysły…
- Jakie?
- Nie chciałbym na razie o tym mówić,
trochę jest jeszcze za wcześnie. Poza tym
wszystko wiąże się z kosztami, czyli z budżetem. Rozmawiałem też na ten temat z
dyrektorami szkół, im także oczekiwania
młodzieży leżą na sercu. Wiedzą, że kiedy
przychodzi piątek, sobota młodzież chciałaby się spotkać, nie w świetlicy szkolnej.
- Rozmawiamy tydzień po tym jak
wszedł Pan do Urzędu jako burmistrz.
Budżet Puszczykowa nie jest duży, jak
będzie Pan nim gospodarował?
- O pewnych sprawach nie mogę się jeszcze wypowiadać, zapoznaję się ze wszystkim. Żyjemy głównie z podatków, bo przemysłu tu nie ma. Dochody są niewielkie.
Jednak będziemy analizować sytuację każdej firmy. Nie chcemy, żeby przez wysokie
podatki firmy uciekały z Puszczykowa, jak
to się stało kilka lat temu z firmą „Raben”,
która przeniosła się do sąsiedniej gminy
właśnie z powodu podwyższenia podatków. Jeśli chodzi o pomysły na przyszłość
– wszystko przedstawię Radzie Miejskiej.
Do końca lutego można przedłożyć nowy
budżet. Na razie mamy debet…Będziemy
musieli szukać oszczędności, nie unikniemy wzięcia kredytu.
Natomiast, jeśli chodzi o pracowników
Urzędu to uważam, że będę miał w nich
duże oparcie. Mają ogromne doświadczenie i pomysły. Spostrzeżenia urzędników
związanych z miastem i urzędem od lat,
należy z pewnością wykorzystać, bo kto
zna lepiej potrzeby mieszkańców? Byłoby grzechem nie współpracować z tym,

kto ma chęć działania i wie jak działać.
- Z Radą Miejską współpraca też powinna układać się dobrze, prawie wszyscy
radni popierają Pana, krótko mówiąc
rzadko zdarza się, żeby włodarz miasta miał taką większość w Radzie.
- Uważam, że radni są rewelacyjnie przygotowani do pracy i nie chodzi tutaj o to, że
są oni z mojego komitetu wyborczego. Dla
przykładu Janusz Szafarkiewicz – wiceprzewodniczący - ma ogromne doświadczenie
– 16 lat pracy w Radzie. Nie chciałbym, aby
mówiono: Balcerek może robić, co chce, bo
ma Radę za sobą. To są wymagający ludzie,
ode mnie też będą wymagali.
- Czy ma Pan doświadczenie w zarządzaniu?
- Od 1986 roku prowadziłem własną działalność gospodarczą, byłem też udziałowcem w trzech poznańskich spółkach.
Z dwóch się wycofałem, choć zaczynały
dobrze prosperować, ponieważ uznałem,
że idą w niewłaściwym kierunku. Byłem
przeciwny pewnym posunięciom, które
uważałem za błędy. Po moim odejściu te
spółki funkcjonowały jeszcze tylko rok.
Oprócz tego uczestniczyłem w prowadzeniu przez moją żonę firmy ogrodniczej.
- Kto będzie zastępcą burmistrza Puszczykowa?
- Zastępcą jest Władysław Ślesiński, który
dotychczas pełnił funkcję sekretarza Gminy Dopiewo. To osoba z bardzo dużym
doświadczeniem pracy w samorządzie.
- Jaka jest Pana orientacja polityczna?
- Nie należę i nigdy nie należałem do żadnej partii, choć do tych wyborów startowałem z poparciem Platformy Obywatelskiej.
- Ma Pan 51 lat, jest Pan żonaty, ma Pan
dwoje dzieci, jest Pan z zawodu…

11
- Trenerem drugiej klasy z dziewięcioma
specjalizacjami, m.in.: pływanie, gimnastyka sportowa i akrobatyczna, lekkoatletyka, koszykówka, piłka nożna, piłka
siatkowa. W Puszczykowie chodziłem do
liceum i od tego czasu jestem z miastem
związany. Mieszkam tu na stałe od 1980
roku. Żona jest absolwentką wydziału
ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu.
- Co przekazałby Pan dzieciom - najmłodszym mieszkańcom Puszczykowa?
- … Tak na szybko? Że dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych w czasie
najbliższych ferii zimowych będą mogły

za darmo korzystać z puszczykowskiego
lodowiska.
- Zabudowania Mosiny i Puszczykowa
łączą się między sobą, czy widzi Pan
jakieś korzyści z takiego położenia obu
gmin?
- Chciałbym, żebyśmy ściśle ze sobą współpracowali. Także w zakresie wspólnych
inwestycji, o ile będzie to możliwe. Żałuję
bardzo, że mosińska „schetynówka”, nowo
wybudowana ulica Rzeczypospolitej Mosińskiej o świetnej nawierzchni kończy się
na granicy naszych gmin. Zawsze byliśmy
postrzegani razem z Mosiną.
- Zacytuję na koniec obawy niektórych
mieszkańców Puszczykowa w sprawie

Zakola Warty: „…żeby nowy burmistrz
nie zechciał sprzedać Zakola”.
- Zakole na pewno nie będzie sprzedane.
W ten sposób nie będziemy wzmacniać
finansów Miasta. Nie zamkniemy także
Centrum Animacji Kultury, bo wiem, że
i takie były uwagi. Że nic nie będzie dla
emerytów i rencistów, żadnej kultury,
bo Balcerek uważa sport za najważniejszy. Tego, co dobrze służy mieszkańcom
i oni są zadowoleni - nie niszczy się. Powiedziałbym nawet, że jeśli możliwości finansowe się poprawią można spróbować
te działania jeszcze poszerzyć.

Emerytowani pracownicy szpitala
przełamali się opłatkiem
Była choinka, kolędowanie, wspomnienia i tradycyjne wypieki,
ale za najważniejszy element Wigilii wszyscy, bez wyjątku, uznali moment przełamywania się opłatkiem.
W kalendarz przedświątecznych spotkań w Szpitalu w Puszczykowie na stałe wpisała się już wizyta emerytowanych pracowników działających w Kole Emerytów i Rencistów przy Komisji
Zakładowej NSZZ “Solidarność” NZOZ Szpital w Puszczykowie.
Szacownych gości, którym od lat przewodniczy Maria Chojnacka
powitała Prezes Szpitala- Ewa Wieja. W spotkaniu, które odbyło
się 16 grudnia uczestniczyli także pozostali członkowie Zarządu
Szpitala: Jacek Michalak, wiceprezes oraz doktor Marek Daniel,
dyrektor ds. medycznych. Obok emerytowanych pracowników,
w spotkaniu uczestniczyli również: Ojciec Sławomir Zastępowski, Kapelan Szpitala oraz Paweł Wierzbiński, przewodniczący
NSZZ “Solidarność” w puszczykowskim szpitalu.
Ojciec Zastępowski przeczytał uroczyście fragment Pisma Świętego odnoszący się do narodzin Jezusa Chrystusa, po czym zainicjował tradycyjne dzielenie, łamanie się opłatkiem. Moment
był szczególnie wzruszający, bo znajomości i przyjaźnie wielu
spośród emerytów liczą sobie po 30 lat. Niektórzy, oprócz zdrowia, życzyli sobie spotkania w tym samym gronie za rok. W końcu
nadszedł czas na kawę i słodkości. Niektórzy w pierwszej kolejności sięgali po tradycyjne pierniki, ale nie brakowało też wielbi-

Spotkanie prowadzili (od prawej): Maria Chojnacka, Jacek Michalak- Wiceprezes
Zarządu Szpitala, Marek Daniel- Dyrektor ds. Medycznych, Paweł Wierzbiński

cieli sernika i jabłecznika. Nieco wzmocnieni goście, jak zwykle
okazali się doskonale przygotowani do wspólnego kolędowania.
Nie dość że w gremialnym śpiewaniu starali się nie ustępować wiceprezesowi Michalakowi, który przez wiele lat śpiewał w chórze,
to jeszcze – dzięki powielonym i rozdanym sprawnie śpiewnikom
- każdą kolędę ,,wyśpiewywali” do ostatniej zwrotki.
Arleta Ratajczak

Emerytowani pracownicy Szpitala w skupieniu wysłuchali fragmentu Pisma Świętego
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Odpowiednik prezydenta w T-shircie,

czyli słów parę o twórcy Facebooka

Gazeta Mosińsko – Puszczykowska postanowiła podążyć wraz z duchem czasu i zaistnieć na portalu społecznościowym Facebook. Stawianie pierwszych kroków zawsze jest trudne, ale powoli się rozkręcamy.
Tym samym warto napisać o tym dziwnym tworze, który nie wziął się znikąd w przestrzeni Internetu.
Był nim już Roosvelt, Stalin, Ghandi, Królowa Elżbieta II, papież Jan XXIII, Wałęsa, Gorbaczow, Putin i wielu, wielu innych.
W grudniu amerykański magazyn Time po raz kolejny, zgodnie
z tradycją z roku 1927, ogłosił nazwisko człowieka roku. Tym razem z półek w kioskach spoglądał piegowaty i niezbyt urodziwy dwudziestosześciolatek, który nie był ani prezydentem, ani
naukowcem, ale doprowadził do rewolucji. To Mark Zuckerberg,
założyciel portalu Facebook, który na liście najbogatszych Amerykanów w 2010 roku uplasował się na 35. miejscu, z majątkiem
wycenionym na 6,9 mld dolarów.
Nie mieszka w marmurowym domu i nie ma złotych klamek przy
drzwiach. Nie jada na śniadanie białych trufli, a zwyczajne płatki
śniadaniowe. Chodzi w wyciągniętych bluzach i sandałach, a od
innych wyróżnia go tylko zawartość konta bankowego. Mark Zuckerberg urodził się w 1984 roku w domu amerykańskich Żydów
i jak każdy dzieciak w jego wieku spędzał godziny przed ekranem
monitora, poświęcając całą energię na gry komputerowe. Mając
15 lat, w jego ręce wpadła odstawiona na półkę kilka lat wcześniej książka z podstawami programowania. Rok później trafił do
renomowanej szkoły Phillips Exeter Academy w New Hampshire,
gdzie mógł swobodnie rozwinąć skrzydła i wraz z kolegą (Adamem
D’Angelo, dzisiejszym dyrektorem ds. technologii Facebook.com)
stworzyli aplikację odtwarzającą muzykę o nazwie Synapse. Co ciekawe, program ten rozpoznawał preferencje muzyczne właściciela
na podstawie jego wcześniejszych wyborów i tym samym automatycznie sugerował kolejne utwory, które mogłyby przypaść do
gustu słuchacza. O projekcie zrobiło się na tyle głośno, że do drzwi
internatu zaczęły pukać znane firmy, także Microsoft. Aplikacji nie
sprzedali, pomimo dużych kwot, proponowanych przez gigantów.
Ale nie stracili na tym, bo zyskali coś, o co najtrudniej – rozgłos.
Po ukończeniu szkoły Mark wybrał kontynuację nauki na Harvardzie, i o dziwo nie poszedł w kierunku związanym z tym, czym się
zajmował. „Nawet od kochanki trzeba czasami odpocząć” powiedział kiedyś w wywiadzie, tłumacząc swój wybór, który padł na
psychologię. Na studiach stworzył Facemash.com – internetowy
ranking popularności studentów uczelni. Pomysł był prosty – studenci zamieszczali swoje zdjęcia na stronie, a pozostali je oceniali.
Tym samym wyłaniała się lista dziesięciu najfajniejszych mieszkańców danego akademika. Wśród studentów program robił furorę,
ale władze uczelni zaniepokoiły się ochroną danych osobowych,
gdyż zdjęcia pochodziły z bazy akademickiej. Serwis musiał zostać zamknięty pod groźbą wyrzucenia z uczelni, ale Zuckerberg
nie rezygnował. Widząc potrzebę istnienia platformy komunikacji dla studentów Harvardu, wraz z trzema kolegami stworzył
HarvardConnection, która nie odniosła już takiego sukcesu jak
wcześniejsza strona. Z tej działalności wyniknęły późniejsze spory
o przynależność Facebooka do samego Zuckerberga, gdyż jego
wspólnicy z lat studenckich oskarżyli go o przywłaszczenie ich
wspólnego kodu serwisu HarvardConnection dla potrzeb nowej
strony, której kształt już tlił się w głowie Marka.
Kolejny serwis miał był prosty, przejrzysty i pomagać w odnawianiu kontaktów przez absolwentów po skończeniu nauki. Rewolucją był brak anonimowości, co było do tej pory główną cechą

internetowych portali. Tutaj każdy występował pod
swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Pierwsze konta założył Mark
wraz z kolegami, przesyłając wiadomość o istnieniu
serwisu swoim znajomym.
W pierwszym tygodniu
w portalu zarejestrowało
się 1200 osób. Thefacebook.com szybko wyszedł
poza mury Harvardu, powodując eksplozję popularności programu i wciąż
pojawiające się problemy
z jego funkcjonowaniem.
Od czerwca do września
2004 roku na stronie stuknęła liczba 250 000 zarejestrowanych
i aktywnych użytkowników. Zuckerberg zmuszony był zrobić sobie przerwę na uczelni, z racji spędzania kilkunastu godzin dziennie na usprawnianiu funkcjonowania strony.
Problemy finansowe uniemożliwiały usprawnienie działania serwisu. Wtedy jak zbawienie na ich drodze pojawił się Peter Thiel,
współwłaściciel firmy PayPal, który zainwestował w pomysł studentów 500 tysięcy dolarów. Wyszli na prostą i wykupili domenę funkcjonującą do dziś – www.facebook.com. Takiego sukcesu
portalu nikt nie przewidział nawet w najśmielszych marzeniach.
Historia zatoczyła koło – Zuckerbergiem ponownie zainteresował
się Microsoft, Google i inne wielkie firmy. Tylko temu pierwszemu
udało się przekonać do możliwości kupienia pakietu akcji – za 1,6
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Zapraszamy do odnalezienia naszej strony na Facebooku i dołączenia do grona
naszych fanów! Tym samym wiele informacji z Mosiny i Puszczykowa dotrze do
państwa wcześniej niż w wersji papierowej gazety. Wystarczy wpisać hasło: „Gazeta Mosińsko – Puszczykowska” w wyszukiwarce!
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% udziałów gigant komputerowy zapłacił
246 milionów dolarów.
Dziś, na progu 2011 roku za hasłem Facebook.com kryje się ponad 500 milionów aktywnych użytkowników na całym
świecie, z czego połowa zagląda na stronę codziennie. Każdego dnia 60 milionów
ludzi zmienia swój status, czyli po prostu pisze, co u nich słychać nowego. Co
miesiąc pojawiają się 3 miliardy nowych
zdjęć na stronie. Istnieje ponad 70 wersji
językowych strony. Te liczby są niewyobrażalne. I tylko one mogą uzmysłowić, jak
bardzo kurczy się świat.
Mianowanie Zuckerberga człowiekiem
roku wywołało burzę wśród społeczności
internetowej. Założyciel najszybciej rozwijającego się serwisu na świecie wywiera wpływ na cały świat na bezprecedensową skalę. Otrzymał tytuł za połączenie
ponad pół miliarda ludzi w coś, czego
do tej pory nie było – ogromnej mapy
nawiązywanych rozmów, relacji, znajomości i przerwania lawiny anonimowości
w Internecie. Według redaktora Time’a,
Zuckerberg to „odpowiednik prezydenta,
tyle że w T-shircie”.
O serwisie mówi się już, że jest trzecim pod
względem ludności krajem na świecie. Ale
co się dzieje z innymi, podobnymi serwisami? Na 131 państw Facebook przejął władzę
w 111 przypadkach. O jego ogromnej ofensywie z ostatnich miesięcy ledwie w kilku
państwach pozostały silne lokalne serwisy
społecznościowe. Facebook wciąż przegrywa w Chinach z QQ, w Rosji z Odnoklasniki
i W Kontaktie, a w Brazylii najpopularniejszy pozostaje Orkut, należący do Google’a.
I jeszcze w Polsce rządzi Nasza-klasa, chociaż sądząc po tym, co się dzieje na naszym
internetowym podwórku, to hegemonia
nie potrwa zbyt długo. Nasza -klasa broni się
nogami i rękami, wprowadzając wciąż nowe
udziwnienia, ale ogromny, amerykański rekin powoli ją pożera. W Polsce użytkownicy
Facebooka to głównie użytkownicy w wieku 20 i 30 lat, a NK bazuje na dwóch grupach wiekowych – 40+ i uczniach podstawówek i gimnazjów. Nasza-klasa wygrywa
na razie łatwością obsługi, czego nie można
powiedzieć o Facebooku, który na pierwszy
rzut oka zdaje się być bardzo skomplikowany. Jak to będzie w Polsce, dowiemy się
w najbliższych miesiącach.
		
Magdalena Krenc
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Wigilia w Szpitalu
Samorządowcy w gościnie u lekarzy
Z zaproszenia na spotkanie opłatkowe wystosowanego przez
Zarząd Szpitala w Puszczykowie skorzystali w tym roku przedstawiciele władz samorządowych, organów nadzorujących
pracę Szpitala, instytucji współpracujących z puszczykowską
placówką oraz twórcy jej dobrej marki, czyli ordynatorzy i pielęgniarki oddziałowe.
Witając gości Ewa Wieja, prezes Szpitala mówiła o realizacji
planów rozwoju Szpitala. Wspomniała o poszerzeniu oferty
leczniczej o pododdział kardiologiczny oraz oddział leczenia
uzależnień oraz o ważnej roli szpitala w Systemie Ratownictwa Medycznego. Wątek przywrócenia Szpitalowi w Puszczykowie dawnej rangi podjął w swoim wystąpieniu Jan
Grabkowski, Starosta Poznański. Jak podkreślił, pod względem liczby oddziałów, wyposażenia oraz przygotowania
personelu, Szpital w Puszczykowie można porównywać z placówkami o randze wojewódzkiej.
Tegoroczne spotkanie świąteczne stało się też okazją do bliższego poznania pracowników Szpitala z samorządowcami. Obok
Zofii Springer- Burmistrz Mosiny, jednym z najbardziej oczekiwanych gości był Andrzej Balcerek, który po tegorocznych wyborach samorządowych objął funkcję Burmistrza Puszczykowa.
Z inicjatywy Marka Daniela- dyrektora ds. medycznych, Burmistrzowi przedstawieni zostali wszyscy ordynatorzy oraz kierownicy poszczególnych działów.
Bliska współpraca Szpitala z Urzędem Miasta Puszczykowa trwa
od lat. Wystarczy wspomnieć pokazy ratownictwa i badania wykonywane przez pielęgniarki podczas Dni Puszczykowa, udział
Szpitala w Rajdzie po Zdrowie w Mikroregionie Wielkopolskiego Parku Narodowego czy Białą Niedzielę, podczas której z
bezpłatnych badań specjalistycznych korzystali mieszkańcy
Puszczykowa i Mosiny. W roku 2010 z kasy miasta Puszczykowa
kupiono ponadto 300 badań profilaktycznych USG tarczycy dla
mieszkańców, którzy ukończyli 25 rok życia. Badania realizowane były przez Szpital.
Wigilia i kończący się rok to także okres podsumowań i podziękowań za szczególne osiągnięcia. Mówiąc o dokonaniach
poszczególnych oddziałów, dyrektor Daniel szczególnie podkreślił wkład doktora Andrzeja Wasilewskiego, ordynatora
Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w organizację XV
Niemiecko - Polskiego Sympozjum Chirurgów Urazowych i

Gości powitała Ewa Wieja, prezes Szpitala

Ortopedów. Szpital w Puszczykowie był jednym z organizatorów spotkania chirurgów urazowych i ortopedów z Niemiec
i Polski, które odbyło się w Słubicach w kwietniu 2010 roku.
Doktor Wasilewski, współpracujący z niemieckimi specjalistami od lat osiemdziesiątych, pełnił funkcję przewodniczącego
Komitetu Naukowego Sympozjum ze strony polskiej. Szpital
był licznie reprezentowany przez asystentów doktora Wasilewskiego, którzy przedstawili kilka prac naukowych przygotowanych na podstawie własnych doświadczeń.
Doktor Wasilewski i pracujący z nim młodzi lekarze nie byli jedynymi pracownikami Szpitala, którzy podnosili swoje kompetencje podczas międzynarodowych sympozjów. Doktor Aleksandra Popielarz, uczestniczyła w kwietniu 2010 roku w zjeździe
Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej.
Po oficjalnych powitaniach nadszedł czas na tradycyjne przełamanie się opłatkiem i życzenia, zarówno te związane z życiem
zawodowym jak i osobistym. Zanim zaczęto raczyć się tradycyjnymi, świątecznymi potrawami, Jacek Michalak, Wiceprezes
Zarządu, zaintonował kolędę.
		
Jolanta Sielska
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Stanisław Gust & Syn

62-050 Mosina, ul. Leszczyńska 12

tel./fax 061 813 21 78, 813 71 44

wyroby hutnicze, art. metalowe i instalacyjne
meble i architektura ogrodowa, narzędzia
torf
elektronarzędzia, kosiarki, pilarki
nasiona
systemy nawadniania, siatki
rośliny ozdobne
kute el. ogrodzeniowe
środki ochrony roślin
folie budowlane
cebule kwiatowe, nawozy
i ogrodnicze
narzędzia, doniczki, skrzynki
oraz inne art. ogrodnicze i dekoracyjne

Zatrudnimy
sprzedawcę
do hurtowni płyt
meblowych
i prowadzenia
magazynu w Poznaniu.

Tel. 502 094 204
Firma stolarska
w Poznaniu
zatrudni

brygadzistę
z doświadczeniem
w kierowaniu
zespołem ludzi

ZAPRASZAMY
pn. - pt. 7.30 - 17.00
sob. 7.30 - 13.00

Tel. 502 094 204

Rosiak i Syn Sp. z o.o.
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Wielkopolscy dziennikarze w Brukseli
Dziennikarze wielkopolskich mediów lokalnych przebywali
z trzydniową wizytą w Brukseli, zaproszeni przez posłankę Parlamentu Europejskiego Sidonię Jędrzejewską.
Na zaproszenie posłanki Sidoni Jędrzejewskiej grupa dziennikarzy z Wielkopolski w dniach od 7 do 9 grudnia przebywała
w Brukseli. Plan wizyty zakładał zwiedzanie Parlamentu Europejskiego i przyjrzenie się pracy parlamentarzystów z bliska.
Dziennikarze zwiedzili również instytucje polskie znajdujące
się w Brukseli: Ambasadę przy Unii Europejskiej i Przedstawicielstwo Województwa Wielkopolskiego. Posłanka przedstawiła nam mechanizm pracy w Parlamencie Europejskim
wyjaśniając, że posłowie PE nie zasiadają w nim według kraju
pochodzenia, lecz według przynależności do jednego z ogólnoeuropejskich ugrupowań politycznych (Europejska Partia
Ludowa, Partia Europejskich Socjalistów, Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy oraz Unia na rzecz Europy Narodów-Przymierze Europejskie). I reprezentują przy tym
poglądy na temat politycznych zagadnień - od skrajnego federalizmu po otwarty eurosceptycyzm. Europejska Partia Ludowa jest największą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim. Do grupy EPL należy265 posłów spośród 27 państw
członkowskich UE. Z uwagi na fakt, że Parlament Europejski
ma trzy siedziby: w Brukseli, Strasburgu i w Luksemburgu, posłowie pracują w kilku jego siedzibach. Luksemburg jest siedzibą administracji Parlamentu (Sekretariatu Generalnego),
komisje parlamentarne spotykają się w Brukseli, natomiast
posiedzenia całego Parlamentu, sesje plenarne odbywają
się w Strasburgu i czasem w Brukseli. Parlament Europejski
wspierany jest przez Sekretariat Generalny, który koordynuje prace legislacyjne oraz organizuje posiedzenia plenarne
i inne spotkania. Przemieszczanie się posłów z Brukseli do
Strasburga na posiedzenia PE z dużą ilością dokumentów
stanowi olbrzymi dyskomfort.

W Brukseli każdy region kraju ma swoje przedstawicielstwo,
którego zadaniem jest wyszukiwanie i przekazywanie do województwa informacji ważnych dla jego rozwoju. Działalność
biura Przedstawicielstwa Wielkopolskiego obejmuje szeroki
zakres zadań dotyczących głównie trzech obszarów: funduszy
programów wspólnotowych, promocji regionu w Brukseli oraz

współpracy z europejskimi partnerami. Biuro doradza lokalnym
przedsiębiorcom na temat aktualnych wymogów unijnych,
promuje potencjał gospodarczy za granicą, pomaga w nawiązaniu kontaktów biznesowych z partnerami zagranicznymi
przy ścisłej współpracy z wielkopolskimi i belgijskimi izbami
przemysłowo- handlowymi oraz ambasadą RP przy Królestwie
Belgii. Wspiera również działalność przedstawicieli województwa w instytucjach UE /Komitetów Regionów/, współpracuje
z wielkopolskimi posłami do PE oraz Przedstawicielstwem RP
przy UE i Polską Izbą Turystyczną.

Enigma - pretekst do promocji Wielkopolski
W dniach od 7 do 9 grudnia w Parlamencie Europejskim odbył się wernisaż „Enigmy” pod tytułem „Enigma. Odszyfrować
zwycięstwo”. Wystawa, którą zorganizował Marek Woźniak,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego we współpracy
z Konradem Szymańskim, posłem do PE pokazała, jak można wykorzystać wydarzenia historyczne w promocji regionu.
Ekspozycja składa się z 23 tablic, zaaranżowana w formie
labiryntu ma przypomnieć i uświadomić zwiedzającym, jak
wielką rolę w łamaniu szyfrów Enigmy odegrali polscy matematycy podczas II wojny światowej. Wystawa ta, jest dobrym
pretekstem do promocji województwa Wielkopolskiego i zapoznania się z historią regionu. Doskonała lokalizacja wystawy (olbrzymi hol, gdzie krzyżują się wszystkie ciągi komunikacyjne w PE) pozwoliła na oglądanie jej największej liczbie
osób przebywających w parlamencie.
Zwiedzanie instytucji współpracujących z Parlamentem Europejskim pozwoliło nam zobaczyć z bliska pracę parlamentarzystów i współpracujących z nimi przedstawicieli placówek. W instytucjach unijnych pracują urzędnicy ze wszystkich
państw członkowskich UE. Wśród nich są ludzie rozmaitych zawodów i specjalności - od doradców politycznych, menadżerów
po ekonomistów, inżynierów, prawników, tłumaczy, sekretarki
i personel techniczny. Wszyscy muszą być zdolni do pracy w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym.
			
Klara Krzewińska
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Miodowa apteczka
W tym artykule przedstawię Państwu propozycję ludowej medycyny rosyjskiej dotyczącą poprawy pracy
serca i naczyń krwionośnych, u nas z uporem odrzucaną, w Rosji ciągle popularną. Metoda ta jest nie tylko skuteczna, nie ma skutków ubocznych.
Nadciśnienie

Proponuję przepis jeden z kilkunastu: sok z
chrzanu, marchwi i miód wymieszać w równych ilościach, następnie dodać sok z jednej
cytryny. Przyjmować po 1 łyżce stołowej,
3 razy dziennie, 1 godz. przed jedzeniem
przez dwa tygodnie. Zrobić tygodniową
przerwę.

Schorzenia sercowo-naczyniowe

Zetrzeć chrzan i wymieszać w równych
proporcjach z miodem. Przyjmować po
jednej łyżce stołowej przed śniadaniem.
Aby był rezultat – zażywać co najmniej
przez dwa tygodnie.

Niskie ciśnienie

50g naturalnych, prażonych, zmielonych
ziaren kawy „Arabica”, 0,5 kg miodu i
sok z jednej cytryny. Wszystko zmieszać
i przyjmować po 1 łyżeczce przez dwa
miesiące, po jedzeniu.

Zakrzepowe zapalenie żył, żylaki,
zapalenie błony wewnętrznej tętnic, niedokrwienie serca

250g startego czosnku wymieszać z 350g

miodu, dodać przetartą cytrynę. Przechowywać siedem dni w temperaturze
pokojowej w ciemnym miejscu. Potem
przechowywać w lodówce. Przyjmować
po 1 łyżce stołowej, 3 razy dziennie, 30
minut przed jedzeniem.
Cebula i czosnek są bardzo korzystne dla
zakłóconej przemiany materii, oczyszczają wątrobę. Jednocześnie ich nadmiar
jest szkodliwy – we wszystkim powinno
się zachować umiar.
W celu poprawy pracy serca i naczyń
krwionośnych rosyjscy lekarze posługują
się takim, szeroko rozpowszechnionym
środkiem, jak napar z pokrzywy:
5 stołowych łyżek rozdrobnionej pokrzywy zalać 0,5 l wody, gotować na małym
ogniu 5 minut. Przyjmować po 50 -100
ml, 3 – 4 razy dziennie. Dobrze jest dodać
trochę miodu.

Oczyszczanie naczyń krwionośnych

przegotowanej wody. Odstawić na 4 dni
w temperaturze pokojowej, przecedzić i
pić na czczo po 50 g jesienią, zimą i wiosną. W takim ekstrakcie znajdują się witaminy (B1, C) oraz kompleks mikroelementów. Jest to uniwersalny środek.
Autorami tych recept jest para lekarzy –
Nieumyrakinow, lekarzy akademickich.
Małżeństwo to od 30 lat propaguje medycynę ludową.
I jeszcze borówka czernica – popularna czarna jagoda. Chroniąc organizm
przed wolnymi rodnikami czarna jagoda sprzyja profilaktyce i leczeniu guzów
i pomaga przy zawrotach głowy, utracie
równowagi, pamięci.
Aby te dolegliwości nas opuściły musimy zmienić tryb życia i posiąść zdolność
przebaczania, co w chorobach serca i naczyń jest nieodzowne.
		
Stanisław Kaczmarek

Zetrzeć na tarce całą cytrynę i jedną
główkę czosnku. Zalać 1,5 l ochłodzonej,

Wystawa MOK w Auli UAM w Poznaniu
Z okazji przypadającej w tym roku 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem Mosiński Ośrodek Kultury przygotował projekt twórczej
integracji gmin Powiatu Poznańskiego. Zamierzeniem organizatorów była wspólna praca przedstawicieli siedemnastu gmin i próba
odtworzenia obrazu Jana Matejki, a celem projektu było upamiętnienie ważnego dla Państwa Polskiego wydarzenia historycznego,
wraz z jego przesłaniem.
Zadanie zostało skierowane do twórczych środowisk artystycznych, stowarzyszeń regionalnych i historycznych, kół zainteresowań oraz mieszkańców gmin Powiatu. Bardzo ważną rolę
odegrał czynnik edukacyjny – pamięć o historii, kształtowanie
świadomości narodowej oraz tolerancja i poszanowanie pomiędzy społecznościami.

Prace artystów z Powiatu Poznańskiego można oglądać od 10
grudnia 2010r., od godz. 17:00 w Auli UAM Impreza odbywa się
pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Mosiński Ośrodek Kultury został zaproszony do prezentacji wystawy w ramach Koncertu z okazji 150 rocznicy urodzin Mistrza
Ignacego Jana Paderewskiego.
PROJEKT ZOSTAŁ DOFINANSOWANY Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

reportaż
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Te okruszki - to złoto
- Ubolewam, że ludzie nie znają historii, nie wiedzą o przeżyciach setek tysięcy Polaków, których skazano na
Golgotę Wschodu. W PRL – u robiono wszystko, by rodacy nie poznali prawdziwej historii, nie dowiedzieli
się o Katyniu, o działalności Armii Krajowej, o ludziach, którzy marzyli o wolnej i niepodległej Polsce.
Każda rodzina zapisuje swoją historię. Ta
historia opowiada o losach Heleny zesłanej na Sybir i jej córce Alinie urodzonej
w łagrze. Aż trudno sobie wyobrazić, że
można było coś takiego przeżyć…
Pani Alina Krycka opowiedziała mi o tych
dramatycznych wydarzeniach, o tragicznym losie, na który wpływ miała wojna.
Nie potrafię tego skomentować, dlatego
oddaję jej głos:
- Przed wojną, moja mama - Helena Krycka mieszkała w Berezie Kartuskiej (na
Polesiu). 17 września 1939 roku tereny
te zajął Związek Radziecki, sojusznik
hitlerowskich Niemiec. Bereza Kartuska
znalazła się w obrębie Białorusi. Kiedy Niemcy wypowiedzieli wojnę ZSRR
w 1941 roku i zajęli te tereny, Helenę
skierowano do pracy w niemieckim
szpitalu polowym. Wraz ze swoim ojcem
Antonim należała do Armii Krajowej. Ze
szpitala, w wiadrze ze śmieciami wynosiła opatrunki, by przekazać je partyzantom. Wiadro zostawiała w umówionym
miejscu. Pewnego majowego dnia 1944
roku przyłapano ją. Była przesłuchiwana w pobliskich Baranowiczach. Niemcy
skazali ją na karę śmierci. Niemiec, który miał ją rozstrzelać nie wykonał wyroku. Wsadził ją do pociągu, którym transportowano ludzi na przymusowe roboty
do Prus Wschodnich. Pożegnał 20-letnią
Helenę słowami: Jak się uratujesz, to
twoje szczęście, a jak nie, to ktoś inny
cię zabije. Wraz z transportem trafiła
do Frydlandu, gdzie skierowano ją do
pracy w fabryce serów. Porcjowano tam
sery dla żołnierzy walczących na frontach. W fabryce pracowała do kwietnia
1945 roku. Tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej, znajomy Francuz, prawdopodobnie pracujący w tej fabryce,
namawiał ją do ucieczki. Mieli spotkać
się w nocy. Niemcy w pośpiechu opuścili
fabrykę, pozostali tylko jeńcy i robotnicy przymusowi. Już miała wychodzić na
umówione spotkanie, gdy znajoma Rosjanka pracująca z nią w fabryce błagała, aby jej nie opuszczała. Sytuacja była
rzeczywiście bardzo groźna, zewsząd
dochodziły odgłosy katiuszy. Ogień
był niesamowity. Helena za namową

owej Rosjanki, pozostała. Następnego dnia Rosjanie zajęli obóz. Rosjanka
pierwsza rzuciła się na szyję żołnierza
i natychmiast oskarżyła Helenę Krycką
o współpracę z Niemcami. Prawdopodobnie była to zemsta za to, że chciała
uciec z Francuzem. Helenę natychmiast
aresztowano i wywieziono do Nidzicy
– pokrzyżackiego zamku. Wraz z innymi
Polakami oraz jeńcami innych narodowości, w tym z Niemcami, przesiedziała prawie rok. Tu zaczęły się śledztwa.
Co noc odbywały się przesłuchania
więźniów. W dzień pracowała z innymi
kobietami odwszawiając w wielkich
kadziach mundury niemieckie i rosyjskie ściągnięte z zabitych w czasie walk
żołnierzy. W nocy odbywały się tzw. sowieckie ,,trojki” (trzyosobowe sądy). To
właśnie ten sąd skazał Helenę Krycką na
podstawie art. 58 sowieckiego kodeksu
karnego jako wroga ludu, zdrajcę, sabotażystę na 10 lat przymusowych łagrów
bez prawa powrotu do kraju i korespondencji. Za to, że pracowała w niemieckim obozie na rzecz państwa będącego
w wojnie z ZSRR otrzymała dodatkowo
jeszcze jeden rok zsyłki.
We wrześniu 1946 roku z Nidzicy deportowano Helenę do łagru w Komi, choć
już w tym czasie Nidzica była formalnie wolna. Kiedy jedni wracali z Syberii
w 1946 roku do Polski, Helena wraz z innymi jechała na ich miejsce na Syberię.
Po drodze jedna z kobiet wracająca do
Polski podała Helenie książeczkę do nabożeństwa i powiedziała: Ona ci pomoże
przetrwać to piekło.
Przebywała w obozach Kniażpogost,
Kitłowo, Mieżog, Inta, Lemju. Pracowała
w pralni obozowej i przy wyrębie lasu.
Kobietom dawano do wyrębu takie drzewa, których sześć kobiet nie mogło objąć.
Mężczyznom wskazywano z kolei drzewa
o małej objętości. Była to perfidna ,,gra”,
ponieważ ani kobiety, ani mężczyźni nie
mogli wyrobić narzuconej normy. A to
wiązało się z przydziałem żywności. Za
niewykonanie norm obniżano racje żywnościowe. Jedynym marzeniem Heleny
było najedzenie się do syta kartoflami
albo chlebem. Chleb, który im dawano
był czarny, nie wiadomo z czego robiony

Moi rodzice i ja cierpieliśmy tylko dlatego, że byliśmy
Polakami - mówi pani Alina

i zawsze mokry. Kobiety musiały wstawać
o 5 rano, a o 6 wychodziły z obozu do pracy w tajdze, oddalonej o 5 km. Przemierzały tę odległość po pas w śniegu, mróz
dochodził do –50 stopni. Dopiero, gdy
mróz sięgnął – 60 stopni, wtedy pozostawały w łagrze. Helena miała górną pryczę
w baraku. Budziła się czasem z przymarzniętymi do dachu włosami. Pomieszczenie ogrzewał ,,trociniak”. Po 12 godzinach
pracy, wracając z tajgi, kobiety musiały
przynieść na plecach drewno na opał.
Czasami udało się Helenie dostać dodatkową pracę nocną w kuchni, wówczas
mogła zjeść miskę kaszy okraszoną zjełczałą oliwą. Nieraz zdarzało się, że dostała
kawałek ryby. Kiedyś przypłaciłaby to życiem, gdyż kawałek ryby okazał się nie do
jedzenia, ale ona z głodu zjadła go i zatruła się. Parę dni odchorowała. Na początku,
gdy trafiła do obozu mówiono zesłańcom,
by pracowali po 12 i więcej godzin, ponad
normę, bo wtedy ich wyrok zmniejszy się.
To była katorżnicza praca. Ludzie, którzy
początkowo posłuchali rad z biegiem czasu zaczęli słabnąć, padać przy pracy. Lato
na Syberii trwało dwa miesiące. Dokuczały wtedy komary, a meszki tak gryzły, że
wszyscy chodzili opuchnięci.
Helena chowała ofiarowaną książeczkę
do nabożeństwa przed NKWD-dzistami, ale podczas kontroli pryczy w nocy
Rosjanka znalazła książeczkę i wrzuciła

19
ją do trociniaka ze słowami : ,,Boga niet”
(Boga nie ma).
Do Świąt Bożego Narodzenia przygotowywały się długo. Z 300 gramów dziennie
przydzielonego chleba odłamywały kawałki. Wysuszone w ciągu miesięcy mieliły,
mieszały ze zdobytym cukrem i tuż przed
świętami piekły z nich placki, namiastki
świątecznego ciasta. Śpiewały kolędy. Pamiętały o świętach narodowych, wtedy
śpiewały patriotyczne pieśni.
- Pamiętam jak mama widząc w Mochach
samochody wiozące bale drewna zastanawiała się, jak jej i innym kobietom na Syberii udało się własnoręcznie załadować takie
samochody. Wystarczył nieopatrzny ruch,
by te kloce spadły. Długo zastanawiała się,
jak mogły same sobie dać radę – wspomina córka Alina.

Nie dawano jej szans na przeżycie
Dzieciństwo Aliny
- Urodziłam się 1 października 1948 roku,
w łagrze NKWD w miejscowości Mieżog
w Republice Komi w Autonomicznej Socjalistycznej Republice Związku Radzieckiego.
W 1948 roku w łagrze?
- Przeciętny Polak przypuszcza, że łagry
skończyły się z końcem wojny w 1945 roku.
Moja mama Helena w obozie Mieżog poznała mojego tatę Stanisława. Przed wojną był
chorążym Wojska Polskiego. Po wkroczeniu
Armii Czerwonej do Polski 17 września 1939
roku, dostał się do niewoli sowieckiej i trafił
do Ostaszkowa. Ponieważ nie miał wszystkich dokumentów, wywieźli go do Moskwy.
Był przesłuchiwany w słynnej Łubiance i tam
uwięziony. Wyrok brzmiał - 10 lat łagrów bez
prawa powrotu do kraju i korespondencji.
I stamtąd wysłano go do Republiki Komi. Musiał być bardzo niebezpieczny, jeżeli do pracy
prowadzono go w kajdanach na rękach i na
nogach. Rozkuwano go dopiero przy stanowisku pracy. Był bardzo twardy i nieugięty.
Mama poznała tatę w obozie. Pracowała
jakiś czas w szwalni, a tam on naprawiał maszyny. Ponieważ wiedzieli, że nie będą mogli
wrócić do kraju, postanowili założyć rodzinę.
Moja mama spodziewała się dziecka.
Tuż przed rozwiązaniem matka spotkała
się jeszcze z ojcem. Nawet uzgodnili imię
dla przyszłego dziecka. Wkrótce wywieźli
go z tego obozu w stronę Workuty i stamtąd już nigdy nie wrócił.
Urodziłam się 1 października 1948 roku
w punkcie sanitarnym obozu. Już wtedy panował 40 - stopniowy mróz. Cała byłam we
wrzodach. Nikt nie dawał mi szans przeżycia.
Owijali mnie w jakieś szmaty obozowe, żeby
było mi ciepło. Zastosowano u mnie rodzaj
autoszczepionki. Nacinali wrzody, pobierali
strzykawką ich zawartość i wstrzykiwali mi.

Mała Alinka w domu dziecka w Mieżogu

Mama po porodzie miała 40 stopni gorączki.
Lekarz stwierdził przyrośnięte łożysko, które
trzeba było usunąć. Nie było żadnych środków znieczulających i dezynfekujących. Jedynym środkiem była jodyna. Ja zachorowałam
na zapalenie płuc. Obie byłyśmy ledwo żywe.
Mama, gdy usłyszała, że nie przeżyję, poprosiła, aby przynieśli trochę śniegu i roztopili.
Wtedy ochrzciła mnie z wody. Więźniarki już
dopytywały się, czy jeszcze żyję, prosiły, że jeśli umrę niech nie wyrzucają ciała za barak,
bo one je zjedzą. To dobre młode mięso…
Gdybym się nie urodziła, moją mamę, tak jak
planowano, wywieziono by do drążenia tunelu
przez góry Ural, a stamtąd rzadko kto już wracał. Po jakimś czasie doszłam do siebie. Mama
mnie karmiła, mimo bardzo ciężkiego stanu owrzodzonych obolałych piersi. I tak przeżyłyśmy. Mamę skierowano potem do obozowego
szpitala na oddział dla wenerycznie chorych.
Gdy mama chodziła do pracy zajmowały się
mną kobiety, które chodziły na inną zmianę.
Z mamą byłam do czerwca 1950 roku. W obozie dzieci mogły przebywać z matką do półtora
roku. Gdy skończyłam 18 miesięcy, NKWD zabrało mnie do domu dziecka do Mieżogu. Gdy
nas dzieci NKWD zabierało siłą wbrew woli
matek, na otarcie łez zrobili nam zdjęcia. Dali
matkom i kazali podpisać protokół z przekazania dziecka. Zapewniali je, że będą wiedziały,
o miejscu pobytu swoich dzieci, a także będą
miały z nimi kontakt. Stamtąd odesłano mnie
do specjalnych domów dziecka dla łagierników w miejscowościach Diadkowo i Sielco (tu
zaczęłam naukę w szkole).
Nie mieliśmy się w co ubrać. Jak jedno dziecko chciało wyjść na dwór, to drugie musiało dać swoje ubranie. Był straszny głód,
robactwo nas ,,zjadało”. Ścięto nam włosy
do gołej skóry.
To trudno opowiedzieć, jakie były tam warunki higieniczne. Najgorsza była wiosna,
ponieważ wtedy robactwo rozmnażało się,
wychodziło nosem, wszystkimi otworami.
Dzieci się dławiły tymi robakami. Kiedyś

zbuntowaliśmy się z powodu głodu. Dostaliśmy na obiad makaron na mleku. Racje były
tak małe, a ten obiad był dla nas rarytasem
i dlatego zaczęłyśmy prosić o dokładkę makaronu. Nie dali nam, więc zaczęliśmy walić
w metalowe miski łyżkami, krzycząc, że chcemy jeszcze. Po kilku godzinach przywieźli
makaron i dali nam. Trudno opisać radość
z tego powodu. Tego smaku makaronu nigdy nie zapomnę. Mamę po odebraniu mnie
wywieziono do innego obozu, dalej jeszcze
na północ Republiki Komi. Od początku rozmawiano z nami tylko w języku rosyjskim.
Wmawiano, że naszym ojcem i matką jest
dieduszka Stalin. Jego portrety wisiały wszędzie. Przede wszystkim wpajano nam, że
Boga nie ma. Odbywały się różne pogadanki. Wychowawczyni pytała się dzieci: Kto jest
lepszy: Bóg czy dieduszka Stalin? Niektóre
dzieci powiedziały, że nie wiedzą, a inne, że
Bóg. I wtedy nauczycielka powiedziała: To
wołajcie, niech Bóg wam da cukierki. Dzieci
wołały, a cukierków nie było. Wtedy opiekunka radziła: wołajcie do Stalina, żeby wam
dał cukierki. I dzieci wołały i z sufitu spadły
cukierki. A myśmy się rzuciły na nie jak zwierzaki. W nocy pilnowały nas różne opiekunki. Którejś nocy byłyśmy zbyt głośne, więc
opiekunka wyrzuciła nas z łóżek na korytarz.
Stałyśmy tam na betonie. Postanowiłyśmy
przeprosić ją. Pukałyśmy do jej pokoju, płakałyśmy. Ona otworzyła drzwi i stwierdziła
ostrym tonem: Moskwa łzom nie wierzy. Leżałyśmy na tym betonie do rana zziębnięte.
Poprzeziębiałyśmy sobie pęcherze. Jeśli ktoś
zachorował z dzieci, a było nas bardzo dużo,
natychmiast chorowały następne.
Helena szuka córki
Po śmierci Stalina w 1953 roku, część
osób z republik radzieckich skorzystała
z amnestii. Helena Krycka jako obywa-
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telka Polski nie miała do tego prawa.
Zawsze prosiła zaprzyjaźnione koleżanki
opuszczające łagier, aby dowiedziały się,
czy na tym terenie, dokąd się udają nie
ma domu dziecka. Prosiła, by ją powiadomiły, czy jej córka Alina żyje.
Koleżanki Heleny trafiły do domu dziecka, w którym przebywała Alina. Wychowawczyni zgodziła się na spotkanie z nią.
Mówiły jej, że ma mamę, że do niej pojedzie. Alina zupełnie tego nie rozumiała.
Koleżanki poprosiły wychowawczynię,
dając jej pieniądze, aby zrobiła jej zdjęcie i wysłała do łagru wraz z informacją
o córce. Same nie mogły tego zrobić, ponieważ trafiłyby powtórnie do więzienia.
Wychowawczyni spełniła prośbę i Helena
dowiedziała się, że jej córka żyje.
W marcu 1955 roku kończyła się kara. Helena wiedziała, gdzie jest Alina i chciała ją
odzyskać za wszelką cenę, ale jeszcze nad
nią wisiał rok zesłania. Z obozu pojechała do Inty - miejscowości, gdzie NKWD
skierowało ją do pracy. Co dwa tygodnie
musiała się meldować u władz NKWD,
gdzie jest i gdzie mieszka. Koleżankom,
które opuściły łagier przekazała, by powiadomiły rodzinę w kraju, że ona żyje.
Ta informacja dotarła do brata Heleny,
Kazimierza i on rozpoczął poszukiwania
w Warszawie. Wyrobili tam zaproszenia,
żeby mogły wrócić.
W październiku 1955 roku zawiadomiono
Helenę, że może powrócić do Polski. Ona
upomniała się o córkę, bez której nie miała zamiaru wracać do kraju. Nie chciano
się na to zgodzić, ale wtedy przypomniała, że NKWD zabierając jej dziecko obiecało z nim kontakt. Zgodzili się informując,
że z córką połączy się w drodze.

Scalona rodzina w Mochach. Alina w środku, w białej
sukience

Na spotkanie z matką
- Któregoś dnia w listopadzie - mówi pani
Alina - wychowawczyni w domu dziecka
powiedziała, że pojadę do Polski do swojej mamy, a ja na to: do jakiej Polski? Do
jakiej mamy? Ja nie mam żadnej mamy...
Jechałam z opiekunką dwa tygodnie. Zatrzymałyśmy się w Moskwie. Opiekunka

zaprowadziła mnie do Mauzoleum Lenina – powiedziała: już tu nie wrócisz,
więc musisz zobaczyć wodza rewolucji.
Dojechałam z nią do Sykywkaru, gdzie
w tamtejszym domu dziecka spotkałam
się z mamą. Mama rozpoznała mnie po
znamieniu na brzuchu, i po śladach cięć
wrzodów na pośladkach. Panicznie bałam
się mamy, bo to była dla mnie obca osoba.
Mama za oszczędzone kopiejki kupiła mi
lalkę, cukierki, chcąc w ten sposób zdobyć
moje zaufanie. Dwa tygodnie jechałam
z mamą do Polski. W Nowym Sączu był
punkt repatriacyjny. Dotarliśmy tam 15
grudnia. Pamiętam, że biegając po korytarzach, bo punkt mieścił się w koszarach,
znalazłam na umywalce łańcuszek z krzyżykiem. Przyniosłam go mamie mówiąc:
popatrz mamo, to klucz do walizki. Mama
mi dopiero wyjaśniła, że to krzyżyk”.
Przyjazd do Moch
- Kilka dni przed świętami przyjechał po
nas mamy brat - Kazimierz. W 1945 roku
rodzina Kryckich w ramach repatriacji
przyjechała do Moch w powiecie wolsztyńskim. Ojciec Heleny, Antoni, czekał wiele lat
na córkę nie wiedząc, czy żyje. A minęło 10
lat od zakończenia II wojny światowej. Bardzo często siedząc przy stole mówił: Jeżeli
Helena żyje, to chciałbym, aby miała do jedzenia tyle, ile my zostawiamy odchodząc
od stołu. Domyślał się, że córka jest w ZSRR.
Jeździł do Wielenia i przed figurą Matki
Bożej Ucieczki Grzeszników modlił się o jej
powrót. Przyrzekł, że jeżeli córka wróci, to
przywiezie ją zaraz do kościoła w Wieleniu.
Powrót
Święta Bożego Narodzenia w 1955 roku
spędzili już razem z córką Heleną i wnuczką Aliną w Mochach.
W drugi dzień świąt wszyscy udali się do
sanktuarium w Wieleniu, by podziękować
za powrót. Wracali z sumy wozem konnym, pozdrawiając znajomych, którzy
wyrażali swoją radość z powodu powrotu
Heleny.
- Przed mostem przy figurze dziadek, wspomina pani Alina, trzy razy westchnął i przewrócił się na mamę. I skonał na jej rękach.
Pamiętam, że wszystko mnie w domu
dziadków dziwiło. Zauważyłam, że co jakiś
czas ktoś zagląda do drzwi zamykanych na
skobelek. Po cichu podeszłam, otworzyłam
te drzwi i zamarłam, ponieważ zobaczyłam tak dużo mięsa. Podeszłam do mamy
i mówię: Mamuś, jaka ta babuszka bogata,
tyle mięsa ma, słoniny, masła. Mama się
uśmiechnęła i nic nie powiedziała. Kiedy
zjedliśmy śniadanie, ja po zjedzeniu, schyliłam się i zbierałam z fartuszka okruszki.
A babcia pyta, co ty tam robisz? A ja odpowiedziałam, te okruszki to jest złoto.

Nową szkołę w Mochach pomagali budować
moi wujkowie, rodzeństwo mamy. W akcie
erekcyjnym zapisano nazwisko mamy jako
osoby zaginionej w czasie wojny.
W Trzech Króli w 1956 r., w kościele w Kaszczorze zostałam ochrzczona (na Syberii
mama ochrzciła mnie z wody). Poszłam do
szkoły, aby nauczyć się języka polskiego,
bo znałam tylko rosyjski. Zaraz po powrocie mama została wezwana na UB w Wolsztynie. Najpierw ją przesłuchano, ona powiedziała o swojej tułaczce i całej historii
na Syberii. Wspomniała także o działalności AK i wtedy usłyszała, że nie ma prawa
wymawiać tych słów, bo inaczej zabiorą jej
córkę i nie będzie jej miała, tak jak nie miała jej w Rosji. Zagrozili, że cokolwiek powie
o pobycie na Syberii, to spotkają ją surowe
konsekwencje. Ja nie byłam nigdzie zameldowana aż do 1959 roku, czyli do ślubu mamy z Piotrem Zboralskim. W 1956
roku mama dostała pracę w mleczarni
w Mochach. Co jakiś czas wzywana była
na przesłuchania do UB. I kiedy wyszła za
mąż, nie stawiła się na kolejne przesłuchanie. Zmieniła nazwisko i w końcu postanowiła nie pojechać do UB.
Pani Alina po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Mochach skończyła Szkołę
Przysposobienia Rolniczego. Wyjechała
potem do cioci do Słupska, gdzie ukończyła Technikum Ekonomiczne i zaocznie studia na Uniwersytecie w Sopocie.
Pani Alina wspomina, że dzieciństwo
miała bardzo trudne, ponieważ musiała
pomagać rodzicom w gospodarstwie
i nie zawsze mogła korzystać z rozrywek,
jak inne dzieci.
- Ubolewam, że ludzie nie znają historii, nie
wiedzą o przeżyciach setek tysięcy Polaków, których skazano na Golgotę Wschodu,
a w PRL – u robiono wszystko, by rodacy nie
poznali prawdziwej historii, nie dowiedzieli
się o Katyniu, o działalności Armii Krajowej,
o ludziach, którzy marzyli o wolnej i niepodległej Polsce. Widziałam jak zesłańcy
wracając z Syberii, po przekroczeniu polskiej granicy wychodzili z pociągu, klękali
i całowali ziemię ojczystą. Nie wiedzieli
jeszcze wtedy do jakiej Polski wrócili.
Pani Helena Zboralska mieszka w Mochach wraz z rodziną. Należy do Związku Sybiraków w Słupsku.
Na podstawie relacji pani Aliny Kryckiej
spisała
Anna Domagalska, 		
redaktor naczelna Głosu Wolsztyńskiego

sport

Zagraliśmy dla Mikołaja Kramera
Dzięki zaangażowaniu i współpracy KS 1920 Mosina oraz
FC Mosina, jak również dzięki pomocy mosińskiego OSiR,
18 grudnia 2010 roku odbył się Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Młodzików „Gramy dla Mikołaja Kramera”. Pani
Burmistrz Zofia Springer objęła zawody patronatem i
ufundowała puchary dla zwycięzców. Do zawodów zgłosiły się drużyny z całego województwa, chcące wspomóc
naszą akcję pomocy dla Mikołaja i były to: Poznaniak,
Lech, Szóstka i Warta – drużyny z Poznania, UKS Skórzewo, Kotwica Kórnik, Błękitni Owińska, UKS Szóstka Śrem
oraz KS 1920 Mosina.
Drużynom i organizatorom Turnieju udało się stworzyć
niezapomniane i pełne emocji widowisko, w finale którego spotkały się dwie drużyny Lecha Poznań. Nasz główny bohater Turnieju – Mikołaj osobiście wręczał puchary
zwycięzcom zawodów. Wiele radości sprawiła wszystkim
niespodziewana wizyta piłkarza Jakuba Wilka. Mikołaj
oraz młodzi adepci sztuki piłkarskiej mieli okazję porozmawiać z zawodnikiem Lecha Poznań oraz zrobić pamiątkowe zdjęcia.
Podczas trwania zawodów zorganizowano zbiórkę pieniędzy oraz loterię fantową, która cieszyła się ogromną
popularnością, a wspomagające Turniej mamy naszych
zawodników oraz przyjaciele Mikołaja upiekli ciasta, ze
sprzedaży których dochód przeznaczony zostanie na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania pomysłodawcom zawodów, przyjaciołom Mikołaja, pomagającym w organizacji imprezy oraz wszystkim osobom,
które wsparły Turniej. W szczególności jednak dziękujemy Mikołajowi i jego rodzinie za obecność na Turnieju i
uśmiech, jaki pomimo kilkugodzinnego kibicowania, nie
schodził z ich twarzy.
Już dzisiaj zapraszamy również na kolejne imprezy organizowane pod hasłem „Gramy dla Mikołaja Kramera”.
Kolejna już 9 stycznia.
KS 1920 Mosina
FC Mosina
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Najgłośniejszy zespół w Polsce

RECENZJA - muzyka

Jakiś czas temu zupełnie przez przypadek
natrafiłem na nagrania zespołu Breakout.
Niektóre kojarzyłem jeszcze z dzieciństwa,
chociażby piosenkę „Gdybyś kochał, hej!”,
która stanowiła dla mnie jedną z wielu
elementów niespecjalnie wtedy dla mnie
atrakcyjnej mozaiki muzycznej lat 70-tych.
Jednak, gdy miesiąc temu usłyszałem ponownie tę sekcję rytmiczną, wokal oraz gitarę, doznałem prawdziwego olśnienia.
Muzyka zespołu Breakout musiała wywoływać niemałe poruszenie wśród współczesnych słuchaczy. Pod koniec lat 60tych grupa koncertowała po państwach
Beneluksu, przez co cieszyła się jeszcze
większym zainteresowaniem, gdy rozpoczęła karierę w Polsce. Zasłynęła wtedy
jako najgłośniej grająca grupa muzyczna.
Dźwięki tworzone przez zespół były oknem na świat, nośnikiem wartości zgniłego, kapitalistycznego zachodu, czyli
problemem dla komunistycznej władzy.
Ta z resztą po pewnym czasie coraz bardziej ograniczała promocję grupy, w końcu całkowicie zakazując emitowania jej
utworów w radiu i telewizji.
Muzyka zespołu Breakout to przede
wszystkim kawał solidnego polskiego
rocka oraz bluesa. Zresztą samego Tadeusza Nalepę uważa się za prekursora
tego drugiego gatunku muzycznego w
Polsce. Był bardzo interesującym gitarzystą-wizjonerem. Nie należał może do
wybitnych wirtuozów, ale nadrabiał to

swoją charyzmą muzyczną oraz wyczuciem w inspirujących i prostych partiach
solowych. Muzyka zespołu Breakout była
w tym czasie oraz na tej szerokości geograficznej pionierska. Zachwycała lekkością, żywiołowością oraz pomysłowością,
trudno było usiedzieć przy jej wciągających rytmach. Usłyszeć można w niej wyraźne inspiracje ówczesnymi gwiazdami
muzyki zachodniej, takimi jak Led Zeppelin, Jimi Hendrix czy Cream.
Twórczość zespołu jednak nie jest aż tak
łatwa do zaszufladkowania – świadczy o
tym chociażby pierwszy album grupy „Na
drugim brzegu tęczy”, w którym przewijają
się świetne partie saksofonu oraz fletu grane przez Włodzimierza Nahornego. Najjaśniejszym punktem albumu jest jednak
charakterystyczny wokal Miry Kubasińskiej.
Przy dźwiękach utworu „Wołanie przez Dunajec” słyszę w podświadomości, jak głos
wokalistki odbija się o pienińskie szczyty.
Znakomite to świadectwo siły wokalu Miry
Kubasińskiej oraz umiejętności przekonywania i odczuwania tego, o czym śpiewała.
Do dziś kojarzy się z wesołą dziewczyną
wyciągającą wiadro ze studni, śpiewającą:
„byłbyś niebem, ja topolą”.
Za najważniejsze dokonanie zespołu uważany jest z kolei album „Blues” z 1971 roku.
Jak sama nazwa wskazuje, jest to kawał
solidnej, przemyślanej, bluesowej roboty.
Odnaleźć można tutaj takie nieśmiertelne
utwory, jak „Kiedy byłem małym chłop-

cem” oraz „Co się stało kwiatom”. Oprócz
niezapomnianego klimatu, wzbogaconego dźwiękami harmonijki ustnej, podziwiać można do dziś klarowne i dopracowane brzmienie albumu. Z pozoru wydaje
się być zbiorem prostych kompozycji, ale
za każdym przesłuchaniem uwalnia coraz
to nowe pokłady bluesowego klimatu.
Muzyka zespołu Breakout brzmi dzisiaj
równie świeżo i żywiołowo, jak w latach
70-tych. Zdaje się być jak dobre wino, które z wiekiem smakuje coraz lepiej. Jego
bukiet czuć tak wyraźnie dzięki szczerości
i oddaniu muzyków, którzy całym sercem
oddawali się pasjonującym sesjom nagraniowym. Ich dokonania jak kropla drążyła
twardy kamień słusznie minionego reżimu, zarówno siła, jak i częstością padania.
Dzisiaj również może stanowić wciągającą
odskocznię od dylematów dnia codziennego w zgniłym, kapitalistycznym państwie.
Taką ma w sobie uniwersalną moc.
Wojtek Czeski

Ceramika w Galerii Miejskiej
3 grudnia 2010r. w Galerii Miejskiej w Mosinie odbył się wernisaż wystawy ceramiki. Swoje prace prezentowali: Bożena Sacharczuk i Tomasz Niedziółka, artyści związani z wrocławską ASP. Wiele mówiący
tytuł wystawy: „Relacje – dwa oblicza medium” określa pierwszy sposób interpretacji. Dwa oblicza, dwie różne techniki pracy, dwa inne
spojrzenia, to skontrastowanie między szorstkim i gładkim, szkliwionym i surowym, toczonym i konstruowanym. Artyści realizują swoje
prace w glinie wykorzystując szerokie spektrum możliwości popularnego i często niedocenianego medium. Wykonywane na kole garncarskim prace Bożeny Sacharczuk zostały skomponowane z ukazującymi konstrukcyjne możliwości gliny rzeźbami Tomasza Niedziółki.
Bożena Sacharczuk
Urodziła się w 1972 r. w Nysie. Ukończyła ceramikę na Wydziale Ceramiki i Szkła Wrocławskiej ASP, w pracowni prof. Krystyny Cybińskiej. Od 1998 r. pracuje na macierzystej uczelni w pracowni koła
garncarskiego. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Jej prace nie są typowymi naczyniami, mimo, że toczone na kole. Ich użytkowość jest traktowana
drugoplanowo, artystka pozostawia widzowi określenie funkcji, natomiast istotna dla niej jest możliwość kreowania przestrzeni. For-

ma naczyniowa jako przykład abstrakcyjnego myślenia o bryle, nie
naśladuje rzeczywistości. Zdystansowanie się wobec traktowania
form naczyniowych w kategoriach użytkowych pozwala otworzyć
obszar działań rzeźbiarskich. Lapidarne, symetryczne kształty przechodzą w układ nawarstwiających się kierunków, linii, rytmów.
Tomasz Niedziółka
realizuje swoje obiekty głównie w masie szamotowej i porcelanie. Prace artysty uwypuklają naturalne możliwości materiału. Powstają poprzez zetknięcie formy kształtującej i surowca.
Głównym motywem jest rozbicie i zlepienie, ponowna kompozycja licząca się z przypadkiem jako czynnikiem kształtującym
wpisanym w strukturę tworzywa.
Obiekty rzeźbiarskie powstałe w wyniku obserwacji zjawisk natury, sił, które nią kierują. To znalezienie własnej definicji tworzenia. To rzeźby ukształtowane z fascynacji otaczającym światem,
inspirującym do tworzenia własnych kreacji.
Tomasz Niedziółka urodził się w 1977 roku w Biskupcu. Jest absolwentem Wydziału Szkła i Ceramiki ASP we Wrocławiu, gdzie uzyskał dyplom w 2003 roku, w pracowni prof. Krystyny Cybińskiej.
			
MOK
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SALONY
MEBLOWE
MOSINA

Klimatyzowane sale na 10, 20, 60 i 140 osób.
Organizujemy imprezy okolicznościowe:
• wesela • 18-stki • urodziny • imieniny
• stypy • roczki • chrzciny itp.
Nowość!!! imprezy w Pubie i Grillu

Dymaczewo Nowe, ul. Pod Topolami 1
tel. 61 813 21 12
Zapraszamy również do naszego hotelu
w Środzie Wlkp.

Środa Wlkp., ul. Brodowska 38C
tel. 61 285 40 61

WWW.SZABLEWSKI.PL

• Wypoczynki
• Meblościanki
• Meble systemowe
• Zestawy kuchenne
• Sypialnie

my
a
z
s
a
r
p
Za

Kredyty na dowód do 6 tys. zł.
ul. Dembowskiego 1
tel. 061 813 63 76

ul. Budzyńska 11
tel. 061 813 69 81

www.meblerejak.najnet.pl

kultura
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Pochwała kiczu

Z rykiem silnika w tle
RECENZJA - książka

RECENZJA - film
Rok produkcji: 2010

Jeremy Clarkson
„Doprowadzony do szału”

W tym filmie jest wszystko: wybuchy,
pościgi, strzelaniny, odcinane kończyny, piękne kobiety i dużo humoru. Ale,
żeby to docenić trzeba po pierwsze
być wielkim fanem kina, a po drugie
trzeba zaakceptować formę, na której
film został zbudowany. Maczeta to parodia i pastisz kina sensacyjnego i tylko ten, kto potraktuje ten film z przymrużeniem oka ma szansę się dobrze
na nim bawić. I mimo, iż wiedziałem
na co się piszę i byłem świadomy tego, co ma mi ta produkcja do
zaoferowania, to niestety okazało się, że należę do tej grupy ludzi,
dla której to dzieło jest zbyt ciężkostrawne.
Maczeta to przydomek głównego bohatera, który – co nikogo nie
powinno dziwić – doskonale posługuje się właśnie tym narzędziem.
I nie chodzi tutaj o karczowanie dżungli, a o pozbawianie przeciwników wszelakich członków. Maczeta jest Meksykaninem i był kiedyś
agentem federalnym. Wydarzenia z przeszłości sprawiły, że musiał
emigrować do USA a tam podjął się zadania jako płatny zabójca. Niestety jego pracodawca okazał się niezbyt lojalny i próbował wrobić
go w zabójstwo amerykańskiego senatora. Nasz bohater postanawia
się zemścić, a kiedy zadziera się z kimś, kto ma taki przydomek, to
wiadomo, że będzie się działo…
Nie ma co się doszukiwać większego sensu w całej tej historii. Ulatuje on już po kilku minutach oglądania, ale w tej produkcji nie chodzi
o fabułę a raczej o to, żeby domyślić się jak zginie kolejny bandzior.
W Maczecie najważniejsza jest zabawa konwencją. Gdyby rozłożyć
ten film na czynniki pierwsze to składałby się on z samych minusów.
Fabuła jest mikroskopijnych rozmiarów, gra aktorska bardziej przypomina występ kabaretowy niż kreację filmową, prawa logiki i fizyki
łamane są na każdym kroku, a poczucie dobrego smaku jest reżyserowi całkowicie obce. A jednak film ten się broni, ponieważ twórcy
i oglądający mają ten sam cel – chcą się świetnie bawić. Wydaje się
nawet, że reżyser Robert Rodriguez zrobił ten film bardziej dla siebie
niż dla widzów, i że całe to przedsięwzięcie to jeden wielki żart. Po
seansie od razu można zauważyć, że twórca kocha to, co robi i niewiele przejmuje się niepochlebnymi opiniami krytyków, a to obecnie w świecie filmu rzadkość.
Nie ma wątpliwości, że Maczeta to film wyjątkowy, ale historia jego
powstania jest chyba jeszcze ciekawsza niż on sam. Rzadko się
zdarza, że zwiastun filmu wyprzedza sam obraz a tak było w tym
przypadku. Kiedy w 2007 roku Robert Rodriguez wraz z Quentinem
Tarantino tworzyli dwa filmy z serii Grindhouse stworzyli także kilka
zwiastunów fikcyjnych filmów, które miały poprzedzać ich obrazy.
Jednym z nich był właśnie zwiastun Maczety. Okazało się, że po seansie o zwiastunach mówiło się równie dużo, co o pełnometrażowych produkcjach i tak reżyser zachęcony ich ciepłym przyjęciem
stworzył coś, co wymyka się tradycyjnemu pojmowaniu kina.
Lubię eksperymenty i lubię być zaskakiwany, ale muszę przyznać,
że w tym przypadku nie do końca dałem się wciągnąć w ten zwariowany klimat. Chodzi o to, że do wypełnienia 105 minut filmu,
w moim odczuciu, potrzeba było czegoś więcej niż tylko ciągłej
akcji i odcinania kończyn. Oczywiście ciężko rozwinąć coś, co
z założenia miało być filmowym mrugnięciem oka, ale i tak dla
mnie pozostał niedosyt.
				
Tomasz Zgrzeba

Nie interesuję się samochodami. Moja wiedza na ten temat
tkwi na poziomie minimum
– wiem jak ruszyć, jechać
i się zatrzymać, ewentualnie
gdzie wlać jakiego paliwa. I to
wszystko, co najważniejsze, by
używać samochodu do celów
takich, dla których pierwotnie
zostały stworzone. Dlatego
zawsze trzymam się z daleka
od książek motoryzacyjnych,
w których zazwyczaj roi się od
mądrych słów i nazw części,
o których istnieniu nie mam pojęcia. Ale tym razem zrobiłam wyjątek, kiedy w rękę wpadła mi książka znanego
z telewizji maniaka motoryzacyjnego.
Książka Jeremy’ego Clarksona „Doprowadzony do szału”
jest kolejną z serii jego wesołej twórczości. To czysta poezja z rykiem silnika w tle. Zdania, które same się czytają,
wywołują tym samym szczery, głośny śmiech nawet u takiego laika jak ja. Felietony Clarksona są dokładnie takie,
jaki powinien być ten gatunek dziennikarski – porywające, wciągające, ciekawe i zawsze aktualne.
Już o samym autorze można mówić wiele. Jeremy Clarkson jest człowiekiem wzbudzającym skrajne odczucia –
jedni go kochają, a drudzy nienawidzą za to samo – ciągłe
wyśmiewanie właścicieli najmodniejszych samochodów,
wytykanie błędów konstruktorom i ocenianie wszystkiego, co ma cztery koła i ma pomóc w przemieszczaniu
się z miejsca na miejsce. W książce, która ma ponad 400
stron opisuje nie tylko samochody, traktując je jak istoty
posiadające duszę i decydujące same o sobie. Przypadkowo opowiada ciekawostki i szczegóły ze swojego życia,
a wszystko to okraszone jest typowym angielskim żartem.
I podejrzewam, że właśnie tutaj tkwi tajemnica uwielbienia lub nienawiści do jego książek – zrozumienie dosyć
ciężkiego poczucia humoru. Clarkson karierę zrobił dzięki
znanemu cyklicznemu programowi telewizyjnemu „Top
Gear”, który od lat robi furorę na kanale BBC.
O samej książce nie ma co mówić zbyt wiele, bo generalnie jest o samochodach, i tyle. Najlepiej pokazać to na
przykładzie:
Volkswagen Phaeton: „Ten pojazd miał być ucieleśnieniem
dyskrecji. Miał być cichy, sprawny i skupiony jak płatny morderca. Więc pakowanie mu pod maskę silnika diesla jest jak
wsadzanie Jamesa Bonda w kalosze. Zabija istotę rzeczy.”
Lamborghini Murcielago LP640: „Właśnie dlatego wciąż
kocham LP640. Jest pełne wad. Jest idiotyczne. Ma napęd
na cztery koła, który nie działa jak należy, nawigację satelitarną, którą do deski rozdzielczej przymocowano za
pomocą młotków i kierownicę obszytą czymś, co przypomina czarną odmianę psa. (…) Lamborghini to esencja
wszystkiego, co sprawia, że samochody są ekscytujące
i cudowne. A my musimy je za to kochać.”
I jak można nie polubić tego Anglika?
			
Magdalena Krenc

Maczeta [ang. Machete]
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Premierowy przegląd stycznia 2011
Rok 2010 za nami. Na jego początku wydawało się, że będzie on niezbyt ciekawy, ale okazało się, że
przyniósł ze sobą wiele bardzo dobrych produkcji z „Social Network”, „Incepcją” i „Wyspą Tajemnic”
na czele. Czas zacząć tworzyć listę filmów, na które warto będzie pójść do kina w 2011 roku. Oto kilka
propozycji na styczeń.
1. Turysta [premiera 14 stycznia]

Amerykański „Turysta” to remake francuskiego thrillera, pt.
“Anthony Zimmer” z 2005 roku. Bohaterem filmu jest Amerykanin Frank, który podróżuje po
Europie, aby zapomnieć o bolesnym rozstaniu z ukochaną.
W pociągu z Paryża do Wenecji
spotyka niezwykłą, piękną kobietę o imieniu Elise. Okazuje
się, że flirt z tajemniczą kobietą
nie jest przypadkowy. Elise jest
agentką Interpolu, która postanawia wykorzystać Franka do
schwytania światowej sławy
kryminalisty. Zostaje on wplątany w gangsterskie porachunki a jest ścigany przez policję.
Zaczyna się gra o najwyższą
stawkę…
Jednym zdaniem to thriller w
gwiazdorskiej obsadzie. W rolach głównych Johnny Depp i Angelina Jolie. Dla wielu widzów to już wystarczy za całą rekomendację. Mam tylko nadzieje, że nie na tym ma polegać siła tego
filmu.

2. Czarny Łabędź [premiera 21 stycznia]

To jeden z najbardziej oczekiwanych filmów w 2011
roku. Ma na swoim koncie
wiele nagród a te najważniejsze ciągle przed nim
– obecnie jest nominowany
w 4 kategoriach do Złotych
Globów (rozdanie nagród
16 stycznia). Dla miłośników
kina jest to pozycja obowiązkowa choćby ze względu na
postać reżysera – jednego z
najciekawszych reżyserów
współczesnego kina - Darrena Aronofsky’ego, twórcy
„Requiem dla snu” i „Pi”.
„Czarny łabędź” nawiązuje do
jednego z najsłynniejszych na
świecie przedstawień baletowych - “Jeziora Łabędziego”. Opowiada o relacjach, jakie panują w czołowej szkole baletowej Nowego Jorku. Króluje tam
wrogość i zimne wyrachowanie a każda baletnica zrobi wszystko, żeby udowodnić, że jest lepsza o swoich konkurentek. Kiedy rozpoczyna się casting na główną rolę we wspomnianym
przedstawieniu rozpoczyna się prawdziwa rywalizacja. Ale,
żeby wygrać trzeba odnaleźć w sobie cząstkę zła…

3. Och, Karol 2 [premiera 21 stycznia]

Film, który w styczniu wejdzie
do kin to remake polskiego
filmu z 1985 roku okrzykniętego pierwszą komedią erotyczną. Głównym bohaterem jest
Karol, mężczyzna, który ma
wszystko: sukcesy zawodowe,
pieniądze i kobiety. Jest czarujący, uwielbia seks, a kobiety zniewala w mgnieniu oka.
Oprócz narzeczonej ma także
trzy kochanki, które są na każde jego zawołanie. Jakież jest
jego zdziwienie, kiedy pewnego dnia po powrocie do domu
zastaje wszystkie swoje kobiety razem i wszystkie gotowe są
spędzić z nim każdą wolną chwilę w łóżku. To brzmi jak sen, ale
czy nie jest to zbyt piękne żeby było prawdziwe?
Do tego filmu na pewno nie będzie trzeba zachęcać panów. O ile
panie będą miały tylko jeden powód w postaci Piotra Adamczyka
to płeć brzydka będzie miała tych powodów co najmniej sześć.
Zobaczymy tu plejadę pięknych polskich aktorek z Małgorzatą
Sochą, Martą Żmudą Trzebiatowską i Anną Muchą na czele. Oby
piękna strona wizualna nie przesłoniła świetnej zabawy.

4. Green Hornet 3D [premiera 28 stycznia]
Film nie ma jeszcze polskiego
tytułu, choć wydaje się, że z
przetłumaczeniem oryginału
nie powinno być problemu i
powinniśmy uzyskać coś zbliżonego do Zielonego Szerszenia, bo taki właśnie przydomek
nosi kolejny superbohater,
którego losy będziemy mogli śledzić na dużym ekranie.
Schemat znany z klasyki gatunku, główny bohater Britt
Reid to za dnia wydawca prasowy i znudzony playboy a w
nocy zamaskowany obrońca
uciśnionych. W walce ze złoczyńcami pomaga mu Kato - mistrz wschodnich sztuk walk.
W roli tytułowej zobaczymy Setha Rogena, aktora, który wcześniej
występował przede wszystkim w rolach komediowych, tak więc
taki wybór może świadczyć, że czeka nas połączenie komediowych gagów i wciągającej akcji. Można być jednak pewnym, że
całość jest całkowicie na serio, ponieważ podczas przygotowań
do produkcji aktor zrzucił 15 kilogramów. W roli czarnego charakteru zobaczymy bękarta wojny - Christopha Waltza a całość
upiększy Cameron Diaz w roli sekretarki głównego bohatera.
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5. Jak zostać królem [premiera 28 stycznia]

Nie jest to film, na który ustawiają się kolejki do
kin, ale jest to ten rodzaj, który się zapamiętuje
ze względu na fascynującą historię oraz doskonałe aktorstwo. Obraz ma na swoim koncie siedem nominacji do Złotego Globu a Colin Firth
– odtwórca głównej roli, jest typowany do zdobycia największych nagród w tym roku.
		
Tomasz Zgrzeba

Jest to niezwykła opowieść o człowieku, który w
krytycznym momencie poprowadził Anglików w
walce przeciwko najeźdźcy. Po niespodziewanej
abdykacji Edwarda VIII książę Albert musi zasiąść
na tronie Anglii jako Jerzy VI mimo wielu przeciwności. Chyba największą przeszkodą jest problem z
wysławianiem się. Z pomocą przychodzi australijski
specjalista o wielce nieortodoksyjnych metodach
pracy nad wymową. Wkrótce rodzi się między nimi
przyjaźń, która odmieni życie dwóch niezwykłych
ludzi i zadecyduje o przyszłości Anglii.

Choroby poznaniaków
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, że w 2010 roku
najwięcej zarejestrowano zachorowań
na ospę 4.834 (w 2009 r. – 4.258).

znaniacy to szkarlatyna (płonica) 392 osoby (w 2009 – 356), rotawirusy 290 (w 2009
– 320), krztusiec (koklusz) 21 (w 2009 – 51)
i meningokoki 3 (w 2009 – 5).

W tegorocznym sezonie jesiennym odnotowano spadek zachorowań na grypę
- 837 (w 2009 – 7.035), w tym nie było
przypadku AH1N1.

Szczepionki przeciw wściekliźnie podano 177osobom (w 2009 – 190) a przeciw
boreliozie 77 (w 2009 – 97).
Cyryla Staszewska
Rzecznik Prasowy PSSE w Poznaniu

Pozostałe choroby, na które zapadali Po-

Informacja o zdarzeniach zarejestrowanych w ewidencji mieszkańców
Gminy Mosina

Cyrk na
Mikołaja
Dzień św. Mikołaja w Szkole Podstawowej w Pecnej świętowaliśmy, jak co roku
6 grudnia. W tym roku jednak, zamiast
słodyczy Mikołaj (Rada Sołecka i sołtys
wsi) zafundował wszystkim dzieciom występ mini-cyrku.
Dzieci były zachwycone, na ochotnika
brały udział w pokazach cyrkowych - nie
zawsze udanie, ale z pełnym zaangażowaniem. I wszyscy mogli dotknąć żywego węża. Występ mikołajkowych artystów
pozostawił niezapomniane wrażenia.
Z. Kurek.

w okresie od 26.11.2010r. do 25.12.2010r.
Urodzenia			
Zgony				
Małżeństwa			
Rozwody 			
Zameldowanie na pobyt stały
Wymeldowanie z pobytu stałego
Przemeldowanie na terenie gminy

18
16
8
4
31
27
9

Wyjazd na pobyt stały za granicę		
Powrót z pobytu stałego za granicą		
Wymeldowanie decyzją administracyjną
Zameldowanie na pobyt czasowy		
Zmiany administracyjne imion i nazwisk
Ilość wydanych dowodów osobistych		

3
18
78

Kronika policyjna
- W listopadzie i grudniu br. nasiliła się kradzież lusterek samochodowych, układów wydechowych (katalizatorów) oraz kół i
kołpaków samochodowych, zdarzenia te mają miejsce na terenie całej gminy Mosina.
- W okresie tym zatrzymano kilku kierowców, będących pod
wpływem alkoholu, kierujących pojazdami samochodowymi.
- 7 grudnia, na drodze między wsią Pecna a Nowinki, dokonano
rozboju z użyciem noża wobec młodego mężczyzny, któremu
skradziono portfel z dokumentami i gotówką.
- W grudniu na promenadzie wzdłuż kanału mosińskiego znisz-

czono kilka ławek oraz zdewastowano oświetlenie świąteczne.
-16 grudnia na ulicy Wąskiej w Mosinie wandale uszkodzili pojazd samochodowy polewając go nieznaną substancją.
- Od początku grudnia z powodu panującej mroźnej aury i
utrudnień w ruchu drogowym miało miejsce na terenie gminy
kilka niegroźnych stłuczek i kolizji.
Policja zwraca się z apelem o szczególne zabezpieczenie mieszkań i domów podczas naszej nieobecności. Poprośmy o pomoc
życzliwego sąsiada.
		
Jolanta Szymczak
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To i owo o polskich monetach

kolekcjoner

Najstarsze monety znalezione na ziemiach słowiańskich to monety greckie i celtyckie z IV w. p.n.e. Nieco
wcześniejsze były znalezione monety
rzymskie – denary. Rozwój wymiany
handlowej w VIII w. n.e. spowodował,
że do Polski docierały w tym okresie
znaczne ilości pieniędzy arabskich
– dirhemów. Mieszko I, historyczny
władca Polski skorzystał z przywileju, jakim w owych czasach
było posiadanie własnej, państwowej monety i nakazał wybicie polskich denarów.
Nazwa „Polska” ukazuje się na monetach po raz pierwszy za panowania
Bolesława Chrobrego, ale w wersji
łacińskiej, na dodatek zniekształconej
Pronces „Polonia”.
W średniowieczu niejednokrotnie
wydawano monety okolicznościowe, np. z okazji wizyty króla w różnych miastach. Monety te, zwane
donatywami, bito m.in. w Gdańsku,
Elblągu, Toruniu.
Za panowania królowej Jadwigi płacono za korzec żyta 5 groszy,
korzec pszenicy – 7 roszy, za parę trzewików – 2 grosze. Każdy
grosz dzielił się jednak na mniejsze jednostki – szelągi. Z kolei 48
groszy tworzyło grzywnę polską.
Krążek nie był jedną formą monety polskiej, czasami wybijając
monety okolicznościowe nadawano im
kształty kwadratu.
W roku 1577 gdańszczanie zbuntowali się przeciw królowi Stefanowi
Batoremu i ogłosili swym królem
Maksymiliana I. Król ruszył na miasto,
a podczas oblężenia przez wojsko
polskie w Gdańsku bito własne monety. Aby ominąć przepis wymagający by każda moneta miała wizerunek
polskiego króla, ówczesne gdańskie
monety zaopatrzono w wizerunek popiersia Chrystusa z berłem i jabłkiem królewskim oraz napis w wersji łacińskiej: Broń
nas Chrystusie Zbawco.
Podczas oblężenia Torunia przez Szwedów w 1623 r., w płonącym mieście wybito monety z napisem „Fides per ignem probata” (wierność wypróbowana w ogniu).
Pierwsza mennica państwowa została uruchomiona w Warszawie przed
200 laty.
Biła ona miedziaki, monety srebrne
i złote dukaty. Jednak już w 1664 r.
rozpoczęto w Warszawie bicie monet
tylko miedzianych, gdyż w kasie królewskiej zabrakło wówczas złota na
płacenie wojskom uczestniczącym w
walkach ze Szwedami.
W 1813 roku wojska polskie przez osiem miesięcy broniły się w
Zamościu osłaniając odwrót armii napoleońskiej z Rosji. Dowódca garnizonu, gen. Hauke rozkazał bić monet z napisem: „Mo-

neta w oblężeniu Zamościa,
Boże dopomóż wiernym Ojczyźnie”. Monety te były bite
ze sreber kościelnych.
Najbardziej różnorodne pieniądze były w obiegu na ziemiach polskich w XIX w. Każde z mocarstw zaborczych
prowadziło na podległym mu terenie własne pieniądze: w Zaborze Austriackim były to złote reńskie, w Prusach – talary, później marki a w Zaborze Rosyjskim
– ruble. Przez wiele lat obowiązywały jednak także stare polskie
monety. Sytuacja ta utrzymała się
do I wojny światowej.
Marka Polska ustanowiona w
1918 r. była emitowana w nieograniczonych ilościach, w roku
pierwszym w obiegu wydrukowano 8 mld marek, a po dwóch
latach kursowało już 72 mld.
W pierwszych latach powojennych nastąpiła wielka inflacja złotego. Zahamowała ją dopiero
reforma przeprowadzona przez ministra Grabskiego w 1927 r.
Wśród szeregu monet okolicznościowych wydanych w latach
30. warto wymienić
5 - złotówkę z
okazji
setnej
rocznicy Powstania Listopadowego i dwie 10
– złotówki z Sobieskim na 250
lecie odsieczy
wiedeńskiej oraz
z Trauguttem – w 70 lecie jego śmierci.
Ponadto w 1936 r. ukazały się monety 2
i 5 złotowe z okazji 15 rocznicy rozpoczęcia budowy portu w Gdyni. To tyle z
grubsza z dziejów monety. Potem był rok
1939.
Henryk Pruchniewski
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Zimne klimaty
Do tej pory kompletnego paraliżu nie mieliśmy. W Kołobrzegu,
gdzie jak mówią nasi znajomi i tamtejsi mieszkańcy, czegoś takiego nad morzem jeszcze nie widzieli. Najpierw sztorm (13 grudnia),
a następnego dnia potężna śnieżyca, która na całą noc unieruchomiła kierowców na 40 km odcinku drogi między Koszalinem
a Kołobrzegiem. Niektórzy nocowali w samochodach inni w szkołach wiejskich. Zdjęcia tej niespotykanej w nadmorskim klimacie

R

BIURO

RACHUNKOWE
mgr Karina Ciesielska

- profesjonalna obsługa księgowa firm
- kadry, płace, rozliczenia z Zusem

Licencja Ministerstwa Finansów
62-040 Puszczykowo, ul.Poznańska 70

tel. 798 70 20 14

E

K

zamieci obiegły w TV całą Polskę. My pokazujemy to, czego w telewizji nie było – potężny sztorm w przeddzień śnieżycy.
Nasze obie gminy też toną w śniegu, ale się poruszamy… Jedna
nasza redakcyjna koleżanka wjechała nawet w zaspę do rowu
przydrożnego, ale dobrzy ludzie ją wydobyli i kiedy już się otrzepała i ochłonęła stwierdziła, że teraz przynajmniej wie, jak to jest,
kiedy się wpada w poślizg. (red.)
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B I U R O R AC H U N KOW E
62-022 Sasinowo, ul. Poznańska 13
0-61 893 83 77, 0-602 649 793

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE

• Prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów
• Prowadzenia ewidencji przychodów - ryczałt
• Rozliczenia podatkowe PIT
• Kadry i płace
• Rozliczenia ZUS
• Sporządzanie wniosków na kapitał początkowy

BIURO CZYNNE
Od poniedziałku do piątku w godz. 17-19

Wcześniejsze godziny proszę uzgadniać telefonicznie

BIURO POSIADA LICENCJĘ
MINISTRA FINANSÓW NR 15229/99

A

BIURO RACHUNKOWE
Św. Kwalif. Min. Finan. 12710/99

mgr inż. Marzena Giera

profesjonalna
obsługa
księgowa firm
62-050 Mosina, ul. Norwida 6
tel. 061 819 11 10, 600 82 44 68
Czynne od 17 do 20

Rehabilitacja refleksologiczna

mieszczący się
w Dymaczewie Nowym k/Mosiny
poszukuje :

- recepcjonistki
- kucharza
- kelnera
- pokojowe

tel: 61 813-21-12

Wspomaganie leczenia: choroby układu krążenia, cukrzyca, alergie,
brak odporności organizmu, bóle kręgosłupa, bóle migrenowe głowy,
nerwobóle, choroby reumatyczne, rehabilitacja po udarach, wylewach,
zawałach, niedokrwienie organizmu, choroby układu kostnego.
Wizyty z dojazdem do pacjenta – uwaga: dwie pierwsze
wizyty i zabiegi gratis.
Tel. 692 832 113
Uwaga!!! Nowość!!!
Odtoksycznianie po chemii nowotworowej i w czasie jej przyjmowania
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Lekarz stomatolog
Elżbieta Wendlandt

zaprasza codziennie

do gabinetu

Mosina, ul. Garbarska 8
(przy rondzie Krotowskiego)

rejestracja codziennie
tel. 601 304 888

Usługi w ramach NFZ

Gabinet Stomatologiczny
Lek. stomatolog A. Wachowiak

Leczenie dorosłych
i dzieci, protetyka
Mosina, ul. Marcinkowskiego 13
przyjmuje: wtorki, czwartki,
piątki w godz. 16.00 – 20.00
tel. 061 8191 694, 696 803 988

-ASAÛ

ZABIEGIßZßDOJAZDEMßDOßPACJENTA

ß
^ßMASAÛßKLASYCZNY
ß^ßMASAÛßODCHUDZAJ¹CY
ß^ßMASAÛßRELAKSACYJNY
ß^ßPORADYßMEDYCZNE

TELß  

MGRßPIEL½GNIARSTWAßnßMASAÛYSTKA

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
DZWOŃ!!!
660 031 893
61 898 10 59

%34%49+!Ý47!2:9
3PECJALISTAÝPROTETYK
LEKSTOMATOLOG
%WAÝ$UCHYÅSKA :IELONACKA
LEKARZÝMEDYCYNY
LEKSTOMATOLOG

0RZEMYS¬AWÝ:IELONACKI

34/-!4/,/')!ÝÝ:!#(/7!7#:!Ý)Ý%34%49#:.!
LECZENIEÝZ½BW ÝLECZENIEÝKANA¬OWE ÝWYBIELANIE
02/4%49+!PROTEZYÝ KORONY ÝMOSTY Ý.!02!7!Ý02/4%:Ý
/24/$/.#*!ÝAPARATYÝSTA¬EÝIÝRUCHOME
)-0,!.4/,/')!ÝIMPLANTYÝJEDNOÝIÝDWUETAPOWE
#()252')!Ý34/-!4/,/')#:.!ÝEKSTRAKCJEÝZ½BW

+/3-%4/,/')!Ý ÝZABIEGIÝUSUWANIAÝZMARSZCZEKÝZAÝPOMOC¹Ý
BOTOXUÝIÝKWASUÝHIALURONOWEGO ÝMODELOWANIEÝIÝPOWI½KSZANIEÝUST
MOSINA
ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej 29
Rejestracja telefoniczna
61 8136 816
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 20.00

KUPON PROMOCYJNY

Implant zębowy - cena promocyjna 1500zł
(cena regularna 2500zł)
Aparat ortodontyczny stały - cena promocyjna 1000zł
(cena regularna 1650zł)
Promocja z kuponem do końca roku
lub do wyczerpania zapasów.

GABINET
NEUROLOGICZNO - PSYCHIATRYCZNY
Jadwiga Krawiec
specjalista neurolog i psychiatra
tel. 605 238 290

Ryszard Krawiec
specjalista neurolog i radiolog
tel. 603 638 819

Przyjęcia: środy godz. 16.00

Mosina, Dworcowa 3 ( budynek Przychodni)
MOŻLIWOŚĆ WIZYT DOMOWYCH

GABINET
LARYNGOLOGICZNY
lek. med. Krystyna Sieradzka
Puszczykowo,
ul. Powstańców Wlkp. 7a
przyjmuje: pon. środy
godz. 17.00–18.00
tel. 061 819 43 94
602 330 065

SPECJALISTA PSYCHIATRA
lek. med. Antonina Zięba
leczenie nerwic, depresji, psychoz,
rozmowy terapeutyczne
(przyjęcia uzgadniać telefonicznie)

SPECJALISTA PEDIATRA
lek. med. Albin Zięba
przyjęcia w godz. 8.00 - 9.00 i 16.00 - 17.00
wizyty domowe zgłaszać od 7.00 do 19.00

Puszczykowo, ul. Słoneczna 7
tel. 061 813 31 47
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Akumulatory

sprzedaż
ocena
naprawa
Mosina, ul. Poznańska 5
tel. 606 645 322

CENTRA FUTURA, BOSCH, TOPLA, HYPER, SHOGUN, FULMEN

Puszczykowo, ul. Podgórna 10, tel. 061 81-94-380

MIESZALNIA TYNKÓW I FARB

– Tynki i elewacyjne farby akrylowe, silikonowe, silikatowe
– Doskonałe farby wewnętrzne: akrylowe lateksowe, krzemianowe
– Materiały do dociepleń budynków
– Elementy zdobienia elewacji

Czynne: pn-pt: 8.00 - 16.30, sob. 8.00-12.00

ELEWACJE TO NASZA SPECJALNOŚĆ
SPRZEDAŻ WĘGLA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
DOWÓZ GRATIS
POWYŻEJ JEDNEJ TONY WĘGLA
NA TERENIE KÓRNIKA I MOSINY
RATY NA WĘGIEL, ATRAKCYJNE CENY
TEL. 61 878 87 32

OFERUJEMY
HURTOWĄ SPRZEDAŻ
OLEJU NAPĘDOWEGO
TEL. 606 833 000
BIURO CZYNNE CODZIENNIE OD GODZ. 8.00-16.00 I W SOBOTY OD 8.00-14.00
CZAPURY UL. KRĘTA 12

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
DZWOŃ!!!
660 031 893
61 898 10 59

Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie
Montaż płyt gipsowo-kartonowych
Sufity podwieszanie
Układanie wykładzin, płytki

Produkcja i Montaż

w branży od 1992 r.

• roletki materiałowe - montaż
bez wiercenia (wolnowiszące lub
w kasetkach)
• moskitiery (rolowane i ramkowe)
• verticale, markizy
• rolety zewnętrzne
PPHU JUNI TECH JERZY NIEMIER
dojazd i wycena gratis

tel. 061 819 02 91 KÓRNIK
tel. kom. 0 604 457 724
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ZŁOMOWANIE

SAMOCHODÓW
Przedstawiciel Firmy BEMARS
Przedsiębiorstwo Recyklingowe

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
DZWOŃ!!!

tel./fax 61 813 61 19

Używany sprzęt AGD
ze Szwecji i Niemiec
lodówki, pralki, zmywarki,
wirówki, telewizory,
zamrażarki, suszarki,
chłodziarki przeszklone,
szafy chłodnicze,
Poznań, ul. Korczaka 1
(róg Leszczyńskiej)
tel. 698 717 601

STONEPOL
Mariusz Gwarek
Brukarstwo

Tani granit
Projektowanie
terenów zielonych
Kompleksowe
zakładanie ogrodów
Tel. 691 731 697

pon-pt 8.00 - 17.00
sob. 8.00 - 13.00

660 031 893

62-050 Mosina, ul. Kolejowa 30
Na terenie Serwisu Ogumienia

61 898 10 59

Węgiel brunatny
Brykiet
SUPER JAKOŚĆ SUPER CENA

PROMOCJA CENOWA !!!
Mosina, ul. Sowiniecka 6
Kontakt i zamówienia: 605 981 958

DREWNO
opałowe - kominkowe

WĘGIEL

miał - ekogroszek
orzech - kostka

SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

62-050 Mosina, Krosno, ul. Polna 63a
ARPEX
507 084 724; 507 084 726, tel./fax 061 819 19 25

PRODUCENT MEBLI KUCHENNYCH I BIUROWYCH
Ceny producenta
Sklep oferuje meble pod wymiar

– Meble kuchenne
– Szafy wolnostojące, wnękowe – zabudowa
– Sprzęt AGD pod zabudowy – Amica, Ariston,
Zanusi, Bosh, Whirlpool, Electrolux

Raty
bez
żyrantów

Sklep firmowy – Luboń, ul. Paderewskiego 18 (na przeciw Pajo)
tel. 061 819 89 25; 501 690 669

Zakład Wielobranżowy Brukarstwo
Prowadzenie ksiąg
przychodów i rozchodów
Handel
Jerzy Boruczkowski
Halina Boruczkowska
62-050 Mosina
ul. Pożegowska 30

Tel. 061 813 26 70
kom. 0 603 595 700
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Wydzierżawię
lub sprzedam
nowy lokal w Kołobrzegu
39m2 w centrum miasta.

Tel. 660 031 893
MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
DZWOŃ!!!
660 031 893
61 898 10 59

Firma Podlasie S.A. poszkuje przewoźników
do stałej całorocznej współpracy.
OFERUJEMY:

- atrakcyjne stawki
- krótkie terminy płatności
- karty paliwowe
TEL. KONTAKTOWE
518018756 – plandeki, ciągniki
518018785 – plandeki i chłodnie do 12 t
518018780 – chłodnie 32, 33 – paletowe, ciągniki

Bezpłatny kupon ogłoszeniowy
treść ogłoszenia: ............................................................................................

UÛYWANE
MEBLE
BELGIJSKIE
IÜHOLENDERSKIE
ULÜ$WORCOWAÜ
0USZCZYKOWO
TELÜÜÜ

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Kupony ogłoszeniowe (do 20 słów) prosimy przesyłać na adres redakcji
lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej przy ul. Topolowej 1. (I piętro)
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Jesteśmy z Państwem już 17 lat

OKNA Z PCV

Rolety zewnętrzne
Parapety, roletki, moskitiery
REGULACJA, KONSERWACJA, NAPRAWA OKIEN

DEPAW

62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 73
tel./fax 061 813-39-86, 0-660-532-476

“Zawsze ciepło, zawsze cicho, zawsze przyjemnie”

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
DZWOŃ!!!
660 031 893
61 898 10 59

CENTRUM SPORTU I REKREACJI
ul.Kostrzewskiego 14, tel. 668 195 209
zaprasza na:

ROGALINEK

- aerobik
(step, aerodance, fit ball, aeroboxing, ABT, circult training, TBC, latino)
- spinning (indoor cycling)
- brazylijskie jiu- jitsu
- MMA/Vale Tudo
- podstawy sztuk walk dla dzieci
- siłownię
- saunę
- możliwość wynajęcia sal
Zapewniamy małe grupy osób ćwiczących, pełną opiekę instruktorska oraz miłą atmosferę

www.csir-rogalinek.pl

!54/ÜnÜ%,%+429+
!54/ÜnÜ+,)-!
!54/Ü Ü:!"%:0)%#:%.)!
Diagnostyka komputerowa
systemów elektronicznych
Naprawa instalacji i podzespołów
elektrycznych
Alarmy, immobilisery, blokady
skrzyni biegów, zabezpieczenia,
zamki centralne

Usługi stolarskie
Wykonujemy: schody, zabudowy, szafy
Zakładamy: parkiety, boazerie, wykończenia,
drzwi zewnętrzne i wewnętrzne

tel. 606 471 045

0/-/#Ü$2/'/7!

Robert Mróz

4ADEUSZÜÜ0AWE«Ü-ARCINIAK
-OSINA ÜULÜ#HODKIEWICZAÜ
4ELÜÜÜ
KOMÜÜt Ütt

62-050 Mosina

WWWAUTOELEKTRYKCOMPL

ul. Leszczyńska 43
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Restauracja

Skarabeusz

w Puszczykowie
/RGANIZACJAÝPRZYJ½³ÝOKOLICZNOÏCIOWYCHÝODÝ!ÝDOÝ:
0ROPONUJEMYÝ0AÅSTWUÝSZEROKIEÝMENUÝDOSTOSOWANEÝ
DOÝKAÛDEGOÝPODNIEBIENIAÝ
#ODZIENNIEÝNOWEÝDANIEÝDNIAÝWÝATRAKCYJNEJÝCENIE

)MPREZY

Centrum Meblowe

Kórnik ul.Średzka 17a
zaprasza do zakupu mebli na dużej
powierzchni ekspozycyjnej - 1300m2

IMIENINY ÝURODZINY ÝCHRZCINY
KOMUNIE ÝWESELA ÝSTYPY
IMPREZYÝTEMATYCZNE
WIGILIE ÝPRZYJ½CIAÝNOWOROCZNE ÝIÝWIELEÝINNYCH

:APEWNIAMY

WYBORNYÝSMAKÝNASZYCHÝPOTRAW
PROFESJONALN¹ÝOBS¬UG½ÝKELNERSK¹ ÝBARMAÅSK¹
ARANÛACJ½ÝSTO¬W ÝSPRZ½TÝIÝZASTAW½

GODZINYÝOTWARCIA
PN SOBÝÝ Ý ÝNIEDZÝ 

ULÝ3OBIESKIEGOÝ
 Ý0USZCZYKOWO
TELÝÝÝÝ Ý ÝÝÝ
WWWSKARABEUSZEU

Jesteśmy
producentem:
Zapraszamy
• mebli kuchennych
• mebli biurowych
pon-piąt 9.00 - 18,00
• szaf przesuwnych kontakt: 061 898 06 35 sobota 9.00 -13.00
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