
1

Ambitna
walka 

o mistrzostwa

str. 10

str. 6

str. 32

Prowizorium nas nie 
interesowało

Miał zmiażdżoną głowę

www.gazeta-mosina.pl

Sierpień 2011

IS
SN

 1
68

9-
89

58

•  Zielone światło dla ZUK - str. 12
• Są (nie ma) winnych katastrofy smoleńskiej  - str. 3

• Solone dżakuzi, taniec na balonie i jazda bez trzymanki  - str. 19
•  Dzika zabudowa musi zniknąć  - str. 5    •  Kontrola bez kontrowersj  - str. 4



2 3

Są (nie ma) winnych katastrofy smoleńskiej

Nie dowiedzieliśmy się całej prawdy o katastrofie smoleńskiej 
dzięki publikacji raportu Millera, który, jak można było się spo-
dziewać (na podstawie półtorarocznej dyskusji i przekonywania 
samych „autorytetów”), tylko trochę odbiega od „prawdy” rosyj-
skiego raportu MAK. I nie ma znaczenia, że niewiadomo, kto i dla-
czego podawał fałszywe komendy z rosyjskiej wieży kontrolnej, 
prowadzące samolot z polskim prezydentem na ścieżkę śmierci, 
bo to były tylko „błędne informacje”, a zawinił przecież polski pilot, 
zmęczony rozmową w języku rosyjskim, (który dobrze znał) i nie 
doszkolony, bo nie potrafił posłużyć się właściwym urządzeniem, 
określającym wysokość lotu statku, który prowadził. No i sytuacja 
w resorcie od 2002 roku nie sprzyjała dobremu przygotowaniu 
polskich pilotów w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transporto-
wego, dlatego od lat latają w tej elitarnej jednostce nieudacznicy 
– piloci nie dokształceni, zmęczeni i zdezorientowani. Podobnie, 
jak bez znaczenia jest fakt, że wrak samolotu na oczach całego 
świata został zniszczony, najważniejszy dowód w sprawie, i dotąd 
jest przetrzymywany przez Rosjan. Czy w zwykłym wypadku sa-
mochodowym, Sąd wydałby wyrok na sprawcę winnego śmierci 
pasażera bez zbadania pojazdu? 
Jest to absurd i kpina z obywateli polskich, których najwyraźniej 
traktuje się jak stado bezrozumnych i tępych homo sapiens, za-
mieszkujących zacofany region środkowej Europy.
To nie przypadek, że w ostatnich miesiącach trwa nieustanny 
atak na Radio Maryja i telewizję Trwam oraz niezależne media, 
z włączeniem w spór najwyżej władzy Kościoła katolickiego – 
Ojca Św. Benedykta XVI. Powód? Wymienione media oprócz na-
prawdę niewielu gazet prezentowały i prezentują inny pogląd w 
sprawie przyczyn największej po II Wojnie Światowej tragedii w 
Polsce i sytuacji bieżącej w kraju. Wypowiedzi ludzi walczących 
o prawdę, w tym wielu osób, które straciły bliskich, nie ogląda-
ją światła dziennego ani w publicznych mediach, ani nigdzie, z 

wyjątkiem wyżej wymienionych. Nie 
jest to więc medium, które mogłoby 
być akceptowane, radio, które prawie 
jako jedyne, umożliwia Polakom inne, 
niż oficjalne, salonowe spojrzenie na 
rzeczywistość, w tym na przyczynę 
katastrofy. Radio, którego słuchają mi-
liony Polaków, tu w Polsce i na świecie, 
zostało zaatakowane w sposób zdumiewający w warunkach de-
mokracji i deklarowanej wolności słowa i wyznania. To radio, za 
Naszym Dziennikiem opublikowało niedawno list otwarty (drugi) 
przedstawicieli Polonii zagranicznej, która zabrała głos w sprawie 
tych tragicznych wydarzeń i sytuacji państwa Polskiego. Obydwa 
listy pozostały bez odpowiedzi, choć były skierowane do Rządu 
RP. W ogólnopolskiej prasie także przeszły bez echa…Polonia 
oskarża polskie władze, m.in. o matactwa, fałszowanie historii i 
działania przeciwko polskiej racji stanu. Jak piszą autorzy – brak 
jakiejkolwiek reakcji to lekceważenie i ignorancja w stosunku do 
milionów polskich obywateli (podpisało go kilkaset tysięcy osób).
Nie mam złudzeń, że wypowiedzi na temat Smoleńska, które 
nie będą współgrały z tonem i poglądami jedynie słusznymi, nie 
znajdą miejsca w ogólnopolskich mediach, a jeśli tak - będą jak 
zwykle wyjęte z kontekstu, a ich efekt będzie obrócony przeciw-
ko tym, którzy się z nim nie zgadzają. Trzeba jednak przyznać, że 
dla tych, którzy w piątek, 29 lipca w całości, uważnie wysłuchali 
kilkugodzinnej relacji, przedstawiającej raport Millera, sprawa 
przyczyny katastrofy i działań odpowiedzialnych osób w pań-
stwie może być oczywista… 
Ale, żeby móc wyrobić sobie własne zdanie, należało natych-
miast po relacji na żywo i konferencjach prasowych wyłączyć 
telewizor…
	 	 Elżbieta	Bylczyńska

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do 
ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób. 

Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego 
stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego 
źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący 
z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, wdzięczni naszym przodkom 
za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dzie-
dzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospo-
litej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni 
więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi kraja-
mi dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka 
były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicz-
nych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, 
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu 
wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej 
uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając 
o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszano-
wanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

TURCJA  Kusadasi  1849 zł/os. 
09.08-16.08    Hotel Grand Kurdoglu ****/ All Inclusive 

www.centrumlastminute.pl 

GRAN CANARIA   2316 zł/os.
09.08.-16.08    Hotel Vista�oor ***/ HB 
CZARNOGÓRA   1820 zł/os. 
11.08.-18.08    Hotel Riva ***/ HB

TURCJA   Bodrum   1649 zł/os.
16.08-23.08    Hotel Sa�r ***/ HB

TURCJA   Bodrum   2071 zł/os.
16.08.23.08   Hotel Ora Holidays Resort ****/ All Inclusive 
TURCJA   1459 zł/os.  
17.08.-24.08   Hotel Doris Aytur ***/ HB 
EGIPT SSH   2071zł/os. 
17.08.-24.08   Hotel Tiran Island ****/ All Inclusive

CHORWACJA   1830 zł/os.
18.08.-25.08   Hotel Posejdon ***/ HB

TUNEZJA   1868 zł/os. 
17.08.-24.08   Hammamet Garden Resort ****/ All Inclusive

CHORWACJA    2090 zł/os.  
18.08.-25.08    Hotel Park ***/ All Inclusive 
TUNEZJA   1749 zł/os.
18.08.-25.08   Hotel El Fell ***+/ All Inclusive

BUŁGARIA   1740 zł/os. 
19.08-26.08    Hotel Zdravec ****/ HB

EGIPT HRG    2193 zł/os.
19.08.-26.08    Hotel Festival Riviera Resort *****/ All Inclusive

TURCJA   1799 zł/os.
24.08.-31.08    Hotel Kleopatra Beach ****/ All Inclusive

FUERTEVENTURA    2399 zł/os. 
26.08.-02.09    Hotel Club Caleta Dorada/ HB  

KOS   1855 zł/os.
27.08-03.09   Hotel Karda garden ****/ All Inclusive

Firma udzielająca pożyczek 
zatrudni Przedstawicieli

na teren Mosiny,
Puszczykowa i okolic. 

Tel. 660 748 797
lub 801-800-200
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Kontrola bez kontrowersji
Rozmowa z burmistrz Zofią Springer

- W  czerwcu do mosińskiego magi-
stratu dotarły wnioski pokontrolne 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
z  Poznania. Po ich umieszczeniu na 
stronach mosińskiego Biuletynu In-
formacji Publicznej na jednym z  in-
ternetowych for pojawiły się głosy 
o  skandalicznych nadużyciach ujaw-
nionych podczas kontroli. Czy mo-
głaby Pani wyjaśnić, czego dotyczyła 
kontrola i czy faktycznie jej wnioski są 
tak niekorzystne dla gminy?
- Zakończona w  lutym tego roku kon-
trola Regionalnej Izby Obrachunkowej 
z  Poznania (przeprowadzono ją w  okre-
sie od października 2010 do lutego 2011 
– przyp. aut) była standardową kontrola 
przeprowadzaną w  każdej gminie raz 
na 4 lata. Obejmowała, więc całą minio-
ną kadencję, podczas której w  urzędzie 
przeprowadzane są dziesiątki tysięcy 
operacji finansowych, wydawanych jest 
mnóstwo decyzji. 
Według mnie  uwagi i  wnioski pokon-
trolne skierowane do mnie przez kon-
trolerów RIO nie budzą żadnych kon-
trowersji. Nie znam gminy, do której 
po zakończeniu kontroli RIO nie kiero-
wałaby uwag – przy takiej ilości opera-
cji, dokumentów jest to po prostu nie-
uniknione. Można to łatwo sprawdzić 
na stronach internetowych Biuletynów 
Informacji Publicznej każdej gminy, do 
czego zachęcam czytelników. 
Proszę nie zapominać, że w  ciągu 4 lat 
zmienia się też wiele przepisów, a przede 
wszystkim ich interpretacja.  Zdarzają się 
nawet przypadki i to nie odosobnione, że 
RIO w różnych województwach różnie in-
terpretuje te same zapisy. 
Dlatego dziwię się wypowiedziom poja-

wiającym się m.in. na forach interneto-
wych o  miażdżącym raporcie i  skanda-
licznych zaniedbaniach wykrytych przez 
RIO. Moim zdaniem w  wystąpieniu nie 
ma nic budzącego niepokój czy mówią-
cego o złej pracy służb finansowych, są to 
raczej uwagi porządkowe, kosmetyczne, 
do których już się zastosowaliśmy, o czym 
poinformowaliśmy Prezesa RIO w Pozna-
niu. Nie ma przecież żadnego postępo-
wania dyscyplinarnego, które uruchamia 
się przy łamaniu dyscypliny budżetowej 
czy zawiadomienia prokuratora. 
- Dlaczego kontrola trwała tak długo?
- Takie kontrole zazwyczaj trwają kilka 
miesięcy. Jednak uważam, że społeczeń-
stwo powinno też wiedzieć, że jeden z in-
spektorów zajmował się wyłącznie bada-
niem zasadności donosów wysłanych do 
RIO przez jednego z mosińskich radnych. 
Żaden z zarzutów, których dziesiątki sfor-
mułował do organu kontrolującego w 19 
pismach nie potwierdził się. Szkoda, że 
swojej energii nie przeznaczył na kon-
struktywne działania tylko na destrukcyj-
ną krytykę. No, ale łatwiej krytykować i za 
nic nie odpowiadać – w  myśl zasady im 
gorzej tym dla mnie lepiej. 
- Jednym z uchybień wskazanych przez 
RIO był fakt ubezpieczenia od odpo-
wiedzialności cywilnej burmistrza, 
zastępców, skarbnika i sekretarza. RIO 
wskazała, że są to świadczenia nieobo-
wiązkowe, i w związku z tym gmina nie 
powinna ich zawierać. 
- Jednym z elementów zawartej umowy 
z  zakładem ubezpieczeń, było ubezpie-
czenie od odpowiedzialności cywilnej 
w  skład, którego wchodziło OC władz 
gminy. Podmiotem tej umowy jest Gmi-
na Mosina, a nie poszczególni urzędnicy. 

W  związku z  powyższym beneficjetem 
świadczeń  z  ubezpieczenia OC – jako 
podmiot ponoszący odpowiedzialność 
cywilną jest Gmina Mosina. Ewentualne 
odszkodowania trafiłby na konto Gminy, 
a nie urzędników.
Oczywiście podporządkujemy się za-
leceniem RIO, która zarzuciła, nam, że 
umowy ubezpieczenia od odpowie-
dzialności cywilnej burmistrza, zastępcy 
burmistrza, skarbnika gminy i sekretarza 
z  tytułu pełnionych funkcji nie są obo-
wiązkowe i w związku z tym nie powinny 
być zawierane.
Ponadto dysponujemy opinią prawną, 
która w swojej konkluzji wyraźnie stwier-
dza, że umowa zawarta między Gminą 
Mosina a  ubezpieczycielem przewidu-
je wyłącznie ochronę ubezpieczeniową 
Gminy w ramach ubezpieczenia OC. 
Moim zdaniem pakiet ubezpieczeniowy, 
który udało się nam wynegocjować był 
korzystny dla gminy i  rezygnacja z  jego 
części nie jest dla niej żadną korzyścią. 
Osoby objęte tym ubezpieczeniem nie 
mogły przecież czerpać z  niej żadnych 
korzyści – jedynym beneficjentem była 
przecież gmina. W  przypadku ubezpie-
czenia zawsze rodzą się pytania czy mu-
szą być one zawierane. Jednak, kiedy 
dochodzi do jakiegoś nieumyślnego, nie-
szczęśliwego zdarzenia a poszkodowany 
nie był ubezpieczony najczęściej poja-
wiają się stwierdzenia, że przecież mógł 
wykupić polisę, bo to niewielkie koszty 
w porównaniu z ewentualnymi stratami.   
(red.)

Dzika zabudowa musi zniknąć
Niektórzy członkowie Stowarzyszenia Właścicieli i Użytkowników Terenów nad jeziorem Dymaczewskim 
„Nasze Dymaczewo”, zamierzają bojkotować przystąpienie gminy do sporządzenia nowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu, na którym mają swoje działki. Na stronie internetowej stowarzy-
szenia umieścili wzór pisma - protestu, w którym nazywają działania gminy „przejawem barbarzyństwa” 
i próbą „chytrej kradzieży” ich własności.

Takim obrotem spraw bardzo zdziwiona 
jest burmistrz Mosiny.
- Rozpoczęliśmy procedury zmierzające 
do „ucywilizowania” tego terenu na wy-
raźny wniosek użytkowników. Przecież 
właśnie, aby umożliwić jakiekolwiek sen-
sowne działania, jesienią 2009 r. powstało 
stowarzyszenie.  Dyskusja z kilkuset nie-
zrzeszonymi osobami nie miała, bowiem 
żadnych szans powodzenia – mówi Zofia 
Springer, Burmistrz Mosiny. – Wszystko 
wskazywało, więc, że sprawy po wielu la-
tach bezskutecznych działań Powiatowe-
go Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
wreszcie idą w dobrym kierunku. Dlatego 
najnowsze wiadomości ze Stowarzysze-
nia są dla mnie olbrzymim zaskoczeniem 
i oznaczają duży krok wstecz. 
Nieco historii 
Na prywatnych terenach przylegających 
do jeziora Dymaczewskiego, które były 
i wciąż pozostają gruntami rolnymi, bez 
pozwoleń na budowę, bez kanalizacji, pra-
widłowo wytyczonych dróg w ciągu wielu 
lat powstało kilkaset obiektów – dokładnie 
nie wiadomo ile, bo po prostu nigdy nie 
były zinwentaryzowane.  Wieloletnia „wol-
na amerykanka” doprowadziła do powsta-
nia olbrzymiego urbanistycznego bałaga-
nu, grożącego m.in. niebezpieczeństwem 
pożarowym (na małym obszarze stłoczo-
nych jest bardzo dużo prowizorycznych, 
domków), a ze względu na brak kanalizacji 
nawet skażeniem jeziora odpadami komu-
nalnymi. W związku z wieloletnimi bezsku-
tecznymi próbami rozwiązania problemu 
przez PINB władze Mosiny rozpoczęły dzia-
łania, które mają doprowadzić do rozwią-
zania patowej sytuacji. 
Obowiązujący obecnie plan zagospodaro-
wania dla tego obszaru został uchwalony w 
2003 roku. Zgodnie z nim tereny nad jezio-
rem Dymaczewskim zostały przeznaczone 
na działalność rekreacyjną z ograniczoną 
zabudową altanową. Plan został uchwalo-
ny m.in. w celu niedopuszczenia do dzikiej 
zabudowy. Właściciele ziemi mimo, iż była 
i jest wciąż zaliczana do gruntów rolnych 
(nigdy nie została przekwalifikowana z 
gruntu rolnego na tereny przeznaczone 
pod zabudowę) sprzedawali ją dzieląc na 
małe działki, które często później nowi 
właściciele dzielili na jeszcze mniejsze. 

Nabywcy instalowali tam według własne-
go uznania, bez wymaganych pozwoleń, 
prowizoryczne (bez fundamentów) dom-
ki rekreacyjne, którymi często były stare 
kioski czy wycofane z użytku wagony, itp.  
W ciągu minionych lat pojawiało się wiele 
inicjatyw mających doprowadzić tę kwe-
stie do porządku. Powiatowi inspektorzy, 
chcący wyegzekwować zapisy planów 
zagospodarowania przestrzennego,  wy-
dawali nakazy rozbiórek, których jednak 
właściciele nie respektowali.  „Światełko 
w tunelu” pojawiło się w 2009 roku, kiedy 
właściciele działek zgodzili się z sugestiami 
Gminy, że aby móc cokolwiek sensownie 
zrobić, muszą zawiązać stowarzyszenie. Po 
zawiązaniu się stowarzyszenia doszło do 
szeregu uzgodnień miedzy nim a gminą.
Inwentaryzacja na koszt właścicieli
Właściciele działek zobowiązali się na 
własny koszt przeprowadzić inwentary-
zację geodezyjną (naniesienie na mapy 
wielkości działek, oraz wielkości zabu-
dowy) oraz wykonać inwentaryzację 
budowlaną. Zgodnie z ustaleniami Gmi-
na poniesie jedynie koszty związane ze 
zmianą Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego. Wszelkie pozo-
stałe obciążenia finansowe miały pozo-
stać po stronie właścicieli nieruchomości.
- Nowy plan ma uporządkować ten temat. 
Ustaliliśmy, że działki będą miały minimum 
300 metrów kwadratowych powierzchni i 
dostęp do drogi publicznej, a ich właści-
ciele uporządkują kwestie związane z go-
spodarką wodno-ściekową. Założyliśmy 
też oddalenie zabudowy 50 metrów od 
linii brzegowej, co jest zgodne ze Studium 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-

nego naszej gminy i uzgodnione z Wielko-
polskim Parkiem Narodowym. Po analizie i 
inwentaryzacji okazało się, że przesunięcie 
jednej granicy powoduje efekt domina i 
utrzymanie działek w starych granicach 
jest po prostu niemożliwe. Właściciele mu-
szą sobie uświadomić, że dotychczasowa 
forma, w jakiej funkcjonują te działki jest 
niezgodna z prawem, a obiekty tam stoją-
ce są samowolami budowlanymi. Dlatego 
jestem bardzo zaskoczona reakcjami nie-
których właścicieli, którzy wiedzieli o tych 
uwarunkowaniach, a teraz oskarżają Gmi-
nę o jakieś chytre działania, mające pozba-
wić ich własności. To absurdalne. Scalenie 
tego terenu i nowe podziały są po prostu 
jedynym sensownym rozwiązaniem, po-
nieważ jeszcze raz podkreślam, dotych-
czasowa forma „dzikiej zabudowy”  jest 
niedopuszczalna i przynosi naszej gminie 
wstyd. Dopiero takie rozwiązanie umożliwi 
właściwe uregulowanie prawne tej sytu-
acji, da możliwość uzyskania aktów nota-
rialnych, bo dzisiaj bardzo dużo osób tylko 
dzierżawi te działki, które podkreślam, leżą 
na gruntach rolnych– mówi Z. Springer.
Jak dodaje burmistrz, Gmina dysponu-
je w sąsiedztwie terenami, które można 
przeznaczyć dla osób, które utracą swoje 
działki. (red.)

Cytat ze wzoru pisma umieszczonego na 
stronie internetowej Stowarzyszenia „Na-
sze Dymaczewo”: 
„Uważam, że to, co planuje wobec mnie 
gmina, jest przejawem barbarzyństwa, 
to chytra kradzież mojego dobytku, na 
który Gmina Mosina ma ochotę już od 
kilkunastu lat”Mosińskie druki ulotne

Niewielu nie związanych z „branżą” wie, że w bibliotekach ist-
nieje coś takiego, jak Dokumenty Życia Społecznego. To zbiór 
materiałów dotyczących lokalnej społeczności, które z racji 
swojego charakteru nie znajdują się w archiwum, a właśnie w 
zbiorach biblioteki. Takie dokumenty posiada także mosińska 
biblioteka - można przeglądać je na miejscu. Druki ulotne to za-
proszenia, plakaty, druki reklamowe, kalendarze, ulotki, foldery, 
a także gazety lokalne. Materiałów nie grupuje się tematycznie, 
ale według instytucji, która je wydała – czyli Izba Muzealna, Ga-
leria Miejska, MOK, zakłady, przedsiębiorstwa... 
Dyrektor biblioteki, Krystyna Przynoga uważa, że to unikatowe 
dla zbiorów materiały, a prace dotyczące naszej małej ojczyzny 
są szczególnie cenne. Okazją do przyjrzenia się z bliska drukom 

będzie także impreza „Szeroko na Wąskiej”. W ubiegłym roku 
przedstawiono dział dotyczący prasy lokalnej, w tym roku – 
będą to dary autorskie, czyli prace dyplomowe, magisterskie i 
inne formy działalności literackiej mieszkańców gminy.
Wśród materiałów w mosińskiej bibliotece, które będą przed-
stawiane na wspomnianej imprezie plenerowej, można znaleźć 
m. in. pracę pt. „Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej – przykład pro-
jektu aktywizacji społeczności lokalnej w Mosinie”, „Promocja 
turystyki jako czynnik aktywizacji rozwoju gminy na przykładzie 
gminy Mosina w województwie Wielkopolskim”, czy „Skąd się 
wzięła nazwa Elegant z Mosiny”. Serdecznie zapraszamy do za-
poznania się z tymi unikatowymi zbiorami. (red.)
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Miał zmiażdżoną głowę
Chyba nie był to przypadek… Ania Kędziora, którą spotkałam w naszym Banku Spółdzielczym, opowie-
działa mi o Patryku. O jego rodzicach i smutnej historii, i o tym, że jest to wspaniały chłopak. Miała rację. 
Lipcowego popołudnia pojechałam do domu państwa Łaskarzewskich na ul. Marcinkowskiego w Mosinie.

Bramkę otworzył mi pan Waldek, ojciec Patryka. Pierwszy na spo-
tkanie wybiegł beżowy labrador, radośnie merdając ogonem.
Patryk z mamą, która podtrzymywała go pod pachy, wszedł po 
chwili do pokoju. Śmiał się od progu, pomimo kalectwa i trud-
ności w poruszaniu się. Podał mi lewą rękę na powitanie (prawa 
jest mocno niesprawna) i przywitał z humorem. Weszła też Julia, 
młodsza siostra Patryka - nieśmiała i śliczna dziewczynka.
Osiem lat temu, Patryk dostał w prezencie rower na I Komunię 
Świętą. Wyjechał nim przed dom na ulicę…Przejechał go samo-
chód. Dosłownie.
- Miał zmiażdżoną głowę, przypominała balon… cały był poła-
many, pani Marzena, mama Patryka nie może dokończyć, wy-
chodzi z płaczem z pokoju.
- Miał pękniętą prawą panewkę, lewą nogę w udzie z przemiesz-
czeniem, uszkodzone żebra, organy wewnętrzne. I, co najgorsze 
pęknięcie podstawy czaszki, obrzęk mózgu, liczne krwiaki i w 
związku z tym – niedotlenienie mózgu, mówi ojciec Patryka. 
Mama z Julią była tego dnia na podwórku, Patryk jeździł rower-
kiem. Ulica Marcinkowskiego,  krótka uliczka o piaszczystej, nie-
równej nawierzchni, nie miała chodnika. 
- Widziałam jak jedzie na tył ogrodu i skręca za dom, a za chwilę…
Patryk wpadł na maskę i spadł pod koła, samochód po nim prze-
jechał… Ojciec przybiegł z pracy po kilku minutach:
- Patryk umierał mi na rękach, miał źrenice rozszerzone, konwul-
sje, zniekształconą, zdeformowaną głowę. Zdążyli już się zbiec 
ludzie, wszyscy dzwonili po pogotowie, przyjechało dopiero po 
40 minutach. Wśród przechodniów znalazło się dwóch lekarzy. 
Kiedy zapytałem o stan syna, żaden nie odpowiedział, zrozumia-
łem, co to oznacza… Że to ten najgorszy moment…
- Ja nie rozumiałam, co się stało, zobaczyłam dziecko, a nie wi-
działam samochodu, stał dużo dalej.
- Jest to droga osiedlowa i dziecko w tym wieku miało prawo 
przebywać na niej. Ograniczenie prędkości jest tu do 20 km na 
godzinę. Kalectwo spowodowały uszkodzenia mózgu. Dwa mie-
siące syn był w śpiączce. 
Po wyjściu ze szpitala był rośliną, bez czucia, bez normalnych 
reakcji. Z odleżynami, które leczone były osiem miesięcy. Po 
dwóch latach wróciło mu życie… Ale tylko w oczach. 
- Widzieliśmy, że chce nam coś przekazać, że rozumie, śmieje się 
tymi oczami...
Pan Waldek skończył kurs masażu, oboje rodzice nauczyli się od 
rehabilitantów, jak należy ćwiczyć z synem. Ania Kędziora opo-
wiadała mi, że widziała kiedyś, będąc w domu Patryka, jak jego 
ojciec wrócił z pracy zmęczony – pracuje w gabinecie masażu – 
rzucił torbę, umył ręce i od razu przystąpił do rehabilitacji syna.
- Jednak to, co wiemy - to o wiele za mało, Patryk musi być reha-
bilitowany przez fachowców.
Przy takich uszkodzeniach ćwiczenie musi trwać niemal nieustannie. 
Patryk pamięta już przeszłość, tęskni za sportem, kolegami, nikt 
jednak, oprócz koleżanek Julii nie odwiedza go…Nie zawsze miał 
siłę i chęć do tej ciężkiej pracy. Teraz jest już w pełni świadomy 
tego, że musi ćwiczyć i sam podejmuje próby. Najlepsze efekty 
przynoszą wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych, każdy turnus 
kosztuje od 6 do 12 tysięcy, ale Fundusz nie refunduje takiego 

leczenia, a fundacje nie mają już pieniędzy. Czasami udaje się im 
wyjechać, ale warunkiem powodzenia jest ciągłość tych ćwiczeń, 
inaczej wszystko przepada. W domu nie ma takich możliwości.
Jest to straszne wyzwanie. W sobie i w ludziach znaleźli 
oparcie
- Nasze życie zostało zupełnie zmienione, odwróciły się wszyst-
kie proporcje, wartości, wszystko, co się dzieje - dotyczy syna. O 
córce też musimy pamiętać.
Julka miała cztery latka, kiedy zdarzyło się to nieszczęście, wy-
biegła razem z mamą na ulicę. 
- Po wypadku zaczęła się niekontrolowanie śmiać, krzyczała w 
nocy bardzo długo, płakała, nie mogliśmy jej wybudzić, psycho-
log to przewidział. Koszmary nocne były nie do opanowania, nic 
nie pomagało, nie byliśmy w stanie przywrócić jej świadomości. 
Rano nic nie pamiętała. Ale bardzo kocha brata i bardzo mu po-
maga. Jej koleżanki dobrze traktują Patryka, tak jak by był nor-
malnym chłopcem. 
Patryk uczy się w domu, przed wypadkiem był bardzo zdolny, 
uwielbiał matematykę i był w tym naprawdę dobry. Ma jednak 
słaby wzrok, niedowidzi. Natomiast bardzo dobrze słyszy. 
- Jak to znosimy? Najważniejsze, że jesteśmy razem. Bardzo czę-
sto w takich przypadkach dochodzi do rozwodu, mówi pani Ma-
rzena. – Mieliśmy okazję nieraz się o tym przekonać, mamy stycz-
ność z takimi rodzinami. Najczęściej odchodzi ojciec, nie mogąc 
udźwignąć tego ciężaru.
- Był to dla nas, jako rodziny bardzo potężny sprawdzian, dodaje 
pan Waldemar. – Nie złamało nas to nieszczęście. 

Patryk – jak to było
- Biegłem i wirował mi cały Świat, było bardzo jasno… Słyszałem 
Pana Boga, powiedział: chodź do Mnie. A ja nie chciałem. Sły-
szałem jeszcze inny głos, zły:…Powiedziałem mu: odejdź już… I 
zobaczyłem cały świat…
Kiedy tata powiedział mu: może ty słyszałeś mój głos? Patryk bardzo 
się zdenerwował i odpowiedział: to ja już nic wam nie powiem…
- Według lekarza, który go operował po wypadku, Patryk nie 
miał prawa żyć, opowiada ojciec. - Modliłem się gorąco do Matki 
Bożej, żeby został z nami. To było tak mistyczne doznanie, nie 
umiem go opisać. 
- Chirurg powiedział po zabiegu do pielęgniarki: wyjeżdżam na 
urlop, ale nie będzie udany, ten chłopak umrze. Nie dawał żad-
nych szans, według jego medycznej wiedzy, stan był beznadziej-
ny (z czaszki były usuwane odłamki kości).
- A pamiętacie jak nosiłem bańki?, pyta Patryk.
- Przed wypadkiem fascynował się sportowcami podnoszącymi 
ciężary. Dlatego dźwigał ogromne bańki z wodą, żeby ćwiczyć 
muskuły. Chodził z nimi po domu i ogrodzie. Lekarze powiedzieli 
nam, że chyba dzięki temu przeżył, bo miał mocne serce. 
Patryk bardzo troszczy się o rodziców, nie chce, żeby się zamar-
twiali i trzęśli nad nim. Kiedyś specjalnie wypadł z wózka na pod-
łogę, żeby im udowodnić, że może już uderzyć się w głowę… Po-
wiedział wtedy: mamo, ty nie możesz ciągle się o mnie bać…
Mają prawo mieć marzenia, ale jedynym marzeniem jest zdro-
wie dziecka:

- Chcielibyśmy pokazać świat Patrykowi. Najpierw jednak będzie 
musiał przejść zabieg podcinania ścięgien w prawej nodze, po-
nieważ nie ma pełnego zakresu ruchów, jedna noga jest krótsza. 
To będzie kosztowało 10 tys. zł. Potem potrzebna będzie oczy-
wiście rehabilitacja. Gdyby udało się to wszystko, Patryk będzie 
naprawdę do przodu…
- Teraz jest to nasz rozrabiaka, dostarcza nam tylu wrażeń, emo-
cji związanych z chorobą, rozwojem, wchodzeniem w młodość. 
Całkiem ciekawy z niego kogel – mogel…
Na koniec chciałabym zaapelować o pomoc do naszych czytelni-
ków. Liczy się każda złotówka. Mama Patryka nie pracuje, w wol-
nych chwilach szydełkuje, bardzo pięknie. A Patryk jest na dobrej 
drodze, żeby wrócić do w miarę normalnego życia, to świetny, 
wesoły i inteligentny chłopak, z ogromnym poczuciem humoru, 
dobry i serdeczny. Pomóżmy mu.
W tej sprawie prosimy o kontakt z Redakcją.
W Mosinie zostanie zorganizowana akcja zbierania nakrętek plasti-
kowych od butelek, nie tylko po artykułach spożywczych. Na razie 
jednak nie mamy jeszcze ustalonych szczegółów, brakuje pomiesz-
czenia – garażu, szopy, ale dyrektor mosińskiego ZUK zadeklarował 
pomoc w tej sprawie, o szczegółach będziemy informować w kolej-
nym numerze. Dlatego na razie prosimy o kontakt z Redakcją na ul. 
Topolowej 1 lub tel. 61 898 10 59, kom. 660 031 893. Będziemy zbierać 
w mniejszych ilościach, a potem zwieziemy nakrętki w jedno miejsce. 
Dochód w całości zostanie przeznaczony na leczenie Patryka.
	 	 Elżbieta	Bylczyńska

Przejazd na ul. 3 Maja do kasacji?
Podczas lipcowej sesji Rady Miasta w Puszczykowie samorządowcy wystosowali apel w spra-
wie planowanej likwidacji przejazdu kolejowego na ulicy 3 Maja w Puszczykowie.

Rajcy miejscy apelują w nim, aby PKP 
ponownie przeanalizowały projekt mo-
dernizacji linii kolejowej E 59 na odcinku, 
przebiegającym w granicach Puszczyko-
wa i rozważyły pozostawienie przejazdu 
kolejowego na ulicy 3 Maja lub wykona-
nie w tym miejscu przejścia dla pieszych 
i rowerzystów. 
Jak argumentują radni Puszczykowa (za 
apelem głosowali wszyscy radni obecni 
podczas lipcowej sesji), dwa przejazdy kole-
jowe (w ciągu ulic Wczasowej i Dworcowej), 
które zamierza pozostawić PKP w Puszczy-
kowie podzielą miasto na dwie części. 
„Powstaną w ten sposób trudności ko-
munikacyjne związane z przejazdem do 

centrum lub do szpitala – obsługującego 
nie tylko mieszkańców Puszczykowa, lecz 
także wszystkie gminy położone na połu-
dnie od Poznania. 
Rozumiemy, że PKP PLK S.A. jest w po-
siadaniu porozumienia z poprzednimi 
władzami miasta, które pozytywnie za-
opiniowały projektowane zmiany, ale 
uważamy, że w tej opinii nie uwzględnio-
no rozwoju miasta i powstania nowych 
terenów budowlanych właśnie w rejonie 
ulicy 3 Maja i otoczeniu szpitala.
Biorąc pod uwagę duże znaczenie projek-
towanych zmian dla mieszkańców, wnio-
skujemy jak wyżej. Deklarujemy jedno-
cześnie chęć udziału w pracach zespołu, 

powołanego przez PKP do ponownego 
przeanalizowania możliwości wprowa-
dzenia zmian w projekcie modernizacji li-
nii kolejowej E59 na odcinku w granicach 
administracyjnych miasta Puszczykowa” 
– piszą w apelu samorządowcy.
Zdaje się, że decyzja o likwidacji przejaz-
du na ul. 3 Maja już zapadła, jednak An-
drzej Balcerek, Burmistrz Puszczykowa, 
zapewniał radnych, że będzie kontynu-
ował działania mające na celu zachowa-
nie przejazdu lub chociażby pozostawie-
nie w tym miejscu przejścia dla  pieszych 
i rowerzystów. Do pism, które wystosuje 
burmistrz dołączony będzie apel Rady 
Miasta. (red.)

PKP	planuje	zlikwidować	przejazd	kolejowy	na	ul.	3	Maja	w	Puszczykowie.
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Fenomen opozycji demokratycznej
Marcin Jankowiak, mój serdeczny kolega, napisał i obronił ostat-
nimi czasy pracę magisterską o mniej znanym środowisku opo-
zycyjnym, skupionym wokół czasopisma „Niepodległość”. Wy-
chodziło ono w drugim obiegu w latach 1982-1990. Jego profil 
ideowy oraz osobowości skupione wokół tego pisma są o tyle 
ciekawe, że wyłamują się z powszechnie przyjętych schematów 
na temat opozycji antykomunistycznej w latach 80-tych.
Głównymi postaciami skupionymi wokół periodyku byli Jerzy 
Targalski (redaktor naczelny) oraz Witold Gadomski – dzisiaj 
osoby stojące po różnych stronach politycznego sporu. Pierw-
szy współpracuje z „Gazetą Polską”, drugi natomiast jest głów-
nym publicystą ekonomicznym „Gazety Wyborczej. Cokolwiek 
by nie powiedzieć o każdym z nich, to warto docenić ich wiedzę 
i oryginalność myślenia. Jerzego Targalskiego za świetną znajo-
mość stosunków panujących w Europie środkowo-wschodniej, 
a Witolda Gadomskiego – za pogłębione refleksje ekonomicz-
ne. To właśnie na wiedzy tego drugiego opierał się program kry-
tyczny wobec istoty reżymu komunistycznego.
Przede wszystkim należy podkreślić profil ideowy „Niepodle-
głości” – już sama nazwa periodyku wskazuje na jego najważ-
niejszy komponent. Jego autorzy stawiali sobie za główny cel 
odzyskanie przez Polskę niepodległości. Mocno przyświecający 
im cel był fundamentem ich bezkompromisowych poglądów. 
Autorzy odrzucali bowiem jakiekolwiek próby porozumienia 
się z komunistyczną władzą. Ich bezkompromisowość, a zara-
zem trzeźwa ocena sytuacji objawiła się już na samym początku 
wydawania pisma „Niepodległość”. Jednoznacznie krytykowa-
no decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego, domagając się 
„polskiej Norymbergi” dla jego twórców. Autorzy periodyku nie 
mieli złudzeń, co do intencji ówczesnego aparatu władzy, jed-
noznacznie krytykując jej kolejne poczynania. Wchodzili często 
w polemiki z innymi ośrodkami opozycyjnymi, zwłaszcza dzia-
łaczami dawnej „Solidarności”. Opierały się one głównie na po-
dejściu opozycjonistów z tego środowiska do dialogu z władzą. 
W późniejszym okresie podkreślano także nieprzygotowanie 
ludzi „Solidarności” do wzięcia odpowiedzialności za rządzenie 
Polską, zarzucając im brak własnego programu. O nieprzejed-
nanym stanowisku ludzi skupionych wokół „Niepodległości” 

świadczył także fakt bojkotu przez nich wyborów czerwcowych 
z 1989 roku.
Autorzy czasopisma w swojej publicystyce podkreślali istotę 
zła systemu komunistycznego: zamach na własność prywatną, 
brak przewidywalności władz, ich brutalność oraz podważanie 
osiągnięć naszej cywilizacji. Dzięki zrozumieniu ideologicznej 
„nadbudowy” komunizmu autorzy „Niepodległości” stawali do 
odważnej krytyki reżymu. Zrozumienia istoty komunizmu nie 
dostrzegała redakcja pisma u innych środowisk opozycyjnych, 
które akceptowały niektóre rozwiązania gospodarcze PRL-u. Z 
kolei redaktorzy periodyku, głównie piórem Witolda Gadom-
skiego, opisywali potrzebę powrotu na tory gospodarki w pełni 
kapitalistycznej, nieuregulowanej, otwartej na innowacje i ak-
tywność małych podmiotów gospodarczych. Podkreślali także 
pożądany przez nich kształt polskiego ustroju: demokratyczny, z 
wpisanymi do konstytucji gwarancjami praworządności i możli-
wie jak największej autonomii samorządów terytorialnych. Roz-
poczęcie przez redaktorów debaty na temat przyszłej konstytu-
cji Polski udowadnia dalekowzroczność jej autorów. Świadczą o 
tym także niezwykle interesujące analizy sił w Europie środko-
wo-wschodniej oraz próby nakreślenia strategii politycznej dla 
niepodległej Polski. Podkreślano program współpracy z Litwą, 
Białorusią i Ukrainą i innymi krajami regionu w celu neutralizo-
waniu wpływów Rosji.
Środowisko „Niepodległości” mój kolega Marcin określił mia-
nem „fenomenu polskiej opozycji demokratycznej”. Podkreślał, 
że nie często zdarzały się wtedy wśród opozycjonistów analizy 
przyszłych porządków politycznych po przewidywanym upad-
ku Związku Sowieckiego. Nie wyobrażano sobie wtedy tak ry-
chłej zmiany budowanego po zakończeniu II wojny światowej 
systemu komunistycznego. Redaktorzy „Niepodległości” nie 
opierali jednak swoich analiz na myśleniu życzeniowym, tyl-
ko na wykazaniu korzeni niewydolności tamtego systemu. Za 
moim kolegą Marcinem pragnę wyrazić wyrazy ubolewania, 
że uzbrojeni w ten poziom wiedzy i świadomości działacze nie 
odegrali większej roli politycznej po (przewidzianym przez nich) 
upadku komunizmu.
  Wojciech Czeski

Rogalin skansenem?
Teren przeznaczony jest pod budownictwo jednorodzinne 
(znajduje się tam pond 20 działek) jednak gmina zamierza 
sprzedać teren w całości, a nie każdą działkę osobno.
-	Takie	rozwiązanie	jest	pod	wieloma	względami	korzystniejsze	dla	
gminy	–	mówi Zofia Springer, Burmistrz Mosiny.	–	Po	pierwsze	re-
alizacja	całości	zabudowy	przez	jedną	firmę	deweloperską	oznacza,	
że	na	tym	terenie	zostanie	zachowana	jednolita	architektura.	Domy	
będą	 budowane	 z	 podobnych	 materiałów,	 zostanie	 zastosowany	
podobny	sposób	wykończenia.	Będzie	to,	więc	przestrzeń	uporząd-
kowana	pod	względem	urbanistycznym	i	architektonicznym.	
Dlatego	 jestem	 zbulwersowana	 informacjami,	 które	 pojawiły	 się	
na	ten	temat	w	prasie	regionalnej.	Niektórzy	mieszkańcy	Rogalina	
próbują	robić	z	tej	sprzedaży	aferę,	sugerując	nawet	 jakieś	„usta-
wianie	 przetargu”.	 Wziąwszy	 pod	 uwagę	 to,	 że	 będzie	 to	 otwarty	
przetarg,	 w	 którym	 może	 uczestniczyć	 każdy	 inwestor,	 	 takie	 in-
synuacje	są	po	prostu	absurdalne.	Także	wszystkie	inne	„zarzuty”	
wysuwane	w	stosunku	do	planów	sprzedaży	są	wyssane	z	palca.
W artykule rogaliński radny zarzuca m.in.:, że: - sprzedaż grun-
tów jest przejawem złego konstruowania budżetu; osiedle nie 
powinno powstać w Rogalinie aspirującym do bycia pomnikiem 
historii; gmina powinna najpierw uzbroić działki a dopiero po-
tem je sprzedawać.
-	 Bardzo	 mnie	 dziwi,	 że	 radny	 mówi	 o	 błędach	 w	 konstruowaniu	
budżetu,	bo	to	przecież	Rada	Gminy,	w	której	zasiada	zatwierdziła	
plan	sprzedaży	mienia	komunalnego.	Wypowiedź	w	kwestii	uzbra-
jania	 działek	 przeznaczonych	 na	 sprzedaż	 jest	 także	 dziwna	 w	
ustach	radnego,	bo	oznacza,	że	chciałby	budować	nowe	drogi,	ka-
nalizację	tam,	gdzie	jeszcze	nikt	nie	mieszka,	w	sytuacji,	gdy	na	te-
renie	naszej	gminy	jest	wiele	terenów	zurbanizowanych	nie	posia-
dających	jeszcze	takiej	infrastruktury.	Czy	potrafiłby	wytłumaczyć	
takie	 działania	 mieszkańców	 naszej	 gminy?	 Kuriozalna	 w	 ustach	
tego	radnego	jest	także	wypowiedź	o	niedopuszczeniu	do	budowy	
kolejnych	 domów	 w	 Rogalinie.	 Przecież	 on	 także	 zamieszkał	 tam	
stosunkowo	niedawno.	On	mógł,	a	inni	już	nie	mają	prawa?	Poza	
tym	 nie	 bardzo	 rozumiem,	 w	 jaki	 sposób	 na	 powstaniu	 osiedla	
straci	 Rogalin?	 Zespół	 pałacowy	 jest	 przecież	 po	 drugiej	 stronie	
drogi	 Mosina	 -	 Kórnik	 i	 jest	 oddalony	 od	 planowanego	 osiedla	 o	
ponad	kilometr.	To	twierdzenie	jest	tym	bardziej	bulwersujące,	że	
druga	z	wypowiadających	się	w	artykule	osób	sama	(wraz	z	kilko-
ma	innymi	osobami)	sprzedała	swoją	ziemię,	niemal	sąsiadującą	
z	gminnymi	terenami,	deweloperowi	–	był	to	teren	o	powierzchni	
24	 ha,	 na	 którym	 wydzielono	 91	 działek,	 kiedy	 gmina	 sprzedaje	

24	działki	o	łącznej	powierzchni	2,1	ha	czyli	10-krotnie	mniej	-	ale	
przypuszczam,	że	jej	zdaniem	osiedle	powstające	na	jej	dawnych	
ziemiach	nie	zagraża	historycznemu	charakterowi	Rogalina.
 Jak wyjaśnia burmistrz Z. Springer w artykule pojawiło się jesz-
cze kilka argumentów nie mających pokrycia w faktach. Doty-
czą braku perspektywy zaopatrzenia tego osiedla w wodę czy 
braku dostępu do drogi.
-	Ulica	Prezydialna	na	wysokości	przedmiotowych	działek	jest	uli-
cą	należącą	do	gminy	Mosina.	Tym	samym	całkowicie	pozbawio-
ny	 uzasadnienia	 jest	 argument,	 że	 planowane	 osiedle	 zostanie	
pozbawione	dostępu	do	drogi	gminnej.	Dodatkowo	Wielkopolski	
Zarząd	 Dróg	 Wojewódzkich	 w	 Poznaniu,	 w	 2006r.	 i	 z	 inicjatywy	
Gminy		opracował	również	koncepcję	w	zakresie	poprawy	bezpie-
czeństwa	 ruchu	 drogowego	 na	 skrzyżowaniu	 ulicy	 Prezydialnej	 z	
drogą	Kórnik	-	Mosina.
Rozpoczęły	się	także	procedury	planistyczne	w	sprawie	przebiegu	
magistrali	wodociągowej	na	terenie	wsi	Sasinowo	(obręb	Rogali-
nek),	Rogalin,	Mieczewo,	która	ma	docelowo	stanowić	źródło	za-
opatrzenia	w	wodę	mieszkańców	tych	wsi.	Co	więcej	jest	bardziej	
realne,	 że	 łatwiej,	 zarówno	 pod	 względem	 technicznym	 i	 ekono-
micznym,	 będzie	 zrealizować	 brakujące	 sieci	 infrastruktury	 tech-
nicznej,	 jednej	 firmie	 budującej	 jednocześnie	 wszystkie	 budynki,	
niż	gdyby	te	działki	były	sprzedawane	pojedynczo	różnym	osobom	
–	mówi Z. Springer.
-	Takie	podejście	niektórych	mieszkańców	jest	dla	mnie	zadziwia-
jące.	Z	jednej	strony	deklarują,	że	pragną	rozwoju	Rogalina,	doma-
gali	 się	 przecież	 utworzenia	 tam	 gimnazjum,	 świetlicy	 chcą,	 aby	
gmina	budowała	infrastrukturę	i	jednocześnie	są	oburzeni	plana-
mi	budowy	nowych	domów.	Czyżby	chcieli	zrobić	z	Rogalina	skan-
sen? - podsumowuje Z. Springer.   ( red.)

Fragment	terenu,	który	Gmina	Mosina	wystawiła	na	sprzedaż.

Czarnokurz ma boiska
Kontynuując rozpoczęte prace w 2010r, oddając do użytku nowy 
społeczny plac zabaw na Osiedlu nr 2 Czarnokurz przy ulicy Chopi-
na, inicjatorzy, tj. Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mo-
sińska oraz mieszkańcy Czrnokurza i zarząd osiedla, jeszcze w maju 
br. zbudowali kompleks boisk sportowych. Powstało boisko do pił-
ki nożnej, siatkowej i do koszykówki .Zarząd Osiedla nr 2 w nowym 
składzie, zadbał o to, aby teren został ogrodzony i zrobił to we wła-
snym zakresie. Dnia 26 lipca boisko do piłki siatkowej zostało wy-
sypane odpowiednim piaskiem, całość wykoszona i wygrabiona. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z osiedlowej 
bazy sportowej. 
	 Za	Zarząd	Osiedla
	 przewodnicząca 	Jolanta	Szymczak

Zarząd Osiedla nr 2 Czarnokurz w Mosinie oraz sto-
warzyszenie Nowowczesna Rzeczpospolita Mosińska 
zapraszają na zabawę podmiejską „Letnie ostatki” w 
sobotę 11 września, godz. 18 -23, Mosina plac zabaw, 
ul. Wysoka. Zapewniamy dobrą muzykę przy ognisku 
w dobrym towarzystwie. Organizatorzy zapraszają 
mieszkańców Mosiny oraz gości. Szczegóły na str. 
www.nowoczesna-mosina.pl

Automobilklub Wielkopolski Delegatura Mosina 
zaprasza na 

„VII Rajd Pożegnanie Lata” 28 sierpnia 2011r.
Szczegóły na: www.aw.mosina.org

Zaproszenia
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Ameryka z innej bajki c.d.
podróże

Szlakiem Wschodniego Wybrzeża...

Trasa wybrana przez naszego przyja-
ciela - przewodnika wiodła przez kilka 
Stanów: Wirginię- prowadząc przez naj-
dłuższy most mieszczący się pomiędzy 

Oceanem Atlantyckim i zatoką. Niektóre 
z jego odcinków - tunele wywarły na nas 
niesamowite wrażenie, gdyż mieszczą się 
pod wodą, Washington D.C., Maryland, 
Delaware, New Jersey, Pensylwanię oraz 
New York. 
Jadąc wzdłuż Wschodniego Wybrzeża 
udaliśmy się do Atlantic City, zwanego 
też małym Las Vegas. Urocze miasteczko 
położone nad samym oceanem atlan-
tyckim...  długa promenada, restauracje, 
domki przy samej plaży… to charaktery-
styczne cechy tego miejsca... A poza tym 
chłodno, wietrznie i o tej porze roku (w 
październiku)- zdumiewająco pusto. Nie-
zapomniane wrażenie wywarły na nas 
wyrzucane przez ocean podczas sztormu 
gigantyczne kraby…

Smakołykiem, jakiego mieliśmy możli-
wość skosztować w Atlantic City były wy-
śmienite olbrzymie kanapki w „White Ho-
use”. Naprawdę przepyszne, przez wiele 
lat przyrządzane tą samą recepturą poda-
wane z najświeższym pieczywem. Według 

mnie zdecydowanie smaczniejsze od ofe-
rowanych w Subway’u. Innym rarytasem, 
którego smaku nie powstydziłby się żaden 
Amerykanin są słynne steki...

Stworzone na styl przysłowiowego „mia-
sta grzechu”, zarządzane było nieformal-
nie wiele lat przez mafię. Na podstawie 
miejskich wydarzeń powstał film „Boar-
dwalk empire”. W miasteczku  znajdują 

się liczne ekskluzywne hotele, kasyna w 
przeróżnym stylu, w tym także z wystro-
jem rodem z Dzikiego Zachodu…

Następnie  zwiedzamy Philadelphię, Wa-
shington, New York. Wszystko jednak 
wydaje nam się podobne, ten sam układ 
ulic, biurowce, zabiegani przechodnie, 
budki z hod-dogami...
Philadelphia…                             

New York…                              

Washington...   

                          
  

Są jednak elementy charakterystyczne 
dla każdego z nich, np. waszyngtoński 
monument, czy Biały Dom oraz wiele hi-

storycznych pomników, statua wolności 
w NY, czy dzwon wolności strzeżony w 
filadelfijskim muzeum. Jest on symbolem 
wolności i wojny o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych. Oznacza również jed-
ność między białą i czarną rasą w USA. 
Jednak widoczne jest pęknięcie. Odwie-

dzający to miejsce trafnie dostrzegają 
symboliczne znaczenie uszkodzonego 
przedmiotu. Do dziś można na własnej 
skórze odczuć podziały rasowe w USA, 
jednak nie są to nierówności wynikają-
ce z uprzedzeń rasy białej do czarnej -w 
dzisiejszych czasach jest wręcz odwrot-

nie- to Afroamerykanie nie wykazują 
sympatii do białoskórych. Przejawiają 
swą nieuprzejmość, np. w sklepie nie od-
powiadając „Good Morning” czy „Hallo”. 
Oczywiście nie można generalizować, 
gdyż byli również czarnoskórzy chętnie 
wdający się z nami w pogawędki. 
... w Philadelphii niezwykłym miejscem 
była również tawerna,  w której skoszto-
waliśmy ciemnego piwa produkowane-

go na miejscu… Niezwykły drewniany 
wystrój w starym stylu, kominek, pianino, 
kelnerzy i barmani również wystrojeni w 
szaty przypominające funkcjonowanie 
tawerny w dawnych latach . Można się 

razem z zamiarem właściciela przenieść 
choć na chwilę w przeszłe czasy.
Nowy York- pierwsze miejsce, jakie zoba-
czyliśmy to Central Park- zadziwiające, jak 
taka oaza zieleni może istnieć we środku 

wielkiego, nadzwyczaj zabudowanego 
miast. Wielu ludzi wypoczywa tam leżąc 
na kocach, grając w piłkę, prowadząc 
dyskusje podczas spotkań ze znajomy-
mi, a także można trafić na liczne festyny 
i zabawy dla dzieci… 
Mnie zachwyciło jezioro 
pośrodku parku, po któ-
rym pływaliśmy łodzią. 
Następnie wybraliśmy 
się na znany na całym 
świecie Time Square, 
gdzie corocznie w Nowy 

Rok zrzucana zostaje srebr-
na kula z konfetti. Tam rów-
nież cały czas toczy się życie. 
Sklepy, restauracje, bary, 
mnóstwo ludzi, wszystko 
robi wrażenie. Plac uznawa-
ny jest jako ikona New Yorku, 
centrum światowego handlu 
oraz mody słynące z dużej 
ilości świateł.
Nie zapomnieliśmy o World 
Trade Centre, a raczej miej-
scu, w którym niegdyś sta-
ły dwie wieże stały. Akurat 
podczas naszego zwiedza-
nia miejsce to było placem 
budowy. Pomimo, że nie 
przypomina ówczesnych 

budowli i dramatycznej sy-
tuacji- sama świadomość 
zaistniałych w tym miejscu 
zdarzeń sprawia, że ciało 
przeszywa dreszcz…
Jeszcze zostało kilka słów do 
powiedzenia na temat Wa-
shinghton’u, miasta gdzie 
urzęduje aktualny prezy-
dent- Barack Obama. Wa-
shinghton nie powitał nas 
miło, gdyż na samym począt-
ku zostaliśmy sprzed Białego Domu prze-
pędzeni przez policję. Pytając, „dlaczego” 
i „co się dzieje”, przedstawiciel władzy od-
burknął coś niechętnie pod nosem zbywa-
jąc nas.  Washington zapamiętałam, jako 
miasto urzędowe, gdzie na każdym kro-
ku mija się mnóstwo budynków służbo-
wych i śpieszących się ludzi z aktówkami. 
Wymienione wyżej miasta są znane na 
całym świecie, cieszą się ogromnym po-
wodzeniem wśród turystów, wręcz grze-
chem byłoby ich nie zobaczyć. Bardziej 
jednak polecam odkrywanie mniej zna-
nych zakątków Stanów Zjednoczonych, 
a przede wszystkim różnorodności i bo-
gactwa natury na tej części kontynentu. 
Jeśli jesteście Państwo ciekawi, co kryje 
w sobie mniej znana niż Washington D.C., 
New Jersey, Pensylwania - Północna Ka-
rolina, zachęcam do lektury we wrześnio-
wym numerze Gazety Mosińsko – Pusz-
czykowskiej.
	 Anna	Małolepsza
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Zielone światło dla ZUK
Mosiński Zakład Usług Komunalnych, do niedawna zakład  budże-
towy, po przekształceniu na początku roku w spółkę prawa handlo-
wego ze 100 % udziałem gminy Mosina, działa pełną parą. Preze-
sem ZUK jest mgr inż. Andrzej Strażyński, który objął tą funkcję z 
chwilą powstania spółki. Prezes ukończył Politechnikę Poznańską i 
Uniwersytet A. Mickiewicza Wydział Prawa i Administracji, jest też 
absolwentem kilku studiów podyplomowych: ochrony środowiska, 
zarządzania finansami, budownictwa, zarządzania nieruchomościa-
mi. Przez pięć kadencji był wójtem gminy Dopiewo. 
W funkcjonowaniu ZUK nastąpiły istotne zmiany.
- Rozliczanie, np. śmieci wcześniej odbywało się na takiej zasadzie, 
że odbierali je nasi pracownicy i dostarczali dokumenty do zakładu 
(dwa razy w miesiącu), następnie na tej podstawie księgowość wy-
stawiała faktury, wyjaśnia prezes ZUK. – Rzecz, która uległa zmianie 
to fakt, że nie drukujemy już po każdym odbiorze faktury – wiąza-
ło się to i z czasem, i z pracą wielu osób, bo najpierw trzeba było 
śmieci odebrać, potem wystawić rachunek i następnie dostarczyć 
go klientowi. Teraz dużo pracy wewnętrznej i zewnętrznej odpadło 
– nie musimy już zatrudniać doręczycieli. Oczywiście nie wyelimino-
waliśmy faktur całkowicie, bo są podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą. Te zmiany wprowadziły pewne oszczędności, a poza 
tym jest jeszcze inny element bardzo istotny – taki sposób rozlicza-
nia spowodował skrócenie czasu otrzymania należności, szybszy 
jest obrót pieniądza, co dla firmy ma ogromne znaczenie.
Od roku 2012 za odbiór śmieci będzie w Polsce obowiązywać tzw. 
opłata śmieciowa. Będzie ją można obliczać w trojaki sposób:
- Pierwszy to taki, że opłata może zależeć od ilości osób zameldo-
wanych w danym gospodarstwie domowym. Ale tutaj są pewne za-
strzeżenia, bo często zdarza się, że zameldowana jest jedna osoba a 
zamieszkuje pięć, ponieważ wynajmowane są pokoje, np. dla studen-
tów. Jeśli miasto nie zechce przyjąć takiego kryterium, może przyjąć 
jedno z dwóch pozostałych, tj. związane z ilością zużywanej wody 
w danym mieszkaniu lub przyjąć kryterium dotyczące powierzch-
ni mieszkania – ilość metrów kwadratowych. Te zasady oczywiście 
odnoszą się tylko do odbiorców indywidualnych. Wybór kryterium 
Ustawodawca pozostawia Gminie. Ustawa ta ma być wprowadzona 
w ciągu 18 miesięcy, czyli ostateczny termin to 1 lipiec 2013 roku.
 Jak dotąd w zakładzie nie zwolniono pracowników, choć prezes 
nie wyklucza pewnych zmian, nie koniecznie oznaczających zwol-
nienia, ponieważ firma rozwija się.
Problemem są zaległości płatnicze kontrahentów, niektóre sprawy 
toczą się już w Sądzie. 

- Problemem także są dla nas 
zaległości w zakresie płatności 
czynszowych za mieszkania 
komunalne. Są przypadki, że 
ludzie nie płacą czynszu w 
ogóle, a co gorsze, nie płacą 
za media. Czynsz jest docho-
dem dla miasta, natomiast 
opłaty za media, to są pienią-
dze wyjęte z naszej kasy, bo 
my musimy za nie płacić – są 
to energia, woda, ogrzewanie, itp. Jesteśmy zmuszeni egzekwować a 
także odcinać media, a nawet pozbawiać prawa do lokalu, zgodnie z 
przepisami. Może się zdarzyć, że taki klient zostanie wyeksmitowany, 
np. z centrum na wieś do mieszkania o niższym standardzie, lub mniej-
szej powierzchni.
Z czego zakład żyje
- Nasza Stacja diagnostyczna działa jako stacja okręgowa, czyli moż-
na badać u nas samochody ciężarowe, co jest bardzo ważne. Liczba 
klientów wzrasta, jestem przekonany, że te usługi są dobrze realizo-
wane. Mieliśmy kilka kontroli, związanych z przekształceniem się z 
zakładu budżetowego w spółkę, co pociągnęło za sobą zmiany do-
tyczące spełnienia pewnych wymogów. Rozwój stacji mógłby zostać 
poszerzony (i chcemy to wprowadzić) o drobne naprawy. 
Mamy pracowników, moglibyśmy przyjąć nowych, posiadamy kilka-
naście pojazdów, w tym autobusy, busy, śmieciarki. Moglibyśmy już 
teraz świadczyć usługi transportowe, oczywiście w czasie nie kolidu-
jącym z okresem dowozu dzieci do szkół. Będziemy chcieli powia-
domić o tym mieszkańców i osoby organizujące wycieczki. Wakacje, 
weekendy, święta to czas, kiedy bez problemu możemy wynajmować 
nasze autokary czy busy. W pozostałe dni możemy dopasowywać się 
do konkretnych potrzeb. Już korzystają z naszych usług klienci orga-
nizujący wesela, choć mam świadomość, że jeszcze większość miesz-
kańców o tym nie wie. 
Rozwijanie usług diagnostycznych i serwis to cel, dzięki któremu za-
kład mógłby generować dodatkowe zyski. Prezes Strażyński widzi 
jeszcze inne możliwości. Do tej pory ZUK jako zakład budżetowy 
mógł wykonywać tylko te zadania, które były przypisane Gminie. 
- Nie było wolno prowadzić niczego więcej, zakład budżetowy nie mógł 
realizować zadań nie objętych katalogiem zadań komunalnych. Dlate-
go musieliśmy przekształcić się w spółkę, między innymi po to, żeby 
mogła funkcjonować stacja diagnostyczna – od 1 stycznia bieżącego 

roku weszły przepisy, które spowodowałyby zamknięcie stacji, gdy-
byśmy nie powołali spółki. Teraz myślimy o zwiększeniu ilości sprzętu, 
czekamy już na dotację w wys. 1 miliona zł od Gminy na zakupy inwe-
stycyjne. Będzie to różny sprzęt z uwzględnieniem tych profili, które są 
podstawą naszej działalności, np. odbiór odpadów komunalnych, tutaj 
potrzebujemy śmieciarkę (mamy trzy). Poza tym chcemy się przygoto-
wać do obsługi terenów spoza Gminy i konkurować z innymi podmio-
tami. Ustawa na starcie daje szansę wszystkim podmiotom, na zasadzie 
przetargu. Zakłady komunalne powinny funkcjonować w oparciu o 
zdrową politykę cenową, ale Gminie opłaca się mieć swój zakład ko-
munalny, który będzie szybko i skutecznie reagował na konkretne, nie-
przewidziane potrzeby - typu zdarzenia losowe, akcja zima, itp. Gdyby 
podmioty komunalne miały zniknąć, weszłyby firmy prywatne, które 
nie zawsze byłyby zdolne i chętne zareagować na awarie czy katakli-
zmy. Naszym celem nadrzędnym jest właśnie realizacja przede wszyst-
kim zadań związanych z potrzebami Gminy. Musimy być przy tym tak-
że konkurencyjni cenowo i atrakcyjni dla innych podmiotów.
Zakład zamierza także skorzystać z możliwości inwestowania w 
postaci zakupów leasingowych. 
- Myślimy o zakupie kolejnej równiarki i walca, bo nasze drogi wyma-
gają równania. Gdybyśmy mieli duże moce przerobowe, moglibyśmy 
także świadczyć usługi innym. Mamy również w planie kupić kolejną 

zamiatarkę. Z dwiema moglibyśmy już startować w przetargach w 
ościennych gminach. Potrzebujemy też koparkę- ładowarkę i ciągnik. 
ZUK może także zarządzać nieruchomościami.
- Mamy doświadczonych pracowników, zarządzamy przecież ma-
jątkiem Gminy (gospodarka mieszkaniowa), ale moglibyśmy też 
zarządzać majątkiem prywatnym. Na przykład wspólnoty miesz-
kaniowe, które powstają w blokach developerskich mogłyby sko-
rzystać z naszych usług, czyli utrzymania obiektu, zarządzania, 
ściągania należności od najemców itp. 
Wykonujemy prace związane z wycinką drzew, planujemy zakupić 
nowy podnośnik koszowy, wykonywać remonty – mamy grupę re-
montową – nie tylko w majątku Gminy i wyjść z usługami na zewnątrz. 
Mosiński ZUK ma szansę stać się wiodącą jednostką, działającą z ramie-
nia Gminy. Prezes Strażyński już 12 lat temu założył w gminie Dopie-
wo podobny zakład, choć wówczas tego typu jednostki były w kraju z 
reguły jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi. Uwa-
żał już wtedy, że dobre wyniki gospodarcze można osiągnąć dzięki 
nieskrępowanemu przepisami (katalog budżetowych usług komunal-
nych) rozwojowi. Zakład dobrze do dzisiaj funkcjonuje, co potwierdza 
słuszność podjętej decyzji o przekształceniu ZUK w Mosinie. 
	 Elżbieta	Bylczyńska

R   E   K   L   A   M   A
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Rosiak i Syn Sp. z o.o.
ul. Poznańska 168/170 Poznań - Komorniki

(przy trasie na Wrocław) 

tel. +48 61 89 36 950
www.rosiakisyn.pl

AGROAGRO
MOSINA

62-050 Mosina, ul. Leszczyńska 12
tel./fax 061 813 21 78, 813 71 44

Stanisław Gust & Syn

wyroby hutnicze, art. metalowe i instalacyjne
meble i architektura ogrodowa, narzędzia
elektronarzędzia, kosiarki, pilarki
systemy nawadniania, siatki
kute el. ogrodzeniowe
folie budowlane
i ogrodnicze

torf
nasiona

rośliny ozdobne
środki ochrony roślin

cebule kwiatowe, nawozy
narzędzia, doniczki, skrzynki

oraz inne art. ogrodnicze i dekoracyjne

ZAPRASZAMY
pn. - pt. 7.30 - 17.00

sob. 7.30 - 13.00

Puszczykowo gościło mieszkańców 
z partnerskiego miasta Chateaugiron

wydarzenia

Do Puszczykowa zawitała wczoraj 40-osobowa grupa Francuzów z partnerskiego miasta Chateaugiron. Jako 
pierwszy, na rowerze, przybył 63 letni Jean Claude Luis. Były strażak pokonał trasę ponad 1800 km w 20 dni. 
Podczas samotnej podróży pokonywał średnio 90 km dziennie, spał na campingach pod własnym namiotem.

Całość ekwipunku wiózł ze sobą na przyczepie. Na trasie, jak wspo-
mniał, najbardziej doskwierał mu deszcz. Pomimo tych trudności 
przybył na metę 2 dni szybciej niż zakładał. Francuz planuje po-
wrócić autobusem ze swoimi przyjaciółmi, którzy przyjechali na 
10-dniową wizytę. Mieszkańców Chateaugiron przywitał Burmistrz 
Puszczykowa Andrzej Balcerek oraz Przewodniczący Rady Miasta 
Zbigniew Czyż, którzy w uznaniu sportowego wyczynu J.C. Luis’a 
wręczyli mu prezent -  koszulkę z herbami obu miast. 
Goście będą obchodzić u nas Narodowe Święto Francji, które przy-
pada na 14 lipca. W programie pobytu oprócz zwiedzania miasta i 
okolic, Poznania, udziału w spływie kajakowym czy warsztatach ar-

tystycznych, jest również wyjazd do Krakowa i Gniezna.
Puszczykowo już po raz dziesiąty gości mieszkańców Bretanii.  Jed-
nak historia wymiany sięga dwudziestu lat wstecz, kiedy to po raz 
pierwszy grupa młodzieży wyjechała na wakacje do francuskich 
rodzin. Na bazie tej kooperacji zostało podpisane pierwsze porozu-
mienie o współpracy pomiędzy miastami w 1997 roku w Puszczyko-
wie, a przypieczętowane w 1998 roku w Chateaugiron.
	 	 Agnieszka	Zielińska

Firma usługowo-handlowa w związku 
z dynamicznym rozwojem poszukuje 

osób na stanowisko:

Przedstawiciela handlowego

Oferujemy:
- pracę w zespole doświadczonych handlowców
- stabilny, motywacyjny system wynagrodzeń
- zarobki od 2000-7000 zł miesięcznie
- umowę o pracę w �rmie o stabilnej pozycji 

na rynku

Oczekujemy:
- uczciwości, sumienności
- mile widziane doświadczenie 

w sprzedaży/handlu
- umiejętności pracy w zespole
- dyspozycyjności
- nastawienia na realizację celów

Zainteresowane osoby prosimy o 
przesyłanie CV i  LM (wraz z klauzulą o 

ochronie danych osobowych) na adres:

rekrutacja.handlowcy@wp.pl

Zastrzegamy sobie prawo do 
odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
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Teraz w ofercie Play dla Firm w sieci 4G

  rozmowy w sieci i na stacjonarne za 
  Internet w telefonie 

(1,23 z VAT)

w ofercie
All Inclusive dla Firm -
taryfa Firma 75

w ofercie All Inclusive dla Firm - taryfa VIP

Biuro Handlowe PLAY dla Firm
Plac 20 października 21, 62-050 Mosina 

tel. 535 22 39 22

reklama

Indo • kącik
świat

Na łamach naszej gazety pojawił się ką-
cik indonezyjski. Za jego pośrednictwem 
pragnę przybliżyć Państwu ten kraj i jego 
kulturę, które pod wieloma względami są 
różne od Polski i jej kultury. Poznawanie 
łączących nas podobieństw i dzielących 
różnic jest niezwykłą przygodą. Przygodą, 
która zdecydowanie poszerza horyzonty.
Postaram się w każdym wydaniu „kącika” 
opowiadać Państwu o tym, co nas łączy 
i dzieli, o tym, co charakterystyczne dla 
tego odległego kraju. Na początek – róż-
nica, która przez wielu może być postrze-
gana jako... podobieństwo.  Czyli flaga. 
Każdy z nas wie, jak wygląda flaga Polski. 

W takim razie jak bardzo są podobne do 
siebie flagi tych dwóch krajów? Wystar-
czy odwrócić nasze barwy narodowe i 
już mamy efekt w postaci flagi indonezyj-
skiej. Będąc w Indonezji, wiele osób pyta-
ło mnie skąd pochodzę. Gdy słyszeli od-
powiedź, natychmiastową reakcją było: 
„Mamy bardzo podobne flagi! Wasza jest 
taka jak nasza, tylko, że odwrócona!”. To 

pierwsze skojarzenie. Natomiast drugim 
jest... Lech Wałęsa. Nie trudno się dziwić. 
Nasz noblista znany jest na całym świe-
cie, a jak się okazuje – obok Jana Pawła 
II – także osobą najbardziej kojarzoną z 
naszą Ojczyzną w Indonezji. 
Skoro jesteśmy przy symbolach narodo-
wych, należy powiedzieć o godle naro-
dowym. I tutaj kolejne podobieństwo!  
Głównym jego elementem jest orzeł 
Garuda (koloru złotego). „Garuda” w j. in-
donezyjskim znaczy „orzeł”. Na piersi orła 
znajduje się tarcza z pięcioma polami za-
wierającymi symbole pięciu zasad, jakie 
w zamyśle działaczy niepodległościo-
wych miały leżeć u podstaw budowy i 
funkcjonowania państwa indonezyjskie-
go (pancasila): gwiazda, symbolizująca 
wiarę w Boga, głowa byka oznaczająca 
demokrację, wizerunki ryżu  i bawełny 
symbolizujące sprawiedliwość społecz-
ną oraz równość kobiet i mężczyzn, wi-
zerunek drzewa, oznaczającego jedność 
narodu, a także łańcuch złożony z 10 
okrągłych i 10 kanciatych ogniw; jest to 
symbol humanitaryzmu i społeczeństwa. 
Orzeł w łapach trzyma wstęgę z dewizą 
państwa: BHINNEKA TUNGGAL IKA, co w 
języku indonezyjskim oznacza „Jedność 

w różnorodności”.
Indo-słowniczek:
Apa kabar? – Jak leci?
Baik-baik saja – dziękuję, dobrze
Saya – ja
Kamu – ty
Polandia – Polska
Indonesia – Indonezja
Już za miesiąc kolejne informacje w na-
szym kąciku indonezyjskim. Tymczasem 
zapraszam do odwiedzenia portalu Mo-
ja-Indonezja.pl - pierwszego w Polsce 
portalu poświęconego Indonezji. Znaj-
dziecie tam Państwo bardzo dużo infor-
macji na temat tego pięknego kraju. W 
tym miesiącu godnej uwadze polecamy 
zdjęcia wykonane w najodleglejszych za-
kątkach Indonezji, które można obejrzeć 
w dziale „Indonezja na zdjęciach”. Zapra-
szamy serdecznie do odwiedzin!
	 Szymon	Kozłowski

Warsztaty dla strażaków
W dniu 23 lipca w Mosinie odbyły się warsz-
taty ratownicze, których głównymi tema-
tami były taktyka działań ratowniczych w 
zdarzeniach drogowych oraz problema-
tyka medycznych działań ratowniczych w 
zdarzeniach masowych. Organizatorami 
warsztatów była Ochotnicza Straż Pożarna 
Mosina, a zajęcia prowadził lekarz medycy-
ny - Ignacy Baumberg, Radca Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W 
trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych 
ponad 100 strażaków OSP i PSP miało oka-
zję doskonalić swoje umiejętności oraz wy-
mienić się swoimi doświadczeniami.    MK
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Solone dżakuzi, taniec na balonie 
i jazda bez trzymanki

List do Redakcji
Piszę do Redakcji, bo czas urlopów w pełni, a mieszkańcy naszego re-
gionu pewnie nie wiedzą, że 100 kilometrów od Mosiny można prze-
żyć coś, co przynajmniej mnie, do tej pory kojarzyło się z egzotyką.
Ziemia Lubuska to piękny zakątek kraju, lasy, jeziora i mili ludzie. Od 
ub. roku w Zielonej Górze działa centrum rekreacyjne. Ale po kolei.
Moja rodzinna miejscowość położona jest dwadzieścia km od tego 
miasta, pojechałam tam, żeby spotkać koleżanki z dzieciństwa. 
I zaczęło się. Najpierw spotkanie klasowe pięćdziesięciolatków, (no 
może trochę starsze z nas dziewczęta) zakończyło się bólem wszyst-
kich mięśni twarzy i brzucha, dowiedziałyśmy się dokładnie, gdzie 
mamy przepony. Taniec pod gołym niebem nad jeziorem, w domu, 
w ogrodzie to był stały punkt programu. A jak przystało na kobie-
ty po przejściach (mężczyzn z przeszłością nie było), opowiadanie 
życiorysów było jak oglądanie filmów z dobrą fabułą – romanse, 
komedie, horrory, science fiction, bo historie nie z tej ziemi też się 
przewinęły. Jedna z nas, która w szkole i przez następne 50 lat ucho-
dziła za jedynaczkę, wychowana bez ojca, opowiedziała, jak odna-
lazła całkiem niedawno i tatusia i …trzy siostry, o których istnieniu 
nie miała pojęcia. A wszystko dzięki Naszej Klasie…Z siostrami ma 
świetny kontakt, okazało się, że geny zwyciężyły, rozumieją się, lubią 
i odwiedzają, choć mieszkają w różnych krajach. Oczywiście życie 
śmieszne nie było, bo są to bardzo trudne, smutne i bolesne sprawy.
Druga pochwaliła się „udanym” małżeństwem, tak udanym, że 
przez 30 lat prosiła Boga, aby ją od tego uwolnił, nie mając śmia-
łości odejść, co zresztą nie było możliwe, albowiem pan małżonek 
obiecał jej, że jeśli to zrobi, najzwyczajniej ją zastrzeli…Oczywiście z 
wściekłej i szalonej miłości. I tutaj postęp cywilizacyjny okazał swo-
ją siłę – pan mąż przez Internet znalazł sobie młodszą i poszedł w 
siną dal. Broń zabrał ze sobą, a komórka, w której narzędzie przyszłej 
ewentualnej zbrodni było przechowywane, służyła nam jako letnia 
kuchnia i już nie kojarzyła się ze zbrojownią.
Następna uczennica klasy VIII a, która wychowała pięcioro dzieci 
opowiedziała, jak to jedna z naszych wspólnych koleżanek, przez 
lata spotykając ją na ulicy stawała zdumiona na jej widok i wołała: ty 
chyba zwariowałaś, znowu jesteś w ciąży? Dzisiaj jest to wspaniała 
rodzina, a te, które nie chciały mieć dzieci, po rozwodach siedzą w 
pustych domach…
Joli też trafił się fajny mąż. Akurat, kiedy była w ciąży z trzecim dziec-
kiem, nie pracował – bezrobocie przecież istnieje dla wybranych od 
zawsze – siedział w domu i okropnie się nudził. Jola pojechała rodzić 
do szpitala, przedtem uciułała 2 tys. zł ze swojej pensji na wyprawkę 
dla dziecka i zostawiła w stałym miejscu w domu. Po powrocie, bie-
gnie do schowka po pieniądze, a tam pustka. Ani złotówki. Pyta męża, 
co się stało, dlaczego wziął te pieniądze, z trudem zaoszczędzone? 
Odpowiedź była cudna: wydałem, bo ja mam też swoje potrzeby… 
Zosia, mieszkająca na stałe w USA, po stracie drugiego dziecka (czad z 
pieca kaflowego) zostawiła męża alkoholika i wyemigrowała z córką. Od 
20 lat mieszka poza krajem, jest samotna, piękna i szczęśliwa. Tam nad 
Oceanem spotkała się dwa lata temu z jedną z nas – Basią. I właśnie Basia 
opowiedziała nam historię, pt. „Do polskich cycków przyjechała amery-
kańska Policja”. Zosia słynęła już w młodości z urody i pięknego – ogrom-
nego biustu. Zostało jej to i do dzisiaj robi wrażenie, do tego stopnia, że 
jak wysiada z samochodu, żeby zatankować paliwo – wraca z propozycją 
matrymonialną. Ale afera z biustem dotyczyła kąpieli w dzikich falach 
Oceanu Atlantyckiego. Baśka z córką i Zosia pojechały nad Ocean w Pół-
nocnej Karolinie. Tam (wrzesień), niewiele osób urzędowało na plaży, w 
odległości 200 metrów, pod parasolem siedziały dwie sędziwe panie z 
takim samym panem, który dzierżył w dłoni lornetkę, skwapliwie jej 

używając – obywatele amerykańscy. Kiedy Polki zaczęły miotać się w 
wodzie, (fala oceaniczna to nie to samo, co Bałtyk), Zosia swym obfitym 
popiersiem runęła w kipiel i biedna nie mogła poradzić już sobie z biu-
stonoszem. Rzucała się na spienione fale, normalnie okryta tą częścią 
kostiumu, a za chwilę było widać tylko w pianie jej głowę, kotłowanie, 
gołe, ogromne piersi na przemian i w końcu lądowanie na piasku ze sta-
nikiem w charakterze szalika…Zabawa trwała w najlepsze, nasza cycata 
koleżanka walczyła z za małym biustonoszem i dzielnie go nakładała, raz 
za razem. Do głowy im nie przyszło, że łamią prawo. A prawo stanowe za-
brania obnażania się. Jakież było zdziwienie, kiedy zobaczyły, że po plaży 
zasuwa radiowóz policyjny na sygnale. W pobliżu nic się nie działo, rekin 
nie grasował, nikt się nie topił, starsi państwo tkwili pod parasolem, tylko 
dziadeczek siedział jakoś tak bokiem i nie miał już lornetki…
Najpierw z wody wyszedł imponujący, polski biust, potem cała Zoś-
ka. Policjanci stanęli jak wryci na ten widok, nie wiadomo było, co 
lepsze, czy promienny uśmiech pięknej Polki, czy jej ogromne wa-
lory. Baśka z córką z wody nie wyszły, siedziały na dnie i pękały ze 
śmiechu. Jak się skończyło? Pouczeniem, odczytaniem paragrafów, 
wskazaniem donosicieli – starsze Amerykanki przeżyły pewnie atak 
apopleksji i w trosce o dziadeczka wezwały na pomoc Policję. Zwy-
ciężył polski biust…
Ale miało być o rekreacji na Ziemi Lubuskiej.
Klasa VIII a wybrała się do SPA w Zielonej Górze. Już sam kompleks, kie-
dy podjechały zrobił wrażenie, żadna jeszcze tam nie była. W recepcji, 
wyrozumiale recepcjonista potraktował starsze panie i skierował w 
odpowiednie miejsce. Wszystkie wyposażone w elektroniczne czytniki 
– bransoletka z wodoodpornego tworzywa - wkroczyły nieśmiało do 
szatni. Podglądając stałych bywalców dowiedziały się, co trzeba po kolei 
robić, żeby szafka się otworzyła, wystroiły się w kostiumy i pomaszero-
wały pod prysznic, gdzie na nieszczęście nie było nikogo, kto pokazałby 
im jak otwiera się kran z wodą – urządzenie najnowszej generacji. Nie 
chciały łamać przepisów i iść suche, i nie umyte na basen, więc stały 
zdezorientowane. Wreszcie weszły młode dziewczyny (w wieku ich có-
rek), spojrzały ironicznie i otwartą dłonią uderzyły w gałkę.  Po kolei każ-
da z nas zrobiłyśmy to samo, śmiejąc się ze swojej niewiedzy.
To, co zobaczyłyśmy wewnątrz przerosło najśmielsze oczekiwania. 
Najpewniej i najbezpieczniej wyglądały baseny solankowe z jacuzzi, 
dlatego szybko tam popędziłyśmy. Rozluźnione, lecz nie wszystkie, 
postanowiłyśmy wychylić nosy z ciepłej wody i rozejrzeć się. Ogrom-
ny basen nie był dla nas zjawiskiem nie z tej ziemi, wszystkie pływa-
my, więc radośnie, jak w młodości rzuciłyśmy się do wody. Kusiła nas 
jednak zjeżdżalnia, korkociągi i balon, po którym skakały tylko małe 
osóbki w wieku naszych wnuków. 
Na balonie Ewka przewróciła się, spadła na nos, odbiła się jak piłka 
i ku uciesze małych spryciarzy wpadła ze swoimi 80 kilogramami, 
jak beczka do wody. Zjeżdżanie ze ślizgawki bez trzymanki kończyło 
się też lądowaniem głową dół – podobno powinno się wpadać na 
pupę. Ale już jazda w tunelu oświetlonym jak niebo gwiazdami, z 
wysokości kilku pięter podniosła nam ciśnienie maksymalnie. Naj-
odważniejsze wlazły, zjechały i o dziwo zakończyły lot w pozycji ho-
ryzontalnej, wcale nieuszkodzone.
Nie będę opisywać wszystkich atrakcji, jest ich tak wiele (gabinety 
masażu, solaria itp.), że trudno byłoby to zrobić. A kosztowało nas to 
10 zł od osoby za dwie godziny prawdziwej frajdy. Na koniec dodam, 
że są tam fontanny, kaskada wody masująca kark, kręgosłup z góry i 
z dołu, całe ciało – żaden ręczny masaż tego nie zastąpi. Pozdrawiam 
serdecznie, do zobaczenia w Zielonej Górze
	 	 	 Stała	Czytelniczka

Na tropie Eleganta z Mosiny
Natrafiłem ostatnio na taki opis w książce 
profesora Władysława Górskiego pod ty-
tułem: „W mundurku i w mundurze przez 
świat”. „Pyzdry to była podówczas nędzna 
mieścina. Tak nędzna, że nawet utarło się po-
wiedzonko brydżowe <<miałem kartę mar-
ną, jak kościół w Pyzdrach>>. To znaczy – ani 
obrazka, ani jednej figury, same blotki. Przez 
długie lata ciekawiło mnie, czy powiedzonko 
takie jest oparte na faktach. Kiedyś, przejeż-
dżając wraz z rodziną przez Pyzdry samocho-
dem, specjalnie się zatrzymałem, aby zajrzeć 
do tamtejszego kościoła i przekonać się na 
własne oczy. Nie jest tak źle, a przynajmniej 
teraz. Widocznie jednak kiedyś musiało być 
tam nader ubogo”.
Na tym przykładzie widać, jak duża siła jest 
w tak małym powiedzonku, ile treści się w 
niej mieści i jakie potrafi wywołać skojarze-
nia. Od kilkunastu lat staram się „wyśledzić” 
skąd mogło się wziąć i jak powstało nasze 
powiedzonko „Elegant z Mosiny”. Z licznych 
rozmów przeprowadzonych w różnych 
miejscach wyłania się ciekawy obraz reakcji 
przypadkowo spotkanych ludzi na infor-

macje, skąd jestem. Generalnie są to dwie 
grupy. Jedni, wiadomo, w większości nie 
reagują i nic im nie mówi Mosina. Drudzy 
(mały procent) wykrzykują z uśmiechem: 
„O, Mosina, to Elegant z Mosiny! Tak tak, 
pamiętam!”. Bardzo często w tym ostatnim 
przypadku  okazuje się, że kiedyś przed 30 
czy 50 laty mieszkali w Poznaniu lub w jego 
okolicy. Z humorem potrafią przytaczać cie-
kawe zdarzenia z tym związane. Odtwarzają 
sytuacje i przy okazji snują różne historie 
rodzinne. Okazuje się, że to, co kiedyś było 
przezwiskiem, jakimś przytykiem, co nawet 
bolało, staje się teraz anegdotą, pogodnym 
wspomnieniem z dzieciństwa. Zbieram ta-
kie okruszki i skrzętnie notuję. Powiem wię-
cej, okazuje się nawet, że Elegant z Mosiny 
wcale nie musi być z Mosiny, a w rodzinnych 
przekazach pielęgnowany jest jako jego 
pierwowzór. Bo to był na pewno dziadek 
albo dziadka brat lub wujek. Generalnie, 
zdarzenia przeze mnie spisywane, a doty-
kające naszego bohatera, rozgrywają się na 
przestrzeni kilkuset lat. Pierwsze przekazy, 
mówiąc chronologicznie, dotyczą czasów 

króla Władysława Jagiełły, później hetma-
na Czarneckiego, potem wiadomo, dużo o 
wojskach napoleońskich, aż dochodzimy do 
czasów nam bliższych – jak to się popular-
nie mówi, przed wojną. 
Temat ten interesował mnie od zawsze. W 
roku 1999 wyrzeźbiłem jego statuetkę z 
okazji Dni Mosiny, a kilka lat później, w 2006 
roku – dużą figurę, która stoi przy Kanale Mo-
sińskim. Wszystkich zapraszam do przeżycia 
wspanialej przygody, jaką będzie niewątpli-
wie śledzenie losów Eleganta z Mosiny. Bar-
dzo chętnie wysłucham wszystkich, nawet 
najbardziej niewiarygodnych historii, liczę na 
kontakt z czytelnikami. 
To byłoby tyle tytułem wprowadzenia do te-
matu, a od następnego numeru rozpoczy-
namy śledztwo, które jak na razie ma robo-
czy tytuł: „Skąd się wziął Elegant z Mosiny”. 
Jak w każdym tego rodzaju dochodzeniu, 
sprawdzę wszystkie tropy, podam do wia-
domości czytelników wszystkie zeznania 
bez względu na to, czy będą one tajne, po-
ufne czy ściśle jawne. 
	 Roman	Czeski

Dla kogo mieszkania o trzydzieści procent tańsze?

Trend migracji Poznaniaków do ościennych gmin utrzymuje się od lat. Według prognoz GUS, w cią-
gu najbliższych 20 lat miasto może opuścić nawet 16% mieszkańców. Gminy znajdujące się w bez-
pośrednim sąsiedztwie Poznania są coraz chętniej wybieraną alternatywą dla miejskiego zgiełku.

Tanio i zielono
Co skłania mieszkańców stolicy Wielkopolski do przeprowadz-
ki? Decydujący jest zwykle czynnik ekonomiczny: mieszkania 
w sąsiednich gminach są znacznie tańsze. Średnia cena metra 
kwadratowego mieszkania z rynku pierwotnego w Poznaniu to 
ponad 6900 zł. Tymczasem w Kórniku zapłacimy średnio 4300 zł 
za metr kwadratowy, w Rokietnicy zaś – 3900 zł.  Oznacza to, iż za 
pieniądze, które w Poznaniu wydalibyśmy na 50-metrowe miesz-
kanie, w pobliskich miejscowościach możemy kupić luksusowe 
lokum o powierzchni niemal 80m2 (lub 50-metrowe, trzypoko-
jowe mieszkanie w cenie poznańskiej 30-metrowej kawalerki). 
Na decyzję o przeprowadzce wpływa również chęć poprawy 
komfortu życia. W mniejszych miejscowościach jest więcej te-
renów zielonych, tempo życia jest wyraźnie wolniejsze, łatwiej o 
prawdziwy odpoczynek.
Dalej nie znaczy dłużej
Wbrew pozorom przeprowadzka do podmiejskiej gminy wcale 
nie musi oznaczać radykalnej zmiany stylu życia. Jak wynika z 
analizy serwisu Korkowo.pl, dojazd do miasta z miejscowości  
oddalonych o ok. 15 km zajmuje średnio nieco ponad pół go-
dziny. To niedużo, zważywszy, że  tyle samo trwa podróż przez 
centrum Poznania. Poznaniak mieszkający na Dębcu, a pracują-
cy na Naramowicach, spędzi za kółkiem mniej więcej tyle samo 
czasu, co osoba dojeżdżająca do pracy w centrum miasta z Ro-
kietnicy. Przeprowadzka wcale więc nie musi wiązać się ze zmia-

ną miejsca zatrudnienia, dzieci nie muszą zmieniać szkoły – tym 
bardziej, że również transport publiczny sprawnie łączy Poznań 
z sąsiednimi gminami.
Poznańska oszczędność w Rokietnicy
O rosnącym zainteresowaniu mieszkaniami w podpoznańskich 
miejscowościach najłatwiej przekonać się, przeglądając oferty 
deweloperów. W podmiejskich gminach powstaje coraz wię-
cej nowych inwestycji. Rzeczywiście, wielu Poznaniaków szu-
ka mieszkań w sąsiednich miejscowościach – przyznaje Paweł 
Bahyrycz z firmy Chronos Development. - Wychodzimy im na-
przeciw z nowymi inwestycjami. W Rokietnicy powstają obecnie 
dwie eleganckie wille, budowane właśnie dla takich klientów. 
Co zdaniem dewelopera przyciąga do mniejszych miejscowości 
ludzi, którzy dotąd mieszkali w Poznaniu? Na pewno cena. Ni-
gdzie w Poznaniu nie znajdą w tak przystępnej cenie mieszkań 
o tak wysokim standardzie. Mieszkańcy Willi Kasztanowej mogą 
cieszyć się przestronnym mieszkaniem z ogródkiem lub antre-
solą za pieniądze, które w Poznaniu wydaliby na ciasne M-2. 
Co przyniesie jutro
Zdaniem specjalistów z Centrum Statystyki Regionalnej przy 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, trend odpływu 
mieszkańców miasta do sąsiednich gmin utrzyma się w najbliż-
szych dekadach. Dlatego atrakcyjne inwestycje będą cieszyły 
się coraz większym powodzeniem wśród klientów.
		 	 Creandi
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Prowizorium nas nie interesowało

Żywe świadectwo o Metropolii Lwowskiej

reportaż

- Mamy jeszcze wiele do poznania, przeczytania, wysłuchania i zrozumienia ze słów Naszego 
Papieża, dlatego niezbędne jest istnienie miejsc takich jak Sala im. Jana Pawła II. Miejsce, gdzie 
można wgłębić się w myśli jeszcze nie odkryte, nie zrozumiałe. Tylko od nas zależy, na ile przeka-
zy papieskie będą miały rację bytu.
O powstaniu Sali im. Jana Pawła II opowiada prof. arch. Zenon Błądek.

Msza z zapachem obiadu w tle
Przez wiele lat mieszkańcy Puszczykowa 
podzieleni byli pod względem przynależ-
ności do parafii na część od Dworcowej na 
północ, która podlegała parafii w Puszczy-
kowie, i Nowe Osiedle oraz Niwkę, oficjal-
nie należące do kościoła w Mosinie. Z racji 
sporej niewygody w pokonywaniu kilku ki-
lometrów na niedzielną Mszę Świętą, więk-
szość mieszkańców tej części Puszczykowa 
przychodziła na modlitwę do kaplicy przy 
Domu Zakonnym Zgromadzenia Ducha 
Świętego. Pan Zenon Błądek wspomina te 
chwile z nostalgią w głosie:
- Warunki w kaplicy w Domu Zakonnym 
były ciężkie. Osiedle się rozbudowa-
ło, mieszkańców coraz więcej... Nie dla 
wszystkich starczało miejsca w małej ka-
plicy. Wówczas korytarz, klatka schodowa, 
tereny zewnętrzne – wszystko było zajęte 
przez ludzi, którzy pojawiali się bez wzglę-
du na warunki atmosferyczne. Pamiętam, 
jak w okresie szczególnie jesiennym, tłok 
był straszny w tych korytarzach, a tuż obok 
znajdowały się drzwi do kuchni. Tutaj pra-
wie podniesienie w czasie Mszy Świętej, 
a tymczasem z kuchni wydobywa się od-
głos przygotowań do obiadu i zapachy... 
Niesamowite sytuacje.
W 1981 roku, wracając z pracy w Instytu-
cie Turystyki w Poznaniu, Zenon Błądek 
widzi na wysokości dworca PKS ojca Wa-
cława Brzozowskiego.
- Myślę sobie – zabiorę tego ojca, biedaka, 
który posługiwał się tylko rowerem. Jadąc 
rozmawiamy o różnych sprawach, a on 
mnie się pyta, gdzie pracuję. Mówię, że 
jestem architektem. A on pyta, czy mam 
uprawnienia budowlane, bo jest akurat na 
etapie poszukiwań kogoś z takimi kwalifi-
kacjami. Miał już w rękach projekt wstęp-
ny na budowę kościoła, ale musiał spełnić 
jeszcze szereg warunków formalnych. To 
miał być mój kościół, więc właściwie od 
razu się zgodziłem. I od tego się zaczęło.
Będąc mieszkańcem, katolikiem, a przy 
tym architektem, widział potrzebę wspar-
cia przez siebie tej parafii i połączenia 
pracy zawodowej z tym, co zrobić należy 
ze zwykłej potrzeby serca.
- Od pierwszej łopaty wbitej w ziemię w 

1981 roku, aż do dnia dzisiejszego jestem 
związany z tym kościołem prawie bez 
przerwy, wspomina pan Błądek.
- To wszystko związało mnie na tyle, że 
potraktowałem to wszystko jako mój pa-
rafialny wkład w rozwój tej parafii i budo-
wę tej świątyni.
Potrzeba utrwalenia pamięci
Część, w której znajduje się Sala im. Jana 
Pawła II była miejscem pozostawionym 
w stanie surowym. Składowano w niej 
resztki po budowie, rusztowania, niekie-
dy nawet gruz. Parafia w miarę rozwoju 
odczuwała potrzebę stworzenia miejsca, 
by rozwijać aktywnie życie parafialne. 
Inżynier Józef Pawlicki widział, że trzeba 
coś z tym wszystkim zrobić i podjął się 
zgromadzenia osób i środków, by upo-
rządkować pomieszczenie, wykończyć 
i doprowadzić do użytkowania. W ciągu 
kilku lat powstała sala, będąca miejscem 
spotkań wraz z zapleczem, gdzie zaczęło 
rozwijać się życie parafialne.
- Z chwilą, gdy Jan Paweł II odszedł do 
domu Ojca, zaistniała potrzeba utrwale-
nia pamięci po naszym wielkim rodaku. 
Padła propozycja, by zamiast nazywać 
Jego imieniem ulicę czy organizować 
inne jednorazowe uroczystości upamięt-
niające, należy zrobić coś trwałego. Po-
ważnie podeszliśmy do sprawy, bo żadne 
prowizorium nas nie interesowało.

Sprawy techniczne zajęły sporo czasu i 
nakładów finansowych – sprawdzenie 
izolacyjności i akustyki specjalistycznym 
sprzętem wskazało na warunki, które na-
leży spełnić. Dalej nastąpiły prace związa-
ne z oświetleniem, nagłośnieniem, a na 
końcu sprawa najważniejsza – nadanie 
wnętrzu charakteru, by obecność Papie-
ża nie skończyła się jedynie na umiesz-
czeniu jego imienia w nazwie Sali. Projekt 
wnętrza opracowała pani architekt Elż-
bieta Fołtyn – Chudziak.
Ubiegły rok upłynął pod znakiem wielkie-
go wyczekiwania na chwilę podjęcia de-
cyzji o wyniesieniu na ołtarze Jana Pawła 
II. Sprawy zostały znacznie przyspieszo-
ne. Na uroczyste otwarcie i poświęcenie 
Sali, 15 maja tego roku, zaproszono kar-
dynała Mariana Jaworskiego, jednego z 
najbliższych przyjaciół Papieża Jana Paw-
ła II. Działali razem przez wiele lat w Kra-
kowie, Lublinie, Warszawie, razem praco-
wali też w episkopacie. W 1991 roku, po 
normalizacji stosunków pomiędzy Stolicą 
Apostolską a Ukrainą, kardynał Jaworski 
otrzymał nominację z rąk Jana Pawła II na 
arcybiskupa i metropolitę Lwowskiego. 
- Miałem okazję przyglądać się tej przy-
jaźni Kardynała z Papieżem na własne 
oczy z racji moich prawie piętnastoletnich 
związków w tym czasie z Lwowem. Pomi-
mo wielu przeszkód i dysfunkcji, kardynał 

Jaworski, będąc już emerytem zamieszka-
łym w Krakowie, podjął decyzję o przyjeź-
dzie na tą ważną dla nas uroczystość.
Najcenniejsze pamiątki
Profesor Zenon Błądek przyznaje, że 
ma słabość kolekcjonerską, przez co za-
czął zbierać najróżniejsze tzw. papalia – 
znaczki, medale i wydawnictwa związane 
z Ojcem Świętym. W Sali zajął się częścią 
ekspozycyjną przedstawiającą związki 
parafii z Papieżem, współpracując z panią 
Jolentą Strabel, osobą niezwykle oddaną 
sprawom parafii. Pierwsze związki ko-
ścioła pod wezwaniem św. Józefa w Pusz-
czykowie z papieżem rozpoczęły się wraz 
z poświęceniem kamienia węgielnego w 
trakcie pielgrzymki w 1983 roku.
- Ten kamień, mający dla nas ogromną 
wartość, przez jakiś czas leżał w szopce 
na półce, u kierownictwa robót, aż do 
momentu, kiedy warunki w kościele się 
polepszyły i można było wreszcie wmu-
rować ten cenny dar w ścianę kościoła.
W jednej z gablot znajduje się pomniejszo-
ny odlew wizerunku świętego Józefa z ołta-
rza, a w 1988 roku identyczny został przeka-
zany w darze od parafii Ojcu Świętemu. 
- W listopadzie 2004 roku, kiedy Jan Paweł 
II z racji złego stanu zdrowia właściwie nie 
przyjmował już osób na prywatne audien-
cje, kardynał Jaworski zapewnił mi moż-
liwość znalezienia się w bardzo wąskiej 
grupie osób, które mogły spotkać się z Pa-
pieżem w jego prywatnej kaplicy. Po skoń-
czonej audiencji sekretarz Papieża, Mieczy-
sław Mokrzycki, mówi do mnie: „Coś mam 
dla pana”. Jeden z doktorantów przyniósł 
piękny papieski portret, wraz z autentycz-
nym podpisem i watykańską pieczęcią. Dla 
mnie ten dar był szczególnie ważny, bo tego 
dnia dziękowałem papieżowi za wszystkie 
błogosławieństwa, które kierował w stronę 
Puszczykówka w czasie budowy.
Ale to jeszcze nie wszystko. Kardynał Ja-
worski przekazał panu Błądkowi mały ob-

razek cudownego krucyfiksu z Wawelu. 
Nie byłoby w nim nic szczególnego, gdy-
by nie fakt, że Ojciec Święty miał go cały 
czas w swoim brewiarzu, od momentu 
święceń. Obrazek prymicyjny z 1 listopa-
da 1946 roku jest wypisany ręcznie: Orate 
fratres, Karol Wojtyła, 1 listopada 1946. 
Obrazek ten towarzyszył Karolowi Woj-
tyle, kiedy ten był kapłanem, biskupem, 
arcybiskupem, kardynałem i Papieżem.
- Jak sądzę brewiarz papieski otrzymał w 
spadku kardynał Jaworski, a on postano-
wił się podzielić z nami tym, co najcen-
niejsze. Obrazek oczywiście oprawię i 
przekażę dla Sali Jana Pawła II, (w czasie 
rozmowy obrazek jeszcze był w posia-
daniu p. Błądka, w chwili druku gazety 
– już znajduje się w Sali im. Jana Pawła II 
– red.). Wiemy, że Papież przed objęciem 
swojej najważniejszej funkcji często mo-
dlił się pod tym krucyfiksem, gdzie szukał 
pomocy i rady, podobnie jak wcześniej 
święta Jadwiga. Wyobrażam sobie, że nie 
mogąc być w Krakowie, modlił się wła-
śnie do tego obrazka. W czasie ostatniej 

wizyty u księdza Jaworskiego, otrzymali-
śmy potwierdzenie jego autentyczności.
Mamy szczęście
Sala im. Jana Pawła II przy kościele p.w. św. 
Józefa  w Puszczykowie to miejsce pełne 
cennych przedmiotów i jeszcze cenniejszych 
wartości duchowych i moralnych. Pan Ze-
non Błądek z nieukrywaną dumą mówi:
- Mieliśmy to szczęście, że żyliśmy w trakcie 
Jego pontyfikatu, mieliśmy okazję Go wi-
dzieć, rozmawiać, dotknąć. Mamy jeszcze 
wiele do poznania, przeczytania, wysłucha-
nia i zrozumienia ze słów Naszego Papieża, 
dlatego niezbędne jest istnienie miejsc ta-
kich jak Sala im. Jana Pawła II. Miejsce, gdzie 
można wgłębić się w myśli jeszcze nie od-
kryte, nie zrozumiałe. Tylko od nas zależy, 
na ile przekazy papieskie będą miały rację 
bytu. Jeszcze nie zdajemy sobie sprawy, 
jak wielka była to wyjątkowość dla narodu 
polskiego, że pojawiła się tak wybitna jed-
nostka, która potrafiła wnieść tyle zmian w 
moralność całego świata. Jego najprostsze 
słowa potrafiły zmienić tak wiele...
	 Magdalena	Krenc

Pisząc o wspomnieniach związanych z powstawaniem Sali Jana 
Pawła II i uroczystym poświęceniu, warto wspomnieć w kil-
ku słowach o książce, którą mam przed sobą i jeszcze pięknie 
pachnie drukarnią. Profesor Zenon Błądek napisał dokument, 
który nie jest standardową, naukową rozprawą, pełną przypi-
sów i z obszerną bibliografią. „Metropolia Lwowska obrządku 
łacińskiego” opisuje okres odradzania się swobody religijnej w 
Archidiecezji Lwowskiej, po wielu latach ucisku i próby wyparcia 
Kościoła z życia społeczeństwa i tradycji. Autor chciał zobrazo-
wać i zilustrować sytuację w chwili, gdy kardynał Marian Jawor-
ski został Metropolitą Lwowskim. I nie jest to teoretyzowanie 
ze strony autora, oparte jedynie na historycznych księgach – w 
tworzeniu zaplecza techniczno - budowlanego Metropolitalne-
go Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie – Brzucho-
wicach brał udział sam autor, mając okazję przyglądać się na 

własne oczy trudnościom, jakie pojawiły się na tym terenie w 
latach dziewięćdziesiątych. Stąd duży fragment książki poświę-
cony jest złożonej sytuacji politycznej i społecznej ukraińskiej 
rzeczywistości tamtych dni. Autor we wstępie wyraża główny 
cel napisania tego dokumentu: „Niech to opracowanie będzie 
świadectwem i ilustrowaną „kartą”, obrazującą w skrócie przy-
mioty ludzi tam działających, ich patriotyzm oraz zaangażowa-
nie w przybliżaniu Boga mieszkającym tam ludziom.”. Doku-
ment napisany wartkim, żywym językiem, opatrzony wieloma 
zdjęciami i wspomnieniami, zainteresuje nawet największych 
laików w tym temacie. (red.)
Zenon	Błądek.	Metropolia	Lwowska	obrządku	łacińskiego.	Marian	Kardynał	
Jaworski,	Metropolita	Lwowski	1991	–	2008.	Dzieje	odnowienia	Metropolii.	
Lwów	–	Warszawa	–	Puszczykowo,	2011	r.	Oficyna	Wydawniczo	–	Poligra-
ficzna	ADAM
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Jak odróżnić bakłażana od cukinii
Długi weekend, od 12 do 15 sierpnia to czas trwania V Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Sma-
ku. To nie lada gratka dla wszystkich kochających dobrze zjeść i nie obawiających się próbowania 
nowych smaków i aromatów. Stary Rynek zamieni się w miejsce nie tylko magicznie przystrojone, 
ale także pełne cudownych zapachów.

Ciasta drożdżowe, nalewki, bryndza podhalańska, ryby ka-
szubskie, sushi, ostrygi z Bretanii, miód drahimski, sery owcze 
z Mazur, węgierskie kiełbasy, greckie oliwy, austriackie wina, 
piwa z Belgii, bułgarskie marynowane papryczki... Podejrze-
wam, że gdybym wymieniła każda potrawę i smakołyk, który 
będzie można skosztować na V Ogólnopolskim Festiwalu Do-
brego Smaku, mogłoby mi nie wystarczyć miejsca w gazecie. 
W dniach od 12 do 15 sierpnia Poznań zostanie oblężony przez 
smakoszy, mistrzów kuchni i wszystkich, dla których dobre, 
zdrowe i smaczne jedzenie nie jest obojętne. Poznań stanie się 
kulinarnym epicentrum Polski!
Co roku na festiwalu jest jakaś gwiazda. To nie osoba znana z 
tabloidów, ale prawdziwa, błyszcząca gwiazda książki kuchar-
skiej. Rolę tą pełniła już golonka i gęsina, a w tym roku będzie 
nią... czernina. Ciekawe, czy zrobi taką samą furorę jak we wcze-
śniejszych edycjach inne dania, bo do tej tradycyjnej, polskiej 
zupy wiele osób ma uprzedzenia. 
- Z dzieciństwa źle wspominam czerninę, ale może w tym roku 
ktoś mnie przekona, że jest to dobre – zapowiada Jan Grabkow-
ski, starosta poznański, który objął honorowy patronat imprezy. 
Inne podejście do tej zupy ma wiceprezydent Poznania, Sławo-
mir Hinc. – Jadłem już różne czerniny, jedne zachwycały mnie, 
inne mniej. Do dziś najbliższa jest mi czernina, którą przygoto-
wywała moja babcia. A podobnej jeszcze w życiu nie jadłem. 
Mam nadzieje, że uda mi się na taką trafić w trakcie Festiwalu. 
W czasie tych czterech dni nie będziemy mogli tylko jeść, ale 
także wielu rzeczy się nauczyć. 
– Mnóstwo rzeczy będzie można podpatrzeć, obserwować, jak to 
robią mistrzowie podczas pokazów - mówi Wojciech Lewandow-
ski, producent festiwalu. – Mistrzowie mają całkowitą dowol-
ność. Przygotowują swoje ulubione potrawy i to, co wychodzi 
im najlepiej, bardzo chętnie o tym opowiadają, a także odpowia-
dają na pytania. Ze strony organizatorów możemy zapewnić, że 
zorganizujemy telebimy, na których dokładnie będzie można zo-
baczyć na żywo pracujące dłonie najlepszych kucharzy.
Mamy jednak przykrą wiadomość dla wszystkich fanów ko-
lorowych jarmarków, blaszanych zegarków i pierzastych ko-
gucików. - Zdecydowanie nie będzie ręczników, sweterków, 
jarmarcznych urządzeń gdaczących jak kury czy plastikowych 
węży – potwierdza dyrektor imprezy, Jan Babczyszyn. – Dbamy 
o klasę tego wydarzenia.
Oferta festiwalu nie kończy się jedynie na „dorosłym” wielkim 
żarciu. Najmłodsi znajdą tu dla siebie wiele atrakcji – w tym 
roku odbędzie się aż sześć warsztatów smaku dla dzieci. W Pa-
sażu Kultury na starym Rynku dzieci będą mogły rozpoznawać 
smaki i być może odkryć wielką, kulinarną pasję? 
- Chcemy nauczyć dzieci, żeby wymagały od swoich rodziców 
więcej, mówi Wojciech Lewandowski. - Chcemy nauczyć je, jak 
odróżnić bakłażana od patisona i cukinii. Pokazać, jak wyglą-
da smoczy owoc, i że olej rzepakowy tłoczony na zimno może 
smakować wspaniale, w przeciwieństwie do tego świństwa, 
który serwują w sklepie w plastikowych butelkach. Trzeba dać 
dzieciakom szansę poznać dobre smaki i pozwolić pogrzebać 

trochę w jedzeniu.
Na głównej scenie festiwalu będą odbywać się pokazy szefów 
kuchni z najlepszych restauracji regionu i nie tylko. Część przy-
będzie, by wziąć udział w konkursach kulinarnych, ale większość 
przyjedzie do stolicy Wielkopolski, by podzielić się swoją pasją i 
przepisami z tymi, którzy zechcą poświęcić im trochę czasu. 
Konkursy to nie tylko wspomniany wcześniej wybór najlepszej 
czerniny, ale także tradycyjna już rywalizacja o tytuł najlep-
szej nalewki. W ubiegłym roku wygrała pani Zenona Urbaniak, 
której nalewka truskawkowa z tymiankiem i pieprzem zrobiła 
prawdziwą furorę. Do tego konkurs na najlepsze ciasto droż-
dżowe, w którym udział mogą wziąć także amatorzy. Więc je-
śli twój drożdżowy z rabarbarem wywołuje okrzyki zachwytu 
w każdą niedzielę, nie ma co się zastanawiać, tylko stanąć do 
walki z mistrzami!
Jedzenie jedzeniem, ale nie tylko tym człowiek żyje, dlatego 
wieczorami scenę przejmą muzycy. Jazz, folk i muzyka etniczna 
to trzy główne nurty, jakie będą brzmieć pomiędzy kamieni-
cami starówki, ale znajdzie się też coś dla miłośników klasyki i 
piosenki literackiej. Oczywiście wszystko w najlepszym smaku. 
Jedyną płatną formą spędzenia czasu podczas Festiwalu będą 
Laboratoria Smaku, cieszące się dużym zainteresowaniem. 
Koszt takich warsztatów to jedynie 25 złotych, a dowiedzieć się 
i zasmakować w tym czasie można wiele. Wśród tematów tych 
spotkań jest prawdziwe piwo, wino z polskich winnic, ser pa-
sterski z polskich gór czy szlachetne nalewki. Nie zabraknie tak-
że spotkań z autorami książek kulinarnych i osobowości świata 
kuchni. Mając szczęście, na pewno natkniemy się w tłumie na 
kogoś, kogo kojarzymy ze srebrnego ekranu, a jego praca pole-
ga na szatkowaniu, ubijaniu, mieszaniu...
Szykuje się weekend pełen wrażeń. Nie bez powodu piszemy 
o tym na łamach naszej gazety – oto pod nosem mamy okazję 
całkowicie za darmo wziąć udział w dużym i bardzo smacznym 
wydarzeniu. Trochę wstyd się nie wybrać, skoro ludzie z całej 
Polski przyjeżdżają na ten weekend specjalnie do Poznania... 
Plan festiwalu, regulaminy konkursu i wszystkie niezbędne in-
formacje znajdziecie pod adresem: www.ofds.pl.
	 Magdalena	Krenc

Zdrowe objawy sztuki
Najlepsza gitarzystka świata zawitała 7 
lipca do Mosińskiego Ośrodka Kultury. 
Taka lakoniczna informacja wydaje się być 
adekwatna do postawy artystki Jennifer 
Batten, której porywający występ odbył 
się bez zbędnych fajerwerków i gwiazdor-
stwa. Gitarzystka po prostu zagrała swoje 
- tak, jak gdyby uczestniczyła w kolejnych 
muzycznych warsztatach. Być może to 
właśnie jej sceniczna skromność świad-
czyła o wyjątkowości tamtego wieczoru.
Występ Jennifer Batten rozpoczął się od 
krótkiej prezentacji multimedialnej na 
dużym ekranie, któremu towarzyszył 
utwór „Billie Jean” Michaela Jacksona. Po 
zakończeniu krótkich, komicznych scen 
z ekranu, na scenę jak gdyby nigdy nic 
wkroczyła ona. Skierowała garść słów do 
publiczności i przystąpiła do natychmia-
stowej prezentacji swoich umiejętności. 
Tego wieczoru nie towarzyszył jej żaden 
zespół – zamiast tego usłyszeć można było 
muzyczny podkład puszczany z taśmy. W 
niczym nie zniszczyło to jednak atmosfe-
ry tego krótkiego gitarowego święta. Ar-
tystka zaprezentowała garść utworów ze 
swoich płyt solowych – uwagę zwróciło 
zwłaszcza piorunujące wykonanie „Lotu 
Trzmiela” Nikołaja Rimskiego-Korsakowa 
na gitarę elektryczną. Cóż, wyłaniający 
się z gąszczu innych utworów lot, mógł 
wywołać nawet u najbardziej doświad-
czonych gitarzystów palpitacje serca. In-
nym ciekawym „wywijasem” był oriental-
ny utwór „Cruzin’ The Nile”, odsłaniający 
niesamowite wyczucie artystki techniki 
gitarowej zwanej tappingiem. Jennifer w 
pokaz własnych utworów wplotła nastro-
jową kompozycję „Lover” z repertuaru le-
gendarnego muzyka i konstruktora gitar, 
Les Paula. Tutaj, oprócz sentymentu do 

tej nowatorskiej kompozycji, dominował 
nastrój awangardy i jazzowej subtelno-
ści. Nie mogło zabraknąć także utworów 
Michaela Jacksona, z którym gitarzystka 
przez kilka lat współpracowała. W ciekawy 
wianuszek utworów króla popu artystka 
wplotła między innymi takie piosenki jak 
„Thriller”, „Smooth Criminal”, „Beat It” czy 
„The Way You Make Me Feel”. Trzeba przy-
znać, że te interpretacje na gitarę elek-
tryczną rzuciły na kompozycje Jacksona 
nowe, odkrywcze i pobudzające do my-
ślenia, światło. Być może to właśnie zna-
jomość muzyczna z królem popu pozwala 
Jennifer Batten na to ciekawe, emocjonal-
ne podejście do jego dorobku?
Osobnym, wartym omówienia, elemen-
tem występu gitarzystki były obrazy 
wyświetlane na ekranie za jej plecami. 
Te również stanowiły dzieło sztuki, cieka-
wie wypełniające ten artystyczny pokaz. 
Przy każdym utworze repertuar tych dy-
namicznych ilustracji zmieniał się jak w 
kalejdoskopie. Były i kreskówki dla dzieci, 
czarno-białe filmy, ujęcia z filmów o pod-
bojach kosmosu i inne impresje. Jennifer 
Batten przyznała, że obrazy te stanowią 
tylko tło jej występów, bowiem ich naj-
ważniejszą esencją jest sama muzyka. 
Obserwując jednak to ciekawe przedsta-
wienie, momentami nie mogłem skupić 
się na ruchach jej palców, ponieważ ob-
razy te skutecznie odciągały moją uwagę.
Po zakończonym krótkim bisem występie 
miałem okazję zamienić parę słów z ame-
rykańską gitarzystką. Podkreślała ona nie-
zwykle ciepłą i entuzjastyczną atmosferę 
stworzoną przez mosińską publiczność. 
Nie wiem, na ile jej słowa były zwykłą kur-
tuazją, ale wydawała się być zachwycona 
przyjęciem przez muzyczne audytorium, 

które określiła jako najlepsze tutaj w Pol-
sce. Pytana o Mosiński Festiwal Gitarowy, 
wyraźnie podkreślała potrzebę takich 
inicjatyw, które nazywała „zdrowymi ob-
jawami sztuki”. Takie inicjatywy świadczą 
według niej o tym, że w danym społeczeń-
stwie wszystko jest dobrze poukładane, 
że doceniając sztukę, ludzie zmierzają w 
dobrym kierunku. Wśród swoich muzycz-
nych inspiracji wymieniła zespół The Be-
atles, gitarzystów Jeffa Becka i Eddiego 
Van Halena (z tym pierwszym niegdyś mu-
zykowała) oraz wymienionego wyżej Les 
Paula, którego z roku na rok coraz bardziej 
docenia. Kto wie, czy kolejnymi inspiracją 
nie będzie dla Jennifer Batten atmosfera 
panująca tamtego wieczoru wśród od-
biorców jej niezwykłego występu?
Wojciech	Czeski
Fot.:	Katarzyna	Leszczyńska	-	Mikołajczak

Ulice w Puszczykowie ocenione
Zgodnie z ustawą dotyczącą prawa bu-
dowlanego, raz na 5 lat przeprowadzany 
jest przegląd utwardzonych dróg gmin-
nych i powiatowych. Kontrolę taką prze-
prowadziła w Puszczykowie firma Leh-
mann + Partner sp. z o.o. i obejmowała 
cały pas drogowy – jezdnię oraz chodnik. 
Podczas takiego przeglądu uwzględ-
nia się trzy główne grupy uszkodzeń 
nawierzchni asfaltowych: uszkodzenia 
powierzchniowe (np. ubytki powierzch-
niowe, śliskość nawierzchni, wyboje, 

szczeliny), odkształcenia nawierzchni 
(koleiny, garby, sfalowania) oraz uszko-
dzenia strukturalne (np. zapadnięcie 
fragmentu drogi, spękania).
Wizualna Ocena Stanu Nawierzchni Ulic 
(BIKB) skupia się na ocenie najważniej-
szych rodzajów uszkodzeń i intensyw-
ność ich występowania, by poprawić po-
ziom bezpieczeństwa i komfortu jazdy. 
Na podstawie punktowej oceny poszcze-
gólnych rodzajów uszkodzeń powstała 
mapa Puszczykowa, na której oznaczono 

stan dróg w skali od stanu bardzo dobre-
go do bardzo złego. 
Stan kilku dróg w Puszczykowie oceniony 
został jako „zły”. Są to ulice: Klasztorna od 
Sobieskiego, Rolna od Gołębiej, Fiedle-
ra, Reymonta przy peronie kolejowym, 
Kasprowicza od Langego do Libelta, Od-
skok, fragment Berwińskiego, odcinek 
Nadwarciańskiej w kierunku Niwki Starej 
oraz część ulicy Narcyzowej. Całą mapę 
można obejrzeć na stronie Urzędu Miej-
skiego w Puszczykowie. (red.)

kultura
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Centrum Meblowe
Kórnik ul.Średzka 17a

zaprasza do zakupu mebli na dużej 
powierzchni ekspozycyjnej - 1300m2

Jesteśmy
producentem:
• mebli kuchennych
• mebli biurowych
• szaf przesuwnych

pon-piąt 9.00 - 18,00
sobota   9.00 -13.00kontakt: 061 898 06 35

Zapraszamy

AGD-RTV taniej 
w sklepie

niż w internecie

D O M U S  -  F A R I
AGD-RT V
tylko markowy sprzęt

Poznań 
ul. Głogowska 421

tel. 61 8 104 637

www.domusfari.pl

Co czują koniki mechaniczne
Już po  raz ósmy mogliśmy spotkać się i wy-
startować w rajdzie Świętego Krzysztofa. Po 
tych paru okropnych i niesamowicie mokrych 
dniach, wreszcie zaświeciło błogie słoneczko. 
Tym bardziej miło było zjawić się na parkin-
gu pod kościołem św. Mikołaja w Mosinie. Na 
wstępie proboszcz Majka pobłogosławił nas i 
nasze stalowe, lekko rdzawe rumaki. Koman-
dor Krzyś, Ewa (autor dzisiejszej  trasy) oraz 
GośMisie przeprowadzili odprawę - trasa lek-
ka, łatwa i przyjemna, więc co tu długo opo-
wiadać. Wsiadamy w autka i oddajemy się 
pod opiekę św. Krzysztofa. Pierwszy odcinek 
dookoła komina, po mosińskich uliczkach. 
Och, jak miło wysiąść z autka i na parkingu 
na ul. Rzecznej u młodego Michalaczka ukła-
dać puzzle (podprowadzone najmłodszej 
siostrze) na czas! Dojeżdżamy do targowiska 
miejskiego, gdzie kolega Wojtek z Michałem 
W. przeprowadzają dla nas próbę sprawno-
ściową. Całe szczęście, że jesteśmy całkiem 
dobrymi kierowcami, mamy takie ekstra bry-
ki i prowadzi nas św. Krzysztof, a nawet, jeśli 
coś się pomyli to przecież „to tylko zabawa”! 
Dostajemy papiery na drugi odcinek i w koń-
cu pozwalają nam wyjechać w teren - dzięki  
Ci autorko trasy! No i te wesołe próby rekre-
acyjne, dzięki którym mogliśmy na moment 
zapomnieć o rajdowych emocjach. U młode-
go Szukały (Adasia) próba z bulami, a u Ewy 
piłeczki wrzucane do wiadra. Jak już wspomi-
naliśmy na wstępie - deszcze, które nawiedziły 
nas ostatnio, spłatały organizatorom niezłego 
figla - kilometr od mety dwa stawy połączyły 
się, zalewając drogę.  Dzięki temu możemy 
przejechać dodatkowe 12 kilometrów. Mi-
chu wita nas przy znaku  zakazu ruchu i każe 
jechać dalej. Trochę może to dziwne, ale na-

uczyliśmy się przecież na rajdach mosińskich, 
że już nic nas nie dziwi. Stajnia GALANTÓW-
KA wita nas swojskim  domowym (kumplow-
skim) nastrojem. Nigdzie kiełbaski z grilla oraz 
pyry z gzikiem nie smakują tak jak tu. Zasta-
nawiam się tylko, jak przeżyły nasz najazd 
czworonogi: koniki, kózki  i kotki (zwłaszcza 
te ostatnie), wygłaskane i wypieszczone za 
wszystkie czasy. Gościnni  gospodarze, jak za-
wsze zapewnili nam niezapomniane wraże-
nia, w tym roku ładujemy furmankę z sianem 
i na czas przeciągamy ją po trasie, a na mecie 
rozładowujemy. Byli tacy,  co w ferworze wal-
ki zalegali w miękkim piasku padoku, no ale 
czego się w końcu nie robi, żeby poprawnie 
przejechać próbę. Wreszcie mogliśmy się do-

wiedzieć, co czują zarzynane przez nas koniki 
mechaniczne w naszych stalowych ruma-
kach. Przy dźwiękach miłych rytmów pusz-
czanych nam przez Studio Jack dotrwaliśmy 
do końca imprezy. Niezwykłą niespodziankę 
sprawiły nam Ania i Ada Sudoł & Co, które za-
jęły pierwsze miejsce. Henia i  Wojtek Puk na 
drugiej lokacie oraz Norbert Frydrychowicz 
i Adam Peliński na miejscu trzecim. Jednak 
wszystkie 26 załóg czuje się zwycięzcami, bo 
udało się nam w miłej  atmosferze spędzić to 
sobotnie popołudnie.  
	 Michał	Michalak
	 Automobilklub	Wielkopolski
	 Delegatura	Mosina
	 www.aw.mosina.org

Propozycje dla dzieciaków 

na sierpień
Dla tych dzieci, którym wakacyjny wyjazd już się skończył lub w tym 
roku spędzały czas wolny w domu, OSiR w Mosinie proponuje kilku-
godzinne wyjazdy, na których na pewno nie zabraknie dobrej zabawy. 
Zapisy w biurze OSiR i pod numerem telefonu: 618132903. 

16 sierpnia - Nenufar Club, Z piratami dookoła Świata – wyjazd do 
Kościana, płatne 23 zł, w godzinach 09.00 – 15:00, dla dzieci do 12 lat. 
Zapisy do 14.08.2011.
17 sierpnia - Wakacje w Siodle, Drużyna, płatne 13 zł, godz. 10.00. Dla 
uczniów szkół, zapisy do 15.08.2011.
19 sierpnia - Wyjazd do Krainy Zabawy „Activ” do Poznania, płatne 12 
zł, godz. 10.00. Dla dzieci w wieku 3 – 9 lat. Zapisy do 17.08.2011.
25 sierpnia - Paintball Krajkowo, płatne 25 zł, godz. 10:00. Dla mło-
dzieży od 10 lat. Zapisy do 26.08.2011.
26 sierpnia - Wyjazd do Cinema City Poznań, płatne 15 zł, godz. 11.00. 
Zapisy do 24.08.2011
29 sierpnia - Wyjazd na basen do Swarzędza, płatne 12 zł, godz. 10.00.

Gdzie możemy 
się kąpać

W ostatnich dniach czerwca Wielkopolski Państwowy Woje-
wódzki Inspektor Sanitarny wydał komunikat dotyczący czy-
stości kąpielisk na terenie województwa. Określono w nim 
kąpieliska, w których kąpiel dozwolona jest bez zastrzeżeń, a 
także te, w których wolno kąpać się jedynie w miejscach wy-
znaczonych do kąpieli. Do kąpielisk, z których bez ograniczeń 
możemy korzystać w naszej okolicy należą: Jezioro Maltań-
skie, Rusałka, Strzeszyńskie, Kierskie, Niepruszewskie, Nowy 
Dębiec, Jarosławskie, Dolskie. Jeziora, w których można się 
kąpać jedynie w wyznaczonych miejscach to: Kórnickie, Bniń-
skie, Skrzyneckie Duże, Lusowskie, Cichowo i Krzywiń. 
Należy przypomnieć, że potwierdzenie czystości kąpielisk 
przez Inspektora niekoniecznie musi mieć odzwierciedlenie w 
rzeczywistości przez cały sezon. Może zdarzyć się, że w jezio-
rze pojawi mętna woda, może mieć zmieniony kolor lub dziw-
ny zapach. Świadczy to o silnym zakwicie glonów, a zwłaszcza 
sinic, a wtedy kąpiel jest całkowicie zabroniona. (red.)
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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

ul. Dembowskiego 1
tel. 061 813 63 76

ul. Budzyńska 11
tel. 061 813 69 81

Zapraszamy
Kredyty na dowód do 6 tys. zł.

SALONY 
MEBLOWE 

MOSINA

SALONY 
MEBLOWE 

MOSINA

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

www.meblerejak.najnet.pl

kultura

Słoń, który pijał whisky
RECENZJA - książka

Przerażają mnie filmowe okładki książek. Wtedy już wiem, że 
będzie to na pewno tkliwa, hollywoodzka opowieść, która 
przytłoczy mnie swoją płytką fabułą. Okładka książki „Woda 
dla słoni” tym bardziej mnie przestraszyła, gdy zobaczyłam na 
niej półprofil Roberta Pattinsona w romantycznej pozie z Re-
ese Witherspoon... Całe szczęście przezwyciężyłam pierwsze 
złe wrażenie i zaczęłam czytać.
Powieść oparta jest na prostym, przewidywalnym schemacie, ale 
tę oczywistość człowiek uświadamia sobie dopiero po przeczy-
taniu, bo tło historii potrafi oczarować. Rozpoczynamy historię z 
perspektywy wózka inwalidzkiego, balkonika, na którym równo-
wagę próbuje utrzymać pan Jankowski, dziewięćdziesięciolatek 
mieszkający w domu starców, pomimo posiadania piątki dzieci i 
niezliczonej ilości wnucząt i prawnucząt. W okolicę nowego domu 
pana Jankowskiego przyjeżdża cyrk i zaczyna rozwijać namioty, 
wyprowadzać zwierzęta, co stanowi główną atrakcję i jedyny te-
mat do rozmów dla wszystkich pensjonariuszy. Ten niecodzienny 
widok jest okazją do przypomnienia sobie młodości przez Jakuba 
Jankowskiego, który po nagłej stracie rodziców, rzuceniu studiów 
weterynaryjnych i przewartościowaniu własnego życia, przypad-
kowo trafia do pociągu cyrkowego. Udaje mu się zatrudnić do naj-
brudniejszej roboty, a później staje się lekarzem wszystkich naj-
większych gwiazd cyrkowych w postaci koni, słonia, żyraf, małp, 
lwów, tygrysów... 
W powieści obserwujemy dwie podróże. Pierwszą z nich stanowi 
dosłowne przemieszczanie się pomiędzy amerykańskimi miasta-
mi, w tle mając USA lat 30. XX wieku, czyli prohibicję i wielki kry-
zys. Ten niezwykle ciekawy czas w historii Stanów Zjednoczonych 
widzimy jedynie jak przez mgłę, która wciąż rozmazuje się zgodnie 

z przyspieszeniem pociągu. Dru-
ga podróż to życie Jakuba, które 
przeminęło, zanim ten zdążył się 
zorientować, jak pędzi. Przeplatają 
się piękne historie z młodości (na 
przykład uczenia dobrych manier 
przeuroczej słonicy Rosie, która zja-
dła pewnej pani całą kapustę z za-
gonka i wyszła stamtąd tylko dzięki 
butelce whisky) z przypadkowym 
zrzuceniem w złości obiadu ze sto-
łu w domu starców, za co Jakub zo-
staje ukarany dodatkowymi lekami uspokajającymi... 
Co podoba się w tej książce, to fakt, że autorka nie próbuje na 
siłę wcisnąć czytelnikowi drugiego dna, problemów społecz-
nych tamtych czasów czy dogłębnej analizy psychologicznej. To 
się po prostu czyta, bo wciąga jak dobre widowisko, ale nie zmu-
sza do wytężania szarych komórek. Bo jak inaczej przedstawić 
specyficzną atmosferę cyrku, klaunów, akrobatów, dziwolągów 
i towarzyszący temu przepych i sztuczność? Warto też zwrócić 
uwagę na bardzo ciekawe kreowanie bohaterów, szczególnie 
Augusta, prawej ręki dyrektora cyrku – raz uroczego i szarmanc-
kiego, by za chwilę stać się agresywną bestią.
Będąc już blisko zakończenia czytania książki, przejeżdżałam ulicą 
Leszczyńską i zobaczyłam wielki, czerwony, cyrkowy namiot. Aż mnie 
skręcało z ciekawości, by podejść bliżej, zajrzeć do przyczep pracow-
ników i tylnego wejścia do namiotu, by sprawdzić, czy szczegóły opi-
su w powieści są chociaż odrobinę podobne do rzeczywistości...
	 Magda	Krenc

Nowy drugi obieg
czyli wycieczka po punktach dostawy informacji

Informacje na różny temat docierają do nas za pomocą środków maso-
wego przekazu, nierzadko w sposób selektywny. Ma to swoje obiektyw-
ne przyczyny, ponieważ fizycznie niemożliwe jest przekazanie wszyst-
kiego o wszystkim w tak krótkim czasie. Często jednak pewne fakty są 
przemilczane w sposób świadomy, lecz na całe szczęście postęp tech-
niczny wyposażył nas w cudowny wynalazek – Internet. To właśnie tutaj 
toczą się dyskusje „na obrzeżach”, tworzy się nowy, drugi obieg informa-
cji, co potwierdził ostatnio socjolog Tomasz Żukowski. Zapraszam pań-
stwa nieco prowokacyjnie na wycieczkę po różnych, ciekawych według 
mnie, punktach dostawy informacji. 
Ciekawym zjawiskiem są telewizje internetowe, które najprężniej rozwi-
jają się przy poszczególnych tytułach prasowych. Moim faworytem jest 
tutaj zdecydowanie portal „Rzeczpospolitej”, na którym odnajdziemy 
przeglądy prasy, rozmowy, czy usunięte z publicznej telewizji programy 
publicystyczne. Zwłaszcza te ostatnie pozwalają na oderwanie się od 
niezbyt ambitnej publicystyki, którą serwują nam na co dzień główne 
stacje telewizyjne. Wśród moich ulubionych programów jest „Rzeczpo-
spolita cafe”, w którym zaproszeni dziennikarze komentują wydarzenia 
mijającego tygodnia. Do programu zapraszani są goście niekoniecznie 
z klucza ideologicznego. Zdecydowanym plusem tych rozmów jest abs-
trakcja, poczucie humoru i poziom ironii komentatorów, który idzie w 
parze z oryginalnymi i wartościowymi interpretacjami bieżących wyda-
rzeń. Tego typu publicystyki zdecydowanie brakuje na co dzień.
Nieocenionym źródłem informacji jest portal youtube.com, gdzie uważ-
ny poszukiwacz znajdzie nieprzebraną ilość krótkich filmów. Polecam 
polowanie na poszczególne konferencje prasowe i często uproszczone w 

przekazie medialnym wypowiedzi polityków. W Internecie jest bowiem 
pełno ludzi dobrej woli, którzy wychwytują niepozorne manipulacje i 
umieszczają dane fragmenty debaty publicznej z ciekawymi komenta-
rzami. Dzięki portalowi youtube.com polski odbiorca informacji może 
oglądać zagraniczne wydarzenia (np. debaty z Parlamentu Europejskie-
go), nierzadko z tłumaczeniem zamieszczonym przez innych internatów. 
Znaleźć można tutaj także ciekawy zbiór filmów, których nie dane było 
obejrzenie widzowi w telewizji (najgłośniejszym tego typu przypadkiem 
był „przeciek” filmu o Lechu Wałęsie nakręcony przez TVN).
Jednym z moich ulubionych przystani internetowych jest „Bibuła – pi-
smo niezależne”, które jest magazynem informacji „przedrukowanych” 
z różnych blogów i stron. Można powiedzieć, że jest ono internetowym 
odpowiednikiem tygodnika „Angora”. Jest jednak znaczna różnica mię-
dzy tymi dwoma tytułami. „Bibuła” zamieszcza informacje na bieżąco, 
codziennie je aktualizuje. Poza tym profil tego „czasopisma” jest zdecy-
dowanie mniej poprawny politycznie. Jego nazwa nawiązuje do opo-
zycyjnego pisma wydawanego w latach 80-tych. Nazwa „Bibuła”, jak 
znalazł, wpisuje się w kontekst „drugiego obiegu”, definiując fenomen 
opisywanego przeze mnie zjawiska.
Trzeba przyznać, że w ogromnym natłoku wiadomości, których ca-
łości nie jest w stanie ogarnąć ludzki umysł, trzeba umieć przebie-
rać. Znalezienie swego rodzaju „białego kruka” wśród informacji daje 
niezłą satysfakcję, ale równocześnie wywołuje refleksje nad stanem 
polskich mediów. Osobiście muszę przyznać, że gdyby nie Internet, 
byłbym zdecydowanie słabiej poinformowany o otaczającej mnie 
rzeczywistości. Nie dziwi mnie fakt pojawiających się od czasu do cza-
su pokus (nie tylko polskiej) władzy do cenzury tego nieocenionego 
medium. Jest to bowiem najprostszy sposób do ograniczenia obiegu 
niewygodnych informacji.
	 Wojciech	Czeski
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kolekcjoner
Historia Mosiny w medalach (c.d.)

W najnowszej historii naszego miasta 
zapisanej w medalach i odznaczeniach 
należy odnotować dzisiaj po raz pierw-
szy – Srebrny Medal Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej. Medal ten został 
nadany Marianowi Kunajowi, mieszkań-
cowi naszego miasta przez Radę Ochro-
ny Pamięci Walki i Męczeństwa w War-
szawie, w grudniu 2010 r. Medal nadano 
w uznaniu dużego wkładu pana Kuna-
ja w staraniu o zachowanie w pamięci 
grobów pomordowanych, nieznanych 
ofiar terroru hitlerowskiego w podmo-
sińskich lasach. Medal Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej został ustanowiony 
15 lipca 1976 roku uchwałą Rady Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa w celu 
wyróżnienia osób i jednostek organiza-
cyjnych za szczegółowe zasługi upowszechniania idei pamięci 
oraz za działalność związaną z upamiętnieniem miejsc walki i 
męczeństwa narodu polskiego, a także za szczególną opiekę 
nad tymi miejscami.
Medal nadawany jest na wniosek Prezydium Rady, Sekretarza 
Generalnego Rady i Wojewódzkich komitetów Ochrony Pamięci 
Walki i Męczeństwa oraz właściwe polskie placówki dyploma-
tyczne, jeżeli dotyczy obywatela obcego państwa. Nadanie me-
dalu potwierdza się legitymacją wręczaną z medalem. Medal 
Opiekuna – polskie odznaczenie cywilne - posiada dwa stopnie: 
I- złoty i II – srebrny. Jest to metalowy krążek o średnicy 32 mm, 
na awersie w środku umieszczona jest niesymetryczna tarcza, 
na niej dwa srebrne miecze grunwaldzkie, skierowane ostrzami 
w dół. U dołu znajduje się znicz z trzema płomieniami. Nato-
miast na rewersie widzimy tłoczony napis w czterech wierszach 
„Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa”. Medal zawieszony 
jest na jedwabnej wstążce koloru czerwonego, o szer. 34 mm, z 
pięcioma pionowymi, białymi paskami, na przemian z czterema 
paskami czerwonymi. Medal nosi się zawieszony na wstążecz-
ce na lewej piersi po orderach i odznaczeniach państwowych. 
Dla porządku należy dodać, że medal nadano panu Kunajowi 
na wniosek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i 
Męczeństwa w Poznaniu, a wręczył go na uroczystej sesji Rady 
Miejskiej, zwołanej z okazji Dni Mosiny p. Andrzej Plesiński, dy-
rektor gabinetu Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu.
To tyle o tym ciekawym i rzadkim medalu dla mieszkańca Mosi-
ny, lecz to nie koniec. Kolejny medal, który należy wpisać w kar-
ty historii naszego miasta to pamiątkowy medal wydany na XXV 
– lecie Polskiej Akademii Nauk. Medalem tym uhonorowany zo-
stał obywatel Mosiny – Zygmunt Pniewski. Medal ten utworzyło 
Prezydium PAN w grudniu 1984 roku w Warszawie. Medal wy-
konany jest z mosiądzu o średnicy 70 mm i przedstawia: awers 
w części środkowej wklęsłej – jeden z najpiękniejszych pałaców 
Warszawy – Pałac Staszica. Na placu przed pałacem widzimy po-
mnik Mikołaja Kopernika, dzieło słynnego rzeźbiarza duńskiego, 
Thorwalosena, a na obrzeżach medalu znajdują się inicjały PAN i 
rok 1976. Natomiast rewers medalu to chronologicznie podane 
nazwy, jakimi od r.1800 do 1951 nazywano tą instytucję.
	 Henryk	Pruchniewski

Mosina, ul. Śremska 86

Mosina, ul. Grabowa 1/Leszczyńska

Mosina, Pl. 20 Października 2

Śrem, ul. Matuszewskiego 5

Leszno, Rynek 4

Grodzisk Wlkp., ul. Szeroka 14

Kościan, Ul. Wrocławska 26
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13 lipca 2011r. w jednej z mosińskich „po-
siadłości” odbyło się spotkanie Polaków z 
rodzinami Francuzów, którzy w grudniu 
2010 r. gościli sześciu mieszkańców Mosi-
ny i okolic, reprezentowali oni świat miej-
scowych artystów-amatorów.
Francuzi przez 10 dni byli gośćmi pusz-
czykowskich rodzin w ramach wymiany 
polsko-francuskiej z zaprzyjaźnionym mia-
steczkiem Chateaugiron w Bretanii, współ-
pracującym od lat ze Stowarzyszeniem 
Puszczykowo-Chateaugiron.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie 
fakt, iż spotkanie połączone z kolacją skła-
dającą się z polskich dań było prawdziwą 
niespodzianką dla gości. Artyści w sposób 
humorystyczny, tajemniczy i zabawny zor-
ganizowali wszystko od początku do koń-
ca. Rodzinm francuskim kilka dni wcześniej 
zakomunikowano tylko, że w środę 13 lipca 
2011r. o godz. 18:00 mają być przygotowa-
ne na tzw. „wyjście”. Cała mistyfikacja była 
tym bardziej zabawna, że po gości do Pusz-
czykowa podjechały samochody, w których 
kierowcami były osoby zupełnie Francuzom 
nieznane i mające zakaz wręcz odpowiada-
nia w sytuacji, kiedy będą padały pytania: „a 
dokąd my właściwie jedziemy?”.
O dziwo, piątka Francuzów bez pytania, z 
uśmiechem na twarzach wsiadła do samo-
chodów, poddając się zupełnie sytuacji. Ja-
kież było ich zdziwienie, kiedy okazało się, że 
organizatorami całego „zamieszania”, czeka-
jącymi z niespodzianką i polską kolacją byli 
Polacy, których oni sami gościli w grudniu 
2010r. Śmiechu było dużo, byli wzruszeni i 
zaskoczeni całą tą sytuacją, jednym słowem 
niespodzianka, którą przygotowali artyści 
udała się w stu procentach. Polską kuchnią 
Francuzi byli zachwyceni, zwłaszcza piero-
gami zrobionymi przez gospodynię domu. 
Ponoć barierą między narodami jest język, tu-
taj podczas tego spotkania wszyscy rozumieli 
się doskonale, czasami tak niewiele potrzeba... 
(pomijam fakt, iż jedna z Francuzek doskonale 
władała naszym językiem, i dzięki Bogu).
Radość była ogromna: gości, że ktoś potra-
fił ich tak miło zaskoczyć, a gospodarzy, że 
mogli w minimalny sposób wyrazić swoją 
wdzięczność   za grudniową wyprawę do 
Francji. Właśnie od tych Francuzów, wtedy 
w grudniu zależało bardzo wiele, np., jakie 
pierwsze wrażenie zrobi na Polakach Fran-
cja, obyczaje i tradycje, jaką ją zapamiętają... 
Nie można zapomnieć jest CUDOWNA...
Z relacji „mailowej” wiadomo, iż dla Francu-
zów był to najpiękniejszy i najprzyjemniej-
szy wieczór, jaki spędzili w Polsce, mimo że 
trwał tylko lub aż parę godzin...
Polak potrafi…
A.K.
 

Zabawna 
mistyfikacja
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Jak zdać egzamin na kartę wędkarską, 
gdy nie byłeś jeszcze nigdy na rybach, 
bo nie masz karty wędkarskiej? Nie 
znasz się na rybach, bo nie byłeś z po-
wodu braku karty. Skąd masz wiedzieć o 
nęceniu, jak Ci nie wolno tego robić? Na 
powyższe pytania postaram się odpo-
wiedzieć jasno i precyzyjnie. 
Od czego zależy, żeby można było łowić 
legalnie ryby? Oczywiście od zaliczenia 
egzaminu na kartę wędkarską. W Mosi-
nie są dwa Koła Polskiego Związku Węd-
karskiego. Jedni wydają zezwolenia na 
łowienie z pomostu w godzinach od 16 
i w dni nieparzyste na spławik. Drugie 
koło natomiast wypisuje kwity na łowie-
nie z lądu, na wyspach, pod mostami, z 
możliwością rozpalania ogniska, ale w 
godzinach rannych. Jak widać, wszyst-
ko jest proste i od lat dobrze działa. Aby 
wyruszyć na upragnione łono natury, 
zaszywając się gdzieś w ciszy szuwarów, 
trzeba najpierw wystarać się o kartę 
wędkarską. Aby mieć kartę wędkarską 
należy zgłosić się do jednego z wyżej wy-
mienionych Kół i zapisać się na egzamin. 
Aby być dopuszczonym do egzaminu, 
należy najpierw uiścić opłatę egzamina-
cyjną w wysokości przewidzianej regu-
laminem. Gdy za pierwszym podejściem 
oblejemy, to wszystko przepada, tak, jak 
przy prawie jazdy i zaczynamy od nowa. 
Aby zdać egzamin, trzeba ustnie odpo-
wiedzieć na kilka podchwytliwych pytań 
panów egzaminatorów. 
Pytania są bardzo kłopotliwe. Ja tam 
nie zdawałem, ale podobno na przy-
kład mają zwyczaj pokazywania trzech 
obrazków i trzeba na nich rozpoznać 
bociana, żabę i rybę. A pytania do tego 
są różne, na przykład, który obrazek 
to jest karp średniołuskowy rzeczny, 
kiedy żaba przestaje być kijanką, albo 
z czym Ci się kojarzy bocian. Jak przy 
tym ostatnim pytaniu, uradowany 
spontanicznie odpowiesz, że z seksem, 
to jesteś przegrany. Podobno jest to 
odpowiedź nieprawidłowa. Znajomy 
mi opowiadał, że dopiero za czwar-
tym razem udało mu się zgadnąć. Otóż 
prawidłowa odpowiedź brzmi: bocian 
kojarzy się z ogrodnictwem. Wiadomo 
przecież, że dzieci się biorą z kapusty, a 
on je tylko roznosi. 
Co robić, gdy na egzaminie nam nie 
idzie? Trzeba trochę praktyki odbyć w 
zacisznych zakątkach z wędką niele-
galnie, ale zgodnie z obowiązującym 
prawem, bo idąc czy jadąc na ryby 

trzeba mieć przy sobie różne papiery: 
kartę wędkarską z aktualnie opłacony-
mi składkami, wykupione zezwolenie 
roczne, miesięczne lub jednodniowe, 
odpowiedni dokument tzw. potwier-
dzenie tożsamości ze zdjęciem z pra-
wej strony z lewym uchem na wierzchu 
oraz zaświadczenie z zakładu energe-
tycznego o niekaralności za łowienie 
prądem w nocy. Rozważamy wariant, 
co zrobić, aby połowić nie mając tych 
papierów. 

Możemy ich wykiwać na różne sposoby
Zakładamy, że odpowiedni sprzęt, (jaki 
to jest odpowiedni sprzęt, opiszę w na-
stępnych odcinkach) mamy już zaku-
piony, tylko czekamy na okazję. Przecież 
gdzieś i kiedyś trzeba nabrać praktyki, 
aby zdać ten egzamin. Nad naszymi 
akwenami i rozlewiskami czuwają czuj-
ni strażnicy wodni gotowi nas skontro-
lować. Są oni wyposażeni we wszystkie 
możliwe urządzenia pomocnicze w wy-
krywaniu samowolnych wędkarzy. Mają 
lornetki, noktowizory, cichobieżne mo-
torówki, zagraniczne calówki do mie-
rzenia złowionych ryb, bardzo precy-
zyjne wagi, (co do grama), alkomaty do 
sprawdzania ilości brań oraz kalendarze 
z datami, kiedy co można łowić. Pomi-
mo tego my i tak możemy ich wykiwać 
na różne sposoby.
Wariant pierwszy: bierzemy sprzęt i te 
wszystkie potrzebne oprzyrządowania 
i jedziemy na z góry upatrzone miej-
sce. Zarzucamy, zanęcamy i czekamy. 
W międzyczasie gdzieś w ukryciu prze-
bieramy się w pidżamę i jak gdyby ni-
gdy nic, siadamy i zwyczajnie łowimy. 
Co jest ważne w tym sposobie? Musimy 
mieć taką lekko zaspaną twarz, włosy 
mocno potargane i oczywiście, co chwi-
lę ziewamy. Gdy zjawia się kontrola, to 
my musimy być niby mocno zdziwieni, 
że nie wiemy, gdzie jesteśmy. „O co cho-
dzi, jakie ryby?” – mówimy. Wtedy też 
ujawniamy swoje skłonności do luna-
tykowania. „A sprzęt, który tutaj jest, to 
chyba sąsiada” – dodajemy. Proste?

W smokingu na ryby
Wariant drugi: Siedzimy sobie spokoj-
nie łowiąc na bata, na spławik i na grunt 
jednocześnie. Spinning mamy przygo-
towany w razie, gdyby się nic nie działo. 
Te wszystkie metody musimy przecież 
kiedyś wypróbować! Podpływają straż-
nicy (zawsze jest ich minimum dwóch) 

- jeden obciążony sprzętem umie go 
obsługiwać, a drugi nic nie dźwiga, tyl-
ko mówi „O dzień dobry! I jak, biorą dzi-
siaj?”. Ten drugi w odróżnieniu od tego 
pierwszego, dlatego nic nie niesie, żeby 
mógł szybko gonić nielegalnie łowią-
cego wędkarza. My w tym momencie 
zupełnie bez nerwów mocno, niby ska-
cowani odpowiadamy spokojnie: „Teee 
panie, dzisiaj to już wszyscy poszli do 
domu, ale wczoraj na weselu to było 
chyba po trzy flaszki na twarz!”. (Jed-
nocześnie zdejmujemy z siebie kurtkę 
maskującą i okazuje się, że jesteśmy 
garniturze, w lekko krzywym krawa-
cie i mocno zabłoconych lakierkach na 
nogach). „A jo se ino tutaj tak siedzę, 
bo niby o co chodzi?”. Proste. Czy ktoś 
kiedyś widział kogoś na rybach w stroju 
wieczorowo-wizytowym? 
Wariant trzeci: Kolejny - na smerfa gapcia. 
I znowu siedzimy sobie spokojnie ło-
wiąc. Na głowie mamy czapkę smerfa 
gapcia, a resztę stroju normalnie, jak 
to wędkarze – bezrękawnik z licznymi 
kieszeniami, na nogach długie do koń-
ca buty. Siatki na złowione ryby mamy 
dwie: jedna prawdziwa, schowana obok 
w słabo widocznym nurcie wodnym, w 
której trzymamy złowione ryby, a dru-
ga na widoku. W tej drugiej zawczasu 
umieszczamy sardynki w puszce, płaty 
śledzia w słoiku, czy też dorsza w galare-
cie. Zaś na drugiej wędce mamy zacze-
piony stary trampek. Pierwsza wędka 
służy nam do tego, do czego jest stwo-
rzona, czyli do połowów. Gdy podpływa 
straż wodna, to my zacinamy i rozpoczy-
namy holowanie na ich oczach. Holuje-
my, popuszczamy, na twarzy skupienie, 
na szyi takie gule, ciężko holujemy i na 
koniec trampek. „ No tak kolego, wy to 
macie szczęście!” – ironicznie się uśmie-
chając mówią strażnicy – „A jak tam w 
siatce, chyba macie drugi do pary, co?”. 
My wtedy nieco zakłopotani wyciąga-
my naszą siatkę, a tutaj dorsz i śledzie, a 
przed nami jezioro…
	 Ercze	„Spławik”

Taaakie ryby! Rozpoznać bociana, żabę i rybę
felieton

W dniu 4 lipca 2011 roku przy niezbyt sprzyjającej wędkarzom 
deszczowej pogodzie, na jeziorze Dębno Błotne koło Stęszewa, 
rozegrane zostały zawody wędkarskie dla członków naszego koła 
o Puchar Prezesa Koła. W szranki o godzinie 5:30 stanęło 28 wędka-
rzy z naszego koła. Czterogodzinna rywalizacja w trakcie zawodów 
przebiegała z różnym skutkiem, bo jak wiadomo, jak to w wędkar-
stwie - o sukcesie ostatecznym decyduje kilka czynników. Są to: 
szczęście w losowaniu danego stanowiska, przygotowana zanęta 
na dane łowisko, same umiejętności wędkarza, finezyjne przygo-
towanie sprzętu oraz panujące w dniu zawodów warunki atmosfe-
ryczne. Nie wszyscy jednak posiadają umiejętność przewidywania, 
więc i wyniki po zakończeniu rywalizacji były różne. 
I tak pierwsze miejsce zdobył Dominik Maćkowiak z wynikiem 
2620 pkt. i tym samym zawodnik ten otrzymał puchar zawodów 
z rąk Prezesa Koła Ireneusza Andrzejewskiego. Drugie miejsce, z 
wynikiem 2220 pkt. wywalczył Eugeniusz Mankiewicz, natomiast 
na trzecie miejsce z wynikiem 2110 pkt. przypadło Mirosławowi 
Kordylewskiemu. W sumie uczestnicy złowili 29,27 kg ryb, które po 
zważeniu zostały wpuszczone do jeziora, jak zawsze po naszych 
zawodach. Tradycyjnie zawody zakończono symboliczną kiełbaską  
z ogniska, gawędząc na temat przebiegu całej rywalizacji i wspo-
minając inne indywidualne wyprawy na  taaaakie ryby.
Z wędką od najmłodszych lat
Dzień 16 lipca 2011 Przekop w Krajkowie przywitał młodych 
wędkarzy i sympatyków wędkarstwa, wspaniałą słoneczną 
pogodą. W tym dniu Zarząd Koła PZW Mosina – Miasto zorga-
nizował po raz kolejny otwarte zawody wędkarskie dla dzieci i 
młodzieży w wieku do lat 16 pod hasłem ,,Bezpieczne wakacje 
z wędką”. Jest to coroczna oferta wakacyjna naszego koła dla 
młodych pasjonatów wędkarstwa, którą Zarząd organizuje już 
od kilkunastu lat. Odpowiedzialnymi za całość organizacji za-
wodów są opiekunowie młodzieży naszego Zarządu w osobach 
Wojciech Jasiczak oraz Andrzej Jasiczak.
Wszystkie chętne dzieci przybyły na łowisko ze swymi opiekuna-
mi we własnym zakresie, lub wspólnym transportem wraz z człon-

kami naszego koła. Jak zwykle u nas bywa, dla zachęty młodzi 
pasjonaci wędkarstwa częstowani byli słodyczami, aby nabrać siły 
do rywalizacji. Następnie odbyło się losowanie stanowisk, omó-
wienie zasad wędkowania oraz bezpiecznego zachowania się nad 
wodą. Ponadto odbyła się pogadanka na temat obchodzenia się 
ze złowionymi rybami i innymi organizmami żywymi zamieszku-
jącymi brzegi oraz akweny wodne. W sumie do rywalizacji przystą-
piło 18 młodych uczestników, którzy z racji samych umiejętności 
i wieku, podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe: do 12 lat i 16 
lat. Samo wędkowanie trwało dwie godziny. Najmłodsi sympatycy 
wędkarstwa, będąc pod okiem swych opiekunów, poprzez łowie-
nie uczyli się jednocześnie nowych elementów kunsztu wędkar-
skiego oraz zdobywali kolejne doświadczenia.
W trakcie zawodów opiekunowie częstowali uczestników pączkami, 
które jak zwykle otrzymaliśmy od piekarni ART.-MIK Pana Andrzeja 
Walenciaka, za które składamy podziękowania w imieniu najmłod-
szych wędkarzy. Same wyniki rywalizacji były następujące:
Kategoria do 12 lat : 
I miejsce: Zosia Zielińska - z wynikiem 820 pkt., 
II miejsce: Alicja Walewska - z wynikiem 680 pkt.,
III miejsce: Mateusz Białas - z wynikiem 600 pkt. 
Kategoria do 16 lat: 
I miejsce: Kacper Brzykowski – 730 pkt, 
II miejsce: Adrian Słoma – 650 pkt., 
III miejsce: Patryk Grabicz – 550 pkt.
Wszyscy z tak zwanego „pudła” otrzymali pamiątkowe statuet-
ki. Ponad to wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe 
oraz książkę ,,ABC Wędkarstwa”. Satysfakcją dla organizatorów 
była radość najmłodszych wędkarzy z uczestnictwa w naszej 
imprezie oraz fakt, iż każdy młody uczestnik został nagrodzony 
nagrodami rzeczowymi. Tradycyjnie całość imprezy zakończył 
poczęstunek kiełbaską z pieczywem i słodyczami.
Do zobaczenia na kolejnej wakacyjnej imprezie!          
	 Z	wędkarskim	pozdrowieniem
	 Zarząd	Koła	PZW	Mosina	-	Miasto

Planowane imprezy Koła do końca sezonu:
07.08.2011 - Jezioro Lipno k/Stęszewa - zawody o puchar ,,Zarządu Koła” bez podziału na grupy.
14.08.2011 - zalew Środa Wielkopolska - zawody ,,Puchar Lata” z podziałem na grupę wyczynową i Nestorów wędkarstwa.
20.08.2011 - Przekop w Krajkowie – OTWARTE  zawody dla dzieci do lat 16 włącznie pod hasłem ,,Bezpieczne wakacje z wędką” Do udziału za-
praszamy wszystkie chętne dzieci – również te nie posiadające kart 
wędkarskich.
21.08.2011 - Uczestnictwo koła w festynie ,,Szeroko na Wąskiej”, w 
ramach festynu:
- konkurs sprawnościowy - wędkowanie dla dzieci
- pokaz wyczynowych wędzisk jak i wyczynowe stanowisko węd-
karskie.
03.09.2011 - Akcja sprzątania i zagospodarowania naszych akwe-
nów.
11.09.2011 - Przekop w  Krajkowie – OTWARTE  zawody dla dzieci 
do 16 lat włącznie - ,,Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Mosina”  - 
pierwsze takie zawody w historii Mosińskiego wędkarstwa.  
18.09.2011 - Rzeka Warta - Tworzykowo – zawody ,,Puchar Jesieni” z 
podziałem na grupę wyczynową i Nestorów wędkarstwa. 
24.09.2011 - Udział naszych członków w akcji ,,Sprzątanie Świata”
02.10.2011 - Przekop w Krajkowie – zawody ,,Zakończenie Sezonu”
09.10.2011 - Przekop w Krajkowie – zawody ,,Pogoń za drapieżni-
kiem” 
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Części  nowe i używane.
Zderzaki, maski, błotniki, oświetlenie, drzwi, 

części mechaniczne, chłodnice i wiele innych.
ul. Dębowa 2

Puszczykowo 62-040
Tel. 509-956-523

Email: automaniek@onet.pl
Allegro Nick : Automaniek1

Sprzedaż części samochodowych
do wszystkich marek samochodów

Skupujemy auta
za gotówkę

R   E   K   L   A   M   A

Kolejne sukcesy Kamila Zalasa

Krosinianka wystartuje w Pucharze 
Europy i Mistrzostwach Świata

W dniach 30 czerwca do 3 lipca 2011 roku 
w  Kowarach - Karpaczu, odbyły się III Otwar-
te Mistrzostwa Polski Karate Shotokan FSKA 
i  XV Międzynarodowe Letnie Seminarium 
Szkoleniowe, na którym treningi szkoleniowe 
prowadzili hanshi Kenneth Funakoshi oraz 
sensei-owie Mirosław Adamowski i  Andrzej 
Barczewski. Seminarium odbyło się w  Ko-
warach. W  Karpaczu rozegrane zostały kon-
kurencje Mistrzostw Polski, gdzie zawodnik 
Poznańskiego Klubu Karate WKF, Kamil Zalas, 
zaprezentował swoje umiejętności na najwyż-
szym poziomie. Najpierw w  konkurencji Kata 
zajął III miejsce i zdobył brązowy medal, a zaraz 
po tym po wyczerpujących walkach zajął też III 

miejsce w  Kumite. W  tym miejscu słowa 
uznania dla wytrwałości Kamila, gdyż bez 
chwili wytchnienia staczał kolejne walki 
w następujących po sobie konkurencjach.
Tradycyjnie kategorie, w  jakich startuje 
Kamil, są najliczniej obsadzone. Także tutaj 
nie mogło być inaczej. Pieczę nad umie-
jętnościami Kamila sprawuje sensei Arka-
diusz Borowicz 3 Dan. Według informacji 
podanej przez organizatora w Seminarium 
i  Mistrzostwach wzięło udział prawie 300 
zawodników z  27 klubów oraz sędziowie 
i  działacze z  krajów UE i  państw postra-
dzieckich, a także m.in. z Maroka i USA.
Katarzyna	Leszczyńska	-	Mikołajczak

Joanna Witkowska wywalczyła V miejsce 
podczas rozgrywanego Pucharu Euro-
py Juniorek. Zawody zostały rozegrane 
w dniach 23-24 lipca br. w nadmorskiej 
miejscowości Cetniewo. W zawodach 
uczestniczyło 358 zawodniczek i zawod-
ników gdzie reprezentacja Polski zdobyła 
14 medali. Mieszkanka Krosinka zawod-
niczka wagi 44 kg, obecnie uczestniczy 
w zgrupowaniu Kadry Polski Juniorek, 
które odbywa się w Cetniewie i szykuje 
się na kolejny start w Pucharach Europy 
oraz głównej imprezy, czyli Mistrzostwa 
Europy i Świata
ze	sportowym	pozdrowieniem
Klub	Sportowy	Akademia	Judo
www.akademiajudo.pl  	
www.judo-poznan.pl
biuro@akademiajudo.pl
Radosław	Miśkiewicz

Ambitna walka o mistrzostwa
„I gdzie tu sprawiedliwość na tym świecie: zdolna, odnosi sukcesy, a do tego jeszcze taka ładna...!”. 
Tymi słowami podsumował artykuł o ustanowieniu nowego rekordu kraju w trójskoku przez Annę 
Jagaciak pewien starszy pan. I trudno się z nim nie zgodzić.

W wywiadzie udzielonym w ubiegłym 
roku Orange Sport Info, (który bez pro-
blemu można znaleźć w Internecie, go-
rąco polecam) Anna Jagaciak, rocznik 
1990, przyznaje się, że do sportu jej nie 
ciągnęło. Ojciec Ani, Jarosław Jagaciak, a 
obecnie także jej trener, chciał zaszcze-
pić w niej bakcyla do uprawiania sportu. 
I całe szczęście udało mu się, dzięki czemu 
mamy trenującą w MKS Juvenia Puszczy-
kowo obiecującą lekkoatletkę, startującą 
w trójskoku i skoku w dal.
Początek sukcesów sportowych Ani Jaga-
ciak to ustanowienie w maju 2008 roku 
nowego rekordu Polski juniorów w trój-
skoku.  Rok później podczas mistrzostw 

Europy juniorów w Nowym Sadzie zdoby-
ła brązowy medal w skoku w dal. W lipcu 
2010 roku została mistrzynią Polski w sko-
ku w dal i wicemistrzynią w trójskoku. Na 
mistrzostwach Europy w Barcelonie re-
prezentowała Polskę w tych dwóch kon-
kurencjach. W skoku w dal ze świetnym 
wynikiem awansowała do finału, gdzie 
ostatecznie zajęła 10. miejsce.
2 i 3 lipca 2011 w Gdańsku odbyły się Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Polski, w których 
Anna Jagaciak zdobyła dwa złote medale. 
Wynikiem w trójskoku – 14.25 – ustanowi-
ła swój rekord życiowy i nowy rekord Pol-
ski młodzieżowców. To nie jedynie złoty 
medal, ale także spełnienie tak zwanego 

minimum B, którego osiągnięcie oznacza 
możliwość wyjazdu na mistrzostwa świa-
ta seniorów w Tegu w Korei Południowej. 
Dodatkowym warunkiem było uzyskanie 
medalu na Mistrzostwach Europy do lat 
23, które odbyły się w Ostravie w dniach 
14 – 17 lipca. W trójskoku wywalczyła brą-
zowy medal z wynikiem 13,86 m, przegry-
wając walkę o drugie miejsce z Rumunką 
Toma Carmen, która skoczyła 13.92 m. W 
walce o medale w skoku w dal Annie Ja-
gaciak zabrakło 13 centymetrów do me-
dalu – zajęła czwarte miejsce.
Seria sukcesów Anny otwiera jej drogę do 
wyjazdu na mistrzostwa do Korei, ale nie 
zamierza spocząć na laurach. Teraz speł-
nia minimum B, jednak ambitnie nadal 
będzie walczyć o osiągnięcie minimum 
A, które w trójskoku wynosi 14,30 (rekord 
życiowy – 14,25 m) i w skoku w dal 6,75 
m (rekord życiowy Ani – 6,74 m). Okazję 
ku temu będzie miała podczas mistrzostw 
Polski w Bydgoszczy, które odbędą się w 
dniach 11 – 13 sierpnia. Trzymamy mocno 
kciuki za zawodniczkę Juvenii i jesteśmy 
przekonani, że w przyszłym miesiącu po-
informujemy o jej kolejnych sukcesach.
	 Magdalena	Krenc
	 Fot.:	QBAPOLSKA

sport

na granicy Mosiny  
i Puszczykowa

 działka 1000 m. kw., 
pięknie, ustronnie 

położony. 

SPRZEDAM
DOM

Tel 668 089 556
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Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie
Montaż płyt gipsowo-kartonowych

Su�ty podwieszanie
Układanie wykładzin, płytki

Produkcja i Montaż
• 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

w branży od 1992 r.

                        

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

ELEWACJE   TO   NASZA   SPECJALNOŚĆ

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

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

MIESZALNIA TYNKÓW I FARB

BIURO CZYNNE CODZIENNIE OD GODZ. 8.00 - 16.00
W SOBOTY OD 8.00 - 14.00

CZAPURY, UL. KRĘTA 12

OFERUJEMY
HURTOWĄ SPRZEDAŻ
OLEJU NAPĘDOWEGO

TEL. 606 833 000

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

B I U R O  R AC H U N KO W E
62-022 Sasinowo, ul. Poznańska 13

0-61 893 83 77, 0-602 649 793
OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE

BIURO CZYNNE

Prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów•

Prowadzenia ewidencji przychodów - ryczałt•

Rozliczenia podatkowe PIT•

Kadry i płace•

Rozliczenia ZUS•

Sporządzanie wniosków na kapitał początkowy•

Od poniedziałku do piątku w godz. 17-19
Wcześniejsze godziny proszę uzgadniać telefonicznie

BIURO POSIADA LICENCJĘ
MINISTRA FINANSÓW NR 15229/99

SPECJALISTA PSYCHIATRA
lek. med. Antonina Zięba

SPECJALISTA PEDIATRA
lek. med. Albin Zięba

leczenie nerwic, depresji, psychoz,
rozmowy terapeutyczne

(przyjęcia uzgadniać telefonicznie)

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

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

Odkryj wyjątkowy klimat 
na osiedlu bajkowym

w Kołobrzegu!
Przy ulicy Mazowieckiej, blisko centrum Kołobrzegu, 

realizowany jest zespół budynków mieszkalnych. 
Osiedle zostało zaprojektowane z myślą o 

wymagających i ceniących spokój mieszkańcach.
W ramach realizowanego kompleksu oferujemy 

lokale mieszkalne o powierzchni od 35 do 150 m2.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń: 94 35 442 66 

lub zajrzyj na stronę:
www.patiokolobrzeg.pl/osiedle-bajkowe

APARTAMENTY NAD MORZEM

- profesjonalna obsługa 
księgowa i kadrowa 
rm

- zakładanie spółek z o.o. !!!

ul. Poznańska 70
62-040 Puszczykowo

tel. 798 70 20 14

Licencja Ministerstwa Finansów

Biuro Rachunkowe
mgr Karina Ciesielska

Jerzy Boruczkowski
Halina Boruczkowska

62-050 Mosina
ul. Pożegowska 30 

Tel. 061 813 26 70
kom. 0 603 595 700

Zakład Wielobranżowy Brukarstwo
Prowadzenie ksiąg 

przychodów i rozchodów
Handel

Szkółka Drzew
i Krzewów Ozdobnych

ul. Lipowa 10 Puszczykowo
wjazd od szosy 430 Poznań-Mosina

tel. 602 805 672 lub 61 8 133 226
 www.szkolka-wojnowski.pl

Sprzedaż w dni powszednie
od 9 do 17 w soboty od 9 do 14

OFERUJE
- własnej produkcji Sadzonki drzew 

i krzewów iglastych i liściastych, 
w pojemnikach oraz kopane (bryła w jucie)

- profesjonalne urządzanie ogrodów „pod 
klucz” na bazie własnego materiału

- Klientom indywidualnym urządzającym 
we własnym zakresie ogrody i zamawia-
jącym u nas komplet roślin - pełne 
doradztwo gratis

GABINET
NEUROLOGICZNO -  PSYCHIATRYCZNY

Mosina, Dworcowa 3 ( budynek Przychodni)

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

MOŻLIWOŚĆ  WIZYT   DOMOWYCH

62-050 Mosina Pl. 20 Października 12/3
tel 61 813 67 88, 795 598 064, 604 223 830

Zapraszamy pn – pt  9.00 – 16.00

Oferujemy usługi w zakresie:
• pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
• pośrednictwo w najmie nieruchomości
• kupno i sprzedaż nieruchomości
• doradztwo inwestycyjne i majątkowe 
• obsługa prawna i notarialna transakcji
• oszacowania wartości rynkowej nieruchomości
• rzeczoznawstwo majątkowe
• mapy, wypisy, wyrysy geodezyjne
• kredyty hipoteczne

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
Poszukujemy dla naszych Klientów:
• gruntów inwestycyjnych
• gruntów rolnych
• gruntów AG
• działek budowlanych
• domów, mieszkań
• ofert wynajmu

Wiesław Skibiński

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

DZWOŃ!!!

660 031 893
668 743 338

061 898 10 59
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PRODUCENT  MEBLI KUCHENNYCH I BIUROWYCH

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

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

Ceny producenta

zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

miał - ekogroszek
orzech - kostkaWĘGIEL

opałowe - kominkowe
DREWNODREWNO

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

Węgiel brunatnyWęgiel brunatny
BrykietBrykiet

SUPER JAKOŚĆ   SUPER CENA
PROMOCJA CENOWA !!!

Bezpłatny kupon ogłoszeniowy

treść ogłoszenia: ............................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Kupony ogłoszeniowe (do 20 słów) prosimy przesyłać na adres redakcji 
lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej przy ul. Topolowej 1. (I piętro)

- �rmy
- instytucje
- osoby prywatne

AsenWYWÓZ 
NIECZYSTOŚCI 

PŁYNNYCH

tel. 509 917 655
ZAPRASZAMY

Realizujemy zlecenia
w ciągu 24h!!!

Diagnostyka komputerowa 
systemów elektronicznych

Naprawa instalacji i podzespołów 
elektrycznych

Alarmy, immobilisery, blokady 
skrzyni biegów, zabezpieczenia, 

zamki centralne

AUTO – ELEKTRYK

AUTO – KLIMA

AUTO - ZABEZPIECZENIA

Tadeusz & Paweł Marciniak
Mosina, ul. Chodkiewicza 15

Tel. 61 8132 633,
kom. 509 533 393, 503 566 196

www.autoelektryk.com.pl

POMOC DROGOWA

Wynajmę pomieszczenia
na cele usługowo-biurowe

w centrum miasta 
Pl. 20 Października 26 piętro.

Informacja pod nr tel. 601 863 256

tel: 61 813-21-12

mieszczący się
w Dymaczewie Nowym k/Mosiny 

poszukuje :

- recepcjonistki
- kucharza
- kelnera
- pokojowe

sprzedaż
 ocena
         naprawa

Akumulatory 

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

Mosina, ul. Poznańska 5
tel. 606 645 322

8 działek budowlanych 
w Jaszkowie k. Śremu 

Więcej na: 
www.dzialkijaszkowo.

republika.pl

Na sprzedaż

tel. 661 622 985

pod hipotekę nieruchomości 
nawet na 20 lat,

również z opóźnieniami w BIK. 

Możliwy dojazd do Klienta.

KONSOLIDACJA
KREDYTÓW

tel. 692 495 514

Działkę budowlaną
o powierzchni min. 1000 m2

w Mosinie lub w Puszczykowie, 
lub stary dom do remontu

Kontakt:
607-984-070
601-624-212K

U
P
IĘ

K
U
P
IĘ

gospodarstwo
lub

grunt rolny

tel. 602 787 985

KUPIĘ

• diagnostyka budynków w celu 
zmniejszenia kosztów ogrzewania oraz 
zużycia energii elektrycznej,

• sporządzania świadectw charakterystyki 
energetycznej budynków,  mieszkań 
i lokali użytkowych,

• doradztwa w zakresie budownictwa 
energooszczędnego.

Tel. 605 990 411

Doradca energetyczny
oferuje usługi:

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

DZWOŃ!!!

660 031 893
668 743 338

061 898 10 59
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Usługi stolarskie

Robert Mróz

62-050 Mosina
tel. 606 471 045 ul. Leszczyńska 43

Wykonujemy: schody, zabudowy, szafy

Zakładamy: parkiety, boazerie, wykończenia,
drzwi zewnętrzne i wewnętrzne

RySUNEK i malarstwo dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Lekcje indywidualne i grupowe. 
Tel. 604 293 392

ogłoszenia drobne

PRACA
INSTALATOR

WOD-KAN
GAZ, C.O.

tel. 504 55 88 57

PRACA
INSTALATOR

WOD-KAN
GAZ, C.O.

tel. 504 55 88 57

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna)
WSPÓŁPRACA: Janek Bylczyński, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak, 
Wojciech Czeski, Tomasz Zgrzeba
Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00
Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać do 
skrzynki przy ul. Topolowej 1. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

62-050 Mosina, ul. Topolowa 1 
tel./fax 61 898 10 59
kom. 660  031 893 
www.gazeta-mosina.pl 
e-mail: ebylczynska@op.pl 

Skup pojazdów
do KASACJI

tel. 61 8163 809
kom.609 562 981

transport GRATIS
płacimy GOTÓWKĄ

Murowanie klinkieru, kamienia polnego, 
kamienia naturalnego, łupka granitowego, 

kostki granitowej. 
Z tego materiału wykonuję ogrodzenia, kominy, 
elewacje jak również architekturę ogrodową, jak 
grille, kominki, murki oporowe, ozdobne, różne-

go rodzaju łuki, sklepienia, półki i inne bajery. 
Tel. 605-570-137

Wynajmę pomieszczenia
na cele usługowo-biurowe

w centrum miasta 
Pl. 20 Października 26 piętro.

Informacja pod nr tel. 601 863 256

przy jeziorze w Kórniku
110m2- 315 tys.

Sprzedam DOM

tel. 509 578 339, 603 501 560

bez pośredników

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

DZWOŃ!!!

660 031 893
668 743 338

061 898 10 59



40


