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Szanowni Mieszkańcy
Aby aktywnie pełnić swoją funkcję
i być rzeczywistym rzecznikiem
mieszkańców gminy Mosina,
szczególnie mojego okręgu
wyborczego, podejmuję od września

dyżur radnej

w każdy ostatni wtorek miesiąca
w godzinach od 15,00 do 17,00
w budynku Szkoły Podstawowej
przy ulicy Krasickiego w Mosinie.

zapraszam
Wiesława Mania
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Nowy wiceburmistrz Mosiny
Od listopada br. Mosina ma nowego wiceburmistrza. Burmistrz
Zofia Springer wybrała na to stanowisko Waldemara Krzyżanowskiego. Zastąpił on Przemysława Pniewskiego, który przestał pełnić tę funkcję z powodów zdrowotnych.
Waldemar Krzyżanowski mieszka w Daszewicach i ma 38 lat.
Jest żonaty i ma dwóch synów. Nowy wiceburmistrz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
oraz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
(kierunek politologia). Ukończył również kurs dla rzeczników
prasowych I i II stopnia oraz studia podyplomowe na kierunku
Public Relations na poznańskim UAM. Od 2009 do 2011 roku
pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej w departamencie
prasowo-informacyjnym. Wcześniej zatrudniony był w 31 Bazie
Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, 76. Dywizjonie Rakietowym w Poznaniu.
Lubi książki podróżnicze, szczególnie W. Cejrowskiego. Gra na
gitarze klasycznej, a jego mottem życiowym jest sentencja: nie
ma rzeczy nie do zrobienia. (red.)

Śledztwa nie będzie

Poznańska Prokuratura Rejonowa odmówiła wszczęcia śledztwa przeciwko byłej burmistrz
Puszczykowa, Małgorzacie Ornoch – Tabędzkiej.
Przypomnijmy, w maju tego roku Rada
Miejska Puszczykowa złożyła do Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłą burmistrz
przy budowie przystani na Warcie. Efektem kontroli, którą wcześniej przeprowadziła komisja rewizyjna był zarzut, że
inwestycja była prowadzona w sposób
noszący znamiona naruszenia prawa
budowlanego, prawa o zamówieniach
publicznych oraz ustawy o finansach publicznych. Wniosek tej komisji o skierowanie zawiadomienia do Prokuratury został imiennie przegłosowany, 13 głosami
za i 2 wstrzymującymi się.
Budowa mariny rozpoczęła się w 2008
r., Urząd Miejski otrzymał na nią dofinansowanie Marszałka Województwa.
Zakończenie budowy miało nastąpić w
2010 r., ale jak tłumaczył wówczas Urząd,
przeszkodą były dwie kolejne powodzie i
wysokie stany wód.
Kontrola Marszałka, spowodowana przedłużaniem się prac, pod koniec 2010 r.
wykazała, że środki z dotacji wydawane
były prawidłowo. Nadzór budowlany
kontrolował inwestycję dwukrotnie i także nie stwierdził uchybień. Prace dokończono zgodnie z zaleceniem Marszałka
wiosną 2011 r. (eb)

informacje
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Lej jak po bombie
Tak wyglądała ulica Sowiniecka w Mosinie, na odcinku między ulicami Dembowskiego a Wiosny Ludów po potężnej awarii – 9 października pękła tam rura z wodą o dużej średnicy. Zalane zostały
(całkowicie) piwnice pobliskich domów i przydomowe ogrody.
Ogromny ubytek ziemi i piasku, który spłynął razem z wodą (także
na pobliskie posesje) sprawił, że widok był niesamowity – dziura
w ziemi wyglądała jak po uderzeniu bomby. Nie spowodowało
to jednak zakłóceń w dostawie wody do mieszkań - płynęła specjalnie założonymi „bypasami”. Burmistrz Mosiny Zofia Springer
zapowiada, że mieszkańcy, których posesje zostały zniszczone
otrzymają odszkodowania. (red.)

„Szkoła z Pasją” w Mosinie
W związku z ogłoszeniem przez minister edukacji narodowej
roku szkolnego 2011/2012 „Rokiem Szkoły z Pasją” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie realizowany
jest całoroczny projekt pod nazwą „Wesołe spotkania z techniką,
czyli jak z niczego zrobić coś”.
Celem projektu jest działanie na rzecz zapewnienia uczniom
warunków do możliwie najpełniejszego rozwoju ich pasji i
uzdolnień. W każdym drzemie, bowiem jakiś talent. Trzeba go
tylko odkryć i umiejętnie rozbudzić.
Zajęciami objęci są uczniowie z głębszym upośledzeniem
umysłowym z klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klas
przysposabiających do pracy. Są to spotkania w grupach między-klasowych, w ramach, których uczestnicy, oprócz działań
na rzecz własnego rozwoju, uczą się zaangażowania i współpracy podczas wykonywania wspólnego zadania. Każdy ma do
wykonania swoją część pracy, jednak tylko wspólne działania
i zaangażowanie poszczególnych uczestników pozwalają na
uzyskanie końcowego efektu. Ważny jest indywidualny rozwój
każdego ucznia, dostosowany do jego możliwości i potrzeb, ale
i jednocześnie uczenie go współpracy, współodpowiedzialności
za wykonywane zadanie, wrażliwości na potrzeby innych, działania dla wspólnego dobra.

Dodatkowo projekt ma za zadanie pokazanie ciekawych sposobów
wykorzystywania w pracy z uczniami materiałów odpadowych
oraz surowców wtórnych, takich jak: ścinki materiałowe, kubki po
napojach, nakrętki, plastikowe butelki, pudełka po zapałkach...
Pierwsze z takich spotkań pod nazwą,, Jak nie nudzić się jesienią” odbyło się 11 października 2011 r. Wzięli w nim udział
uczniowie z oddziałów gimnazjalnych.
Projekt realizowany jest przez nauczycieli SOSW: Ewę Urbaniak,
Ewę Malinowską i Macieja Jakubowskiego.
Ewa Malinowska

Panorama z Pożegowskiej Góry
W lipcowym numerze GMP informowaliśmy o dofinansowaniu
przez Unię Europejską budowy wieży widokowej na Pożegowskiej Górze. Do Urzędu dotarła już wizualizacja obiektu, którą
prezentujemy naszym Czytelnikom.
Wieża widokowa o wysokości 16 metrów powstanie w ramach
projektu „Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu
WPN – budowa miejsc wypoczynku i edukacji ekologicznej” na
terenie tzw. Glinianek. Na to zadanie Mosina otrzymała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 484.120 zł, co
pokryje 85% kosztów.
Teren pod budowę wieży został wybrany celowo, ponieważ jest
to najwyżej położony punkt w całej gminie. Projektanci obiecują, że przy dobrej widoczności, z platformy widokowej będzie
można zobaczyć nie tylko najbliższą okolicę, ale nawet Poznań .
W ramach projektu, w pobliżu wieży o drewnianej konstrukcji
zostaną zbudowane dwie wiaty biwakowe z ławkami, kładka
oraz parking samochodowy. Całość projektu uzupełnią tablice

edukacyjne i informacyjne, kosze na śmieci. W pobliżu parkingu zostanie także ustawiona toaleta.
Turyści będą mogli korzystać z wieży widokowej od przyszłego
roku. (red.)
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Drogowe inwestycje
Korzystając z pięknej jesiennej pogody drogowcy realizują na
terenie gminy Mosina kilka inwestycji związanych z budowami i
modernizacjami dróg i ulic.
W Mosinie maszyny budowlane pracują, m.in. na ul. Reja, gdzie
trwa budowa nawierzchni. Jednak zanim powstanie nowa nawierzchnia, zgodnie z dokumentacją powstaje kanalizacja deszczowa. Dopiero wtedy można rozpocząć budowę samej nawierzchni oraz chodników, które są częścią tej inwestycji.
Prowadzone są także prace przy budowie odwodnienia i nawierzchni na ulicy Jodłowej w Czapurach. Wykonawca najpierw
musiał uporać się z problemem odprowadzenia wód deszczowych. Ulica Jodłowa znajduje się w rejonie, gdzie występują
bardzo ciężkie warunki geologiczne, utrudniające wsiąkanie
wody w ziemię. To właśnie z tego powodu konieczna była budowa kanału deszczowego ze specjalnym separatorem i osadnikiem oraz drenaży. Na kanalizacji zostanie ułożona nawierzchnia z „eko-kostki” oraz chodniki.
Na terenie całej gminy zakończyły się także remonty cząstkowe
ulic z nawierzchniami bitumicznymi. Drogowcy wykonali „łaty”,
likwidują dziury i przełomy o łącznej powierzchni 3.800 metrów
kwadratowych. Nawierzchnie reperowano, m.in. na ulicach:
Orzeszkowej, Śremskiej (odcinek od przejazdu kolejowego do
skrzyżowania Leszczyńska – Śremska – Wawrzyniaka – Mostowa), Wawrzyniaka, Czereśniowej, Gruszkowej i Skrajnej w Mosinie oraz w Daszewicach i Wiórku.
Na koniec października zaplanowano także jesienne profilowanie dróg gruntowych. Poprzednie zgodnie z ustaleniami przetargowymi odbyło się wiosną. W tym roku specyfikacja przetargowa obejmowała wykonanie prac na ponad 250 ulicach.
Równiarki mają do pokonania ponad 140 kilometrów bieżących
dróg (105 km w sołectwach, a 39 km w mieście). (red.)

Kolejna „schetynówka”
			 w Mosinie
Wszystko na to wskazuje, że w Mosinie kolejna ulica będzie
realizowana w ramach Narodowego programu Przebudowy
Dróg Lokalnych. Tym razem w ramach „schetynówek” będzie wykonana ulica Piaskowa, łącząca Krosno z Krosinkiem,
która znalazła się na IV miejscu listy rankingowej inwestycji
przeznaczonych do realizacji. Na odcinek o długości niemal
kilometra Mosina otrzyma milion złotych dofinansowania.
(red.)

Niemiecka orkiestra zagrała w Mosinie
Trzy październikowe dni spędziła w Mosinie 50 osobowa delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Seelze z Niemiec. Z wizytą przybyli przedstawiciele władz samorządowych: burmistrz Seelze
– Detlef Schallhorn, przewodniczący Rady Miasta – Gerold
Papsch, urzędnicy, Bractwo Kurkowe i Harcerze z Seelze oraz
orkiestra – Modern Sound[s] Orchestra.
Była to pierwsza, tak liczna, niemiecka wizyta w Mosinie. Goście zwiedzili miasto i zabytki, pałac i Mauzoleum w Rogalinie,
byli także w Poznaniu. Część uczestników zakwaterowana
została w domach mosińskich rodzin (jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, burmistrz Seelze mieszkał w domu burmistrza
Mosiny), a ci, którzy zdecydowali się zamieszkać w hotelu, podobno żałowali swojej decyzji już następnego dnia.
Trzydniowe spotkanie stanowiło początek obchodów 10-lecia
współpracy obu gmin.
Wśród wielu atrakcji związanych z wizytą niezwykłym okazał
się koncert galowy w Mosińskim Ośrodku Kultury (8 października), który zainaugurował współpracę między orkiestrą niemiecką a polską. Razem z Modern Sound[s] Orchestra wystąpiło Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. A. Jerzaka z
Mosiny. Podczas powitania gości w Sali koncertowej burmistrz

Zofia Springer wyraziła zadowolenie, że wreszcie wieloletnia
współpraca obu gmin zaowocowała wizytą orkiestry. Koncert
rozpoczęto hymnami obu państw, następnie każda z orkiestr
zagrała swój repertuar - publiczność obydwa występy przyjęła
entuzjastycznie – podobnie jak utwory wykonane wspólnie.
Niewykluczone, że równie liczna, polska delegacja odwiedzi w
przyszłości Seelze, mówił o tym burmistrz Schallhorn w swoim
wystąpieniu przed koncertem.(red.)

wydarzenia
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Krzyż w naszych sercach
„Panie Ty widzisz, Krzyża się nie lękam,
Panie Ty widzisz, Krzyża się nie wstydzę;
Krzyż Twój całuję, pod Krzyżem uklękam,
Bo na tym Krzyżu Boga mego widzę”.
Tak rozpoczęły swój październikowy występ (miesiąc różańca świętego) „Dzieci
i młodzież spod Krzyża przy ul. Śremskiej”. Nie pierwszy już raz miałam okazję widzieć je w tym miejscu – na skraju lasu, na końcu Mosiny. Spotykają się
od dziewięciu lat, spektakle, w których
grają przygotowuje z nimi Bożena Michalak. Dwie z dziewcząt, które pierwszy
raz tam wystąpiły są już dzisiaj mężatkami, cztery studiują - mówi się o nich,
że wyrosły pod Krzyżem. Ale myliłby się
ten, kto sądziłby, że są to tylko dziecięce, teatralne próby. Jest to przepiękna
modlitwa, za każdym razem, z różnych
okazji, czy to nabożeństwa majowego,
czy rocznicy objawień Matki Bożej, czy
kościelnego święta. I za każdym razem
uczestniczy w tym publiczność, czyli
księża, siostry zakonne, czasami władze
miasta, rodzice i mieszkańcy.
Październikowa, głęboka zaduma dzieci
nad Krzyżem wyrażona została w spektaklu, (autorstwa pani Bożeny), opowiadającym o kondycji współczesnego, młodego człowieka w odniesieniu do życia
i męki Chrystusa, do wiary i niewiary w
Boga. Główny wątek stanowiły polemiki między wierzącymi i nie wierzącymi,
uczniami, dziećmi i Jezusem, o tym, co w
życiu jest najważniejsze:
- „Współczesny świat, gdzie liczy się tylko
pieniądz i siła, nie potrafi zrozumieć człowieka, który idąc przez życie nie rozpycha
się i nie kłamie, w pokorze przyjmuje życiowe porażki. Dziękujemy Jezu za ludzi uczciwych i sprawiedliwych, którzy w pokorze
serca wypełniają Twoje przykazania”.
- „Dziś jest wiele prawd i wielu ludzi.
Jedni szukają Prawdy przez całe życie,
inni odnajdują Ją od razu i dzielą się Nią
z innymi. Jeszcze inni odrzucają Ją, bo
jest niewygodna, a inni dodatkowo Ją
zwalczają”.
- „Jezus Swoje słowa zapisał przez Swoich
apostołów. Przekazał nam – stworzyłem
ten świat dla ciebie. Dla ciebie umarłem
na Krzyżu, dla ciebie płynęła Moja Krew
i zostało przebite Moje Serce. Ale ty człowieku masz wolną wolę, możesz wybierać swą drogę życia”.
Na początku, czyli dziewięć lat temu była
to duża grupa – 50 dzieci, która z ledwością
mieściła się w domu pani Bożeny, gdzie

odbywają się próby i przygotowania.
Dzisiaj spotkania pod Krzyżem, choć wciąż
przychodzi tutaj sporo dzieci, przegrywają
z zajęciami dodatkowymi, z lekcjami nauki
języków, sportem, itp. Szkoda…

Pani Bożenie należą się ogromne wyrazy
uznania za bezinteresowną i niezwykłą
pracę z mosińską młodzieżą.
		
E.B.
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Listopad jest inny…
To szczególny miesiąc. Na przynajmniej kilkanaście dni przed
pierwszym jego dniem i również dwa tygodnie później, myślimy częściej o przemijaniu życia.
Presja wymowy święta Wszystkich Świętych i Święta Zmarłych
dotyczy niemal każdego świadomego człowieka z kręgu naszej
kultury, niezależnie od światopoglądu. Zauważyłem, że choć
spora grupa spośród nas zaczyna właśnie w dni poprzedzające
żyć w jakimś niezrozumiałym „crescendo” czasu, którego apogeum są właśnie 1 i 2 listopada, to jednak wewnętrznie stajemy
się jakby bardziej stonowani, skłonni do zadumy i wspomnień.
Równocześnie nawiązujemy lub odnawiamy kontakty na cmentarzach z ludźmi „ od sąsiednich grobów”, albo nareszcie spotykamy się po roku z dalszą (mam na myśli również kilometry),
rodziną. Wymieniają się uczucia i współczucia…
Pierwszy i Drugi Dzień Listopada…Czas wspominania tych, co
odeszli. Najbliższych, którzy nam dali życie, a bywa, że tych, którym je daliśmy, a nie było im dane zasmakować go i przeżyć.
Chyba też w te dni wielu z nas dokonuje swoistej oceny i podsumowania swojego życia. Pojawiają się wspomnienia wydarzeń i
związane z nimi osoby, które były dla nas znaczące, czasami jak
kamienie milowe.
Wielu z nas, szczególnie będących „w popołudniu” życia mierzy
czas od śmierci różnych osób, nie tylko najbliższych, w konkretnych sytuacjach mówiąc: to było jak jeszcze ojciec żył lub: na
krótko przed śmiercią Władka…
Listopad, miesiąc inny, miesiąc wyciszenia i zamierania przyrody
przed zimą, po której będzie wiosna. I Wielkanoc…
Tak inne są nasze myśli nad mogiłami, gdy czasami samotnie idziemy alejkami cmentarzy w szeleście opadłych liści, przywołując z
naszej pamięci przystanki swojego życia. Te chwile refleksji nad
przemijaniem potrafią zaowocować na różny sposób, bywa, że
zmianą naszej postawy wobec innych, lub choćby wierszem.
Załączam wiersz, który napisałem w 2001 roku bardzo poruszony, po pogrzebie naszej bliskiej koleżanki, lekarki. Odeszła w
pełni sił, spełniona zawodowo i rodzinnie, lubiana i szanowana,
życzliwa, dobra… Mój ładunek emocjonalny był wówczas tak
duży, że wiersz dyktowałem mojej Żonie prowadząc samochód,

w ciągu niespełna 2 godzin powrotu do domu.
Wierszyk w swojej wymowie może nieco przewrotny, ale jestem
przekonany, że Najwyższy wie, o co mi chodzi.
Od tamtego czasu niemal codziennie go „odmawiam”.
Ryszard Krawiec

Podanie w sprawie mieszkania
/żegnając koleżankę Wandę/

Panie Boże mój, Jezu
Słyszałem to na pogrzebach, a także w niedzielę
Słowa Twe (z Ewangelii Jana czy może Łukasza),
Mówiłeś: W domu Mego Ojca mieszkań jest wiele;
I że najpierw sam tam pójdziesz, potem nas zapraszasz.....
A Kościół naucza, że Bóg - Ojciec dobry, sprawiedliwy,
Nakazuje nam, grzesznikom krnąbrnym, nade wszystko
Tu na ziemi pokutować za swe grzechy i przewiny
By móc na Sąd Boski stanąć śmiało, z duszą czystą.
Pewnie, że chcę Ciebie TAM zobaczyć Panie
Twoją chwałę, czystość dusz, anielskie pienia!
Tylko nie dziś! Jutro?! Boże chciej mieć zmiłowanieWszak sam wiesz, jak wiele mam TU jeszcze do zrobienia!
I dlatego
							
Boże Wielki, Trójjedyny, chcę się trochę potargować:
Moje grzeszki będą lekkie jak ...łódeczki z drewna balsa,
Będę także czynił dobro! Ale proszę-daj mi pokutować
Długo! W tym coś stworzył TUTAJ dla nas - w ziemskich slumsach!
				
		

Ryszard Krawiec 3.07.2001

Pożegnanie lata w internacie SOSW w Mosinie
W słoneczny, jesienny dzień wychowankowie i wychowawcy Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie tradycyjnie, jak co roku, pożegnali lato.
Tym razem bawili się w Luboniu w Miasteczku Country &
Western pod hasłem „Dziś sprawdzimy, Drodzy Moi, czy
zrobimy z Was kowboi”. Atrakcją imprezy poza zwiedzeniem miasteczka w towarzystwie Szeryfa „Jecka” i krótkim
pobytem w miejscowym areszcie było przede wszystkim
„przyuczenie do zawodu kowboja”. Polegało ono na wykonaniu przez wychowanków Internatu kilku zadań: rozwiązaniu krzyżówki, której hasło wskazywało nazwę Rancza
poszczególnych drużyn, ułożeniu puzzli stada krów i policzeniu ich, „podkuciu konia” – grupowe wbijanie gwoździa
w pieniek, wykazaniem się umiejętnością rzucania lassem
i wydojenia krowy – w roli krowy gumowa rękawiczka wypełniona wodą. Wychowankowie wspaniale poradzili sobie
z tak trudnymi zadaniami, wszyscy więc otrzymali „certyfikaty zawodowe”, które wręczyła „kowbojom” „Główna Ran-

czer SOSW w Mosinie” p. Bożena Mazur. Na koniec udanej
imprezy wszyscy posilili się kiełbaskami z ogniska oraz zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.
Joanna Kozłowska- Skoryna		
Jacek Krobski

wydarzenia
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Otwarcie Pracowni Angiologii
Z nowego, wartego 2,5 mln zł angiografu, zainstalowanego
w Szpitalu w Puszczykowie pierwsi pacjenci mogli korzystać
już w październiku. Po dwumiesięcznej modernizacji pomieszczeń Szpital uruchomił Pracownię Angiologii.
- Będziemy mogli leczyć wszystkie schorzenia w obrębie naczyń obwodowych, przede wszystkim miażdżycę naczyń oraz
problemy niedokrwienne związane z cukrzycą, w tym stopę
cukrzycową. Tak zaawansowane leczenie pomoże uchronić
wielu pacjentów przed amputacją – mówi Ewa Wieja, prezes
Szpitala. Konfiguracja techniczna urządzenia pozwala, by w

przyszłości wprowadzić także innego rodzaju terapie w obrębie naczyń krwionośnych.
Angiograf zainstalowany w Puszczykowie należy do najnowocześniejszych w kraju. W Wielkopolsce tej klasy urządzenie
znajduje się jedynie w Pleszewie. Sam aparat kosztował 2,5
mln zł, przygotowanie pomieszczeń - 0,5 mln. Szpital pozyskał
inwestora - firmę Arterie Art.
Szpital będzie ubiegał się o kontrakt z NFZ tak, aby pacjenci
ze schorzeniami naczyniowymi mogli korzystać z angiografu
nieodpłatnie.
  
Jolanta Sielska

Miażdżyca nie dotyczy tylko serca
O nowych możliwościach leczenia schorzeń naczyń obwodowych w puszczykowskim szpitalu, z profesorem Grzegorzem Oszkinisem - Prorektorem ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu, rozmawia Elżbieta Bylczyńska
E.B. - Bardzo uroczyście otwarto dzisiaj
pracownię angiologii, po przecięciu
wstęgi powiedział Pan, że jest to niezwykle ważne dla pewnej grupy pacjentów i dla mieszkańców regionu.
Prof. Grzegorz Oszkinis: - Chirurgią naczyniową zajmuję się od 30 lat, dlatego
bardzo cieszy mnie otwarcie tego oddziału. Co tydzień w Polsce 100 osób traci
kończyny z powodu chorób naczyń. Wynika to oczywiście z wielu przyczyn, ale
ogromną rolę odgrywa brak ośrodków,
które mogłyby pomóc tym chorym i dać
im nadzieję. Nadzieję nie tylko na uratowanie kończyny, bo w chirurgii naczyniowej czasem to się nie udaje, ale na to,
żeby poziom amputacji był niższy. Brzmi
to może szokująco, ale taka jest rzeczywistość. Jest tutaj z nami dzisiaj prof.
Zapalski, twórca chirurgii naczyniowej
w Wielkopolsce, ale i także w województwie Lubuskim (kiedyś była to wspólna
część Polski), klinika, którą reprezentuje
zajmuje się tymi problemami od dziesiątków lat. Uważamy, że istnieje ogromna
potrzeba powstawania tego typu ośrodków, ponieważ jeden ośrodek uniwersytecki to za mało, muszą istnieć lokalne
miejsca, w których mieszkańcy będą
mogli szukać pomocy. Choroby układu
krążenia zajmują najwyższe miejsca na liście najczęściej występujących chorób, a
kojarzy nam się z nimi na ogół tylko serce.
Leczymy zawały, ale większość tych cho-

rych nie umiera z powodu zawału serca,
lecz z powodu chorób naczyń obwodowych, czyli tych, które będziemy tutaj w
Puszczykowie leczyć.
W społeczeństwie pokutuje przekonanie,
że najgorszą chorobą jest choroba nowotworowa.
To nie jest do końca prawdą. Choroba nowotworowa jest uleczalna, jeśli w odpowiednim momencie ją rozpoznamy. Miażdżyca jest chorobą nie wyleczalną, ludzie,
którzy zaczęli chorować będą trafiać z

powrotem do ośrodków leczących tego
typu schorzenia. W związku z tym musi
ich w Polsce być więcej. Miażdżyca tętnic
nie dotyczy tylko serca, jak się na ogół
przyjmuje. Wynika to z prostej przyczyny
– na taką świadomość wpływają reklamy
lekarstw, które stawiają znak równości
między miażdżycą a sercem. Kolejną kalką myślową istniejącą w społeczeństwie
jest pojęcie, że cholesterol równa się
miażdżyca. Są to oczywiście nieprawdziwe stwierdzenia, bo miażdżyca to proces

wywiad
zwężania się tętnic. Bez względu na to,
czy one znajdują się w sercu, czy w centralnym układzie nerwowym, czy też w
kończynie - górnej lub dolnej. Miażdżyca
do proces ogólnoustrojowy, który dotyczy całego organizmu, wszystkich tętnic.
Tętnic, nie żył, (żyły to te naczynia, w których tworzą się żylaki, w żyłach nie może
być miażdżycy). Miażdżyca jest więc chorobą tętnic. U jednego człowieka pierwsze objawy mogą wystąpić ze strony serca – wtedy miażdżyca tętnic wieńcowych
jest bardziej zaawansowana, u innego
mogą wystąpić problemy z kończynami dolnymi. Ale u większości chorych z
miażdżycą tętnic wieńcowych występuje
również miażdżyca tętnic obwodowych.
Przyjęło się też uważać, że jeśli ma się
za wysoki poziom cholesterolu, należy
przyjmować leki obniżające ten poziom
(znowu reklamy), a nie będzie się miało
miażdżycy. Są tzw. czynniki ryzyka, dla
miażdżycy to właśnie poziom cholesterolu, ale jest to przecież nie leczone nadciśnienie, palenie papierosów – elementy
wpływające na stan tętnic latami. Ludzie
nie są tego świadomi. Żeby to zmienić musi być świadomy pacjent, świadomy
lekarz i muszą być warunki leczenia.
Miażdżyca, czyli zwężenie tętnicy, jakie są tego objawy?
Zwężenie tętnic powoduje mniejszy dopływ krwi do danego organu. Ze strony
nóg objawia się to tym, że chory idąc, po
pewnym czasie musi stanąć z powodu
bólu nóg. Zmniejszona ilość krwi to mniej
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tlenu i wytwarzanie się substancji powodującej ból. Ból, który nasila się stopniowo,
najpierw chory będzie musiał zatrzymać
się po 500 metrach, potem po 100, a w
miarę postępu choroby będzie przystawał
coraz częściej. Jeżeli dotyczy to serca, u
chorego przy wysiłku wystąpią bóle wieńcowe. W przypadku tętnic doprowadzających krew do mózgu wystąpi krótkotrwała
utrata przytomności. Mówimy o procesie
przewlekłym, ale istnieją jeszcze procesy ostre. Dla serca to jest zawał, a ostrym
procesem dla kończyn dolnych jest ostre
niedokrwienie. Chory funkcjonuje, chodzi,

może nawet nic nie wiedzieć o swojej chorobie i w ciągu jednego momentu zaczyna
go mocno boleć noga, jest to ból większy
od bólu onkologicznego. I tu mamy już do
czynienia z zagrożeniem życia.
Tak jak w Polsce rozwinął się system leczenia chorób serca i naczyń wieńcowych – mówi się o tym dużo – tak nie do
końca mamy świadomość, że istnieje bardzo poważny problem kończyn dolnych.
Jak już mówiłem, w Polsce tygodniowo
amputuje się kończyny u 100 osób. Pomijając aspekt społeczny i psychologiczny – zawsze jest to dramat - z punktu
widzenia ekonomii, człowiek, który traci
kończynę przestaje pracować, potrzebuje świadczeń, koszt jego funkcjonowania
jest większy niż stworzenie procedury ratowania tej kończyny.
Kto skorzysta z angiografu?
Na przykład pacjent, który ma problemy
z kończynami dolnymi, który chodził 200
metrów, a teraz, po dwudziestu musi stanąć z powodu bólu, jednym słowem pacjent z miażdżycą naczyń obwodowych.
To urządzenie (inaczej jest to rentgen)
pozwoli ocenić i wyleczyć jego tętnice,
poprzez założenie balonu, stenta, rozepchnięcie czy poszerzenie naczynia.
Dziękuję za rozmowę.

aktualności
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Nowe stawki podatków w Mosinie
Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej w Mosinie uchwalono między innymi nowe stawki podatków od nieruchomości, które będą obowiązywały w 2012
roku.
Generalnie stawki zostały podniesione o
poziom inflacji i będą kształtowały się na
następującym poziomie.
1. Od powierzchni użytkowej budynków
lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,65 zł za 1 m.kw.;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej 20,52 zł za 1 m. kw. ;
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł
za 1 m. kw. ;
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł za 1 m. kw.;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 7,22 zł za 1 m. kw.;
2. Od powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,80 zł za 1 m. kw.;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł za 1 ha
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,23 zł za 1 m. kw.;
3. Od budowli 2 % ich wartości.
Nieco wyższa jest jedynie podwyżka
stawki od gruntów pozostałych, która

wzrosła z 18 do 23 groszy za metr kwadratowy (maksymalna, dopuszczalna
stawka wynosi 43 gr.).
- Nasza stawka w porównaniu z okolicznymi gminami jest zdecydowanie niższa.
Dla porównania w Kórniku w tym roku
wynosiła już 37 groszy, a w Puszczykowie
i Komornikach 25 groszy, kiedy u nas była
ona określona na poziomie 18 gr., mówi
Zofia Springer, Burmistrz Mosiny.
Na terenie gminy znajduje się ponad 7
mln metrów kwadratowych takich gruntów. Miasto zainkasuje więc z tytułu tego
podatku ponad 1,7 mln zł.
Podczas październikowej sesji radni przegłosowali także nowe stawki opłaty targowej. Także one wzrosły o poziom inflacji,
jednak wszystkie zostały zaokrąglone do
pełnych złotówek w dół. Najmniej - 2 złote - zapłacą handlujący z ręki lub koszyka,
najwięcej wynosi opłata za sprzedaż z samochodu ciężarowego – 54 zł. (red.)

Nowe stawki podatków w Puszczykowie
Nowe stawki podatków uchwalili też w
październiku radni Puszczykowa.
Od 1 stycznia 2012 roku będą one wynosiły odpowiednio:
1. - od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,84 zł za m. kw.,
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha,
- pozostałych – 0,29 zł za 1 m. kw.;
2. - od budynków lub ich części:
- mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m. kw.,

- związanych z prowadzeniem działalnością gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej –
20,00 zł od 1 m. kw.,
- zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł
od 1 m. kw.,
- związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych – 4,45 zł od 1 m. kw.,
- pozostałych— 6,00 zł od 1 m. kw.;
- od budowli - 2 % ich wartości.

Jak wyjaśniał podczas sesji radnym skarbnik Piotr Łoździn, do przyczyn zmiany stawek podatku od nieruchomości należy
zaliczyć głównie : niezmienianie stawek
w latach 2009-2011; spadek realnych
wpływów z podatku; trudną sytuację finansową miasta; relatywnie niskie stawki
podatku na tle innych gmin; brak środków na inwestycje; nowe zadania (np. finansowanie OSP).
Według wyliczeń przedstawionych przez
skarbnika nowe stawki przyniosą wzrost
dochodu miasta o 400 tys. zł. (red.)

Bo my jesteśmy mądrzejsi
W poniedziałek, 31 października w dwóch naszych parafiach: Św. Mikołaja w Mosinie i Matki Bożej Wniebowziętej w Puszczykowie zostały zorganizowane uroczyste nieszpory ku czci Wszystkich Świętych. Już wiele
słów zostało wypowiedzianych na temat szkodliwości pogańskich obchodów Halloween i tylko od świadomości wiary i relacji z Bogiem zależy
nasz wybór. Obie parafie prowadziły modlitwy uczczenia w ten wieczór
wszystkich męczenników, błogosławionych, świętych i Matki Bożej, by
przez ich wstawiennictwo upraszać łaski wiary i świętości dla uczniów
Chrystusa, ale także o postawę opamiętania dla tych, którzy bezwiednie
wkraczają w przestrzeń okultyzmu. Niech zabawa i symbolika (np. dynie)
tego obchodu pogańskiego - nie przekreślą naszej świętości.
W ten wieczór ministranci z klasy III i V (Konrad i Łukasz), którzy przyszli do zakrystii, powiedzieli: „Wiele dzieci chodzi poprzebieranych,
ale my jesteśmy tu (w kościele), bo jesteśmy mądrzejsi i kochamy
Pana Jezusa.”
Rodzice chrześcijańscy, jaka jest Wasza odpowiedzialność za przekazywanie wiary? Czy macie jeszcze pragnienie świętości dla siebie i
dla swoich dzieci? XAP
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Obchody dnia papieskiego

oraz podpisanie aktu prawnego w Mosinie
Karol Wojtyła - pierwsze skojarzenie każdego z nas - PAPIEŻ. To właśnie tę postać
wspominamy w każdą niedzielę po 16
października. W 1978 roku został wybrany papieżem, jako jeden z najmłodszych
dostojników Kościoła. Decyzję tę podjęło 111 kardynałów, podczas konklawe w
Rzymie. Wypełniał swą misję jako 264 tak
ważna postać Kościoła katolickiego. Był
niezwykłym człowiekiem, potrafiącym w
każdym odnaleźć nawet głęboko ukrytą
zaletę. Wszędzie widział dobro. Jego działania, w czasie 27-letniego pontyfikatu,
spotkały się z powszechnym uznaniem
i zjednoczyły cały Kościół. Jan Paweł II
wziął udział w 104 podróżach, wygłosił
ponad 2400 przemówień i kazań, spędził poza Watykanem 590 dni, napisał
rekordową liczbę encyklik -14, a także 14
adhortacji apostolskich, 11 konstytucji
oraz 42 listy apostolskie. Podczas całego
swego pontyfikatu ogłosił 1318 błogosławionych. Swobodnie posługiwał się językiem włoskim, angielskim, francuskim,
niemieckim, portugalskim, rosyjskim, łaciną i klasyczną greką. Przyjął 1350 polityków i wziął udział w 1020 audiencjach
generalnych z udziałem ponad 15 milionów wiernych. To tylko część wszystkich
„rekordów papieskich”.
Wspominając postać Jana Pawła II warto
przypomnieć, że 1 maja 2011 roku został
On ogłoszony błogosławionym. Na dzień
wspomnienia w kalendarzu liturgicznym
został wyznaczony dzień 22 października.

Dlatego właśnie dnia 25 października w
Zespole Szkół Nr 2 w Mosinie odbyły się
obchody Dnia Papieskiego, połączone z
innym istotnym wydarzeniem - podpisaniem dokumentu, na podstawie którego
w naszej szkole powstała prawnie działająca instytucja, a mianowicie Szkolne
Koło Caritas. Jej zadaniem będzie niesienie pomocy potrzebującym.
Obchody zaczęliśmy od wspomnienia Papieża, jego podniosłych, celnych
uwag, a także głębokich, niosących
ważne przesłania myśli. Następnie przeszliśmy do części bardziej oficjalnej.
Grupa uczniów, pod kierownictwem
Małgorzaty Szeszko oraz księdza Adama
Przewoźnego zaprezentowała na forum
młodzieży gimnazjalnej, ważne aspekty
życia i działalności Jana Pawła II. Prezen-

tacje, wiersze, a także odśpiewana pieśń
„Szukałem Was” w pełni oddały charakter święta. Gościem specjalnym podczas
apelu był ksiądz Tomasz Ren, zastępca
dyrektora Caritas Polska w archidiecezji
poznańskiej. Po wprowadzeniu sztandaru, dyrektor Anna Balcerek-Kałek podpisała akt wraz z ks. Tomaszem Renem,
potwierdzający istnienie Szkolnego Koła
Caritas. Powołanie SKC nastąpiło także w
Gimnazjum nr 1 w Mosinie.
W ten sposób uczciliśmy beatyfikację naszego Papieża Polaka. Mamy nadzieję, że
wartości, które Jan Paweł II głosił i w które
wierzył, będą zawsze cenione, a my - młodzież, w której Papież widział przyszłość
- nie zawiedziemy Go.
Anna Wiesner

Atmosfera była rewelacyjna
W niedzielę, 30 października 80 dzieci
przy współpracy Szkół Podstawowych i
Parafii w Mosinie z opiekunami udało się
na mecz Lecha Poznań i Legia Warszawa.
Choć wynik zakończył się remisem, to
jednak atmosfera na stadionie była rewelacyjna. Już planowane są następne wyjazdy i prowadzone zapisy.
Działania duszpasterskie w parafii to nie
tylko modlitwa. Kościół to człowiek, a Kościół jest zawsze tam gdzie jest człowiek. By
wychować dojrzałą osobę nie można pomijać żadnej płaszczyzny życia istoty ludzkiej. Człowiek jest integralny: ciało, umysł,
emocje i dusza- niczego nie można przeceniać lub pomijać, bo to może prowadzić do
nieoczekiwanych złych konsekwencji.
XAP

wydarzenia
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Najtragiczniejsza karta historii Mosiny
Jak co roku mieszkańcy gminy uczcili
pamięć 15 obywateli polskich rozstrzelanych 20 października 1939 r. na mosińskim Rynku. Uroczystości rozpoczęły się
na cmentarzu, przy mogile poległych, następnie odprawiona została Msza św. w
kościele, po czym uczestnicy przeszli pod
pamiątkową tablicę, na miejsce kaźni.
- Data 20 października 1939 roku to data,
która szczególnie silnie wryła się w pamięć wielu mieszkańców Mosiny, która
spowodowała, że powstała najtragiczniejsza karta historii naszej miejscowości. Jest to też data, jedna z najtragiczniejszych dla wielu rodzin, które zostały
dotknięte działaniem okupanta niemieckiego. Polityka Niemców była jasno określona, polegała m. in. na eksterminacji
narodu polskiego. I właśnie to tragiczne zdarzenie u nas w Mosinie w sercu
miasta 20 października 1939 roku jest
tego koronnym dowodem, powiedziała
burmistrz Zofia Springer. - Pragnę również przypomnieć, że wiele podobnych
rozstrzelań i okrutnych mordów miało
miejsce w innych miejscowościach Wielkopolski. Spotykamy się w tym miejscu,
żeby oddać hołd naszym bohaterom, wybranym przez okupanta, jako osoby znaczące, szlachetne, kierujące się w życiu
honorem, Bogiem, Ojczyzną. Spotykamy
się, aby pochylić się nad ofiarą ich życia
i nad tym wszystkim, co wydarzyło się w
czasie II Wojny Światowej. Cale to zło powstało w sercach ludzi, nie sposób je zrozumieć, możemy spróbować wybaczyć,
ale naszym obowiązkiem jest przede
wszystkim pamiętać, że agresja, zło, jeżeli zagości w sercach ludzkich, nigdy nie
kończy się niczym dobrym. Wydarzenia
tego tragicznego dnia nieco przybladły,
dla młodego pokolenia nie są tak żywe
i budzące emocje, jak w osobach, które
żyją i pamiętają je. Dziękuję wszystkim za
przybycie, a szczególnie pani Marii Jaroszyk, która jest córką ofiary tego okropnego mordu – Antoniego Roszczaka. Myślami łączy się z nami jeszcze jedna pani,
córka Alojzego Kujatha, która nie mogła
przybyć na dzisiejszą uroczystość. (red.)

reklama
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LIMARO Spółka Jawna
Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych
62-050 Mosina, ul. Krasickiego 19-21
Telefon: 61 - 813-26-59

OFERTA PRACY
LIMARO
wiodący regionalny producent pieczywa
i wyrobów ciastkarskich zatrudni:
PIEKARZY I CIASTKARZY
MAGAZYNIERÓW
PRACOWNIKÓW POMOCNICZYCH DO
MAGAZYNU I PRODUKCJI
KIEROWCÓW (KAT. C – NIEKARANI)
Oczekujemy:
zaangażowania i szacunku dla pracy

DO WYNAJÊCIA ATRAKCYJNE
LOKALE W MOSINIE (PARTER)

tel. 502-505-161
wiêcej na www.tars.pl

Zainteresowanych prosimy o przesłanie
podania razem z CV na adres:
poczta@limaro.pl lub o zostawienie ich w
sklepie firmowym Limaro.

UWAGA! Od 1 stycznia 2012 r. szko³a
Leader School, zmienia swoj¹ siedzibê na
ulicê Ksprowicza 33 w Mosinie. Zapraszmy :-)

Centrum Meblowe

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

Sprzedam

pięknie położoną przy lesie
działkę w Puszczykowie.
Działka ma 500 m2, wszystkie media,
przyznane warunki zabudowy, dostęp
od brukowanej ulicy z dwóch stron.

Kontakt z właścicielem

505 341 837

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

reportaż
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Tango w Mosinie?
Może trudno to sobie wyobrazić – argentyńskie tango i porywająca muzyka w… gabinecie kosmetycznym. Ale tango to można zatańczyć nawet na jednym metrze kwadratowym powierzchni.
I moi rozmówcy zatańczyli je na koniec
rozmowy w gabinecie pani Magdy, przy
Placu 20 Października 24, w Mosinie. W
normalnych ubraniach, przy muzyce z
płyty, żebym mogła zobaczyć z bliska to,
co tak bardzo ich fascynuje.
Spotkali się „na tangu” w Poznaniu. Ona
– mieszkanka Nowinek, on – z Puszczykowa. Oboje uczyli się u najlepszych, argentyńskich mistrzów. W życiu zawodowym
zajmują się zupełnie czymś innym.
Magdalena Matecka, z wykształcenia
filozof, tango tańczy od 8 lat, z czego od
paru lat również regularnie w Paryżu. Z Paryżem wiąże się jej młodzieńcza przygoda
– jako 19 latka wyjechała do Francji na trzy
tygodnie do pracy i pozostała tam 10 lat…
Przyznaje jednak, że tak naprawdę za granicę wygnała ją ciekawość świata.
- Do Polski wróciłam między innymi dlatego, że chciałam zrobić studia, ale też
nigdy nie myślałam o opuszczeniu kraju na stałe, opowiada. – Później okazało
się, że z filozofii nie da się żyć i zaczęłam
szukać jakiejś alternatywy czysto zawodowej. Skończyłam szkołę kosmetyczną,
na początku tylko z myślą o pracy w tym
zawodzie, potem pewne zagadnienia na
tyle się poszerzyły, że zaczęłam kosmetykę traktować z pasją.
Krzysztof Mazurek, tłumacz literatury,
ma na swoim koncie 35 wydanych tłumaczeń literackich, wykładowca angielskiej literatury, w latach osiemdziesiątych
pracował na Uniwersytecie Bosforskim w
Stambule. Mówi, że kiedy wyda trzecią
powieść, a napisał dwie: „Podróż na liściu
bazylii” i „Osiem kroków tanga” - będzie
można o nim powiedzieć: pisarz. Od siedmiu lat tańczy tango, od trzech tego tańca
uczy. Dżudoka, znawca kuchni i żeglarz.
Nie jest to zwykły gabinet kosmetyczny,
w którym robi się paznokcie i maseczki
Pani Magda specjalizuje się w zabiegach
dotyczących twarzy i ciała. Duży nacisk
kładzie na relaks i muzykę. Nowości muzyczne przywozi z Paryża. Organizuje
także spotkania kobiet zainteresowanych nowościami w modzie, oczywiście
tymi ze stolicy światowej mody. Uważa,
że panie, które przychodzą do gabinetu
powinny tutaj także odpocząć.

foto: Łukasz Laskowski

- Wizyta u kosmetyczki powinna być takim zdrowym egoizmem – mam teraz
godzinę dla siebie, odcinam się od świata
i robię to, co naprawdę sprawia mi przyjemność, i nikt nie ma w związku z tym
poczucia winy, twierdzi ze znawstwem
Krzysztof Mazurek. – Na początku myślałem, że powiem Magdzie coś nowego,
opowiadając o plemieniu mieszkającym
w Afryce. Kobiety z tego plemienia nie
starzeją się fizycznie, ponieważ, jak odkryto, przy okazji pewnych obrzędów nakłuwają się kaktusami o bardzo cienkich
końcówkach. Nie pozostawia to śladów
na skórze, ale efekt jest taki, że skóra się
nie marszczy. A Magda, okazało się, ma
takie urządzenie…
Wspólna pasja - tango
Bernard Shaw twierdził, że tango argentyńskie „...to jedyny współczesny taniec
towarzyski, który w ogóle warto nazywać
tańcem”.
- Chcielibyśmy uczyć tego tańca w Mosinie, pani Magda kursy tanga prowadziła
w latach 2007 - 2009 w Poznaniu.
- Z tangiem po raz pierwszy zetknęłam
się w Paryżu - któregoś dnia, spacerując
pięknymi uliczkami usłyszałam tango
przez okno jakiegoś klubu. Zatrzymałam
się i zaczęłam oglądać przez to okno tańczących ludzi. To była miłość od pierwszego wejrzenia, do tanga oczywiście…
Trudno nie widzieć fascynacji, kiedy moi
rozmówcy o tym tańcu opowiadają.

- Kiedy już to tango tak się sprytnie wszyje w strukturę życia, to istnieje właściwie
wszędzie, mówi pan Krzysztof. - Tango
argentyńskie wróciło do Europy w latach
osiemdziesiątych, do Polski dotarło dziesięć lat temu. Jest to taniec improwizowany, od początku do końca. Nie ma zadanych
figur, nie ma zadanych kroków, wszystko w
tym tańcu musi być improwizacją, kontaktem, rozmową. I to jest najciekawsze, bo
spotykamy się na chwilę, próbujemy coś
sobie powiedzieć, razem wytańczyć muzykę. Tańczący są kolejnymi instrumentami
w tangu. Tango to wielkie emocje. Do tego
tańca nadają się osoby, które coś w życiu
przeżyły, noszą w sobie jakąś tragedię, dramat, bo ból można wytańczyć…
Sama muzyka jest wyjątkowa, zupełnie
inna, niż ta, którą uważamy za tango.
Taniec ten powstał w Buenos Aires ze
złożenia różnych kultur, różnych muzyk.
Zaczęło się od tego, że tańczyli je przychodzący do domów publicznych argentyńscy gauchos, żeby zaimponować
kobietom. Rozprzestrzeniło się później
po przedmieściach i tak, jak w Europie
tańczą je intelektualiści, pisarze, mu-
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zycy, tak do dziś w Buenos Aires tango
tańczą panie ze sklepów, fryzjerzy. Jest
to taniec przedmieść. W Europie tango
argentyńskie stało się teraz bardzo modne. Argentyńczycy twierdzą, że tango to
jest jedynym tańcem towarzyskim. Dlaczego? Bo przy okazji tego tańca można
się spotkać, porozmawiać, zaprzyjaźnić. Wszystko to jest bardzo ciepłe i ma
pewne konkretne ramy, w związku z tym
wtapiamy się w kulturę, sami wręcz ją
tworzymy. To jest właśnie tango.
- Kroki tangowe można doskonale wykorzystać do innej muzyki, nawet rockowej.
Ja się świetnie bawiłam, używając kroków tangowych z partnerem na weselu,
dodaje pani Magda.
- Można je wykorzystywać w różnych klubach dyskotekowych, oczywiście, to jest
inny rytm, trzeba figury i kroki dostosować,
ale można się tym świetnie bawić. Jeśli ktoś
potrafi bawić się krokami i muzyką.
Pierwszy wieczór tanga argentyńskiego
w Mosinie (z udziałem tangowiczów z Poznania) odbył się 3 listopada w restauracji
„Nad starą piwnicą”, przy ul. Poznańskiej.
Elżbieta Bylczyńska

foto: Łukasz Laskowski

TANGO ARGENTINO
„Oto jest tango, pieśń dobywająca się z piersi
Buenos Aires, narodzona w biedzie na przedmieściach po to, by zdobyć cały świat”
Manuel Romero
Współcześni znawcy i nauczyciele tanga,
jak Ruben „Milonga” Terbalca, tak okre-

ślają niezwykłość tego tańca: „Jeśli przez
jedną minutę udało ci się utrzymać kontakt
z partnerką i pozostać w harmonii z muzyką, to przez minutę tańczyłeś tango. Jeżeli
umiesz wykonywać dziesiątki wspaniałych
figur, a nie spełniasz tych dwóch warunków, to nic o tangu nie wiesz”.       

Kronika policyjna Mosina
Lipiec- październik: przez kilka miesięcy
trwały kradzieże na terenie majątku Rogalin, podczas kolejnej Policja złapała sprawców na gorącym uczynku, złodzieje kradli
elementy miedziane o dużej wartości.
10 września we wsi Wiórek skradziono samochód osobowy marki Volsvagen Golf,
sprawców zatrzymano.
4 października z targowiska miejskiego
skradziono samochód osobowy marki
Alfa Romeo wartości ok.55 tys. zł.
18 października miały miejsce napady
z przedmiotem przypominającym broń
R

Lekcje Rysunku i Malarstwa
Dla dzieci, młodzieży i dorosłych
pragnących rozwijać swój talent!

- na sklep spożywczy w godz. wieczornych, a na PKN Orlen w nocy. Dla dobra
sledztwa Policja nie ujawnia szczegółów.
W pażdzierniku - Policjanci zatrzymali sprawcę przemocy w rodzinie, która
trwała od kilku miesięcy. Poszkodowanymi są mieszkańcy naszej gminy, którym
udzielono pomocy i wsparcia.
W ostatnim okresie zatrzymano wiele pijanych osób, kierujących pojazdami samochodowymi i jednośladami, Policja podkreśla, że powoduje to wielkie zagrożenie
dla pozostałych użytkowników dróg.
E

K

L

A

M

Z uwagi na liczne kradzieże samochodów i włamania do domów Policja prosi
o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby,
które zachowują się w sposób dziwny i
budzą nasze obawy. (JSz)

A

! SPRZEDAM DOM !

Profesjonalne przygotowanie
na egzaminy wstępne:
- do Liceum Plastycznego
- na Akademię Sztuk Pięknych
Elastyczne terminy
Indywidualne zajęcia
Doświadczenie w nauczaniu
Przestronna pracownia w Puszczykowie

kontakt: 509 393 705

na granicy Mosiny i Puszczykowa, działka 1000 m. kw.,
pięknie, ustronnie położony. Tel. 668 089 556

wydarzenia
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Obiekt dla najmłodszych
Choć przedszkole w Wiórku działa już od września - oficjalne, uroczyste otwarcie nastąpiło
25 października. Do placówki uczęszczają dzieci nie tylko z Wiórka, ale i z najbliższych okolic,
m. in. z Czapur, Daszewic, Babek.
Podczas uroczystości inaugurującej działalność przedszkola burmistrz Mosiny,
Zofia Springer podziękowała wszystkim,
którzy wspierali tą inicjatywę - radnym
obecnym i byłym, pracownikom Urzędu
Miejskiego, a także rodzicom, którzy cierpliwie czekali na przedszkole, włączając
się w wiele prac.
- Dziękuję również pracownikom przedszkola, którzy bardzo zaangażowali się
w przygotowanie dzisiejszego święta,
mówiła burmistrz. - I dziękuję wszystkim
osobom, których zaangażowanie wpłynęło na to, że możemy cieszyć się kolejnym obiektem w naszej gminie dla najmłodszych, chyba najpiękniejszym, choć
wiele jest jeszcze do zrobienia.
W sprawie wąskiej drogi dojazdowej do
przedszkola burmistrz poinformowała, że
jest już zgoda właścicieli, którzy mieszkają przy tej drodze na wykup części nieruchomości - droga ulegnie poszerzeniu.
Występ świetnie przygotowanych przez
swoje panie przedszkolaków zapowiedziała dyrektor przedszkola – Dominika
Bąbała i był to chyba najbardziej podniosły moment uroczystości… (red.)
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Dożywocie dla mieszkańca Mosiny
Mieszkaniec Mosiny, Jakub Szypura został skazany na dożywocie. Dlaczego?
Został laureatem konkursu „Zabaw się
językiem i zgarnij stypendium” szkoły
Leader School, wygrywając tym samym
dożywotni kurs językowy. Konkurs polegał na przeczytaniu w zabawny sposób łamańca językowego przed obiektywem kamery ekipy reporterskiej
Leader School. Film z nagraniem został umieszczony na specjalnej stronie
konkursowej, a uczestnicy konkursu
zbierali głosy od rodziny, przyjaciół i
znajomych, tocząc zaciekłą walkę o jak
najlepsze miejsce pośród uczestników z
całego kraju. Jakub Szypura przez cały
czas trwania konkursu zajmował czołowe miejsca w pierwszej piątce filmów z
całego kraju, finiszując ostatecznie na
czwartym miejscu w Polsce. Dodajmy,
że łącznie w całym kraju nagrano 5917
filmów. Jakub zajął pierwsze miejsce
wśród uczestników konkursu z Mosiny
i okolic, uzyskując wynik 4009 głosów
w ciągu dwóch miesięcy. Dzięki zaangażowaniu, które włożył w pozyskanie
głosów, może uczyć się do końca życia
w szkole Leader School na wybranym
kursie językowym, nie ponosząc przy
tym żadnych kosztów.
Konkurs„Zabaw się językiem i zgarnij stypendium” już za nami. Wspominamy go
bardzo miło, gdyż dostarczył wielu osobom ciekawych wrażeń i niezapomnianych emocji. Łącznie w konkursie wzięło
udział 610 osób z Mosiny i okolicznych
miejscowości. Wszystkie filmy zobaczyć można na youtubie oraz na stronie
www.konkurs.leaderschool.com.pl.
Poniżej prezentujemy listę osób, które znalazły się w pierwszej dziesiątce.
Wszystkie osoby, które wzięły udział w
konkursie, zapraszamy do skorzystania
z gwarantowanego stypendium w wysokości 100 zł, (bądź przekazania go innej osobie) a pierwszą dziesiątkę zapraszamy do sekretariatu szkoły po odbiór
nagród dodatkowych. Dodatkowo informujemy, że już w grudniu zapraszamy wszystkich do naszej nowej siedziby
w Mosinie na ul. Kasprowicza 33. Więcej
na stronie dotyczącej obiektu TARS, w
którym będzie szkoła www.tars.pl
Aneta Tobys

Jakub Szypura skazany na dożywocie

Zwycięska trójka w konkursie

Reprezentanci pierwszej dziesiątki

reportaż
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Przemarsz do Ziewanic
W tym roku – już po raz dziesiąty - członkowie Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa Byłych Żołnierzy i
Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich
wyruszyli w niemal 300 km przemarsz
konny spod Poznania do położonych w
pobliżu Głowna Ziewanic. Kanwą tego
niecodziennego rajdu jest historyczny
marsz bojowy poznańskich ułanów z
września 1939 r. na trasie z Wielkopolski, przez Kampinos do Warszawy. Celem przemarszu nie jest jednak stolica, a
miejsce śmierci dowódcy 15-staków ppłk
Tadeusza Mikke, który zginął raniony kulami właśnie w rejonie Ziewanic dnia 12
września 1939 r.
Po śmierci pierwszego wojennego dowódcy 15 Pułku Ułanów Poznańskich jego
podkomendni złożyli przysięgę, że w dniu
rocznicy tego wydarzenia będą gromadzić
się w miejscu jego śmierci, by tym samym
oddać hołd oficerowi. Ideę tę podjęli, i
już od wielu lat podtrzymują, członkowie
Oddziału. Czas i trasę swojego wrześniowego szlaku dostosowują zawsze tak, by
12 września punktualnie o godz. 12.00 stawić się pod kamieniem upamiętniającym
śmierć ppłk Tadeusza Mikke.
Dzień pierwszy
Punktualnie o godz. 10.00 rano w sobotę
3 września na teren pałacu w Rogalinie
zajechała sekcja konna. Jak co roku, na
dziedzińcu pałacowym odbyła się krótka,
ale bardzo wzruszająca uroczystość - pożegnanie z rodzinami i przyjaciółmi, którzy
przybyli na teren pałacu, by towarzyszyć
swoim bliskim na początku ich przemarszu. Kulminacyjnym momentem spotkania było podniośle zaśpiewane przez ułana Jana Kołaczkowskiego „Bywaj dziewczę

zdrowe” – łzy w oczach zebranych świadczyły o wysokim poziomie emocji towarzyszącemu temu wydarzeniu.
Po opuszczeniu terenów pałacowych Oddział wyruszył w pierwszy, 40 km etap
przemarszu. Etap trudny, ponieważ właśnie
pierwszy, ale jednocześnie piękny, gdyż
prowadzący głównie lasami i bezdrożami.
Dzień drugi
Odpasem koni już o godzinie 6.00 rano,
Reprezentacyjny Oddział Konny rozpoczął
drugi etap przemarszu – etap nawigacyjnie nietrudny, jednak obfity w urzekające
widoki – okolice rzeki Warty. Zwieńczeniem trudów niedzielnego etapu był wykonany w rozwiniętej sekcji galop – esencja jazdy konnej. Należy bowiem dodać, że
na tak długich trasach konnych podstawowym chodem, w jakim porusza się kawaleria jest stęp, czasem kłus. Celem odciążenia koni ułani okresowo również zsiadają
z koni i idąc obok swoich wierzchowców
pokonują kilka kilometrów pieszo. Strudzony Oddział późnym popołudniem dotarł do miejsca zakwaterowania – miejscowości Antonin.
Dzień trzeci
Antonin opuszczono jadąc w szyku sekcji.
Grane raz po raz przez oddziałowego trębacza sygnały oznajmiały mieszkańcom
wymarsz wojska z miejsca zakwaterowania.
Jakże podniosły był to dla ułanów widok,
gdy jadąc przez wieś u progu niemal każdego domostwa żegnały ich całe rodziny.
Późnym popołudniem na horyzoncie
ukazały się długo wyczekiwane zabudowania miejscowości Królików – miejsca

zakwaterowania.
Dzień czwarty
Tego dnia do pokonania było blisko 50
kilometrów. Po osiodłaniu koni, Oddział
wyruszył w drogę, zatrzymując się już po
kilku kilometrach w pobliskiej szkole w
Grodźcu. Zebranym na płycie szkolnego
boiska uczniom zaprezentowano sylwetkę ułana, musztrę Oddziału na poziomie
sekcji oraz umiejętności pojedynczego
ułana w zakresie władania szablą i lancą.
Późnym popołudniem na horyzoncie
pokazały się kominy elektrowni w Turku
– widok jakże pokrzepiający, gdyż nocleg zaplanowano w stajni zlokalizowanej
właśnie w pobliżu tego obiektu. Wieczorem członkowie Oddziału zebrali się na
uroczystej kolacji zorganizowanej przez
burmistrza miasta Turek. Takie spotkania
są dla ułanów świadectwem gościnności,
jakiej codziennie doświadczają podczas
przemarszu, a bez której ta piękna inicjatywa byłaby niemożliwa do zrealizowania.
Dzień piąty
Przed południem Oddział przemarszem
przez miasto zajechał pod gmach Urzędu Miasta w Turku, gdzie został oficjalnie
powitany zarówno przez burmistrza, jak i
starostę powiatu. Następnie sekcją przemaszerowano na teren szkoły podstawowej nr 1, gdzie przygotowano na cześć
Oddziału patriotyczną akademię. Ułani
odwdzięczyli się uczniom donośnym
śpiewem oraz prelekcją na temat 15 Pułku, kładąc nacisk na ciekawe niuanse, o
których nie sposób się dowiedzieć z In-
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ternetu czy literatury.
Po południu ułani ruszyli w dalszą trasę do
Uniejowa, szczęśliwie omijając widoczną
na horyzoncie wielką ulewę. Spadło na
nich jedynie kilka kropel, ponieważ śpiew
jednego z jeźdźców, Jana Kołaczkowskiego, mający na celu odstraszyć deszcz, skutecznie spełnił swoje zadanie…
Dzień szósty
Czwartek to dzień odpoczynku dla ludzi, a przede wszystkim dla koni. Na ten
dzień zaplanowano udział Oddziału w
uroczystościach rocznicowych upamiętniających wydarzenia z września 1939r.
Skupiają one, co dzisiaj jest rzadkością,
bardzo liczne grono mieszkańców Uniejowa. Władze tego pięknego miasta zawsze dostosowują termin organizacji
wspomnianych uroczystości na datę
przejazdu Oddziału przez miasto – jest to
dla ułanów duże wyróżnienie.
Dzień siódmy
Wczesnym rankiem Oddział opuścił gościnne progi Uniejowa. W trakcie drogi jeźdźcy
dodawali sobie otuchy starym ułańskim
sposobem – śpiewem, docierając do rozciągających się nad Bzurą terenów wokół
Łęczycy. Późnym popołudniem Oddział zajechał do Kwiatkówka nad Bzurą.
Dzień ósmy
Kwiatkówek Oddział opuścił wczesnym
rankiem. W początkowym etapie sobotniego odcinka ułani jechali wzdłuż tej, tak
ważnej we wrześniu 1939r., rzeki. Obierając kierunek na miejscowość Piątek, geograficzny środek Polski, Oddział maszerował rozległymi łąkami, z których rozciągał
się przepiękny widok na okolicę.
Dzień dziewiąty
Końcowe etapy przemarszu wiodły
wzdłuż terenów, gdzie we wrześniu

1939r. toczyły się zacięte walki, znane
jako Bitwa nad Bzurą. Kamień upamiętniający żołnierzy 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, biorących udział w tej sławetnej bitwie jest posadowiony na terenie
Stadniny Koni w Walewicach. Zakwaterowanie ułanów przewidziano w Boczkach
Domaradzkich k/ Ziewanic.
Dzień dziesiąty
Po śniadaniu wyruszono pod kamień
upamiętniający śmierć ppłk Tadeusza
Mikke. Krótko przed godz. 12.00 Oddział
pojawił się na lizjerze lasu, po czym polami przedostał się pod pomnik, gdzie na
ułanów czekały już rodziny, przyjaciele,
liczne grono dzieci, młodzieży szkolnej,
harcerzy i okolicznych mieszkańców oraz
sztandary i poczty szkół i wojska (15 Bata-

lionu Ułanów Poznańskich – spadkobierców barw i tradycji 15 Pułku). Komendant
Oddziału złożył meldunek o wykonaniu
zadania, którym był przemarsz historycznym szlakiem bojowym 15 Pułku Ułanów
Poznańskich z września 1939 r.
Podczas składania kwiatów pod kamieniem, przy pobliskich zabudowaniach nastąpiło kilka krótkich, niespodziewanych
eksplozji, imitujących atak jednostek niemieckich na zamieszkałą przez Polaków
wioskę. Komendant bezzwłocznie wydał
wydzielonym wcześniej pododdziałom
odpowiednie rozkazy i nastąpiło przegrupowanie wojska – trzech jeźdźców
galopem wykonało manewr oskrzydlający i zajęło pozycję na prawej flance nieprzyjaciela. Dwóch innych ułanów w tym
czasie odjechało w bezpieczne miejsce,
imitując odprowadzenie rannych z dala
od działań wojennych. Z kolei trzech pozostałych ułanów podjechało od czoła do
wioski, gdzie nastąpiło spieszenie wojska. Jeden koniowodny odprowadził galopem trzy konie w bezpieczne miejsce,
a dwóch spieszonych ułanów przystąpiło
do natarcia na wieś. Kilkanaście kolejnych
eksplozji symulowało walki w zabudowaniach. Po wyparciu wroga ze wsi dowódca dał znak do przyprowadzenia koni
przez koniowodnego, po czym na sygnał
trąbki całe wojsko zajechało ponownie
pod kamień. Tą krótką inscenizacją ułani
zaprezentowali zebranym gościom metodę walki kawalerii we wrześniu 1939r. i
główny jej element – spieszenie ułanów
i odprowadzenie koni przez koniowodnych w bezpieczne miejsce. Oczywiście
liczbę wojska należało w wyobraźni przemnożyć kilkakrotnie.
Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie.

wywiad
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Zaskoczenie zebranych pod pomnikiem
gości było zupełne, ponieważ w plany
przeprowadzenia improwizowanego natarcia wtajemniczono tylko kilka osób.
Po zakończeniu uroczystości i Mszy św.
w Bielawach zapakowano konie do dużego koniowozu i członkowie Oddziału
rozpoczęli powrót – już transportem mechanicznym - z poczuciem satysfakcji z
dobrze wykonanego zadania.
Ku chwale Pułku i dla dobra polskiej
Kawalerii!!
Piotr Stachecki
www.15pu.poznan.pl
www.facebook.com/ulanipoznanscy

Przez konie do historii
Rozmowa z Andrzejem Walterem, komendantem Reprezentacyjnego Oddziału Konnego
Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
Elżbieta Bylczyńska:
Jest pan komendantem i jednym z pasjonatów, którzy tworzą Reprezentacyjny Oddział Konny, ludzi różnych profesji,
połączonych chęcią poznawania i kultywowania tradycji kawalerii. Jak narodziła się ta pasja? Kim Pan jest z zawodu?
Andrzej Walter:
W 1970 roku zatrudniłem się w Wielkopolskim Parku Narodowym, a od 1977 roku
jestem leśniczym w obwodzie ochronnym Górka – jednym z
sześciu leśnictw WPN. Jak wielu leśników skończyłem wydział
leśny Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wszystko właściwie zaczęło się wiele lat temu, był to rok bodajże 1980, w mojej leśniczówce, w której za zgodą dyrektora WPN odbył się studencki obóz
jeździecki. Studenci pełnili wówczas służbę ochronną jeżdżąc
konno po Parku, jako straż ochrony przyrody. Szefem tej grupy
był student leśnictwa, Leonard Dramiński, który oprócz tego, że
pasjonował się końmi i pisał pracę magisterską „Koń w ochronie
lasu”, to jeszcze był pasjonatem kawalerii. W leśniczówce bywał
też śp. prof. Bohdan Kiełczewski, wykładowca AR zajmujący się
ochroną lasu, przedwojenny kawalerzysta. Tam odbywały się
różne spotkania, opowieści przy ognisku, od których biorą początek moje zainteresowania. I tam pierwszy raz wsiadłem na
konia wierzchowego – można powiedzieć, że późno zacząłem
jeździć, bo wieku 29 lat. Pierwszą pasją było więc jeździectwo.
Cztery tygodnie obozu i szkoły jeździeckiej pozwoliły mi opanować tę sztukę w stopniu podstawowym.
Potem, kiedy pasja już się rozwijała poznawałem ludzi z naszej
okolicy o podobnych zainteresowaniach. Człowiekiem, który mi
w tym pomagał był Roman Kusz, miłośnik kawalerii, który miał
w Puszczykowie konia, zacząłem z nim jeździć (już na własnym
koniu) i trenować cięcia szablą i władanie lancą konno. Nawiązaliśmy kontakty z organizatorami Dni Ułana i w 1988 roku poznaniacy po raz pierwszy po wojnie zobaczyli pokaz władania białą
bronią. Razem z Romkiem na tarasach nadwarciańskich przy
moście Rocha zbieraliśmy oklaski kilku tysięcznej publiczności.
Kiedy powstał Reprezentacyjny Oddział Konny?
W 1991 roku powstało w Poznaniu Towarzystwo Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, pielęgnujące
tradycje kawaleryjskie. Stworzyli je ludzie dotąd nie zorganizo-

wani ze środowiska ułanów, ich rodzin i przyjaciół. Działali w
nim jeszcze starzy ułani przedwojenni, było ich już jednak niewielu. Towarzystwo w 2001 r. przyjęło nas pod swoje skrzydła,

przekazując nam prawo do reprezentowania barw 15. Pułku
Ułanów Poznańskich podczas uroczystości państwowych i rocznicowych oraz Święta Pułku. Oddział nasz wcześniej z towarzystwem ściśle współpracował.
Jak narodziła się tradycja przemarszu waszego Oddziału do
Ziewanic?
12 września 1939 roku zginął tam dowódca 15 Pułku Ułanów
Poznańskich, ppłk Tadeusz Mikke, podczas pamiętnego marszu
bojowego z okolic Poznania do Warszawy.
Z inicjatywą zorganizowania rajdu konnego trasą, którą przeszedł 15. Pułk Ułanów Poznańskich w 1939 roku, wystąpił na
zebraniu Towarzystwa w 60 lat później pułk. dr Tadeusz Andrzejewski z Gniezna, kawalerzysta 15 Pułku, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, który dzisiaj ma 96 lat.
Wcześniej członkowie Towarzystwa docierali do Ziewanic prywatnymi samochodami, jeździły grupy młodzieży, nikt jednak
nie bywał tam konno. Myśmy to zapoczątkowali i pierwszy nasz
przejazd konny odbył się jeszcze przed formalnym utworze-
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niem Oddziału pod dowództwem Romana Kusza. Jechał z nami
prezydent Poznania, śp. Maciej Frankiewicz. Dr Andrzejewski,
który miał wtedy 84 lata – przejechał wówczas dwa etapy. Od
dziewięciu lat jeździmy tam konno co roku jako Reprezentacyjny Oddział Konny.
Powstała też grupa zmechanizowana. Są to koledzy, którzy nie
jeżdżą konno, ale kultywują tradycje 15. Pułku odtworzonego
na obczyźnie, czyli od momentu, kiedy ułani przesiedli się na
wozy bojowe i walczyli, m. in. pod Monte Cassino. To też był
15. Pułk Ułanów, tylko zmechanizowany. Utrzymujemy ścisłe
kontakty z oddziałem Wojska Polskiego dziedziczącym tradycje
piętnastaków, walczącym obecnie w Afganistanie. Na antenie
wozu bojowego dowódcy batalionu powiewa nasz pułkowy
biało-czerwony proporczyk.
Jak na Reprezentacyjny Oddział Konny reaguje młodzież?
Bardziej interesują się nami dzieci. W ciągu roku spotykamy w
sumie kilka tysięcy dzieci i młodzieży, ale wychodzimy z założenia, że jeśli z tym, co mówimy dotrzemy choćby do kilku osób, to
wystarczy. Potrzebni są liderzy, którzy będą coś kontynuować,
nie muszą to być wszyscy. Zainteresowanie jest duże, a zaczyna
się oczywiście od koni.
Niektórzy uważają, że historia jest niepotrzebna…
To właśnie dzieciom mówimy, że bez historii, bez korzeni nie
ma narodu. Co charakterystyczne, dzieci i mniejsze miejscowości interesują się nami najbardziej, wiele razy przekonaliśmy się już o tym. W Poznaniu 11 listopada w uroczystościach
państwowych związanych z tym świętem bierze udział kilkaset
osób. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców - grupa zainteresowanych tym świętem jest bardzo mała. Natomiast w takim Uniejowie, mniejszym od Mosiny uczestniczy kilka tysięcy
mieszkańców. Wydaje mi się, że nastawienie tych mniejszych
miast i wsi jest bardziej patriotyczne.
Czy to oznacza, że małe miasta i środowiska, małe ojczyzny
najbardziej podtrzymują narodowe tradycje?
Tak, szczególnie widzimy to na trasie naszego przemarszu do
Ziewanic. Żyją tam jeszcze ludzie, jest ich już niewielu, którzy
tamten czas pamiętają. Zawsze są bardzo wzruszeni. Dziesięć lat
temu było ich dużo więcej, powoli odchodzą. Babcie i dziadkowie sprowokowani naszym przejazdem, z pewnością opowiadają potem swoim wnukom i dzieciom o historii.
Robicie dobrą robotę…
I mamy z tego satysfakcję, że dzieci się cieszą, dotykając historii.
Na wsi nie ma koni, bo wyparły je maszyny, dlatego dzieci są
nimi bardzo zainteresowane. Do końca życia zostanie im w głowach, że w szkole byli ułani na koniach, że można było wsiąść
na konia stojącego w rzędzie kawaleryjskim, że widziały szablę,
sakwę czy saperkę. Zawsze coś z tego zapamiętają. Pierwszy
kontakt to konie, a przez konie przechodzimy do historii. Opo-

Oświadczenie
W związku z artykułem „Radnej szukanie dziury w całym”
opublikowanym w “Gazecie Mosińsko-Puszczykowskiej” w
październiku 2011 roku oświadczam, że:
1. Autor artykułu – Obserwator (nazwisko do wiadomości Redakcji) wprowadził czytelnika w błąd, sugerując, że radny powinien
ograniczyć się w swoim działaniu do terenu okręgu, w którym został wybrany. Jest to informacja nieprawdziwa, ponieważ radny
ma prawo, a nawet obowiązek służyć całej gminie, co wynika z
art. 23 i art. 23a ust.1 Ustawy o samorządzie gminnym.

wiadamy o 15. Pułku odznaczonym dwukrotnie Orderem Wojennym Virtuti Militari, o kawalerii.
Skąd wywodzą się członkowie Oddziału? Czy każdy ma swojego konia?
Jest nas 30 osób - z Mosiny, Puszczykowa, Poznania i Gostynia,
nie wszyscy mają swojego konia. To jest jeden z naszych problemów. Mamy kilka prywatnych koni, są w różnych stajniach,
u mnie w leśniczówce jest ich cztery. Utrzymujemy je z prywatnych budżetów. Jeśli potrzebujemy więcej koni, z okazji jakiegoś święta, wypożyczamy z zaprzyjaźnionych z nami od wielu
lat stajni. Te wypożyczane od lat konie też potrafią już być kawalerią. Pomagają nam życzliwe osoby. Gdyby nie życzliwość ludzi,
którzy zapewniają nam stajnie i wyżywienie, nie byłoby nas stać
na rajdy do Ziewanic.
Czy współczesny świat nie odciągnie młodych ludzi od kultywowania tej tradycji? Będą chętni?
Będą. Są tacy, ale jeszcze za młodzi, którzy by już bardzo chcieli działać (warunki przyjęcia na naszej stronie internetowej to właśnie dzięki młodym ludziom ta strona jest tak dobrze
prowadzona). Najczęściej zaczynają intensywnie działać pod
koniec liceum i w czasie studiów, potem się żenią i następuje
małe zahamowanie z powodu nowych obowiązków i małych
dzieci. Wracają do tej pasji z chwilą osiągnięcia stabilizacji, pracy i stałych dochodów.
Dziękuję za rozmowę.

2. Autor artykułu twierdzi, że problemy z parkowaniem w Wiórku nie istnieją, są tylko moim wymysłem. Nowe Przedszkole
w Wiórku jest placówką dla 75 dzieci, pracuje tam 13 osób. 5
miejsc parkingowych nie wystarcza. Parkowanie na wąskiej ulicy jest uciążliwe zarówno dla rodziców jak i okolicznych mieszkańców. Moja krytyka jest więc uzasadniona. Nazywanie jej szukaniem dziury w całym i jątrzeniem jest nieuprawnione.
Tekst „Radnej szukanie dziury w całym” odnosi się do dwóch
moich artykułów zamieszczonych na stronie klubu radnych
Rady Miejskiej w Mosinie Koalicja Samorządowa www.koalicjasamorzadowa.pl. Ponieważ adres strony nie został w artykule
podany, czytelnicy nie mogli skonfrontować tego, o czym pisze Obserwator. Niniejsze oświadczenie da im taką możliwość.
Małgorzata Kaptur - radna Rady Miejskiej w Mosinie
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SALONY
MEBLOWE
MOSINA

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

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

Nowość!!! imprezy w Pubie i Grillu
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Dymaczewo Nowe, ul. Pod Topolami 1
tel. 61 813 21 12
Zapraszamy również do naszego hotelu
w Środzie Wlkp.

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

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

ul. Budzyńska 11
tel. 061 813 69 81

WWW.SZABLEWSKI.PL

www.meblerejak.najnet.pl

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

hobby
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O rybach na wesoło
W kolejnym odcinku poradnika przedstawiam kilka uwag na temat zakupów wędkarskich. Uwagi te to wynik wieloletnich obserwacji samego siebie w chwilach, kiedy wirus łowienia poczynił
znaczne spustoszenia i daje mi się szczególnie dotkliwie we znaki,
i atakuje podstępnie, podnosząc moją ciepłotę ciała, jednocześnie odbierając mi częściowo rozum. Od razu mówię, czym to się
objawia. Mianowicie tym, że po powrocie do domu z zakupów
wędkarskich okazuje się, iż z zaplanowanych dwóch kilogramów
zanęty mamy siedem, bo dwa kilo jest gratis w trzy kilowych paczkach – toż to prawdziwa okazja i jak tu nie skorzystać z niej? A te
haczyki są zupełnie nowej generacji i charakteryzują się bardzo
harmonijnym wyglądem i mają inny kąt nachylenia do ostrza w
stosunku do kołowrotka. To musiałem wziąć kilka, bo przecież na
jednym się człowiek niewiele dowie o jego właściwościach. A ta
żyłka? Patrzę w domu na nią i własnym oczom nie wierzę, że kupiłem. No, ale mam, bo przecież tamta na kołowrotku już jest jakaś
taka wymoczona, nieświeża i przesiąknięta zimowym przestojem.
A te robaki? Po co mi tyle białych, czerwonych? A jeszcze kukurydza o smaku kaszki manny i agrestowego kompotu. No nie! Spławik patynowany stylizowany na retro z mini świecznikiem na spodzie. Bardzo ładny, ale czy zda egzamin? Podobno, tak napisano w
instrukcji obsługi, sprawdza się przy wietrze wiejącym od brzegu
w stronę przeciwną niż prawa przy bezsłonecznej pogodzie.
Ale jak się wejdzie do takiego sklepu, to inaczej nie można. Mówisz sobie: „Jakbym tak miał (w tym miejscu każdy sobie sam napisze, co by mógł mieć), to zapewne efektywność i cały trud nie
poszedłby znów na marne. W końcu trzeba kiedyś coś większego
złowić”. Najważniejszy w takim sklepie jest zapach. Trudno go opisać, bo jak można nazwać coś, co działa, a wcale tego nie widać?
Ja podejrzewam nawet, że jest rozpylany jakiś tajemniczy gaz rozweselająco - zachwycający. Jak wejdziesz i zaczniesz się rozglądać,
to po chwili wszystko ci się podoba. I co, nie kupisz sobie nowego haczyka za 60 groszy, chociaż wcale go nie potrzebujesz? Dla
mnie ten zapach wszystkich zanęt od razu - to są wakacje, urlop
i lenistwo. Ubóstwiam go, a jak ręce mi pachną od mieszania we
wiadrze zanęt, to znaczy, że jestem nad wodą. W tym roku opracowałem sposób na samego siebie, żeby nie kupować znowu, np.
trzech paczek białych robaków, bo to jest około 620 sztuk.
Po pierwsze na kartce należy zapisać, co kupić i broń Boże nie
rozglądać się na boki, tylko patrzeć przed siebie i czytać, co na
niej jest napisane. Oczywiście czytać głośno i wyraźnie, że chcemy

czerwone robaki numer 3, bo białe jeszcze nam zostały z ubiegłego roku i są takie wyrośnięte, że nie mieszczą się w lodówce. Tutaj
drobna uwaga. Czerwone robale, czyli glisty, mają to do siebie, że
z małych robią się większe, a z większych robią się rosówki i cały
czas są dobre do użycia. Ewentualnie jak za dużo nam zostanie,
to można je zakopać w ziemi. Ja takie przechowuję w doniczkach
z kwiatami w pokoju. Druga uwaga to zabrać gotówki tyle, ile się
tylko da, a nie zabierać karty płatniczej. W takich sklepach nie ma
ani bonusów, ani rabatów ani upustów. Nikt nikogo nie próbuje
nabrać na takie numery, bo od brania to są ryby.
Trzecia, końcowa już, uwaga, to ustalenie terminu wizyty w sklepie.
Trzeba koniecznie pod koniec dnia, bo szybko wtedy podejmuje się
decyzje. A tak od rana to wiaruchna stoi nad tymi wędkami całymi
godzinami w bezruchu, medytują, przekładają z ręki do ręki. Albo
taka żyłka. Jest niby pakowana po 150 metrów. A kto zużyje tyle żyłki?
Wiec mówi taki jeden, (bo ma odliczoną mocno gotówkę): „Poproszę
45 metrów”. No to sprzedawca ma już wprawę do takich zachcianek
i odmierza. Sześć razy wokoło swojego stoiska, później do kasy trzy
razy i nawrót na ulicę. W drzwiach wejściowych, jak jest z tą rozwiniętą żyłką to wie, że to dopiero 32 metry. Po zahaczeniu za klamkę idzie
z powrotem do swojego stoiska zaczyna dalej tak, jak na początku,
ale nie dochodzi do drzwi. I wtedy, gdy już jest prawie odmierzona,
to ktoś wchodzi otwierając drzwi i szarpie całym odliczonym odcinkiem. W międzyczasie ktoś inny, w sklepie będący zaplątuje się w tą
rozwiniętą żyłkę przy kasie i mamy bałagan na całego. A ty stoisz i
cierpliwie czekasz. A cierpliwość jest piękną cechą wędkarzy.
Jeszcze tylko ogłoszenie większe troszkę niż drobne:
KORESPONDENCYJNA NAUKA SZTUKI WIĄZANIA HACZYKÓW,
PEŁNA DYSKRECJA, SZYBKO I TANIO.
			
eRCZe „Spławik”

Nagroda za turecką olimpiadę
Jagoda Lulka, uczennica SP nr 1 w Mosinie
odebrała z rąk Yasina Özbeka, przedstawiciela
Międzynarodowej Olimpiady Tureckiej brązowy medal, który zdobyła w Stambule w kategorii piosenki. Z okazji tej uroczystości uczniowie mosińskiej jedynki pod kierunkiem Beaty
Nieckarz przygotowali dla swoich koleżanek i
kolegów, rodziców Jagody oraz zaproszonych
gości dzień kultury tureckiej, a laureatka zaśpiewała oczywiście piosenkę, która podbiła
tureckich jurorów.
Jak mówiła Jagoda jej przygoda z Turcją zaczęła się w Pracowni Artystycznej LUPA w Puszczykowie, gdzie pod okiem nauczycieli języka
tureckiego wspólnie z innymi uczestnikami
przygotowywała swój wokalny występ.

- Uczyłam się tureckiego przez około dwa miesiące, ponieważ, aby wziąć udział w olimpiadzie
trzeba nie tylko zaśpiewać piosenkę czy powiedzieć wiersz, ale także przedstawić się i opowiedzieć kilka zdań o sobie, oczywiście w   języku
tureckim – mówi Jagoda.
Jagoda reprezentowała nasz kraj w Stambule,
do którego na ogólnoświatowy finał przyjechało około 1500 uczestników ze 151 krajów.
Wcześniej wygrała dwuetapowe ogólnopolskie eliminacje.
- Poprzez nasze działania kulturowe chcemy
uczyć tolerancji dla innych kultur i pokazać, że
marzenia można spełniać, twierdzi Luiza Niedźwiecka-Kowalonek z LUPY. (red.)
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MOSINA

Stanisław Gust & Syn

62-050 Mosina, ul. Leszczyńska 12

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

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

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

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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Filmowe premiery listopada
1.Służące [premiera 4 listopada]
Pierwszą listopadową propozycją jest amerykański dramat komediowy oparty na powieści Kathryn Stockett. Akcja filmu toczy się
w stanie Mississippi w latach 60. w okresie walki o prawa obywatelskie dla Afroamerykanów. Główną bohaterką jest młoda, biała
kobieta z dobrego domu, Eugenia „Skeeter” Phelan, która marzy
o karierze pisarki. Decyduje się napisać kontrowersyjną książkę
o służących z ich punktu widzenia. Przy okazji publikacji na jaw
wychodzą ciemne sekrety czarnoskórej mniejszości oraz wszechobecny rasizm, z jakim muszą się stykać podczas pracy dla zamożnych białych rodzin. Książka wywołuje oburzenie mieszkańców
miasta, przewraca ich życie do góry nogami, ale jest ważnym głosem w dyskusji na temat wolności i równouprawnienia.
W roli głównej zobaczymy młodą Emmę Stonę, która wyrasta na
pierwszoplanową gwiazdę Hollywood za sprawą swoich filmowych ról w takich filmach jak ”Zombieland”, „Łatwa dziwczyna” czy
też „Kocha, lubi, szanuje”. Partnerować będą jej Viola Davis, Octavia Spencer oraz Bryce Dallas Howard.
Obraz zyskał bardzo przychylne opinie po premierze w amerykańskich kinach i stał się sporym sukcesem komercyjnym. Zarobił
ponad 175 milionów dolarów przy budżecie 25 milionów. Ciekawa historia i dobre przyjęcie na rodzimym rynku zapowiadają rozrywkę na wysokim poziomie.
2. Niebezpieczna metoda [premiera 4 listopada]
Kolejną ciekawą propozycja jest dramat
biograficzny opowiadający o przyjaźni Zygmunta Freuda i Carla Gustawa Junga oraz
wydarzeniach, które doprowadziły do zerwania ich znajomości. Trzeba przyznać, że
temat jest dość intrygujący. Mimo ogromnej
ilości znanych naukowców i badaczy, nie ma
zbyt wielu filmów poświęconych ich życiu.
Dlatego film, opowiadający o życiu dwóch
genialnych psychiatrów i psychologów jest
tym bardziej wyjątkowy.
Carl Jung jest uczniem doświadczonego Zygmunta Freuda. Pod jego opieką poznaje różne techniki analizy ludzkiego umysłu, które pozwalają mu na odkrywanie najmroczniejszych pragnień badanych. Kiedy do szpitala psychiatrycznego, w którym pracuje
Jung, przywieziona zostaje Sabina Spielrein, młoda Rosjanka cierpiącą
na histerię, psycholog podejmuje się jej leczenia. Wkrótce między nimi
rodzi się ognisty romans, który stanie się początkiem końca współpracy
Junga z jego dotychczasowym mentorem – Freudem. Obaj psychiatrzy
zaczynają ze sobą rywalizować. Praca z nową pacjentką doprowadzi do
odkrycia wielu nowatorskich metod psychoanalizy.
W rolach głównych występują: Viggo Mortensen, Michael Fassbender oraz Keira Knightley. Tak doborowa obsada i ciekawa historia może procentować bardzo ciekawym filmem.
3. Jeden dzień [premiera 11 listopada]
Następna propozycja przeznaczona jest przede wszystkim dla
miłośników filmów romantycznych i na pewno znajdzie uznanie
wśród wielu zakochanych par.
Główni bohaterowie Emma i Dexter spotykają się po raz pierwszy
15 lipca 1988 roku w dzień zakończenia swoich studiów. Ona jest
prostą dziewczyną z klasy robotniczej a on należy do wyższych
sfer. Ona jest niepoprawną marzycielką, chce dawać z siebie jak
najwięcej, aby zmieniać świat, on natomiast liczy na łatwe życie,
które dzięki pozycji społecznej będzie się układało pod jego dyktando. Należą do dwóch różnych światów, ale jak wiadomo przeciwieństwa się przyciągają. Między młodymi jest niezwykła chemia
i rodzi się prawdziwa więź. Postanawiają, że od tego dnia będą

zawsze co roku, 15 lipca, spotykać się i spędzać wspólnie czas. Będzie to trwało dwadzieścia lat…
Film powstał na podstawie bardzo dobrze przyjętej książki Davida
Nichollsa z 2009 roku. Sam autor stworzył na podstawie swojego
dzieła scenariusz filmowy, który został przeniesiony na srebrny
ekran. W rolach głównych zobaczymy Anne Hathaway oraz Jima
Sturgess’a, którzy według opinii krytyków stworzyli magiczny duet.
Sama książka została określona mianem „nowoczesnej klasyki”, tak
więc jestem pewien, że wersja kinowa będzie równie dobra.
4. Zamiana ciał [premiera 25 listopada]
Kolejna propozycja przeznaczona jest dla
nieco mniej wymagających widzów, którzy
liczą przede wszystkim na dużą ilość śmiesznych sytuacji i gagów. Sam plakat zachęca
informacjami, że jest to film reżysera „Polowania na druhny” i scenarzystów ”Kac Vegas”.
Taka rekomendacja jest wystarczająca dla
wielu fanów komedii.
Film opowiada o dwóch kumplach, którzy
kiedyś byli najlepszymi przyjaciółmi. Czas leciał jednak nieubłaganie i ich życie potoczyło
się zupełnie innymi torami. Dave jest szanowanym prawnikiem,
głową rodziny i ojcem dwójki dzieci. Mitch nie lubi odpowiedzialności i daleki jest od ustatkowania się. Pewnego wieczoru podczas spotkania zakrapianego alkoholem koledzy w przypływie
szczerości wyznają, że zazdroszczą sobie życia nawzajem i marzą
o tym, żeby się zamienić miejscami. Jak to bywa w niezbyt mądrych filmach tak się właśnie dzieje. To co na początku wydaje się
fajne zamienia się w koszmar i bohaterowie jak najszybciej pragną
powrócić do swojego dawnego życia.
W rolach głównych występują Ryan Reynolds oraz Jason Bateman,
którego mogliśmy zobaczyć niedawno w innej świetnej komedii
„Szefowie wrogowie”. Szykuje się niezbyt mądra, ale za to bardzo
zabawna komedia.
5. Szpieg [premiera 25 listopada]
Na zakończenie listopadowego zestawienia
mamy doskonały thriller szpiegowski z legendą kina Garym Oldmanem w roli głównej. To
kolejna ekranizacja powieści, która znajduje
się wśród propozycji na ten miesiąc. Tym razem pierwowzorem jest brytyjska książka z
1974 roku pod tytułem „Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg” autorstwa doskonale znanego
w naszym kraju John le Carré.
Brytyjski rząd podejrzewa, że w najwyższych
kręgach decyzyjnych brytyjskiego wywiadu może się znajdować
sowiecki agent. W tej sytuacji wewnętrzne dochodzenie nie wchodzi w grę ze względu na to, że nikt nie wie, kto może być zamieszany
w ten skandal. Jedynym człowiekiem, któremu można w tym momencie zaufać jest były agent George Smiley. Z powodu wysuwania podobnych podejrzeń kilka lat wcześniej popadł on w niełaskę
agencji i został przymusowo wysłany na emeryturę. Teraz zostaje
wtajemniczony w sytuację i musi przeprowadzić dochodzenie. W
jego wyniku wytypowane zostają cztery nazwiska, którym przypisane są pseudonimy: Tinker (Druciarz), Tailor (Krawiec), Soldier (Żołnierz) oraz Spy (Szpieg). Każdy z nich zostanie następnie gruntownie
przesłuchany.
Według dystrybutora „Szpieg” to „doskonały” (The Spectator),
„olśniewający” (The Wall Street Journal), „dwugodzinny orgazm”
(Filmweb). Obok takiej rekomendacji nie sposób przejść obojętnie.
			
Tomasz Zgrzeba
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Ostatnio ukazała się książka – zapis rozmowy Anny Karoliny Kłys z Bohdanem Smoleniem „Niestety wszyscy się znamy”. Jest
to niezwykła opowieść o życiowej drodze
nieprzeciętnie uzdolnionego artysty, jego
rozterkach estradowych i osobistych. Brałem ją do ręki z wielkim niepokojem. Po raz
pierwszy czytałem o kimś, kto mi jest znany
osobiście jako zwyczajny, bardzo skromny
przyjaciel. Piszę te słowa chwilę po skończeniu książki, będąc jeszcze pod silnym
wrażeniem jej treści. Wspaniała lektura!
Więcej nie potrafię z siebie wydobyć, aby
zbędnymi słowami niczego nie zepsuć.
Dlaczego właśnie w moim kąciku o tym
chcę napisać? Otóż Bohdana znałem tak,
jak wszyscy. Najpierw w latach siedemdziesiątych słuchało się taśmy, to był TEY,
byłem na jednym, albo dwóch spektaklach
na Masztalarskiej. Później była telewizja
i festiwale. A w latach wczesnych 80-tych
widziałem go z bliska kilka razy na koncertach w Nowym Tomyślu. I tutaj taka dygresja - czytając książkę, szukałem w niej wątków, które były mi znane niejako osobiście.
Sprawdzałem autentyczność jej treści. Nie
będę zdradzał ich szczegółowo, opiszę tylko kilka scenek.
Przed koncertem, zaraz po przyjeździe na
miejsce Bohdan miał zwyczaj chodzić z
garderoby w Domu Kultury do kawiarni
po kawę i fajki. Następnie z tą kawą wracał. Łatwo powiedzieć: wracał. Kawa wtedy
była podawana w szklankach na szklanych
spodeczkach. Dobrze, że razem z komuną odeszła w siną dal. Boguś z tą kawą na
szklanym spodeczku rozpoczynał swój
marsz przez cały obiekt: najpierw z kawiarni
na dwór kawałek tarasem, drzwi wejściowe
wcale się same nie otwierały, kilka kroków
w hollu schodami (nie ruchomymi), normalnymi na piętro, prosto korytarzem około 25
metrów, drzwi, które się otwierały do siebie,
czyli lewe zamknąć trzeba było za sobą, bo
był przeciąg, schody na półpiętro i wreszcie
drzwi do garderoby. Niech ktoś spróbuje
przejść taki odcinek ze szklanką kawy na
szklanym spodeczku, nie wylewając ani
kropli. Jak się uda, to proszę sobie wyobrazić najważniejsze. Boguś idąc tak bardzo

Kącik Eleganta
		 z Mosiny

wolno, uważnie i głęboko patrzył w oczy
każdemu, kogo po drodze mijał i mówił mu
zwyczajnie „dzień dobry”, lekko schylając
głowę, uśmiechając się nieśmiało, spodeczek cały czas miał suchy. A w takim domu
kultury to ludzi się trochę kręciło.
I można było usłyszeć taki dialog w sekretariacie:
- Ty, normalnie nie mogę. Idę sobie ze
szczotką i wiadrem, a tu idzie Smoleń i do
mnie „dzień dobry”. Rozumiesz to, do mnie
starej baby, normalnie mnie zamurowało.
(Pani Maria była starszym samodzielnym
pracownikiem antykurzowym i mokrościernym, w nawiasie – sprzątaczką).
Albo: do mojej pracowni rzeźby w drewnie, która była niedaleko garderoby, wpada Zenek, cały podniecony, wymachuje
rękami i opowiada:
- Chyba pójdę do „Zaciszy” na piwko szybko.
Muszę to wszystkim opowiedzieć. Idę sobie
na korytarzu, patrzę – idzie Smoleń z kawą.
I wiesz co, nie dosyć, że mnie zauważył, to
jeszcze się pierwszy ukłonił i „dzień dobry”
powiedział. W gardle mi zaschło z wrażenia. Już muszę lecieć (Zenek pełnił funkcję
głównego specjalisty od uzupełniania urządzeń grzewczych koksem oraz zwalczyciela
nawierzchni śnieżnych na chodnikach, czyli
mówiąc w skrócie, był palaczem).
Mija kilkanaście lat. Po Mosinie chodzą słuchy, że w Baranówku osiedlił się Bohdan.
Wreszcie spotykam go przypadkowo u
proboszcza, wymieniamy na „w razie czego” telefony po godzinnej pogawędce.

Jest 2004 albo 2005 rok, Zenon Laskowik
otrzymuje honorową nagrodę miasta Poznania. W telewizji Bohdan Smoleń, stojąc
na rynku mosińskim komentuje to w ten
sposób: „ja to bym chciał lepiej być honorowym Elegantem z Mosiny”.
Co mogłem zrobić? Takiej nagrody oficjalnie jeszcze nie było. Wziąłem statuetkę i
całą rodziną pojechaliśmy do Baranówka.
Asia, która właśnie wróciła od koni, przygotowała na tę okazję małe co nieco, a my
wszyscy usiedliśmy przy jednym stole. Tak
zwyczajnie. To znaczy siedzieliśmy tak długo, aż moje płuca spanikowały, bo Boguś
wtedy był w formie i palił 60 marlborasów.
W roku 2006 przy okazji odsłonięcia figury
Eleganta z Mosiny Bohdan został oficjalnie
honorowym Elegantem Nr 1.
A książkę polecam wszystkim bardzo gorąco.
Roman Czeski

Rodowód Eleganta z Mosiny
Elegancki gość jechał pociągiem przez Dębinę
Z Poznania: monokl w oku i tęgą miał minę,
Surdut, cylinder oraz z gałką laskę..
Zapytany czy rozstaje się z tym miastem
Mówi: „Tak, ciasno mi w tym grajdole, wybrałem Mosinę”.
R. Krawiec, 21.10.2011

Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na obchody
NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
czwartek 10 listopada 2011
• 17.30 – złożenie kwiatów na mogile rozstrzelanych 20 Października 1939 roku oraz ofiar Katynia
• 18.00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Mosinie
• ok. 19.00 – złożenie wieńców pod Pomnikiem Pamięci na Placu 20 Października (po Mszy Świętej)
• ok. 19.20 – Koncert Galowy w Mosińskim Ośrodku Kultury
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Nasza obywatelska rzeżucha
Temat społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce praktycznie w każdej chwili, o
każdej porze dnia i nocy nie traci na aktualności. Chciałbym również krótko zastanowić się nad tym tematem. By prawidłowo zacząć, podam może najzgrabniejszą
definicję społeczeństwa obywatelskiego:
jest to po prostu społeczeństwo, którego
członkowie organizują się w sposób oddolny, tworząc lokalne inicjatywy, załatwiają swoje problemy bez pomocy państwa. Już na tym etapie można uchwycić,
jak długą mamy w Polsce tradycję obywatelską: osobiście najbardziej wyróżniłbym
etap naszych dziejów, gdy znajdowaliśmy
się pod zaborami. Szczególnie rzuca się w
oczy zabór pruski ze słynną „pracą organiczną”, czyli oddolnym organizowaniem
się Polaków w celu umacniania polskiego
morale oraz stanu posiadania. Swoistym
fenomenem byli tutaj tak zwani księżaspołecznicy, jak chociażby x. Augustyn
Szamarzewski czy x. Piotr Wawrzyniak.
Ten ostatni chyba sam do końca nie zdawał sobie sprawy, ilu organizacjom przewodził, ile sam założył czy w ilu uczestniczył. Chlubnym przykładem w naszej
historii były także dzieje II Rzeczypospolitej, w której powstawało mnóstwo
inicjatyw, będących często zapleczem
niezwykle ciekawych i barwnych ruchów
politycznych.
Jakby nie patrzeć – mamy z czego czerpać
wzorce w budowaniu inicjatyw obywatelskich. Czy obecnie można mówić o tym, że
Polacy budują społeczeństwo obywatelskie? Należy odpowiedzieć twierdząco na
to pytanie. Może brak nam odwagi, czasu
czy śmiałości, ale powoli zaczynamy umacniać korzenie obywatelskości. Doskonale
oddaje to debata, jaką wraz ze znajomymi
odbyliśmy w ramach zajęć ze sztuki dys-

kursu publicznego. Pytanie: „czy w Polsce
mamy do czynienia ze społeczeństwem
obywatelskim” było punktem wyjścia do
akademickiej dyskusji, w której musiał
obowiązywać równy podział głosów zwolenników i przeciwników tezy. Najbardziej
znamienne było w tym przygotowywanie
do debaty: zaraz przed jej rozpoczęciem
jeden pytał drugiego: „jesteś na tak, czy
na nie?”, najczęściej odpowiadaliśmy sobie
wzajemnie: „przygotowałem się do obrony
obydwu stanowisk”. Doskonale zazębiało
się to ze słynną już wypowiedzią mojego
kolegi podczas tamtej debaty, która miała
miejsce krótko przed Wielkanocą. Przyrównał on nasze społeczeństwo obywatelskie do powolnie kiełkującej rzeżuchy.
Tutaj dochodzimy do sedna problemu:
nasze społeczeństwo nie jest doskonałe,
ma liczne braki czy kłody pod nogami.
Jedną z pierwszych, która przychodzi
mi do głowy, jest dotowanie z budżetu
państwa wybranych inicjatyw obywatelskich: po pierwsze – stwarza nierówne
traktowanie, a po drugie: jak inicjatywy
te mają być niezależne wobec państwa,
skoro są przez nie wspierane i często od
niego uzależnione? Za każdym razem,
gdy ktoś rozpoczyna dyskusje na temat
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
od razu zapala mi się czerwone światełko
z nazwiskiem amerykańskiego socjologa,
Ronalda Ingleharta. Dokonał on swego
czasu ciekawego podziału na wartości
tradycyjne, materialistyczne i postmaterialistyczne, które różnie rozkładają się w
poszczególnych społeczeństwach, społecznościach czy pokoleniach. Wartości
materialistyczne charakteryzują według
niego społeczeństwa bogacące się, czyli
takie, jak Polska. Do postmaterialistycznych można zaliczyć z kolei między in-

nymi: chęć partycypacji w strukturach
lokalnych, wpływanie na decyzje władz,
korzystanie z wolności słowa, jednym słowem, to wartości charakteryzujące społeczeństwo obywatelskie. Powoli przebijają się one w Polsce, ale nie czarujmy
się: najpierw potrzebne jest wzbogacenie
się, by codziennie, w sposób poważny i
odpowiedzialny, brać udział w obywatelskim natłoku inicjatyw. Wniosek z tego
jest prosty: by umacniać społeczeństwo
obywatelskie, najpierw musimy skutecznie wzmocnić nasze portfele.
Na koniec kilka rad dla tych, którzy chcą
rozwijać ducha obywatelskiego. Oto parę
pomysłów na przyczynienie się do wzrostu naszej obywatelskiej rzeżuchy:
- Podrzuć znajomemu ciekawy film/artykuł/periodyk/książkę o tematyce społeczno-politycznej, który ostatnio obejrzałeś/
przeczytałeś. Dzięki temu będziesz miał
pretekst do odwiedzenia znajomego i
odbycia pouczającej dyskusji. Nie mówię
już o tym, że oprócz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, przyczynisz się
także do pogłębiania relacji towarzyskich,
łącząc przyjemne z pożytecznym,
- Zainwestuj w umacnianie swoich ideałów, ponieważ to one są Twoim najostrzejszym orężem w skutecznej, codziennej walce o ducha obywatelskiego,
- Znajdź jakąś organizacją pozarządową i
śledź jej działalność, w miarę możliwości
wspomagaj ją drobnym groszem, modlitwą czy czynem,
- Pamiętaj o słynnej maksymie Immanuela Kanta: „Postępuj tak, abyś człowieczeństwo tak w swojej osobie, jak też w
osobie każdego innego używał zawsze
jako celu, nigdy jako środka”.
Wojciech Czeski

Kluby Książki są modne
Kto by się spodziewał, że na inauguracyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki do Mosińskiej Biblioteki zawitają
prawdziwi pasjonaci! Pan Tomasz Jakś,
wspomagając się opisami z pamiętnika
„Marianna i Róże”, przeprowadził małe
śledztwo, docierając do zaskakujących
informacji – jedna z książkowych postaci, Helena Thomas, została w dwudziestoleciu międzywojennym mosinianką
– i to aktywnie działającą na terenie
naszego miasta. P. Maria Prałat oraz p.
Kamila Grzelczak niezależnie od siebie
odbyły podróż szlakiem bohaterów li-

terackich, odwiedzając i dokumentując
ciekawe miejsca w Wielkopolsce. Ale nie
tylko książka Fedorowicz i Konopińskiej
wywołała niekłamane emocje. Pierwszą
część spotkania wypełniły spontaniczne
prezentacje naszych ulubionych powieści – wrażeniami z lektur podzieliliśmy się na tyle skutecznie, że z półek
bibliotecznych „zniknęło” wiele pozycji.
Zapraszamy na następne spotkanie – 22
listopada o godz. 17.15 przyjrzymy się
wnikliwie „Kobiecie zaklętej w kamień”
Marty Fox (dla chętnych również „Lala”
Jacka Dehnela). Z pewnością pomimo

jesiennej aury warto będzie na godzinkę zajrzeć do rozświetlonej sali Mosińskiej Biblioteki.
Zofia Staniszewska
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Polska biżuteria patriotyczna
kolekcjoner

Wśród rozmaitych pamiątek historycznych na
szczególną uwagę zasługuje biżuteria określana dziś jako narodowa, patriotyczna lub
żałobna. Tradycja biżuterii patriotycznej sięga
drugiej połowy XVIII wieku. Pierwsze znane
egzemplarze wiążą się z dziejami Konfederacji
Barskiej – były to złote pierścienie z wyrytymi
napisami Pro Lege Et Patria i Pro Fide Et Maria.
Wyrażały one hasła konfederatów – „Za prawo
i Ojczyznę” i „Za wiarę i Maryję”.
Innym przykładem pierścieni konfederackich
były żelazne obrączki z wyrytym od wewnątrz
napisem „Jezus Maria Józef”. Znaczenie biżuterii
patriotycznej wynikało z wielu funkcji. Noszenie
jej było wyrazem uczuć i dążeń narodowych,
patriotycznych. Symbolika ta, mówiąc najogólniej, wyrażała wierność Bogu i Ojczyźnie.
Z okresem Powstania Kościuszkowskiego
wiążą się nielicznie zachowane obrączki z napisem „Ojczyzna obrońcy swemu”. Obrączki
te nadawane były osobiście przez Tadeusza
Kościuszkę za zasługi wojenne. Wykonywano
je ze złota otrzymanego ze złotych medali Virtuti Millitari, przysyłanych do obozu Kościuszki
przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Medale na polecenie Kościuszki przetapiano i robiono z nich patriotyczne obrączki
wojskowe. Szczególna popularność pamiątek
związanych z osobą Kościuszki datuje się jednak od czasu jego śmierci w 1817 r. Jako pierwsze pojawiły się żelazne obrączki żałobne, od
wewnątrz wyłożone złotem, na którym wyryto
napis „Kościuszko umarł 15 października 1817
r.”. Były też pierścienie wykonane na pamiątkę
powstania Kopca Kościuszki w Krakowie.
W okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa
Polskiego popularna była biżuteria patriotyczna typu okolicznościowego, wykonywana dla
upamiętnienia dramatycznej śmierci księcia
Józefa Poniatowskiego w 1814 roku, którego
postać stała się symbolem chwały polskiego oręża żołnierskiego, honoru i umiłowania
Ojczyzny. Jego śmierć została utrwalona nie
tylko w biżuterii patriotycznej, ale bardzo szeroko upamiętniona w literaturze, poezji, grafice, malarstwie, jak również w wielu różnego
rodzaju pamiątkach. Były to talerze, fajki, tabakierki, zegarki, niezliczona ilość pierścienie,
broszek, plakietek i obrazów.
Naturalnie, wszystkie te przedmioty były
ozdobione wizerunkiem księcia oraz stosownymi napisami, takimi jak: „Żył dla Ojczyzny,

umarł dla sławy” lub „Bóg mi powierzył honor Polski, Jemu go tylko oddam”.
Czasy Powstania Listopadowego upamiętnia
biżuteria patriotyczna z wizerunkiem orła lub
orła z Pogonią, a popularnym hasłem w tym
czasie było „Do broni bracia do broni”.
Bardzo modne było również noszenie trójkolorowych kokard z orłem oraz Krzyżyków, tzw. z Olszynki. W latach 1860 – 1862
w okresie żałoby narodowej jedną z form
demonstracji patriotycznej stała się biżuteria określana popularnie, jako żałobna. Były
to Krzyżyki, pierścienie, obrączki, broszki
w kształcie koron cierniowych, naszyjniki,
szpilki do krawatów, klamry do pasów zdobione Krzyżem i cierniem. Wszystkie przedmioty były w tym czasie koniecznym elementem stroju, który potęgował atmosferę
żałoby i niewoli narodowej. Zdarzało się, że
osoby bez tych żałobnych odznak często bywały napadane, z kolei policja carska represjonowała osoby demonstracyjnie noszące
biżuterię żałobną.
Okres popowstaniowy w Polsce wobec
nowej, powstałej sytuacji politycznej oraz
wzmożonej represji zaborców spowodował
stopniowy zanik demonstrowania biżuterii
patriotycznej. Pierścienie, Krzyże, broszki
zaczęto chować głęboko w domowych szufladach, jako cenne pamiątki rodzinne, symbole walki o wolność i niepodległość kraju. Z
pamiątek tych do naszych czasów przetrwało niewiele, a nieliczne zachowane można
podziwiać tylko w muzeach.
Henryk Pruchniewski

kultura
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Konwersacje w muzycznym zaciszu
Niewiele osób zdaje sobie zapewne sprawę, że od 1975 roku, za
sprawą UNESCO, obchodzimy 1 października Światowy Dzień Muzyki. Mosiński Ośrodek Kultury postarał się w tym roku o przyłączenie się do tej stosunkowo nowej, mniej może znanej, świeckiej
tradycji. Pierwszego października przygotował mieszkańcom Mosiny miły wieczór pod znakiem „Muzycznych Konwersacji”.
Publiczności zaprezentowało się na początku lokalne trio, PoTrzecie.
W jej skład wchodzą: Maciej Szulc (gitara, śpiew), Piotr Wilczak (gitara) i Michał Wilczak (instrumenty perkusyjne). Dali oni relaksujący,
ale i refleksyjny zarazem, pokaz swoich zdolności konwersacyjnych.
Zarówno nutami, jak i gitarowymi akordami opowiadali ciekawe
historie, wśród których najbardziej wybijała się historia człowieka,
który nie miał głowy. Opowieść ta ociekała równocześnie abstrakcją i
realizmem. W pewnym momencie zespół wykonał utwór o charakterze kołysankowym, co spowodowało, że zgromadzone w pierwszym
rzędzie dzieci zaczęły udawać, że ulegają urokowi kołysankowej melodii. Nie oznaczało to jednak, by muzyka zespołu nudziła słuchaczy
monotonią. Wręcz przeciwnie, muzycy przerywali wolniejsze utwory
bardziej energicznymi wykonaniami. Klimat tego występu można
określić jako nastrojową poezję śpiewaną z prostym instrumentarium, muzykę oddającą dużo treści bez nadmiaru formy.
Po występie grupy PoTrzecie na scenę zawitał Remigiusz Szuman z
zespołem w składzie: Paweł Stachowiak (gitara basowa), Sławomir
Tokłowicz (perkusja) i Marcin Piekut (saksofon sopranowy, instrumenty klawiszowe). Muzycy od razu przeszli do rzeczy: otworzyli
swój występ przejmującym utworem „Opowieści frontowe”. Remigiusz Szuman śpiewał przy akompaniamencie gitary elektrycznej,
do której jeszcze parę razy powracał tamtego wieczoru. Być może
za sprawą tego instrumentu poszczególne wykonania jego utworów nabrały jeszcze większej drapieżności, niż wersje z jego solowej
płyty. Bardzo miłym dla ucha zaskoczeniem było wykonanie instrumentalnego „Pejzażu”, który zyskał na dodatkowej subtelności. Było

to zaskoczenie o tyle pozytywne, iż słuchając płyty, nie wyobrażałem
sobie więcej pozytywnych uczuć skupionych w tej muzycznej miniaturce. Cóż, najwyraźniej moja wyobraźnia jeszcze nie raz będzie
zaskakiwana podobnymi występami. Na uwagę zasługują także krótkie, ale treściwe popisy solowe poszczególnych muzyków z zespołu
pana Remigiusza. Gdy było już po wszystkim, połączone zespoły wykonały wspólnie kilka utworów, zaliczając także bisy. Wieczór dobiegł
końca, ale oprócz ukojenia dla zmysłu słuchu, przyniósł także kilka
innych dobrych informacji. Po pierwsze, pan Remigiusz zapowiedział
wydanie drugiej płyty solowej. Wykonał nawet jeden z utworów, który będzie można na niej usłyszeć. Po drugie, co już raczej nie jest nowością, mamy w okolicy utalentowanych i interesujących muzyków.
Trzecią, ale nie najmniej ważną informacją jest ta, że można w udany
sposób, bez sztucznego nadęcia, obchodzić Światowy Dzień Muzyki w zaciszu sali napełnionej mnóstwem pozytywnych emocji. Tego
typu przeżyć życzę Państwu na przyszłość jak najwięcej.
Wojciech Czeski

Szpadel to nie choroba

RECENZJA - książka

„Sprawiedliwość owiec”
Leonie Swann
George był bardzo dobrym pasterzem. Nie spotykał się zbyt
często z ludźmi ze wsi, wolał spędzać ten czas w towarzystwie
swojego stada owiec, które karmił, poił, golił, wciskał zdrowotne wapno do pyszczka i czytał tkliwe romanse na dobranoc. Ale
niestety George’a poznajemy w chwili, gdy jeszcze lekko ciepły, leży w trawie na pastwisku, ze szpadlem wbitym w brzuch.
Owce wiedzą, że szpadel to nie choroba. Wiedzą, że ktoś go zabił. I chcą dowiedzieć się za wszelką cenę, kto za tym stoi.
Owce w tej powieści to nie jedynie bezmyślne, włochate stadko,
a całkiem inteligentne czworonożne zwierzaki, którym instynkt
podpowiada, że Rzeźnik i Bóg musieli maczać palce w całej sprawie. Obserwując akcję z perspektywy zwierząt, które próbują
pojąć zasady panujące w świecie ludzi, dochodzimy do wniosku, że tworzymy świat niejasny, pełen niedomówień, intryg,
przekrętów, a monotonne życie owiec jest sielanką, którą chcielibyśmy mieć. A owce, jak mogłoby się wydawać, wcale nie są
identyczne – Biały Wieloryb ma doskonałą pamięć, Panna Maple
jest najprawdopodobniej najmądrzejszą owieczką na świecie, a
Zora ma ponoć kozicę wśród swoich przodków, stąd tak doskonale skacze po skałach.
Książkę czyta się dobrze, bo napisana jest z lekkością, prosto i
nieco naiwnym językiem – ale trudno spodziewać się po weł-

nianych stworzeniach, że będą
mistrzami języka. Autorka w
swojej powieści rzeczywiście
oddaje głos tym stworzeniom, które nie zostały zbytnio
uczłowieczone – pozostają dalekie od ludzkiej natury, i chyba właśnie dlatego tak dobrze
się to czyta.
Zapewnienie na okładce, że
jest to „filozoficzny kryminał”
jest nieco na wyrost. Powieść
kryminalna? Jak najbardziej.
Jest krew, jest zbrodnia, są ślady, podejrzani, jest i detektyw. A
gdzie tu filozofia? Mamy rozważania na temat ludzkiej rzeczywistości, moralności i zgodności postępowania, ale jest ich jak
na lekarstwo. Porównanie książki do „Folwarku zwierzęcego”
Orwella jest także przesadzone. Dzięki tej obietnicy wydawcy
spodziewałam się książki, która wgniecie w fotel, a otrzymałam
jedynie dobrze napisaną i ciekawie przedstawioną historię.
Świat całkiem zielonej trawy i wiecznego przeżuwania potrafi
porwać. Polecam tę powieść jako miłe urozmaicenie jesiennych
wieczorów i dla tych, którzy lubią zagadki, a mają już dość detektywów na dwóch nogach.
Magdalena Krenc
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X Powiatowy Turniej BOCCI
W dniu 15 października odbył się - jakże
szczęśliwy dla naszego Ośrodka - wyjazd na zawody Boccie do Dopiewa. Był
to już dziesiąty powiatowy turniej Bocci,
w którym mają możliwość współzawodniczyć szkoły, stowarzyszenia i warsztaty
terapii zajęciowej, łącznie 42 zespoły. Turniej rozpoczął się przy akompaniamencie
kościańskiej orkiestry. Później nastąpił
ceremoniał otwarcia turnieju: zapalono
ogień olimpijski, który prowadzony był
w sztafecie przez dzieci na wózkach. Po
wciągnięciu flagi olimpijskiej drużyny
rozpoczęły sportowe zmagania.
Na pierwszy ogień poszedł pierwszy zespół SOSW w składzie Marek Kołodziejczak oraz Szymon Nowak. Pomimo zaangażowania i dobrej gry, niestety nie
udało się przejść pierwszej rundy.
Udało się to z kolei, i to z jakim skutkiem,
drugiemu zespołowi w składzie: Natalia
Bertman, Marcin Zgoła, Paweł Przybylski. Reprezentanci SOSW tego dnia grali
jak w transie ogrywając wszystkie ekipy
stające im na drodze, w tym m.in. dru-

żynę składającą się z vipów aż 8:0. Każdy
z pozostałych meczy przynosił równie
duże emocje, a ich kulminacją był mecz
finałowy z miejscową drużyną Dopiewa.
Postawiła ona poprzeczkę niezwykle wysoko i początkowo wygrywała. Wtedy to
w naszym zespole nastąpiło przebudzenie, Natalia, Marcin i Paweł wspięli się na
wyżyny swych umiejętności i rozpoczęli
koncertową grę doprowadzając najpierw
do remisu a po chwili dzięki fantastycznym rzutom ostatecznie pokonali rywala
zdobywając I miejsce w Turnieju!
Potem pozostała już tylko radość z sukcesu podczas odbierania okazałego
pucharu oraz dyplomów i wysłuchanie
sławnego utworu grupy Queen – „We are
the champion”, który dostarczył naszym
mistrzom wiele chwil wzruszeń.
Opiekunami grupy byli nauczyciele Łukasz Mańkowski i Łukasz Jankowiak. Dobrym duchem okazało się też kibicowanie naszym zawodnikom przez kierowcę
busa szkolnego pana Jacka Rogalkę.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy

niebywałego sukcesu i życzymy obrony
mistrzowskiego tytułu w przyszłym roku.
Łukasz Mańkowski

Srebrny medal dla
Joanny Witkowskiej
Puchar Polski Młodzieży rozegrany w Opolu przyniósł Akademii
Judo srebrny medal zdobyty przez Joannę Witkowską w wadze
48 kg w Judo. Asia zwyciężyła w trzech pojedynkach, a uległa jeden zawodniczce - mistrzyni Polski Młodzieży z br. Przypomnijmy, iż Asia w roku obecnym jest Juniorką, a zdobywa medale w
wyższej kategorii wiekowej. Gratulujemy!
Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu
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REKLAMA

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

MIESZALNIA TYNKÓW I FARB

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

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

ELEWACJE TO NASZA SPECJALNOŚĆ
Biuro Rachunkowe
mgr Karina Ciesielska
- profesjonalna obsługa
księgowa i kadrowa firm
- zakładanie spółek z o.o. !!!
ul. Poznańska 70
62-040 Puszczykowo
tel. 798 70 20 14
Licencja Ministerstwa Finansów

Wynajmę mieszkanie
lub pomieszczenia
na działalność gospodarczą
w Mosinie
• pow. 65m2 ul. Reja,
• pow. 75m2 ul. Mickiewicza,
• pow. 70m2 ul. Szosa Poznańska

tel. 602 757 043

B I U R O R AC H U N KOW E
62-022 Sasinowo, ul. Poznańska 13
0-61 893 83 77, 0-602 649 793

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE

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

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

Wcześniejsze godziny proszę uzgadniać telefonicznie

BIURO POSIADA LICENCJĘ
MINISTRA FINANSÓW NR 15229/99

CENTRUM
NAUCZANIA
„ABC Plus”
KURSY GIMNAZJALNE

j. polski, historia i WOS (część
humanistyczna) oraz matematyka,
fizyka, chemia, geografia i
biologia (część matematyczno –
przyrodnicza)

KURSY MATURALNE

matematyka, fizyka, chemia, geografia,
biologia, historia, WOS, j.polski

KOREPETYCJE

j. polski, matematyka, fizyka,
chemia, biologia, geografia

KURSY JĘZYKOWE

(zajęcia grupowe i indywidualne):
j. angielski, j. niemiecki, j.
rosyjski, j. włoski i j. hiszpański

ul. Cienista 15
62-040 Puszczykowo
tel./fax 61-8194-683
e-mail:abc-plus@o2.pl

Zakład Wielobranżowy Brukarstwo

BIURO RACHUNKOWE

Prowadzenie ksiąg
przychodów i rozchodów
Handel

Św. Kwalif. Min. Finan. 12710/99

mgr inż. Marzena Giera

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

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

Jerzy Boruczkowski
Halina Boruczkowska
62-050 Mosina
ul. Pożegowska 30

profesjonalna
obsługa
księgowa firm

Produkcja i Montaż

w branży od 1992 r.

mieszczący się
w Dymaczewie Nowym k/Mosiny
poszukuje :

- recepcjonistki
- kucharza
- kelnera
- pokojowe

tel: 61 813-21-12

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

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

Skup pojazdów

do KASACJI

sprzedaż
ocena
naprawa

płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS

Mosina, ul. Poznańska 5
tel. 606 645 322
CENTRA FUTURA, BOSCH, TOPLA, HYPER, SHOGUN, FULMEN

AUTO – ELEKTRYK
AUTO – KLIMA

Sprzedaż części samochodowych
do wszystkich marek samochodów

AUTO - ZABEZPIECZENIA
Diagnostyka komputerowa
systemów elektronicznych
Naprawa instalacji i podzespołów
elektrycznych
Alarmy, immobilisery, blokady
skrzyni biegów, zabezpieczenia,
zamki centralne

tel. 61 8163 809
kom.609 562 981

Części nowe i używane.
Zderzaki, maski, błotniki, oświetlenie, drzwi,
części mechaniczne, chłodnice i wiele innych.

Skupujemy auta
za gotówkę

ul. Dębowa 2
Puszczykowo 62-040
Tel. 509-956-523
Email: automaniek@onet.pl
Allegro Nick : Automaniek1

DREWNO
opałowe - kominkowe

POMOC DROGOWA
Tadeusz & Paweł Marciniak
Mosina, ul. Chodkiewicza 15
Tel. 61 8132 633,
kom. 509 533 393, 503 566 196

WĘGIEL

miał - ekogroszek
orzech - kostka

SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

www.autoelektryk.com.pl

zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

Węgiel brunatny
Brykiet
SUPER JAKOŚĆ SUPER CENA

PROMOCJA CENOWA !!!
Mosina, ul. Sowiniecka 6
Kontakt i zamówienia: 605 981 958
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SPECJALISTA PSYCHIATRA
lek. med. Antonina Zięba
leczenie nerwic, depresji, psychoz,
rozmowy terapeutyczne
(przyjęcia uzgadniać telefonicznie)

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

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

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

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

Ryszard Krawiec
specjalista neurolog i radiolog
tel. 603 638 819

Przyjęcia: środy godz. 16.00

MOŻLIWOŚĆ WIZYT DOMOWYCH

DZWOŃ!!!
660 031 893
668 743 338
061 898 10 59

DZWOŃ!!!
660 031 893
668 743 338
061 898 10 59

Mosina, Dworcowa 3 ( budynek Przychodni)

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
Wiesław Skibiński

Oferujemy usługi w zakresie:

Poszukujemy dla naszych Klientów:

• pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

• gruntów inwestycyjnych

• pośrednictwo w najmie nieruchomości

• gruntów rolnych

• kupno i sprzedaż nieruchomości

• gruntów AG

• doradztwo inwestycyjne i majątkowe

• działek budowlanych

• obsługa prawna i notarialna transakcji

• domów, mieszkań

• oszacowania wartości rynkowej nieruchomości

• ofert wynajmu

• rzeczoznawstwo majątkowe
• mapy, wypisy, wyrysy geodezyjne
• kredyty hipoteczne

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

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

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

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

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
660 031 893
61 898 10 59

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
660 031 893
61 898 10 59

Sprzedam

Szkółka Drzew
i Krzewów Ozdobnych

Korepetycje z języka angielskiego w zakresie szkoły podstawowej, tel. 514 006 371
Mam 47 lat zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 509
557 774
BHP-owcy, lekarz medycyny pracy nawiąże
współpracę 601764330
Poszukuję palacza na sezon grzewczy w
domu jednorodzinnym, tel. kontaktowy:
8-136-300
Auto-szyby wycinanie i wklejanie szyb,
również przy naprawach blacharskich, sprzedaż / montaż. Dojazd do klienta! Mosina, tel.
502 431 830
Do wynajęcia dwa mieszkania w Rogalinku, tel. 61 8938112

dom

na granicy Mosiny
i Puszczykowa

działka 1000 m. kw.,
pięknie, ustronnie
położony.

Tel 668 089 556

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 zamawiającym u nas komplet roślin - pełne
doradztwo gratis

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

ul. Lipowa 10 Puszczykowo

wjazd od szosy 430 Poznań-Mosina

tel. 602 805 672 lub 61 8 133 226

www.szkolka-wojnowski.pl

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

tel. 606 471 045

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

Robert Mróz

ul. Leszczyńska 43

62-050 Mosina

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna)
WSPÓŁPRACA: Janek Bylczyński, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak,
Wojciech Czeski, Roman 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.

REKLAMA
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Listopad miesiącem z kredytem mieszkaniowym.
Serdecznie zapraszamy do 1 Oddziału w Mosinie,
Pl. 20 Października 14, tel.: 61 819 77 50, pon.-pt.: 10.00-17.00.

