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Zapraszamy do
1 Oddziału w Mosinie,
Pl. 20 Października 14, tel. 61 819 77 50, pon. - pt.: 10.00-17.00.

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

Jesteśmy
producentem:
Zapraszamy
• mebli kuchennych
• mebli biurowych
pon-piąt 9.00 - 18,00
• szaf przesuwnych kontakt: 061 898 06 35 sobota 9.00 -13.00
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Listopadowa sesja Rady Miejskiej w Mosinie przejdzie do historii

„Nie chcemy tej inwestycji,
nie będziemy królikami doświadczalnymi”
Tak gorącej sesji RM w Mosinie chyba jeszcze
nie było. Licznie przybyli mieszkańcy zaprotestowali przeciwko planowanej na terenie
miasta (po Swarzędzkiej Fabryce Mebli) inwestycji recyklingu opon samochodowych
firmy Dudek&Kostek. Innowacyjna technologia, którą firma ta zamierza wprowadzić,
polegająca, (mówiąc w wielkim skrócie) na
przerobie opon na olej, stal, gaz i węgiel - tzw.
pyroliza - do tej pory nie była jeszcze w Polsce stosowana. Pyroliza to chemiczny rozkład
substancji pod wpływem wysokiej temperatury bez dostępu tlenu. Jest „procesem trudnym do zbadania a obecne technologie są
dopiero w fazie rozwoju”. Wśród publiczności
na sesji było wielu inżynierów, chemików, fachowców w tej branży, którzy ze znawstwem
przepytywali inwestorów na temat planowanego przedsięwzięcia. Odpowiedzi na
pytania radnych i mieszkańców były nie wystarczające i wywoływały jeszcze więcej wątpliwości. Dodatkowe emocje wzbudził fakt,
że spółka powstała na potrzeby tej inwestycji
w Mosinie, a jej kapitał wynosi tylko 50 tys.
zł, choć całość, jak poinformował inwestor,
łącznie z dofinansowaniem ze środków Unii
Europejskiej to kwota rzędu 40 milionów zł.
Głośne, negatywne reakcje wywołała też informacja, że patenty na technologię, która
ma być zastosowana w Mosinie, i których
autorami są panowie Kostek, ojciec i syn, są
dopiero złożone – w USA i w UE, a firma jeszcze nimi nie dysponuje. Sala protestowała,
(utrudniając momentami prowadzenie dyskusji) i skandując: „Nie chcemy tej inwestycji,
nie będziemy królikami doświadczalnymi”.
Wszyscy zgodnie podkreślali, że inwestycja
jest zagrożeniem dla środowiska (m.in. z tego
powodu negatywną opinię wydał Aquanet –
ujęcie wody - i Sanepid).
I mieszkańcy i radni wyrazili ubolewanie, że
o planach utworzenia tego zakładu dowiedzieli się z gazet - kilka dni wcześniej Gaze-

ta Wyborcza opublikowała tekst, mówiący
o tym, że w Mosinie powstanie spalarnia
opon (notabene, część czasu sesyjnego
spotkania przeznaczono na wyjaśnienie,
że to nie będzie spalarnia, że innowacyjna
technologia, którą chcą zastosować inwestorzy jest całkowicie bezpieczna).
Radni opozycyjni zarzucili burmistrzowi brak
informacji na ten temat i brak konsultacji
społecznych przed wydaniem przez Urząd
pozytywnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Władze tłumaczyły się tym,
że zgodnie z obowiązującym prawem wydają rocznie różnym firmom kilkaset decyzji
i wszystkie są dostępne w BIP i obwieszczeniach. Że nikt (a każdy ma do tego dostęp)
nie złożył stosownych pism, które spowodowałyby dyskusję na ten temat. Na tym tle
doszło do ostrego sporu. Jedni twierdzili, że
informacja była, drudzy, że nie. Nikogo też nie
przekonały argumenty, że dla tego terenu od
2006 roku obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, jako terenu aktywizacji
gospodarczej i burmistrz musi przestrzegać
przepisów. Opozycja zarzuciła władzy działanie na szkodę mieszkańców. Ostatecznie, po
czterech godzinach burzliwej dyskusji i wy-

słuchaniu indywidualnych wystąpień mieszkańców, przeciwnych tej inwestycji, wszyscy
radni porozumieli się i jednogłośnie wyrazili
wspólne stanowisko w tej sprawie:
„Burmistrz Gminy Mosina wydał w dniu 7 listopada 2011 r. decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wdrożeniu innowacyjnej technologii
recyklingu. Uważamy, ze taka inwestycja
wymaga szerokich konsultacji społecznych.
O planowanym przedsięwzięciu Burmistrz
nie poinformował radnych i przewodniczących Osiedli. Inwestycja ta wzbudza silny
sprzeciw mieszkańców oraz Aquanetu z
uwagi na potencjalne zagrożenie dla ujęcia
wody, nie uzyskała tez pozytywnej opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Poznaniu.
Radni Rady Miejskiej są przeciwni lokalizacji
planowanej inwestycji i zwracają się do Burmistrza o wycofanie z obiegu prawnego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na rzecz firmy Dudek&Kostek”.
Czy firma powstanie w Mosinie?
Na str. 4 wywiad na ten temat z wiceburmistrzem Mosiny, S. Ratajczakiem
E.B.

wywiad
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Sprawa jest bardzo skomplikowana
Rozmowa z zastępcą burmistrza Mosiny, Sławomirem Ratajczakiem
E. Bylczyńska:
Czy powstanie w Mosinie inwestycja, która wzbudziła tak wielki
protest mieszkańców?
Burmistrz - S. Ratajczak:
Dzisiaj tego nie stwierdzimy. Teraz trzeba się skupić na przepisach
prawa, a mianowicie na tym, że o lokalizacji nie decyduje burmistrz
tylko plan miejscowy. Jeżeli na danym terenie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, to burmistrz w sprawie lokalizacji
nie ma już nic do powiedzenia. W tym przypadku zapisy planu mówią o tym, że są to tereny produkcyjno – usługowe, czyli planowana
inwestycja wpisuje się w ten zapis. W związku z tym dla zamierzenia
zgodnego z planem nie można odmówić wydania zgody. Jeśli jest
to inwestycja mogąca znacząco oddziaływać na środowisko, a taką
inwestycją to zamierzenie jest, wtedy wydaje się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. W ramach
tej decyzji można stworzyć graniczne obwarowania, czyli można
podnieść poprzeczkę, żeby inwestor wprowadził maksymalne zabezpieczenia. Ale jeśli chodzi o lokalizację – mleko już się wylało.
Plan miejscowy dla tego terenu został przez Radę Miejską uchwalony w 2006 roku, nie mówiąc już o tym, że historycznie jest to teren
aktywizacji gospodarczej od dziesiątków lat. Aquanet w procedurze uchwalania tego planu opiniował go wtedy bez uwag. A to był
ten moment, że można było wnieść zapis pozwalający wyłączyć
inwestycje o szczególnym oddziaływaniu na środowisko. Ponieważ w planie nie ma tego zapisu, to nie ma ograniczeń formalnych
i burmistrz co do lokalizacji nie ma nic do powiedzenia. Może co
najwyżej w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych tak wysoko podnieść poprzeczkę wymagań (żeby zniechęcić inwestora), że
albo ta inwestycja będzie bezpieczna, albo tak droga, że inwestor
się wycofa, bo stwierdzi, że jest ekonomicznie nieuzasadniona.
I to właśnie zrobi burmistrz? Podniesie poprzeczkę?
Oczywiście. To jest etap lokalizacyjny, jesteśmy na samym początku
drogi, w związku z tym nie mamy pełnych danych. Nie ma dokumentacji, nie ma projektu budowlanego, są tylko ogólne opisy dotyczące
technologii. W procedurze wydawania tej decyzji został narzucony
obowiązek pełnego monitorowania, a na etapie projektu budowlanego cała procedura oddziaływania na środowisko ma być powtórzona i
ma być zrobiona analiza porealizacyjna.
Starosta, który prowadzi procedury związane z zatwierdzeniem projektu budowlanego i wydaniem pozwolenia na budowę, jeszcze raz
musi przeprowadzić procedurę związaną z oceną oddziaływania na
środowisko. W ramach tej procedury inwestor - już nie ogólnie - musi
załączyć projekt budowlany, czyli konkretnie zastosowane rozwiązania techniczne i musi udowodnić, że wszystko będzie bezpieczne. I
jeszcze raz, już nie gmina, ale starosta, jeśli cokolwiek budziłoby wątpliwości, może narzucić wyższe wymogi, albo odmówić wydania decyzji
pozwolenia na budowę.
Na tym etapie decyduje więc starosta, nie burmistrz?
To nie jest wola burmistrza, tą wolę wyraziła Rada uchwalając plan
i tu już nie można dyskutować. Można tylko mówić o wymogach
dotyczących ochrony środowiska i tak podnieść poprzeczkę, żeby
zniechęcić inwestora.
Mówi się, że burmistrz się jednak zgodził na to przedsięwzięcie.
Powtarzam jeszcze raz burmistrz nie mógł wydać innej decyzji.
Poza tym w rozstrzygnięciu SKO jest wyraźny zapis, że uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest dla burmistrza
wiążące. To uzgodnienie było pozytywne. Z tym, że trzeba powiedzieć, że najpierw decyzja była negatywna. Dopiero, kiedy w opisie procesów i samej produkcji znalazły się zapisy wyjaśniające

wszelkie wątpliwości, miedzy innymi dotyczące zabezpieczeń i
bezpieczeństwa, inwestor dostał pozytywną decyzję uwarunkowań środowiskowych. Dlatego to nie jest kwestia woli, bo albo
ktoś spełnia wymogi prawa i dostaje tą decyzję, albo nie spełnia
wymogów i dostaje decyzję odmowną, od której może się odwołać. To nie jest prywatny folwark burmistrza. Jest plan miejscowy,
czyli prawo miejscowe, które jest święte.
Ale plan można zmienić.
Dopóki on obowiązuje, na zamierzenie zgodne z planem burmistrz nie
ma możliwości odmowy, gdy inwestor spełni wymogi przewidziane
prawem. Gdyby to była inwestycja, która nie jest na liście mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, to burmistrz wydałby tylko wypis i wyrys z planu i starosta wydawałby pozwolenie i burmistrz nic nie
miałby do powiedzenia. A ponieważ jest to inwestycja mogąca znacząco oddziaływać na środowisko, to inwestor musi uzyskać decyzję
o uwarunkowaniach środowiskowych i w ramach tej decyzji burmistrz
określa warunki brzegowe działania tej inwestycji, czyli wskazuje na te
wymogi, które inwestor musi spełnić.
I tak się stało.To, co się w prasie czyta, to zwykła manipulacja.
Co więcej to nie Aquanet, lecz gmina w planie zapisała paragraf, który
mówi o pośredniej strefie ochrony wody, o rozporządzeniu wojewody
z 2001 roku i że zapisy tego rozporządzenia muszą być respektowane.
Czyli Rada Miejska myślała o tym ujęciu, a nie Aquanet, który zaopiniował wtedy plan bez uwag. A dzisiaj mówi - nie. Tak nie może być.
I trzeba powiedzieć, że Aquanet był uznany za stronę postępowania
przez RDOŚ, pomimo, że nasi radcy twierdzą np., że nie jest stroną. O
czymś to świadczy. I dlatego, że Aquanet był uznany za stronę, to się
odwołał – skutecznie zresztą, bo gdyby nie był stroną, nie mógłby się
odwoływać i jako strona na każdym etapie tej procedury mógł podjąć
dyskusję. Nie podjął.
Wobec tego, na jakim etapie obecnie jest ta sprawa?
Myśmy wydali decyzję pozytywną i sprawa jest w Samorządowym
Kolegium Odwoławczym, które może uchylić naszą decyzję, może
rozstrzygnąć i może zgodzić się ze stanowiskiem Gminy. Jeżeli SKO
stwierdzi, że decyzja jest prawidłowa, przechodzi się do dalszej procedury, czyli inwestor występuje do Starostwa o pozwolenie na budowę.
I jak powiedziałem w ramach tej procedury – wydania pozwolenia na
budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego, ocena oddziaływania
na środowisko będzie ponownie procedowana i jeszcze raz inwestor
będzie musiał przedstawić raport z konkretnymi rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi w projekcie budowlanym i będzie musiał
udowodnić, że wszystko jest w porządku. Starosta natomiast będzie
musiał to ocenić i wydać tą zgodę, albo nie.
Jeśli więc starosta nie wyda pozwolenia na budowę to wszystko
się kończy?
Tak. My możemy teraz jedynie podnosić wymogi bezpieczeństwa i to
robimy – wymogi wpisane w decyzji i w uzgodnieniu – postanowieniu RDOŚ są bardzo wysokie dla tego inwestora. I to nie jest kwestia
uznaniowości burmistrza. Albo inwestor spełnia wymogi przepisane
prawem i dostaje decyzję, albo ich nie spełnia i dostaje decyzję odmowną. Firma Dudek&Kostek na tym etapie wymogi spełniła.
Krótko po tej burzliwej sesji RM w Mosinie został Pan z jednym z
radnych opozycyjnych zaproszony do studia Wielkopolskiej Telewizji Kablowej. Co na tym spotkaniu mówił inwestor?
Inwestora nie było, natomiast wypowiadał się autor raportu oddziaływania na środowisko, który uważa, że to jest nowoczesna,
bezpieczna technologia, a w wypadku awarii, o co pytali rozmówcy, posiada dodatkowe zabezpieczenia. Powiedział też, że w Mosinie bardziej niebezpieczny jest chlor magazynowany przez Aquanet w pobliżu zabudowy mieszkalnej.

5
Jest jeszcze sprawa transportu, mieszkańcy obawiają się najazdu TIR – ów na miasto, zakład ma przerabiać 40 tysięcy
ton opon rocznie.
W założeniu inwestor podał, że chce korzystać z bocznicy kolejowej.
Ta lokalizacja była dla niego atrakcyjna z kilku względów, po pierwsze
plan miejscowy, który pozwala na taką działalność. Po drugie, teren
ten połączony jest z dwiema sieciami energetycznymi – energetyką
kolejową i ENEA. I trzeci argument, to bocznica kolejowa. Myśmy w
decyzji też spisali, że transport ma odbywać się tylko w porze dziennej.
I na koniec chciałabym, aby wyjaśnił Pan wątpliwości jednego z
radnych, który zarzucił Panu na sesji, że Pana żona jako dyrektor
RDOŚ działa na korzyść inwestora.
Żona tą sprawą w ogóle się nie zajmuje. Poza tym Kodeks Postępowania Administracyjnego mówi wyraźnie, kiedy powinien być organ
wyłączony z postępowania ze względu na konflikt interesów. Tu nie
ma takiej sytuacji, gdyby to była moja prywatna inwestycja, to taki
konflikt zaistniałby. Ponadto o tym, że RDOŚ jest bezstronna świadczy
chociażby to, że dzięki Regionalnej Dyrekcji o inwestycji dowiedział się
Aquanet, bo RDOŚ uznała ich za stronę, mimo że nasi radcy twierdzą,
że tak nie jest. Stąd ten cały szum. Sanepid też najpierw wydał pozytywną decyzję, dopiero po interwencji Aquanetu zmienił zdanie.
Powiem tak: działamy w oparciu o przepisy prawa. Nie ma takiej sytuacji, żeby należało wyłączyć regionalnego dyrektora, czyli moją żonę.
Ale, żeby była sprawa jasna oświadczam, że moja żona tym się nie zajmuje. Czyli według radnego moja żona spowodowała ten szum. Czy to
oznacza, że jest stronnicza?
Nie mówi się też o tym, że na pierwszy wniosek z 2010 roku inwestor
nie dostał zgody, ale jak się przygotował i w rozwiązaniach technicznych zaproponował rozwiązania dotyczące ochrony, które spełniały
pewne wymogi (aneksy do raportu, itp.), w końcu dostał tą decyzję,
jakkolwiek w drugim postępowaniu. Czy dlatego, że moja żona tam
pracuje inwestor miałby dostać tą decyzję? To jest nonsens.
Co oznacza stanowisko Rady Miejskiej, która wzywa burmistrza
do wycofania z obiegu prawnego decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych na rzecz firmy Dudek&Kostek?
Stanowisko można sformułować, ale prawnie, żeby wycofać taką
decyzję musiałyby zaistnieć uchybienia formalne. Burmistrz może
jedynie wnieść do Rady o zmianę planu. Tylko trzeba mieć świadomość, że to na pewno spowoduje koszty odszkodowawcze itp.
Oczywiście możemy wystąpić o zmianę planu.
I zrobicie to?
Powiem tak, uważam, że byłoby to niebezpieczne, bo inwestor może
wykazać, że stracił na tym konkretne pieniądze i będziemy płacić milionowe odszkodowania. Nie wiem, czy nas na to stać. Być może in-

westor sam zrezygnuje, ale tego nie wiemy. Wtedy można naprawić
błąd związany z planem zagospodarowania. Natomiast, jeśli teraz
zmienimy plan – będą roszczenia. Tym bardziej, że ten inwestor na to
zamierzenie ma przyznane 25 milionów dotacji z Unii Europejskiej. Jeżeli zażąda zwrotu tej kwoty, plus zyski, które mógł osiągnąć?
Koszty ewentualnych roszczeń mogą być nie do przewidzenia.
Na zamierzenie zgodne z planem burmistrz nie może odmówić wydania decyzji.
Do otrzymania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych nie trzeba mieć prawa do dysponowania gruntem, dopiero do realizacji pozwolenia na budowę, trzeba je mieć.
A jak Pan skomentuje fakt, że firma ma tylko 50 tys. kapitału? Na
sesji padły głosy, że Gmina powinna żądać zabezpieczeń finansowych na wypadek awarii i konieczności wypłaty odszkodowań.
To jest tak – my wydajemy decyzję o warunkach zabudowy, pani
występuje o nią, bo chce budować dom, a ja się spytam, czy panią
na ten dom stać? Jeśli nie, to odmówię. Przecież to jest śmieszne.
My nie mamy prawa takich rzeczy robić. W mojej ocenie jest też
prawdopodobne, że firma chce przygotować inwestycję i jak już
będzie miała wszystkie zgody, sprzeda za 10 czy 20 milionów dużemu koncernowi na przykład, bo to są drogie inwestycje. Wprawdzie firma ma przyznaną dotację, ale jest jeszcze udział własny. Nie
wiadomo czy będzie ją stać zrealizować całe zamierzenie. Tak działa
wiele firm, że najpierw przygotowują inwestycję. Przykładem są
markety, to nie duże sieci budują, tylko ludzie, którzy mają prawo
dysponowania gruntem. Załatwiają wszystkie dokumenty i jak jest
market gotowy następuje dzierżawa albo sprzedaż określonej sieci.
To, że firma ma 50 tys. kapitału nie ma nic do rzeczy, gdyby pani
wystąpiła o taką decyzję, też musielibyśmy ją rozpatrzyć.
Czy radni się mylili, mówiąc na sesji, że burmistrz ma narzędzia,
żeby się z tego wycofać?
Tak, jedynym narzędziem jest wniosek o zmianę planu, o czym już
mówiłem. Ale wyobraża sobie pani roszczenia w tej sytuacji, jaka
jest dzisiaj? Gdyby to było zrobione wcześniej – zapis o wyłączeniu inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko –
może by to przeszło. Ale pięć lat od uchwalenia planu właściciele
gruntu mogą też mieć roszczenia.
A kto jest właścicielem gruntu, na którym ma powstać ta inwestycja?
Prywatna firma. Gdyby to był gminny grunt, wtedy wolą burmistrza
i Rady nie sprzedalibyśmy go i nie byłoby problemu. Wtedy można
byłoby się wycofać. Rola Gminy i burmistrza skończyła się na etapie
uchwalania planu.

Już wkrótce drugi koncert „Dzieci - dzieciom”.
16 grudnia w Mosińskim Ośrodku Kultury o godz. 17.00 rozpocznie się drugi już koncert z cyklu „Dzieci – dzieciom”. Celem
koncertu jest zebranie środków potrzebnych do przeprowadzenia w Berlinie operacji pięcioletniej Marysi, mieszkanki Krosna.
Dziewczynka urodziła się z rzadką wrodzoną wadą układu moczowego. Dzięki walce rodziców, udało się uratować nerkę, ale
zabieg okaleczył dziewczynkę, ponadto cały czas istnieje zagrożenie zakażeniami … Operacja, która ma być przeprowadzona w
berlińskiej klinice, pozwoli Marysi na normalne życie. Głównym organizatorem akcji jest Przedszkole „Koniczynka”, przy wsparciu
Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz Harcerstwa. Wszystkich ludzi, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, serdecznie
zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym koncercie. Zapewniamy mnóstwo atrakcji: Jasełka oraz przedstawienie świąteczne w wykonaniu dzieci z Przedszkola „Koniczynka”, będzie też koncert grupy młodych gitarzystów pod kierunkiem Carlosa
Ramireza, wystąpi trio muzyczne: Hanna Piasna – Kaczmarek (obój), Michalina Kwiatkowska (altówka), Carlos Ramirez (gitara),
ponadto na zakończenie: koncert – niespodzianka. Oczywiście odbędą się licytacje, loteria z nagrodami, zapewnimy pyszną
kawę i ciasta. Można będzie zaopatrzyć się w piękne ozdoby świąteczne – a wszystko posłuży wsparciu sfinansowania operacji
Marysi. Zapraszamy też wszystkie dzieci, w Sali Kolumnowej Domu Kultury odbywać się będą konkursy, zabawy oraz warsztaty
pod kierunkiem nauczycieli z Przedszkola „Koniczynka”.
I jeszcze jedna ważna informacja – do przeprowadzenia operacji w Berlinie brakuje około 35 tys. zł. Mam nadzieję, że uda nam się
przekazać choć cząstkę tej sumy, aby przybliżyć termin zabiegu. Marysia jest zgłoszona w Fundacji, na której konto można wpłacać nawet najdrobniejsze kwoty: Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia, Bank PeKaO S.A. I Oddział Wrocław
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839 z dopiskiem: Darowizna na cele ochrony zdrowia „Frezja”
Krystyna Smektała

informacje
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Mosina w oku kamery
W Mosinie zostanie uruchomiony monitoring. Urząd Miasta rozstrzygnął w listopadzie I etap przetargu na jego budowę. System wykorzystujący kamery zainstalowane w wyznaczonych miejscach wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
W Mosinie zostanie stworzony system bazujący na przekazie obrazu drogą radiową. W ramach I etapu budowy w mieście
zainstalowanych będzie 11 bezprzewodowych kamer. Obraz on line przekazywany będzie do centrum mieszczącego
się w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy
Krotowskiego. Strażnicy, którzy będą w
nim pełnić służbę przejdą najpierw specjalistyczne szkolenie.
W I etapie kamery zostaną instalowane
na: pl. 20 Października - narożnik z ul. Poznańską, pl. 20 Października - narożnik
z ul. Słowackiego, pl. 20 Października - narożnik z ul. Niezłomnych, Rondo Budzyń,
parking na ul. Rzecznej, skrzyżowanie ul.
Niezłomnych, Wawrzyniaka i Sowiniecka,
ul. Dworcowa (rejon GBS), ul. Dworcowa
- narożnik z ul. Kolejową, Targowisko (pły-

Od kilku lat na terenie gminy Mosina dwukrotnie w ciągu roku profilowane są drogi gruntowe. Zabiegi te mają na celu poprawę stanu
dróg gruntowych.
W tym roku pracami objętych jest ponad
250 ulic na terenie Mosiny i sołectw w całej gminie. Z podsumowania prac na koniec roku wynika, że równiarki przejechały
łącznie ponad 140 kilometrów bieżących
dróg. Na terenie miasta Mosina wyprofilowano ok. 39 kilometrów bieżących, a w
sołectwach ok. 105 kilometrów. (red.)

ta górna), Targowisko (płyta dolna), ul.
Spokojna (parking za kościołem). Punkt
retransmisyjny zlokalizowany będzie na
kominie, na terenie byłej Swarzędzkiej
Fabryki Mebli. (red.)

Nowy chodnik w Dymaczewie Nowym
W Dymaczewie Nowym wzdłuż drogi nr 431 rozpoczęły się prace związane z budową nowego chodnika. Inwestorem jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a prace dofinansowuje Gmina Mosina.
W ramach tej inwestycji powstanie chodnik o długości 800 m., od skrzyżowania z
drogą na Stęszew do drogi gminnej pod
lasem. Inwestycja wyceniona jest na około 600 tys. zł. Mosina na ten cel wyda 100
tys. zł. Resztę pokrywa WZDW.
Wspólne prace samorządów i zarządców dróg wojewódzkich i krajowych
prowadzone są po to, aby maksymalnie
przyspieszyć inwestycje poprawiające
bezpieczeństwo i komfort życia miesz-

Wyrównane drogi

kańców. Gdyby nie decyzja o partycypacji w kosztach przedsięwzięcia inwestycja
mogłaby nie dojść do skutku.
To nie pierwszy przykład wspólnego realizowania zadań związanych z drogami.
Wcześniej udało się zbudować na przykład chodnik wzdłuż ul. Mostowej w Rogalinku, chodnik na ul. Wiejskiej w Krosinku czy zmodernizować ul. Gromadzką
w Czapurach. (red.)

DLACZEGO JEST ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA?
Ks. Jan Twardowski

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
Zdrowych, spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2012
życzy Redakcja

Koniec prac
na ul. Jodłowej
Ze względu na bardzo niekorzystne warunki geologiczne prace na
ul. Jodłowej w Czapurach były bardzo trudne. Na tej niezbyt przecież
długiej ulicy trwały nieprzerwanie
przez kilka minionych miesięcy.
Powodem wszystkich trudności była glina zalegająca warstwami pod tą ulicą. Po
każdym większym deszczu tworzyły się
tam olbrzymie kałuże, ponieważ woda
nie mogła przez pokłady gliny wsiąkać
w głąb ziemi. Przed rozpoczęciem prac
związanych z budową nawierzchni drogowcy musieli najpierw rozwiązać problem odwodnienia.
Na ulicy Jodłowej najpierw powstał więc
kanał deszczowy współpracujący, połączony z drenażem. Dopiero na tak przygotowanym podłożu można było układać
warstwę odpowiedniej grubości tłucznia,
a na samej górze ułożyć eko-kostkę. Deszczówka z ul. Jodłowej będzie poprzez dodatkowy kolektor kierowana do specjalnego osadnika i separatora zbudowanych
przy ulicy Poznańskiej. (red.)
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Ulica Poznańska

odwodniona
Na ulicy Poznańskiej w Czapurach trwają prace związane z jej
modernizacją.
W minionych tygodniach drogowcy wybudowali odwodnienie kolejnego, tym razem
około 300-metrowego odcinka ulicy. Prace
podzielono na dwie części. Na jednym fragmencie wykonawca ułożył pod ziemią kolektor deszczowy, na drugim, gdzie było to możliwe, deszczówkę odprowadzono do rowu.
Ulica Poznańska jest drogą powiatową,
pozostającą w gestii Zarządu Dróg Powiatowych, jednak Gmina, aby poprawić
komfort życia swoich mieszkańców partycypuje w niektórych kosztach jej utrzymania. W przyszłym roku planowane jest ułożenie nakładki bitumicznej na ostatnim
fragmencie ulicy Poznańskiej. (red.)

Wycięto
zawalidrogę
Ulica Reja w Mosinie, na osiedlu Za
Moreną została gruntownie zmodernizowana. Zakończyły się właśnie trwające kilka tygodni prace.
Drogowcy w ramach tej inwestycji ułożyli kolektor deszczowy, a następnie położyli nowe
chodniki i nawierzchnię z kostki betonowej.,Przy okazji remontu wycięto także słup
energetyczny stojący na skrzyżowaniu Reja z
ulicą Budzyńską, który był w tym rejonie miasta przysłowiowym zawalidrogą. Dodatkowo
poprawiono odwodnienie tego fragmentu
ulicy Budzyńskiej, które ma zapobiegać spływaniu wody deszczowej od strony Pożegowa
i zalewaniu zmodernizowanej ulicy Reja oraz
znajdujących się przy niej domów. (red.)

Połączy Krosno i Krosinko
Kolektor deszczowy zapewniający właściwe odwodnienie ulicy, nowe chodniki po
obu stronach jezdni utwardzonej kostką
betonową oraz oznakowanie poziome
i pionowe – to wszystko na ulicy Wysokiej w Mosinie zrealizowano w ramach
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011.
Inwestycja została zrealizowana jeszcze
w tym roku dzięki dofinansowaniu - pozyskaniu około pół miliona złotych w ramach tzw. „schetynówek”.
Gmina rozpoczęła starania o dotację w
ramach „schetynówek” w 2010 roku. W
pierwszym naborze, mimo pozytywnej
oceny, środków Mosinie nie przyznano.
Jednak w sierpniu bieżącego roku okazało się, że Gmina może uzyskać dofinansowanie w wysokości 50 procent, jeśli inwestycja zostanie zrealizowana w 2011 roku.
Ostatecznie dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 wyniesie ok. 500.000 zł,
kolejne 30.000 zł na prace na ul. Wysokiej
przekazał starosta.

Pecna - deszczówka na ul. Łąkowej
Dopiero drugi przetarg wyłonił wykonawcę kolektora deszczowego w
ulicy Łąkowej w Pecnej. Do pierwszego przetargu ogłoszonego kilka
miesięcy temu przez Gminę Mosina nie zgłosiła się żadna firma.
Projekt zakłada budowę nie tylko kolektora na ulicy Łąkowej na odcinku od ulicy
Wierzbowej do ulicy Głównej, ale także
ułożenie chodnika.
Rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Łąkowej będzie miało także skutki dla mieszkańców ul. Koziej. Po
wybudowaniu kolektora w Łąkowej oraz

SZANOWNI PAŃSTWO
Kolejny raz, gromadząc się przy wigilijnym i świątecznym stole,
dzielimy się życzeniami z najbliższymi, rodziną i przyjaciółmi.
Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem, spędzonym bez trosk i kłopotów, w wielkim spokoju i radości.
Życzymy, aby miłość i szczęście wypełniły te wszystkie dni, a Nowy
Rok 2012 przyniósł pomyślność i pozwolił wszystkim na zrealizowanie najśmielszych planów.
Za Zarządy Stowarzyszenia
Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
oraz Osiedla nr 2 Czarnokurz
Jolanta Szymczak

Natomiast w przyszłym roku powstanie
trzecia „schetynówka”. W przypadku tego
rozdania w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych powstanie ul. Piaskowa, stanowiąca dojazd do nowych osiedli,
a także połączenie Krosna i Krosinka.
Wniosek złożony przez Gminę na budowę I etapu ul. Piaskowej został dobrze oceniony i znalazł się na wysokim
- 4 miejscu wstępnej listy rankingowej
wniosków złożonych przez gminy. Szacunkowy koszt zadania to 4.023.200 zł.
Natomiast dofinansowanie wyniesie
1.000.000 zł. Zadanie obejmuje budowę
jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej oraz nasadzenia zieleni. Realizacja przedsięwzięcia potrwa
od wiosny do jesieni 2012 roku.
Gmina Mosina w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
czyli budowy tzw. „schetynówek”, uzyskała dofinansowania na budowę dwóch ulic
- Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz Wysokiej. Na te dwie inwestycje do budżetu
Mosiny wpłynęło dofinansowanie w łącznej wysokości ok. 1.100.000 zł. (red.)

rozbudowie sieci ułożonej w ulicy Głównej, będzie możliwe rozpoczęcie prac infrastrukturalnych na tej ulicy. Wcześniej
takich prac nie można było rozpocząć,
ponieważ nie było możliwości podłączenia kanalizacji deszczowej do żadnego
istniejącego rurociągu. (red.)

aktualności

8

Dywizjon 303 oddany w dobre ręce
Kiedy 19 września odsłaniano wierną replikę samolotu Hawker Hurricane w Puszczykowie, nikomu ze zgromadzonych nawet przez myśl nie przeszło, że głośno wyrażona nadzieja na ekranizację historii polskich lotników w
bitwie o Anglię, doczeka się spełnienia już dwa miesiące później. Synowie Arkadego Fiedlera przekazali firmie
Film Media z Warszawy prawa do ekranizacji „Dywizjonu 303”.
Film ma być gotowy za dwa lata. Możliwe,
że na ekrany kin trafi w wersji 3D. Chciałoby się napisać – nareszcie, bo głosy o próbach jego ekranizacji słychać już od dawna, ale wcześniej żadna firma nie chciała
się podjąć takiego finansowego wyzwania. Kilka lat temu portale internetowe i
gazety pisały o możliwości reżyserowania
powieści przez Władysława Pasikowskiego, ale na plotkach się skończyło. - Prezes
zarządu Film Media Jacek Samojłowicz
jest zdeterminowany, by stworzyć fabularny obraz o naszych asach i zapewnia,
że ma środki na jego realizację. Przede
wszystkim musi jednak powstać świetny

scenariusz – powiedział PAP Marek Fiedler.
Czesi już kilka lat temu nakręcili film, obrazujący udział czeskich żołnierzy w bitwie o
Anglię, choć walczyło ich znacznie mniej
niż Polaków. Nie potrafimy pochwalić się
bohaterstwem naszych rodaków? Oby
szybko się to zmieniło.
Praca nad filmem już się zaczęła. Trwają poszukiwania reżysera, scenarzysty i obsady
aktorskiej. W tej ostatniej grupie osób niezbędnych do nakręcenia „Dywizjonu” pojawiły się nazwiska kilku zainteresowanych
produkcją – Bogusław Linda, Borys Szyc,
Piotr Adamczyk czy Michał Żebrowski.
Co ciekawe, część zdjęć będzie pochodzi-

ła z ulic przedwojennego Poznania, bo to
właśnie z Wielkopolski pochodził spory
odsetek lotników i na tutejszym niebie
ćwiczyli oni swoje umiejętności. W filmie
pojawi się też postać samego Arkadego
Fiedlera, który był tam, w centrum wydarzeń w 1940 roku, spisując na żywo opowieści lotników każdego dnia walki.
Na ekranie pojawi się nie tylko znany
Hawker Hurricane, ale wszystkie rodzaje
samolotów, które tworzyły smugi dymu
na angielskim niebie. Czekamy z niecierpliwością na kolejne informacje!
Magdalena Krenc

Przygotowani do zimy
Tej zimy o stan dróg w gminie Mosina zadba tutejszy Zakład Usług Komunalnych.
Pierwszy raz pojazdy przeznaczone do walki z zimą będą wyposażone w system GPS.
Do utrzymania przybyły ZUK-owi kolejne
ulice: Strzelecka, Boczna i część Wodnej
oraz ścieżki rowerowe wzdłuż ul. Strzeleckiej, Śremskiej i Leszczyńskiej.
Przed zimą ZUK zgromadził już 300 ton
mieszanki piaskowo-solnej oraz 95 ton
pisaku. Dodatkowo zakontraktowane są
dostawy 600 ton piasku oraz 200 ton soli.
Do walki z zimą mosiński ZUK przygotował
więcej sprzętu niż w minionych latach.
- Mamy Scanię z zamontowaną posypywarką
i pługiem, ciągnik z posypywarką i pługiem,
samochód KIA do prac interwencyjnych, np.
posypywania przystanków, koparko ładowarkę oraz mniejszy traktorek Stiga, który
będzie wykorzystywany głównie do prac przy
utrzymaniu chodników - mówi Andrzej Strażyński, prezes ZUK.
Niedługo bazę sprzętową uzupełnią ciągnik, na którym zostanie zamontowany
pług oraz wielofunkcyjny mini-traktor
Kubota, który będzie wyposażony w pług
i posypywarkę. Ze względu na swoje
niewielkie wymiary będzie służył głównie do utrzymania należytego stanu na
ścieżkach rowerowych i chodnikach.
- W tym roku po raz pierwszy zamontowaliśmy system lokalizacji GPS. Pozwoli to
lepiej kontrolować trasy, po których poruszają się pojazdy. Umożliwi także w razie
jakichkolwiek spornych sytuacji jedno-

znacznie stwierdzić, gdzie i o której godzinie znajdowały się poszczególne pojazdy
– dodaje A. Strażyński.
Oprócz dróg i ulic zimowym utrzymaniem
objęte są także wszystkie przystanki autobusowe, mosty, wiadukty i przejścia dla
pieszych. Ustalony jest już także harmonogram pracy dyżurnych, odpowiedzialnych
za kierowanie zimowym utrzymaniem.
ZUK podpisał także umowy z firmami
zewnętrznymi w sprawie ewentualnej
pomocy przy usuwaniu ekstremalnych
skutków opadów śniegu lub gołoledzi w

Czapurach, Wiórku, Mieczewie, Radzewicach i Daszewicach. W razie konieczności
firmy zewnętrzne mogą wspomóc ZUK
także w innych miejscowościach.
Na ulicach ustawiono już 26 pojemników
na piasek z solą, którym mieszkańcy będą
mogli posypywać chodniki. Niedługo dostawionych zostanie 6 sztuk. Jeśli w pojemnikach zabraknie piasku, mieszkańcy
mogą dzwonić pod nr 697 888 938 w
godz. 7 – 15 od poniedziałku do piątku.
(red.)

wywiad
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Jestem przewodniczącym wszystkich radnych
Rozmowa z Waldemarem Waligórskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mosinie, przeprowadzona 20 listopada br.
GMP: Minął rok od wyborów samorządowych. W Radzie Miejskiej są trzy kluby radnych. Pana praca różnie jest oceniana…
W. Waligórski: - Jestem przewodniczącym wszystkich radnych, bo
przewodniczący reprezentuje całą Radę. Nie mogę być przecież
przewodniczącym tylko mojego klubu, ponieważ zostałem wybrany w demokratycznych wyborach, w których uczestniczyli wszyscy
radni. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy radni kwitują takie
stwierdzenia ironicznym uśmiechem. Opozycja zarzuca mi, że jestem stronniczy, tendencyjny, że zabieram radnym głos, prowadzę
sesję po wojskowemu. Ze stronniczością i tendencyjnością absolutnie się nie zgadzam, są to całkowicie subiektywne oceny. Natomiast,
jeśli chodzi o utrzymywanie porządku na sali sesyjnej - to przecież
takie właśnie zadanie ma przewodniczący. Takie uprawnienia daje
przewodniczącemu Statut Gminy. Jestem po prostu odpowiedzialny za sprawną organizację obrad.
Przewodniczący ma prowadzić sesję po wojskowemu?
W pewnym sensie tak. Uważam, że sesja powinna być ukoronowaniem pracy radnego w komisjach tematycznych i poświęcona
głównie podejmowaniu uchwał, a nie czczej gadaninie i biciu piany.
Przecież wszyscy ciężko pracujemy w komisjach. Tam mamy szansę dopytania się, dowiedzenia, doprecyzowania, przedyskutowania
wszystkich nurtujących nas tematów. Na każde posiedzenie komisji
zapraszane są przecież osoby, które mają wiedzę merytoryczną na
poruszane tematy. Jeśli ktoś zasiada w dwóch czy trzech komisjach,
to poszczególny temat może zgłębiać podczas trzech posiedzeń, bo
bardzo często tematy powtarzają. Poza tym radny może przyjść na
każdą komisję, która podobnie jak sesje jest otwarta, nie tylko dla
radnych, ale dla wszystkich mieszkańców.
Jednak niektórzy radni – dziwne, że wciąż ci sami – zamiast podczas
sesji skupiać się na omawianych tematach, próbują toczyć długie
dysputy, najczęściej odbiegające od meritum sprawy. To bardzo
dezorganizuje posiedzenie sesji, nie mówiąc o niepotrzebnym wydłużaniu czasu jej trwania. Żeby nie być gołosłownym, najdłuższa
sesja w tym roku zakończyła się o północy. Nie znam innej gminy,
w naszym powiecie, w której praktykuje się takie zwyczaje. Jednak,
jeśli odbieram radnemu głos, bo wypowiada się nie na temat - budzi
to niezrozumiały sprzeciw.
Ale może ten radny chce się po prostu więcej dowiedzieć?
Odnoszę wrażenie, że jedynym powodem takiego postępowania
jest chęć pokazania się przed gośćmi zasiadającymi na widowni.
Może to rodzaj autoprezentacji? Zwłaszcza, że na sesjach powtarza
on te same pytania, które zadawał na komisjach i otrzymuje na nie
te same odpowiedzi, bo przecież innych nie ma. Uważam, że na sesji
powinno się krótko omówić temat projektu uchwały i głosować. Jest
dla mnie dziwne, że jakiś radny na dwóch komisjach jest za, a na sesji
zadaje pytanie, jakby wciąż czegoś nie rozumiał. To w takim razie na
komisji był za z grzeczności? Nie wiedział, co opiniuje?
To moim zdaniem pewien brak szacunku dla siebie i innych, dla ich
czasu, dla poważnego traktowania obowiązków radnego.
Czy spodziewał się Pan, że właśnie tak wygląda praca przewodniczącego Rady?
W pewnym sensie tak. Jestem radnym drugą kadencję, więc wiedziałem, czego się spodziewać, chociaż bezsensowne przedłużanie
komisji czy sesji wciąż uważam za przejaw braku szacunku dla pracy
innych. Jeśli podczas sesji powtarza się to samo, co podczas komisji,
to, po co komisje? Zróbmy dwudniowe posiedzenie sesji i po sprawie. Komisje będą wtedy niepotrzebne. A jeśli już na komisjach dogłębnie omawiamy tematy, to, po co nad nimi jeszcze deliberować
podczas sesji?
Jest pan sołtysem i radnym czy to pomaga?
Według mnie bardzo. Takie doświadczenie zdobyte na polu bezpo-

średnich kontaktów z mieszkańcami jest nieocenione. Z drugiej
strony sołtys o wielu rzeczach
wie pierwszy. Jeśli coś na wsi „nie
gra” to przecież pierwszy telefon
ze skargą idzie do sołtysa.
W jednej z lokalnych gazet ukazał się wywiad z radnym Janem
Marciniakiem, w którym nazywa on radnych z Pana klubu
ludźmi pozbawionymi honoru
i odpowiedzialności przed wyborcami. W jego opinii głosujecie bowiem tak, jak każe wam
burmistrz.
Może radny Marciniak zacząłby krytykę od siebie. Wielokrotnie widziałem, jak to on instruuje, naciska na radnych ze swojego klubu,
żeby głosowali tak, jak on im podpowiada. Były przypadki, że prosił o przerwę i podczas niej instruował jak mają głosować. Gdyby te
słowa wypowiedział człowiek postępujący fair to chyba, bym się
obraził, ale on już wielokrotnie pokazał, że nie zasługuje na miano
poważnego, odpowiedzialnego człowieka. Żyje przepełniony złymi
emocjami. Nie potrafi pogodzić się z demokratycznymi wyborami.
Co ma Pan na myśli?
Chociażby sytuację, bodajże z wrześniowej sesji, kiedy oburzył się,
gdy jedna z urzędniczek zwróciła mu uwagę, że na internetowym
blogu kłamał i pomawiał niewinne osoby (chodziło o zebranie
wiejskie w szkole w Rogalinie, które nie odbyło się tam z powodu
trwającego remontu). Odpowiedział jej wówczas, że urzędnik nie
ma kompetencji go oceniać. Już wtedy, przy wszystkich radnych powiedziałem mu, że radnego ma prawo oceniać każdy mieszkaniec.
Patrząc na ten wywiad zastanawiam się, kto radnemu Marciniakowi
dał prawo do oceny innych skoro siebie oceniać nie pozwala.
W tym samym wywiadzie radny Marciniak zarzuca, że nie obniżyliście sobie diet, a on sam nie zrezygnował z połowy uposażenia radnego tylko, dlatego, że jednostkowy przypadek nie
ma sensu.
Zawsze można mówić, że chciałem. Każdy radny może zrzec się
swojej diety. Twierdzenie, że pojedynczy przypadek nie ma sensu to
hipokryzja. Nasi radni pobierają diety w wysokości minimum 1200
zł miesięcznie. Obiad w szkole kosztuje 7 złotych. Jak łatwo policzyć
dieta wystarczy na 170 obiadów, co oznacza, że sześciu uczniów z
mniej zamożnych rodzin mogłoby za jedną miesięczną dietę radnego stołować się przez cały miesiąc. Mało? Może teraz skorzysta z
mojej podpowiedzi i spełni deklaracje składane wyborcom bez zasłaniania się innymi?
Uważam, że u nas niektórzy radni nie mają czasu być radnymi. Bo
jak inaczej wytłumaczyć to, że postulują, aby komisje i sesje rozpoczynały się w późnych godzinach popołudniowych, bo oni pracują. Przecież dieta jest właśnie, między innymi na pokrycie kosztów
związanych z nieobecnościami w pracy spowodowanymi uczestnictwem w pracach komisji i sesji. Ale niektórzy radni wolą otrzymywać
pełną pensję i pełną dietę.
Nad czym obecnie pracuje Rada?
Teraz najważniejszą uchwałą jest budżet na 2012 r. radni otrzymali
go już 16 listopada i nad nim pracują. Poza tym Komisja Statutowa
pracuje nad nowym Statutem Gminy. Powstaną też nowe statuty
sołectw. Nie możemy się spieszyć, bo Statut to bardzo ważny dokument, który powinien służyć Radzie przez wiele lat. Musi być uniwersalny, tak żeby nikt nie próbował nam zarzucić, że jest napisany pod
jakąś opcję polityczną.

aktualności
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Mosińscy sołtysi
W naszej gminie od siedmiu lat działa Koło
Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów
Województwa Wielkopolskiego, którego
członkami są wszyscy sołtysi i sołtyski z terenu gminy Mosina. Od samego początku
funkcję prezesa tego Koła pełni sołtys Pecnej i Konstantynowa, Kazimierz Wróbel,
który i w tegorocznych wyborach ponownie został obdarzony zaufaniem. Nadal będzie pełnił swoją funkcję (wybory zarządu
stowarzyszenia odbywają się co cztery lata
po wyborach sołtysów w poszczególnych
sołectwach). Ponadto na poszczególne
funkcje zostali wybrani: zastępca prezesa
- Erazm Walkowiak, sołtys Nowinek i Drużyny; sekretarz - Beata Tomczak, sołtys
Świątnik; skarbnik- Ryszard Rybicki- sołtys Krosna.
Przedstawicielem do Rady Powiatu został
Kazimierz Wróbel, a delegatami na Zjazd
Wojewódzki zostali wybrani Waldemar
Waligórski i Ryszard Rybicki.
Członkowstwo w Stowarzyszeniu Sołtysów zwiększyło nasze możliwości uczestniczenia w różnorakich szkoleniach, z

których kilku sołtysów już skorzystało, wymieniamy się doświadczeniami i integrujemy się z innymi sołtysami z Wielkopolski
na corocznych piknikach. Mosińscy sołtysi
spotykają się regularnie w Urzędzie Miejskim kilka dni przed zbieraniem podatku,
na takie spotkania zapraszani są pracowni-

cy Urzędu, przedstawiciele różnych instytucji podległych burmistrzowi, np. Policji,
Straży Miejskiej, itp. Dzięki temu mamy
możliwość omówienia spraw i problemów
dotyczących poszczególnych sołectw.
Beata Tomczak

Dla zdrowia i życia
W dniach 26 i 27 listopada, w świetlicy wiejskiej i ICEO w
Świątnikach odbyła się po raz kolejny akcja „WEEKEND NA
ZDROWIE”, mieszkańcy tradycyjnie skorzystali bezpłatnie z
badań i konsultacji lekarskich, oddali honorowo krew oraz
obejrzeli pokaz udzielania pierwszej pomocy.
W sobotę mieszkańcy mogli skorzystać z konsultacji z lekarzem rodzinnym dr Swietłaną Bartkowiak oraz z dietetykiem i
optykiem, była również możliwość porozmawiania z psychologiem. Porady farmaceutyczne również cieszyły się dużym
zainteresowaniem.
Mieszkańcy i goście (w dużej liczbie) poddali się bezpłatnym
badaniom: pomiar stężenia cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, wagi i skóry twarzy, badania EKG.
W niedzielę gościliśmy pracowników Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania, wielu ochotników zgłosiło się do oddania krwi - oddano 4,5 l. Również w
tym dniu, w godzinach południowych odbył się pokaz wypadku drogowego oraz potrącenia pieszego i udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.
Akcję przeprowadzili strażacy z OSP w Radzewicach i Ratownicy Drogowi z sekcji ratowników drogowych działających
przy Automobilklub Wielkopolski, którym serdecznie dziękuję za współpracę. Dużo osób wzięło udział w „Weekendzie”,
panowała bardzo miła atmosfera. Organizatorzy przygotowali
kawę, herbatę, ciasta i fontannę z czekoladą.

Serdecznie dziękujemy za możliwość konsultacji i bezpłatnego przebadania naszych mieszkańców. Mamy nadzieję na
współpracę przy organizacji kolejnej tego typu akcji w przyszłym roku, bo każda fachowa porada może uratować zdrowie, a nawet życie. W imieniu wszystkich mieszkańców i swoim jeszcze raz serdecznie dziękuję
Beata Tomczak
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List z Chicago...
Witamy Was serdecznie,
Drodzy przyjaciele, w tym tygodniu Mikołaj miał dostać następny
cykl chemioterapii, jednak po przeprowadzonych badaniach lekarze się poddali. Stwierdzili, że dalsze leczenie nie przyniesie żadnych pozytywnych rezultatów. Doskonale wiecie, że my nie mamy
zamiaru się poddawać, naszym zadaniem jest walczyć do końca. Do
tej walki Wy zachęcaliście nas od początku i czuliśmy, że nigdy nas
nie opuściliście. Pamiętacie na pewno słowa, jakie nam towarzyszą
„NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ” i „ZAUFAJ PANU BOGU DO KOŃCA”.
Wasze ofiary, modlitwy i cierpienia w jedności z nami, jakie składaliście Panu Bogu, umacniały nas przez ten czas walki z chorobą nowotworową. Na pewno byśmy nie pokonali tego długiego czasu leczenia, bez Waszego wsparcia. Tym bardziej teraz w
jeszcze trudniejszym momencie, gdy wszystko wydaje się zakończone, gdzie wszelkie rozwiązania zawiodły. Wasze ofiary i
modlitwy w wielkiej łączności i jedności z nami, są szczególnie
nam potrzebne w podejmowaniu odpowiednich decyzji, byśmy się
nigdy nie poddali, ufając Panu Bogu.
Lekarze sami się wyrazili, że tylko Pan Bóg przez cudowne uzdrowienie może odwrócić ten trudny czas. Wierzymy i Wy miejcie wiarę, że
Pan Bóg w odpowiednim czasie dokona cudu uzdrowienia, da nowe
rozwiązania i ludzi, by to wszystko zrealizować. Jeśli naprawdę wierzycie i nie ma w Waszych sercach lęku, zrezygnowania czy braku
nadziei, to znaczy, że ufacie Panu Bogu. Jeśli więc ufacie, to się nie
poddawajcie i bądźcie pewni, że każda Wasza ofiara, pomoc i modlitwa w łączności i jedności w intencji Mikołaja, wyda wielki owoc.
Jezus Chrystus, nasz Pan powiedział: „Zaprawdę powiadam wam,
proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą
wam” i zachęceni tymi słowami nie poddajemy się. Prosimy Was
drodzy przyjaciele, którzy zostaliście poruszeni tymi słowami, byście zrealizowali je w swoich wspólnotach modlitewnych, wśród
przyjaciół i rodzin. Zachęcajcie wszystkich przesyłając tę wiadomość tym, którzy pragną modlić się w jedności z nami.
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli 9 dniową i nieustanną nowennę
o wyniesienie Bogdana Jańskiego na ołtarze, a za jego wstawiennictwem o cudowne uzdrowienie Mikołaja w chorobie now tworowej.
Dziękujemy bardzo za modlitwy, jakie popłynęły z Waszych gorących
serc. Poniżej modlitwa, którą modliła się nasza wspólnota parafialna
w Mosinie, gdy lecieliśmy do Chicago. Zachęcacie nas, by ta modlitwa
powróciła do naszych złączonych serc. Odczytujemy, że każde Wasze
pragnienie modlitwy w intencji Mikołaja, jest sygnałem od naszego
Pana Boga. Bardzo Was prosimy, byście ofiarowali tę modlitwę o cud
w intencji Mikołaja.

6 listopada 2011 r.

MODLITWA O CUD
Panie Jezu, staję przed Tobą taki,
jaki jestem. Przepraszam za moje
grzechy, żałuję za nie, proszę przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł.
Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam
Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle.
Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij
Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu.
Amen.
Maryjo Matko moja, Królowo Pokoju, Święty Peregrynie Patronie
chorych na raka, Wszyscy Aniołowie i Święci, proszę przyjdźcie mi
ku pomocy.
Odmawiaj tę modlitwę z wiarą, bez względu na to jak się czujesz. Kiedy dojdziesz do takiego stanu, że będziesz szczerze pojmował każde
słowo całym swoim sercem, doznasz duchowej łaski. Doświadczysz
obecności Jezusa i On odmieni całe twoje życie w bardzo szczególny
sposób. Przekonasz się. Fr. Peter Mary Rookey, OSM
Dziękujemy za wszystko, co dla nas
czynicie, pamiętamy o Was w naszych modlitwach, ofiarując nasze
cierpienia w Waszych intencjach.
Mikołaj i Andrzej z Chicago. Z PANEM BOGIEM.
Zachęcamy do odwiedzenia strony
poświęconej Mikołajowi.
www.mikolaj-stelmach.pl
Marcin Stelmach - brat Mikołaja, do
którego zadzwoniłam przed zamknięciem numeru powiedział mi tylko:
- Po tych informacjach, które do
mnie docierają nie wiem, czy potrafiłbym wyrazić to, co czuję...
E.B.

Zespół Szkół w Rogalinku
15 listopada 2011 roku oficjalnie zainaugurował swoją działalność Zespół Szkół w Rogalinku. Od tego momentu nowa jednostka budżetowa przejęła zadania działającej dotychczas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
W uroczystej inauguracji uczestniczyli, nauczyciele,
uczniowie i zaproszeni goście, wśród których byli: burmistrz Zofia Springer, wiceburmistrz Waldemar Krzyżanowski, przedstawiciele referatu oświaty, radni, sołtysi,
przewodniczące Rad Rodziców.
Dyrektorem Zespołu Szkół w Rogalinku jest Katarzyna
Jaszczak, wybrana na to stanowisko w drodze konkursu.
Dla zaproszonych gości uczniowie przygotowali program
artystyczny, którym znalazł się m.in. minirecital Pauliny
Tomczak z kl. I gimnazjalnej oraz interpretacja piosenki
„Serce w plecaku” w wykonaniu kl. IV. (red.)

wydarzenia
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Wieża widokowa
W listopadowym numerze GMP przedstawiliśmy wizualizację wieży widokowej, która stanie na terenie tzw. Glinianek w Mosinie. W tym numerze możemy już zaprezentować fotografie zrobione podczas „prawdziwych” prac montażowych.
Przypominamy, że na budowę tego obiektu Mosina otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Turystyka na terenach
chronionych Mikroregionu WPN - budowa miejsc wypoczynku i
edukacji ekologicznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Inwestycję wyceniono na ponad pół miliona zł, jednak Mosina
zapłaci za nią tylko15 procent, ponieważ resztę dokłada Unia

Europejska. Oprócz samej niemal 17 metrowej wieży widokowej
powstaną także wiaty biwakowe z ławkami, kładka, którą dojdziemy do wieży oraz parking. W ramach projektu wydana zostanie
także publikacja o tematyce turystycznej oraz postawione tablice
edukacyjno-informacyjne. Wydarzeniu towarzyszyć będzie także
konferencja podsumowująca projekt. (red.)
Bieżące informacje na temat realizacji projektu dostępne są na
stronie internetowej www.mosina.pl.

Pamiętają o bezimiennych bohaterach
Uczniowie Zespołu Szkół w Krośnie od wielu lat dbają o mogiły znajdujące się przy drodze Nowinki -Bogulin. Również w tym roku uporządkowali wszystkie mogiły i uczcili pamięć osób tam spoczywających kwiatami i zniczami.
Przy tak uporządkowanych mogiłach 30 października (już po
raz dziewiąty) mieszkańcy, głównie osiedla nr 5 Nowe Krosno,
złożyli hołd Polakom pomordowanym podczas II Wojny Światowej, spoczywających w mogiłach przy drodze Nowinki- Bogulin.

W uroczystości brali udział, m.in.: burmistrz Zofia Springer, poseł Arkady Fiedler, inicjator odnowy mogił Marian Kunaj, dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie Grażyna Bartkowiak oraz mieszkańcy gminy. (red).

Święto Niepodległości
W Mosinie uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości zorganizowano 10 listopada b.r.
Rozpoczęło je złożenie przez przedstawicieli samorządu kwiatów
na mogile rozstrzelanych 20 Października 1939 roku oraz ofiar
Katynia. Kolejnym punktem obchodów narodowego święta była
Msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona w Kościele p.w. Św.
Mikołaja w Mosinie. O oprawę muzyczną zadbali członkowie Stowarzyszenia Muzycznego Orkiestra Dęta im. Hm. A. Jerzaka oraz
Chór im. Św. Cecylii. Po nabożeństwie mieszkańcy gminy i zaproszeni goście przeszli pod Pomnik na Placu 20 Października, gdzie
zapalono znicze i złożono wiązanki okolicznościowe.

Następnie uroczystości przeniosły się do Mosińskiego Ośrodka
Kultury, gdzie m.in. wręczano Medale Burmistrza za szczególne
zasługi w utrwalaniu i budowaniu tradycji kulturowej Mosiny. W
tym roku otrzymali je: Henryk Pruchniewski oraz Jarosław Kubiak. Słowo o Wybitnym Wielkopolaninie Tytusie Działyńskim
wygłosił dr hab. Krzysztof Kaczmarek. Głos zabrał również
Prezes Banku GBS w Mosinie - Przemysław Pilarski. Spotkanie
zakończył recital Andrzeja Dąbrowskiego oraz wystawa „Orły
Polskie” Jarosława Kubiaka. (red.)
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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.

•W
Wypoczynki
ypoczynk
ki
• Meblościanki
• Meble systemowe
• Zestawy kuchenne
• Sypialnie

Nowość!!! imprezy w Pubie i Grillu

Dymaczewo Nowe, ul. Pod Topolami 1
tel. 61 813 21 12

y
m
a
z
s
a
r
Zap

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
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Zajawka na pasję
Są stałym elementem mosińskiego krajobrazu. Widzimy ich, przechodząc obok pomnika Eleganta czy jadąc ulicą Strzelecką. Nie specjalnie lubią, gdy nazywa się ich skate’ami, wolą, gdy ludzie postrzegają ich
zwyczajnie - jako kogoś z pasją i zainteresowaniem. Sami o sobie mówią, że mają tzw. zajawkę. Są grupą ludzi, która chce coś razem robić, aktywnie wypoczywać. Nie mając do tego odpowiedniego miejsca, wtopili
się w otaczającą nas rzeczywistość.
Początki
- Już od dziecka interesowałem się tym sportem - mówi 19-letni Krzysztof Tobys. - Na
dobre zacząłem inwestować w dobry sprzęt
na przełomie 2005 i 2006 roku, wcześniej
była to hulajnoga, potem w podstawówce
deskorolka, a teraz rower i longboard. Na
początku jeździliśmy na ulicy Jarzynowej,
potem na peronie i na placu z pomnikiem
Tadeusza Kościuszki.
Dwudziestodwuletni Dawid nieco inaczej
rozpoczął swoją przygodę ze skatingiem:
- Zamiast prawa jazdy kupiłem sobie rolki
– śmieje się. - W czasie, gdy ja zaczynałem,
większość była już na peronie. Co było bardzo fajne, ludzie często się zatrzymywali,
oglądali jak jeździliśmy, zaczepiali nas, w
większości były to reakcje pozytywne.
W końcu peron przerodził się dla nich w
miejsce spotkań. Zrobili sobie sami ławki,
przynieśli kosze by utrzymać to miejsce
w czystości, sami budowali przeszkody.
Na początku na spotkania przychodziło
około piętnaście osób, później zdarzały
się momenty, gdy było ich czterdziestu.
Spotykali się po to by jeździć, porozmawiać, po prostu się ze sobą zobaczyć. Zawsze istniała szansa, by kogoś tam spotkać. Dziś liczba jeżdżących w Mosinie i
okolicznych miejscowościach zmieniła
się diametralnie. Sport zaczyna uprawiać
młodzież w wieku dziesięciu - piętnastu
lat, i jest ich coraz więcej. - W tej chwili
jesteśmy w stanie wymienić z łatwością
z imienia i nazwiska około pięćdziesięciu
osób, a mnóstwo jest też takich, których
jeszcze nie znamy, mówi Dawid.
Kim jest Skater?
Bardzo wiele osób nie zna słowa skateboarding i skater. To pierwsze oznacza
po prostu jazdę na deskorolce, a do tego
wykonywanie na niej różnych tricków
(sztuczek). Skater to osoba, jeżdżąca na
deskorolce, rolkach, a także rowerach
typu BMX. Co ważne, są to przedmioty
uważane oficjalnie za środek transportu. Jeszcze później bycie skaterem zmieniło się
w coś innego. Za skatera uważano osoby,
które mają szerokie pory, z krokiem do kolan. A kiedyś skate to była po prostu osoba
jeżdżąca. Nie lubimy tego określenia. Jest
używane przez starszych, ale wydaje nam
się, że ma wydźwięk negatywny – mówi

Krzysztof. Nie chcą nazywać siebie skaterami (lub skate’ami). To, co robią, to pasja,
którą sami nazywają zajawką. - Dobrze
jest, gdy ma się coś, co można rozwijać.
Niektórzy grają na gitarze, inni mają boks,
jeszcze inni piłkę nożną. Skateboarding to
pasja jak każda inna, wcale nie gorsza od
innych rodzajów hobby – kończy Dawid.
Dla wielu ludzi, uprawiających ten rodzaj
sportu, jest to odpoczynek od codziennych problemów, jest rodzajem hobby,
które połączone z ekscytacją daje zarówno zastrzyk adrenaliny jak i potrzebny
relaks. Minusami są kontuzje, jednak w
grupie, w której jeżdżą Dawid i Krzysiek,
jeszcze nikt nie był aż tak bardzo kontuzjowany, by przestać jeździć. Krzysztof
miał jakiś czas temu złamany obojczyk i
musiał zrobić sobie prawie roczną przerwę, Dawid miał spore problemy z kolanem, ale nadal jeździ.
Skatepark w Mosinie
Kiedyś próbowali założyć stowarzyszenie, by spróbować zbudować miejsce,
w którym mogliby jeździć - skatepark.
Bardzo długo walczyli, by się to udało.
Pomiędzy rokiem 2006 i 2007, poznali
Artura Nadolnego, który sam zgłosił się
do Krzysztofa, by pomóc jemu i pozostałym jeżdżącym na rowerach kolegom w
stworzeniu skateparku. - Starał się nam
pomóc przez kilka lat. Wszystko było już
posunięte do tego stopnia, że mieliśmy nawet teren za marketem Tesco, był projekt, a
pieniążki na pierwszy etap były już prawie
zatwierdzone. Zapoznawałem się już nawet z projektami – wspomina Krzysztof. - I
nagle wszystko się urwało. Było pewnie coś
ważniejszego w tamtym czasie. Szkoda, że
tak się stało, bo dziś nadal nie mamy gdzie
jeździć. Trochę nas to wtedy zniechęciło.
Zaczęliśmy znów jeździć po mieście, katować murki i barierki – śmieje się.
W lokalnej prasie znalazło się już kilka artykułów o mosińskich skaterach, nie pomogło to jednak w budowie skateparku.
- Co było w tym dobre to to, że ludzie, którzy
się z artykułami zapoznali, w końcu zaczęli
postrzegać nas nie jako chuliganów, tylko
kogoś kto ma jakąś pasję – mówi Dawid.
W tej chwili na zbiegu ulic Leszczyńskiej
i Strzeleckiej zbudowali sobie tzw. hopki,
które były inicjatywą młodych ludzi, jeż-

dżących na rowerach. Zdają sobie sprawę, że budowa skateparku to odległa
przyszłość, a jeśli w ogóle kiedykolwiek
dojdzie do skutku, oni pewnie już nie
będą jeździć. O założeniu stowarzyszenia na razie nie myślą. - Strasznie ciężko
by było utrzymać tyle osób w stowarzyszeniu, staraliśmy się o to, ale starsi przestali
jeździć, a ci najmłodsi są za młodzi, a przez
to wszystko, co się działo jakiś czas temu,
gdy byliśmy już pewni, że będziemy mieli
miejsce dla siebie, a wszystko skończyło się
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, uznaliśmy, że i tak się w sumie nie uda
– twierdzi Dawid. - Były podobno plany,
żeby już w 2001 czy 2002 roku zbudować
jedną rampę, ale wtedy też nic z tego nie
wyszło. Wiemy, że dofinansowaniem z Unii
moglibyśmy sobie pomóc, staraliśmy się
to wszystko ogarnąć z Urzędem, ale wtedy
było tak, że trudno było uzyskać cokolwiek
– wspomina Krzysiek. Razem z Dawidem
mówią, że w Lesznie starano się o skatepark mniej więcej w tym samym czasie
co oni, a skutkiem tego jest fakt, że stoi
tam teraz jeden z najlepszych parków
w Europie. - Bardzo dużo za tym chodzili
i wywalczyli sobie. Tam istnieje takie miejsce, a u nas niestety się nie udało. A szkoda,
bo taki skatepark to niezwykła promocja
dla miasta. W takim dobrze zorganizowanym parku, mogłyby się odbywać zawody
w skateboardingu, koncerty, spotkania, a
ludzie spoza Mosiny częściej by tutaj przyjeżdżali i dobrze kojarzyli sobie miasto. Kto
wie? Może jeszcze pojeździmy w skateparku w Mosinie?
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(Nie)bezpieczne hobby
Spoglądając na strony internetowe z
aukcjami rowerów i deskorolek, laik na
pierwszy rzut oka pomyślałby, że jest to
dość drogi sport. - Bardzo dobry rower, to
wydatek około kilku tysięcy złotych. Jednak
na początek można uskładać sobie około tysiąca i to absolutnie wystarczy mówi
Krzysiek. - Na początku to nie jest drogi
sport, jeśli się bardzo chce. Nie trzeba wiele.
Rolki kosztują około 300 zł – mówi Dawid. Często młodzi skaterzy, którzy dostają swój
cel na samym początku odchodzą najszybciej. U nich jest tak, że zażyczą sobie rower
za 4 tysiące, a rodzice żeby spełnić ich marzenie, kupują go. Jednak wtedy, pomimo
tego, że jest im łatwiej na początku, to
trudno utrzymać zajawkę cały czas. Jak coś
przychodzi prostą drogą, to o wiele łatwiej
jest spocząć na laurach – komentują.
Krzysztof sprzedawał swoje stare rowery, próbował wielu sposobów, pracował.
Potem rodzice coś dołożyli, żeby rower
był ciut lepszy. Inni też muszą oszczędzać
po kilka miesięcy by kupić przedmiot ich
marzeń, jednak w dzisiejszych czasach o
wiele łatwiej już dostać markowy sprzęt,
a dostęp do niego jest coraz szerszy. Od
innych sportów nie różni się bardzo mocno. - Na pewno jest niebezpieczny, ale nie
bardziej niż np. piłka nożna, gdzie też ludzie
są narażeni na kontuzje, nawet częściej niż
przy sporcie, jaki my uprawiamy. Ale nikt
na to nie zwraca większej uwagi, bo oni robią to w miejscach, które są do tego wyznaczone. My działamy tam, gdzie jest do tego
odpowiednia infrastruktura.
Zbudowanie skateparku jest kluczowe
dla bezpieczeństwa osób uprawiających
ten sport, ponieważ o wiele bezpieczniej
jest jeździć w miejscach, które mają atest
niż na własnoręcznie zbudowanych przeszkodach, hopkach i rampach. - W Gdańsku jest taki obiekt, na który gdy wchodzisz,
widzisz wypisany wielkimi literami długi
regulamin, który polega na tym, że bierzesz
całkowitą odpowiedzialność za to, że tu
jeździsz. A gdy już się zdecydujesz, robisz to
na własne ryzyko – mówi Dawid. - Wiem,
że brzmi to dość niebezpiecznie, ale naprawdę większych kontuzji w tym sporcie
jeszcze u nas nie było, a jeździmy już ładnych kilka lat.
Inni
Jak postrzegają ich ludzie na ulicy? Co
myśli Straż Miejska, gdy przechodzi obok
ludzi jeżdżących na rolkach, BMXach czy
deskorolkach w miejscach publicznych?
- Policja w tej chwili podchodzi do nas jak
do normalnych ludzi, znają już nas i wiedzą, że nie jesteśmy żadnym zagrożeniem,
zarówno dla społeczeństwa jak i dla siebie – mówi Dawid. Sposób postrzegania
skaterów bardzo się zmienił w ciągu kil-

ku lat. Zarówno podejście mieszkańców,
jak i Straży Miejskiej jest zdecydowanie
inne. - Czasami Straż musi do nas podejść
i powiedzieć, żebyśmy przenieśli się z ulicy na inny teren, mniej niebezpieczny, ale
przynajmniej skończyło się spisywanie i
całkowity brak zaufania, co kiedyś było
normalką – wspomina Krzysztof. - Mogli
się do nas doczepić za jazdę bez światełek,
bez hamulców. Dziś są do nas przyjaźnie
nastawieni, a my do nich. Nawet filmiki i
zdjęcia wrzucali na swoją stronę. Myślę, że
o wiele mniejsze zagrożenie widzą w nas,
niż w ludziach wracających z imprez w
każdy weekend. To zdecydowanie pewnego rodzaju sukces – twierdzi Dawid.
Kiedyś byli widziani jako chuligani, którzy
niszczą wszystko, co wpadło im w ręce. Mam nadzieję, że niedługo całkowicie zniknie bariera mentalna pomiędzy ludźmi,
którzy nas widzą jako rozwydrzoną młodzież, a nami.
Sukcesy
Czy Krzysiek i Dawid mogą pochwalić się
sukcesami w swojej dziedzinie? - My się
po prostu tym cieszymy, sukcesami są dla
nas wspomnienia, wspólne akcje, wypady i
robienie filmów – mówi Dawid. - Sukcesem
na pewno można nazwać nagranie filmu i
kontakt z jedną z najlepszych ekip BMXowiych na świecie - Animal. Zrobiliśmy film,
który miał sporą oglądalność w internecie,
a informacja o nim krążyła zarówno w sieci jak i w amerykańskiej gazecie BMXowej.
Była to część inicjatywy, jaką ekipa skaterów podjęła w sprawie pomocy dla Mikołaja Stelmacha. - Zebraliśmy wśród znajomych pieniądze dla niego i wrzuciliśmy do
puszki. Sporo pomogła nam w tym właśnie
nasza pasja i nakręcony film z ekipą ze Stanów i z Polski.
Kilka osób z ich grupy ma szansę wykazać się w zawodach, zwłaszcza, jeśli będą
mieli gdzie ćwiczyć i rozwijać swoją pasję. - Mają wielką okazję by coś osiągnąć
w tej dziedzinie. Zresztą na tym też polega
nasza zajawka, by pomóc w tej chwili takim osobom, skoro my jeździmy już tylko
dla przyjemności i nie mamy ani możliwości, ani specjalnej ochoty na większą karierę. Wśród nas są jednak ludzie, którzy mają
marzenia, a my im po prostu pomagamy i
motywujemy ich jak możemy.
Barwna przyszłość?
Mają swoje wyznaczone miejsca do jeżdżenia: placyk przy pomniku Eleganta,
parking pomiędzy MOKiem, a Bankiem,
zjazd z Pożegowa, parkingi przy marketach, jednak ciągle myślą o jednym miejscu, które na stałe mogłoby być terenem,
na którym mogą uprawiać swoje hobby.
- Dużo myśleliśmy o terenie po byłej „Barwie”. Byłaby to dla nas świetna miejscówka,
bo nie jest to na obrzeżach miasta, ale też

nie jest to całkowicie odsłonięty teren. Bardzo byśmy chcieli mieć tam swoje miejsce,
byśmy mogli robić to, co kochamy – mówi
Krzysiek.
Twierdzą, że chcą cieszyć się po prostu
jazdą, traktować to jako rekreację. Najprzyjemniejsze w tym sporcie są zarówno
ekscytacja podczas jazdy jak i relaks, odpoczynek i rekreacja. Cieszą się, bo liczba
skaterów w Mosinie zwiększa się z roku
na rok i pomimo tego, że starsi entuzjaści
tego sportu muszą po założeniu rodziny
czy podjęciu pracy mocno przystopować, to i tak zanotować można przyrost,
a odchodzący od skateboardingu stanowią znikomy procent. - Tam gdzie rodzi się
pasja rodzi się też pozytywna relacja. Ważne by nie bać się tego, jakim się jest, umieć
to pokazać i przełamać kompleksy. Każdy
może się u nas otworzyć. Ale wszędzie znajdą się czarne owce, które nie pasują do grupy. W zespołach muzycznych jest pięć osób,
a potrafią się pokłócić, u nas jest kilkadziesiąt osób na każdym spotkaniu i praktycznie zawsze panuje przyjacielska atmosfera.
Wieloletnią pasją mieszkańców Mosiny
są już teraz nie tylko piłka nożna, żeglarstwo czy szachy. Historię tworzą od niedawna również miłośnicy deski i BMXów,
ciągle zmotywowani i zdeterminowani
by jeździć i mówić o swojej pasji. Oby ich
zapał do spędzania wolnego czasu na rekreacji trwał jak najdłużej i żeby zrealizowali swoje marzenie, jakim jest mosiński
Skatepark.
Wyczyny skateborderów z Mosiny można
podziwiać pod adresem:
http://vimeo.com/enc07
Piotr Mikołajczak
Foto: Jesz, Tiz, Krzychu Miszcz
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Orzeł wronę pokonuje?
Właśnie mija trzydziesta rocznica od wprowadzenia stanu wojennego. W międzyczasie na rynku wydawniczym pojawiło się kilka
ciekawych pozycji książkowych traktujących o stanie wojennym.
Najdelikatniej mówiąc, podważają one mity narosłe przez trzydzieści lat wokół tego tematu.
Na początku, zanim zacznę przekazywać swoje rozważania, chciałbym
zmierzyć się z absurdalnym argumentem, formułowanym także przez
ludzi mojego pokolenia. Mówią oni „nie żyłem w latach stanu wojennego, więc nie mam prawa się na ten temat wypowiadać”. Gdyby potraktować ten „zarzut” na serio, powinniśmy skreślić dorobek wszystkich
dziejopisarzy „od jaskiniowca do zomowca”, ponieważ oni również nie
żyli w czasach, na temat których obszernie się wypowiadali. Blokujemy
przez to w sposób nieuczciwy potrzebną debatę. Ja osobiście na temat
stanu wojennego wiem trochę z opowiadań starszych ode mnie, ale
trzon mojej wiedzy opiera się na dorobku historycznym profesora Andrzeja Paczkowskiego. Jest on autorem dwóch wnikliwych i niezwykle
wyważonych publikacji: „Droga do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy: lipiec 1980 – styczeń 1982” i słynnej książki „Wojna
polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 – 22 VII 1983”.
Profesor Paczkowski w pierwszym z wymienionych opracowań w sposób żmudny i niezwykle precyzyjny odtwarza zakulisowe gry aparatu
władzy, poprzedzające wprowadzenie stanu wojennego. Po lekturze
„Drogi do „mniejszego zła”…” nasuwa się podstawowy wniosek: stan
wojenny był zaplanowany już w sierpniu 1980 roku, a decyzję o jego
wprowadzeniu stopniowo odkładano. Ponadto generał Wojciech Jaruzelski otrzymał stolec pierwszego sekretarza PZPR-u w uzgodnieniu z
Moskwą, ponieważ według Kremla właśnie on najlepiej gwarantował
rozwiązanie sytuacji z opozycją solidarnościową po myśli Głównego

Sojusznika. Nielogiczne jest zatem rozumowanie, że sowieci zamierzali
wkroczyć do Polski, by zaprowadzić tutaj porządek na wzór tego z Węgier ’56 roku. Dlaczego zatem towarzysz Breżniew akceptował umacnianie władzy generała Jaruzelskiego (stanowiska pierwszego sekretarza, ministra obrony narodowej i prezesa rady ministrów), by za chwilę
wkraczać do Polski i obalać wiernego sobie przywódcę?
Odpowiedzi na to pytanie udziela nie tylko profesor Paczkowski –
mamy także do dyspozycji słynną notatkę generała Anoszkina o tym,
że polscy towarzysze prosili swoich wschodnich przyjaciół o wojskową
interwencję w razie niepowodzenia szykowanej przez nich operacji. Z
resztą sowieci nie gwarantowali tego, że wkroczą do Polski, co dowodził ostatnio także rosyjski historyk Rudolf Pichoja. Opowieści o tym,
że stan wojenny uratował Polaków od sowieckiej masakry, wydają się
nie wytrzymywać krytyki w świetle przytoczonych publikacji. Przypomina to raczej „mądrość etapu” – w jednym momencie stan wojenny
tłumaczono anarchią i tym, że „kraj nasz stanął nad przepaścią”. Po roku
1989 „mądrość etapu” się zmieniła i wypadało mówić, że wprowadzono
stan wojenny, by ustrzec Polaków przed brutalną interwencją braci ze
Wschodu. Taki wnioski wyciągam z lektury książek o stanie wojennym.
Na koniec warto przytoczyć komentowane ostatnio fragmenty z dziennika Anatolija Czerniajewa, członka sowieckiej wierchuszki partyjnej w
latach 80-tych. Utrzymuje on, iż towarzysz Breżniew był nawet skłonny
do tego, by sytuacja w Polsce uległa liberalizacji, by Polsce poluźnić sowiecką smycz. Według Czerniajewa, nie chciał tego natomiast generał
Jaruzelski. Oczywiście trudno brać te wspomnienia za pewnik i je jednoznacznie interpretować. Pokazują one jednak, że historia nie sprzyja
ostatnio polskiemu generałowi…
Wojciech Czeski

Żebyście tylko kankana nie tańczyli
Stało się już tradycją, że Dzień Seniora Mosiński Związek Emerytów obchodzi bardzo uroczyście. Seniorzy spotkali się 23 listopada w Mosińskim Ośrodku Kultury, aby razem uczcić ten dzień. Jak co roku przybyły
też władze - świeckie i duchowne. Podziękowania za piękną postawę
naszych seniorów, którzy aktywnie uczestniczą w życiu gminy i naprawdę potrafią się bawić, złożyli burmistrz Zofia Springer i przewodniczący
Rady Miejskiej Waldemar Waligórski, życząc im zdrowia i wszelkiej pomyślności. Za ofiarną pracę na rzecz Związku dyplomy otrzymały: Bogumiła Krysiak, Teresa Bednarz, Ewa Szczepaniak i Halina Kaczmarek. Złotą
odznaką została odznaczona Stanisława Kubiaczyk. Najstarszą w gminie
seniorką jest 95-letnia Maria Konieczna.
Część nieoficjalna rozpoczęła się wspólną modlitwą, którą poprowadził
ks. proboszcz Edward Majka. Były wspólne śpiewy, występ chóru i solistów, recytacje wierszy i salwy śmiechu, aż ks. proboszcz, wychodząc
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wcześniej na Nowennę, zatroskany o kondycję najstarszych mieszkańców, życząc im dalszej dobrej zabawy, upomniał zebranych:
- Żebyście tylko kankana nie tańczyli…
Liczącą 500 osób organizacją od lat kieruje Jerzy Malinowski, zastępcą
prezesa jest Kazimierz Pazdra. O bogatym programie, który zrealizowali
w tym roku mosińscy emeryci napiszemy w następnym numerze. (eb)

E K L A M A

kultura

17

Kluby Książki są modne
W listopadowy wieczór przy bibliotecznym stole zebrał się krąg
miłośników dobrej książki. W pierwszej części spotkania wymieniliśmy się ulubionymi tytułami, po które zawsze warto sięgnąć,
nie tylko w długie jesienne popołudnia. Tak się złożyło, że tym
razem polecaliśmy sobie głównie literaturę faktu, m.in. biografię
Jerzego Dery „Przez Sopot na oceany”, tym ciekawszą dla nas, że
autor pochodzi z Mosiny i naszemu miastu poświęcił fragment
swojego dzieła.
Nasza „nieobowiązkowa lektura” – „Kobieta zaklęta w kamień”
Marty Fox wywołała gorące spory. Eklektyczna forma, łącząca
opowieść z wierszami i miniesejami na temat znanych kobiet,
podzieliła nas na zwolenników i przeciwników tego typu narracji. Potwierdziło to znaną prawdę, że istnieje tyle sposobów
odbioru literatury, ilu jest czytelników.
Spotkanie DKK znów zaowocowało szeregiem wypożyczonych
i zamówionych książek - z takim przekonaniem rekomendowanych, że nikt z nas nie mógł się oprzeć pokusie wyjścia z pełnymi
(rzecz jasna: książek) rękoma. W planach jest również majowa
wycieczka śladami bohaterów literackich poprzedniej lektury

„Marianna i róże”. Zapraszamy wszystkich chętnych na następne
spotkanie – 10 stycznia o godz. 17.15 podyskutujemy o sadze
rodzinnej w anegdotach, czyli „Lali” Jacka Dehnela.
Zofia Staniszewska

Na ratunek
Zbliża się zima. Wielu z nas marzy o prószącym śniegu w magiczny wigilijny dzień, białym puchu na gałęziach drzew, o świątecznej aurze. Nie wszystkim jednak dane jest
odczuwać radość. Są istoty, które właśnie
wtedy najbardziej marzną i głodują. Na rzecz
ludzi bezdomnych organizuje się wiele akcji,
rozdaje jedzenie, umożliwia przezimowanie
w noclegowniach. Człowiek mimo wszystko
ma wpływ na swoją sytuację. Los zwierząt
nie zależy od nich samych, jest w ludzkich
rękach. Do poznańskiego schroniska trafia
miesięcznie około stu zwierząt - psów i kotów. Są porzucane przez swoich właścicieli, czasami się gubią. Najwięcej takich przypadków ma miejsce przed wakacjami. Przywiązuje się więc psa do drzewa, wyrzuca kota w lesie z samochodu.
W Mosinie mieszka owczarek niemiecki porzucony w ten sposób
w okolicy Szczecina. Został przywieziony przez kierowcę, który z
daleka widział uciekających właścicieli… Dom znalazła psu pani
burmistrz - trafił do jednej z pracownic Urzędu. Dzisiaj nie wiadomo już nawet, kto jest bardziej zakochany – pies w panu, (bo
wybrał sobie pana domu na przewodnika), czy pan w psie… Takie
zwierzę po przejściach jest niezwykle wdzięczne człowiekowi.
Trzeba zastanowić się dobrze, zanim podejmie się decyzję o posiadaniu psa czy kota. Bo dla zwierzaka trzeba mieć czas, możliwość pozostawienia z kimś na czas wyjazdów i pewność, że nie
jest się uczulonym.
Adoptujmy zwierzęta
Oddawane do adopcji psy i koty są po czternastodniowej kwarantannie, posiadają komplet szczepień, są także odpchlone i odrobaczone. Każdy pies jest oznakowany indywidualnym numerem chip.
Zwierzaki są w różnym wieku, wszystkie pragną miłości, wystarczy
popatrzeć w ich oczy… Zdjęcia niektórych czworonogów umieszczone są na stronie: www.schronisko.com. Zwierzę w domu sprawia wiele radości, często rozładowuje stres i napięcie, łagodzi spory.
Kot jest mniej absorbujący, mówi się, że jest przyjacielem osób ści-

gających się z czasem, przebywających często poza domem. Nie wymaga regularnego
wyprowadzania. Wyjeżdżając, wystarczy
zadbać o to, by w misce była zawsze woda
i pożywienie.
Działalność schroniska można też wspomóc dostarczając wszelkiego rodzaju karmę, artykuły pielęgnacyjne, smycze, obroże, mleko zastępcze dla szczeniąt i kociąt,
itp., lub wpłacając pieniądze na konto:
28 1050 1520 1000 0023 4950 8330, w tytule wpisując: POMOC DLA SCHRONISKA.
Można też zostać wolontariuszem, wystarczy być pełnoletnim. Schronisko jest czynne całą dobę, natomiast
adopcje odbywają się od wtorku do piątku w godz. od 10 do 15
oraz w soboty i niedziele od 10 do 13. W poniedziałki i święta
schronisko jest nieczynne dla odwiedzających.
Wszystkim darczyńcom z całego serca w
imieniu Redakcji Gazety Mosińsko – Puszczykowskiej i pracowników schroniska w
Poznaniu dziękujemy za okazane serce.
Kontakt: Schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Poznaniu, ul. Bukowska 266,
60 – 189 Poznań, tel. 61 868-10-87,
61 868-10
Anna Małolepsza
Na adopcję w Mosinie czeka kilkanaście
psów (w kojcach obok siedziby Straży Miejskiej). Informacje o bezpańskich czworonogach dostępne są na stronie internetowej
www.mosina.pl. Aby zaadoptować psa, wystarczy przyjść pod adres Krotowskiego 16
w Mosinie z dowodem osobistym, obrożą i
smyczą.
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Jestem Polakiem - katolikiem
Przyznam, że zafascynował mnie ten młody człowiek – swoją kulturą, wiedzą, patriotyzmem, wiarą. I dumą
ze swojej polskości. Właśnie tak trzeba kochać Boga i Polskę…
Los zaprowadził go między innymi do Mosiny.
Spotkaliśmy się w salce katechetycznej mosińskiej parafii po wieczornej próbie, a spotkanie
to zaaranżowała Bronisława Dawidziuk, prezes
mosińskiego chóru.
Jerzy Nagórniak, nowy dyrygent naszego chóru urodził się w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie. Pochodzi z polskiej rodziny, zarówno od
strony matki, jak i ojca - jego przodkowie żyli
na Podolu od pokoleń. Tam się wychował, tam
też chodził do szkoły i kościoła. W świat muzyki wprowadzał go ojciec - organista – grający
obecnie w kamienieckiej katedrze. Jest żonaty,
w listopadzie urodziła mu się córka – Helena.
Czy kiedykolwiek przypuszczał, że będzie
mieszkał w Polsce na stałe?
- Było to w moich marzeniach – zawsze, ale rodzice bali się o tym nawet marzyć… Nie myśleli,
że nastaną kiedyś takie czasy, że my dzieci (moje dwie siostry i ja)
będziemy mogli tu żyć. W Polsce ukończyliśmy studia, mieszkamy
tutaj na stałe, opowiada dyrygent.
Mówi piękną polszczyzną, bez śladu obcego akcentu, choć wychował się w niewielkiej społeczności polskich katolików.
- Mało mieszkało u nas Polaków i katolików, ponieważ na naszym
terenie większe były prześladowania. Większe niż np. w Wilnie czy
Lwowie. Ja już tego nie zaznałem, ale czystki były ogromne, w
związku z tym język polski został wyparty, zachował się tylko w modlitwach i w Kościele. Od dziecka modliłem się i uczestniczyłem w
Mszach św. odprawianych po polsku. Nie znałem polskiej rzeczywistości, ale język polski był dla mnie święty… Myślę, że jest święty dla
każdego, kto stamtąd pochodzi. Moi dziadkowie siadali wieczorami
i śpiewali polskie pieśni, głównie kościelne, z polskiego śpiewnika.
A kiedy opowiadali o Polsce… To było coś pięknego. Polska i Polacy
– to był mój ideał…
Tata przebierał się za starą babcię
Na Podolu od wieków żyły różne społeczności - Żydzi, Ormianie,
Polacy, Ukraińcy, Rosjanie.
- Kiedy przyszła bolszewicka rewolucja, zaczęto ludzi mordować i
zsyłać na Syberię. Starówka Kamieńca zbudowana jest na ogromnej sieci podpiwniczeń i labiryntów, pod niektórymi klasztorami
znajdują się dwa poziomy tych piwnic, ponieważ miasto często
musiało się bronić przed najazdami Turków i Tatarów. Kamieniec
Podolski przez lata był granicą chrześcijaństwa – dalej zaczynało się już Imperium Osmańskie. Wzniesione jest na skałach, ma
kształt podkowy, którą otacza rzeka. Dzięki swojemu położeniu
przez wieki było nie do zdobycia.
Za czasów rewolucji mordowano w tych piwnicach Polaków. Jako
młody chłopak poszedłem kiedyś z kolegami do kościoła (w tej
chwili jest to kościół Paulinów) i w piwnicach pod kościołem odkryliśmy kilka pomieszczeń wielkości ok.30-40 m. kw., wypełnionych od góry do dołu ludzkimi kośćmi…Kości poniewierały się
tam do momentu, kiedy kościół odzyskali katolicy (po upadku
Związku Radzieckiego). Dopiero oni złożyli je w mogiłach.
Schemat prześladowań polskiej rodziny był taki: bolszewicy przyjeżdżali w nocy i zabierali ojca, wtedy rodzina widziała go po raz
ostatni. Matka wiedziała, że ją też zabiorą, że to jest kwestia paru
dni, bo zawsze tak robili - najpierw zabierali ojca, przesłuchiwali,
męczyli, wysyłali na Syberię, albo zabijali. I po trzech dniach przychodzili po matkę, ewentualnie dzieci.

Znam rodzinę, mieszkającą w Polsce, potomków
chłopaka, który miał kilkanaście lat, gdy jego ojciec
został w nocy zabrany. Matka odprowadziła chłopca do polsko-rosyjskiej granicy, opłaciła celników
i kazała mu uciekać do Polski. Pomachała synowi
na pożegnanie… I wróciła do Kamieńca. Nigdy się
już nie zobaczyli. Tak się rozstawały rodziny, to było
coś niewyobrażalnego.
Jerzy nie przeżył takich tragedii, ale jego przodkowie byli prześladowani. Dziadek z Syberii
wrócił cudem, po śmierci Stalina. Nigdy, nawet
najbliższej rodzinie nie chciał opowiadać, co
tam przeżył.
- Myślę, że nie ma tam ani jednej polskiej rodziny, której członkowie nie przeżyliby tragedii
związanej z tym, że byli Polakami. A jednocześnie katolikami, (jeśli ktoś był katolikiem to był
równocześnie Polakiem). Mojego ojca i kilku jego rówieśników
wywoływano w czasie szkolnych apeli, pokazywano jako Polaków - katolików i wyśmiewano, mówiąc: „patrzcie, oni chodzą do
kościoła…, powinni się wstydzić”. Za moich czasów wywoływano
już tylko tych, którzy palili papierosy. W czasach młodości taty
natomiast, nauczyciele mieli obowiązek dopilnować, żeby uczeń
- katolik przestał chodzić do kościoła. Dlatego tata i inne dzieci
katolików przebierali się za stare babcie i pochyleni przemykali na
Mszę świętą... Nie doznałem takich prześladowań, ale odczułem
niechęć do Polaków, zwłaszcza w kontekście wiary, (kiedy szliśmy
do kościoła mówiono: o idą te polskie mordy…). Może nie należy
tego wytykać, ale nie należy o tym zapominać.
Ludzie wędrowali za księdzem
Nie mieli swojego kościoła. Ksiądz przebierał się za stróża (w ciągu
dnia pracował jako stróż) i spotykał się z ludźmi.
- Niektóre kościoły były otwarte (w małych miejscowościach), ale
ksiądz częściej odprawiał Mszę w czyimś domu. Tata był organistą
i towarzyszył księdzu, późniejszemu ordynariuszowi kamienieckiej diecezji bp. Janowi Olszańskiemu. Umawiali się też z wiernymi
w jakiejś miejscowości i tam wszyscy się zjeżdżali. W czasie takiej
wyprawy, na dworcu zmarł mój dziadek. Władze dowiedziały się,
że Polacy chcą jechać na odpust i nie podstawiły autobusu... ot tak
po prostu, na złość – w ten sposób znęcali się, wyśmiewali.
Gdyby Polacy, tu w kraju mieli świadomość ile naprawdę Polacy
przeszli na Kresach, o wiele bardziej byliby dumni ze swojej historii.
Swojej polskości nigdy się nie wstydził. Uważa, że przeżyć związanych z wiarą, Bogiem, Ojczyzną nie powinno się ukrywać. Przeciwnie, powinno się o tym głośno mówić.
- Dla mnie jest to niepojęte, że ludzie nie wyrażają swoich wzniosłych uczuć… Jestem Polakiem, jestem patriotą, katolikiem i jestem z tego dumny…
Droga do Polski
Jerzy miał 15 lat i skończone szkoły podstawowe – ogólnokształcącą i muzyczną, śpiewał w kościele i w chórze, kiedy do Kamieńca
Podolskiego przyjechała ze swoim chórem prof. Krystyna Domańska – Maćkowiak z Poznania. Ojciec Alojzy, paulin, chodził wokół
niej i opowiadał wciąż o chłopaku, bardzo uzdolnionym muzycznie,
którego, jego zdaniem, należało kształcić dalej.
- Na początku wszystko odbyło się jakby poza mną. Zaproponowano mi (1997 rok) trzy miejsca nauki w Polsce, wybrałem Sale-

19
zjańskie Liceum Muzyczne w Lutomiersku, gdzie głównym przedmiotem były organy. Po ukończeniu liceum, uczęszczając na kursy
Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie, wiedziałem już, że interesuje mnie dyrygentura jako taka.
Zdał na wydział dyrygentury chóralnej i muzyki kościelnej Akademii Muzycznej w Poznaniu. W trakcie studiów brał udział w wielu
koncertach, śpiewając w pięciu różnych chórach – uczelnianym,
kameralnym, w chórach swoich profesorów – Św. Marcina i Polihymnia, Chórze Dominicantes i wielu innych.
Byliśmy w prywatnych apartamentach Ojca Świętego
- W grudniu 2004 r. razem z ks. biskupem Markiem Jędraszewskim
i Duszpasterstwem Św. Rocha w Poznaniu pojechaliśmy do Rzymu,
żeby odebrać obraz Maria Sedes Sapientiae, który powstał na prośbę Jana Pawła II i pielgrzymował po środowiskach akademickich w
różnych krajach. Poznańska grupa akademicka odbierała ten obraz
od Irlandczyków, a my, studenci Akademii Muzycznej, dzięki pomocy
pani prof. Domańskiej- Maćkowiak i śp. prof. Marii Pawlaczyk stworzyliśmy specjalny chór, który towarzyszył tej pielgrzymce. Wraz z
innymi, akademickimi chórami Rzymu śpiewaliśmy na Mszy św., w
czasie której papież Jan Paweł II przekazywał ten obraz poznańskim
studentom. Byliśmy też w prywatnych apartamentach Ojca Świętego, zaśpiewaliśmy Mu Magnificat Andrzeja Koszewskiego – poznańskiego kompozytora. Każdy mógł wtedy podejść do Ojca Świętego,
było to wielkie przeżycie. Cztery miesiące przed Jego śmiercią...
W 2006 roku brał udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych, zdobył w nim III miejsce.
Jerzy Nagórniak jako organista gra w kościołach od 15 roku życia.
Wracając z Polski do domu na wakacje, często towarzyszył ojcu
Alojzemu lub proboszczowi Romanowi Twarógowi, a także bardzo często zastępował swojego tatę w kamienieckich kościołach.
Na stałe jako organista gra do dzisiaj w kościele św. Rocha oraz w
kościele na Osiedlu Piastowskim od I roku studiów. W 2006 roku
przejął też działający przy tej parafii chór Nova.

- Pani prof. Domańskiej – Maćkowiak zawdzięczam wszystko, ona
opłaciła moją edukację w liceum, bez żadnej mojej zasługi. Zawdzięczam jej to, że tu jestem, że skończyłem liceum i studia. Obywatelstwo polskie otrzymałem w styczniu 2010 r., nadał mi je śp. prezydent Lech Kaczyński.
Elżbieta Bylczyńska

Ogłoszenie chóru pw. Św. Cecylii
W duchu wezwania naszego Ojca w Niebie, aby nie zakopywać
talentów danych nam przez Niego, a pomnażać je, serdecznie
zapraszamy osoby pragnące wielbić Boga swoim śpiewem do
wstąpienia w szeregi Chóru p.w. Św. Cecylii w Mosinie. Nasz zespół
o 105 – letniej tradycji wciąż potrzebuje nowych głosów obdarzonych talentem muzycznym. Zarówno osoby starsze jak i młodych
entuzjastów muzyki w ogóle, i w kontekście utworów kościelnych
w szczególności, zapraszamy na próby, które odbywają się w Sali
Domu Katolickiego na I piętrze, obecnie w piątki o godz. 19.00.
ŚPIEWAJMY PANU Z RADOŚCIĄ!!!

Święto patronki mosińskiego chóru
Pieśń przedziwna, nas zachwyca
Skąd melodia cudna ta
To Cecylia męczennica
Na organach Panu gra
Cecylia żyła na przełomie II i III wieku,
dlatego w zachowanych opisach trudno
odróżnić fakty historyczne od legend.
Jako chrześcijanka złożyła śluby czystości. Mimo, że zmuszono ją do małżeństwa
z poganinem Walerianem, nie tylko nie
złamała ślubu, lecz jeszcze pozyskała dla
Chrystusa swego męża i jego brata. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską przez
ścięcie. Jej ciało odnaleziono w roku 822
w katakumbach i przeniesiono do bazyliki
na Zatybrzu. Św. Cecylia grała na organach
wodnych, jest patronką muzyki i śpiewu.
W niedzielę, 20 listopada utworem Chlondowskiego „Pieśń do św. Cecylii” Mosinski
Chór Kościelny rozpoczął koncert z okazji święta swojej patronki w kościele św.
Mikołaja w Mosinie. Koncert poprzedziła
Msza św. w intencji chóru, a także niedawno zmarłego najstarszego chórzysty druha
Franciszka Kasprzyka. Odprawiona została

w koncelebrze przez ks. kanonika Edwarda Majkę, ks. jubilata Ryszarda Bucholca
TCHR i ks. Andrzeja Pajzderskiego. Podczas
koncertu zespół wykonał utwory sakralne i
świeckie znanych mistrzów muzyki.
Można było usłyszeć m.in. utwór Świdra do
przepięknych słów Norwida „Moja Piosnka”, czy Bacela „Modlitwę o pokój”, kompozycję Franke o chlebie anielskim („Chleb
anielski staje się chlebem ludzi, chleb niebiański kładzie kres zapowiedziom, co za
przedziwna rzecz: spożywa Pana biedak,
sługa i nędznik”) -„Panis Angelicus”, gdzie
partię solową przepięknie zaśpiewała Iza

Link Kacprzak. Występ zakończyło pełne
życia i radości „Alleluja” Świdra.
Chórem dyrygował absolwent Akademii
Muzycznej w Poznaniu – Jerzy Nagórniak, akompaniował Janusz Mielnicki,
wystąpili lektorzy: Joanna Pniewska i
Marcin Roszak.
Słowo wiążące, informację o utworach
przygotowała i przedstawiła Agnieszka
Wolarczak.
Jerzy Nagórniak podjął współpracę z mosińskim chórem w październiku br. Była to
pierwsza prezentacja chóru pod jego batutą.
Bronisława Dawidziuk.
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Eleganckie mosińskie rogale
na piąte urodziny „EF-a”
Stary Rynek w Poznaniu stał
się miejscem pięknej uroczystości - święta lotników
i żołnierzy Sił Powietrznych,
w którym miała swój udział
nasza gmina. 9 listopada br.
w samo południe rozpoczęły się tu uroczystości z okazji
5 rocznicy eksploatacji wielozadaniowego samolotu
F-16 w 31 Bazie Lotnictwa
Taktycznego w Krzesinach.
Z rąk prezydenta Poznania
Ryszarda Grobelnego, dowódca bazy płk. pilot Jacek
Pszczoła odebrał sztandar,
symbolizujący dar więzi z
lokalną społecznością i podziękowanie za bezpieczne niebo nad Polską. Na uroczystość
przybyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych i
wojskowych, Minister Obrony Narodowej - Tomasz Siemoniak,
Dowódca Sił Powietrznych - gen Lech Majewski, dowódca 2
Skrzydła Lotnictwa Taktycznego - gen. Włodzimierz Usarek.
W tej uroczystości mieli zaszczyt uczestniczyć członkowie Sto-

warzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska. Na swoim
stoisku promocyjnym częstowali poznaniaków w przeddzień
święta Świętego Marcina „Eleganckimi mosińskimi rogalami
świętomarcińskimi”, które ufundowała Firma LIMARO Alicji Tymińskiej. Jako jedyna gmina powiatu poznańskiego reprezentowaliśmy nasz piękny region i nasz produkt lokalny (rogale cieszyły się niesamowitym wzięciem, byli tacy, którzy twierdzili , że
takich jeszcze nie jedli), zapraszając wszystkich przybyłych do
odwiedzenia Mosiny.
Jolanta Szymczak

List do Redakcji
Stanowisko Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu i Tradycyjnego Charakteru
Puszczykowa i Mosiny w sprawie projektów przebudowy drogi 430.
W związku z pojawiającymi się pytaniami,
jakie mamy propozycje dla władz co do
rozwiązań na drodze wojewódzkiej nr 430,
odpowiadamy, że w żadnym wypadku nie
zgadzamy się na propozycje projektowe
przedstawione nam na spotkaniach w ramach „konsultacji społecznych”. Absolutnie
nie zgodzimy się na: wycinki drzew przy
drogach, wyburzanie domów, budowy wielkich rond i całej sieci dróg dojazdowych do
owych rond, zasypywanie polderów rzecznych ani na budowę szpetnych ekranów
dźwiękochłonnych które nieodwracalnie
podzielą naszą przestrzeń życiową. Uważamy natomiast, że małymi kosztami można
sprawić, że droga 430 stanie się bezpieczniejsza dla mieszkańców naszych miast (
Puszczykowa i Mosiny), oraz, że można na
niej usprawnić ruch stosując kilka prostych
rozwiązań. Oto czego oczekujemy:
1. Budowa inteligentnych świateł na skrzyżowaniach. Jedno takie rozwiązanie już
istnieje na skrzyżowaniu koło cmentarza w

Puszczykowie. Chcemy takich świateł więcej. Jak też oczekujemy dodatkowych pasów dla lewoskrętów na skrzyżowaniach.
2. Chcemy przejść dla pieszych ze światłami na żądanie umieszczonych na wylotach
zamkniętych już uliczek, to zamiast kosztownych i szpecących krajobraz kładek.
3. Wnioskujemy o inteligentne światła drogowe, które zmieniają się na czerwone po
wykryciu, że zbliżający się pojazd jedzie z
nadmierną prędkością. Nie chcemy żeby
kierowcy byli karani za przekraczanie prędkości mandatami, ale chcemy spowolnienia
ruchu i przestrzegania prawa, jak i poprawy
bezpieczeństwa nas mieszkańców. W istniejącym obecnie stanie, droga ta jest traktowana raczej niczym tor wyścigowy. Nikt
nie przestrzega ograniczenia do 50km, a o
notorycznym wyprzedzaniu na zakazach i
skrzyżowaniach nie wspominamy, tak jak
o corocznych wiosennych wyścigach motocyklowych. Stosując takie rozwiązanie
można by nawet podnieść ograniczenie

prędkości z 50km do 60 lub 70km. I tak
wszyscy dziś jadą 90km i więcej, więc po co
godzić się na istniejącą fikcję i hipokryzję.
4. Domagamy się uruchomienia kolejki
podmiejskiej o dużej częstotliwości kursowania, np. co 20-30 minut. Jest to zasadne w świetle tego, że miasta w UE zaczynają wprowadzać opłaty za wjazd do
centrów swoich miast, nas zapewne czeka
to w najbliższym czasie. Już dziś Poznań
wprowadza opłaty za korzystanie ze strefy
parkowania w soboty. Nie wiemy też ile
będziemy za pięć lat płacić za litr paliwa.
Wtedy może się okazać, że z dnia na dzień
nie uda się rozwiązać problemu dojazdów
do pracy, czy szkoły. Wtedy może być za
późno na szybką reakcję. Takie rozwiązania należy realizować z wyprzedzeniem i
przewidywać możliwe scenariusze biegu
zdarzeń. I to jest właśnie zadanie dla mądrych i przewidujących władz
5. Domagamy się budowy przejść dla
zwierząt, ale nie z wylotem w sam środek

hobby
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Przydusić suma własnym ciałem
Ryba na Wigilię
Zbliżały się Święta, więc Ewa wybrała się
po ostatnie zakupy. W sklepie z rybami
spotkała dawno niewidzianą koleżankę. I
właśnie w takim wypadku czas przestaje
mieć znaczenie, a uwaga (jak się za chwilę
przekonamy) zeszła na dalszy plan. Wolno
przesuwały się do przodu kolejki zajęte
sobą. Przy wadze i kasie ekspedientka znająca prawie wszystkich zaproponowała:
- Pani Ewo, może pani dla odmiany weźmie suma a nie karpia, są co prawda trochę
droższe, ale mam takie małe, bardzo ładne
i mięso smaczne!
- To niech będzie.
Pani zapakowała do reklamówki, Ewa zapłaciła, postała jeszcze chwilę z koleżanką
przed sklepem i poszła do domu. Spiesząc
się, układała plan po drodze. Jak zwykle co
roku, gdy trzeba zabić ryby na Wigilię, to
żadnego chłopa nie ma w domu. Tadziu
ciągle gdzieś w biegu, nawet na drugie
śniadanie nie przyjdzie, bo on by nawet
muchy nie skrzywdził, a co dopiero zabił
karpia. Pozostała męska część rodziny, czyli
dwóch dorosłych synów, wdała się dokładnie w ojca. Po przyjściu do domu Ewa uszykowała sobie jak co roku noże, tłuczek do
ciasta, deskę do mięsa, miskę małą i większą oraz wiadro na odpadki. Nie wpuszczała nigdy ryb do wanny ani do miski z wodą,
tylko od razu do zlewozmywaka. Tak było i
tym razem. Jakież było jej zdziwienie, gdy
z reklamówki do zlewozmywaka wpadł
„mały sum”…
- Wiesz co, ja pierwszy raz widziałam taką

rybę. Normalnie się tak wystraszyłam, że nogi
się pode mną ugięły. Myślałam, że to jakiś
potwór, jaka tam ryba! Normalnie to ryba ma
głowę, tułów i ogon, a ten stwór miał łeb z takimi wąchołami, na bokach i ogon. Reszty, to
znaczy brzucha, w ogóle nie widziałam. Gdybym nie wiem jak zaczęła krzyczeć, to i tak
nikt by mnie nie usłyszał. Kiedy na mnie spojrzał tymi małymi ślepiami i otworzył paszczę,
to myślałam, że mnie tam zeżre. Złapałam
szybko za tłuczek i go między te ślepia. Ale
co ja tam słaba kobieta mogłam zrobić takiemu potworowi. Ręce miałam jak z galarety. A
ten się rzucił, to mówię ci! Wtedy ja go znowu
tłuczkiem, ale mi się ześlizgnął i ułamałam
wylewkę do baterii przy zlewozmywaku. Czułam, że w ten sposób nie dam mu rady. Złapałam więc za deskę do mięsa. Pomyślałam,
że szybciej nią w niego trafię, żeby chociaż
ogłuszyć. Trochę nawet w niego trafiłam, ale
wgniotłam zlewozmywak i bestia wyskoczyła
na blat szafki i ogonem zrzuciła na podłogę
talerz z mąką, który się zbił. Jak mu przywaliłam z całej siły to aż przeleciał przez całą kuchnię i zatrzymał się na lodówce. Spadły na podłogę przyprawy, sól, pieprz i majeranek. Przy
lodówce dopadłam go dwa razy i wtedy mi
spadł na podłogę. „O nie”, pomyślałam sobie,
„jak walczyć chcesz ze mną, to ja się teraz łatwo nie poddam!”. Rzuciłam się na niego, aby
przydusić go własnym ciałem i poraniłam sobie kolana o rozbite szkło. A on wślizgnął się
pod stół. Ja w niego tą deską i raz, i raz! Aż tak
się zamachnęłam, że złamałam nogę od stołu,
ten się wywrócił i mnie kantem w czoło. Po-

największego bagniska. Chcemy żeby były
one ponad drogą, a nie pod nią i tam gdzie
faktycznie zwierzęta chodzą. Chcemy, żeby
wskazali je profesjonalni przyrodnicy, biolodzy pracujący nad ochroną zwierząt, miast
projektantów i inżynierów znających się na
zagadnieniach czysto technicznych. .Oczekujemy ogrodzenia rezerwatów płotami.
Ochroni to zwierzęta żyjące w WPN i samochody poruszające się po drodze, i wyeliminuje konflikty na tle wypadków z udziałem
zwierząt dziko żyjących w WPN-nie.
6. Uważamy że wystarczy wybudować
w Mosinie nowy odcinek drogi łączący
drogę 430 z drogą 431 w kierunku Stęszewa, jest to rozwiązanie wystarczające,
żeby rozładować powstające w tym mieście w godzinach szczytu korki. Można
by do tego celu skorzystać ze starej linii
kolejowej do Osowej Góry i jej nasypem
poprowadzić drogę, a następnie zejść z
niej za Pożegowem i wyprowadzić jeszcze
niezabudowanym polem do drogi na Stęszew. Jak poczekamy dłużej pole zostanie

zapewne zabudowane szeregowcami, a
znając tępo i złe planowanie przestrzenne
Mosiny, za chwilę może być już za późno
na takie rozwiązanie. To jest rozwiązaniem
właściwym dla zlikwidowania korków na
wjeździe do Mosiny, jakie pojawiają się
tam tylko od godziny 16 do godziny 17. 30
–18. 00. Uważamy, że budowa autostrady
za 500mln lub 300mln PLN, nie odkorkuje
skrzyżowań w Mosinie, natomiast taki odcinek drogi o długości dokładnie półtora
kilometra, czyli 1500m! będzie w pełni wystarczającym i rozwiązującym ruch drogowy w mieście Mosinie. Wyrażamy zdziwienie, że władze Mosiny nie analizują swoich
map i nie wykorzystują istniejących możliwości i nie szukają prostych rozwiązań u
siebie.
Oczekujemy od władz przede wszystkim
m
mądrości i rozsądku, szczególnie w wyydawaniu publicznego grosza, który jest
st
atak właściwie naszym groszem. Mamy naedzieję, że pochodzący z wyboru, nasi reprezentanci będą skorzy do wysłuchania
ia

czułam się lekko ogłuszona i zanim doszłam
do siebie, sum po schodach ześlizgnął się na
dół. Zauważyłam, że deska do mięsa pękła mi
na pół, więc szybko za nim. W przedpokoju
otworzyłam drzwi na dwór i go wykopnęłam
za próg i zatrzasnęłam je na powrót, przekręcając wszystkie zamki, Byłam uratowana!
Po chwili, która może trwała wieczność,
dzwonek do drzwi.
- Ewa, zobacz, jakiego ładnego suma znalazłem przed waszym domem. Nie zgubiłaś go
czasem? Idę akurat zabijać ryby, to mogę ci go
wypatroszyć. On chyba już nie żyje.
- Ewa, jak ty wyglądasz! Co tu się działo?
Kuchnia wygląda jak po wojnie. Kto ci nabił
takiego guza? Nie powiesz mi chyba, żeś
ryby patroszyła – radośnie zaćwierkał Tadziu, wracając po jakimś czasie do domu.
- Nie, nie, ja nie patroszyłam, to Waldek, ja tylko go podobno zabiłam.
Ogłoszenia ozdobne świąteczne:
Ryby patroszę, wyczynowo, na umowę o
dzieło, bez Vat-u. Zgłoszenia telepatycznie
do 31 grudnia.
Usypianie ryb metodą bezdotykową na
pilota, do każdych trzech sumów drzemka
poobiednia gratis.
eRCZe „Spławik”
głosu swoich wyborców i będą kierować
się rozumem i właściwie wykorzystają
swój potencjał intelektualny dla dobra
publicznego, miast marnotrawienia pieniędzy i bezmyślnego niszczenia przyrody, krajobrazu i naszej jakości życia.
Wszystkich zainteresowanych naszymi
działaniami zapraszamy na stronę internetową www.zielone-puszczykowo.pl.
Do wiadomości „Gazeta PuszczykowskoMosińska” i „Kurier Puszczykowski”
W imieniu
Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu
i Tradycyjnego Charakteru
Puszczykowa i Mosiny
Piotr Wojnowski
j
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Wróżby Katarzynkowe
Bawmy się w Katarzyny!
Szukajcie chłopaki - dziewczyny.
Zapytać więc trzeba wróżby,
a nóż potrzebne już drużby?
Rok Marii Skłodowskiej – Curie. W oświacie rok „Szkoły z pasją”. Z
tego połączenia tematem wiodącym Kalendarza Imprez Szkolnych w Szkole Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku jest „Kobieta
z pasją”. W miesiącu listopadzie zaplanowaliśmy więc obchody nie
tradycyjnych Andrzejek lecz Katarzynek.
W środę, 23 listopada, zebraliśmy się w dużej sali budynku w Dymaczewie Starym. Klasy 0a, 0b, Ia i IIa wysłuchały prelekcji pani
Kasi o korzeniach tego świętowania. Okazuje się, że dawniej w
wigilię świętej Katarzyny wróżyli sobie kawalerowie, a w wigilię
świętego Andrzeja – panny. Wróżby były dość podobne, ale oba
wieczory różniły się tym, że wróżby i zabawy katarzynkowe mogły
kończyć się tańcami i nocnymi hulankami w karczmie, a andrzejkowy śmiech musiał umilknąć równo z nastaniem północy – zaczynał się bowiem adwent.
Prowadząca spotkanie zadała dwie wróżby chłopcom z naszej Szkoły do wykonania w domu: - sen w noc poprzedzającą dzień świętej
Katarzyny. Jeżeli przyśni się twarz dziewczyny – wszystko jasne;
- wróżba dla cierpliwych trwająca miesiąc. Chłopcy w dniu św. Katarzyny, a dziewczyny w dniu św. Andrzeja ścinali gałązkę wiśni
lub czereśni i wstawiali do wody, jeśli zakwitła w Wigilię Bożego
Narodzenia, mogli spodziewać się pomyślnych konkurów uwieńczonych ślubem i weselem w najbliższym czasie.
Przypomnieliśmy sobie zasady kulturalnej zabawy i następnie
rozpoczęła się potańcówka, gdzie prym wiodły panie Żaneta i Be-

ata. W międzyczasie wychowawcy i nauczyciele zabierali kolejne
klasy do sali wróżb katarzynkowych. W rolę wróżek zamieniły się
również panie Hania i Renata. A co nas spotkało za tymi drzwiami?
- Rzucaliśmy garść karteczek z imionami – ta, która upadła najbliżej to imię przyszłej żony / męża;
- wróżba z kartami: dama kier i walet kier odwróciliśmy koszulkami,
następnie przemieszczaliśmy je tak, aby nie było wiadomo, która
karta przedstawia kobietę, a która mężczyznę, trzeba je zbliżyć do
siebie i jeśli dama wyjdzie po stronie lewej waleta (strona od serca), można liczyć na wejście w związek w najbliższym roku, zaś jeśli
pokaże się po prawej stronie będzie to oznaczało, że w najbliższym
roku nie dane jest kawalerowi spotkać swojej Katarzynki;
- włożone do czterech jednakowych kubków obrączkę, monetę i
grudkę ziemi przemieszczaliśmy i otwieraliśmy tylko jeden. Obrączka symbolizuje rychły związek, moneta - przypływ gotówki, grudka
ziemi – pracę w rolnictwie, a czwarty, pusty kubek oznacza, że z jakichś powodów wróżba nie chce pokazać, co się będzie działo;
- trzy kości do gry włożyliśmy do kubka, potrząsaliśmy nimi i
wyrzucaliśmy do okręgu. Jeśli choć jedna wypadnie poza okrąg,
oznacza to pokrzyżowanie planów. Jeśli trafialiśmy wszystkimi
trzema do celu, sumowaliśmy liczbę oczek i nauczyciele odczytywali nam ich znaczenie. Panie najbardziej były ciekawe jak zareagują nasi rodzice, gdy liczba oczek była „10”, co oznaczało: „będziesz mieć rodzeństwo”.
W bardzo miłej i wesołej atmosferze spędziliśmy ten dzień. Poznaliśmy ciekawe wróżby, a ich przebieg obfitował w gromkie salwy
śmiechu. Cieszymy się, że „Katarzynka” to „Kobieta z pasją”!
Kropka

Nowa strona, nowe możliwości
Uprzejmie informujemy, że rozwijamy
unikalny serwis internetowy Gazeta-Mosina.pl - portal, który dostarcza mieszkańcom wiele informacji. Znajdują się tu
stale aktualizowane działy takie, jak: aktualności, wywiad, reportaż, felieton.
Wydania internetowe, cieszące się coraz
większym uznaniem wśród internautów
(w listopadzie odwiedziło nas 6 tys. czytelników) znajdują się w dziale e-wydanie.
Na uwagę zasługuje moduł o nazwie

Informacje o ruchu drogowym. Dzięki
niemu można się dowiedzieć, jaka jest
aktualna prędkość ruchu samochodowego w najbardziej newralgicznym dla
kierowców miejscu – Szosie Poznańskiej
nr 430, gdzie są korki, a gdzie ich nie ma.
W serwisie umieszczony został także moduł pogodowy. Udostępniliśmy również
możliwość zamieszczania darmowych
ogłoszeń drobnych.
Wiele ciekawych informacji praktycznych

znajduje się w dziale Informator. Można
znaleźć tutaj dane adresowe instytucji,
opisy miast, trochę historii, a także mapy
naszego regionu. Dział ten będzie stale
rozbudowywany.
Redakcja

felieton
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Orzeł czy orzełek?
Przez kilka dni głośno było na temat „godła narodowego”, które na krótki czas zniknęło z koszulek
piłkarskiej reprezentacji Polski. Mnie w tym wszystkim poruszyło coś, na co niewiele osób zwróciło
uwagę – logo PZPN-u jest tak samo zgodne z zasadami heraldyki (nauki o herbach), jak nasze obecne „godło narodowe”. Nie wiedziałem więc, po co
podniesiono taki nagły alarm.
Nie chcę być na wstępie źle zrozumiany, dlatego już
wyjaśniam, o co mi chodzi. Orzeł Biały jest herbem
(ważne słowo) naszego kraju od 1295 roku, czyli od
koronacji Przemysła II na króla Polski. Od tego czasu
herb ten ewoluował, nigdy jednak nie zmieniając
swojej nazwy. Wystarczy napisać wielkimi literami
„Orzeł Biały”, by wiedzieć, co ta nazwa sobą przedstawia: kształt Orła, jego korony, kolor tarczy herbowej i wiele innych
rzeczy. Nie trzeba nic więcej dodawać, by wiedzieć, z jakim herbem
mamy do czynienia, ponieważ „Orzeł Biały” jest jego jedyną, niezmienną nazwą. Nie wiedząc skąd, pojawia się często nazwa „godło
narodowe”, co jest ewidentnym nadużyciem. Godło stanowi bowiem
tylko jeden ze składników herbu: mówiąc zatem o „godle”, opisujemy tylko sylwetkę Orła, ale już bez tarczy herbowej. Galimatias ten
wynika między innymi z artykułu 28 Polskiej Konstytucji. Pierwszy
punkt tego artykułu brzmi następująco: „Godłem Rzeczypospolitej
Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie na czerwonym polu”.
Cóż, każdy specjalista od herbów czytając ten artykuł zastanawia
się zapewne, czy śmiać się, czy płakać. Wystarczyłoby bowiem krótkie i zwięzłe: „Herbem Rzeczypospolitej Polskiej jest Orzeł Biały”, by
wszystko to miało ręce i nogi. Nie wiedzieć czemu, twórcy Konstytucji wykazali się w tym punkcie pogardą dla zasad nauki o herbach…

Jednak to jeszcze nie wszystko, co najbardziej razi
w naszym „godle”. Najwięcej kontrowersji wzbudza kształt samego Orła. Wzorowany jest na projekcie profesora Zygmunta Kamieńskiego z 1927
roku (ciekawostką jest fakt, że wizerunek Orła został w tym roku wprowadzony rozporządzeniem
z dnia 13 grudnia). Profesor, który „wymyślił” ten
wizerunek, był z wykształcenia architektem, ale
to chyba nie tłumaczy jego ułańskiej fantazji w łamaniu wszelkich zasad heraldyki. Wizerunek Orła
jest plastyczny, o wiele mniej majestatyczny od
pierwowzoru, a na jego głowie spoczywa korona
otwarta bez krzyża. W istocie, powinien mieć On
koronę zamkniętą z krzyżem. Łamałoby to dzisiaj
„świeckość państwa”, pomyślą co niektórzy. Odpowiedź na ten ewentualny zarzut jest dziecinnie prosta: jeśli w kolizji ze sobą stają quasi-dogmaty i zasady nauki, człowiek rozsądny
nie będzie się dwa razy zastanawiał, po której stronie stanąć. Prawidłowy, iście heraldyczny wizerunek Orła Białego z okresu międzywojennego można podziwiać na ilustracji obok. Tak właśnie
powinien wyglądać prawidłowo skomponowany herb Polski.
Na koniec smutna refleksja: odebranie naszemu herbowi majestatu i zaakceptowanie jego nowego, niestarannego wizerunku
skutkuje do dzisiaj brakiem szacunku dla Orła Białego. Wydaje mi
się, że właśnie z tego mało przemyślanego wizerunku Orła wzięły
się określenia „orzełek” czy „godło”, które w warstwie werbalnej
świadczą o braku dostatecznego szacunku dla naszych narodowych symboli.
Wojciech Czeski

Ekonomia dla żółtodziobów

RECENZJA - książka

Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner
“Freakonomia: Świat od podszewki”
W sezonie zimowym rozcięta cytrynka jednoznacznie kojarzy
się z gorącą herbatą i przyciąga uwagę każdego zmarzlaka,
w tym także i moją. Z tego powodu wpadła mi w ręce książka, która z okładkową cytrynką ma niewiele wspólnego, bo o
owocach na pewno nie jest. Ekonomia – dla wielu słowo przyprawiające o mdłości. Dla wielu po przeczytaniu tej książki,
może stać się nowym hobby.
„W książce tej chodzi o to, aby oderwać jedną albo dwie warstwy,
pokrywające powierzchnię współczesnego świata, i zobaczyć,
co się dzieje pod spodem”. Taki cel przyświecał autorom – amerykańskiemu wykładowcy akademickiemu, który fascynuje się
odpowiedziami na pytania, które zadają sobie codziennie zwykli
ludzie, oraz świetnie władającemu słowem dziennikarzowi New
York Timesa. I trzeba przyznać, że cel zrealizowali aż na wyrost.
Analizują, co wspólnego mają nauczyciele i zawodnicy sumo,
agenci nieruchomości i członkowie Ku Klux Klanu, dochodzą do
tego, jacy powinni być dobrzy rodzice oraz odpowiadają na pytanie, dlaczego dilerzy narkotyków często mieszkają z matkami.
Niepotrzebne pytania? Ale za to jakie ciekawe wnioski!
Tabelki, badania, zestawienia i statystyki nie muszą być przedstawione w formie kaleczącej nasze szare komórki, powodując

oczopląs od nadmiaru cyferek i procentów. Autorzy pokazują, że patrząc na
tabelki, nieraz trzeba stanąć nawet na
głowie, by w pełni je zrozumieć. Teorie
autorów są nieco wariackie, czasami
pozostawiają znak zapytania co do ich
stuprocentowej wiarygodności, ale nie
umniejsza to przyjemności z czytania.
I zawsze można zabłysnąć w towarzystwie jakimś wyszukanym smaczkiem z
książki, na przykład: dlaczego prostytutki zarabiają więcej niż architekci?
Głównym założeniem książki jest stwierdzenie, że powszechne przekonania są błędne. To dziwne, że tak wielki, medialny
sukces osiągnęła książka, która wytyka ludziom błędy i życie
w zakłamanym świecie. Ale u podstaw jej powodzenia leży
idea Freakonomii: zdobywanie informacji i przekazywanie ich
opinii publicznej bez zbędnego komentarza, wartościowania, sugestii. Autorzy nie zastanawiają się, czy każda sprawa
ma drugie dno – oni wiedzą o jego istnieniu i skupiają się na
poszukiwaniach. A odnalezionymi skarbami dzielą się z nami,
ekonomicznymi żółtodziobami.
Magdalena Krenc
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Z okazji świąt Bożego
Narodzenia życzymy
wszystkim naszym
klientom wiele ciepła
przy rodzinnym stole
oraz udanego startu
w Nowy Rok
Stanisław Gust & Syn
Boże Narodzenie 2011
Zdrowych i spokojnych Świąt
życzy:

Mosina, ul. Grabowa 1/Leszczyńska

Mosińska
Akademia
Seniora
Mosińska Akademia serdecznie zaprasza wszystkich Seniorów pragnących
rozwijać swoje umiejętności i zdobywać
nową wiedzę na zajęcia prowadzone w
Mosińskim Ośrodku Kultury. Odpowiadając na potrzeby absolwentów, słuchaczy oraz członków kół zainteresowań
kontynuowane są zajęcia z informatyki,
wiedzy o kulturze, historii sztuki. Od połowy września wprowadzany program
zajęć obejmuje różnorodne kursy m.in.
studium urody i wizażu, wyrób biżuterii
ekologicznej, rysunek studyjny oraz kursy ściśle związane z tematyką świąteczną
i okolicznościową. Od 12 września Mosińska Akademia Seniora prowadzi również
zajęcia plastyczne, ceramiczne, gimnastykę. Ponadto dużym zainteresowaniem
cieszy się nowo powstałe Koło Informatyków, na którym poruszane są bieżące zagadnienia nurtujące absolwentów zajęć
informatycznych.
Na terenie MOK odbywają się również spotkania Koła Emerytów i Rencistów, spotkania Emerytowanych Nauczycieli oraz
prężnie działa chór „Zawsze Młodzi”. Od
stycznia 2012 roku MAS będzie prowadził
zapisy na kurs decoupage dla Seniorów.
Zapraszamy!
REKLAMA

Mosina, Pl. 20 Października 2

Sprzedam dom 200 m. kw. +

Kościan, ul. Wrocławska 26

domek w ogrodzie 200 m. kw.

Grodzisk Wlkp., ul. Szeroka 14
Śrem, ul. Matuszewskiego 5

w Puszczykowie.

Tel. 693 940 540
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Filmowe premiery grudnia
Mimo, że grudzień kojarzy się przede wszystkim ze świętami
Bożego Narodzenia, to w kinach, oprócz bajek, ciężko znaleźć
premiery w tej tematyce. Tak więc poniższe zestawienie ze świętami łączy praktycznie jedynie aktualny miesiąc.
1.Wyścig z czasem [premiera 2 grudnia]
Pierwszą propozycją jest film science fiction z szeregiem zdolnych i popularnych aktorów młodego pokolenia. Za scenariusz i
reżyserię odpowiada Andrew Niccola,
który do tej pory stworzył takie filmy
jak „Truman Show” czy też „Pan życia
i śmierci”. Po drugiej stronie kamery
pojawi się między innymi: Justin Timberlake, Olivia Wilde, Amanda Seyfried
czy też Cillian Murphy. Mimo niedługiego stażu, aktorzy ci już teraz należą
do najbardziej pożądanych w branży,
i to oni są magnesem przyciągającym
widownię. Oczywiście ciekawa fabuła
w tym przypadku będzie dodatkowym atutem. Film przedstawia świat
w niedalekiej przyszłości. Naukowcom udało się ograniczyć gen
starzenia, ale w celu uniknięcia przeludnienia, wprowadzono
reglamentację czasu do przeżycia, który stał się największym
dobrem. Tylko bogaci nie muszą się o niego martwić, ponieważ
dzięki górze pieniędzy mogą żyć wiecznie. Biedni muszą każdego dnia walczyć o zdobycie dodatkowych godzin życia.
Główny bohater Will Salas należy do tej drugiej grupy. Każdego
dnia budzi się z zapasem czasu, który pozwoli mu przeżyć tylko
kolejny dzień. Pewnego dnia bogaty nieznajomy przekazuje mu
fortunę czasu, a następnie popełnia samobójstwo. Will zostaje
oskarżony o jego zabicie i musi uciekać przed policją. I ma nieograniczoną ilość czasu, żeby oczyścić swoje imię.
2. Coś [premiera 9 grudnia]
Długo zastanawiałem się, czy zachęcać do tego filmu, ale w końcu stwierdziłem, że może to być doskonała okazja do przypomnienia sobie oryginalnego filmu „Coś” z 1982 roku, którego ta
premiera jest prequelem. Pierwszy wspomniany film, stworzony
przez Johna Carpentera, na zawsze wszedł do kanonu filmów z
gatunku science fiction, i mimo prawie 30 lat na karku, do dziś
nie stracił wiele ze swojego mrocznego klimatu.
Historia w premierowym filmie opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce bezpośrednio przed tymi opisanymi w filmie
z 1982 roku. Poznajemy paleontolog
Kate Lloyd, która wraz z norweskim
zespołem badaczy natknęła się na
pozaziemski obiekt latający ukryty w
lodach Antarktydy. Badający szczątki
naukowcy odkrywają także organizm
nieznanego pochodzenia, który pod
wpływem eksperymentu laboratoryjnego budzi się z uśpienia. Okazuje się,
ze istota jest pasożytem i do funkcjonowania potrzebuje nosicieli. Życie
wszystkich mieszkańców arktycznej
bazy jest zagrożone, a największe odkrycie ludzkości może okazać się początkiem jej zagłady...
Jest to na pewno pozycja dla wszystkich wielbicieli horrorów
science fiction, ale przede wszystkim fanów oryginału Johna
Carpentera, który stworzył legendę.

3. Sylwester w Nowym Jorku [premiera 9 grudnia]
Kolejna propozycje przeznaczona jest przede wszystkim dla
wszystkich miłośników filmów romantycznych. Reżyser Garry
Marshall oraz scenarzystka Katherine Fugate ponownie połączyli siły i
stworzyli kolejny po „Walentynkach”
film utrzymany w konwencji wielowątkowej opowieści o miłości. Tak
jak w pierwszym ich wspólnym filmie poznamy wielu bohaterów oraz
ich damsko-męskie zawirowania.
Tym razem będą one wywołane atmosferą sylwestrowego wieczoru.
W tego typu produkcjach liczy się
przede wszystkim dobrze dobrana
obsada oraz chemia wśród aktorów.
Ważna jest oczywiście fabuła, ale nie
musi być ona zbyt skomplikowana.
To relacje międzyludzkie są najważniejsze.
Olbrzymią zaletą tego filmu jest obsada. Rzadko się zdarza, żeby
tyle znanych nazwisk pojawiało się w jednym filmie. Zobaczymy
tutaj Halle Berry, Katherine Heigl, Michelle Pfeiffer, Hilary Swank,
Roberta De Niro, Ashtona Kutchera czy też Jona Bon Jovi. A to
dopiero początek. Lista znanych nazwisk jest co najmniej jeszcze raz tak długa. Tak więc jest to niepowtarzalna okazja, żeby
na ekranie podczas jednego seansu zobaczyć całą aleję sław.
4. Mission Impossible - Ghost Protocol [premiera 26 grudnia]
W grudniu poznamy także kolejne przygody agenta IMF Ethana Hunta – bohatera bardzo udanej serii Mission Impossible.
Pierwszy film spod tego znaku debiutował w kinach w 1996
roku i stał się wielkim przebojem.
Tom Cruise, odtwórca głównej roli,
już wtedy był wielką gwiazdą, ale
sukces tego filmu sprawił, że stał się
on jednym z najbardziej pożądanych i najlepiej opłacanych aktorów.
Film zarobił prawie 500 milionów
dolarów i ustanowił po drodze kilka rekordów oglądalności. Kolejne
dwie części potwierdziły dobrą formę aktora i marki, jaką stała się seria „Mission Impossible”. Co prawda
ostatnia część przyniosła przyzwoite
dochody, jednak nie był to wynik tak
dobry jak w przypadku poprzednich
dwóch części. Dużą rolę odegrała w tym spadająca popularność
Toma Cruise’a, który stracił wielu fanów przez swój kontrowersyjny styl życia. Nie dziwi zatem fakt, ze odczekano kolejne
pięć lat, aby ponownie wprowadzić na srebrny ekran przygody
agenta Hunta.
W najnowszej odsłonie serii główny bohater wraz z resztą zespołu zostaje oskarżony o terrorystyczny zamach bombowy na
Kreml. Wszyscy zostają zwolnieni z obowiązków i od tej pory
muszą sobie radzić bez środków i wsparcia rządu. Muszą jednak
oczyścić dobre imię agencji i dowiedzieć się kto odpowiada za
atak, aby móc przeciwdziałać kolejnym próbom terrorystycznym. Zobaczymy, czy widzowie ponownie zaufają twórcom i
skuszą się na kolejną historię agentów MIF.
Tomasz Zgrzeba
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Pomnik wdzięczności
kolekcjoner
W przyszłym roku minie 80 lat od dnia, gdy
przy ul. Św. Marcin postawiono największy
pomnik w przedwojennym Poznaniu. Był
to Pomnik Najświętszego Serca Jezusowego, zwany też pomnikiem wdzięczności – wotum za odzyskaną niepodległość.
Idea wzniesienia pomnika zrodziła się w
październiku 1920 roku, podczas zjazdu
katolickiego, jaki odbywał się w stolicy
Wielkopolski. Na odsłonięcie pomnika
poznaniacy musieli jednak poczekać 10
lat. Ustalono wówczas, że najlepszym
miejscem pod kątem architektonicznym
będzie ustawienie go na placu, między
zamkiem a gmachem Akademii Królewskiej. Teren ten na początku wieku zaborcy
rozbudowali, tworząc tzw. dzielnicę zamkową, „upiększając” ją dodatkowo w 1902
r. okazałym pomnikiem kanclerza Bismarcka, który stał dokładnie tam, gdzie dzisiaj
stoją Poznańskie Krzyże. Pomnik ten po
Powstaniu Wielkopolskim w 1918 r. na fali patriotycznego uniesienia został zburzony.
Sama budowa pomnika Serca Jezusowego budziła jednak wiele
zastrzeżeń, tak ze strony władz miasta, jak i architektów. Forsowano nawet możliwość wyburzenia kościoła Św. Marcina, a na
jego miejscu postawienie właśnie pomnika. Trudności z uzyskaniem pozwolenia na budowę trwały latami. Jednak powołany
komitet budowy, nie czekając na decyzję magistratu rozpisał
w 1927 r. ogólnopolski konkurs na kształt artystyczny pomnika. Ustalono też nagrodę za pierwsze miejsce, która wynosiła
7,5 tys. zł. Konkurs wygrała para artystów lwowskich – Józef
Różański i Józef Straszyński. Wynik konkursu, mimo, że wyłonił
niezwykle ciekawe ujęcia ideowo-artystyczne, zawiódł oczekiwania organizatorów. Kres sporom i wątpliwościom położył
dopiero znany i ceniony artysta – architekt poznański – Lucjan
Michałowski, proponując nową, własną wizję pomnika, którą
komitet przyjął i skierował do realizacji. Akceptując wersję Michałowskiego, komitet zastrzegł, że należy w niej uwzględnić
akcenty narodowe i religijne. Opracowany przez Michałowskiego nowy projekt monumentalnej struktury architektonicznej w
formie klasycznego łuku triumfalnego, nie tylko spełniał zadania gloryfikujące odzyskanie niepodległości, ale dobrze wkom-

ponowwyał się w otoczenie placu zamkowego. Budowa jednak
ciągle nie była rozpoczęta, kryzys gospodarczy w kraju, braki
funduszy, spory magistrackie powodowały, że budowa ta była
tylko w sferze planów. Radykalna zmiana nastąpiła dopiero w
1929 r., kiedy to Poznań otrzymał zlecenie zorganizowania Powszechnej Wystawy Krajowej, a ponadto w kraju nastąpiło spore ożywienie gospodarcze, które przypomniało o idei budowy
pomnika.
Budowę zlecono rzeźbiarzowi poznańskiemu, Marcinowi Rożkowi w 1930 r.
Natomiast uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło w październiku 1932 r. w obecności prymasa Polski Augusta Hlonda, licznych posłów, senatorów, władz lokalnych oraz ogromnych tłumów ludności. Wielkie zainteresowanie społeczeństwa
wzbudziła ponad pięciometrowa rzeźba Chrystusa, centralna
postać pomnika. Odlew rzeźby wykonano w zakładach Hipolita
Cegielskiego, a złocenie figury wykonały zakłady Drukarni Św.
Wojciecha w Poznaniu.
Pomnik wdzięczności przetrwał niedługo, jesienią 1939 r. zaraz
po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Poznania został przez nie
wysadzony i rozebrany
To tyle, jeśli chodzi o historię pomnika – Ołtarza, chociaż pozostaje jeszcze dodać, że w roku 1989 na płycie placu umieszczono tablicę upamiętniającą miejsce, w którym stał pomnik.
Ponadto dzieje pomnika Serca Jezusowego pozostały w kręgu
zainteresowań kolekcjonerów i zbieraczy. Stało się to za sprawą organizatorów budowy pomnika, którzy w celu pozyskania
dodatkowych funduszy wydali i wprowadzili do obiegu dużą
ilość kart pocztowych z wizerunkiem pomnika oraz wykonali
pamiątkowe cynowe miniaturki samego pomnika, które dziś są
poszukiwane przez zbieraczy.
Henryk Pruchniewski
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Taka jest prawda, którą należy
rozgłaszać wszem i wobec
W Mosinie
Dziwne indywiduum spotkałem w przedgwiazdkową porę:
Gość w płaszczu czerwonym, siwą brodę i wąsy miał spore,
Bobę z pomponem, brzuch ściągnięty paskiem
Worek z prezentami no, i …z gałką laskę!
Już wiem! To Elegant z Mosiny, który był Gwiazdorem.
R.Krawiec, 21.11.2011
Okazuje się, że nasz tytułowy bohater posiada bardzo bogatą
historię swych narodzin. Jest to akurat ten wątek, który wzbudza wiele kontrowersyjnych emocji. Jak było naprawdę, jeszcze
dokładnie nie ustaliłem, bowiem dopiero może przy pomocy
Czytelników uda się ustalić jakieś niezbite fakty.
Posłuchajcie bardzo wiekowego opowiadania, którego wysłuchałem w 2002 roku. Autorem tego opowiadania był pan Zygmunt, znany autorytet w dziedzinie naszej mosińskiej historii.
- Elegant z Mosiny zaczął się bardzo dawno proszę pana i nie
ma tutaj co ukrywać, że powinien być naszym powodem do
dumy. Mianowicie zaczął się od króla Władysława Jagiełły, niestety taka jest prawda, którą należy moim zdaniem rozgłaszać
wszem i wobec.
- Nie, chyba jest w tym trochę przesady, żeby był aż taki stary,
znaczy się, że już od tak dawna istnieje.
- Nic na to nie poradzę, taka jest legenda, którą kiedyś słyszałem.
Nie jest specjalnie długa i jeśli pan pozwoli, to ją opowiem.
- Tak, tak, chętnie posłucham.
- Otóż przed wielu, wielu laty król Władysław Jagiełło wyruszył na
polowanie. Tak się jakoś stało, że w pogoni za zwierzyną znalazł
się w okolicy Mosiny, a dokładnie na Pożegowie. Co prawda ono
się tak jeszcze wtedy zapewne nie nazywało, ale już było to solidne wzgórze z pięknymi lasami. Król w pościgu tak się zagalopował, że wpadł pomiędzy takie zarośla, iż zwyczajnie rozdarł sobie
szatę. Wśród najbliższych dworzan zapanowała, jak to się mówi,
konsternacja. Bo jak tutaj sprawować taki urząd w uszkodzonym
okryciu? Trzeba nam wiedzieć, że było już nieco po południu i
słońce chyliło się ku zachodowi. Wysłano posłańca do pobliskiej
osady, a była to Mosina, aby znalazł krawca gotowego naprawić

To nie mosiądz,
to plastik
Pamiątkowa tablica na kamieniu w „Zakątku Chopina”
na mosińskim Czarnokurzu została ponownie osadzona na swoim miejscu. W styczniu b.r. wandale zniszczyli
ją, tablica wykonana była z plastikowej żywicy, doskonale imitującej mosiądz…
Rzeźbiarz Jarosław Bogucki ponownie wykonał odlew i w
październiku br. zamontował ją na swoim miejscu. Z placu
zabaw i boisk znajdujących się tam korzysta wielu mieszkańców, przede wszystkim dzieci i młodzież. Mieszkańcy
Czarnokurza i Członkowie Stowarzyszenia Nowoczesna
Rzeczpospolita Mosińska, którzy zabiegali o powstanie
tego zakątka proszą, aby tym razem nie niszczyć tablicy i
uszanować wysiłek wszystkich.
Jolanta Szymczak

uszkodzenie. Zadanie było bardzo trudne do wykonania, bowiem
król na drugi dzień musiał wracać. Pozostało więc niewiele czasu.
Przyprowadzono śmiałka, który gotowy był podjąć się zadania. Jakież było zdziwienie jego królewskiej mości, kiedy na drugi dzień
rano ubierał się w szatę, a po uszkodzeniu ani śladu. Tak, jak gdyby nigdy nic. Królowi podobno wyrwało się z ust określenie, że
to jakiś elegant z Mosiny musiał być, że to niewiarygodne wprost,
aby tak elegancko zacerować. Tak właśnie to było, taki początek.
Król ponoć jeszcze wielokrotnie o tym opowiadał serdecznie rozbawiony. Wciąż pokazywał miejsce, które anonimowy krawiec zacerował. Niedowiarkom nawet pozwalał się zbliżać do siebie, żeby
mogli naocznie się przekonać, że mówi prawdę. Na zakończenie
tej anegdoty zawsze dodawał nazwę tej miejscowości, z której ów
mistrz się wywodził i nazywał go „Elegant z Mosiny”.
Na koniec jeszcze raz serdecznie dziękuję panu Ryszardowi
Krawcowi za przekazane wiersze. Zgodnie z obietnicą przekazałem statuetkę Eleganta z odpowiednią dedykacją. A przy okazji
spotkania bardzo szczegółowo, a wręcz drobiazgowo omówiliśmy różne wieści na temat naszego bohatera. Wizyta moja miała charakter prawie służbowy, a kosztów delegacji jeszcze nie
rozliczyłem. Na koniec chciałem pod choinkę podarować żonie
pana Ryszarda – Jadwidze, mój limeryk, który brawurowo nawiązuje do krótkiej historii, którą mi opowiedziała.
Pan, proszę pana, jest z innej gliny,
Te pańskie maniery, pana miny,
Ta brylantyna, henna, te loki,
Pan jesteś zgoła z innej epoki.
Już wiem – jak Elegant z Mosiny!
Roman Czeski

Wicemistrzynie
Powiatu z Pecnej
Koszykarki reprezentujące Gimnazjum w Pecnej zdobyły tytuł wicemistrzyń Powiatu Poznańskiego. To już czwarte podium tego
gimnazjum. Jednak w tym roku II miejsce należy uznać za sukces.
Kadra Gimnazjalistek była bowiem osłabiona odejściem czołowych
zawodniczek. W drodze do powiatowego finału koszykarki z Pecnej
wygrały zawody gminne pokonując w rywalizacji Gimnazjum nr 1
i nr 2 z Mosiny. Kolejnym etapem były zawody półfinałowe powiatu, które koszykarki z Pecnej także wygrały pokonując Gimnazjum
ze Stęszewa, Lubonia nr 2 oraz Suchego Lasu. W Zawodach Finałowych na sali w Pecnej nasze zawodniczki pokonały Gimnazjum
z Tarnowa Podgórnego i uległy obecnym mistrzyniom, drużynie z
Gimnazjum nr 2 ze Swarzędza. W rozegranych turniejach najlepszą
zawodniczką z Pecnej była Weronika Napierała, a na wyróżnienie
zasłużyła jeszcze Anna Gulik i Paulina Wojtkowiak. (red.)

wydarzenia
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Puszczykowskie brylanty
W Puszczykowie już po raz piąty zostały wręczone nagrody Rady Miasta dla
uczniów szczególnie uzdolnionych. Nagroda ta jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zainteresowania wykraczają poza programy szkolne
i którzy wykazują się znaczącymi osiągnięciami w nauce, sporcie, pracy naukowej,
artystycznej i kulturalnej oraz zadaniach
promujących miasto. Puszczykowo może
poszczycić się wieloma utalentowanymi
młodymi obywatelami, o czym świadczy
liczba przyznanych odznaczeń.
Nagrody oraz wyróżnienia 27 utalentowanym mieszkańcom Puszczykowa wręczali
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż oraz
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu Małgorzata Szczotka. Uroczystość uświetnił koncert gitarowy grupy
warsztatowej prowadzonej przez Carlosa
Ramireza. Utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej w wykonaniu 30 osobowego
zespołu podbiły serca zgromadzonych w
sali teatralnej Biblioteki Miejskiej, którzy
głośnymi brawami domagali się bisu.
Przyznane nagrody mają na celu wspomaganie możliwości stosowania zdobytej
wiedzy w praktyce, a także umożliwianie
udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach, konkursach, festiwalach oraz zawodach sportowych. Puszczykowskie brylanty, gdyż tak zwrócił się
do zgromadzonych laureatów Przewodniczący Rady, zdobywają wyróżnienia nie
tylko w skali polskiej, międzynarodowej,
ale i światowej. Kolejnych sukcesów i realizacji marzeń wszystkim zgromadzonym
życzył Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek
Poniżej sylwetki i największe osiągnięcia
ubiegłego roku nagrodzonych uczniów.
ANNA JAGACIAK
Wzięła udział w mistrzostwach Świata Seniorów w trójskoku w Korei oraz w finale
Uniwersjady w Shenzhen (7 miejsce w
skoku w dal).
KINGA ŁUCZAK
Zajęła 1 miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w konkurencji rzut
oszczepem oraz 3 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w rzucie
oszczepem.
DOMINIKA SYKULSKA
Jest absolwentką Szkoły Podstawowej nr
2, którą ukończyła z najwyższym wyróżnieniem szkoły „Złotą tarczą” za osiągnięcia naukowe, sportowe, społeczne i artystyczne.
Swoje talenty obecnie rozwija w poznańskim gimnazjum Łejery oraz śpiewając w
zespole Lumikulum. Koncertowała podczas wydarzeń o ogólnopolskiej randze,

reprezentując nasze miasto, między innymi
w Rzeszowie, Łodzi, Warszawie i Poznaniu.
MARIANNA DUCZMAL
Jest członkiem Kadry Polski juniorów w
golfie. W 2011 roku zdobyła wiele wyróżnień, w tym tytuł Mistrzyni Polski Juniorek w golfie w kategorii strokeplay netto
oraz 1 miejsce w kategorii brutto kobiet
podczas turnieju Deutsche Bank Pro Am
Tour . Zajęła również 1 miejsce wśród kobiet w Poznań Porsche Open. Nie sposób
przeoczyć jej osiągnięć w nauce, bowiem
Marianna jest laureatką Wojewódzkiego
Konkursu Języka Francuskiego oraz drugiego etapu Olimpiady Języka Angielskiego i Olimpiady Matematycznej.
ZOFIA PAJSZCZYK
Zajęła 3 miejsce w III Mistrzostwach Polski IKA karate w konkurencji kata indywidualne kobiet (kategoria 16-20 lat).
ALEKSANDRA LIS
1 miejsce w Klubach Mistrzostwach wielkopolski w biegach przełajowych oraz 3
miejsce w kraju na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Biegu na 1500 m. i
na Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Juniorów Młodszych w biegi na 1500 m.
EWA PAWLACZYK
Jej dyscypliną jest żeglarstwo. W tym roku
zajęła 3 miejsce w mistrzostwach Polski w
klasyfikacji Juniorek oraz 1 miejsce w pucharze Polski w klasyfikacji Juniorek.
MICHAŁ SAMCIK
Na VII Mistrzostwach Polski Wushu Juniorów zdobył brązowy medal w konkurencji - formy z włócznią, natomiast w 2010
roku z V Mistrzostw Europy TCFE w Wewnętrznych Sztukach Walki wrócił z 3 złotymi medalami w konkurencjach: ręczna
forma stylu Chen, forma z szablą Dao i
forma z włócznią.
TYTUS OSTOJA
Zdobył 3 miejsce w wyścigu na dystansie
100 m w stylu grzbietowym w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich, trzecie
miejsce w kategorii rocznik 99 w zawodach pływackich Grand Prix Śremu oraz
tytuł super pływaka 2009 roku. Tytus całkowicie zdominował podium Mistrzostw
Puszczykowa w Narciarstwie Alpejskim i
snowboardzie. Od 3 lat jest ich niedoścignionym zwycięzcą.
JAKUB WOLTMAN
Zajął czwarte miejsce w Polsce w biegu
na 300 m w kategorii chłopców 11-letnich w Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie. W eliminacjach wojewódzkich Czwartków Lekkoatletycznych
zwyciężył w biegu na 60 m, w skoku w
dal, w biegu na 300 i na 1000 m.

MACIEJ CZYŻ
Zajął piąte miejsce w Polsce w biegu na
1000 m w kategorii chłopców 12-letnich
w Finale Czwartków Lekkoatletycznych
w Warszawie. W eliminacjach wojewódzkich Czwartków Lekkoatletycznych wielokrotnie zwyciężał w biegu na 1000 m.
MIESZKO KWAŚNIEWSKI
Zajmuje 10 miejsce na liście Polskiego
Związku Tenisowego w kategorii młodzieży do lat 14. W tym roku wygrał puchar Gór Świętokrzyskich, zdobył medal
Mistrzostw Polski w tenisie do lat 14 oraz
zajął 3 miejsce w turnieju Supermasters
Polskiego Związku Tenisowego do lat 13.
ALEKSANDRA BASZYŃSKA
Uczestniczyła we wszystkich najważniejszych projektach Ogólnokształcącej
Szkoły Baletowej, takich jak koncerty w
Filharmonii Berlińskiej czy występy z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus. Tańczyła w repertuarze Teatru wielkiego w Poznaniu i w Cottbus. Uzyskała
dyplom zawodowego tancerza w specjalności taniec sceniczny oraz nagrodę patronki szkoły Olgi Sławskiej Lipczyńskiej
dla najlepszego absolwenta szkoły.
MIKOŁAJ DANIELEWICZ
Brał udział w mistrzostwach Świata Karate Shotokan, zdobył 2 miejsce w Pucharze Polski Karate Shotokan oraz 2 miejsce
w Karate Shotokan, kata indywidualne.
Został ogłoszony najlepszym zawodnikiem otwartego Turnieju Karate BUSHIDO CUP zdobywając 4 miejsca pierwsze
w kategoriach: kumite indywidualne,
kata open, kumite drużynowe i kata w
swojej kategorii.
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Ciekawostką jest, iż oprócz karate Mikołaj
lubi taniec i brał udział w ogólnopolskim
turnieju tańca towarzyskiego.
ZUZANNA ŚWIATOWY
Jest laureatką Wojewódzkiego Konkursu
Języka Polskiego i Francuskiego. Ucząc
się w gimnazjum dwujęzycznym im. Karola Marcinkowskiego osiągała celujące
wyniki w nauce i uzyskała najlepszy wynik tekstu gimnazjalnego.
WIKTORIA RUTKOWSKA
Zajęła 5 miejsce w Mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym oraz 3 miejsce w
Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w indywidualnych biegach
przełajowych. W Mistrzostwach Powiatu
Poznańskiego w indywidualnych biegach przełajowych zajęła I miejsce.
PAWEŁ BAKUN
Zdobył brązowy medal na XIX Międzynarodowych Mistrzostwach w Badmintonie
oraz 1 miejsce w kategorii junior młodszy
w Mistrzostwach Puszczykowa w Badmintonie. Uzyskał najwyższą średnią w gimnazjum nr 2 w Puszczykowie (2010 r. – 5,8).
Uczniowie wyróżnieni:

KAJETAN JASICZAK
Zdobywca tytułu Mistrza Europy ECF w
kategorii juniorów i III miejsca w kategorii
Open w Mistrzostwach Europy w bikejoringu, rozegranych w Belgii. Zajął VI miejsce w
Mistrzostwach Europy ESDRA we Włoszech
(ciekawostka – na pożyczonym rowerze).
ADAM ZENKER
Laureat Konkursu Wojewódzkiego z fizyki
oraz zdobywca 2 miejsca w kategorii Programowanie do lat 15, wybitne wyniki w
nauce w Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie.
MACIEJ KRZYŻAŃSKI
Student Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu – średnia ocen w indeksie 5,0.
Zapalony miłośnik odkrywania historii
Puszczykowa, zamierza poświęcić się pracy naukowej nad historią naszego miasta.
JAN ŚWIATOWY
Uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie, osiąga bardzo dobre wyniki w
nauce, reprezentuje szkołę w konkursach
– m.in. wyróżnienie w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym Kangur 2011.
ANNA WIATEREK
Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Ma-

tematycznego oraz Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Wybitne
wyniki w nauce – w czerwcu 2011 otrzymała tytuł Prymusa Szkoły na zakończenie
nauki w Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie.
EWA ORZECHOWSKA
Uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie, zakwalifikowała się do etapu
wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego ODN oraz Konkursu historycznego o
Powstaniu Wielkopolskim, wzorowe zachowanie i doskonałe wyniki w nauce.
OLGA IWASZKIEWICZ – RUDOSZAŃSKA
Wzorowa uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie, reprezentowała
szkołę w konkursach z różnych dziedzin,
m.in. konkurs humanistyczny, III miejsce w
Union Jack, konkurs literacki „Elektrycerze”,
konkurs matematyczno-przyrodniczy „Prymus”, wyróżnienie w konkursie „Kangur”.
ZOFIA BOGDAŃSKA
Uczennica Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie, wyróżnia się celującymi wynikami w
nauce jak również aktywnością społeczną. Z sukcesami reprezentowała szkołę
w konkursach, m.in. „Obycie umila życie”,
konkursie czytelniczym „Mól książkowy”.
Brała udział w akcji zbierania żywności
dla potrzebujących.
WOJCIECH BŁĄDEK
Uczeń I LO w Poznaniu. Zajął II miejsce w
finale ogólnopolskim konkursu „Odyseja
Umysłu”. Gra na gitarze, brał udział w Koncercie Charytatywnym w celu zebrania
środków na operację chorej uczennicy.
ALFRED OSSOWSKI
Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie. Zajął II miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików z
Żeglarstwie. (red.)

Zakończenie pszczelarskiego sezonu
20 listopada br. w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie
pszczelarze z Koła Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo wzięli udział w Mszy świętą
kończącej oficjalnie sezon pszeczelarski.
Później wszyscy członkowie Koła wraz zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w uroczystym spotkaniu. Wśród gości byli m.in.: Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek oraz Waldemar Waligórski Przewodniczący Rady Miasta Mosiny. Podczas
spotkania Aleksander Falbierski, prezes Koła Pszczelarzy Mosina –Puszczykowo
podziękował wszystkim za całoroczną pracę.
- Ten rok był dla pszczelarzy trudny. Mieliśmy długą zimę. Na wiosnę przyszły przymrozki, które najpierw zniszczyły górne kwiaty w roślinach, a potem ścięły sady –
mówi A. Falbierski.
Jak twierdził prezes Falbierski, na szczęście w rejonie Mosiny i Puszczykowa nie
ma chorób, które nękają pszczelarzy w innych regionach Polski.
Koło Pszczelarzy Mosina –Puszczykowo powstało w 1932 roku. Aktualnie zrzesza
57 pszczelarzy, wśród których jest kilkunastu z Puszczykowa. Do Koła zapisuje
się coraz więcej pań.
- Nawet teraz mam dwa kolejne zgłoszenia – dodaje A. Falbierski.
W przyszłym roku Koło będzie obchodziło jubileusz 80-lecia działalności.

- Uroczystości związane z tym jubileuszem zaplanowaliśmy na listopad przyszłego roku. Zamówiliśmy
już Mszę świętą i myślę, że z tej okazji uda się uhonorować medalami najbardziej zasłużonych pszczelarzy. Wnioski zostały już pozytywnie rozpatrzone przez
związek wojewódzki teraz czekamy na odpowiedź z
Warszawy - mówi A. Falbierski. (red.)
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Kronika policyjna Mosina
14.X.2011r. we wsi Krosinko został pobity
mężczyzna;
14.X. we wsi Dymaczewo Nowe została
ujawniona kradzież energii elektrycznej
na prywatnej posesji;
18.X. ukradziono login oraz hasło do
konta na portalu internetowym poprzez
złamanie elektronicznego zabezpieczenia tego konta i zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży poj. Samochodowego;
25.X. jeden z mieszkańców naszej gminy
dopuścił się czynu karalnego na szkodę
Euro Banku;
26.X. policjanci zatrzymali pijanego
kierowcę samochodu w Mosinie, który
po zbadaniu miał 0,68 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu;
27.X. miało miejsce użycie hasła dostępu
do gry internetowej i tym samym uniemożliwienie logowania się właścicielowi
hasła;
29.X. we wsi Drużyna zatrzymano pijanego rowerzystę, u którego stwierdzono
0.41 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu;

31.X. policjanci ujawnili fakt znęcania się
nad psem rasy staford, przez oddanie
strzału do zwierzęcia z nieznanej broni;
31.X. miało miejsce włamanie do domku
letniskowego przy ul. Chopina w Mosinie, z którego skradziono zestaw kluczy,
opony zimowe - straty wyniosły 2,500 zł;
5.XI. zatrzymano będącego pod wpływem alkoholu rowerzystę we wsi
Krosinko;
6.XI. włamano się do pomieszczeń gospodarczych we wsi Krosinko, skradziono akcesoria wędkarskie- straty wyniosły
4 tys. zł;
7.XI. w Nowinkach zgłoszono kradzież
piły spalinowej z prywatnej posesji - straty wyniosły 600 zł;
9.XI. w Mosinie włamano się do domu
jednorodzinnego na ul. Strzeleckiej,
łupem złodziei padła gotówka, oraz
biżuteria - straty 3900 zł;
10.XI. w Pecnej miało miejsce kolejne
znęcanie się nad psem, do którego oddano strzały z nieustalonej broni;

11.XI. we wsi Pecna z garażu domu
skradziono zestaw opon letnich - straty
1000 zł;
12.XI. we wsi Wiórek na ul Działkowej
został zatrzymany przez policjantów kierujący poj. sam., który był pod wpływem
alkoholu - 1.0 mg/l;
13/14 listopada z wózkarni w jednym z
bloków na ul. Sowinieckiej miała miejsce
kradzież roweru o wartości 800 zł;
14.XI. w Mosinie z domu jednorodzinnego skradziono elektronarzędzia oraz
rower - straty wyniosły 1800 zł;
20.XI. policjanci zatrzymali będącego
w stanie nietrzeźwym rowerzystę, u
którego stwierdzono 0, 33 mg/l alkoholu
we krwi.
J.SZ.

Lekcje Rysunku i Malarstwa
'ODG]LHFLPáRG]LHĪ\LGRURVá\FK
SUDJQąF\FKUR]ZLMDüVZyMWDOHQW

Rynek
Puszczykowo

Profesjonalne przygotowanie
QDHJ]DPLQ\ZVWĊSQH
- do Liceum Plastycznego
QD$NDGHPLĊ6]WXN3LĊNQ\FK
Elastyczne terminy
,QG\ZLGXDOQH]DMĊFLD
'RĞZLDGF]HQLHZQDXF]DQLX
Przestronna pracownia w Puszczykowie

NRQWDNW

kamienica
lokale handlowe
sprzedaż
600 430 783

Agencja ochrony
zatrudni pracowników
z Dymaczewa, Będlewa,
Mosiny i okolic
(mile widziani widziani
emeryci i renciści z grupą)

tel. 509-522-007/6
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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
tQPXN2VM3FKB
tQPXN2VM.JDLJFXJD[B
tQPXN2VM4[PTB1P[OBǩTLB

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

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

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

mgr inż. Marzena Giera

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

Produkcja i Montaż

w branży od 1992 r.

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

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

Akumulatory

do KASACJI

sprzedaż
ocena
naprawa

płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS

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

!54/ÜnÜ%,%+429+
!54/ÜnÜ+,)-!

Sprzedaż części samochodowych
do wszystkich marek samochodów

!54/Ü Ü:!"%:0)%#:%.)!
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
0/-/#Ü$2/'/7!
4ADEUSZÜÜ0AWE«Ü-ARCINIAK
-OSINA ÜULÜ#HODKIEWICZAÜ
4ELÜÜÜ
KOMÜÜt Ütt

miał - ekogroszek
orzech - kostka

WĘGIEL
SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

WWWAUTOELEKTRYKCOMPL

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

Sprzedam samochód
Toyota RAV 4, automat
b. dobrze utrzymany
Tel. 693 710 257
MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
660 031 893
61 898 10 59

Przyjęcia: środy godz. 16.00

Mosina, Dworcowa 3 ( budynek Przychodni)
MOŻLIWOŚĆ WIZYT DOMOWYCH

")52/Ý/"2/45Ý.)%25#(/-/Î#)!-)
7IES¬AWÝ3KIBIÅSKI

mieszczący się
w Dymaczewie Nowym k/Mosiny
poszukuje :

- recepcjonistki
- kucharza
- kelnera
- pokojowe

tel: 61 813-21-12

/FERUJEMYÝUS¬UGIÝWÝZAKRESIE

0OSZUKUJEMYÝDLAÝNASZYCHÝ+LIENTW

mÝPOÏREDNICTWOÝWÝOBROCIEÝNIERUCHOMOÏCIAMI

mÝGRUNTWÝINWESTYCYJNYCH

mÝPOÏREDNICTWOÝWÝNAJMIEÝNIERUCHOMOÏCI

mÝGRUNTWÝROLNYCH

mÝKUPNOÝIÝSPRZEDAÛÝNIERUCHOMOÏCI

mÝGRUNTWÝ!'

mÝDORADZTWOÝINWESTYCYJNEÝIÝMAJ¹TKOWEÝ

mÝDZIA¬EKÝBUDOWLANYCH

mÝOBS¬UGAÝPRAWNAÝIÝNOTARIALNAÝTRANSAKCJI

mÝDOMW ÝMIESZKAÅ

mÝOSZACOWANIAÝWARTOÏCIÝRYNKOWEJÝNIERUCHOMOÏCI

mÝOFERTÝWYNAJMU

mÝRZECZOZNAWSTWOÝMAJ¹TKOWE
mÝMAPY ÝWYPISY ÝWYRYSYÝGEODEZYJNE
mÝKREDYTYÝHIPOTECZNE

 Ý-OSINAÝ0
Ý-OSINAÝ0LÝÝ0AÙDZIERNIKAÝ
ÝÝ0AÙDZIERNIKAÝ
TELÝÝÝÝ ÝÝÝ
ÝÝÝ ÝÝÝ
:APRASZAMYÝPNÝnÝPTÝÝÝnÝ
:APRASZAMYÝP n PT   n  

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
WYNAJMĘ lokal, Pl. 20 Października 10 - parter, bardzo dobra lokalizacja.
Oferty - tel. 663 915 626
AUTOSZYBY 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
WYNAJMĘ pawilon 200 m. kw. w Puszczykowie dla firmy. Tel. 693 710 257
SPRZEDAM mieszkanie w TBS-Krosno 3pokoje parter.Mieszkanie nie wymaga nakladu
finansowego .Zapraszam wszelkie informacje
pod telefonem 607-631-158
AGENCJA ochrony zatrudni pracowników z
Dymaczewa, Puszczykowa, Mosiny. Mile widziani renciści z grupą 509-522-007/006

Zamienię działkę z dwoma domami
po 200 m. kw. każdy w Puszczykowie,
na działkę z jednym domem,
w odpowiednim rozliczeniu
obejmującym różnicę wartości.

Wynajmę pawilon
200 m. kw.
w Puszczykowie dla ﬁrmy.

Tel. 693 710 257

Tel.693 940 540

SPRZEDAM

Firma branży zabezpieczeń p.poż.

zatrudni pracownika

DOM

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

z wykształceniem elektryka,
prawo jazdy kat. B.
Przewidziana praca
na wysokości pow. 3m,
praca w terenie (cały kraj),
prace montażowe urządzeń
zabezpieczeń p.poż.

Tel 668 089 556

Kontakt: 606 615 913

na granicy Mosiny
i Puszczykowa

NAUCZYCIELKA zaprasza na korepetycje
z języka angielskiego przez Skype. Oferuję
konwersacje,pomoc w nauce,tłumaczenia
oraz przygotowanie do matury. Zapewniam
bezpłatne materiały. Cena za lekcję: 25 zł/ 45
minut. Kontakt: tel. 501467418.
SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 1600
m2, cena 48,00 zł m2, okolice Starych Oborzysk, 5km od Kościana, spokojna okolica,
droga asfaltowa, w pobliżu kościół, szkoła,
stacja PKP(Poznań-Wrocław). tel. 504 572 966
ZAMIENIE mieszkanie (66 m2) w blokach na
Dworcowej w Mosinie na domek z ogrodkiem
w Mosinie lub Puszczykowie ada_tom@tlen.pl
WIELKOPOLSKIE Centrum Pulmonologii i
Torakochirurgii w Ludwikowie zaprasza do
Punktu Medycznego mieszczącego się w
Ośrodku Kultury -punkt pobrań krwi codziennie od 7do10, tel. 618132831 w 281
GABINET Fizjoterapii w Czempiniu - leczenie
bólu, - rehabilitacja, - masaż. Czempiń ul. Kościańskie Przedmieście 5A. tel: 721-571-916
www.fizjoterapiaczempin.bo.pl
ZATRUDNIĘ do ochrony z Dymaczewa , Będlewa i okolic
tel 509-522-007/006

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

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

tel. 606 471 045

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.
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Szanowni Państwo!
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz wszyscy pracownicy
Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie
składają Państwu życzenia spokojnych i ciepłych Świąt
Bożego Narodzenia w gronie najbliższych, z dala od trosk
i kłopotów dnia codziennego.
Na Nowy Rok 2012 życzymy wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym.
Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Mosinie

