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Centrum Meblowe
Kórnik ul.Średzka 17a

zaprasza do zakupu mebli na dużej 
powierzchni ekspozycyjnej - 1300m2

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

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

Zapraszamy

Rozumiejąc problemy wsi
W  2011 roku, na czerwcowej sesji Rady 
Miejskiej w  Mosinie radna Małgorzata 
Twardowska wystąpiła ze stanowiskiem 
swojego klubu Praworządna Gmina 
w  sprawie dopłat dla polskich rolników, 
w  związku z  listem wystosowanym w  tej 
sprawie do samorządowców w kraju przez 
Jarosława Kaczyńskiego. List prezesa PIS 
i  stanowisko klubu PG, podpisane przez 
trzech radnych: M. Twardowską, A. Mie-
dziarek-Rogal i  K. Siestrzencewicza do-
stępne jest na naszej stronie internetowej 
www.gazeta-mosina.pl wydanie - lipiec 
2011, str. 19. 
W  piśmie Praworządnej Gminy radni tego 
klubu napisali wówczas:
„…Równe zapewnienie warunków funkcjo-
nowania z innymi rolnikami w Unii Europej-
skiej, to zabezpieczenie przed gwałtownym 
wzrostem cen żywności w  Polsce, bo tą 
gwarancją są polscy rolnicy, ale pod warun-
kiem równego traktowania ich w Unii.
Rozumiejąc problemy wsi, przyszłość rol-
nictwa, wyrównanie dopłat i  potrakto-
wanie ich jako priorytet w  ramach prezy-
dencji klub Praworządna Gmina wyraża 
stanowisko, iż Rada Miejska w  Mosinie 
zgodnie ze statutem powinna podjąć sto-
sowną uchwałę”.

Taką uchwałę Rada Miejska podjęła na sesji 
29 grudnia 2011 roku:
Stanowisko Rady Miejskiej w Mosinie 
w sprawie wyrównania dopłat rolni-
czych dla Polski i priorytetowego po-
traktowania rolnictwa.
W  Unii Europejskiej będą podejmo-
wane decyzje dotyczące przyszłości 
wspólnej polityki rolnej. Polska, kraj koń-
czący sprawowanie prezydencji w  UE, 
sprawy rolnictwa powinna traktować 
priorytetowo. Równość dopłat bezpo-
średnich naszych, polskich rolników  
i  rolników tzw. „starej piętnastki”, winna 
być jednym z głównych celów upływającej 
prezydencji.
Gmina Mosina w  Województwie Wielko-
polskim jest gminą miejsko-wiejską o  po-
wierzchni 170,8 km2. Użytki rolne stanowią 
49 % a 38 % to lasy. Ze względu na istniejące 
na tym obszarze: Wielkopolski Park Naro-
dowy, Rogaliński Park Krajobrazowy i  uję-
cie wody dla miasta Poznania i okolicznych 
gmin, jesteśmy z mocy prawa zobligowani 
do zachowania stref ochronnych dla tych 
obszarów. Uniemożliwia to jednak przezna-
czenie terenów rolnych w  bezpośrednim 
sąsiedztwie tych stref pod aktywizację go-
spodarczą lub mieszkalnictwo jednorodzin-
ne. Stosowanie takiej polityki przestrzen-

nej wskazuje, iż osoby mieszkające na tym 
terenie winny rolniczo uprawiać te grunty. 
Należy zaznaczyć, że są to grunty słabe 
bonitacyjnie, a  więc V i VI klasa ziemi. Bez 
wsparcia dopłatami rolniczymi, uprawa tych 
gruntów pod względem ekonomicznym nie 
jest opłacalna. Dla rolników z terenu naszej 
gminy sprawa dopłat jest kluczową. Zrów-
nanie płatności z  najbliższym sąsiadem 
Polski – Niemcami, spowoduje wyrównanie 
szans konkurencji na równych warunkach. 
Przy obecnie nierównych dopłatach i  wy-
równujących się szybko kosztach produkcji, 
dysproporcje w dopłatach mogą doprowa-
dzić do zachwiania bezpieczeństwa żyw-
nościowego w skali kraju. W naszej gminie 
skutkiem tego może być zaprzestanie pro-
wadzenia upraw polowych.
Poprawa warunków funkcjonowania pol-
skich rolników poprzez wyrównanie po-
ziomu dopłat do całej Unii Europejskiej 
to gwarancja, że nie nastąpi gwałtowny 
wzrost cen żywności w Polsce. Jest to nie-
zmiernie ważne dla poprawy poziomu ży-
cia naszego społeczeństwa.    E.B.

Klimatyzowane sale na 10, 20, 60 i 140 osób. 

Organizujemy imprezy okolicznościowe: 
• wesela • 18-stki • urodziny • imieniny

• stypy • roczki • chrzciny itp.

Nowość!!! imprezy w Pubie i Grillu 

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

Zapraszamy również do naszego hotelu
w Środzie Wlkp.

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

WWW.SZABLEWSKI.PL

ul. Dembowskiego 1
tel. 061 813 63 76

ul. Budzyńska 11
tel. 061 813 69 81

Zapraszamy
Kredyty na dowód do 6 tys. zł.

SALONY 
MEBLOWE 

MOSINA

SALONY 
MEBLOWE 

MOSINA

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

www.meblerejak.najnet.pl

Doniesienie do prokuratury
radnych opozycyjnych RM w Mosinie

W Głosie Wielkopolskim (4.01.2012 r.) ukazał się artykuł Agniesz-
ki Świderskiej „Gmina uczyła w mieście, brała za wieś”, który in-
formuje, że Prokuratura Rejonowa w Lesznie wszczęła postę-
powanie w sprawie nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w 
Mosinie, dotyczące Zespołu Szkół w Krośnie. 
Z uzyskanych informacji wynika, że działania leszczyńskiej pro-
kuratury zostały wszczęte na doniesienie sporządzone przez 
grupę radnych opozycyjnych Rady Miejskiej w Mosinie. Rad-
ni, kwestionując zasadność pobierania przez Gminę Mosina 
zwiększonej subwencji oświatowej, próbują pozbawić dzieci 
z terenów wiejskich dodatkowych środków na edukację. Dla 
wszystkich bowiem wiadome jest, że uczniami Zespołu Szkół 
w Krośnie - w ponad 80 % - są dzieci z okolicznych wsi: Nowi-
nek, Borkowic, Drużyny i Krosna. Czy uczniowie pochodzący z 
terenów wiejskich mają być pozbawieni dodatkowych środków 
na edukację? Zrozumiałe jest bowiem, że zwiększona subwen-
cja oświatowa przeznaczona jest na likwidację barier środowi-
skowych i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich. 
Niestety, przepisy prawa oświatowego nie są jednoznaczne. 
Dlaczego zatem przez ich niedoskonałość uczniowie pochodzą-
cy z terenów wiejskich mają być pokrzywdzeni? 
Kierownik referatu oświaty, Małgorzata Kasprzyk, wyjaśnia: Ze-
spół Szkół w Krośnie został utworzony 1 kwietnia 2010 r. i skła-

da się z: Przedszkola w Krośnie i Szkoły Podstawowej w Krośnie. 
Praca odbywa się w dwóch budynkach: Krosno ul. Główna 43 i 
Mosina ul. Krasickiego 16. Kiedy został utworzony Zespół Szkół 
w Krośnie, Gmina, aby pozbyć się wątpliwości, co do zasadności 
pobierania zwiększonej subwencji oświatowej, wystosowała pi-
smo do Ministra Edukacji Narodowej, Katarzyny Hall, z prośbą 
o wykładnię prawną związaną z określeniem zasad i form na-
liczania należnej Gminie Mosina subwencji oświatowej (pismo 
OW.071737/10 z 27 lipca 2010 r.).W odpowiedzi z 30 listopada 
2010 r.(pismo DKOW-WJST-JD-337-591/10) Ministerstwo poru-
szyło dwie kwestie: uczniów i nauczycieli. Uznano, że: uczniowie 
Zespołu Szkół w Krośnie (łącznie z pobierającymi naukę w bu-
dynku zlokalizowanym w Mosinie), wykazani w bazach danych 
Systemu Informacji Oświatowej jako uczniowie szkół podstawo-
wych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiej-
skich, zostaną przeliczeni wagą P1 (subwencja zwiększona). W 
przypadku nauczycieli: w opinii MEN o posiadaniu uprawnienia 
do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku wiej-
skiego decyduje miejsce wykonywania przez nauczyciela pracy.  
Gmina Mosina zastosowała się do wyjaśnień Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. 
 Małgorzata Kasprzyk 
 referat oświaty Urząd Miejski w Mosinie
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Strzał w drugą stopę
Nie chcemy tej inwestycji – ciąg dalszy

Mieszkańcy Mosiny i Puszczykowa, którzy 15 grudnia wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy 
Dudek&Kostek podtrzymali swój stanowczy protest przeciwko powstaniu w Mosinie zakładu recyklingu 
opon. W podobnym tonie wypowiedzieli się też radni Rady Miejskiej. Przybyło około 200 osób, wśród nich 
profesorowie UAM w Poznaniu, którzy poparli stanowisko mieszkańców. Burmistrz Zofia Springer zapew-
niła zebranych, że nie dopuści do powstania tego zakładu.

Przypomnijmy: na listopadowej sesji RM w Mosinie doszło do pierw-
szego „starcia” mieszkańców z władzami miasta, po tym jak Gazeta 
Wyborcza opublikowała artykuł zapowiadający powstanie spalarni 
opon na terenie po Swarzędzkiej Fabryce Mebli. Mieszkańcy i radni 
wyrazili wówczas przekonanie (poparte stanowiskiem Aquanetu 
i Sanepidu), że inwestycja ta jest wielkim zagrożeniem dla środo-
wiska i ujęcia wody dla aglomeracji poznańskiej, które znajduje się 
w  niedalekiej odległości. Choć inwestor zapewniał, że nie jest to 
spalarnia, lecz innowacyjna na skalę światową, bezpieczna tech-
nologia recyklingu opon, tzw. pyroliza, nikt nie chciał słyszeć o po-
sadowieniu tej inwestycji na terenia miasta. Rada Miejska wezwała 
wtedy burmistrza do wycofania z obiegu prawnego decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach na rzecz inwestora, wyrażając tak-
że swoje oburzenie nie powiadomieniem przez burmistrza o plano-
wanej inwestycji. Burmistrz tłumaczyła radnym i mieszkańcom, że 
informacja zgodnie z wszelkimi procedurami została zamieszczona 
na BIP i w obwieszczeniach, i że nie mogła wydać negatywnej decy-
zji, ponieważ inwestor spełnił wszystkie wymogi prawne.

Mieszkańcy nie chcieli oglądać prezentacji inwestora
Na spotkaniu 15 grudnia burmistrz Zofia Springer powiedziała:
 – Musi być zgoda większości z państwa, żeby inwestycja ta nie 
zaistniała w Mosinie.
W czasie czterogodzinnej dyskusji nie padł ani jeden głos, który 
by bronił pomysłu powstania w Mosinie tego zakładu. 
Najpierw jednak, nie bez dezaprobaty zebranych firma Dude-
k&Kostek przedstawiła film i  szczegóły innowacyjnej technolo-
gii, która miałaby być zastosowana w Mosinie. Mieszkańcy nie-
chętnie oglądali prezentację, twierdząc, że ich to nie interesuje, 
bo i tak nie dopuszczą do powstania zakładu. Wystąpienie inwe-
stora przerywano komentarzami, które jednoznacznie wskazy-
wały, że dyskusja może być gorąca, (później rzeczywiście padły 
pytania świadczące o  przygotowaniu się mieszkańców na to 
spotkanie, podważające zapewnienia inwestora, m.in. dotyczą-
ce hałasu, transportu, emisji trujących gazów, a nade wszystko 
bezpieczeństwa ujęcia wody). 
Aplauz publiczności wywołał swoim wystąpieniem prof. Jan 
Przybyłek z  Instytutu Geologii (Zakład Hydrologii i  Ochrony 
Wód) UAM:
- Powiem może kilka słów, bo już widzę jak potoczy się dyskusja. 
Wyjdziecie stąd państwo sfrustrowani… 
Profesor przedstawił historię powstania ujęcia wody w Mosinie, 
przypomniał o  inwestycjach, które przed laty tutaj planowano 
i które właśnie ze względu na konieczność chronienia obszarów 
wodonośnych na szczęście nie doszły do skutku i zakończył te-
mat planowanego zakładu zdecydowanym sprzeciwem:
- To nie powinno w ogóle się zdarzyć. Nie przekona mnie żaden 
system zabezpieczeń, bo samo założenie jest błędne. 
Co do zapisów w  planie zagospodarowania przestrzennego, 
profesor stwierdził, że powinien tu działać „wentyl bezpieczeń-
stwa człowieka rozsądnego”.

- Po co wprowadzać zapisy, które są z gruntu nierealne?, pytał 
profesor. - Nie ma w planie  zapisu nt. elektrowni atomowej, co 
nie oznacza, że może ona tu powstać. Jako społeczność, w poro-
zumieniu z burmistrzem powinniście państwo z tego przedsię-
wzięcia naprawdę się wycofać.
Stanowisko to poparł także prof. Józef Górski, dodając:
- Już wiele razy przeżywałem takie sytuacje, że były ważne in-
westycje, które należało chwalić i wdrażać. Tylko cały problem 
polega na tym, gdzie się daną inwestycję powinno realizować. 

Czuję się jak osioł
W  dalszej części zebrania wystąpili radni, którzy zarzucili po 
raz kolejny burmistrzowi Mosiny odpowiedzialność za zaistnia-
łą sytuację. Proces informowania o  sprawie tym razem przed-
stawił kierownik referatu ochrony środowiska, S. Baraniak, na 
którego tłumaczenia sala reagowała negatywnie, momentami 
śmiechem i gwizdami. Z kuriozalną wypowiedzią wystąpił radny 
Waldemar Wiązek:
- To, że ja jako radny nie wiem, co się dzieje na terenie gminy nie 
świadczy o mnie dobrze. Powiem więcej – czuję się jak osioł…
Radny zaproponował burmistrzowi „wymianę personelu Urzędu 
na ludzi, którzy będą robili, co do nich należy”, (chodziło o to, żeby 
w przyszłości współpracować z radnymi i informować ich o wszyst-
kich tego typu planach jeszcze na etapie pracy w komisjach).
Wypowiedzi radnych, Małgorzaty Kaptur i Jana Marciniaka nie 
należały do łagodnych i świadczyły o tym, że za zaistniałą sytu-
ację odpowiada wyłącznie burmistrz, którego wyjaśnień oni nie 
przyjmują do wiadomości. 
- Nie mamy pretensji do firmy, ale do pani burmistrz, której zo-
stało powierzone zaufanie społeczne.
- Utylizować opony należy, ale nie tutaj, w centrum Mosiny.
Burmistrz Zofia Sprinter tłumaczyła:
- Każdy szef zakładu, jednostki organizacyjnej zatrudnia okre-
ślone służby. Nie chcę tutaj powiedzieć, że zawinił pracownik, 
że poinformował lub nie, bo odpowiedzialność burmistrza jest 
jednoosobowa. Przed bezpośrednimi wyborami był to dzie-

więcio, a  potem siedmioosobowy zarząd – odpowiedzialność 
burmistrza rozkładała się wówczas na tą ilość osób. W tej chwili 
jest odpowiedzialność jednoosobowa. Nie mogę być wszędzie 
i  przy wszystkim, moje zajęcie polega również na okazaniu 
zaufania pracownikom, którymi kieruję…Jest mi przykro, że 
doszło do takiej sytuacji, w  tej chwili publicznie oświadczam, 
że tego zakładu w Mosinie nie może być. Po to było dzisiejsze 
spotkanie, żebyście państwo przepytali ewentualnych inwesto-
rów… Technologia jest nowatorska, nie jest sprawdzalna, ekspe-
ryment naukowy (w USA) trwał osiem miesięcy, nie mamy gdzie 
pojechać, porównać, zobaczyć. …Planu zagospodarowania nie 
ma co zmieniać, bo teren jest już zagospodarowany, funkcjonu-
je od czasów po wojnie jako teren aktywizacji gospodarczej. Na-
leży tylko wyprowadzić ruch z ul. Gałczyńskiego bezpośrednio 
do ulicy Śremskiej jak najbliżej przejazdu kolejowego, (gdzie bę-
dzie budowany wiadukt) dla zakładów, które tam funkcjonują…
Jest mi bardzo przykro, że tak się stało. Być może nie zdawałam 
sobie sprawy, że powinnam kontrolować wszystko i wszędzie – 
wydajemy 240 tego rodzaju opinii, w tym decyzji środowisko-
wych. Każda decyzja środowiskowa wymaga określonej pro-
cedury i każdy inwestor ma prawo złożyć wniosek o realizację 
swojego pomysłu, a my musimy się do tego ustosunkować. Jeśli 
chodzi o rozsądek, o którym wspomniał pan profesor - od tego 
są odpowiednie instytucje oceniające – Sanepid, RDOŚ i  inne, 
które określone przedsięwzięcia opiniują. Do nich kierujemy 
zapytania o uzgodnienia. Burmistrz nie zajmuje się więc wszyst-
kim, co nie znaczy, że unikam odpowiedzialności. W tej chwili 
nie ma innego wyjścia, jak złożenie państwu deklaracji, że tej 
inwestycji nie może tu być i nie będzie. 
Na pytanie mieszkańców o  to, dlaczego ten eksperyment na 
światową skalę miałby być przeprowadzony tutaj, inwestor po-
informował, że oprócz Mosiny miejsca na lokalizację swojego 
przedsięwzięcia szuka także w kilku innych regionach Polski.
- Właściciel działki w Mosinie swoją ofertę zamieścił w Interne-
cie, dlatego wzięliśmy tą lokalizację pod uwagę. A jednym z ar-
gumentów było to, że posiadał dla tego terenu zgodę na prowa-
dzenie działalności recyklingu opon. 
Wypowiedział się również Stanisław Kostek, który stwierdził, że 
inspiracją do tego, żeby firma zaistniała w Mosinie był fakt, że 
pochodzi z tych okolic i kilka lat temu uderzył go widok dzikich 
wysypisk śmieci (w tym właśnie opon), zatruwających środowi-
sko Wielkopolskiego Parku Narodowego. Do USA wyemigrował 
w latach 90., gdzie z synem prowadził badania i doświadczenia 
w zakresie unowocześnienia pyrolizy. Amerykańskie laboratoria 
potwierdziły skuteczność ich technologii i neutralność dla śro-
dowiska. Stąd pomysł wdrożenia tej innowacyjnej technologii 
na terenie Unii Europejskiej.
Jako ekolog chciał z synem zrobić coś dobrego dla tego regionu.

Strzał w drugą stopę
W punkcie pytania do inwestora wystąpił radny T. Żak:
- Wszyscy tu na sali przygotowaliśmy się do zadawania pytań, 
ale ja sam zrezygnowałem z tego względu, że wydaje mi się, że 
jesteście państwo niewiarygodni. Podczas sesji 29 listopada na 
zadawane przez nas pytana (być może nie były one do końca 
precyzyjne – nie jesteśmy chemikami) nie otrzymaliśmy żadnej 
konkretnej odpowiedzi. Miało to nastąpić dzisiaj. Powiem tak, 
jeżeli państwo strzeliliście sobie w stopę 29 listopada, to dzisiaj 
padł strzał drugi. Ta prezentacja na poziomie ucznia gimnazjum 
do niczego nas nie przekonała, na szereg pytań, które ja zada-
łem na sesji nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. I tak naprawdę 
mam jeszcze jedno pytanie, kogo państwo reprezentujecie? Jaki 
koncern i jaką firmę? Kto za wami stoi? Jeżeli otrzymujecie dofi-
nansowanie ok. 25 milionów z Unii, inwestycja ma być warta 40 
milionów, wasz kapitał zakładowy to 50 tys. zł, to pytanie, gdzie 
jest różnica? Ale ja na to pytanie nie chcę odpowiedzi. 

Na pytanie prawnika z sali: jak będzie można pozbyć się decy-
zji, która póki co obowiązuje i jest niewzruszona, bo procedura 
odwoławcza jest w toku, burmistrz Z. Springer odpowiedziała:
- W tej chwili sprawa znajduje się w SKO, liczymy na to, że uwagi 
zgłoszone przez Aquanet i stowarzyszenie Silesia zostaną wzię-
te pod uwagę i zostanie skierowana do ponownego u nas roz-
patrzenia. Poszukujemy też uchybień, które ewentualnie leżą po 
naszej stronie.
Burmistrz obiecała również, że wykorzysta stanowisko miesz-
kańców i Rady Miejskiej. 
Ze strony mieszkańców padło na koniec pytanie czy inwestor 
będzie „drążył temat”, czy odstąpi od zamiaru budowy zakładu 
w  Mosinie. Odpowiedź brzmiała: czekamy na rozstrzygnięcia 
odpowiednich organów. 
 E.B.
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Od zespołu oczekuję profesjonalizmu
Wywiad z zastępcą burmistrza Mosiny –  Waldemarem Krzyżanowskim, rozmawia Elżbieta Bylczyńska.

E.B.:- Pracuje Pan już dwa miesiące na stanowisku zastępcy 
burmistrza, z  pewnością jest Pan zorientowany – przynaj-
mniej pobieżnie – w sprawach gminy. Czym będzie się Pan 
zajmował, co chciałby Pan zrobić i zmienić na lepsze?
Waldemar Krzyżanowski: - Mój zakres obowiązków to m.in. 
sprawy oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej, służb munduro-
wych, promocji, Mosińskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji, porządku publicznego, przeciwdziałania klęskom 
żywiołowym, opieki zdrowotnej, obrony cywilnej, profilaktyki 
rozwiązywania problemów alkoholowych, współpraca z  orga-
nizacjami pozarządowymi… Jest tego trochę i zdaję sobie spra-
wę, że zakres tych kompetencji nie pozwala, żeby przez dwa 
miesiące wdrożyć się w  szczegóły. Nie chcę nikogo przekony-
wać, że wszystko jest już dla mnie jasne i proste. 

Pewnej oceny mógłby Pan jednak dokonać...
Może zabrzmi to górnolotnie, ale to, co zobaczyłem nastraja 
mnie optymistycznie. W gminie dzieje się bardzo dużo. Działal-
ność kulturalna i sportowa na przykład stoi na bardzo wysokim 
poziomie. Przychodząc tutaj miałem zupełnie odmienne zdanie, 
patrzyłem na Mosinę z perspektywy mieszkańca wsi Daszewice, 
gdzie niekoniecznie wszystko do mnie docierało, a  właściwie 
niewiele. Tym bardziej, że dwa ostatnie lata pracowałem w War-
szawie – w MON i w domu bywałem wyłącznie w weekendy.
Jest to jednak dla mnie wyraźny sygnał, którego nie możemy zba-
gatelizować. Kalendarz imprez powinien trafić do jak największej 
ilości mieszkańców całej gminy. W tym celu musimy wykorzystać 
wszystkie możliwe dostępne sposoby informowania o  naszej 
ofercie kulturalnej. Strona internetowa www.mosina.pl na dziś to 
sposób istotny, ale jak widać niestety niewystarczający.    
Jednym z priorytetów każdej chyba gminy, województwa, ba – 
Państwa - jest bezpieczeństwo mieszkańców. Właściwy poziom 
tego bezpieczeństwa zależy w  dużej mierze od nas samych. 
Jednak nie damy sobie rady bez profesjonalistów - Straży Po-
żarnej, Straży Miejskiej czy Policji. Przed świętami otrzymaliśmy 
wszelkie wymagane zgody na użytkowanie wyremontowanej 
i  rozbudowanej strażnicy w Mosinie. Daje nam to zwiększone 
możliwości osobowe, magazynowe i oczywiście organizacyjne. 
Po ostatnich rozmowach z  Komendantem Miejskim Państwo-
wej Straży Pożarnej z Poznania mamy wszelkie podstawy przy-
puszczać, że już w 2012 r. w naszym mieście będzie stacjonował 
nie tylko posterunek, ale jednostka Państwowej Straży Pożar-
nej. Ale oczywiście pewni być nie możemy, aż do momentu kie-
dy nie zostanie postawiona przysłowiowa kropka nad i na sto-
sownych dokumentach.  Nie muszę przypominać, jakie to dla 
nas ważne. Zwłaszcza w związku z zagrożeniem powodziowym  
i pożarowym. Jeżeli powstanie jednostka będzie to dla nas wiel-
ka korzyść, liczba strażaków wzrośnie do ponad 30 osób, a co za 
tym idzie otrzymamy również odpowiednie wyposażenie. 
Oceny Straży Miejskiej w  oczach mieszkańców naszej gminy są 
skrajnie różne. Od bardzo pozytywnych po niestety bardzo nega-
tywne. I właśnie kolejna zmiana będzie dotyczyła straży miejskiej, 
nie lubianej przez wielu w związku z realizowanymi mandatowymi 
kompetencjami. Nie mam niestety dla osób nadużywających prze-
pisów drogowych i  innych, dobrych wiadomości. Będzie gorzej. 
Strażnik według mnie powinien być wszędzie. Powinien być sta-
nowczy, a nade wszystko skuteczny. Nie pozwolę na rozjeżdżanie 
trawników przez samochody, na przekraczanie prędkości zwłaszcza 

w terenie zabudowanym, gdzie chodzą nasze dzieci, nie pozwolę na 
to, abyśmy czuli się osaczeni przez zbirów. To na pewno oczekiwanie 
wszystkich mieszkańców naszej gminy. Zdaję sobie również sprawę, 
że możliwości naszej dwunastoosobowej Straży Miejskiej są ograni-
czone. Dlatego chciałbym doprowadzić na początku roku do pod-
pisania porozumienia między naszą Strażą Miejską a Policją, co po-
zwoli na zwiększenie ilości patroli na terenie naszej gminy i zwiększy 
kompetencje tych patroli. Będą one wspólne, korzyść to m.in. fakt, 
że policjant ma uprawnienia, których nie posiada strażnik. 

W  Pana gestii jest również oświata, która pochłania prze-
szło jedną trzecią budżetu gminy. Na 2012 rok zaplanowa-
no 30 milionów złotych, z czego tylko 16 milionów Gmina 
otrzyma w postaci subwencji oświatowej.
Gmina jest organem prowadzącym przedszkola i szkoły. Najistot-
niejsze jest wspomaganie mieszkańców poprzez organizację no-
woczesnej i profesjonalnej opieki przedszkolnej dla jak największej 
liczby naszych dzieci. Również ważne jest utrzymanie przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę, bo te, ze względu na koszty (dla ro-
dziców) dają szansę uczęszczania do przedszkoli wszystkim dzie-
ciom bez względu na dochody w rodzinie. Gmina będzie też nadal 
wspomagać przedszkola prywatne, bo taki obowiązek nakłada na 
nią ustawa o systemie oświaty. Liczba miejsc w przedszkolach pu-
blicznych powinna systematycznie rosnąć. 
Kolejna sprawa to konsekwentna modernizacja budynków 
szkolnych tak, aby mogły sprostać wymaganiom, jakie stawia 
współczesność. Należy dążyć do tego, aby szkoły były środowi-
skowymi ośrodkami integracji społecznej, nowoczesnymi i do-
brze wyposażonymi. Dlatego Gmina będzie dążyć do budowy 
sal gimnastycznych wszędzie gdzie ich brakuje, potrzebne są 
także boiska poliuretanowe. Te, które już są spełniły oczekiwa-
nia, są powodem zazdrości miejscowości, w których ich nie ma. 
Wydaje się, że sieć szkół jest dobrze rozplanowana. Sądzę jed-
nak, że należałoby ujednolicić organizację pracy szkół – tam, 
gdzie w jednym budynku są dwie szkoły powinny powstać ze-
społy szkół – jest to korzystniejsze dla nauczycieli (możliwość 
godzin ponadwymiarowych), dla gminy (jedna forma organiza-

cyjna), a dla uczącej się młodzieży nie wnosi to żadnych zmian.
Kolejna sprawa to dobrze zmotywowani dyrektorzy i nauczycie-
le, którzy powinni chętniej uczestniczyć w projektach, aktywniej 
zabiegać o środki zewnętrzne pozwalających na modernizację 
bazy szkół i  wyposażenie ich w  tablice interaktywne, sprzęt 
komputerowy, nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Doskonale wie-
my, że koszty utrzymania szkół są wysokie i ciągle rosną, dlatego 
trzeba zrobić wszystko, ale tak, aby nie szkodzić a doprowadzić 
do ich zmniejszenia. Do tego potrzebna jest diagnoza, szeroka 
analiza i  wypracowanie takich działań, które pozwolą na osią-
gnięcie efektu. 
Należy szybko pomyśleć o  organizacji klas integracyjnych. Do 
tego zadania można wykorzystać jednak szkoły, które są wolne 
od barier architektonicznych (np. Zespół Szkół w Krośnie, Zespół 
Szkół w Rogalinie). Być może należy pomyśleć o drugim przed-
szkolu z oddziałami integracyjnymi np. w Wiórku. 
Przygotowujemy się do opracowania strategii rozwoju oświaty 
na lata 2012 – 2020 (przynajmniej), ale do tego potrzebne jest 
poczucie stabilizacji, bez posunięć, które zburzą wypracowane 
zasady. Do opracowania tego dokumentu należałoby zaprosić 
przedstawicieli środowisk związanych z oświatą, którzy konse-
kwentnie będą wspierać Gminę. Dzieci w  naszych przedszko-
lach i  szkołach muszą być pewne zdobytej wiedzy, będącej 
przepustką do wymarzonej szkoły średniej czy wyższej, a  my 
rodzice musimy mieć świadomość, że nasze pociechy są w mu-
rach naszej oświatowej placówki bezpieczne.
Aby dokonać tego wszystkiego wydaje się, że na początek na-
leży zaplanować audyt w  naszych placówkach oświatowych, 
który w dużej mierze odpowie nam na najistotniejsze pytania. 
I z tym będziemy musieli się zmierzyć już w roku 2012.
Promocja to kolejny obszar, który uważam za bardzo ważny 
i  istotny w  naszej gminie. Musimy stać się bardziej drapieżni 
w  walce o  przyszłego mieszkańca masowo wyjeżdżającego 
z przeludnionych blokowisk. Mamy niesamowitą ofertę, wspa-
niałą zieloną krainę, która na pewno przyciąga i kusi pięknymi 
zakątkami. Między innymi moja cała rodzina znalazła się właśnie 
w gminie przede wszystkim w związku z tą zieloną ofertą. Aby 
to zrealizować musimy stać się ze wszech miar multimedialni. 
Internet dociera praktycznie do każdego gospodarstwa,  przed-
siębiorcy, do każdego domowego laptopa a już nawet telefonu 
komórkowego. To ogromne zadanie dla promocji, bez której 
nie sposób zainteresować wszystkich naszymi walorami, ale 
co ważne zatrzymać ich właśnie tutaj. Na promocję jest zawsze 
zbyt mało pieniędzy, a przecież to gwarancja naszego rozwoju. 
I te pieniądze w miarę możliwości, jak to się dzieje do tej pory, 
pełną garścią musimy wyciągać z unijnego wora. 
Oczywiście nigdy nie osiągniemy 15 milionowego budżetu na 
promocję jak Poznań jednak pamiętajmy, że sami jesteśmy naj-
lepszą promocją swojej małej wsi, gminy, regionu.

Nie wszyscy radni są za tym, żeby wydawać dużo na promocję.
Wiem o  tym. Nawet na ostatniej sesji zaproponowano, żeby 
część pieniędzy z promocji zdjąć. Oczywiście jak Rada uchwali-
ła tak musieliśmy zrobić. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę, 
że bez właściwie dofinansowanego tego działu będziemy mieli 
dużo mniej inwestycji i nowych mieszkańców. A  jest ważne dla 
nas, żeby przyciągnąć ludzi z zewnątrz, bo jest to pieniądz, który 
będzie procentował na przykład w formie podatków. Zdaję sobie 
sprawę, że żyjemy w dość trudnych i ciężkich czasach. Nie może-
my jednak wyłącznie patrzeć na dzień dzisiejszy. Również naszym 
zadaniem jest myślenie o przyszłości naszej gminy, a właśnie pu-
blic relations między innymi jest tego gwarantem.  

Czy trudno było Panu przestawić się z wojskowego drylu 
na urzędnicze funkcjonowanie? Jak Pan ocenia współpra-
cę z pracownikami Urzędu, mieszkańcami i radnymi Rady 
Miejskiej?
Nie ukrywam, wręcz przeciwnie jestem dumny ze swojej mundu-
rowej przeszłości. Prawie 20 lat spędziłem w wojsku i zdaję sobie 
sprawę, że pozostawiło to po sobie wyraźny znak w zachowaniu 
czy w kontakcie z ludźmi. Przyzwyczajony jestem do pewnych 
standardów, które nie dla wszystkich może są zrozumiałe. Wiele 
lat spędzonych na różnych stanowiskach w jednostkach lotni-
czych, następnie podczas dowodzenia no i  wreszcie podczas 
współpracy ze środowiskiem cywilnym potwierdziło stosowane 
procedury jako trafne i  sprawdzające się. Moja służba wojsko-
wa, zwłaszcza jej ostatnie lata to współpraca z dziennikarzami  
i wspaniałymi, kreatywnymi ludźmi nie związanymi z  mun-
durem. Jako rzecznik prasowy, później jako urzędnik w  De-
partamencie Prasowo – Informacyjnego Ministerstwa Obrony 
Narodowej miałem przyjemność realizowania wiele różnych 
projektów od organizacji małych imprez, uroczystości, konfe-
rencji po duże produkcje filmowe czy reklamowe. Od zespołu 
oczekuję profesjonalizmu. Nie ma tutaj miejsca dla niezdecy-
dowanych i  niekompetentnych. Urząd to nie przechowalnia. 
Świat przyspieszył niewyobrażalnie. Staliśmy się multimedial-
ni, wszechstronnie rozwinięci. Za tym wszystkim każdy z  nas 
musi nadążyć, aby nie wypaść z  obiegu. W  moim rozumieniu 
tego właśnie oczekują od nas przede wszystkim mieszkańcy 
i  temu właśnie musimy sprostać. Urzędnik to kompetentny, 
kreatywny, samodzielny i konkretny nie tylko współpracownik, 
ale i doradca. Na zawsze chciałbym z używanych jeszcze słow-
ników wyrzucić określenie PETENT. Urząd ze swoimi pracowni-
kami jest dla mieszkańca, nigdy odwrotnie.  Interesant, klient 
urzędu ma prawo wiedzieć, z  kim rozmawia w  związku z  tym 
wracamy od początku roku do identyfikatorów, dzięki którym 
każdy odwiedzający natychmiast rozpozna pracownika. Będzie-
my również dążyć do zwiększenia zadowolenia odwiedzających 
nas mieszkańców poprzez ułatwienie kontaktu z  kompetent-
nym i przeszkolonym personelem.  Coś jest białe bądź czarne,  
a wszystkie odcienie szarości są wyłącznie drogą, w której nale-
ży podjąć odpowiednią decyzję.  
Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe to jasne i kon-
kretne działanie wśród kreatywnych ludzi zmierzających w jed-
nym kierunku. Jak drużyna zmierzająca do jednego celu. To, co 
zastałem tutaj (mam na myśli współpracę Rady Miejskiej z bur-
mistrzem) było delikatnie mówiąc nieco inne od moich wyobra-
żeń na temat współdziałania. Jedna drużyna, pomimo, że gra 
niby w tych samych strojach, bo pracuje na rzecz mieszkańców, 
często przypomina, że mamy niestety dwie bramki. Odmienne 
cele, jakie prezentują niektórzy radni kreują potrzeby, które jak 
myślę wynikają z ich utraconych w przeszłości ambicji. Dorabia-
nie faktów, kłamstwo, manipulacja a  niejednokrotnie bezczel-
ność i fotograficzny niesmaczny żart to domena części radnych, 
o których nawet z grzeczności i szacunku do Państwa nie chcę 
mówić. W każdym razie gmina i mieszkańcy na pewno na tym 
nie zyskują, wręcz przeciwnie – tracą.

Dziękuję za rozmowę
Rozpoczął się 2012 rok, życzę wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy, jak również mieszkańcom gmin ościennych i wszystkim 
naszym przyjaciołom, aby był to rok szczęśliwy i bogaty w prze-
piękne osobiste doznania. Życzę, aby nadchodzący rok urzeczy-
wistnił wszystkie plany i dążenia zawodowe oraz aby przyniósł 
wiele satysfakcji z własnych dokonań.
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Budżet Mosiny na rok 2012 uchwalony Burmistrz nie mógł przyjąć wniosku opozycji
Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Mosinie radni przyjęli bu-
dżet na 2012 rok. Głosowanie i dyskusję nad uchwałą poprzedziło 
odczytanie przez skarbnika gminy pozytywnej opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Projekt budżetu złożony przez 
burmistrza zgodnie z przepisami 15 listopada ub. roku omawia-
ny był w poszczególnych komisjach Rady. We wszystkich został 
zaopiniowany pozytywnie, choć nie jednogłośnie. Na sesji swoje 
wnioski o zmiany (m.in. w sprawie inwestycji na drogi i promo-
cję) złożył klub Praworządna Gmina i od przyjęcia tych propozycji 
uzależnił głosowanie, zapowiadając wstrzymanie się od głosu w 
przypadku ich nieuwzględnienia. Wnioski te (przedstawiła je rad-
na M. Twardowska) zostały przez burmistrza częściowo przyjęte. 
Natomiast propozycje klubu Koalicja Samorządowa przedstawio-
ne przez radnego Jana Marciniaka nie znalazły akceptacji. Klub 
zaproponował zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia o 
przeszło 3 miliony zł i redukcję wydatków bieżących o taką samą 
kwotę, z tym, że na dwu stronicowej liście przedstawił pozycje, w 
których nie należy tych wydatków zmniejszać (na ten temat roz-
mawiamy w dalszej części numeru ze skarbnikiem gminy). 
– Ten projekt budżetu jest przez nasz klub opiniowany negatyw-
nie, mówił radny Marciniak i zaapelował do radnych o podjęcie 
próby rekonstrukcji budżetu na sesji. Radny zakwestionował 
także załącznik do projektu budżetu, w którym do sprzedaży w 
bieżącym roku zapisano kilka już sprzedanych działek. Zarzucił 
burmistrzowi ukrywanie prawdy ( w podobnym tonie wypowie-
działa się także radna M. Kaptur). Opozycja nie zaakceptowała 
tłumaczeń burmistrza S. Ratajczaka, twierdząc, że jest to poważ-
ne uchybienie. 
- Mamy działki do sprzedaży o wartości 20 milionów zł, ale założyli-
śmy, że z tego tytułu do budżetu wpłynie kwota 11.274.000 zł, jest 

to kwota w miarę bezpieczna, mówił burmistrz Ratajczak. Podob-
nego zdania była skarbnik Maria Borowiak:
- Kwota działek do sprzedaży jest szacunkowa, ich potencjalna 
wartość jest wyższa i ta suma 11.274.000 zł jest zaplanowana 
ostrożnie.
Problem rozwiązano po przerwie, dopisując w ramach autopo-
prawek w załączniku, (który nie jest dokumentem objętym usta-
wą o finansach publicznych, a więc obligatoryjnym) w miejsce 
sprzedanych działek dwie nowe nieruchomości. Temat ten sze-
rzej omawiamy w wywiadzie ze skarbnikiem gminy w dalszej czę-
ści numeru.
Wszystkie wnioski radnych i autopoprawki burmistrza zostały 
przegłosowane (generalnie cięto wydatki) i ostatecznie po imien-
nym głosowaniu nad uchwałą budżetową przyjęto:

Dochody – 82.733.091,86 zł; 

Wydatki – 81.486.011,06 zł; w tym wydatki majątkowe (inwestycje) 
– 17.452.483,95 zł; na oświatę – 30.178.986,80 zł (przy subwencji 
wynoszącej 16.849.000 zł.)
Najwięcej środków przeznaczono na budowę dróg i chodników, 
tj. kwotę 8.881.000 zł.

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowali: B. Czaińska, J. 
Falbierski, A. Karliński, K. Kleiber, M. Krauze, W. Mania, A. Miedzia-
rek – Rogal, M. Osuch, J. Rogalka, R. Rybicki, K. Siestrzencewicz, 
M. Twardowska, W.Waligórski, W. Wiązek, T. Zak.
Przeciw: M. Jabłoński, M. Kaptur, Ł. Kasprowicz, J. Marciniak, 
J. Szeszuła, P. Wilanowski.
E.B.

Wywiad z Marią Borowiak, Skarbnikiem Gminy Mosina. Rozmawia Elżbieta Bylczyńska.

E.B.:
W tym roku w budżecie gminy zaplanowano wyższe docho-
dy, tj. 82.733.091,86 zł niż wydatki – 81.486.011,06 zł. Czy 
ta nadwyżka oznacza, że tegoroczny budżet konstruowany 
był ostrożniej niż budżet ubiegłoroczny, w którym wydatki 
przewyższały dochody?

Skarbnik Maria Borowiak:
Tegorocznego budżetu nie można wprost porównywać do roku 
ubiegłego. W 2011 roku deficyt pokrywaliśmy przychodami z 
emisji obligacji. Bardzo racjonalna kalkulacja dochodów i wydat-
ków budżetu 2012 r. powoduje, że  powstaje nadwyżka  w kwocie 
1.247.080,80  zł. Są to środki, które zostają przeznaczone na wykup 
obligacji i spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ponadto Gmina Mosina 
posiada wolne środki z 2010 roku w wysokości 1.079.000,00 zł (rok 
2010 zamknął się taką właśnie nadwyżką wolnych środków), które 
nie zostały wykorzystane w 2011 r. Nadwyżka budżetu, czyli różni-
ca między dochodami a wydatkami plus wolne środki z roku 2010 
zabezpieczają środki na wykup obligacji i spłatę pożyczki w 2012 r.

Ustawa dopuszcza zadłużenie w wysokości 60 procent bu-
dżetu. Jaki jest poziom zadłużenia naszej gminy?
Zadłużenie na 2012 r. kształtuje się na poziomie 35,38% i w ko-
lejnych latach (przy założeniach przyjętych w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej) wykazuje tendencje malejącą.

Klub Praworządna Gmina sugerował na sesji budżetowej, że 
są zbyt małe wydatki zaplanowane na budowę dróg w sto-
sunku do zamierzeń. Wnioskował też o zmniejszenie wydat-
ków na promocję.
Wydatki na promocję zmniejszono o 50 tys. zł tj. 19,55% . Kwo-
tę tą przeznaczono na inwestycje. Propozycja Klubu dotycząca 
inwestycji w zakresie budowy dróg została uwzględniona przez 
burmistrza w autopoprawkach.

A jeśli chodzi o propozycje Koalicji Samorządowej? Bur-
mistrz nie uwzględnił żadnej.
Koalicja wnioskowała o zmniejszenie dochodów majątkowych 
o kwotę 3.424.515,00 zł i zmniejszenie o taką samą kwotę wy-
datków bieżących, z wyłączeniem pozycji zawartych na odręb-
nej liście. Burmistrz nie mógł przyjąć tego wniosku na sesji, gdyż 
zmniejszenie wydatków bieżących o 7%  nie jest możliwe. Trze-
ba przecież zabezpieczyć środki na wydatki obligatoryjne. Moż-
na tu wymienić między innymi koszty funkcjonowania oświaty, 
OPS, Urzędu, OSiR, wydatki na utrzymanie dróg, oświetlenie, 
utrzymanie zieleni, itp. Ponadto wniosek taki nie pojawił się na 
etapie prac nad projektem budżetu.

Z czego zaproponowano zdjąć te 3.424.515.zł?
Z wydatków bieżących, z wyłączeniem pozycji wskazanych w 
wykazie przekazanym przez Koalicję Samorządową. Trudno bez 
dogłębnej analizy przyjąć taki wniosek. Na przekazanej liście 
nie było np. środków stanowiących rezerwę na zarządzanie kry-
zysowe i rezerwę ogólną, a są to zapisy wymagane przepisami 
prawa. Trudno też zmniejszać wynagrodzenia, które oszacowa-
ne są w oparciu o zawarte umowy, nie mówiąc o gwarantowa-
nych regulacjach płac dla nauczycieli.  

Na sesji poddano też w wątpliwość kwotę zaplanowaną w do-
chodach budżetu ze sprzedaży mienia w 2012 r., podważając 
wartość załącznika z zestawieniem działek, z których, jak wy-
kazał radny Marciniak kilka było już wcześniej sprzedanych i 
nie powinny były one znaleźć się w tym dokumencie.
Rzeczywiście p. radny Marciniak zwrócił uwagę, że w materiale 
informacyjnym stanowiącym wykaz mienia przeznaczonego do 
sprzedaży w 2012 r. znajdują się działki, które już zostały sprze-
dane. Podkreślić należy, że to był tylko materiał informacyjny 
sporządzony na dzień 15 listopada 2011 r. (a więc do projektu 
budżetu). Burmistrz wyjaśnił, że szacunkowa wartość wyka-
zanego mienia oscyluje w granicach 18 mln (po wykreśleniu 
sprzedanych działek).

Wypowiedź radnych opozycji wskazywała, że budżet opar-
to na założeniu, że do kasy miejskiej wpłynie 11 milionów 
zł ze sprzedaży nieruchomości, na którą to kwotę – okazało 
się - złożyły się działki już wcześniej sprzedane. 
Na to pytanie odpowiedź jest już wyżej. Warto jeszcze raz pod-
kreślić, że wykaz mienia to materiał informacyjny, przedstawia-
jący ofertę posiadanego przez Gminę mienia przeznaczonego 
do sprzedaży. Wartość tej oferty znacznie przekracza kwotę do-
chodów przyjętą do budżetu 2012 r.

Na sesji padły ostre słowa w stosunku do burmistrz Zofii 
Springer. Można było odnieść wrażenie, mam na myśli dys-
kusję na ten temat, że jest to działanie niezgodne z prawem.
Nie podzielam takiego poglądu. Sądzę, że w trakcie dyskusji 
wątpliwości zostały wyjaśnione.

Nieuzasadniony był więc zarzut kłamstwa?
Sądzę, że ten zarzut jest nieuzasadniony. Wystarczyło kilka 
zdań wyjaśnienia i sytuacja stała się czytelna. Wykreślenie kwe-
stionowanych działek nie zmienia wielkości planowanych na 
2012 rok dochodów. Szacowana ona jest bowiem na około 18 
mln zł. Podkreślam jeszcze raz – wartość działek wskazanych w 
tym materiale informacyjnym jest znacznie wyższa niż przyjęta 
do projektu budżetu, czyli jest to 18 mln zł w stosunku do 11 
mln zł. Gdyby udało się sprzedać wszystkie działki wykazane 
w załączniku z pominięciem działek zakwestionowanych przez 
pana Marciniaka, byłaby to właśnie ta wyższa kwota. Ponadto 
w ciągu roku powstaną kolejne propozycje sprzedaży działek, 
które będą stanowić pulę tej samej pozycji budżetu, tj. wpływ 
ze sprzedaży mienia.

Na inwestycje gmina przeznacza 17.452.483 zł. Co będzie 
się realizować w ramach tej kwoty?
Prawie 9 milionów zł wydamy na drogi gminne, będą to inwe-
stycje dotyczące budowy dróg, chodników, kanalizacji deszczo-
wej, ścieżek rowerowych. 
Warto zaznaczyć, że w dochodach budżetu roku 2012 wielkość 
środków zewnętrznych to 2.666.391,86 zł z przeznaczeniem na 
budowę dróg, świetlic, boisk sportowych, obiektów turystycz-
nych i programów szkolnych.   

Dziękuję za rozmowę.
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Puszczykowo obchodzi 50 –lecie powstania

wywiad

Każda miejscowość ma w kalendarzu jedną datę, którą uznaje za kluczową dla swojego istnienia. 
Od niej liczy bliską sobie historię. Rok 2012 będzie dla mieszkańców Puszczykowa rokiem wyjątko-
wego jubileuszu - 50 lat temu, 7 lipca 1962 roku Puszczykowo uzyskało prawa miejskie.

Z tej okazji 3 stycznia w  kościele pw. Św. 
Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie 
odbył się koncert noworoczny inauguru-
jący jubileusz 50-lecia nadania praw miej-
skich miastu. Organizatorem był Burmistrz 
Miasta Andrzej Balcerek oraz Rada Miej-
ska.  Wystąpił zespół Pawlowski Theater. 

Koncert wspierał Wielkopolski Oddział 
Obrotu  Gazem w Poznaniu Polskiego Gór-
nictwa Naftowego i Gazownictwa. 
Koncert noworoczny był pierwszym z cy-
klu koncertów uświetniających obchody 
rocznicowe Puszczykowa, które potrwają 
cały rok. Na kolejne uroczystości Miasto 

zaprasza w lutym. Od lutego do kwietnia 
usłyszymy piosenki największych gwiazd 
estrady, takich jak Frank Sinatra, Edith Piaf 
czy Marilyn Monroe.  Kulminacja obcho-
dów przypadnie na Dni Puszczykowa. Pu-
bliczność może się spodziewać wysokiej 
klasy gwiazdy muzyki popularnej. (red.)

Budżet Puszczykowa
Dochody i wydatki dokładnie na tym samym poziomie - tak 
wygląda uchwalony 20 grudnia 2011 r. budżet Puszczykowa na 
2012 rok. W przedstawionym przez Burmistrza Andrzeja Balcer-
ka budżecie łączna kwota dochodów wynosi 29.660.879 zł (do-
chody bieżące 28.630.879 zł i dochody majątkowe 1.030.000 zł). 
Dokładnie tyle samo wynoszą wydatki - 29.660.879 zł (wydatki 
bieżące 26.486.086 zł i wydatki majątkowe 3.174.793 zł).
Największą część dochodu miasta stanowić ma udział we wpły-
wach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym roku 
do kasy miejskiej ma wpłynąć z tego tytułu 14 mln zł. Drugim 
co do wielkości strumieniem zasilającym budżet ma być wpływ 
z podatku od nieruchomości. Miasto planuje, że dochód z tego 
tytułu osiągnie 4,8 mln zł. 
Miejski budżet zasilić ma także 650 tys. zł za podatek od czynno-
ści cywilno prawnych, 310 tys. zł za najem i dzierżawy składni-

ków majątkowych, 300 tys. zł za mandaty nakładane przez Straż 
Miejską, 
Oprócz tego Puszczykowo otrzyma 4,6603 mln zł subwencji 
ogólnej oraz 1,54 mln zł dotacji celowej z budżetu państwa. 
W wydatkach największy udział ma oświata i wychowanie. W 
2012 roku na szkoły i przedszkola z miejskiej kasy wydanych zo-
stanie 9,786 mln zł. 
Wśród innych największych wydatków wymienić można: trans-
port i łączność - 3 200 093 zł – w tym 2, 523 mln zł na publiczne 
drogi gminne), gospodarka mieszkaniowa - 3 170 500 zł, admi-
nistracja publiczna - 3 761 200 zł, pomoc społeczna - 2 940 090 
zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 155 500 zł ( 
w tym 905 tys. zł na oświetlenie placów i dróg,  783  tys. zł na go-
spodarkę ściekami i ochronę wód) , kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego - 741 000 zł, kultura fizyczna - 609 331 zł. (red.)

Kobieta – kierowca ofiarą ataku

Nie żałuj grosika dla Szarika

Mieszkańcy mosińskiego Czarnokurza apelują o pomoc służb odpowiedzialnych za ład i porządek 
w mieście. W dzielnicy tej doszło do napadu na kobietę i brawurowej kradzieży samochodu.

Jest ciemno, godzina 6 rano. Mieszkanka ulicy Chopina, łączącej Mo-
sinę i Puszczykowo, jak co dzień udaje się do pracy samochodem. 
Otwiera bramę, wyjeżdża, wysiada z  samochodu, zamyka bramę 
(drzwi pojazdu są otwarte, kluczyki w stacyjce, silnik na chodzie). 
Ten moment wykorzystuje złodziej. Podbiega, wsiada do auta, ko-
bieta próbuje reagować chwytając się klamki drzwi samochodu. 
Bandzior ruszając odbija kierownicą, uderza ją, kobieta upada na 
ziemię. I jest już po wszystkim. Dosłownie. Czteroletni Citroen nie 
jest ubezpieczony od kradzieży. Kiedy przyjeżdża Policja po zda-

rzeniu zostają tylko ślady na nieutwardzonej nawierzchni ulicy. 
Ilu z  nas codziennie zachowuje się podobnie? Chyba wszyscy, 
z wyjątkiem tych, którzy posiadają bramy automatyczne. 
W ostatnich tygodniach w tej dzielnicy doszło do wielu włamań 
i kradzieży z prywatnych posesji. Ale ukoronowaniem złodziej-
skiego procederu był opisany wyżej przypadek kradzieży samo-
chodu. Pozostaje zaapelować o  ostrożność, nie tylko w  przy-
padku kobiet – kierowców. Złodzieje z  pewnością obserwują 
najpierw obiekt i nie działają w pojedynkę. (red.)

 „ Pies to jedyna istota na świecie, która bardziej kocha ciebie niż  samego siebie”
(J. Billings)

Tuż przed  Mikołajkami w przedszkolu w 
Krośnie podjęliśmy akcję charytatywną pod 
hasłem: Zostań Mikołajem dla potrzebują-
cych zwierząt- „ Nie żałuj grosika dla Szarika”. 
Miała ona na celu wsparcie mosińskiego 
schroniska dla zwierząt.   Zbiórka  pokar-
mów, które rodzice wraz z dziećmi dostar-

czali do przedszkolnego kosza trwała do 16 
grudnia.  Na kilka dni przed świętami Boże-
go Narodzenia zebrane puszki, suche karmy 
dostarczyliśmy do schroniska. Z pewnością  
były powodem radości  wielu podopiecz-
nych i ucieszyły nie jedne smutne oczy.
Pragniemy wyrazić z  serca płynące 

podziękowania  rodzicom,  dziadkom, 
opiekunom, którzy zakupując produk-
ty i pomagając dzieciom w przepro-
wadzeniu akcji  okazali zrozumienie,  
ofiarność i życzliwość, a nade wszystko 
wspaniały przykład. 
 Karolina Prajs

Jestem do dyspozycji mieszkańców
Od 2 listopada na stanowisku komendan-
ta Komisariatu Policji w Mosinie pracuje 
aspirant sztabowy mgr Artur Radzik. 
Przedstawiamy rozmowę z nowym ko-
mendantem, który jest wszechstronnie 
wykształcony i przygotowany do tej pra-
cy, a co najważniejsze posiada doświad-
czenie i jest zadowolony, że znalazł za-
trudnienie właśnie w naszej gminie. Do 
wiadomości mieszkańców podajemy też 
listę telefonów, na które można dzwonić 
w przypadku zdarzeń wymagających in-
terwencji Policji.

E. Bylczyńska: - Myślę, że mieszkańcy 
gminy o nowym komendancie chcie-
liby  dowiedzieć się jak najwięcej, 
np. co Pan robił dotychczas, gdzie 
pracował, dlaczego chciał zostać ko-
mendantem Policji w Mosinie? Oczy-
wiście, o ile to możliwe, proszę o jak 
najwięcej szczegółów z życia zawodo-
wego i prywatnego.  

Komendant Artur Radzik: 
- Mam 41 lat, w Policji pracuję od 20 lat, 
zaczynałem jako szeregowy policjant w 
komisariacie w Komornikach. Pracowa-
łem również w komisariatach w Dopiewie 
i Tarnowie Podgórnym. W 1999 roku po 
powrocie do Komornik pełniłem funkcję 
dzielnicowego. Od roku 2001 do 2010 
roku byłem tam kierownikiem ogniwa 
prewencji, pełniłem także obowiązki ko-
mendanta. W 2010 roku zostałem prze-
niesiony do wydziału prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu, do zespołu 
organizacji służby. Od stycznia 2011 r. 
przebywałem w Wyższej Szkole Policji 
w Szczytnie, gdzie ukończyłem kurs ofi-
cerski na szkoleniu absolwentów szkół 
wyższych. W sierpniu 2011r. powierzono 
mi obowiązki komendanta komisariatu 
Policji w Stęszewie. Jesienią przystąpi-
łem do postępowania kwalifikacyjnego 
(konkursu) na stanowisko komendanta 
komisariatu w Mosinie, przeszedłem je 
pozytywnie (startowało czterech kandy-
datów, dop. aut.) i od 2 listopada 2011 r. 
jestem komendantem w Mosinie na stałe. 
Obecnie oczekuję na nadanie stopnia ofi-
cerskiego przez prezydenta RP.
Ukończyłem Wyższą Szkołę Umiejętności 
Społecznych, studia licencjackie – zarzą-
dzanie i marketing, zarządzanie bezpie-
czeństwem i porządkiem publicznym 
i studia uzupełniające magisterskie – 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 
Hobby?
Biegam rekreacyjnie, jeżdżę rowerem.

Skąd Pan pochodzi, czy jest Pan miesz-
kańcem naszej gminy?
Pochodzę z gminy Dopiewo, od dwóch 
lat mieszkam z rodziną w Luboniu. Żona 
pracuje w służbie zdrowia, mam dwoje 
dzieci, córkę i syna (16 i 15 lat). 
Co Pan zastał w Mosinie po objęciu obo-
wiązków komendanta? Po raz pierwszy 
i już za Pana kadencji doszło do niety-
powej kradzieży samochodu. Na Czar-
nokurzu napadnięto kobietę, która 
wyjeżdżała rano do pracy i na moment 
pozostawiła samochód, żeby zamknąć 
bramę. Złodziej wsiadł, potrącił ko-
bietę i odjechał. O ile wiem nie został 
złapany. Czy więcej mamy tego typu 
przestępstw?
W Puszczykowie, przy ul. Wspólnej był 
drugi taki przypadek, ale tym zajmuje się 
Policja puszczykowska. W sprawie z Czar-
nokurza trwają czynności, na razie samo-
chodu nie odzyskano, oczywiście pojazd 
jest zarejestrowany w bazie jako poszuki-
wany, a dochodzenie trwa. 
Wiem od wiceburmistrza Waldemara 
Krzyżanowskiego, że zamierzacie Pano-
wie współpracować, czy to przełoży się 
na podniesienie bezpieczeństwa i zapo-
bieganie przestępstwom?
Będzie więcej patroli na terenie gminy, 
połączymy siły – Straż Miejska i my, co 
pomoże stworzyć dodatkowe patrole. 
Oprócz tego będzie wystawiony patrol 
z samych policjantów, podejrzewam, że 
pan komendant Straży też wystawi swój 
patrol, natomiast jeden plus jeden - to 
jest policjant i strażnik miejski – będą 
kierowani tam, gdzie będą wskazywały 
sygnały od społeczeństwa. Ponadto od 
listopada rozpocząłem takie działania, 
w które są zaangażowane siły i środki z 
zewnątrz – z Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu. Są to policjanci z wydziału 
zabezpieczenia miasta oraz policjanci z 
Komendy Wojewódzkiej z oddziału pre-
wencji. Jeśli chodzi o prewencję, są to 
policjanci, którzy pełnią służbę w patrolu 
pieszym na terenie Mosiny – trzy, cztery 
patrole dwuosobowe. 
Teren jest rozległy i niemałe jest tutaj za-
grożenie przestępczością, dlatego staram 
się o te dodatkowe siły z Poznania. Efekty 
już są – zatrzymujemy kierowców prowa-
dzących pojazdy pod wpływem alkoho-
lu i narkotyków (urządzenie, za pomocą 
którego wykrywa się środki odurzające 
posiada Policja poznańska). Na przykład 
w jednym dniu było tu łącznie 22 poli-
cjantów, dziewięć radiowozów, w tym 
dwa cywilne. Ich działania dotyczą nie 

tylko przestępstw drogowych czy kra-
dzieży samochodów, przy okazji takich 
patroli wychodzą inne przestępstwa. 
Wzrosła ostatnio liczba przestępstw?
Przed świętami było więcej włamań do 
mieszkań i kradzieży w sklepach. Kradzie-
że zdarzały się w dzień, nawet w czasie 
nieobecności właścicieli, którzy na dwie, 
trzy godziny wyjeżdżali na zakupy. Mieli-
śmy kilka osób, które kradną notorycznie 
w supermarketach. Ale one świadomie 
kradną do wartości kwoty 250 zł, co kwa-
lifikuje się do wykroczenia i jeżeli zosta-
ją zatrzymane, karane są mandatem do 
wys. 500 zł. Jest to przestępczość pospo-
lita, która bardzo dokucza lokalnej spo-
łeczności. 
Czy mieszkańcy mogą kontaktować się z 
Panem bezpośrednio?
Tak, dyżuruję w poniedziałki od 15.30 
do17.30 i jestem do dyspozycji miesz-
kańców. Oprócz tego można się kontak-
tować ze swoimi dzielnicowymi, telefony 
i nazwiska dzielnicowych podane są na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 
Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę 
i prosimy mieszkańców o sygnalizowanie 
swoich spostrzeżeń, czy zawiadamianie 
o niepokojących zjawiskach. Posiadamy 
czynny całą dobę telefon komórkowy w 
radiowozie interwencyjnym. 
Ilu policjantów pracuje w mosińskim 
komisariacie Policji?
Stan etatowy to 25 osób, a chwili obecnej 
pracuje 22 policjantów (3 nowo przyję-
tych funkcjonariuszy odbywa  przeszko-
lenie podstawowe)  . Zespół jest młody i 
bardzo dobry.
Jak pracuje się Panu w Mosinie, w po-
równaniu do poprzednich gmin, np. 
do Komornik czy Stęszewa?
Bardzo dobrze, są młodzi ludzie chętni do 
pracy, bardzo zaangażowani, odpowie-
dzialni. Jestem zadowolony ze współpra-
cy z tutejszym samorządem, który wspie-
ra mnie w działaniach na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa. 
Dziękuję za rozmowę
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je m. in. ze „Świerszczykiem”, do którego pisuje bajki w cyklu „Wiel-
kie czytanie”. Jej opowiadania dla najmłodszych publikowane są 
też w antologiach. Kilka z nich czyta Anna Dymna, z czego autorka 
jest bardzo dumna.
Autorskie plany
We wrześniu ubiegłego roku mieliśmy okazję zapoznać się bliżej z 
jej twórczością na bardzo udanym wieczorze autorskim zorganizo-
wanym w Mosińskim Ośrodku Kultury przez MOK oraz Mosińską Bi-
bliotekę Publiczną. Autorka mówiła o swoich inspiracjach literackich, 
o rodzinie, a także planach na przyszłość. - Spotkanie z czytelnikami to 
prawdziwe wyzwanie dla każdego autora. Na szczęście miła atmosfera, 
jaka panowała na sali Ośrodka Kultury oraz ciepłe przyjęcie przez miesz-
kańców Mosiny, pozwoliły mi na szybkie pozbycie się stresu. Poza tym 
aktorskie zaangażowanie osób prowadzących ten wieczór sprawiło, że 
ze strony widowni dochodził śmiech, więc mogę żywić nadzieję, że nikt 
się nie wynudził – mówi z uśmiechem.
A jakie są jej plany na przyszłość? - Mam jedno wielkie marzenie! 
Staram się o wydanie zbioru opowiadań pod tytułem „Grzdyle i Szkod-
niki” o nietuzinkowych przygodach moich dzieci i ich sąsiadów. Będą 
to opowieści oparte na autentycznych przeżyciach grupki małych 
przyjaciół, żyjących wśród dzikiej przyrody. - Czego tu nie ma! Jest 
spotkanie z na pół oswojonym dzikiem, nauka jazdy na koniach, ho-
dowanie w domu małych sikorek, niebezpieczna przygoda z gniazdem 
szerszeni zbudowanych na dębie, przeżycie porodu szczeniaków, łapa-
nie jaszczurek wygrzewających się na olbrzymich kamieniach skalnia-
ka, a nawet pewna Baba Jaga...- mówi z entuzjazmem autorka.
Więcej informacji o licznych osiągnięciach Zofii Staniszewskiej 
znajduje się na stronie internetowej autorki: 
www.zofiastaniszewska.com

Uroczy dom, położony gdzieś pomiędzy 
przysłowiowym nigdzie i między, mieści 
w sobie dużo ciepła i zdaje się wtapiać w 
piękny pejzaż, który rozpościera się za jego 
oknami. Mieszka w nim  dramatopisarka, 
autorka powieści i książek dla dzieci - Zofia 
Staniszewska, wraz z mężem i dwójką dzie-
ci – chłopcem i dziewczynką. Razem z nimi, 
jak mówi pisarka, mieszka jeszcze dwójka 
koni, pies, koty i pająki. - Dorastałam w sza-
rym blokowisku wielkiego miasta, a wakacje 
u dziadków na wsi były dla mnie wstępem do 
innego, bardziej tajemniczego świata. Szyb-
ko zdałam sobie sprawę, że poszukam domu 
gdzieś między polami a lasem, szczególnie, że 
planowaliśmy razem z mężem i przyjaciółmi 
trzymać konie.
Ballada o czarownicy
Na dobre, jej działalność jako pisarki i poet-
ki, zaczęła się w 2008 roku, gdy jej dramat – 
„Ballada dworcowa” zdobył wyróżnienie w 
IV Ogólnopolskim Konkursie Dramaturgicz-
nym „Lustro. Obraz. Iluzja”, organizowanym 
przez „Dialog” i Ośrodek Teatralny Łódzkiego 
Domu Kultury. Jej bardzo udany powieścio-
wy debiut - „Czarownica z Radosnej” (2008), 
również odniósł sukces. Jest to historia Jago-
dy - nauczycielki, która mieszkając samotnie 
w domu pod lasem, wychowuje dwoje dzieci 
i co jakiś czas odpiera (z różnym skutkiem) 
zaloty przystojnych mężczyzn walczących 
o jej względy. Książka stanowi swoisty kon-
glomerat zainteresowań i poglądów Zofii 
Staniszewskiej. Możemy w niej odnaleźć 
zarówno powiastkę filozoficzną, bajkę, ro-
mans, kryminał, doprawioną literackim chilli 
autobiografię czy nawet...książkę kucharską. 
Autorka wplątuje również w treść elementy 
językowego humoru, stara się opowiadać o 
rzeczach zwykłych, ale także o sprawach, któ-
re na co dzień nie zajmują myśli wielu ludzi, 
np. o kosmosie. Zarówno ustami dzieci jak i 
bohaterki, zadaje mnóstwo ważnych pytań, 
a wplatane co kilka rozdziałów bajki, które Ja-
goda opowiada dzieciom na dobranoc, bar-
dzo zgrabnie na nie odpowiadają. - Pomysł 
na debiut dojrzewał długo, kilka lat. Książka 
wyrosła z konkretnych sytuacji – przeprowadz-
ka, liczne zwierzęta w domu i wokół domu, 
hobby astronomiczne –  ale Jagoda z powieści 
nie jest mną, wątki autobiograficzne zostały 
przefiltrowane tak, żeby mogła powstać litera-
tura. Najzabawniejsze jest jednak to, że główną 

bohaterkę uczyniłam bibliotekarką, a po trzech 
latach, trochę proroczo, sama nią zostałam – 
śmieje się pisarka.
Dla dorosłych...
W 2009 roku Zofia Staniszewska ukazała 
światu swoje poetyckie zdolności, kiedy 
to ukazał się jej tomik „Jak to było z Zofią 
i gwiazdą”. Ten rok również okazał się dla 
niej szczęśliwy z innego względu, ponie-
waż zdobyła główną nagrodę na Gdań-
skim Festiwalu Teatralnym WINDOWISKO 
za swoją sztukę „Urodziłaś się prostytut-
ką”. - Nagroda na Festiwalu Teatralnym była 
dla mnie wielkim przeżyciem, ale jeszcze 
większe wrażenie wywarło na mnie scenicz-
ne czytanie mojej sztuki przez aktorów. To 
prawdziwa frajda patrzeć, jak postacie z wy-
obraźni nagle nabierają konkretnych kształ-
tów: mają swój głos, wygląd i osobowość.
Nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka 
w 2010 roku ukazała się jej druga powieść - 
„Moja les”, która poruszyła kontrowersyjny 
nadal w Polsce temat miłości pomiędzy dwie-
ma kobietami. Bohaterki powieści walczą z 
wszechobecną homofobią oraz mężczyzna-
mi, którzy przybierają postać nieskompliko-
wanych i niezbyt rozgarniętych osobników. 
Podobnie jak Jagoda - bohaterka poprzedniej 
powieści - Miłka i Dorota mają dwójkę dzieci 
– córki, i podobnie mają specyficzny pogląd 
na kwestię Boga i zachowania ludzkiego. Jed-
nak wymowa „Mojej les” jest zupełnie inna, 

tak samo jak ostatnie zdania kończące tę 
powieść. - Historia opowiedziana w „Mojej les” 
to w Polsce ciągle pole minowe – mówi Zofia 
Staniszewska. - Chciałam przybliżyć prawdę, że 
uczucie w związku wszędzie wygląda tak samo, 
niezależnie od czasów, szerokości geograficznej 
czy płci. Bardzo ucieszyłam się z listów od czytel-
ników – niektórzy pisali, że dzięki lekturze prze-
wartościowali swoje opinie.
...i dla dzieci
Niedawno ukazała się książka „Ale plama! 
Czyli dobre maniery i domowe afery” skie-
rowana do dzieci. Mogą się z niej nauczyć 
zasad dobrego wychowania, tzw. savo-
ir-vivre’u czy bon-tonu. Autorka w formie 
krótkich opowiadań przedstawia niespełna 
trzydzieści zabawnych historii z życia ro-
dzeństwa: Kingi i Makarego. Każdy rozdział 
dotyczy innego zagadnienia z dziedziny 
dobrego wychowania. - „Plama” składa się z 
humorystycznych opowiadań, ale też z części 
bardziej edukacyjnej, obejmującej ciekawost-
ki i anegdotki dotyczące pojęcia kulturalne-
go zachowania w innych częściach świata. 
Przygody wujka Obieżyświata ukazują całą 
różnorodność pojęcia bon tonu. - To, co dla 
nas może być oznaką lekceważenia lub braku 
dobrego wychowania (jak publiczne plucie, 
bekanie przy stole czy jedzenie rękami) w in-
nych kulturach uchodzi za oznakę towarzy-
skiej ogłady – wyjaśnia autorka. 
Uwielbia tworzyć dla dzieci – współpracu-

List do Redakcji

Szanowni  Państwo,
zwracam się do Was z prośbą o pomoc w sprawie ocalenia od 
likwidacji sali prób dla zespołów muzycznych z Puszczykowa. 
W dniu dzisiejszym (4.01.12) otrzymaliśmy pisma nakazujące 
opuszczenie Sali Klubowej, którą użytkowaliśmy jako zespoły od 
wielu lat i zabrania składowanego tam sprzętu. Uważamy tą de-
cyzję za skandaliczną, za przysłowiowy „cios poniżej pasa” , nie-
przystający Miastu, które w tym roku obchodzi 50-lecie  nadania 
Praw Miejskich. Tak więc w czasie kiedy uroczystym Koncertem 
Noworocznym inauguruje się powyższy fakt, drugą ręką podpi-
suje się decyzję, która dla muzykujących w tym mieście jest po 
prostu oburzająca.
Sala Prób zawsze była otwarta na nowe inicjatywy i zespoły, w 
ostatnim czasie korzystało z niej wiele zespołów,  między innymi-
:Baba Yago Oyo, Dżentelmani, Kostek Band, Scotish Budget, The 
Fjuz, Grass Machine, The Kryzys, Road House Blue, Protest i inne.... 
Wiele osób w różnym wieku, od nastolatków po prawie pięć-
dziesięciolatków. Pomagaliśmy sobie wzajemnie, zarówno na 
płaszczyźnie artystycznej, jak i sprzętowej.Zespoły uczestni-
czyły aktywnie w organizacji WOŚP, grały za darmo na dniach 
Puszczykowa, a także organizowały za własne środki imprezy 
koncertowe na terenie miasta takie jak: Rockomotywa, Miesz-
kańcy Mieszkańcom, Pociąg do Muzy w Lokomotywie i inne po-
jedyncze koncerty...
W lipcu ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że dotychczaso-
we miejsce zostało przekazane SP nr 1 i będzie remontowane 
w celu adaptacji na sale lekcyjne. Oczywiście rozumiemy po-
trzeby lokalowe dzieci i zaakceptowaliśmy ten stan rzeczy, od 

października wystawiane są także faktury obciążające repre-
zentantów zespołów za koszty eksploatacji sali - podpisaliśmy 
stosowne umowy.   Jednocześnie będąc na Komisji Kultury, 
Edukacji i Sportu w lipcu 2011 uzyskałem zapewnienie Pana 
Burmistrza Andrzeja Balcerka i Zastępcy Burmistrza Władysła-
wa Ślisińskiego o pełnej współpracy z nami w celu rozwiązania 
problemu. Rozmawiałem z tymi osobami także później w przy-
jaznej atmosferze, padały także propozycje  ewentualnych roz-
wiązań typu Bunkier na Starym Puszczykowie, nastawnia PKP, 
jakieś pomieszczenie przy EKO RONDO. Koledzy z innych zespo-
łów od swoich radnych słyszeli o ew. lokalizacji w SP  nr 2, czy w 
pomieszczeniach byłej Spółdzielni...
Niestety, jedynym odzewem ze strony Miasta jak na razie jest pi-
smo nakazujące usunięcie sprzętu. Jako obywatele tego Miasta 
i wyborcy nie rozumiemy, dlaczego planuje się wydać 220 tys. 
złotych na występy jakichś „gwiazd” na Dniach Puszczykowa, a 
za wielokrotnie niższą cenę nie potrafi się rozwiązać najprost-
szych spraw. Oczekujemy od Miasta pomocy i pośrednictwa w 
znalezieniu odpowiedniego pomieszczenia, oraz stosownego 
do możliwości wsparcia naszej inicjatywy prowadzenia działal-
ności kulturalnej.
Ze swojej strony deklarujemy pełne życzliwości współdziałanie 
w tym celu, oraz obecność na najbliższych sesjach Rady Miasta i 
posiedzeniach stosownej Komisji.
 Z upoważnienia i w imieniu zespołów, z poważaniem 
 dr med. Michał Dydowicz 
 ul. Wspólna 16
 62-041 Puszczykowo.

Zespołowy koniec?

Czar pisania
Rozległe pola pokryte falującą pszenicą, przebiegająca sarna, czasem stado dzików czy danieli. Noce 
czarne jak smoła. Po lewej stronie ciemny las, po prawej ogrodzony i zarośnięty teren, na którym żywota 
dokonały liczne urządzenia mechaniczne. Gdzieś z tyłu słychać rżenie koni i szczekanie psa. Poza tymi 
dźwiękami, wokół panuje niczym niezmącona cisza. To nie sceneria z książki Tołstoja, ani pejzaż z nowe-
go filmu Larsa von Triera. To codzienny widok z okna, jaki widzi pisarka - Zofia Staniszewska, mieszkanka 
gminy Mosina, a od niedawna pracownik Mosińskiej Biblioteki Publicznej.

Piotr Mikołajczak



14 15

Pożegnanie Mikołaja 7 stycznia 2012 r. w Mosinie

Msza św. w kościele 
p.w. Św. Mikołaja
Ks.Proboszcz Edward Majka: 
„Drogi przyjacielu, gdy będziesz przy stole wi-
gilijnym i będziesz się dzielił opłatkiem, w tej 
chwili radości  pomódl się za mnie. By Pan Bóg 
obdarzył mnie zdrowiem, bym mógł służyć 
chorym, potrzebującym i nieść pokój od Dzie-
ciątka Jezus. Drogi przyjacielu, gdyby Pan Bóg 
zdecydował inaczej, pomódl się o życie wiecz-
ne dla mnie”.
… Niech te słowa będą wołaniem skiero-
wanym do każdego z nas… Ale módlmy 
się, jak On tego chciał, bo jeśli modlitwa nie 
jest już Jemu potrzebna, to wróci do nas, do 
tych, którzy najbardziej tej modlitwy po-
trzebują… 

Mosiński cmentarz
Andrzej Stelmach:
… Kiedy każdego dnia w  Chicago przygo-
towywał się do modlitwy, wszystkich Was, 
wspominał. Takie miał pragnienie stanąć tu 
na mosińskiej, ojczystej ziemi i każdego z Was 
z osobna przytulić. Myślę, wiem i czuję, że dzi-
siaj w swoim rozmodlonym sercu zabrał Was 
wszystkich tam do Królestwa Niebieskiego… 
To Wy umocniliście Go swoją modlitwą, wia-
rą, swoją pracą, oddaniem, wsparciem. To 
Wyście z  niego zrobili wielkiego bojownika 
w  tej chorobie. To Wy wynieśliście te hasła 
„Nigdy się nie poddawaj”. I  On nigdy się nie 
poddawał. To Wy mówiliście Mu, że zwycięży. 
I zwyciężył… To nic, że choroba Go pokona-
ła, do końca wierzył, że Pan Bóg Go uzdrowi, 
do ostatniej sekundy życia… I że będzie mógł 
służyć tak, jak napisał w ostatnim liście – cho-
rym, potrzebującym, cierpiącym. Że będzie 
mógł nieść pokój od Dzieciątka Jezus. Bardzo 
pragnął przekazać Wam ten pokój…
Ja stanąłem tutaj i mam Jego serce w swo-
im sercu. Dlatego przekazuję Wam Jego 
pokój. Pokój, który jednoczył wszystkich lu-
dzi - wielkie rzesze ludzi - tutaj i w Chicago. 
Wiele dzieł powstało tutaj i  tam, z  Waszy-
mi ofiarami, ciężką pracą i  modlitwą. Nie 
możemy tego zmarnować… Wierzę, że ta 
śmierć nas nie dzieli, lecz jednoczy jeszcze 
bardziej… Dzisiaj będę czuwał przed Naj-
świętszym Sakramentem całą noc. I  ofia-
ruję swoje modlitwy i  przeżycia za Was 
wszystkich, których Pan Bóg postawił na 
naszej drodze. Cóż ja mogę dla Was zrobić? 
Mogę tylko wszystko Panu przedstawić 
i prosić o Łaskę dla Was i Waszych rodzin. 
Niech Was obdarza tym pokojem, który 
Mikołaj chciał nieść, pokojem, który jest 
potrzebny każdemu z nas. Wszystkim Wam 
dziękuję, niech Pan Bóg błogosławi Was…
E.B.

Ostatni list Mikołaja
Wigilia i Święta Bożego Narodzenia to czas najpiękniejszy, zawsze 
szczególnie oczekiwany, jak tylko pamiętam od dziecka te nasze przy-
gotowania do Wigilii. Z bratem Marcinem mieliśmy wyznaczone swoje 
zadania, które musieliśmy wykonać i które z chęcią wykonywaliśmy, 
zawsze przynosiły nam ogromną radość. Oczywiście te zadania z wie-
kiem rosły, krojenie sałatek, sprzątanie domu i otoczenia, ubieranie 
choinki, pomagaliśmy mojemu Tatusiowi w sklepie spożywczym. Ro-
dzice przed Świętami mieli bardzo dużo pracy, moja Mama pracowa-
ła w firmie transportowej, gdzie wszyscy ze swoimi towarami chcieli 
zdążyć na czas by sprzedać. Kiedy skończyliśmy około 12 lat, z Marci-
nem pomagaliśmy też przy sprzedaży karpi, to był piękny czas. Kiedy 
wracam myślami do tych prac, chciałbym by to powróciło. Mimo tak 
ciężkiej pracy, umoczeni, zmarznięci, nieraz nawet nie było czasu zjeść, 
ale tyle przynosiło nam radości. Może wydawać się niezrozumiale, ale 
tę pracę przed Świętami kochałem najbardziej i żaden trud mnie nie 
zrażał. Powrót do domu, gorący prysznic, kolacja i skok do łóżka, a noc 
wydawała się jakby trwała 5 minut. Ach, miałem pisać o Wigilii, a ja tu o 
sprzedaży karpi, chociaż bez tego karpia w Polsce nie da się obchodzić 
Wigilii, na pewno znajduje się na każdym stole. Tak naprawdę interesu-
ję się rybami, lubię wędkować, to było moje ulubione spędzanie wol-
nego czasu. Mimo tych prac i przygotowań do Świąt, które miały służyć 
dla ciała, Rodzice nie zapominali o przygotowaniu się i nas duchowo. 
Czas oczekiwania na narodzenie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa 
był czasem szczególnej modlitwy, by przygotować swe serca na Jego 
przyjście. Jezus mógł tylko przyjść do oczyszczonego serca poprzez 
spowiedź, to był obowiązek tak się przygotować by Dzieciątko Jezus 
mogło zamieszkać w moim żłobku, przygotowanym tylko dla Niego. 
Atmosfera w domu panowała wyjątkowo radosna, cieszyliśmy się ze 
spotkania z dziadkiem, babcią, kuzynami i całą rodziną, po kolacji bar-
dzo ważnym momentem było czekanie na prezenty. Przychodzą wyda-
rzenia w życiu, że to, na co kiedyś czekałeś z utęsknieniem, nie ma dziś 
wielkiego znaczenia, że nie będzie tak jak było. 
W 2006 roku 13 grudnia umiera Mama, po operacji i krótkim pobycie 
w szpitalu, wszystko się zachwiało. Wraz z Tatą robimy wszystko, by te 
Święta były jak poprzednie, jednak brakuje takiego pełnego przeżywa-
nia radości. 
Pamiętam Wigilię w 2009 roku, gdyż w maju w trakcie zdawania ma-
tury zachorowałem na raka kości, w lipcu przeprowadzono operację 
wstawienia endoprotezy w mojej lewej nodze. Następnie podawano 
mi chemioterapię - 6 cykli, ostatni kończył się tydzień przed Wigilią i 
tak bardzo się cieszyłem, że sobie trochę spróbuję potraw wigilijnych. 
W Polsce po podaniu chemioterapii, przez tydzień nie mogłem nic jeść, 
tym bardziej się cieszyłem, zacząłem przygotowywać ulubione sałatki 
i potrawy przed Wigilią. Tata z Marcinem w tym okresie przedświątecz-
nym byli bardzo zajęci, czekałem na Wigilię i oczywiście na karpia, w 
pieczeniu którego mistrzem jest dziadek. W Wigilię od rana coś dziw-
nego zaczęło się dziać w moim organizmie, później nie mogłem już 
przełykać śliny, na potrawy wigilijne mogłem tylko popatrzeć. Myśleli-
śmy, że przejdzie po podaniu leków, jednak stan zdrowia się pogarszał 
i pojechaliśmy do szpitala, by pozostać w nim przez 2 tygodnie. To była 
moja jedyna Wigilia, podczas której nie spróbowałem żadnej potrawy, 
leżałem w bólach i myślałem, kiedy mi przejdzie. 
W marcu 2010 roku wylecieliśmy z Polski do Chicago z pewną funda-
cją, jedna z klinik w Chicago oferowała nam pomoc w leczeniu. Jednak 
okazało się, że rak kości atakuje i amputowano mi lewą całą nogę, na-
stępnie przeszedłem jeszcze  6 operacji. Fundacja i osoby w niej, które 
miały nam pomagać w walce z chorobą, okazały się oszustami i nacią-
gaczami. Czekamy nadal na ich rozliczenie, zastanawiam się, kiedy tacy 
ludzie zrozumieją, że oszukują chore dzieci na raka i wszystkich ofiaro-
dawców. Te pieniądze, które przywłaszczyliście nie były Wam dane na 
Wasze zachcianki, tylko na ratowanie życia chorych na raka dzieci. Tak 
nieraz sobie myślę, że warto by zapytać takie osoby, które oszukują, jak 
one przeżywają Wigilię, czy dzielenie się opłatkiem to dla nich tylko za-

bawa i czy pomyślą, ile krzywdy wyrządzili. 
W wrześniu 2010 roku wydawało się, że 
jesteśmy w beznadziejnej sytuacji i że nie 
damy rady, a tu Pan Bóg postawił prawdzi-
wych przyjaciół, którzy z czystego serca 
pragną nieść pomoc. Ostatnią Wigilię przeżywaliśmy w gronie 
naszych przyjaciół, którzy nas przygarnęli tu na ziemi chicagow-
skiej i do dzisiaj się nami opiekują, których wcześniej nie znaliśmy, 
a dzisiaj są dla nas najbliższą rodziną. Chciałbym w tym miejscu podzię-
kować wszystkim przyjaciołom za Wasze modlitwy, za każdą pomoc i 
za Wasze dobre serca. W obecnym czasie choroba postępuje, lekarze są 
bezradni, według ich opinii nie pozostało mi wiele dni życia. Każdego 
dnia słyszysz to samo, nic nie możemy już dla ciebie zrobić, czekaj na 
cud. Do Chicago lecieliśmy z takim hasłem NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ i 
ZAUFAJ PANU BOGU DO KOŃCA. Nie mam zamiaru się poddawać, cho-
ciaż wiem sytuacja jest poważna. 
Tak rozmyślam sobie, sam Pan Bóg wie, czy będę mógł tę nadchodzą-
cą Wigilię spędzić tutaj z Wami i podzielić się z Wami opłatkiem, czy 
Bóg Wszechmogący przygotował dla mnie Wigilię w innym miejscu. 
Wszystko w Jego Bożym Miłosierdziu składam i ufam, że On wie najle-
piej, co dla mnie jest najlepsze. 
Drogi przyjacielu, gdy będziesz przy stole wigilijnym i będziesz się dzie-
lił opłatkiem, w tej chwili radości pomódl się za mnie. By Pan Bóg obda-
rzył mnie zdrowiem, bym mógł służyć chorym, potrzebującym i nieść 
pokój od Dzieciątka Jezus. Drogi przyjacielu, gdyby Pan Bóg zdecydo-
wał inaczej, pomódl się o życie wieczne dla mnie.
Zachęcam do odwiedzania mojej strony internetowej, gdybyś chciał 
poznać moją historię: www.mikolaj-stelmach.pl
Życzę radości, pokoju, zdrowia i miłości w Wigilię i w każdym dniu życia. 
Niech Gwiazda Betlejemska rozjaśnia Wasze domy i serca.
 Pozdrawiam  Mikołaj Stelmach

Z bólem serca pragnę poinformować, że dnia 19.12.2011 r. o godz. 
19:37 w Chicago, po długiej chorobie i związanymi z nią  cierpie-
niami, powrócił do Domu Ojca mój 21 letni syn Mikołaj. 

Andrzej Stelmach

Wanda Wyszyńska-Suarez:
„A więc Kochany Mikołaju, pożegnaliśmy Cię wczoraj tutaj w Chicago. 
Jednak Twoja obecność nas nigdy nie opuszcza. Twoje pożegnanie było 
ustalone na godz. 20 ja pracowałam do 20:15 i wiedziałam, że się spóź-
nimy. Mąż mój z moim synem odebrali mnie z pracy i jedziemy, żeby 
zdążyć choć jeszcze na koniec Mszy św. Coś do mnie przemawia, żeby 
się nie śpieszyć, że zdążymy nawet na więcej niż tylko koniec Mszy. Po-
stanowiliśmy jechać ze spokojem. Wchodzimy do kościoła o godz. 20:34 
a tutaj pierwszy dzwonek i dopiero się Msza św. zaczęła. W momencie, 
kiedy już się drzwi kościelne za nami zamknęły. Ty MIKOŁAJU oczywiście 
witasz nas PIERWSZY.. Drogi MIKOŁAJU dziękujemy Tobie –ja, mój mąż 
i syn za prowadzenie nas, za SPOKÓJ, który dzięki TOBIE w nas trwał. Je-
steś z nami i dajesz świadectwa swojej obecności. Coś mi też mówiło, 
żeby uściskać tak inaczej, tak ciepło MARCINA -zrobiliśmy to i zrobiliśmy 
dla Ciebie. Tatuś też jest we wspaniałej kondycji - jak Go zawsze miałeś. 
Obiecał, że nie będzie płakać i sam tego pilnujesz Mikolaju… Ślicznie 
wyglądasz. Śpij słodziutko, śpij aniele nasz. DZIĘKUJEMY za TWOJĄ SIŁĘ, 
MOC. Jesteś WZOREM, JESTEŚ PRAWDZIWYM BOSKIM DZIEŁEM. 
Drogi Mikołaju, a więc Bóg potrzebował jednego jeszcze anioła i wy-
brał Ciebie. Śpij spokojnie i w radości Bożej wypełniaj następne pięk-
ne zadania. Cierpiałeś z uśmiechem na Twojej miłej buźce. Nikt by nie 
uwierzył, że coś Ciebie boli.... Z uśmiechem brałeś garść leków od pie-
lęgniarki i spokojnie zażywałeś, ufając BOGU w dalszej wędrówce... Mi-
kołaju - śpij Drogie Dziecko i ucałuj od nas wszystkich swoją Mamusię. 
Opowiedz o swoim dzielnym zaparciu. O Tatusiu Twoim, który oka z 
Ciebie nie spuszczał. Świeć Panie nad Jego Duszą”.     
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We wrześniu 2011 zostałem poproszony przez kolegów z Wiel-
kopolskiej Izby Lekarskiej o wzięcie udziału w spotkaniu z pa-
nią dr Wandą Błeńską 
z okazji 100-lecia jej urodzin. Zasugerowano mi, bym może po-
darował w imieniu naszego środowiska lekarskiego stosowny 
upominek. 
  Uznałem, że jest to dla mnie wyjątkowe wyróżnienie – spotka-
nie z tak sławną i godną szacunku osobą, która całe zawodowe 
życie, a także większość osobistego poświęciła ludziom chorym 
na jedną z najstraszniejszych chorób - na trąd, jednocześnie 
będąc misjonarką i żarliwą katoliczką. Poznanianka, pracowa-
ła przez cały czas w Afryce wśród ludzi niejednokrotnie przez 
tę zaraźliwą chorobę koszmarnie i trwale okaleczonych, wśród 
najbiedniejszych z ubogich. Miejscowi nazywali ją „Dokta”, a 
życzliwi, śledzący jej pracę i poświęcenie - Matką Teresą Trędo-
watych. Pomyślałem, że z tych powodów upominek powinien 
jakoś zwieńczać i łączyć te fakty. I wybrałem… po prostu jedną 
z moich prac przedstawiających Chrystusa Ukrzyżowanego. 
Symbol Męki, ale przede wszystkim niepojętej Miłości. Koledzy 
z Izby zaakceptowali mój pomysł.
Musiałem jeszcze ułożyć słowa, w jakich powinienem wyrazić 
to, co czuję wręczając ten szczególny prezent osobie tak wy-
jątkowej. I jak ona Go przyjmie? Czy to istotnie jest stosowne?
Z tymi wątpliwościami pojechałem na spotkanie dnia 3 listo-
pada do siedziby Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu. Na 
chwilę przedtem wstąpiłem do pobliskiego kościoła Dominika-
nów, który był i jest ulubionym miejscem spotkań dr Błeńskiej 
z Bogiem. I tu zadziałała Boska reżyseria: w czasie Mszy św. 
ksiądz odczytał ewangelię z przypowieścią o dobrym Sama-
rytaninie. Chrystus odpowiedział w niej na pytanie faryzeusza: 
kto jest moim bliźnim? A kiedy ten dokonał właściwego wybo-
ru wskazując na dobroczyńcę jako bliźniego, Jezus zalecił: „Idź, 
i ty czyń podobnie”…
Nie musiałem już się zastanawiać, czy wybór upominku - 
symbolu jest właściwy. I jeszcze „spłynął” na mnie wierszyk, 
który załączam.
 R. Krawiec lekarz 
     

Dokta

Dr.Wandzie Błeńskiej
W 100 lecie Jej Urodzin

Powiedziano w Piśmie, iż Bóg tak umiłował świat,
Że Jezusa, Syna Swego Jedynego dał
I przykazanie, że każdy bliźni to nasz brat
Niezależnie od przekonań czy urody ciał.
  
 Zaś doktor Błeńska najsłabszych umiłowała,
 Dzieci i trędowatych - życie swe im poświęciła.
 Dobro, wrażliwość na biedę i ból promowała.
 Niech Bóg Pani błogosławi! 
 I obyś z nami, Dokta, jak najdłużej była! 
 
   Ryszard Krawiec
   Poznań, 30.10.2011.
           

Wanda Maria Błeńska, (ur. 30.X.1911 r. w Poznaniu - lekarka 
polska, misjonarka.
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego z 
1934 roku. W latach 1934–1936 pracowała w Szpitalu Miejskim w 
Toruniu, w latach 1936–1945 w PZH tamże, w roku 1939 w Szpitalu 
Morskim w Gdyni, w latach 1945–1946 w PZH i Akademii Lekarskiej w 
Gdańsku. W 1950 ukończyła kursy medycyny tropikalnej w Hamburgu 
i Liverpoolu. Pracowała w latach 1951–1994 w ośrodku leczenia trądu 
w Bulubie nad Jeziorem Wiktorii w Ugandzie, a w latach 1951–1983 
była lekarzem naczelnym. Początkowo mała placówka prowadzona 
przez irlandzkie franciszkanki, stała się pod jej kierownictwem nowo-
czesnym centrum leczniczym i szkoleniowym ze 100 łóżkowym szpi-
talem i oddziałem dziecięcym, zapleczem diagnostycznym, domami 
dla trędowatych i kościołem, noszącym obecnie jej imię („Buluba Le-
prosy Centre, The Wanda Blenska Training Centre”). W ośrodku tym, 
oprócz szkoleń dla lekarzy, dr Błeńska zainicjowała i zorganizowała 
kursy opiekunów nad trędowatymi (Leprosy Assistents Training Co-
urses). Wraz z dr Błeńską w Bulubie pracowali inni polscy lekarze: dr 
Bohdan Kozłowski, dr Wanda Marczak-Malczewska, dr Elżbieta Koła-
kowska, dr Henryk Nowak. Jej długoletnia praca sprawiła, że dorobiła 
się przydomka „Matki Trędowatych”, a miejscowi nazywali ją „Dokta”. W 
1993 roku powróciła do Polski, osiedliła się w Poznaniu.
Była żołnierzem AK, członkiem Rady Fundacji Pomocy Humanitarnej 
Redemptoris Missio. Jest patronką Piątkowskiej Szkoły Uspołecznio-
nej i Społecznej na ul. Stróżyńskiego w Poznaniu i Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Niepruszewie. (Wikipedia)
„Od wyjazdu z Buluby dr Błeńska jeszcze dwukrotnie odwiedziła Ugan-
dę. Pierwszy raz w roku 1993 podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Afry-
ki, a drugi raz rok później z okazji 60-lecia istnienia leprozorium, które 
dzięki niej stało się znanym na całym świecie Centrum Leczenia Trądu. 
W 1993 roku przekazała hospicjum w ręce miejscowych lekarzy, któ-
rzy nazwali ten ośrodek na jej cześć: „Maria Błeńska Training” (Ośrodek 
Szkoleniowy im. Marii Błeńskiej). Natomiast władze Ugandy przyznały 
jej honorowe obywatelstwo tego kraju. Dodatkowo nasze państwo 
odznaczyło ją Orderem Orła Białego. Następnie otrzymała trzy papie-
skie odznaczenia m.in. Pro Ecclesiae Pontifcae. Jubileuszowy 2000 rok 
przyniósł jej od dzieci Order Uśmiechu, zaś Akademia Medyczna w Po-
znaniu przyznała jej tytuł Honoris Causa. 19 października 2003 roku dr 
Wanda Błeńska podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczył 
poznański Arcybiskup Stanisław Gądecki została odznaczona Orderem 
św. Sylwestra. Z ust Poznańskiego Metropolity padły słowa, że zarówno 
bł. Matka Teresa z Kalkuty, jak i dr Wanda Błeńska „czynią dzieło misyj-
ne czymś nadzwyczaj wyzywającym, ponieważ podejmują je ludzie, 
którzy nie cieszą się, ani też wielkim bogactwem, ani też wielkim zdro-
wiem, ale w swojej fizycznej kruchości wychodzą do innych w całości 
oparci na duchu Chrystusowym”. Należy też dodać, że od czasów Jana 
Pawła II takie odznaczenie przyznawano tylko mężczyznom”. 
 Źródło: http://www.medicus.amp.edu.pl
 Wzory powołań misyjnych

Boża reżyseriaW rocznicę niepodległościowego
zrywu Wielkopolan

W 93. rocznicę wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego 27 grudnia 2011 r. władze 
Mosiny, radni Rady Miejskiej, harcerze, 
Bractwo Kurkowe i mieszkańcy złożyli 
wieniec i kwiaty pod pomnikiem poświę-
conym Piotrowi Mockowi, powstańcowi 
urodzonemu w Mosinie oraz minutą ci-
szy uczcili pamięć poległych w powsta-
niu. Burmistrz Mosiny przypomniała 
zebranym doniosłość zwycięstwa tego 
niepodległościowego zrywu Wielkopo-
lan, dzięki któremu w granicach państwa 
polskiego, po 123 latach niewoli znalazła 
się znaczna część Wielkopolski. (eb)

Wielka szkoda, że nie będzie już 
lodowiska w Puszczykowie

List do Redakcji

Szanowni Państwo,
Zwracam się z  prośbą o  rozważenie 
wspólnej międzygminnej inicjatywy 
zorganizowania i  utrzymania w  sezonie 
zimowym lodowiska dla Mosiny i  Pusz-
czykowa, w jakimś ogólnodostępnym ko-
munikacyjnie miejscu.
Dwuletnia dotąd tradycja i możliwość korzy-
stania z takiego obiektu w Puszczykowie była 
genialną propozycją dla wszystkich aktyw-
nych mieszkańców okolic, praktycznie bez 
ograniczeń wiekowych. Gdyby ją podtrzymać 
moglibyśmy dodatkowo cieszyć się np. zaję-
ciami z nauki, a także doskonalenia jazdy, mieć 
wspaniałą atrakcję na ferie zimowe, okres 
międzyświąteczny, możliwość poszerzenia – 
choćby odpłatnie – sposobów prowadzenia 
zajęć szkolnych z WF w szkołach.
Przez te dwa lata lodowisko w Puszczyko-
wie zdążyło się bardzo wpisać w  lokalne 

atrakcje. Wyjazdy do Poznania czy Śremu 
są znacznie droższe i bardziej czasochłon-
ne, a  dla wielu po prostu niemożliwe. 
Z pewnością mankamentem był brak ma-
szyny do lepszego utrzymania lodu, po 
południu jazda była zdecydowanie mniej 
komfortowa. Ale wszystkiego nie można 
mieć od razu. W każdym razie brak lodowi-
ska to BARDZO SMUTNA wiadomość.
Sprawa wysokich kosztów jest jasna, jednak 
im lepsza lokalizacja i promocja (nawet nie-
mal bezkosztowa z  wykorzystaniem miej-
skich stron internetowych i prostych ulotek) 
tym większe szanse, że wpływy będą jednak 
równoważyć nakład inwestycji, poza tym 
taki obiekt musi przyzwyczaić do siebie 
mieszkańców i wpisać się w listę regular-
nych działań, wówczas kondycja finansowa 
może być znacznie lepsza.
Argument kosztów jest oczywisty i trudno 

z  nim dyskutować. Pytanie tylko, czemu 
zbiegł się z  faktem, że po wyborach takie 
decyzje łatwiej jest władzom podejmo-
wać? Wielka szkoda, że nie będzie już lodo-
wiska w Puszczykowie. 
Jako mieszkaniec sąsiedniej gminy (Mosina) 
sugeruję  podjąć starania, by w przyszłości  ta-
kie przedsięwzięcie na przykład podzielić 
kosztowo między naszymi miastami i promo-
wać nieco mocniej, by zwiększyło się obcią-
żenie klientami, a co za tym idzie także przy-
chody. Dostosowanie (synchronizacja godzin 
wejść) z  komunikacją miejską też mogłoby 
być dobrym pomysłem. W każdym razie po-
mysł wspólnego przedsięwzięcia podsuwam 
naszym samorządowcom - jako mieszkaniec 
i podatnik mam do tego przecież prawo.
 Z poważaniem, 
 Krzysztof Szewczyk,
 mieszkaniec Mosiny
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Sztuka cudownie zaangażowana
Nie wszyscy wiedzą, że od ubiegłego roku Łukasz Kuropaczewski, światowej sła-
wy wirtuoz gitary klasycznej jest mieszkańcem Puszczykowa. Miłośnikom gitary 
mistrza nie trzeba przedstawiać. 

Występował z  gorąco przyjmowany-
mi recitalami w  wielu krajach świata, 
w  Carnegie Hall, Royal Festival Hall, czy 
Concertgebouw; od Japonii po Panamę. 
Wszędzie ma swoich fanów. Jest współ-
założycielem i  dyrektorem artystycz-
nym Polskiej Akademii Gitary. Studiował 
u Maestro Manuela Barrueco w The Johns 
Hopkins University w  Baltimore, w  USA. 
Mistrzowskie lekcje i  kursy prowadzi 
podczas wielu festiwali w Europie, a tak-
że na uniwersytetach w  Europie i  obu 
Amerykach. Jest wykładowcą Akademii 
Muzycznej w  Poznaniu, gdzie prowadzi 
międzynarodową klasę gitary.

Spotkanie przy kominku
Mówią o niej z czułością – Babcia Krysia. 
Dr Krystyna Piotrowska jest wielką wiel-
bicielką talentu artysty i  przyjacielem 
Polskiej Akademii Gitary. Uważa, że to, 
co potrafi wydobyć z  instrumentu pan 
Łukasz jest niebywałe. On sam zresztą 
twierdzi, że gitara potrafi szeptać, krzy-
czeć, płakać… 
W  styczniowy, deszczowy wieczór dr 
Piotrowska zgromadziła w  swoim pusz-
czykowskim domu ludzi, którzy potrafią 
sprawić, że sztuka cudownie angażuje 
się społecznie. Piękną więź i zażyłość łą-
czącą panią domu z gośćmi widać było 
już od progu. 

- Pani Krystyna jest dla nas takim dobrym 
duchem, pomaga organizować kon-
certy, czyni to z  wielką kulturą, ciepłem 
i uczuciem, jest naszym aniołem, bardzo 
ją kochamy, mówią jeden przez drugie-
go i  rozchodzą się po mieszkaniu z miłą 
swobodą, wesoło rozmawiając. Łukasz 
Kuropaczewski wędruje do kuchni na 
poszukiwanie ciasta (jak się potem oka-
zało, wiedział, co robi, bo mazurek pani 
Krystyny jest doskonały), jego żona Mag-
dalena nakrywa do stołu, a  Przemysław 
Kieliszewski, menadżer mistrza gitary 
i dyrektor Polskiej Akademii Gitary – pali 
w kominku. Na stole czekają już piernicz-
ki w kształcie gitary. 
- Poznaliśmy się 11 lat temu, przed wyjaz-
dem Łukasza do USA, opowiada dr Kie-
liszewski. - Festiwal gitarowy będziemy 
w tym roku organizować po raz piąty. A za-
częło się trochę przez przypadek. Nauczy-
ciel Łukasza – prof. Piotr Zaleski, który or-
ganizował przez 17 lat w Szczawnie Zdroju 
najważniejszy kurs gitary klasycznej w Pol-
sce, zwierzył się, że jest już zmęczony tym 
kursem i chętnie przekazałby pałeczkę Łu-
kaszowi. Zaproponowaliśmy, by tę inicja-
tywę przenieść do Wielkopolski. 
W  przedsięwzięciu tym uczestniczy tak-
że dr Marcin Poprawski, który podobnie 
jak Przemysław Kieliszewski jest znanym 
działaczem i badaczem kultury w Pozna-

niu. Grupa przy-
jaciół postano-
wiła rozwinąć 
kurs, bo doszła 
do wniosku, że 
szkoda byłoby 
z a p r z e p a ś c i ć 
taką tradycję. Tak powstała Polska Aka-
demia Gitary – międzynarodowy kurs 
z  prawdziwego zdarzenia, rozwinięty 
w  ogromny Festiwal, którego ideą jest 
prezentowanie i  upowszechnianie mu-
zyki na najwyższym poziomie. Wspiera ją 
Stowarzyszenie Wielkopolan Bona Fide. 
- Oprócz pracy zawodowej chcemy robić 
coś dobrego, nie tylko zarabiać pienią-
dze, dlatego siedem lat temu założyliśmy 
stowarzyszenie Bona Fide, wyjaśnia dr 
Kieliszewski. – Obok działalności cha-
rytatywnej, organizowaliśmy spotka-
nia z  ciekawymi ludźmi, by się rozwijać. 
Jako trzecie postanowiliśmy prowadzić 
działalność kulturalną, edukacyjną - Aka-
demię Gitary. Nie jest to wielkie stowa-
rzyszenie, liczy kilkadziesiąt osób około 
czterdziestoletnich, które oprócz tego, że 
prowadzą duże firmy, albo w nich pracu-
ją, a także pracują na uczelniach (niedłu-
go będziemy mieć w naszym gronie dru-
giego profesora), mają potrzebę działać 
społecznie. 

Akademia od razu zaczęła działać na 
szeroką skalę
- Łukasz ma niesamowitą markę na świe-
cie. W  środowisku muzycznym i  gitaro-
wym jest bardzo rozpoznawalną posta-
cią. W  Akademii Muzycznej w  Poznaniu 
studiuje u  niego m.in. znakomity Biało-
rusin – Igor Dedusenko, student z  USA 
na stypendium Fulbrighta, był student 
z Azji, a w przyszłym roku z Wielkiej Bry-
tanii. Jest też czołówka polskiej młodzie-
ży. W  tym roku postanowiliśmy zorga-
nizować w  Poznaniu konkurs gitarowy 
naszych marzeń, promujący autentyczne 
osobowości. Sądzę więc, że tym bardziej 
Poznań i  Wielkopolska utwierdzą się 
w rankingu najważniejszych miejsc gita-
rowych w Europie.
Cieszę się, że możemy działać razem 
z  Łukaszem i  naszym przyjacielem Mar-
cinem Poprawskim, z którym pracuję na 
Uniwersytecie w Instytucie Kulturoznaw-
stwa. Dla nas festiwal jest też polem ba-
dawczym, jeśli chodzi o  kulturę małych 

miast. Celowo organizujemy go w mniej-
szych ośrodkach, odkrywając siłę lokal-
nych społeczności, entuzjazm i radość lu-
dzi z tego, że przyjeżdżają tam znakomici 
artyści. A  dzięki Łukaszowi, zapraszamy 
do Polski naprawdę wybitnych muzyków, 
którzy – jak Los Angeles Guitar Quartet, 
David Russell czy Pepe Romero, biorą 
udział w  naszych koncertach właśnie ze 
względu na niego. 

Koncerty (w  ubiegłym roku odbyło się 
ich 50) są w większości bezpłatne. Formą 
ekwiwalentu, jeśli wdzięczny odbiorca 
zechce pomóc, jest możliwość darowi-
zny na rzecz dzieci nieuleczalnie chorych 
w  Wielkopolsce poprzez stowarzyszenie 
Bona Fide. 
Przed każdymi świętami członkowie Bona 
Fide organizują akcję przygotowywania 
120 paczek i rozwożą je chorym dzieciom. 
Największym darem i nagrodą jest dla nich 
to, że mogą te paczki sami dostarczać. Są 
także gotowi służyć pomocą wszystkim, 
którzy chcieliby się do nich przyłączyć. 
Uważają, że w tych ciężkich czasach należy 
docierać do najbardziej dotkniętych biedą 
i chorobą dzieci, do ich rodzin, i chcą, żeby 
ich stowarzyszenie było swego rodzaju za-
palnikiem w  pomocy potrzebującym dla 
lokalnych społeczności. Czy im się uda? 
Moi rozmówcy zgodnie wyznają, że mają 
wielką nadzieję na pobudzenie do dzia-
łania na rzecz chorych dzieci lokalnych 
środowisk, również czytelników Gazety 
Mosińsko-Puszczykowskiej.
Pokora i otwarte serca
Na święta Bożego Narodzenia Łukasz 
Kuropaczewski odwiedził m. in. rodzinę 
w Rogalinku. Był wzruszony pokorą, pięk-
nem wewnętrznym i otwartością ludzi.
- W Rogalinku, z którego pochodzi moja 
żona* mieszka ciężko chory chłopiec, 
opowiada. 

- Jeździliśmy tam z Magdą na wakacje (te-
raz z  Puszczykowa mamy już blisko), bo 
bardzo lubimy te okolice i  przyjaźnimy 
się z  mieszkańcami. Członkowie rodziny 
tego chłopca pracowali w szkole założo-
nej przez pradziadków Magdy. Znamy ich 
od dawna - Magda od dziecka. To dobrzy, 
ciepli ludzie. I kiedy Przemo Kieliszewski 
zaproponował mi rozwożenie paczek 
Bona Fide, pomyśleliśmy o naszym przy-
jacielu z Rogalinka, którego postanowili-
śmy odwiedzić. Po wyjściu zadzwoniłem 
poruszony do Przema, żeby podzielić się 
z  nim wrażeniami. Powiedział mi: „kiedy 
zawozisz paczkę, zawsze więcej dostajesz 
niż dajesz”. Faktem jest, że prócz wrażeń, 
otrzymaliśmy makowiec i pierogi …

Bona Fide Stowarzyszenie Wielkopo-
lan, ul. Kutrzeby 14/4, 61-719 Poznań
Numer rachunku bankowego: 42 1090 1447 
0000 0001 0456 4036, tytuł: „Akcja paczka”

* Magdalena Kuropaczewska, absolwent-
ka ASP w  Poznaniu, grafik, nauczyciel 
rysunku i  malarstwa. Jej pradziadkowie 
- Leon i  Kinga Kostrzewscy przed wojną 
założyli w  Rogalinku szkołę podstawową. 
Wujek Magdaleny Kuropaczewskiej – prof. 
Andrzej Kostrzewski (prof. zw. dr hab. UAM, 

były dziekan Uniwersytetu, jeden z  naj-
wybitniejszych geologów i  podróżników 
w Polsce) wybudował tam dom rodzinny.
 Elżbieta Bylczyńska

Przemysław Kieliszewski

Magdakena i Łukasz Kuropaczewscy

Łukasz Kuropaczewski
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David Nicholls
„Jeden dzień”
Otwierając pudełko z prezentem w wigilijny wieczór świąt Bożego Na-
rodzenia, wyciągnęłam książkę. Na jej odwrocie widniały zachęcające 
hasła, takie jak „wspaniała!”, „absorbująca, błyskotliwa!” czy „niesłychanie 
poruszająca!”. Myślę sobie – będzie gniot. Całe szczęście okazało się (i 
to nie po raz pierwszy), że ocena książki po 
okładce nie zawsze jest trafna.
Dzień 15 lipca to według brytyjskiej tradycji 
dzień świętego Swithina. Pogoda tego dnia 
zwiastuje ponoć warunki atmosferyczne na 
najbliższe 40 dni. 15 lipca 1988 roku spotyka-
ją się bohaterowie książki „Jeden dzień”. I dzień 
ten jest dla nich wróżbą na wiele lat życia. Po za-
kończeniu szkoły i rozdaniu dyplomów Emmy i 
Dexter spędzają ze sobą noc. Ona – poważnie 
patrząca na życie idealistka, która chce znaleźć 
faceta na całe życie, dobrą pracę i święty spo-
kój. On – przystojny chłopak, który chce zwie-
dzać świat i przeżyć wspaniałe chwile, póki jest 
piękny i młody. Różnica między nimi wydaje się 
być bardzo przekoloryzowana, ale siła ich relacji 
tkwi w tym, co widzą w sobie nawzajem, a nie dostrzegają tego inni. 
Wydawałoby się, że w powieściopisarstwie nic nowego już się nie wymyśli. 
A jednak autorowi udało się dokonać czegoś zaskakującego dla czytelni-
ka. Z bohaterami spotykamy się zawsze 15 lipca, aż do 2007 roku. Roczne 
przerwy pomiędzy rozdziałami sprawiają, że każdy z nich czyta się jak nowe 
opowiadanie, z nieco zmodyfikowanymi bohaterami – bo i Emma, i Dexter, 
zmieniają się na przestrzeni lat, dojrzewają, podejmują ważne decyzje, prze-
żywają porażki i sukcesy, popełniają błędy i zmieniają sposób myślenia. 
Każdy dzień jest ukazany z dwóch perspektyw, co daje jaśniejszy obraz ich 
sytuacji. Wiele świetnie połączonych wątków wywołuje różne emocje u czy-
telnika – czasami rozczula, śmieszy, rozczarowuje, a nawet i denerwuje. Wie-
le mówi się tu o przyjaźni, ale tak naprawdę nie to jest najważniejsze. Nad 
fabułą góruje chęć ukazania tego, jak zmienia się człowiek na przestrzeni lat, 
choć żyjąc z dnia na dzień, często tego nie dostrzega.
Wielkim atutem książki jest prostota języka i lekkość dialogów. Choć nie ma 
wartkiej akcji, wciąga jak bagno i porywa. Szczerze polecam na szare, zimowe 
wieczory. A dla tych, którzy lubią porównywać ekranizacje, polecam także film 
o tym samym tytule, co książka. Sama boję się go obejrzeć, żeby nie zepsuć 
sobie dobrej oceny tej samej historii, przedstawionej na kartkach książki. 
 Magdalena Krenc

recenzja wydarzenia

Z całego serduszka, zdrowych i wesołych 
świąt, trzymajcie się cieplutko

„ Wiatr w żagle”
Dobiegła końca realizacja  projektu o nazwie „Wiatr w żagle – 
efektywny program doradztwa dla szkół zawodowych”. Projekt  
współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestni-
czyło 11 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowaw-
czego w Mosinie oraz pięciu nauczycieli. 
W ramach projektu prowadzony był bogaty wachlarz działań, 
dzięki którym nasi uczniowie, otrzymali wsparcie w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Udział w projekcie dawał uczniowi możliwość lepszego poznania 
samego siebie, swoich mocnych i słabych stron, zalet, które nale-
ży pielęgnować i słabości, które można przezwyciężyć. Podczas 
indywidualnych spotkań z ekspertami każdy uczestnik otrzymał 
wsparcie w wyborze właściwego kierunku rozwoju. 
Liderem projektu była fundacja „Wspieramy Wielkich Jutra”, 
przy współpracy z ekspertami doradztwa zawodowego i per-
sonalnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. (RP)

Tymi słowami magiczny występ 
uczniów  SOSW w Mosinie rozpoczął 
jeden z podopiecznych Ośrodka.

Bożonarodzeniowe spotkanie w MOK 
zorganizowane przez Specjalny Ośro-
dek Szkolono-Wychowawczy 14 grud-
nia 2011 r. okazało się fantastycznym 
wprowadzeniem w świąteczny klimat. 
Dyrektor Ośrodka, Bożena Mazur roz-
poczynając uroczystość powiedziała 
m.in., że wszystkie działania nauczy-
cieli i opiekunów, w ogóle tego typu 
palcówek, muszą nadawać sens życiu 
tym wymagającym szczególnej tro-
ski podopiecznym. Ale tym razem to 
właśnie podopieczni, którzy wystąpili 
na scenie z przedstawieniem nawią-
zującym do narodzin Chrystusa nada-
li sens temu wydarzeniu. Doskonale 
przygotowani przez swoich nauczycie-
li zebrali nie tylko gromkie brawa, ale 
słowa wielkiego uznania i wzruszenia. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in. 
przedstawiciele władz samorządo-
wych, powiatowych i wojewódzkich. 
Warto zacytować niektóre wypowie-
dzi, bo najlepiej oddają klimat tego 
spotkania:
„…Kochane dzieci i młodzież – na-
prawdę byliście wspaniali…”
„…To ciepło czuć, ono bije z was, jest 
w was wszystkich...”
„… Nie wiem jak państwo, ale ja mam 
dużo energii po tym występie. W cza-
sie, kiedy wielu myśli o sobie, tutaj 
zgromadzili się ludzie, którzy myślą o 
innych…”
„… Wiara, nadzieja i miłość – skarb, 
który dzisiaj od nich emanuje…”.
Opłatkiem dzielili się wszyscy z wszyst-
kimi, (sala MOK była wypełniona do 
ostatniego miejsca) z przesłaniem: By-
śmy umieli dzielić się sercem tak, jak 
umiemy dzielić się opłatkiem…
E.B.

RECENZJA - książka

Dwadzieścia lat, dwoje ludzi, 
    jeden dzieńZabrakło

wiosny
Nowy, muzyczny rok powitali 3 stycznia mieszkańcy Pusz-
czykowa podczas koncertu grupy Pawlowski Theater w ko-
ściele pod wezwaniem św. Józefa. Zgromadzona licznie pu-
bliczność mogła wsłuchiwać się w utwory Vivaldiego, Bacha, 
Chopina oraz kompozycje grupy Pawlowski Theater. Spo-
śród muzyków wybijała się solistka, skrzypaczka Marta Paw-
łowska. Trzeba przyznać, że po szumnie zapowiadanym kon-
cercie pozostał spory niedosyt. Był on zdecydowanie zbyt 
krótki. Momentami można było odnieść wrażenie, że szef 
grupy, Tomasz Pawłowski, skupiał się bardziej na dialogo-
waniu z publicznością, niż na samej muzyce. Występ otwo-
rzyła grupa wykonaniem fragmentu „Zimy” z „Czterech pór 
roku” Antonio Vivaldiego, a w środku wykonała także „Lato” 
z repertuaru włoskiego kompozytora. Odniosłem wrażenie, 
że gdzieś zabrakło metaforycznej wiosny, która mogłaby się 
przebić z radością do serca słuchacza. Na tą zdecydowanie 
trzeba będzie jeszcze poczekać.
 Wojciech Czeski
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Ninja w garniturach
Grupę Mouse on the Keys poznałem jakiś czas temu za sprawą 
mojego kolegi. Od razu wciągnęła mnie muzyka tego azjatyc-
kiego trio, lecz na jakiś czas o niej zapomniałem. Od kilku dni 
odświeżam jednak swoją muzyczną pamięć i muszę przyznać, 
że z biegiem miesięcy wyczyny Mouse on the Keys wydają mi 
się coraz bardziej dojrzałe i fascynujące.
Grupa ta pochodzi z Japonii, a w jej skład wchodzą: Akira Kawa-
saki (perkusja, instrumenty klawiszowe), Atsushi Kiyota (forte-
pian, instrumenty klawiszowe) oraz Daisuke Niitome (fortepian, 
instrumenty klawiszowe). Dorobek zespołu prezentuje się nie-
samowicie skromnie: japońskie trio wydało jak do tej pory dwie 
płyty, w tym jedną długogrającą. Wszystkie ich utwory trwają 
łącznie mniej niż godzinę, jednak na długie godziny wbijają się 
w podświadomość słuchacza.
Tutaj dochodzimy do sedna fenomenu tego dość mało znane-
go zespołu: stylu muzycznego. Szukając wiadomości na temat 
Mouse on the Keys, odnaleźć można wiele opisów mieszaniny 
gatunków muzycznych, którymi trudni się trio. I tak wymienia 
się zarówno jazz klasyczny, nu jazz i jazz eksperymentalny po-
łączony z post rockiem i łamanymi, „matematycznymi” rytmami. 
Jakkolwiek opis ten brzmi, nie oddaje w pełni charakterystyki 
eksperymentów tych muzycznie nieokrzesanych wojowni-
ków ninja w garniturach. Mieszanina doskonałego warsztatu 
muzycznego, jazzowego uporządkowania i ułańskiej fantazji 
– dużo mówi, ale nadal to tylko skromna namiastka. By lepiej 
przybliżyć fenomen zespołu, skupię się na krótkim opisie ich 
niesamowitego, 16 minutowego albumu z 2007 roku, zatytuło-
wanego „Sezession”.
Wyjątkowo dużo dzieje się przez te kilkanaście minut muzycz-
nego przedstawienia. Pierwszą kompozycją na płycie jest instru-
mentalny (jak każdy z resztą utwór zespołu) „Saigo No Bansan”. 
Otwiera go krótki, delikatny wstęp na fortepianie, lecz po 40 se-
kundach panowie przechodzą do meritum sprawy: zaczyna się 
niezwykle dynamiczna gra perkusji, wsparta o piękne, ale też i 
nieco drapieżne melodie klawiszowe, z krótkimi przerywnikami. 
Takie mocne, rockowe granie bez wsparcia gitary elektrycznej i 
basowej. Mnóstwo zmian tempa i nastroju jak na trzyminuto-

wą kompozycję. Dalej mamy krótką przygrywkę zatytułowaną 
„Toccatina”, w której objawia się mnóstwo jazzu, z nawiązaniami 
do muzyki klasycznej. „RaumKrankheit” to z kolei dużo jazzowej 
harmonii, wspartej o energetyczną grę saksofonu. Nawet tak 
spokojny utwór nie jest pozbawiony sporej dawki dynamitu. 
Całą stawkę zamyka utwór „A Sad Little Town”, przypominający 
charakterem pierwszą kompozycję: jest dużo zmian, rytmicz-
nych łamańców i przyjemnych dla ucha eksperymentów. Ża-
łujemy tylko, że płyta właśnie się skończyła, ale zawsze można 
włączyć jeszcze raz, a później znowu…
Ich druga płyta, „An Anxious Object” to również mnóstwo eks-
perymentów połączonych z jazzową harmonią. Wolę jednak ich 
pierwszy album, ponieważ jest bardziej surowy i nieokrzesany. 
Wobec takiej muzyki trudno przejść obojętnie. Tych, których 
jazz zwyczajnie nudzi, grupa Mouse on the Keys powinna za-
uroczyć od pierwszych dźwięków. Nagły przypływ energii po 
przesłuchaniu ich twórczości gwarantowany. 
 Wojciech Czeski

To co Karolku, pojedziemy?
„Wiesz Karolku, jest teraz zima, po nowym 
roku może byśmy tak razem usiedli i poroz-
mawiali wreszcie o tym, co będziemy robić 
latem. Jak się zrobi ciepło znowu, nigdy Cię 
nie będzie w domu. Wyłącz ten telewizor i 
daj mi tego pilota. Ja myślałam, że ten de-
koder kupiłeś, abym mogła oglądać różne 
filmy nowe zagraniczne, albo o modzie, 
albo seriale. A ty całą wolną sobotę gapiłeś 
się jak łapią ryby. Przecież można oszaleć z 
nudów przy tobie. Co w tym jest ciekawe-
go? Że co? No nie, jak masz iść gdzieś do 
knajpy, to już lepiej sobie Karolku oglądaj. 
Może Ci kawy zrobić, bo taki jesteś jakiś po-
denerwowany, weź chociaż wynieś śmieci, 
to ci dobrze zrobi. Zobacz tutaj mam różne 
katalogi z wczasami. Może raz byśmy po-
jechali za granicę. Ja chciałabym zobaczyć 
trochę świata, zwiedzić coś nowego. Wca-
le nie trzeba znać języków, bo wszystko ci 
zorganizują, zawiozą na miejsce, napoją, 
nakarmią. Nad tym twoim jeziorem już 
byliśmy tyle razy, że chyba wszystkie ryby 
wyłowiłeś z niego. Ja wiem, że tam jest spo-
kój, cisza, nie ma dużo ludzi, mogę się cały 
dzień wylegiwać, czytać i nawet telewizor 
u gospodarza ma satelitę. My tam zwie-
dzamy tylko sklepy wędkarskie i wszyscy 
nas już znają. No masz tutaj kawę i twoje 
ulubione ciastko z kremem. Ale patrz na 
mnie, jak do ciebie mówię! Karolku ko-
chany, w ubiegłym roku Hanka z Jackiem 
byli w Egipcie. Czy my też nie możemy tak 
wyjechać, przecież jak ich było stać, to dla-
czego nie nas? Podobno jest tam bardzo 
pięknie, a dwa tygodnie szybko mijają i 

pogoda gwarantowana. Że co? Ach, że z 
dojazdem mieli kłopoty. No Karolku daruj, 
ale to są wakacje i musi być jakaś przygo-
da. Pamiętam przecież, że jechali prawie 
dwa dni. Ale to wyjątkowo, bo autokar się 
zepsuł na autostradzie i musieli czekać na 
pomoc. Że było im duszno? Jak się jedzie 
do Egiptu, gdzie słonce świeci całą dobę, to 
nie mogło być inaczej, na dodatek klimaty-
zacja wysiadła. Na miejscu za to pełen wy-
pas. Rano śniadanko i na leżak przy base-
nie. Widzisz, drinki mieli ile dusza zapragnie 
albo ile mogli wypić. Obiadek, drzemka i na 
drinka przy basenie. A woda podobno tak 
ciepła jak w łazience. Kolacja, szwedzki stół, 
to zjeść tego nie mogli tyle wszystkiego 
było. Że Hanka przytyła 8 kilo, ale po niej 
niewiele widać. Nawet 15 kilo w tę czy w 
tamtą dla niej nie robi różnicy. Ale pirami-
dy widziała z bliska, a nawet z wielbłądem 
ma zdjęcie. Wiem, wiem, pamiętam, że im 
tam ukradli 250 dolarów, ale to są Karolku 
drobiazgi. A co zobaczyli, nikt im już nie od-
bierze. A propos fotki. Widziałam, jakie oni 
mieli różne fajne kolorowe, a to pod palmą, 
a to w basenie, w barze, w autobusie (jak 
śpią spoceni), na lotnisku, pod piramidą. A 
ile ludzi nowych poznali! Pełno Niemców, 
Anglików, Arabów z bliska widzieli. Ja to-
bie nawet pokażę nasze zdjęcia z urlopu. 
O zobacz, tutaj ty jesteś na pomoście z 
prawej strony, tutaj z lewej, a tutaj z przo-
du ci zrobiłam z łódki, tutaj ryby w siatce 
i znowu ryby, tutaj te dwa ładne leszcze, 
tutaj z nowym podbierakiem, tutaj znowu 
któryś tam zachód słońca, a tutaj ja na kocu 

z książkami. O zobacz, pamiętam, miałam 
wtedy nowy strój kąpielowy, ale prawie 
nikt mnie w nim nie widział. Oni się mogą 
przynajmniej tym pochwalić, a my co, albo 
woda, albo zielono, albo jedno i drugie. Z 
naszego balkonu już więcej widać. To jak 
Karolku? Pojedziemy? Myślisz, że nie wiem, 
co chcesz mi teraz powiedzieć? Widzę po 
tobie. Chcesz przypomnieć, że Jacek po 
powrocie z Egiptu 10 dni leżał w szpitalu na 
oddziale egzotycznych chorób. Daruj, ale 
trzeba być odpowiedzialnym, jak się jedzie 
na taki urlop. Noga mu tak spuchła, że ko-
niec, od czego? Przecież cały czas ich mieli 
pod stałą opieką, nigdzie dla bezpieczeń-
stwa sami nie chodzili, a jemu się zachciało 
zdjęcia z jakimś kaktusem. Jak go pokuło 
w nogę, to nic nie czuł, dopiero na drugi 
dzień rano nie mógł wyjść z pidżamy, taka 
bania się zrobiła. Ale z Jackiem czasem jak z 
dzieckiem. To co Karolku, pojedziemy? Tam 
są podobno takie piękne i kolorowe rybki, 
jakich jeszcze nie widziałeś…”

Ogłoszenia drobne:
Wyprzedaż kremów do opalania z filtrem 
na noc, satysfakcja gwarantowana po 
pierwszej dobie używania.
Podwodne sesje fotograficzne ze zło-
wionymi rybami, dodatkowo w zestawie 
rekwizyty: sztuczne ryby, pomosty, pod-
wodne kutry rybackie.
 eRCZe „Spławik”

Koncert i wystawa
Przed świętami Bożego Narodzenia, 17 grudnia 2011r. w sali re-
prezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert pt. 
„Opowieści wigilijne”, zorganizowany przez Stowarzyszenie No-
woczesna Rzeczpospolita Mosińska dla członków, sympatyków i 
osób wspierających organizację. Wystąpiła „Schola z Rogalinka”, 
w wykonaniu której usłyszeliśmy pięć pastorałek, na gitarze grała 
Magdalena Dobak, która na co dzień pracuje z zespołem. Szcze-
gólną kolędę zaśpiewała Barbara Adamska, a była to „Kolęda dla 
Nieobecnych „. Następnie wystąpiła Anna Rzeźnikowska, która 
wykonała kolędę Mizerna cicha”. W dalszej części koncertu wspo-
minaliśmy polskie wigilie począwszy od 1946 roku, oglądając 
fragmenty starych Polskich Kronik Filmowych. Tych, co pamięta-
ją dawne czasy Kroniki wzruszyły, dla młodszych widzów była to 
okazja do zapoznania się z historią i zobaczenia Wigilii obchodzo-
nej w Polsce, w latach 1946 – 88, widzianej oczami operatora ka-
mery Telewizji Polskiej z tamtych czasów.
Jednocześnie w sali kolumnowej odbywała się prezentacja prac 
malarskich osób skupionych w pracowni malarskiej działającej 
przy Mosińskim Ośrodku Kultury pod kierunkiem Joanny Ja-
neckiej - Rembowskiej. Wystawiono prace malarskie dziewięciu 

artystów. Na koniec wszyscy złożyli sobie życzenia świąteczno 
- noworoczne, przy kawie i słodkim poczęstunku.   Prezes sto-
warzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska składa ser-
deczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie w organiza-
cję koncertu i wystawy.
 Jolanta Szymczak

Imieniny ulicy Mikołaja Reja
W dniu 6 grudnia br. Zarząd Osiedla Nr 6 
w Mosinie zorganizował imieniny ulicy Mi-
kołaja Reja. Święto patrona ulicy połączo-
ne było z oficjalnym otwarciem i poświę-
ceniem nowo wybudowanej nawierzchni. 
Na uroczystość przybyli:  Burmistrz Zofia 
Springer, Zastępca Burmistrza Waldemar 
Krzyżanowski, Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Mosinie- Waldemar Waligórski oraz 
ksiądz kanonik Edward Majka. Proboszcz 
dokonał  poświęcenia ulicy i wraz z miesz-
kańcami oraz gośćmi odmówił modlitwę 
za  bezpieczeństwo osób tam mieszka-
jących i  kierowców. Martyna Kowalska 
przedstawiła zebranym życiorys Mikołaja 
Reja i  przypomniała o  tym, że od 1950r. 

ulica nosi nazwę tego patrona.
Symbolicznego przecięcia wstęgi doko-
nali zaproszeni goście. W  uroczystości 
wzięła też udział najstarsza mieszkanka 
ulicy, Karola Małecka. Zgodnie z tradycją 
pojawił się też Mikołaj, który wszystkim 
dzieciom i  mieszkańcom rozdał słodkie 
niespodzianki.
 Przewodnicząca Rady Osiedla nr 6
 Irena Rybarczyk
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Oferuje usługi:

• doradztwa w zakresie budownictwa 
energooszczędnego

• diagnostyki budynków w celu 
zmniejszenia kosztów ogrzewania 
oraz zużycia energii elektrycznej

• sporządzania świadectw energetycz-
  nych budynków. 

Tel. 605 990 411

INTROTERM
Twój doradca energetyczny

Końcówka 2011 roku nie była zbyt łaskawa dla fanów kina. Wśród 
zalewu produkcji o bardzo przeciętnym poziomie, ciężko było 
znaleźć naprawdę warte uwagi tytuły. Jednak patrząc na listę 
premier przygotowanych na pierwszy miesiąc nowego roku, 
będziemy mogli chociaż częściowo odbić sobie kiepski poziom 
poprzedniego roku. Wśród ciekawszych propozycji na styczeń 
znajdują się dwie produkcje wybitnych polskich reżyserów – 
Agnieszki Holland i Romana Polańskiego.

1. W ciemności [premiera 5 stycznia] 
Pierwszą propozycją jest polsko-niemiecki dramat wojenny w re-
żyserii Agnieszki Holland. Film czerpie pomysły z powieści „In The 
Sewers of Lvov”  Roberta Marshalla, a także ze wspomnień jednej 
z bohaterek obrazu Krystyny Chiger, opisanych w jej autobiogra-
ficznej powieści „Dziewczynka w zielonym sweterku”.
Akcja filmu toczy się we Lwowie podczas drugiej wojny światowej, 
a głównym bohaterem jest Leopold Socha, który pomaga Żydom 
ukrywającym się przed nazistami w tamtejszych kanałach. Pomię-
dzy nim a uciekinierami tworzy się głęboka więź. Człowiek, który 
wcześniej dbał tylko o własne interesy i kilkakrotnie trafiał do wię-
zienia za kradzieże i bójki, zmienia się z przestępcy w bohatera.
Obraz miał swoją światową premierę 2 września 2011 roku. Był 
wielokrotnie prezentowany na festiwalach na całym świecie, a te-
raz nareszcie trafi do szerszej publiczności w naszym kraju. Film 
polskiej reżyserki zbiera bardzo przychylne opinie i został wybra-
ny jako oficjalny kandydat Polski do Oscara za najlepszy film nie-
anglojęzyczny 2011 roku. 

2. Sherlock Holmes: Gra cieni [premiera 5 stycznia]
Jest to drugi film z nowego cyklu przygód legendarnego Sher-
locka Holmesa. Kiedy w 2009 roku reżyser Guy Ritchie przedsta-
wił światu swoją wizję historii tego detektywa, nie można było 
przejść obok jego filmu obojętnym. Albo się go znienawidziło, 
albo pokochało. Sherlock Holmes w jego wydaniu był ekscen-
trycznym i energicznym facetem, nie stroniący od pościgów, bó-
jek i walk. To niechlujny wiecznie nieogolony bałaganiarz, który 
popija wino prosto z butelki. Wcześniejsze wyobrażenie o tym 
bohaterze było diametralnie inne.
Akcja filmu rozgrywa się w 1891 roku, w rok po wydarzeniach z 
pierwszego filmu. Sherlock Holmes i Dr Watson ponownie łączą 
swoje siły, aby pokonać przestępcę Profesora Moriarty, który do-
równuje geniuszem sławnemu detektywowi. Wszystko zaczyna 
się od śmierci następcy austriackiego tronu, która to okazuje się 
tylko początkiem międzynarodowej intrygi. Pościgi, nagłe zwro-
ty akcji i kryminalne zagadki sprawią, że żaden fan Sherlocka na 
pewno nie będzie się nudził.

3. Dziewczyna z tatuażem [premiera 13 stycznia]
To jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2012 roku. Jest to 
ekranizacja bestsellerowej powieści Stiega Larssona „Mężczyźni, 
którzy nienawidzą kobiet”, która to 
jest pierwszą z trylogii „Millenium”. 
Powieści te są doskonałymi krymi-
nałami, z wyrazistymi i dogłębnie 
przeanalizowanymi bohaterami. Stały 
się one wyjątkowym zjawiskiem na 
całym świecie, zyskując status kulto-
wych. Prawa do tłumaczeni sprzeda-
no do 34 krajów, a liczba sprzedanych 
kopii przekroczyła 27 milionów.
Pierwsza część serii opowiada o zle-
ceniu, jakie otrzymuje dziennikarz Mi-

kael Blomkvist od właściciela koncernu przemysłowego, Henrika 
Vangera. Ma on zbadać sprawę tajemniczego zaginięcia 16-let-
niej Harriet Vanger, które miało miejsce w latach 60-tych. Michael 
wspomagany przez hakerkę Lisbeth Salander zaczyna odkrywać 
historię tej poważanej rodziny oraz skrywane przez nią sekrety.
Film, który wejdzie na ekrany kin, nie jest pierwszą ekranizacją tej 
bestsellerowej pozycji. Wcześniej całą trylogię na srebrny ekran 
przenieśli Skandynawowie, ale efekt nie spełnił oczekiwań fanów 
książkowego pierwowzoru. Teraz zobaczymy, jak z tematem po-
radzili sobie Amerykanie pod przewodnictwem reżysera Davida 
Finchera, twórcy m.in. „Social Network” czy „Podziemnego kręgu”.

4. Muppety [premiera 20 stycznia]
Ta propozycja to nie lada gratka dla wszystkich, którzy chcą po-
czuć się ponownie jak małe dziecko. Muppety zostały stworzone 
przez legendarnego twórcę Jima Hensona i zaczęły pojawiać się 
w różnych programach od 1955 roku. Słowo muppet pojawiło się 
rok później i powstało ze skrzyżowania słowa marionette – ma-
rionetka i puppet – lalka.
Na muppetach wychowało się kilka pokoleń dzieci na całym 
świecie, a wejście filmowej wersji do kin spowoduje na pewno 
lawinę wzruszeń i cudownych wspomnień, a także będzie dosko-
nałym sposobem na przedstawienie bohaterów tej kultowej serii 
swoim pociechom.
Film opowiada o tym, jak grupa wielkich fanów kultowych lalek 
odkrywa nikczemny plan nafciarza, który chce zburzyć Teatr Mup-
petów w celu wydobycia ropy, której złoże właśnie pod nim odkry-
to. Aby uratować teatr i wystawić największe przedstawienie Mup-
petów w historii, nasi bohaterowie będą musieli pomóc Kermitowi 
zjednoczyć swoją starą ekipę i zebrać 10 milionów dolarów. 

5. Rzeź [premiera 20 stycznia]
Dopełnieniem zestawienia jest 
film drugiego reprezentanta Pol-
ski – Romana Polańskiego. Na 
ekrany naszych kin wchodzi jego 
najnowsze dzieło w gwiazdorskiej 
obsadzie. Wśród aktorów zaanga-
żowanych do projektu zobaczy-
my takie znakomitości jak: Kate 
Winslet, Jodie Foster, Christoph 
Waltz oraz John C. Reilly. Każdy 
kolejny film Polańskiego to duże 
wydarzenie i jeszcze większe 
oczekiwania. Miejmy nadzieję, że i 
tym razem udało się stworzyć coś 
wyjątkowego. Opinie recenzentów są bardzo obiecujące.
Film opowiada o niezwykłej konfrontacji, do jakiej doszło pomiędzy 
czwórką poważnych i ogólnie szanowanych obywateli. Dwie nowo-
jorskie pary należą do elity społecznej. Wydaje się, że mają wiele 
wspólnego, od wysokiego standardu życia, przez przekonania, 
nienaganne wychowanie, aż do dzieci uczących się w najlepszych 
szkołach. Kiedy pomiędzy ich dziećmi dochodzi do bójki, zdrowo-
rozsądkowi rodzice spotykają się, aby wyjaśnić tę sprawę. Niewinna 
z pozoru rozmowa przeistacza się w zaciętą konfrontację na słowa i 
czyny, w której stawką jest dobre imię każdej z rodzin. W tej wojnie 
wszystkie chwyty są dozwolone i nikt nie cofnie się przed upoko-
rzeniem drugiej strony. I tu wychodzi kolejne podobieństwo – każ-
da rodzina jest tak święcie przekonana o swojej perfekcyjności, że 
nie dopuszcza możliwości, że ich życie wcale nie jest tak idealne.
  Tomasz Zgrzeba

Filmowe premiery stycznia
kultura

Mosina, ul. Śremska 86

Mosina, ul. Grabowa 1/Leszczyńska

Mosina, Pl. 20 Października 2

Śrem, ul. Matuszewskiego 5

Leszno, Rynek 4

Grodzisk Wlkp., ul. Szeroka 14

Kościan, Ul. Wrocławska 26
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Chłapowskiego w Bolechowie” współ�nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2013 r.
Projekt ma za zadanie dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez modernizację programu praktyk zawodowych. 

W związku z powyższym Powiat Poznański zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do współpracy.
Udział przedsiębiorców w projekcie będzie polegał na: zgłaszaniu sugestii, opiniowaniu powstałych planów praktyk,
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Terapia przed telewizorem
Dla jednych to sposób na zaśnięcie lub tło do innych zajęć. Dla innych - weekendowa rozrywka z popcornem, colą 
i znajomymi. Dla (jeszcze) niewielu stał się podstawą psychoterapii. Bo okazuje się, że film potrafi zdziałać cuda.

Nie musi być dobry, oscarowy, z genialnymi aktorami i wartką fabułą. 
Może być byle jaki – ważne, że potrafi poruszyć człowieka. Kino trakto-
wane początkowo przez psychoterapeutów z przymrużeniem oka, staje 
się silnym narzędziem w społeczeństwie, które nauczone jest życia ob-
razami. Kinoterapia jest oczywiście wymysłem Amerykanów, ale trzeba 
przyznać, że w lawinie fatalnych pomysłów, tu akurat trafili w dziesiąt-
kę. Oglądanie setek filmów nie zastąpi oczywiście klasycznej terapii na 
kozetce u psychoterapeuty, ale nie w tym cała rzecz. Kinoterapia, lub 
inaczej: filmoterapia, jest techniką pomocniczą. Psycholog John Hesley, 
autor książki o zbawiennym działaniu kina, tłumaczy: - Filmy pomagają 
odnaleźć wzorce, nadzieję, inspirację, podsuwają nowe rozwiązania sta-
rych problemów.
Gdzie leży sekret w  działaniu filmu? Działa nie przez intelekt, ale od-
wołuje się do emocji, pomaga dotrzeć i uzmysłowić sobie to, co siedzi 
głęboko w naszych umysłach: inspiruje do zmian, daje nadzieję, rozwi-
ja samoświadomość, pozwala z dystansu spojrzeć na nasze problemy. 
Działają na podobnej zasadzie jak sny – wnikają w sprawy, które chcą 
ujrzeć światło dzienne, nawet bez naszej woli.
Z doświadczenia terapeutów, którzy stosują technikę kinoterapii wyni-
ka, że rozmowa na trudne tematy bywa łatwiejsza, gdy na wstępie dia-
log toczy się wokół fikcyjnego bohatera, żyjącego w nierealnym świecie 
filmu, przeżywającego podobne emocje. Często zdarza się, że dopiero 
film potrafi poruszyć tych, którzy nigdy w  swoim dorosłym życiu nie 
uronili ani jednej łzy.
Ten sposób radzenia sobie z życiowymi problemami może być zasto-
sowany w różnych sytuacjach. W Stanach Zjednoczonych filmoterapia 
wykorzystywana jest głównie do pracy z konfliktami rodzinnymi, takich 

jak rozwody, zdrada, śmierć bliskich, wychowywanie dzieci, a  także 
w kwestiach problemów adaptacji w społeczeństwie, takich jak lęk, po-
czucie inności, depresja. Pomaga radzić sobie z sytuacjami stresowymi, 
niespodziewanymi – jak na przykład zmiana pracy, partnera czy miejsca 
zamieszkania.
Czy wszystkie filmy nadają się do pomocy? Oczywiście, że nie. Film musi 
dawać wzorzec sytuacji i  postępowania, możliwych rozwiązań, innego 
spojrzenia na problem, odrzucać myślenie szablonowe, stawiać wyzwania. 
Przede wszystkim jednak musi być pełen nadziei, by pomóc w intensyfiko-
waniu uczuć i wiary we własne siły. Przez to zdecydowanie z listy odpadają 
filmy wojenne przepełnione przemocą i z przytłaczającym zakończeniem, 
ktore mogą zrobić więcej krzywdy niż pożytku w umyśle pacjenta.
W jakim stopniu filmoterapia jest wykorzystywana w Polsce? Podobnie 
jak w innych krajach, także i u nas brakuje bibliografii, opracowań na-
ukowych i analiz różnych przypadków w wykorzystaniu tej terapii. Na 
kilku uczelniach w Polsce prowadzone są zajęcia dotyczące znaczenia 
filmu w  psychologii i  psychiatrii oraz przedstawienia terapeuty i  pa-
cjenta w  filmie. Oficjalne zajęcia z  wykorzystaniem filmów odbywają 
się w kilku miejscach w Polsce, ale nie jest to w żaden sposób moni-
torowane. Pozostaje także pytanie, jaki odsetek ludzi przez przypadek 
pomogło sobie ze swoimi problemami, oglądając film. Póki co w Polsce 
istnieją dwa portale internetowe: www.kinoterapia.pl i www.projekcje.
edu.pl, które służą gromadzeniu wszelkich informacji na temat kinotera-
pii. Dostępnych jest wiele ciekawych wywiadów i artykułów, chociażby 
o wpływie kina na rozwój dziecka czy wykorzystaniu filmu we wsparciu 
pacjenta leczonego onkologicznie.
 Magdalena Krenc
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Dzieje rogatej czapki
kolekcjoner

	 Elegancja	zobowiązuje
Elegantowi z Mosiny chcę gorąco podziękować
Za wyjątkową atencję i tak miłe słowa
Jakie zamieścił w „Gazecie”grudniowej
W rezultacie swojej podróży służbowej
Do nas. Jadwiga Krawiec- sympatyczka z Puszczykowa.
                                                         30.12.2011

- No, proszę Pana, statuetka jak statuetka, widzę – stoi Elegant. Ale czy 
pan miał jakiegoś modela i czy w ogóle coś Panu wiadomo na temat 
skąd się on wziął? Jak to się stało, że ludzie wokół Poznania tak mówią?
- ??
- Nie mam pojęcia w ogóle ile może być w tym prawdy, ale przy-
puszczam, że tak właśnie mogło powstać to powiedzenie. Kilka razy 
opowiadał mi mój ojciec różne historie związane z Mosiną i najbliż-
szą okolicą. Jego bardzo interesowała przeszłość, co dziadkowie 
robili, czym się zajmowali, jak żyli. Wreszcie jak wyglądało miasto, 
jak kolej wybudowali i do Wrocławia, i do Osowej Góry. Ojciec miał 
dobrą pamięć, tak przynajmniej mi się wdawało i co ważne dla 
mnie, nikt nie umiał tego tak barwnie opowiadać. Ja wie pan, tak 
nie umiem. Ponieważ nigdy od nikogo nie usłyszałem innej wersji, 
to ta wydaje mi się najprawdziwsza.
Otóż w Mosinie była kiedyś taka firma krawiecka Jaworskiego. Za-
trudniał kilka dobrych fachowców i sam też szył. Znany był z tego, 
że pedantycznie wręcz dbał o to, żeby ubrania uszyte w jego firmie 
miały wysoką jakość. Osobiście sam sprawdzał wszystkie detale po 
wykonaniu i nic nie mogło ujść jego uwadze. Szyli głównie garnitu-
ry z najlepszych materiałów i starannie dobranych dodatków.
Właściwie takich firm w Mosinie było wtedy wiele, to znaczy ta-
kich, które się wyspecjalizowały w szyciu męskich ubrań, głównie 
zaś garniturów. Ja mówię tutaj o takich zakładach krawieckich, 
gdzie jak to się dzisiaj mówi, stawiano na jakość. Oprócz nich ist-
niał cały szereg pomniejszych warsztatów, o, tak bym to nazwał, 
warsztatów rzemieślniczych, a w nich szyto może nawet solidnie, 
ale bez polotu, ot, tak przeciętnie, wie pan, stare musterka, wzo-

ry sprzed lat, ojciec tak go nauczył, więc on też tak pracował. Bez 
żadnego wymyślania i eksperymentowania.
- Panie Zbyszku, ale co to ma do rzeczy, miał mi pan opowiadać o 
czymś innym.
- Niech mi pan nie przerywa, bo zapomnę, co chciałem powie-
dzieć. Przecież mówiłem, że ojciec bardzo barwnie umiał opo-
wiadać, a ja już tyle nie pamiętam. Właśnie teraz dochodzimy do 
sedna sprawy. Otóż ta firma Jaworskiego nazywała się „Elegant z 
Mosiny”. Stąd to wszystko. Widzi pan, firma Jaworskiego „Elegant z 
Mosiny” szyła najlepsze garnitury w całej okolicy. Pewnie, jak były 
najlepsze, to i miały odpowiednią cenę, a co za tym idzie – klienci 
musieli być odpowiednio zamożni. Wiadomo, że uznania wśród 
takiej elity nie jest tak łatwo zdobyć. 
A ten Jaworski mieszka w Puszczykówku, ale coś mi się zdaje, że 
słyszałem, że już nie żyje. Zresztą z tego, co ojciec opowiadał, mo-
gło wynikać nawet, iż to był jego dziadek, ten krawiec.
- W takim razie historia tego zakładu zaczęła się dawno temu.
- Proszę pana, teraz mamy 2004 rok, ojciec mój nie żyje kilka ład-
nych lat, a jemu opowiadał wszystko ten Jaworski z Puszczykówka 
i powtarzam panu, że jego dziadek założył tę firmę „Elegant z Mosi-
ny” i mogło minąć już jakieś 100 lat dobrze. Wszystko jakoś szłoby 
przecież sprawdzić, bo ta firma, o której cały czas mówię, znajdowa-
ła się na ulicy Poznańskiej. Wchodziło się tak w podwórze i tam dalej 
była ta firma. Nie podobno, aby ludzie tam mieszkający dzisiaj nic 
nie wiedzieli. Powinien pan spytać w tej kamienicy zaraz niedaleko, 
tutaj koło narożnika, ale bliżej przy rynku. 
 Roman Czeski

felieton

Mikołaj na osiedlu
Świąteczno – mikołajkowe spotkanie 9 grudnia 2011 r. zorganizował dla swoich 
mieszkańców Zarząd Osiedla nr 2 Czarnokurz w Mosinie. Odbyło się ono w stołów-
ce Szkoły Podstawowej nr 1, a udział wzięli w nim zarówno dorośli jak i dzieci. Dla 
tych ostatnich  wielką niespodzianką był święty Mikołaj z upominkami. O oprawę 
muzyczną zadbał zespół „Zawsze Młodzi”, porywając swoim śpiewem uczestników 
do wspólnego wykonania kolęd i pastorałek. Na spotkanie przybyli: burmistrz 
Zofia Springer, przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Waligórski, ksiądz pro-
boszcz Edward Majka, radni - Jacek Rogalka, Antoni Karliński. Zarząd Osiedla ser-
decznie dziękuje wszystkim za przybycie, za miłą - świąteczną i rodzinną atmosfe-
rę, za życzenia i pomoc oraz zaangażowanie w organizację spotkania. Szczególne 
podziękowania należą się państwu Lidii i Andrzejowi Walenciakom z piekarni ART-
MIK, Iwonie i Pawłowi Szóstak z firmy FOLIOS, dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr1 
oraz zespołowi muzycznemu „Zawsze Młodzi” pod kierunkiem Edmunda Górnego.   
 Przewodnicząca zarządu Osiedla nr 2 - Jolanta  Szymczak         

Pochodzenie rogatywki, zasadniczego składnika polskiego ubio-
ru wojskowego od przeszło dwóch stuleci, nie jest ostatecznie 
wyjaśnione. Etnografowie ustalili, że czapka z denkiem kwadra-
towym – rogata - była i jest używana przez ludy Azji i Europy. Była 
znana już w Europie w czasach średniowiecznych, dowodem 
tego są choćby birety katolickiego i protestanckiego duchowień-
stwa, a także ceremonialne stroje uniwersyteckie, które często-
kroć mają kształty przypominające polską czapkę wojskową, w 
jej wersji niskiej bezdaszkowej. 
Trudno dziś ustalić, skąd i kiedy rogata czapka dotarła do Polski, 
gdzie od połowy XVIII wieku stała się nakryciem głowy wojskowych 
i szlachty. Pojawienie się rogatywki tradycyjnie łączy się z Konfe-
deracją Barską, stąd też niekiedy nazywa się je konfederatkami. 
Istotnie konfederaci nosili rogatywki, ale weszły one do umunduro-
wania wojskowego za panowania króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. W armii polskiej rogatywka upowszechniła się najpierw 
w Kawalerii Narodowej, gdzie nosili ją oficerowie i towarzysze. 
Na służbie noszono czapki wysokie, wykonane z karmazynowe-
go sukna, pikowane i usztywniane metalowym prętem, obszyte 
w dolnej części czarnym barankiem, zdobione białą kokardą oraz 
kitą opasaną sznurem z frędzlami. Poza służbą noszono czapki 
niskie i miękkie obszyte szarym barankiem bez ozdób, podobno 
zwano je furażerkami. 
Pierwszy przepis regulujący wygląd i rozmiary rogatywek Kawalerii 
Narodowej wydano w roku 1785. W okresie Księstwa Warszawskie-
go rogatywki noszone były przez większość pułków piechoty i uła-
nów. Rogatywki armii Księstwa Warszawskiego były z reguły czar-
ne o stosunkowo szerokich denkach, wykonywane często z sukna 
lakierowanego bądź ceraty. Różnica pomiędzy czapkami ułanów 

i piechoty polegała na tym, że w piechocie kokarda umieszczana 
była na środkowym rogu, a nad nim pompon lub kita, zaś w puł-
kach ułanów kokarda z Krzyżem Kawalerskim – a ponad nią kita – 
znajdowała się z lewej strony. W dziejach polskiej rogatywki w XIX 
w. są jeszcze dwa epizody: Wiosna Ludów i Powstanie Styczniowe. 
W 1848 roku rogatywki przypominające ułańskie z lat Królestwa 
nosiła lwowska Gwardia Narodowa i Legion Polski na Węgrzech. 
Po upadku Powstania Styczniowego nie zapomniano o rogatywce, 

pozostała ona nadal częścią stroju ludowego zwłaszcza w okolicach 
Krakowa. Na kilka lat przed wybuchem I Wojny Światowej, kiedy w 
zaborze austriackim powstały polskie organizacje strzeleckie, odro-
dziła się moda na rogatywkę, jako czapkę wojskową. Po wybuchu I 
Wojny Światowej w Legionach Polskich noszono kilka rodzajów ro-

gatywek. W lutym 1915 r. wprowadzono nowe czapki wzorowane 
na ułańskich z okresu Księstwa Warszawskiego, wyższe od poprzed-
nich, z sukna szaroniebieskiego, z daszkiem, okute białym metalem, 
z biało czerwoną kokardą. 
Ponadto czapka zdobiona była dużym orłem w koronie, siedzącym na 
tradycyjnej tarczy. W oddziałach polskich formowanych na terenach 
Rosji, Francji noszono również czapki rogatywki, z denkami usztyw-
nionymi lub miękkie czapki bez daszków. W kraju, w wojskach wiel-
kopolskich wszystkie rodzaje broni używały rogatywek z szarego, nie-
mieckiego sukna. Były to czapki stosunkowo wysokie. Wielkopolskie 
czapki oficerskie miały czarne daszki ze skóry i takie paski, zdobione 
były orłem w koronie i bez tarczy. Czapki wielkopolskie noszone były 
też w powstaniach śląskich. Po odzyskaniu niepodległości, aby ujed-
nolicić ubiory Wojska Polskiego opracowano nowe przepisy. Wprowa-
dzono je w 1921 r. Ustanowiono pięć nakryć głowy: czapkę rogatyw-
kę, czapkę okrągłą, hełm furażerkę, czapkę okrągłą i kapelusz góralski. 
Niestety właśnie rogatywka stała się przedmiotem sporu, jako nośnik 
symbolicznych treści. Jak wiadomo naczelnik państwa chodził w 
okrągłej „maciejówce”, natomiast błękitna armia Józefa Hallera i Armia 
Wielkopolska nosiły rogatywki. Doszło do ostrej wymiany poglądów, 
stawiano argumenty, że skoro głowa jest okrągła, to również jej na-
krycie powinno mieć kształt okrągły. Wpływ czapki rogatej dumnie 
noszonej przez hallerczyków i Wielkopolan był tak przemożny, że Ko-
misja Ubioru Wojskowego przyjęła rogatywkę, dodając: „aby obcy na 
całym świecie po niej poznali Polaków”.
Sprawa rogatywki wróciła po II Wojnie Światowej. Mimo, że w I 
Armii Wojska Polskiego w ZSRR noszono rogatywki, to w kraju po 
1950 roku, jako jeden z najbardziej widocznych elementów trady-
cji niepodległościowych zostały zastąpione w wojsku przez czapkę 
okrągłą. Jednak już po odwilży październikowej w 1956 r. ponownie 
czapka rogata powróciła w skład umundurowania naszego wojska.
To tyle, w bardzo dużym skrócie o rogatywce, tego ważnego w 
naszych powikłanych dziejach znaku żołnierskiego, symbolizują-
cego ciągłość narodowych tradycji.
 Henryk Pruchniewski
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Szczęśliwego przezimowania
Niedawno obchodziliśmy zakończenie kolejnego roku. Dla pszczelarzy zrzeszonych w Kole Pszczela-
rzy Mosina Puszczykowo rok 2011 był rokiem trudnym. Teraz, kiedy rodziny pszczele zaopatrzone w 
cukier na całą zimę, wyleczone z najgroźniejszego ich pasożyta – warrozy - oczekują wiosny, pszcze-
larze mogli podsumować mijający rok.

Wiosenne przymrozki 2011 roku spowo-
dowały, że drzewa owocowe nie zakwi-
tły w wielu sadach. Także rzepak, akacja 
i lipa, główne rośliny miododajne w na-
szym regionie, mocno ucierpiały. Z kolei 
majowe wysokie temperatury prawdo-
podobnie przyczyniły się do szybkie-
go rozwoju najgroźniejszego pasożyta 
pszczół, tj. warrozy.
Wystarczy, że chociaż jeden pasożyt prze-
zimuje wraz z pszczołami w ulu, by na 
wiosnę zaczął się bardzo szybko rozmna-
żać. W krótkim czasie może spowodo-
wać porażenie całego ula, a tym samym 
jego wyginięcie. Jest to pasożyt, którego 
obecność stwierdzono na wszystkich 
kontynentach, dlatego Unia Europejska 
wspiera działania podejmowane w walce 
z tym groźnym pasożytem pszczół i re-
funduje zakup leków.
W dniu 20.11.2011 pszczelarze zebrali się 
na Mszy św. dziękczynnej w kościele pod 
wezwaniem Św. Józefa w Puszczykowie. 
W obecności przedstawicieli władz samo-
rządowych związkowych, członków rodzin 
pszczelarzy oraz licznie zebranych w tym 
dniu wiernych, pszczelarze złożyli przed 
ołtarzem owoce pracy pszczół, tj. miód, 
jabłka jako symbol zapylania kwiatów oraz 
paschał wykonany z czystego wosku. W 
tym roku ufundował go Henryk Nowicki, 
pszczelarz zamieszkały w Puszczykowie.
Po mszy wszyscy udali się do restauracji 
„Nova” w Puszczykowie. W trakcie obia-
du Prezes Koła Aleksander Falbierski 
podziękował władzom samorządowym 
oraz członkowi Zarządu Wojewódzkie-
go Związku Pszczelarzy w Poznaniu za 

uczestnictwo we Mszy oraz wręczył im 
skromne upominki. W dalszej części 
uroczystości prezes podziękował tym 
członkom Koła, którzy swoją postawą i 
zaangażowaniem przyczynili się do jego 
właściwego funkcjonowania. Oni rów-
nież otrzymali drobne upominki.
Po obiedzie, w trakcie zabawy tanecznej 
i spotkania przy kawie, prezes wyróżnił 
żony pszczelarzy, które przygotowały na 
wspólną uroczystość domowe wypieki. 
Panie te, za swój wkład i zaangażowanie z 
rąk Zarządu otrzymały drobne upominki.
W przerwach między tańcami A. Falbier-
ski poinformował zebranych o przypada-
jącej w 2012 roku 80-tej rocznicy utwo-
rzenia Koła Pszczelarzy w Mosinie oraz o 
przygotowaniach do uroczystości. 
Kolejnym tematem była zbiórka mio-
du wśród członków Koła. Zebrany miód 
przekazano do dyspozycji Zarządu, który 

podjął decyzję, że 15kg miodu zostanie 
złożone w kościele w trakcie Mszy dzięk-
czynnej. Pozostałą część przekazano do 
dyspozycji Ośrodków Pomocy Społecz-
nej w Mosinie i Puszczykowie celem roz-
prowadzenia go wśród potrzebujących 
rodzin z terenu obu gmin.
W związku z tym, że było to ostatnie spo-
tkanie w roku 2011, rozchodzący się do 
domów pszczelarze składali sobie życze-
nia świąteczne i noworoczne, jak również 
życzyli sobie szczęśliwego przezimo-
wania pasiek pszczelich. W uroczystości 
wzięło udział 90 osób.
Następne spotkanie Koła Pszczelarzy za-
planowano na dzień 05.02.2012 o godz. 
10:00 w Mosińskim Ośrodku Kultury, na 
które Zarząd Pszczelarzy serdecznie za-
prasza wszystkich pszczelarzy oraz sym-
patyków pszczelarstwa. (red.)
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Kiedy na dobre rozpoczęła się Twoja 
przygoda z szachami?
Grać zacząłem mniej więcej w drugiej 
klasie gimnazjum. Kolega zapropono-
wał mi, w zamian za listę podręczników, 
partię szachów. Musiałem z nim wygrać, 
żeby ją dostać. Od tego czasu, zaczęła się 
moja przygoda z szachami. Wygrałem 
trzy razy (śmiech).
A czy masz jakieś tradycje rodzinne 
związane z tym sportem?
Mój dziadek grał i nauczył mnie podsta-
wowych ruchów. Z czasem jednak uczeń 
przerósł swojego mistrza (śmiech). 
Jakie były największe trudności, które 
napotkałeś podczas nauki gry w szachy?
Chyba nie było większych przeszkód, któ-
re zraziłyby mnie do tej gry. Miałem bar-
dzo duże zacięcie, potrafiłem przegrać 10 
gier pod rząd, ale jedenastą wygrałem i 
nie zrażałem się tamtymi porażkami. 
Czy masz już jakiś sukces, z którego je-
steś najbardziej dumny?
Do największych sukcesów mogę zali-
czyć m. in. remis z jednym z lepszych sza-
chistów z Poznania. To była osoba, która 
miała jedynkę z dwoma plusami. Do suk-
cesów zaliczam też zrobienie pierwszej 
normy na pierwszą kategorię, tzw. plu-
sa. Obecnie posiadam dwójkę plus, czyli 
drugą kategorię z pierwszą normą na 
pierwszą kategorię. Patrząc pod wzglę-
dem kategorii oraz moich punków ELO, 
mam najwyższy obecnie ranking w gmi-
nie Mosina, nie wiem jak to jest w gmi-
nach sąsiednich. Natomiast, co do tego 
czy jestem na pewno najsilniejszy w Mo-
sinie, jest to oczywiście kwestia dyskusyj-
na, ponieważ w moim odczuciu może tak 
być, ale zawsze może wyłonić się rywal 
lepszy ode mnie.

Ile czasu dziennie poświęcasz na sza-
chy? Jak wyglądają twoje treningi?
W początkach mojej kariery byłem w sta-
nie poświęcać po cztery godziny dzien-
nie, ale były to czasy szkoły, więc nie było 
z tym problemu. Obecnie, gdy pracuję, 
tego czasu jest coraz mniej, więc jest to 
dosyć mała liczba godzin. W ciągu tygo-
dnia około cztery. Są dni, kiedy potrafię 
posiedzieć dwie godziny, a są dni, kiedy 
poświęcam pół godziny. 
Czy w Mosinie gra w szachy jest  popu-
larna?
Nasza sekcja szachowa liczy sobie obec-
nie około 10 osób. A czy jest to gra po-
pularna? Wiadomo, że nie jest to sport 
tak medialny jak piłka nożna, siatkówka 
czy inne sporty drużynowe, które moż-
na oglądać w TV. Natomiast dużo osób 
umie grać w szachy, jednak nie należy do 
żadnych grup. Wydaje mi się, że sama gra 
może jest popularna, natomiast nie jest 
popularna przynależność do klubu i po-
święcanie się tej grze. Trzeba poświęcić 
ogromną ilość czasu na treningi i nie jest 
to zbytnio zachęcające. Dużo osób gra, 
ale nie na poziomie amatorsko profesjo-
nalnym, tylko amatorskim 
Pracujesz obecnie w restauracji „Nad 
starą piwnicą” jako kucharz. Czy gra 
w szachy jest Ci pomocna przy tym 
rodzaju pracy?
Nigdy się nad tym specjalnie nie zastana-
wiałem. Ale chyba nie. Nie staram się prze-
kładać tego na pracę. Szachy traktuję czy-
sto hobbystycznie, pomimo tego, że gram 
w klubie na w miarę wysokim poziomie. 
Kto był dla Ciebie najtrudniejszym 
rywalem?
Najtrudniejszym rywalem, z jakim grałem 
był mistrz międzynarodowy w Poznaniu 

– Krzysztof Chojnacki. Niestety przegra-
łem, ale z partii byłem w miarę zadowo-
lony. Różnica poziomów była ogromna, 
marzeniem był remis. 
Jak przygotowujesz się do turniejów?
Przed samymi turniejami staram się za 
dużo nie pracować, ponieważ nie działa 
to na mnie dobrze. Natomiast na pewno 
bardzo dużym treningiem jest jeżdżenie z 
turnieju na turniej. W 2011 roku byliśmy ze 
znajomymi na trzech turniejach pod rząd. 
Pierwszy wypadł na minimum, a ostatni 
zakończył się bardzo dobrze. Można było 
odczuć zwiększoną siłę gry. Jeśli wyjeżdża 
się na kilka dni, to jest to zarówno odcięcie 
się od problemów, jak i odpoczynek, więc 
można się bardziej skupić. 
Jaką rolę w szachach odgrywają emocje?
Zależy od osoby. Są ludzie, którzy są ner-
wowi i jak mają ciężką pozycję na sza-
chownicy, to wszystko może się zdarzyć 
(śmiech). Ja staram się podchodzić spo-
kojnie do gry. Wiadomo, że nie gram o 
mistrzostwo kontynentu czy świata, więc 
nie muszę się specjalnie przejmować 
widmem przegranej. 
Masz jakieś marzenia związane z 
szachami?
Myślę, że byłoby to przede wszystkim zro-
bienie pierwszej kategorii. Natomiast wy-
daje mi się, że gdybym osiągnął poziom 
mistrza, to byłbym ogromnie zadowolony 
i byłby to chyba mój wymarzony sukces. 
Zainteresowania poza szachami?
Inne gry strategiczne, zarówno kompute-
rowe jak i karciane. Ciężka muzyka rocko-
wo – metalowa i oczywiście rzecz związa-
na z moim zawodem – kulinaria. 
Życzymy więc wymarzonych sukcesów. 
Dziękuję.
Wywiad przeprowadził Piotr Mikołajczak

Najsilniejszy w Mosinie
Wywiad z szachistą - Przemysławem Jędrzejczakiem, posiadającym obecnie najwyższy ranking 
ELO w gminie Mosina. 

wywiad

Gabinet terapii manualnej 
i osteopatii

oferuje skuteczne
leczenie m.in.:

bóle głowy, rwa kulszowa, dyskopatie, 
zwyrodnienia, wady postawy, stany 
pourazowe, zaburzenia narządow 

wewnętrznych
Zadzwoń i umów się na wizytę

 tel. 697 032 960
www.ostima.pl

(również przygotowujące do egzaminów na 
architekturę, ASP, Liceum Plastyczne itp.)

Artystka z doświadczeniem w Polsce i USA. 
Absolwentka ASP w Poznaniu,

Moore College of Art and Design w Filadel�i, 
oraz Maryland Institue of Art w Baltimore, USA.

Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych.

Kontakt: tel. 694 432 539
lub e-mail: mkukuku@gmail.com

LEKCJE RYSUNKU,
MALARSTWA, GRAFIKI

W PUSZCZYKOWIE
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Kronika policyjna Mosina

Bluesowo sapał, rockowo dmuchał

Agencja ochrony
zatrudni pracowników

z Dymaczewa, Będlewa,  
Mosiny i okolic

(mile widziani widziani
emeryci i renciści z grupą)

tel. 509-522-007/6

Profesjonalne przygotowanie 
na egzaminy wstępne:
- do Liceum Plastycznego
- na Akademię Sztuk Pięknych

Lekcje Rysunku i Malarstwa

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
pragnących rozwijać swój talent!

Elastyczne terminy
Indywidualne zajęcia
Doświadczenie w nauczaniu
Przestronna pracownia w Puszczykowie

kontakt: 509 393 705

Produkcja i Montaż
• roletki materiałowe - montaż 

bez wiercenia (wolnowiszące lub 
w kasetkach)

• moskitiery (rolowane i ramkowe)
• verticale, markizy
• rolety zewnętrzne

PPHU JUNI TECH JERZY NIEMIER
dojazd i wycena gratis

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

w branży od 1992 r.

                        

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

ELEWACJE   TO   NASZA   SPECJALNOŚĆ

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

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

MIESZALNIA TYNKÓW I FARB

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

mgr inż. Marzena Giera

profesjonalna
obsługa

księgowa firm
62-050 Mosina, ul. Norwida 6

tel. 061 819 11 10, 600 82 44 68
Czynne od 17 do 20

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

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

BIURO CZYNNE

Prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów•

Prowadzenia ewidencji przychodów - ryczałt•

Rozliczenia podatkowe PIT•

Kadry i płace•

Rozliczenia ZUS•

Sporządzanie wniosków na kapitał początkowy•

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

BIURO POSIADA LICENCJĘ
MINISTRA FINANSÓW NR 15229/99

- profesjonalna obsługa 
księgowa i kadrowa 
rm

- zakładanie spółek z o.o. !!!

ul. Poznańska 70
62-040 Puszczykowo

tel. 798 70 20 14

Licencja Ministerstwa Finansów

Biuro Rachunkowe
mgr Karina Ciesielska

Wynajmę mieszkanie 
lub pomieszczenia 

na działalność gospodarczą 
w Mosinie

• pow. 65m2 ul. Reja,

• pow. 75m2 ul. Mickiewicza,

• pow. 70m2 ul. Szosa Poznańska

tel. 602 757 043

Jerzy Boruczkowski
Halina Boruczkowska

62-050 Mosina
ul. Pożegowska 30 

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

Zakład Wielobranżowy Brukarstwo
Prowadzenie ksiąg 

przychodów i rozchodów
Handel

W dniu 17 grudnia 2011 odbyła się w 
Puszczykowie niecodzienna impreza mu-
zyczna - do Pubu LOKOMOTYWA wjechał 
POCIĄG DO MUZY. Inicjatorami i organi-
zatorami tej kolejowej bluesowo-rokowej 
imprezy był zespół muzyczny z Puszczy-
kowa - Grass Machine z przyjaciółmi.
W byłej dworcowej poczekalni   Pubu LO-
KOMOTYWA zagrało aż siedem zespołów 
muzycznych złożonych z mieszkańców i 
stałych bywalców Puszczykowa i Mosiny. 

„Moje miasto jest szare, moje miasto jest 
smutne…” tak śpiewa Jarosław Chwał-
czyński z zespołem Grass Machine o 
swoim mieście Puszczykowie.
W sobotę 17 grudnia jesienna aura sprawi-
ła, że w Puszczykowie rzeczywiście zrobiło 
się szaro i smutno. Ale wieczorem w Pubie 
LOKOMOTYWA było już wesoło i kolorowo, 
ponieważ zgodnie z wcześniej zaplanowa-
nym rozkładem jazdy wjechał  POCIĄG DO 
MUZY Zawiadowcy stacji Julita i Łukasz jak 
zawsze serdecznie powitali w dworcowej 

poczekalni  długi skład pociągu.  

Pub LOKOMOTYWA muzyką dyszał, blueso-
wo sapał, rockowo dmuchał a na początek  

metalowy żar zespołu PRO-
TEST   buchał. Po nich na sce-
nę wjechał PENERS KILLERS, 
LAST WILL, bluesowo zagrał 
SCOTTISCH BUDGET i wreszcie 
zespół GRASS MACHINE.
Późnym wieczorem Pub  led-
wo sapał i ledwo zipał a jesz-
cze na koniec zaprzyjaźniony 
BLUES DRAWERS i MUCHOS 
COJONES świetną muzyką go-
ści zasypał.
A tych przybyszów było ze sto 

czterdzieści… a może więcej, sam nie wiem 
gdzie tyle ludzi mogło się pomieścić. Młodzi 
i starsi ci co grali i śpiewali wesoły ton  mu-
zycznej zabawie nadawali.
Nawet, gdy północ wybiła zabawa jeszcze 
się nie skończyła.
I tylko cieszyć trzeba się, że POCIĄG DO 
MUZY wrócić do Puszczykowa chce. Więc 
jeśli talent muzyczny masz lub w jakimś 
zespole bluesowo-rockowym grasz , zapra-
szamy do świętowania i Puszczykowa roz-
grzewania.
Rozglądaj się za afiszami i następnego PO-
CIĄGU DO MUZY w LOKOMOTYWiE oczekuj 
z nami!     
 Do zobaczenia! 
 Dorota i Michał Dydowicz

2 grudnia na terenie Szkoły Podstawowej w Mosinie miała 
miejsce kradzież   telefonu komórkowego Nokia - strata wy-
niosła 500 zł.
3 grudnia nieznany sprawca zniszczył elewację domu jednoro-
dzinnego przez obrzucenie jajkami.
4 grudnia skradziono ubijak wibracyjny na szkodę jednej z firm 
budowlanych w Krosinku,  straty - 5 tys. zł.
4 grudnia patrol Policji zatrzymał kierowcę samochodu osobo-
wego marki VW Golf we wsi Drużyna , który miał 1,17 mg/l al-
koholu w wydychanym powietrzu.
5 grudnia skradziono aparat fotograficzny - szkoda wyniosła 900 zł.
6 grudnia skradziono samochód osobowy wraz z dokumenta-
mi i telefonem komórkowym, straty - 15.500 zł.
7 grudnia miała miejsce kradzież  z włamaniem do samochodu 
osobowego marki Mercedes w Mosinie, z którego skradziono 
pieniądze oraz dokumenty - strata 2.880 zł.
10/11 grudnia w Drużynie skradziono choinki z prywatnej po-
sesji - straty 4.400 zł.

11 grudnia nieznani sprawcy dokonali kradzieży sprzętu go-
spodarstwa domowego oraz ogrodowego z domków letnisko-
wych w Dymaczewie Nowym.  
16 grudnia patrol Policji zatrzymał kierującego samochodem 
osobowym marki BMW, tego samego dnia skontrolowano in-
nego kierowcę, który jechał pod wpływem środków odurzają-
cych samochodem marki VW Golf. Również tego dnia zatrzy-
mano pijanego rowerzystę, u którego stwierdzono 1,19 mg/l 
alkoholu w wydychanym powietrzu.
16-19 grudnia skradziono pieniądze w domu w Czapurach.
19-26 grudnia we wsi Drużyna skradziono z pomieszczeń go-
spodarskich elektronarzędzia - strata 5 tys. zł.
19 grudnia we wsi Rogalinek zatrzymano pijanego rowerzy-
stę, u którego stwierdzono 0,72mg/l alkoholu  w wydycha-
nym powietrzu.
22 grudnia zatrzymano mężczyznę kierującego samochodem 
osobowym marki Opel Astra w Mosinie, który jechał pod wpły-
wem alkoholu (0,39mg/l).       J.S.
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zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

miał - ekogroszek
orzech - kostkaWĘGIEL

opałowe - kominkowe
DREWNODREWNO

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

Węgiel brunatnyWęgiel brunatny
BrykietBrykiet

SUPER JAKOŚĆ   SUPER CENA
PROMOCJA CENOWA !!!

Diagnostyka komputerowa 
systemów elektronicznych

Naprawa instalacji i podzespołów 
elektrycznych

Alarmy, immobilisery, blokady 
skrzyni biegów, zabezpieczenia, 

zamki centralne

AUTO – ELEKTRYK

AUTO – KLIMA

AUTO - ZABEZPIECZENIA

Tadeusz & Paweł Marciniak
Mosina, ul. Chodkiewicza 15

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

www.autoelektryk.com.pl

POMOC DROGOWA

sprzedaż
 ocena
         naprawa

Akumulatory 

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

Mosina, ul. Poznańska 5
tel. 606 645 322

Części  nowe i używane.
Zderzaki, maski, błotniki, oświetlenie, drzwi, 

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

Puszczykowo 62-040
Tel. 509-956-523

Email: automaniek@onet.pl
Allegro Nick : Automaniek1

Sprzedaż części samochodowych
do wszystkich marek samochodów

Skupujemy auta
za gotówkę

Skup pojazdów
do KASACJI

tel. 61 8163 809
kom.609 562 981

transport GRATIS
płacimy GOTÓWKĄ

Bezpłatny kupon ogłoszeniowy

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

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

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

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

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

SPECJALISTA PSYCHIATRA
lek. med. Antonina Zięba

SPECJALISTA PEDIATRA
lek. med. Albin Zięba

leczenie nerwic, depresji, psychoz,
rozmowy terapeutyczne

(przyjęcia uzgadniać telefonicznie)

przyjęcia w godz. 8.00 - 9.00 i 16.00 - 17.00
wizyty domowe zgłaszać od 7.00 do 19.00

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

GABINET 
LARYNGOLOGICZNY 
lek. med. Krystyna Sieradzka  

Puszczykowo, 
ul. Powstańców Wlkp. 7a 
przyjmuje: pon. środy 

godz. 17.00–18.00 
tel. 061 819 43 94 

  602 330 065

GABINET
NEUROLOGICZNO -  PSYCHIATRYCZNY

Mosina, Dworcowa 3 ( budynek Przychodni)

Jadwiga Krawiec
specjalista neurolog i psychiatra

tel. 605 238 290

Ryszard Krawiec
specjalista neurolog i radiolog 

tel. 603 638 819 

Przyjęcia: środy godz. 16.00

MOŻLIWOŚĆ  WIZYT   DOMOWYCH

Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie
Montaż płyt gipsowo-kartonowych

Su�ty podwieszanie
Układanie wykładzin, płytki

Sprzedam samochód 
Toyota RAV 4, automat

b. dobrze utrzymany
Tel. 693  710 257

tel: 61 813-21-12

mieszczący się
w Dymaczewie Nowym k/Mosiny 

poszukuje :

- recepcjonistki
- kucharza
- kelnera
- pokojowe

gospodarstwo
lub

grunt rolny

tel. 664 944 635

KUPIĘOFERUJĘ USŁUGI:
• SPRZĄTANIE DZIAŁEK I OGRODÓW

• WYCINKĘ KRZEWÓW ORAZ DRZEW

• PRZYCINKĘ KORON DRZEW

• WYWÓZ GAŁĘZI ORAZ GRUZU

• PRACĘ PRZY DROBNYCH ROZBIÓRKACH

Oferuję również odśnieżanie
chodników i dachów,

a to wszystko tanio, szybko i solidnie

TEL. 665 582 966

Sprzedam dom 200 m. kw. + 
domek w ogrodzie 200 m. kw. 

w Puszczykowie. 
Tel. 693 940 540
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Usługi stolarskie

Robert Mróz

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

Wykonujemy: schody, zabudowy, szafy,
drzwi zewnętrzne i wewnętrzne

Zakładamy: parkiety, boazerie, wykończenia.

SPRZeDaM działki Mosina Czarnokurz 
Tel. 506545762 

ZaTRuDNIę dwie osoby jedną na cały etat 
drugą na weekendy. Stawka godzinowa, 
premie od obrotu sklepu, praca zmiano-
wa, godziny pracy 9–24. 3 miesiące prób-
ne umowa zlecenie, zatrudnię od 1 lutego 
CV + zdjęcie proszę wysyłać na adres: 
pinacolada_alkochole@o2.pl 

KuPIę ziemię rolną, tel. 781 373 503

KORePeTyCJe z j. ang na każdym poziomie 
25zl/60 min, tel. 510 365 622

POSZuKuJę nauczyciela gry na gitarze
 (od podstaw). Tel. 695 201 347

SPRZeDaM dom (200 m.kw.) wolnostojący na 
działce 1000 m.kw. w Mosinie. Bardzo dobra lo-
kalizacja. Tel. 61 8 136 300

KONSuLTaCJe Dyplomowana konsultantka 
Feng Shui, domy, biura, ogrody, logo i strony 
internetowe, porady według astrologii chiń-
skiej, tel: 603239503, www.tradfs.comtlen.pl

FIRMa z Mosiny / branża bhp — poszukuje 
Przedstawiciela handlowego. Wymagane: Pra-
wo Jazdy kat. B (własny samochód), Aparycja i 
samodzielność. Mile widziane: Doświadczenie 
w sprzedaży. Kontakt: tel. 502–097-505

OBSługa firm w zakresie pomiarów: natęże-
nia hałasu, natężenia oświetlenia, zapylenia 
pyłami przemysłowymi, szkodliwych czyn-
ników chemicznych, mikroklimatu, wydatku 
energetycznego. Akredytacja PCA w Warsza-
wie. tel. 534–737-174

KIeROWaNIe BuDOWą nadzory budowlane, 
pomoc w organizacji budowy, budownictwo 
jednorodzinne oraz większe projekty budow-
lane. Telefon 605–999-856.

ogłoszenia	drobne

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.

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 

na granicy Mosiny  
i Puszczykowa

 działka 1000 m. kw., 
pięknie, ustronnie 

położony. 

SPRZeDaM
DOM

Tel 668 089 556

Firma branży zabezpieczeń p.poż. 

zatrudni pracownika 

z wykształceniem elektryka, 
prawo jazdy kat. B. 
Przewidziana praca 

na wysokości pow. 3m, 
praca w terenie (cały kraj), 

prace montażowe urządzeń 
zabezpieczeń p.poż. 

Kontakt: 606 615 913

Wynajmę  pawilon
200 m. kw.

w Puszczykowie dla firmy. 
Tel. 693 710 257

Zamienię działkę z dwoma domami 
po 200 m. kw. każdy w Puszczykowie, 

na działkę z jednym domem, 
w odpowiednim rozliczeniu

obejmującym różnicę wartości.

Tel.693 940 540

Sprzedam 

działki
Mosina - Czarnokurz

tel. 506 545  762

AGROAGRO
MOSINA

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

Stanisław Gust & Syn

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

torf
nasiona

rośliny ozdobne
środki ochrony roślin

cebule kwiatowe, nawozy
narzędzia, doniczki, skrzynki

oraz inne art. ogrodnicze i dekoracyjne

ZAPRASZAMY
pn. - pt. 7.30 - 17.00

sob. 7.30 - 13.00
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Rosiak i Syn Sp. z o.o.
ul. Poznańska 168/170 Poznań - Komorniki

(przy trasie na Wrocław) 

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


