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Centrum Meblowe

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

Jesteśmy
producentem:
Zapraszamy
• mebli kuchennych
• mebli biurowych
pon-piąt 9.00 - 18,00
• szaf przesuwnych kontakt: 061 898 06 35 sobota 9.00 -13.00
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Prawo swoje, mieszkańcy swoje
Jak zakończy się sprawa tzw. spalarni opon w M osinie?
Firma Dudek&Kostek według obecnego stanu prawnego nie może wybudować w Mosinie zakładu utylizacji opon metodą pirolizy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze umorzyło postępowanie odwoławcze z
odwołania Aquanetu oraz w całości uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy Mosina. W związku z takim rozstrzygnięciem cała procedura zostanie
przeprowadzona ponownie.
Firma Dudek&Kostek stara się o pozwolenie na uruchomienie w
Mosinie (na terenie dawnej fabryki mebli, gdzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego można lokować
zakłady produkcyjne) zakładu utylizacji opon w oparciu o innowacyjną metodę pirolizy. Na wniosek inwestora, zgodnie z obowiązującymi przepisami, burmistrz wydał decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia, wcześniej uzyskując uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu. Wówczas decyzję zaskarżył Aquanet twierdząc, że zagraża to istniejącemu ujęciu i stacji uzdatniania wody.
Sprzeciw w tej sprawie wyrazili także mieszkańcy gminy oraz radni.
W związku z tym zgodnie z obowiązującą procedurą burmistrz przekazała skargę Aquanet do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W przesłanej do SKO dokumentacji znalazło się także odwołanie
Stowarzyszenia Technologii Ekologicznych „SILEZIA” z Opola.
W styczniu SKO wydało decyzję o uchyleniu zaskarżonej decyzji

w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez
burmistrza.
- Nie chcemy podejmować żadnych decyzji, które nie będą akceptowane społecznie, mimo, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w uzasadnieniu swojej decyzji podkreśliło, że sprzeciw społeczeństwa,
lub jednej ze stron postępowania, nie może być jedyną przesłanką odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia – zapewnia Zofia Springer, Burmistrz Gminy Mosina.
Jak mówi Z. Springer, nie należy jednak zapominać o tym, że burmistrz nie może odmówić zgody na wszczęcie procedur związanych z uruchomieniem jakiejkolwiek inwestycji, jeśli jest ona
zgodna z istniejącym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, a tak właśnie jest w opisywanym przypadku.
O kolejnych etapach postępowania w tej sprawie mieszkańcy gminy i strony będą powiadomieni za pomocą: Biuletynu Informacji Publicznej, tablic ogłoszeń, prasy lokalnej i strony www.mosina.pl. (red.)

Upomnienie od rzecznika
Rozmowa z Zofią Springer, Burmistrz Gminy Mosina.

- Niedawno zakończyło się postępowanie przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych, który zajmował się
ubezpieczeniem się burmistrza Mosiny i niektórych urzędników urzędu. Co właściwie badał rzecznik?
- Jednym z elementów umowy zawartej przed laty z zakładem ubezpieczeń, było ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w skład,
którego wchodziło OC władz gminy. Podmiotem tej umowy była
Gmina Mosina, a nie poszczególni urzędnicy. Beneficjentem świadczeń z ubezpieczenia OC – jako podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną była więc Gmina Mosina. Ewentualne odszkodowania
trafiłby na konto Gminy, a nie urzędników. Osoby objęte tym ubezpieczeniem nie mogły przecież czerpać z niej żadnych korzyści – jedynym beneficjentem była przecież gmina. Mieliśmy na to stosowną opinię prawną, dopuszczająca takie rozwiązanie, która ponadto
wyraźnie stwierdza, że umowa zawarta między Gminą Mosina a
ubezpieczycielem przewiduje wyłącznie ochronę ubezpieczeniową
Gminy w ramach ubezpieczenia OC. Takie rozwiązanie stosowały
także inne gminy m.in. Czempiń. Co więcej, ubezpieczenia te nie
wiązały się z żadnymi dodatkowymi kosztami ponieważ wszystko
było zawarte w pakiecie ubezpieczeniowym Gminy. Regionalna Izba
Obrachunkowa uznała jednak, że umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej burmistrza, zastępcy burmistrza, skarbnika
gminy i sekretarza z tytułu pełnionych funkcji są zadaniami własnymi gminy i w związku z tym nie powinny być zawierane.
Jaki werdykt wydał rzecznik?
Rzecznik stwierdził nieumyślne naruszenie dyscypliny finansów
publicznych i udzielił mi upomnienia.
Co to oznacza?
Upomnienie to najmniejsza w możliwych sankcji, które może wy-

mierzyć rzecznik, nie związana z żadnymi sankcjami finansowymi.
Może on bowiem udzielić także nagany, ukarać karą pieniężną lub
w przypadku najpoważniejszych przewinień zakazać pełnienia
funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
- Można więc powiedzieć, że rzecznik dyscypliny nie doszukał
się „skandalicznych nadużyć” jak można było o wnioskach
pokontrolnych przeczytać na jednym z internetowych forów?
- Nie mógł się doszukać ponieważ ich nie było. Trwająca niemal
pół roku kontrola RIO, która zakończyła się w lutym ubiegłego
roku była standardową kontrola przeprowadzaną w każdej gminie raz na 4 lata. Obejmowała, więc całą minioną kadencję. Proszę
nie zapominać, że w tym czasie Urząd przeprowadza dziesiątki
tysięcy operacji finansowych, wydaje tysiące decyzji. Codziennie
do Urzędu wpływa około 100 pism, listów, które są indywidualnie
rozpatrywane, wszczynają jakieś procedury. Przy tak olbrzymim
„przerobie” dokumentów kilka uwag RIO nie jest chyba żadnym
skandalem. Zdaję sobie sprawę, z tego, że niektórzy radni chcieliby, aby zrobić z tego wielką aferę. Niestety jest inaczej. Nie znam
gminy, w której kontrola nie kończyłaby się uwagami – przy takiej
ilości operacji, dokumentów jest to po prostu nieuniknione. Nie
można też zapominać, że w Polsce dosyć często zmienia się wiele
przepisów, a przede wszystkim ich interpretacja. Zdarzają się nawet przypadki i to nie odosobnione, że RIO w różnych województwach różnie interpretuje te same zapisy.
W interpretacji naszej, aroganckiej i nie przebierającej w słowach i środkach opozycji wszystkie działania burmistrza jawią
się jako afery i skandale. Szkoda, że poświęcają tak dużo energii
destrukcji i „szukaniu dziury w całym” zamiast skupić się na pozytywnych działaniach na rzecz naszej gminy.
(red.)

aktualności
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Informacja dla mieszkańców
W styczniowym numerze powinien był się znaleźć poniższy spis telefonów w związku z wywiadem, przeprowadzonym
z komendantem Policji, Arturem Radzikiem. Komendant zaproponował nam opublikowanie tej listy w celu ułatwienia
kontaktu mieszkańców z policjantami. Za zaniedbanie przepraszamy i nie tłumaczymy się chochlikiem drukarskim.
KOMISARIAT POLICJI W MOSINIE
Telefon komórkowy (całodobowy)
500 107 120
Dyżurka główny aparat			
6184-148-30
Dyżurka boczny				
6184-148-33
Faks					
6184-148-35
p. 103 Komendant asp. sztab. mgr Artur Radzik
6184-148-34,31 kom.609-802-166
p. 101 Sekretariat			
6184-148-40
OGNIWO KRYMINALNE KP MOSINA
p. 102 Kierownik Ogniwa Kryminalnego
asp. Tomasz Maćkowiak			
p. 105 sierż. sztab. Karolina Kolczyńska
mł. asp. Iwona Kasińska		
p. 106 mł. asp. Wojciech Makowski
sierż. sztab. Tomasz Laskowski

6184-148-51
6184-148-52
6184-148-48
6184-148-54
6184-148-53

sierż. Dawid Grys			
6184-148-53
p. 107 przesłuchań i UKSP		
6184-148-47
OGNIWO PREWENCJI KP MOSINA
p. 4 Kierownik Ogniwa Prewencji
mł. asp. Grzegorz Dominiczak 6184-148-41 kom. 519-064-533
Zespół ds. prewencji kryminalnej i patologii nieletnich
p. 4 sierż. sztab. Izabela Labrzycka		
6184-148-42
sierż. sztab Rafał Zygoń		
6184-148-42
p.2 niebieski				
6184-148-46
Dzielnicowi
p. 3 asp. Dariusz Flieger
6184-148-44, kom.519-064-535
mł. asp. Artur Sobolewski
6184-148-43, kom.519-064-532
mł. asp. Tomasz Skrzypczak 6184-148-44, kom.519-064-534
mł. asp. Leszek Wojtkowiak 6184-148-43, kom.519-064-577

Wojna o hydranty
Mosina i inne podpoznańskie gminy muszą płacić poznańskiemu Aquanetowi za
to, że utrzymują one w gotowości swoje
hydranty. To jedyny przypadek pobierania takich opłat w kraju.
Mosina przez pewien okres nie płaciła
(od 2007 do 2010), twierdząc, że Aquanet
pobiera opłaty niezgodnie z prawem.
Sprawa trafiła do sądu. Na razie sędziowie utrzymują, że gminy muszą płacić
– samorządy musiały więc spłacić należności wraz z odsetkami naliczone przez
Aquanet. W przypadku Mosiny samorząd

zapłacił około 900 tys. złotych wraz z odsetkami.
Jak powiedziała gazecie Burmistrz Zofia Springer, gmina będzie korzystała z
dalszych prawnych możliwości odwoływania się od decyzji sądu. Rocznie utrzymanie ponad 700 hydrantów kosztuje
Mosinę około 300 tys. złotych.
Zaległości za tzw. utrzymanie w gotowości hydrantów dotyczyły także Puszczykowa, które również w analogicznym
okresie nie wnosiło opłat. Puszczykowo
nie zdecydowało się jednak na wniesie-

nie sprawy do sądu. Na początku 2011
roku nowy burmistrz Andrzej Balcerek
wynegocjował z Aquanetem rozłożenie
długu w wysokości około 900 tys. złotych
na raty. Także ten samorząd płaci zaległości z odsetkami. (red.)

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości
Od 2013 r. nie będą obowiązywały umowy na odbiór odpadów, które dotychczas każda nieruchomość
podpisywała z wybraną przez siebie firmą komunalną. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku zmienia zasady odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców oraz sposób zapłaty za nie.
W myśl nowych przepisów to Gmina podpisze umowę z przedsiębiorstwem, a mieszkańcy będą wnosić
opłatę do Gminy.
Najważniejszym założeniem nowej ustawy jest obowiązkowe
przejęcie przez każdą gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.
Umożliwić to ma objęcie wszystkich mieszkańców odbiorem
odpadów na jednakowych zasadach. Nowa ustawa zobowiązuje ponadto wszystkie gminy do zapewnienia budowy i eksploatacji własnych, lub wspólnych z innymi gminami, regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
W przypadku Gminy Mosina zadania dla gospodarki odpadami
komunalnymi wynikające z nowelizacji ustawy przejął Związek Międzygminny „SELEKT” z siedzibą w Czempiniu, do które-

go oprócz Mosiny należy kilkanaście okolicznych gmin. To na
„związku” ciąży obowiązek przygotowania niezbędnych uchwał
i wprowadzenia wszelkich innych dokumentów, wyliczenia
opłaty, która obowiązywać będzie wszystkie gminy członkowskie. Od początku tego roku w siedzibie „Związku” odbywają się
szkolenia, spotkania, opracowywane są materiały poświęcone
wprowadzeniu nowych rozwiązań.
Na wdrożenie go gminy będą miały 18 miesięcy. Natomiast w
ciągu roku muszą zostać ustalone stawki opłat.
Jak zapewnia burmistrz Zofia Springer opłaty będą tak skonstruowane, aby promować segregację odpadów. (red.)
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Pożegnanie Tomka Szabelskiego
W sobotę, 21 stycznia 2012 r. na cmentarzu
w Rogalinku przy Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych pożegnaliśmy
Tomka Szabelskiego. Przybyło wiele osób,
rodzina, przyjaciele - rzesze ludzi, których
liczba najlepiej zaświadczyła o przyjaźni,
jaką był darzony i jego dobrym życiu.
- Przeszedł swoje życie w tajemnicach
bolesnych, zawsze poszukując tajemnic
chwalebnych, powiedział ks. kanonik Jerzy
Stachowiak w pięknej mowie pożegnalnej.
– Gdyby nie był dobrym człowiekiem, tylu
nas by tutaj dzisiaj nie było.
Kapłan nawiązał też do dzieciństwa śp. Tomka, jego pięknej (zawsze) postawy w zmaganiu się z cierpieniem, z nieuleczalną chorobą
i pełnym, głębokim zawierzeniu Panu Bogu.
Z wielką serdecznością i współczuciem
zwrócił się także do pełnej poświęcenia, dobrej Mamy Tomka, która całe życie otaczała
go troskliwą opieką i modlitwą.
O twórczości Tomka powiedział m.in.:
- W jego obrazach zawsze tkwiło coś, co
przynaglało człowieka do zastanowienia
się, była w nich nuta zamyślenia…W pejzażu cierpienia była
nuta ciągłego poszukiwania…
Skończyło się wojowanie naszego Tomka tutaj na ziemi, będzie go
nam brakowało…
Na stypie w pracowni
Po pogrzebie, w pracowni malarskiej Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich, do której należał Tomek, Joanna Olejniczak
z Mosiny, poetka, przyjaciółka Tomka przekazała nam słowa pożegnania, które chciała wypowiedzieć na cmentarzu:
- Tomku, po życiu Twoim chłodem nie powieje, rogalińskie dęby,
buki, klony twardzizną sęków głosić będą mądrość i piękno
Twojego przemijania.
Płatki z bukietów nie opadną.
Ubrane w dobroć natury zostaną.
Kolorami obrazów, zapachem łąk,
Mocą dębów rogalińskich opowiedzą
O dojrzałości owocu.
Łodyżki kwiatów, liści
Kryją w sobie znak prawdy.
Tylko róża biała obtulona żałobnym tiulem
Dziś
Uroniła łzę
Do swojej czarnej kokardki.
O ostatnich tygodniach i spotkaniach z
Tomkiem w szpitalu Joanna opowiadała
ze łzami w oczach:
- Tomek żalił mi się, nie na swoje cierpienie
i chorobę, a przecież cierpiał strasznie....
Bolało go to, że my wszyscy, którzy go kochamy cierpimy z jego powodu i to jest
jego największy problem. Że on chciałby
wytłumaczyć nam, że tak naprawdę do

głębi i do końca jest pogodzony ze wszystkim, i że mamy jak
gdyby na nowo uczyć się go słyszeć.
Będziemy pamiętać…
Tomkowi zawsze było szkoda czasu na cierpienie i chorobę, nie
kwestionował bólu i przeżywania trudności w życiu, ale uważał, że
nie należy się nad sobą rozczulać.
Na koniec – i niech to będzie przesłanie Tomka dla nas – zacytuję jego słowa z reportażu z listopada 2008 r.:
- Każdy, kto idzie do szpitala w takim celu jak ja (amputacja) lub
traci zdrowie w wyniku wypadku, jest narażony na coś, co będzie
go blokować. Najważniejsze jest, aby ten stan zaakceptować. Nie
trzeba tworzyć niepotrzebnych barier, bo momentalnie człowiek
skupia się wtedy na swoim ograniczeniu. Nauczyłem się w ciągu
swojego życia, że nie ma sensu się blokować, trzeba robić tyle, ile
można i nie budować w sobie zahamowań.
Rozumiem, że są ludzie, którzy załamują się pod wpływem cierpień, sytuacje, w których człowiek uznaje, że życie mu się zawaliło, że wszystko jest przekreślone. Trzeba swoje odcierpieć, coś
musi w człowieku jednak zostać i trzeba to przerobić, i poukładać.
Najważniejsze jest, żeby nie tracić zbyt dużo czasu na cierpienie. I
trzeba jak najszybciej wracać do zajęć właśnie po to, żeby nie skupiać się na sobie…
Elżbieta Bylczyńska

Serdeczne podziękowania ks. kanonikowi Jerzemu Stachowiakowi
ks. dr Błażejowi Dojasowi,
Rodzinie, Przyjaciołom, Współpracownikom, Sąsiadom, Delegacjom
oraz wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej
śp. Tomasza Szabelskiego.
			
			
składa pogrążona w smutku
			
Mama z rodziną

aktualności
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Kronika policyjna
27 grudnia we wsi Mieczewo skradziono
materiały budowlane: cement, kable
28 grudnia w Mosinie na ul. Poznańskiej
włamano się do posesji i skradziono piłę straty wyniosły - 6 tys. zł.
28 grudnia we wsi Wiórek zgłoszono na
Policję informację o znęcaniu się nad domownikami.
3 stycznia znieważono na służbie funkcjonariusza Policji, sprawca został zatrzymany i osadzony w PoDz, był pod wpływem alkoholu.
3 stycznia policjanci ujawnili grupę przestępczą w Mosinie, która zajmowała się
uprawą konopi indyjskich. Przestępców
zatrzymano.

7 stycznia we wsi Krosno w samochodzie osobowym została wybita szyba - straty 500 zł.
7 stycznia w Dymaczewie Starym nieznani sprawcy splądrowali domki letniskowe, straty wyniosły 500 zł.
9 styczna we wsi Wiórek miało miejsce
znęcanie się nad zwierzętami – końmi,
które przebywały w strasznych warunkach, fakt ten zgłoszono do Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami, trwa dochodzenie w tej sprawie, o wszystkim zadecyduje prokurator.
10 stycznia w Mosinie w jednym ze sklepów skradziono telefon komórkowy o
wartości 700 zł.
10 stycznia w Mosinie ujawniono dokonanie kradzieży układów wydechowych
oraz materiałów aluminiowych, wartość
- 10 tys. zł.

Zbadaj swoje piersi !!!
NZOZ MAMMO-MED
CENTRUM DIAGNOSTYKI I USŁUG MEDYCZNYCH
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
MAMMOBUS PRZYJEŻDŻA DO CIEBIE!!!
W DNIU 17.02.2012 W MIEJSCOWOŚCI MOSINA
MAMMOBUS BĘDZIE USTAWIONY PRZY MOSIŃSKIM
OŚRODKU KULTURY, UL. DWORCOWA 4
REJESTRACJA TELEFONICZNA POD NR 58 325 76 02,
58 325 76 05.
Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są
Panie od 50 do 69 roku
życia, które nie miały wykonywanych badań w ciągu
ostatnich 2 lat.
PRZYJDŹ - ZRÓB TO DLA SIEBIE !
Agata Lubowicka

10 stycznia skradziono kołpaki samochodowe o wartości 260 zł.
16 stycznia nieznani sprawcy dokonali
kradzieży dokumentów, gotówki, kradzież ta miała miejsce w pociągu, poszkodowaną jest starsza osoba.
19 stycznia policjanci ujawnili nielegalny
pobór energii w jednym z mieszkań w
Mosinie, sprawców złapano na gorącym
uczynku, sprawa w toku.
27 stycznia w Mosinie skradziono koła samochodowe, sprzęt elektryczny z garażu na
jednej z posesji, strata wyniosła - 5600 zł.
27 stycznia publicznie znieważono policjanta na służbie, sprawca został zatrzymany w PoDZ
J.Sz.

PIT za 2011r. – dyżur
pracowników Urzędu
Skarbowego
14.02.2012r. oraz 20.03.2010r. w godzinach od 9:00 do
14:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie sala nr
20 odbędzie się dyżur pracowników Pierwszego Urzędu
Skarbowego w Poznaniu.
W ramach dyżuru pracownicy będą:
- przedstawiać prezentację w zakresie zasad wypełniania i przesyłania druku zeznania rocznego przy wykorzystaniu Internetu,
- udzielać informacji i wskazówek przy wypełnianiu
oraz odbierać wypełnione druki zeznań podatkowych
od osób fizycznych za 2011 r.
Do wzięcia udziału w akcji zaprasza
Burmistrz Gminy Mosina

Pomóżmy bezdomnym
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie zwraca się z gorącym
apelem do wszystkich mieszkańców miasta i sołectw o zwrócenie szczególnej uwagi na mieszkające w sąsiedztwie osoby samotne, starsze i niepełnosprawne, którym może grozić wychłodzenie lub zamarznięcie.
Podjęcie w porę wszechstronnych działań i współpracy wszystkich służb na terenie gminy pozwoli uniknąć w/w osobom niebezpieczeństwa utraty życia i zdrowia.
Prosimy o przekazywanie informacji o takich osobach do:
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
ul. Dworcowa 4
Tel. 61 8 192 687, 61 8 192 082

Straży Miejskiej w Mosinie
ul. Krotowskiego 16
Tel. 61 8 197 855
W sytuacjach zagrożenia życia należy dzwonić po pomoc na numery alarmowe:
997 - Policja,
986 - Straż Miejska
112 - służby ratownicze
Jednocześnie informujemy, że pomoc udzielana osobie bezdomnej może nastąpić tylko po wyrażeniu przez nią zgody na udzielenie pomocy oraz gotowości do współpracy w rozwiązywaniu
trudnej sytuacji życiowej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
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Przytulisko w Bolesławcu
Gmina Mosina planuje budowę przytuliska dla zwierząt, obiekt
zaplanowano na działce gminnej w Bolesławcu. Podczas zebrania wiejskiego zorganizowanego 24 stycznia mieszkańcy nie
zgodzili się jednak na budowę.
- Jestem zdziwiona takim obrotem sprawy – mówi burmistrz Zofia
Springer. – Około 4 hektarowa działka znajduje się w dogodnej lokalizacji. Od najbliższych zabudowań mieszkalnych jest oddalona
o około 700 metrów. Około 400 metrów od niej jest tylko ferma indyków. Jedną z granic jest kanał mosiński. Lokalizacja nie powinna
więc nikomu przeszkadzać.
Planowane przez gminę przytulisko ma pełnić rolę tzw. „psiego pogotowia” i służyć tylko czasowemu pobytowi zwierząt na okres kilku dni. Głównym jego zadaniem będzie przechowanie zwierząt do
czasu odnalezienia ich właścicieli, ewentualnych rodzin adopcyjnych i udzielenie pomocy weterynaryjnej. Plany gminy zakładają,
budowę boksów dla zwierząt, zaplecza oraz wysokiego 2 metrowego betonowego ogrodzenia, dodatkowo izolującego przytulisko od otoczenia. Schronienie znaleźć w nim może 50 zwierząt.
Obecnie gmina Mosina prowadzi małe „przytulisko” na ok.
25 psów położone w centrum Mosiny w pobliżu zabudowy
mieszkaniowej, nie spełniające wymogów formalno-prawnych, które w najbliższym czasie może zostać zamknięte.
Gmina Mosina od kilku lat należy także do Związku Międzygminnego „Schronisko”, którego zadaniem jest budowa i prowa-

dzenie schroniska dla zwierząt w Skałowie gm. Kostrzyn. Jak
tłumaczy burmistrz Z. Springer jedno nie przeczy drugiemu.
- Takie rozwiązanie ograniczy także koszty wynikające z konieczności częstego, niewykluczone, że codziennego przewożenia przez
Straż Miejską w Mosinie odłowionych zwierząt do oddalonego o
około 45 km Skałowa. Każdy kurs oznaczałby więc pokonanie prawie 100 km. Poza tym strażnicy nie mają przecież zajmować się
wyłącznie odławianiem i zawożeniem do schroniska w Skałowie
bezpańskich zwierząt. Mają dużo innych obowiązków. (red.)

Mieszkańcy Borkowic i Bolesławca
nie chcą przytuliska
Mosina od kilku lat należy do Związku
Międzygminnego „Schronisko”, który został powołany w celu wybudowania i prowadzenia schroniska dla zwierząt w Skałowie, gm. Kostrzyn.
W związku z tym, że budowa przeciąga
się w czasie i jego uruchomienie będzie
trwało jeszcze kilka lat Gmina przystąpiła do opracowania projektu nowego
przytuliska dla bezdomnych zwierząt na
terenie sołectwa Borkowice i Bolesławiec.
Proponowana lokalizacja jest rozwiązaniem wg Gminy optymalnym, gdyż obejmuje ona działkę gminą o powierzchni 4
h i oddalona jest od najbliższych zabudowań mieszkalnych około 700 m, a od
ogromnej fermy tuczu indyka dzieli ją
400m. Na ten moment Gmina korzysta
z tymczasowego przytuliska położonego w centrum Mosiny, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Zadanie z zakresu
zorganizowania opieki nad zwierzętami
bezdomnymi należy do zadań własnych
Gminy, stąd ta inicjatywa.
Do związku należy 11 gmin powiatu poznańskiego. Mosina wnosi opłatę członkowską w wysokości 1 złoty od mieszkańca. W sumie daję to kwotę około 27 500
złotych.

Budowane przytulisko będzie pełniło
rolę tzw. „psiego pogotowia” i ma służyć
czasowemu pobytowi zwierząt na okres
kilku dni. Główne zadania przytuliska to
odnalezienie właścicieli znalezionych
zwierząt, ewentualnych rodzin adopcyjnych i udzielenie pomocy weterynaryjnej. Ponadto takie rozwiązanie ograniczy
koszty wynikające z konieczności codziennego przewożenia przez Straż Miejską w Mosinie odłowionych zwierząt do
oddalonego o około 100 km Kostrzyna.
Co na to mieszkańcy?
- Nie jest prawdą, że mieszkańcy nie wiedzieli o planowanej inwestycji, twierdzi Urząd.
Niejednokrotnie poruszaliśmy ten temat
podczas Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i
Ładu Przestrzennego, jak również na sesji
Rady Miejskiej. Ponadto zostało zorganizowane w dniu 24.01.2012 zebranie wiejskie, które miało charakter informacyjny.
W spotkaniu z mieszkańcami Borkowic i
Bolesławca wzięli udział przedstawiciele
Urzędu Miejskiego w Mosinie, reprezentowani przez zastępcę burmistrza Sławomira
Ratajczaka i kierownika Referatu Inwestycji
Wojciecha Górnego. W zebraniu wiejskim
uczestniczyło 47 mieszkańców wsi. Przy-

tulisko będzie składało się między innymi
z boksów, zaplecza oraz wysokiego 2 metrowego betonowego ogrodzenia. Schronienie w tym miejscu znajdzie 50 zwierząt.
Podczas zebrania został również omówiony temat planowanej budowy oczyszczalni kompaktowej na teranie sołectwa
Borkowice/Bolesławiec. Zadanie to zostało zaproponowane na ostatniej sesji
przez radnego Rady Miejskiej w Mosinie
i przez nią pozytywnie przegłosowane.
W konsekwencji przyjęte do budżetu do
realizacji przez burmistrza.
Również ta inwestycja została zakwestionowana przez mieszkańców, efektem
czego było podjęcie uchwał dotyczących
dezaprobaty dla budowy schroniska lub
przytuliska, budowy kompaktowej oczyszczalni ścieków, jak również uchwały dotyczącej zamknięcia drogi gminnej w Bolesławcu dla samochodów powyżej 10 ton.
Mieszkańcy wyrazili swoje stanowisko w
sprawie przedmiotowych inwestycji w
drodze uchwały zebrania wiejskiego.
- Biorąc pod uwagę uchwały zebrania
wiejskiego Urząd rozważa różne rozwiązania jednak uważamy, że najlepszą formą rozwiązywania problemów jest dialog. (red.)

wywiad
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Uprawiali konopie na strychu
W styczniu mosińscy policjanci odkryli na osiedlu Czarnokurz uprawę konopi indyjskich. Na ten
temat i o innych przestępstwach rozmawiam z aspirantem Tomaszem Maćkowiakiem, kierownikiem ogniwa kryminalnego Komisariatu Policji w Mosinie.
Elżbieta Bylczyńska:
To drugi przypadek na terenie naszej gminy, jak doszło do wykrycia tej
uprawy?
Asp. Tomasz Maćkowiak:
Od jakiegoś czasu docierały do nas pewne informacje na temat tego regionu Mosiny, ale tutaj nastąpił zbieg okoliczności
– w trakcie interwencji w zupełnie innej
sprawie policjanci weszli do domu, w którym jak się okazało, były uprawiane konopie. Pojechali na zgłoszenie awantury
(anonimowe), zobaczyli wybite, szklane
drzwi domu i weszli do środka. Stwierdzili, że jeden z mieszkańców tego domu
został pobity. W trakcie przeprowadzania
czynności policjanci poczuli charakterystyczny zapach konopi indyjskich.
Na tyle mocny, że to pozwoliło na odkrycie uprawy?
Tak, jest to dość ostry i intensywny zapach. Policjanci odkryli, że w pomieszczeniu na strychu, odpowiednio do tego
przygotowanym rosło 140 krzewów konopi, w różnych fazach wzrostu. Mniejszych i większych. Znaleźli też 200 g suszu przygotowanego do użycia.
Czy osoba, która za to odpowiadała
została zatrzymana?
Zatrzymany został sprawca pobicia, ale
także osoba pobita, bo okazało się, że to
ona tę uprawę prowadziła. Prokuratura
zastosowała wobec nich dozór policyjny
i poręczenie majątkowe.
Jaka skala jest tego zjawiska? Mam na
myśli ewentualne rozprowadzanie suszu wśród mieszkańców Mosiny.
Na razie czynności w tej sprawie są w
toku, z jakim efektem, niestety nie mogę
powiedzieć dla dobra śledztwa. Sprawdzane są wszystkie wątki.
A korzystając z okazji, mogę zapytać,
co dzieje się w innych regionach Mosiny? Czy dużo przestępstw wykrywa
mosińska Policja?
Takich bardziej spektakularnych akcji nie
było. Na tą chwilę prowadzimy działania
prewencyjne przy współdziałaniu z wydziałem zabezpieczenia miasta, z oddziałami prewencji z Poznania i z mosińską
Strażą Miejską (w grudniu przeprowadziliśmy działania pod kątem narkotyków i
nietrzeźwych kierowców). Generalnie ta-

kie działania będziemy powtarzać, oczywiście chodzi o ograniczenie przestępczości na terenie gminy, a zwłaszcza tej
najbardziej uciążliwej dla społeczeństwa
- narkotyki, nietrzeźwi kierowcy, uszkodzenie, niszczenie i kradzież mienia.
Dużo jest zgłoszeń kradzieży?
W ostatnim czasie trochę mniej, aczkolwiek pod koniec roku mieliśmy serię włamań.
Między innymi kradzież samochodu na
ul. Chopina kobiecie, która na chwilę
pozostawiła pojazd z włączonym silnikiem, żeby zamknąć bramę. Co zaproponowałby Pan, aby uniknąć takich
zdarzeń - zakup bramy na pilota, jeśli
stać kogoś na to, czy zamykanie samochodu i zabieranie kluczyków?
Tylko i wyłącznie zamykanie, ja sam wjeżdżając do siebie na posesję nie zostawiam samochodu z włączonym silnikiem,
bo nawet z własnego terenu może w ten
sam sposób wyjechać. Generalnie oddalając się od pojazdu trzeba zamykać go i
zabierać kluczyki. To jest moment, nam
się wydaje, że szybko zamykamy garaż
czy dom. A w tym czasie samochód może
zostać skradziony, jest przecież otwarty i
uruchomiony.

Czy miałby Pan inne jeszcze rady dla
mieszkańców, które ostrzegłyby ich
przed kradzieżami?
Tak, właściciele domków letniskowych
i ogrodów działkowych nie powinni zostawiać w nich żadnych wartościowych
przedmiotów. Są włamania, giną rzeczy,
które nie powinny tam zimować, np. telewizory. To wszystko kusi złodziei, którzy
kradną nawet drobiazgi. Jest tu środowisko ludzi, którzy żyją z dnia na dzień i z
takich właśnie kradzieży, szukają okazji,
żeby ukraść nawet drobny przedmiot i
sprzedać go potem za grosze.
Ponadto w ostatnim czasie mieliśmy dwie
kradzieże układu wydechowego z samochodów ciężarowych. Układ wydechowy
razem z katalizatorem to drogi element
wyposażenia pojazdu dostawczego. Nie
jest on specjalnie oznakowany i przez to
trudno go zidentyfikować. Jedna kradzież
miała miejsce na terenie posesji, druga
spod okien kierowcy na ulicy, oczywiście
w nocy. Warto więc dobrze zabezpieczać
takie pojazdy, żeby nie było strat.
Dziękuję za rozmowę.
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Podsumowanie działania Straży
Miejskiej w Mosinie w 2011 r.
Dużo mówi się ostatnio o bezpieczeństwie w mieście, jedni strażników miejskich chwalą, inni mają do
nich pretensje. Liczba przestępstw i wykroczeń nie maleje, problemy były i są. Dlatego poprosiliśmy komendanta mosińskiej Straży Miejskiej, Andrzeja Woźniaka o podsumowanie pracy Straży w 2011 roku.
Straż Miejska mieści się przy ul. Krotowskiego 16 (dawna siedziba z Zakładu Usług Komunalnych). Działa na podstawie Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r o strażach gminnych oraz regulaminu
Straży Miejskiej w Mosinie. W 2011 roku stan osobowy Straży
Miejskiej - komendant i ośmiu strażników - nie uległ zmianie.
Działania Straży Miejskiej na przestrzeni 2011 roku:
Kontrolno – interwencyjne prowadzone były w ramach codziennych planowych służb przez patrole piesze i zmotoryzowane,
jak również w trakcie doraźnych interwencji, podejmowanych
w następstwie zgłoszeń. Przeprowadzono 1571 interwencji, w
tym 98 w stosunku do zwierząt, odłowiono 99 (w tym psy, lisy,
dziki, kunę, jenota, bociana)
Mandatami karnymi ukarano1064 osoby, pouczono 1167 osób,
przesłuchano i skierowano do sądu 56 przeciwko sprawcom
wykroczeń, wylegitymowano 2237 osób.
Zabezpieczano awarie i inne zdarzenia losowe
W 2011 roku funkcjonariusze SM zabezpieczali na terenie miasta i gminy 41 imprez o charakterze politycznym, patriotycznym, religijnym, sportowym i rekreacyjnym.
Poddano kontroli 347 posesji pod kątem posiadanych umów z
koncesjonowanymi wywozicielami nieczystości stałych i płynnych, oznakowania i porządku na terenie posesji.
W 2011 roku Straż Miejska podejmowała działania w zakresie
ochrony środowiska mające na celu lokalizację i likwidację nielegalnych wysypisk śmieci, interwencje w stosunku do osób dokonujących spalania odpadów, wypalania traw, palenia ognisk.

Kontrolowano sklepy i targowisko miejskie.
Dbając o bezpieczeństwo dzieci, w dniach nauki szkolnej prowadzono akcje bezpieczna droga do szkoły, prowadzono działania
profilaktyczne polegające na nadzorze dojścia dzieci do szkół ,
wspólnie z Policją prowadzono zajęcia z młodzieżą w szkołach
podstawowych w zakresie jazdy rowerem, bezpieczeństwa
na drogach oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Strażnicy uczestniczyli w spotkaniach, w przedszkolach, w
świetlicach wiejskich, prowadząc zajęcia z młodzieżą, uczestniczyli w zebraniach wiejskich i konferencjach nauczycieli, współpracowali z dyrekcjami szkół z terenu gminy, ze strażami miejskimi: z Poznania, Kórnika, Lubonia, Komornik i Puszczykowa z
Zawodową i Ochotniczą Strażą Pożarną w Mosinie.
Straż Miejska nadzorowała też prace skazanych, ukaranych
przez Sąd Rejonowy w Śremie, którzy wypracowali na rzecz
Gminy 4942 godziny na łączną kwotę 27.181 zł, przyjmując najniższa stawkę - 5,50zł za godzinę pracy.
W dalszym ciągu, tak jak i Państwo uważamy, że ogólne statystyki, jakie przedstawiliśmy są nie satysfakcjonujące. Każdy chciałby strażnika widzieć każdego dnia na swojej ulicy. Niestety przy
tej ilości strażników nie jest to możliwe. W roku 2012 podjęliśmy
współpracę z Policją w Mosinie. Już w lutym na ulicach pojawią
się pierwsze wspólne patrole.
Szanowni Państwo w 2012 roku będzie bezpieczniej.
Andrzej Woźniak

W Puszczykowie też
kradną katalizatory
Komendant Policji w Puszczykowie Robert Rasztorf informuje, że w ostatnim
czasie na terenie Puszczykowa, podobnie
jak w Mosinie, z dwóch samochodów ciężarowych zostały skradzione układy wydechowe z katalizatorami. I podobnie jak
mosińska Policja komendant apeluje do
właścicieli firm o zabezpieczenie pojazdów. - Są to wartościowe, drogie części,
które potem sprzedaje się za bezcen. Nie
ułatwiajmy złodziejom kradzieży. Samochód pozostawiony przed domem to dla
nich dobra okazja. Podobnie zresztą jak
zaparkowany na terenie nie strzeżonym
i nieobjętym monitoringiem, mówi komendant. - W tych dwóch przypadkach
sprawcy przecięli kłódki bram i wyprowadzili pojazdy z terenu firm, a następnie
dokonali kradzieży przez wycięcie całego
układu wydechowego. Samochody powinny być zabezpieczane i parkowane

w garażach. Kradzieże najczęściej mają
miejsce w nocy i wieczorem.
Zapytany o ilość przestępstw związanych
z prowadzeniem pojazdów po pijanemu,
komendant Rasztorf odpowiedział, że z
roku na rok w Puszczykowie zatrzymuje
się coraz więcej nietrzeźwych kierowców.
Lepiej jest, jeśli chodzi o statystyki obejmujące przestępstwa na tle przemocy w
rodzinie i między sąsiedzkich awantur. W
Puszczykowie jest ich znacznie mniej niż
w Mosinie.
I ostatnia wiadomość: Komisariat Policji
w Puszczykowie zajął II miejsce w konkursie na najlepszy komisariat powiatu
poznańskiego za 2011 rok. Pierwszą lokatę uzyskała Murowana Goślina.
Komendant Robert Rasztorf bardzo wysoko ocenia umiejętności puszczykowskich
policjantów, wysoka też jest w Puszczykowie wykrywalność przestępstw. (eb)

PRAKTYKI ZAWODOWE
Zakład z długoletnim doświadczeniem
w nauce uczniów przyjmie na rok szkolny
2011/12 uczniów do nauki zawodu

KRAWIECTWO
W okresie nauki zapewniamy:
• Naukę projektowania odzieży;
• Możliwość udziału w Międzynarodowych
Targach Poznańskich;
• Możliwość wyjazdu na pokazy do różnych
miast Europy i świata;
• Profesjonalne maszyny krawieckie;
• Możliwość korzystania z czasopism branżowych,
katalogów i żurnali z Włoch i Francji;
• Wiedzę teoretyczną przekazywaną przez
mistrza z dyplomem Izby Rzemieślniczej
i wykształceniem pedagogicznym;
• Możliwość dalszej nauki w technikum;
• W czasie nauki wypłacane jest wynagrodzenie.
Ukończenie nauki zapewnia łatwe znalezienie
pracy w kraju i za granicami Polski.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
Usługowe „Kreacja” Rok zał. 1978
Maria Kosz, 62-050 Mosina, ul. Grabowa 7,
tel. 61 81 36 135
www.kreacja2000.pl
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Kategoryczne NIE dla ACTA !
Tekst ten został napisany 22 stycznia b.r. i opublikowany w ramach
protestu przeciwko ACTA na naszej stronie internetowej www.gazeta-mosina.pl
Zagrożenia płynące z podpisania dokumentu o nazwie ACTA - AntiCounterfeiting Trade Agreement. Co to jest ACTA ?
Międzynarodowe porozumienie dotyczące walki z naruszeniem
własności intelektualnej. Dokument podpisało już 8 państw z USA
na czele. Z założenia ma ono ustanowić „złoty standard” przestrzegania praw autorskich i respektowania własności intelektualnej.
UE ma ostatecznie zadecydować o jego podpisaniu już 26 stycznia
2012 r. Polska jako członek UE ma wpływ na decyzję.
Wydawać by się mogło, że dokument ten wyznacza słuszny kierunek rozwoju państw i jego podpisanie leży w interesie każdego z
krajów rozważających ten traktat. W końcu dobrze chroniona własność intelektualna promuje badania naukowe, rozwój technologii,
innowacyjne rozwiązania, poprzez gwarancję uzyskania korzyści z
wyników przeprowadzonych badań dla ich autorów.
ACTA z pewnością ma na celu dobro... Ale kogo ? W jakie narzędzie uzbraja ona rządy państw? Czy większość się zgodziła na
podpisanie tego dokumentu? Mamy demokrację i wybrani przedstawiciele społeczeństwa powinni głosować nad akceptacją bądź
odrzuceniem dokumentu.
Geneza powstania dokumentu ACTA
Wszystko zaczęło się w USA, gdzie rekiny przemysłu audiowizualnego ponoszą straty z tytułu nieautoryzowanego używania ich treści
w postaci kopiowania i ściągania z Internetu filmów, utworów muzycznych, gier... Potocznie proces nazywa się piractwem. Wyliczone
straty to setki milionów dolarów. Wyliczenia te, dla wielu wydają się
być błędne, gdyż opierają się na założeniu, że jeżeli ktoś nie będzie
miał dostępu do pirackiej kopii dzieła to zakupi je w legalny sposób,
po znacznie wyższej cenie. Jednak takie wyliczenie strat to dobry
element lobbystycznego nacisku, wywieranego na rząd w USA i
motywującego do działań antypirackich. Co skutkuje surowymi karami przewidzianymi w prawie za łamanie praw autorskich.
Jednak w przypadku ACTA sprawa posunęła się za daleko. Przedstawiciele korporacji, które ponoszą wspomniane i zarazem wątpliwe wielomilionowe straty, przygotowali dokument, później nazwany ACTA
i używając nie tylko lobby, ale zapewne i innych „narzędzi” wymusili
podpisanie i uczynienie go prawomocnym. Cały dokument był przygotowywany w ścisłej tajemnicy przed opinią publiczną. W 2008 roku,
za pośrednictwem portalu Wikileaks, wyciekła ówczesna forma tego
dokumentu, co wywołało protesty wśród internatów i nie tylko. Zatem
została przeforsowana ustawa wpływająca na całe społeczeństwo, zaprojektowana nie przez demokratycznie wybranych przedstawicieli,
ale przez przemysł audio wizualny oraz inne potężne firmy, które za
wszelką cenę starają się bronić swoich praw autorskich.
Ponieważ nie tylko Stany Zjednoczone są obszarem działania
takich firm, ACTA zostało podpisane również w ścisłej tajemnicy
przed opinią publiczną, przez inne państwa: Australię, Kanadę, Japonię, Koreę Południową, Maroko, Nową Zelandię i Singapur.
Stało się to z pominięciem wszelkich procedur demokratycznych!
Moim zdaniem sam ten fakt wystarczy, aby sprzeciwić się całkowicie podpisaniu ACTy. W samych Stanach Zjednoczonych planowane są próby unieważnienia dokumentu na drodze prawnej,
gdyż podpisał go prezydent z pominięciem senatu, a ACTA tyczy
się również regulacji handlu zagranicznego, co może być tylko i
wyłącznie kontrolowane przez senat.
Potężne narzędzia zapewniane przez ACTA
Czy potraficie wyobrazić sobie świat, w którym wasz dostawca
Internetu nieustannie monitoruje waszą aktywność i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń o używanie nielegalnych, pirackich treści zgłasza sprawę na Policję? Czy potraficie so-

bie wyobrazić świat, w którym leki ratujące życie nie trafiają w ręce
potrzebujących? Świat, w którym, gatunki zbóż mogące wyżywić
tysiące głodujących ludzi nie są wykorzystywane, a to wszystko w
imię patentów? Albo, co gorsza podejrzeń o łamanie patentów!
To wszystko może stać się rzeczywistością po podpisaniu ACTA.
ACTA to między innymi dwa istotne założenia:
1. Sprowadzenie odpowiedzialności za działania użytkowników
na dostawców internetowych, czyniące z nich policjantów. W
przypadku pobłażliwości wobec swoich klientów sami poniosą
konsekwencje prawne za ich czyny.
2. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń o łamanie praw, związanych z własnością intelektualną, możliwe jest zatrzymanie podejrzanego. Może się to wiązać z zawieszeniem jego strony internetowej,
zabraniem towaru, zablokowaniem prac badawczych...
Drugi punkt godzi w podstawowe prawo obywatelskie - „domniemanie niewinności”. Pierwszy narusza prywatność i chociażby tajemnicę
korespondencji. Wynika z tego, że przed zapadnięciem prawomocnego wyroku sądu, podejrzany jest uznawany za przestępcę. Niewiele
trzeba się wysilić, aby przewidzieć konsekwencję takich postanowień.
Przykład: prowadzimy firmę, nasza konkurencja zgłasza donos o łamaniu np. patentu i już to wystarczy, aby wstrzymać naszą działalność, lub ją całkowicie zakończyć. Jeżeli zamknięta firma zajmowała
się produkcją filmów, stracimy być może dobry film, ale jeżeli firma
opracowała lekarstwo na raka i chciała je rozpowszechnić to sprawa
wygląda znacznie gorzej. Nie tylko lekarstwa nie będzie, ale wyniki
badań mogą trafić do podmiotu roszczącego domniemane prawa do
patentu na, podstawie którego owe lekarstwo powstało. Na decyzję
wpłyną prawnicy, którzy będą walczyć o interesy swoich klientów. Jednak powszechnie wiadomo, że duże korporacje mają dużo lepszych
prawników. Jak widać taka sytuacja zablokuje rozwój i ogólny postęp,
rzucając kłody pod nogi tych, którzy chcąc dobrze, dobrze na tym nie
wyjdą. Tak sformułowane prawo daje zbyt wiele miejsca do nadużyć,
zatem pod żadnym pozorem nie powinno zostać przyjęte.
Piractwo - zakamuflowana hipokryzja
Tak zdefiniowane piractwo może wręcz razić. Jednak po dokładnemu przyjrzeniu się problemowi sprawa wygląda inaczej. Na początek
trzeba określić temat jasno. Piractwo nie jest zgodne z prawem i w
żaden sposób nie zachęcam do łamania prawa. Nie powiedziałbym,
że jest to przestępstwo, ale mając na uwadze polskie prawo, wykroczeniem na pewno jest. Zatem skąd ta hipokryzja?
Powszechnie wiadomo, że jest wiele serwisów udostępniających
treści za darmo, korzystanie z których z pewnością wiąże się z łamaniem praw autorskich. Nie oszukujmy się, kto chce ten znajdzie
film, utwór muzyczny, grę, czy program za darmo w Internecie.
Zastanówmy się nad tym, czy faktycznie pobranie takich treści za
darmo przynosi wielkie straty dla producentów, a wręcz czy przynosi jakiekolwiek straty. Rozpatrzmy trzy przypadki, gdzie w każdym z nich pobieramy program za darmo.
1. Nie zarabiamy dużych pieniędzy i nie stać nas na oryginalne oprogramowanie. Czy w tej sytuacji, gdyby nie było dostępnej „darmowej wersji”, korzystalibyśmy z tego programu? Raczej nie, bo byłby
dla nas za drogi. Zatem błędem jest uważanie pobrania takiego programu za stratę, gdyż oryginał i tak nie byłby kupiony.
2. Mamy duże dochody, stać nas na oryginalne oprogramowanie.
Ściągamy sobie piracką wersję, sprawdzamy jak działa program, podoba się nam i kupujemy oryginalną wersję. Można by powiedzieć,
że od tego są darmowe wersje trial, jednak są one ograniczone czasowo a niekiedy i funkcjonalnie, co nie zawsze sprzyja rezolutnemu
testowaniu aplikacji. A oprogramowanie bywa bardzo drogie więc
dobrze je dokładnie przetestować przed zakupem.
W tej sytuacji firma produkująca pobrany program zyskała klienta. Strata zerowa, czysty zysk.
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3. Długo działamy na pirackim oprogramowaniu i w wyniku nabytych umiejętności stwierdzamy, że mamy odpowiednie kwalifikacje, aby komercyjnie oferować swoje usługi w zakresie projektów
wymagających owego oprogramowania. Zakładamy firmę. W tym
momencie jesteśmy zmuszeni dać zarobić producentowi ze względu na wzmożoną kontrolę firm pod tym zakresem. Do tego nie wybierzemy podobnych programów oferowanych przez konkurencję,
gdyż przyzwyczailiśmy się do konkretnego oprogramowania i to w
nim potrafimy się poruszać.
A więc nawet długoterminowe korzystanie z „piratów” obraca się na
korzyść producenta. Między innymi, dlatego duże firmy starają się,
aby ich programy znalazły się na uczelniach, aby wykształcić sobie
przyszłych klientów. Podobnie można spojrzeć na filmy, które ściągane są za darmo najczęściej w słabej jakości. Oglądając taki film, w
przypadku, gdy nam się spodoba, będziemy zmotywowani, aby nabyć go w porządnej wersji w ładnym pudełku, aby godnie prezentował się w naszej kolekcji ulubionych filmów. Jak widać straty nie
tylko są znacznie mniejsze niż sugerowane, ale można doszukiwać
się w tym wszystkim zysków.
To wyjaśnia hipokryzję, pod tym względem, że przemysł ponosi straty, kiedy w rzeczywistości czerpie z tego zyski. Jednak nie
oznacza, że firmy zabiegają o taki kanał rozpowszechniania swoich produktów. Ale czy aby na pewno ?
W materiałach użytych do napisania tego artykułu znajdziemy link
do strony (anglojęzycznej), która udowadnia, że wielkie korporacje zainwestowały miliony dolarów w strony ułatwiające darmowe ściąganie plików (np. popularne torenty). Mało tego, niektóre
z „potentatów” w dziedzinie piractwa należą właśnie do tych korporacji. Oczywiście motorem ich działań jest reklama. Nie będę
wymieniał nazw stron ani firm, zainteresowanych zapraszam do
odwiedzenia wspomnianej strony.
To już nie hipokryzja, ale czysta bezczelność. Ścigać ludzi za coś,
co się samemu spowodowało. Na wielu tego typu stronach znajdziemy obrazkowe instrukcje pokazujące jak łatwo jest ściągnąć
pożądany plik. Jest to wręcz nakłanianie do tego typu działań. Oficjalnie jesteśmy przeciwni i zrobimy wszystko, aby to ukrócić, a w
rzeczywistości...
W takim razie, po co z tym walczyć skoro wszyscy są zadowoleni? Powód jest jeden - pieniądze! Kary pieniężne za naruszenie własności intelektualnej w Stanach są wyśrubowane do granic możliwości. Dochodzi do sytuacji, gdzie samotna matka musi zapłacić 1,5 mln dolarów
za ściągnięcie 24 piosenek z Internetu (przypadek Jammie ThomasRasset ). Werdykt jest prawomocny. Inny przypadek, znacznie bardziej
przemawiający do wyobraźni: 12 stycznia 2012 roku brytyjski student
Richard O’dwayer, zostaje poddany ekstradycji do USA za prowadzenie
strony internetowej, która zawierała tylko linki do pirackich treści. Sam
ich nie składował i nie udostępniał, jedynie jego strona wskazywała
gdzie znaleźć te materiały. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.
W świetle brytyjskiego prawa jest niewinny. Te przykłady świadczą jak
bezwzględny jest wymiar sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych
pod tym względem. Jak wcześniej wspomniałem jest to efekt bardzo
silnego lobby ze stron korporacji medialnych, które same łamią prawa
autorskie swoich artystów poprzez celowe ułatwianie pirackiego dostępu do ich twórczości i to na światową skalę.
Zgadzając się na ACTA prosimy się o to samo!!! Po podpisaniu porozumienia przypadki ekstradycji z tak błahych powodów z pewnością będą częstsze. Zezwolenie na takie działania to nic innego jak
pozwolenie na robienie z siebie idiotów. Tak być nie może!
Wspomnę jeszcze o zamknięciu popularnego serwisu do współdzielenia plików, dokonanym przez rząd USA. Chodzi o Megaupload. Firma ta zapewniała platformę do swobodnego współdzielenia danych, również pirackich, ale nie tylko. Jednak swoje
serwery miała rozmieszczone głównie poza USA. W samych Stanach było ich kilka, natomiast w Europie było ich bardzo dużo.
Dziwny zbieg okoliczności sprawił, że nastąpiło to w momencie,
kiedy UE ma podpisać ACTA.

O co dokładnie chodzi? Wraz z przejęciem serwerów przez amerykański rząd, jest już dostęp nie tylko do przechowywanych tam
danych, ale również do listy użytkowników i ich aktywności. Czyli
rząd jest w posiadaniu listy potencjalnych przestępców, których
można ukarać wysokimi grzywnami. Jednak bez ACTA mogą to
zrobić tylko wobec mieszkańców USA. Sytuacja się diametralnie
zmieni, kiedy ACTA zostanie podpisane przez UE.
Prawa autorskie - komu się należą?
Kolejnym elementem tej całej nieuczciwej gry, właściwie to nie jest gra,
ale pogrywanie z obywatelami i rządami państw, jest założenie, że to
artyści i twórcy są poszkodowani i za tym wszystkim stoją. Nic bardziej
mylnego. W wielu wypadkach twórcy są zadowoleni, że ich dzieła są powszechnie wykorzystywane, jedynie chcieliby, aby o nich wspomniano
jako o autorach. Jednak firmy stojące za nimi czerpią korzyści z ich pracy i bronią respektowania praw autorskich z wściekłością pieniącego
się pitbula. Te wszystkie surowe kary pieniężne nie trafią do artystów a
właśnie do tych firm. Takie zachowanie jest próbą wymuszenia starego
„systemu” sprawdzającego się przy telewizji na nowym medium, jaki
jest Internet. Internet hołduje szczytnej idei swobodnego, niczym nie
ograniczonego przypływu informacji. Do tego trzeba się dostosować, a
nie zmieniać to poprzez cenzurę, bo ACTA to cenzura Internetu. Postępowy artysta, tworzący dobre treści zostanie doceniony w Internecie,
mimo że nie będzie pobierał opłat za swoją twórczość. Doceniony nie
tylko poprzez rzeszę zwolenników, ale finansowo również. Tylko Internet umożliwia taki obrót rzeczy. I jest to jego bezpodstawna zaleta, która jest nie na rękę molochom wyrosłym w poprzedniej epoce.
Podsumowanie
Zatem czy Ty drogi czytelniku, internauto, obywatelu mający swoje prawa zagwarantowane Konstytucją, zgadzasz się na to by UE,
a w tym i Polska podpisała porozumienie, które:
- zostało stworzone z pominięciem wszelkich demokratycznych procesów, przez osoby nie wybrane do reprezentowania społeczeństwa
w organach ustawodawczych, z pobudek wyssanych z palca, by zaradzić problemom celowo stworzonym przez korporacje medialne;
- godzi w podstawowe prawa takie jak wolność wypowiedzi i domniemanie niewinności;
- hamuje rozwój i postęp technologiczny;
- sprzyja „przemysłowi”, nie sprzyja obywatelowi;
- ogranicza Internet poprzez cenzurę.
Jeżeli nie - zrób wszystko, aby każdy dowiedział się o zagrożeniach,
jakie niesie ze sobą ACTA. Korzystaj ze wszystkich możliwych kanałów by szerzyć świadomość społeczeństwa w tej materii. Możesz
wykorzystać ten tekst - zrzekam się wszelkich praw autorskich.
Podpisz petycję, napisz maila do posła, odwiedź wszystkie strony
podane w źródłach tego artykułu. Nawet, jeżeli zapadnie decyzja
o podpisaniu tego traktatu, zawsze można to cofnąć. Są ku temu
wszelkie podstawy prawne. Nie poddawaj się!
			
Dariusz Pieślak
Źródła:
http://www.youtube.com/watch?v=18ZsJlR9B4Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kZOK-O15li8
http://di.com.pl/news/40710,0,ACTA_Osiem_panstw_podpisalo_
kontrowersyjne_porozumienie.html
http://di.com.pl/news/40220,0,Unijna_walka_z_piractwem_to_
dbanie_o_eksport_USA.html
http://di.com.pl/news/42977,0,Polska_podpisze_ACTA_26_stycznia.html
http://di.com.pl/news/42908,0,Apel_w_sprawie_ACTA_Niech_polski_rzad_powie_co_chce_zrobic.html
http://demotywatory.pl/3657064/UDOSTEPNIJ
http://stopacta.pl
http://stopacta.info
http://di.com.pl/news/42992,0,ACTA_Boni_prosi_Tuska_by_wstrzymac_podpisanie_traktatu.html
http://di.com.pl/news/42203,0,Rada_UE_zatwierdzi_ACTA_Co_zrobi_Parlament_Europejski.html
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To było przepiękne wydarzenie
Ponieważ autorka tekstu sama śpiewa w mosińskim chórze i jest jednocześnie prezesem, nie
ocenia w tym artykule występu śpiewaków. A mnie mieszkańcy Mosiny zobowiązali do wyrażenia opinii na temat tego wydarzenia, co zawarłam także w tytule. Atmosfera koncertu była naprawdę niezwykła, głosy chórzystów w mosińskim kościele brzmiały cudownie, (niektórzy wierni płakali ze wzruszenia), a siła i piękno głosów połączonych zespołów oraz perfekcja wykonania
kolęd na pewno długo pozostanie w pamięci słuchaczy.
Elżbieta Bylczyńska
Alleluja zaśpiewajcie
Bóg się rodzi Moc truchleje
Przybieżeli Aniołowie
Bo w Betlejem cud się dzieje!!
Bliskość wspólność naszych myśli
W Betlejem i w naszych domach
Niech świątecznie nam się przyśni
Ta sielanka z świąt zrodzona
Alleluja zaśpiewajcie
Bóg się rodzi Moc truchleje
Przybieżeli aniołowie do Betlejem do
Betlejem!!!

Kolędowanie jest dziś zanikającą tradycją - niestety. Dzisiaj częściej kolędy i
pastorałki odtwarzane są z płyt CD czy
też słuchane w telewizji przy okazji różnych koncertów bożonarodzeniowych,
niż śpiewane samodzielnie w domach.
A szkoda.....
Zacznijmy więc od początku.
Sama tradycja pojawiła się w naszym
kraju już w średniowieczu. Nie były to
jednak kolędy śpiewane w języku polskim, ale po łacinie. Początkowo były to
pieśni ogólnokościelne, z czasem, głównie za sprawą franciszkanów, którym to

zawdzięczamy tradycję adoracji żłóbka,
zmieniły swą formę.
Energiczniej rozwinęła się twórczość kolędowa w XVII i XVIII wieku. Były to już
utwory w języku polskim. W tym czasie
powstała między innymi jedna z najpiękniejszych polskich kolęd „W żłobie
leży”. Tekst napisał sam Piotr Skarga, zaś
jej melodia nawiązuje do poloneza koronacyjnego króla Władysława IV.
W wieku XVIII powstało wiele popularnych kolęd - kołysanek takich jak „Gdy
śliczna Panna” , „Jezus malusieńki” czy
„ Lulajże Jezuniu”. Powstała też chyba
ciąg dalszy obok...

Ojczyzna to wspólne miejsce w czasie
i przestrzeni, i wspólny system wartości
Chór Nova im. Stanisława Moniuszki przy
Parafii Świętego Rocha w Poznaniu – historia powstania.
W roku 1920, grupa reemigrantów polskich z Nadrenii i Westfalii, powróciwszy
do wyzwolonego kraju, założyła chór.
Były to czasy niewielkiej mobilności społecznej i ograniczonego przepływu informacji. W tej sytuacji założenie chóru
i wspólne śpiewanie pełniło podwójnie
pozytywną rolę. Z jednej strony chór stanowił czynnik integrujący w obrębie grupy reemigrantów, wzmacniający ich osobiste więzi, z drugiej zaś budował więź
z narodową kulturą i tradycją, stanowił
rodzaj pomostu między reemigrantami a
nowym otoczeniem.
Obecnie, dziewięćdziesiąt lat później,
sytuacja społeczna jest zupełnie odmienna. Wzorce kulturowe są mało wyraziste,
wręcz rozmyte. Ulegają zbyt szybkim i
zgoła dziwacznym zmianom. Informacje
już nie przepływają, ale pędzą atakując i
szokując. W miejsce czytelnych ram pojawia się homogenizacja i globalizacja.
Jednak potrzeby człowieka pozostają
niezmienne. Ludzie nadal odczuwają po-

trzebę doświadczania poczucia tożsamości tak narodowej, kulturowej, jak i osobistej. Niezmienna jest też potrzeba więzi
międzyludzkich, którą zaspakaja chór. W
chórze śpiewają małżeństwa, rodzice z
dziećmi, rodzeństwa. Z naszym śpiewem
jesteśmy obecni podczas ważnych świąt
państwowych i kościelnych. Śpiewamy
towarzysko, w ramach festiwali, konkursów, w kraju i za granicą.
Przerwana zawieruchą wojny i grozą okupacji, działalność chóru została wznowiona wkrótce po wyzwoleniu.
W latach 1953-1990 mecenasem chóru była
Spółdzielczość Pracy. Profil i poziom artystyczny zespołu kształtowali między innymi Jerzy Młodziejowski, Stefan Stuligrosz,
Zdzisław Szostak, Mieczysław Dondajewski, Antoni Grochowalski oraz młodsze
pokolenie dyrygentów, takich jak Jolanta
Stawowy, Anna Wiczuk – Wiczewska oraz
Tomasz Dzięcioł. W ostatnich dwudziestu
latach swojej działalności chór może poszczycić się współpracą między innymi z
Niemieckim chórem VSA z Hannoweru. Jej
owocem było wspólne wykonanie dzieła
G.F. Haendla „Samson” zarówno w Hanno-

verze w 2004 roku jak i w Poznaniu w 2005
roku pod patronatem obu partnerskich
miast. Obecnie chór prowadzony jest przez
Jerzego Nagórniaka, absolwenta Akademii
Muzycznej w Poznaniu, organistę Parafii
Świętego Rocha i Parafii Nawrócenia Św.
Pawła w Poznaniu.
Tak, jak drogi ludzkie schodzą się i rozchodzą, krzyżują i znów do siebie powracają, tak i dziewięćdziesięcioletnia
historia chóru zawiera w sobie momenty
spotkań i pożegnań. W roku 1991 z dawnego chóru, założonego w roku 1920,
wyłoniły się dwa mieszane Stowarzyszenia śpiewacze: Chór Nova im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu i Chór im.
Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Kontynuatorami i spadkobiercami dorobku
duchowego i artystycznego Koła Śpiewu
„Moniuszko”, powstałego z potrzeby serc
polskich reemigrantów, są wszyscy ci,
którzy dążą do tych samych lub bliskich
im celów. Bowiem Ojczyzna to zarówno
wspólne miejsce w czasie i przestrzeni jak
i wspólny system wartości i ideałów.
Jerzy Nagórniak
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najbardziej uroczysta i literacko najlepsza kolęda napisana przez Franciszka
Karpińskiego „ Bóg się rodzi „.
Wiek XIX to dalszy rozwój pieśni kolędowych. Tworzenia tekstów kolęd i muzyki
do nich nie powstydzili się najwięksi pisarze, poeci i najznakomitsi kompozytorzy.
Dziś coraz częściej zapominamy o śpiewaniu kolęd. Same święta stają się coraz
bardziej komercyjne.
Śpiewania kolęd nie powstydziły się też
największe gwiazdy muzyki, takie jak
Frank Sinatra, Elvis Presley, w Polsce prawie każda gwiazda ma wydaną płytę z
kolędami.

opr. Maklakiewicza, Noc na syćkie świata strony - J. Pasierb- Oraland, Dziecino
słodka - anonim
W dzień Bożego narodzenia – Maklakiewicza, W trzeciej części wystąpiły połączone chóry prezentując przepiękne
polskie kolędy.
Tak się składa, że obydwa chóry prowadzi
absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu - Jerzy Nagórniak, ktory w czasie kon-

certu dyrygował chórami. Akompaniament to praca p. Michała Grzybulskiego
kilka lat prowadzącego mosiński Chór.
Słowo wiążące przygotowała i poprowadziła Agnieszka Wolarczak.
Po koncercie śpiewacy przeszli na balkon chóru i śpiewali podczas liturgii
Mszy Św. odprawionej przez ks. kanonika Edwarda Majkę.
Bronisłwa Dawidziuk

Styczniowe spotkania kolędowe wpisały
się na stałe w tradycję naszej Małej Ojczyzny. I tak 8 stycznia br. o godz. 17-tej
w kościele Św. Mikołaja w Mosinie stanęły przed licznie zgromadzoną publicznością dwa chóry: Chór Nova im. Stanisława Moniuszki i Mosiński Chór Kościelny
p.w. Św. Cecylii. Jako pierwszy wystąpił
Chór Nova i zaprezentował kolędy:
Magnum nomen Domini w opracowaniu
B. Pekiela, Sthile Nacht opr. Kurczewskiego,
Chrystus Pan się narodził – Wilkomirski,
Nuz my dzis, krzescijanie - anonim Mosiński Chór Kościelny zaśpiewał: Adeste
Fidelest - Johna Readinga, Cicha noc w
fot. Agnieszka Wolarczak

Mimo wszystko godnie i z nadzieją
Spotkanie opłatkowe w styczniu tradycyjnie zorganizował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mosinie. Przybyło jak zwykle wiele osób, atmosfera była wspaniała, wystąpił
chór seniorów, śpiewano kolędy, recytowano wiersze. I choć
może jest już późno na refleksje Bożonarodzeniowe, trzeba jednak zaznaczyć klimat i głębię tego spotkania, co najlepiej wyrazi
cytat z wystąpienia Krystyny Malinowskiej:
- Pragniemy odwołać się do wspomnień starszego pokolenia
Polaków, dla których Boże Narodzenie, a szczególnie wigilijny
wieczór był najpiękniejszym świętem.
Fragment „Poezji pierwszej wojny” Ryszarda Przybylskiego
mówi, że „Wigilia Bożego Narodzenia w czasach niewoli była
dniem pamięci i przysięgi. Żaden dzień w roku nie zrobił tyle dla
idei przetrwania narodu, co Wigilia”.
Kolędy wyrosły ze starochrześcijańskich pieśni o Narodzeniu
Pańskim. I nigdzie na świecie pieśń o Narodzeniu Pańskim nie
zespoliła się tak bardzo z duszą narodu, jak właśnie u nas, w naszej ojczyźnie, w Polsce.
Mosiński Związek Emerytów to organizacja prężna i aktywna.
Należy do niego ok. 500 osób. Seniorzy spotykają się co środę, aktywnie uczestniczą w wydarzeniach państwowych, dużo
podróżują (niestety za własne pieniądze). I pomimo, że Gmina
dotuje Związek, to w przeliczeniu na jednego członka dotacja
ta nie przekracza 1 złotówki. Bywają w teatrze, operze, zwiedzają różne zakątki kraju, pielgrzymują do miejsc kultu religijnego

i sanktuariów. I co najważniejsze są uśmiechnięci i życzliwi. Aż
chciałoby się podpowiedzieć odpowiednim czynnikom w naszym kraju, żeby doceniono taką inicjatywę i zauważono, że w
czasach, kiedy zwykły polski emeryt ma naprawdę koszmarną
sytuację materialną, potrafi on godnie żyć, nie poddawać się
zniechęceniu i z nadzieją patrzeć w przyszłość…
E.B.
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„ABC Plus”
Centrum Nauczania „ABC Plus” to miejsce dające mieszkańcom Puszczykowa i okolic możliwość
uzupełniania wiedzy i umiejętności oraz rozwijania swoich zainteresowań na miejscu, bez konieczności dojazdów do Poznania.
„ABC Plus” wkracza w dwunasty rok swej
działalności. Trudno mi w to uwierzyć, bo
tak wiele się dzieje, czas zbyt szybko mija
i wydaje się, że niedawno zakładałam
swoją firmę. Jednak do rzeczywistości
przywołują mnie spotykani na ulicy lub
odwiedzający mnie uczniowie. Bardzo
dokładnie pamiętam lekcje z nimi, nasze
rozmowy, odkrycia, problemy i zabawne
sytuacje, a tu raptem okazuje się, że niektórzy z nich kończą studia, piszą prace
magisterskie, a nawet CV i podania do
pracy. Nieraz już się dziwiłam i zastanawiałam, czy to nie za prędko? Nie, po prostu minęło kilka ładnych lat.
Z usług „ABC Plus” korzystają na co dzień
dorośli, młodzież i dzieci. Można nawet
powiedzieć, że niektórzy z młodych ludzi
dorastają w „ABC Plus”, bo zaczęli przychodzić na zajęcia jako dzieci, na zajęcia
artystyczne albo przedszkolne, a teraz
przygotowują się do matury pod okiem
tutejszych nauczycieli specjalistów.
Zresztą, chyba właśnie ci wierni i zżyci z
centrum klienci to największa duma i radość uczącej kadry i dyrekcji.
Zaczynałam od nauczania dwóch przedmiotów: własnego – języka polskiego
oraz matematyki, którą od samych początków naszej firmy wykładał i cierpliwie
tłumaczył pan mgr Romuald Buk. Pomimo
że p. Roman nie pochodzi z Puszczykowa
ma już tutaj wielu „młodych znajomych i
przyjaciół”, bo dzięki jego pracy nie brakuje mu sympatii, zadowolenia i zaufania
uczniów. Co bardzo nas cieszy.
Później, w miarę potrzeb, rozwijała się na-

sza oferta kursów i korepetycji. Dziś to już
bardzo szeroki wachlarz usług edukacyjnych. Zapraszamy zainteresowanych na
kursy maturalne, przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych, na zajęcia z kilkunastu przedmiotów szkolnych, a także na kursy z pięciu języków obcych – angielskiego,
niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego
i włoskiego oraz warsztaty plastyczne. Te
ostatnie zajęcia to dobra zabawa rozwijająca wyobraźnię dziecka i kształtująca
jego wrażliwość na piękno i otaczający
świat. Dzieci w swoich pracach nawiązują
do tego, co dzieje się wokół nich. Poza tym
warsztaty rozwijają sprawność manualną,
przygotowują rękę do pisania, kształcą
wrażliwość na kolor i kształt.
Centrum Nauczania „ABC Plus” prowadzi jednak nie tylko zajęcia dla dzieci.
Klientami są w także dorośli, uczący się
języków obcych oraz młodzież, która stanowi większość ucząca się tu na różnych
zajęciach dodatkowych, na przykład przygotowujących do matury. Kursy maturalne prowadzone są w formie warsztatów
ćwiczeniowych w grupach nie większych
niż osiem osób. Zajęcia mają na celu gruntowne przypomnienie materiału z zakresu
liceum oraz jego poszerzenie o wymagane na egzaminie zagadnienia. Głównym
celem jest wykształcenie u uczniów zdolności analitycznego myślenia, kojarzenia
faktów oraz umiejętności rozwiązywania
zadań w określonym czasie.
Przez cztery lata (2005-2009), w starym budynku szkoły podstawowej, przy ul. Wysokiej, proponowaliśmy także duży wybór za-

jęć artystycznych i kulturalnych. „ABC Plus”
była pierwszą placówką w Puszczykowie,
która przedstawiła puszczykowianom tak
kompleksową ofertę kursów i warsztatów
artystycznych. To był mój pomysł i moje
marzenie, które realizowałam z własnych
funduszy, a z początku przy wsparciu i zaufaniu inwestora – firmy farmaceutycznej
Quidel Poland z Poznania. Dziś, po prawie
dwunastu latach działalności, mogę z satysfakcją myśleć o tym, co działo się przez ten
czas. Bywało trudno, zwłaszcza, gdy musieliśmy opuścić naszą siedzibę w budynku
„starej szkoły”, gdyż ówczesne władze miasta nie przedłużyły firmie umowy na wynajem i odmówiono mi też wydania decyzji
na budowę nowej siedziby „ABC Plus” na
terenie mojej posesji. A na naszym miejscu,
w „starej szkole”, którą pięknie odnowiono,
stworzono podobne do naszego centrum,
ale o innej nazwie i dotowane z budżetu
Urzędu Miasta. Bałam się, jak to będzie, czy
moi klienci pójdą za mną, w „nowe stare
miejsce”, tu gdzie zaczynałam. Moje obawy
okazały się, dzięki Bogu, bezpodstawne. Pomimo, niewątpliwie mniejszych możliwości
lokalowych, klienci nie zapomnieli o nas i
pozostali wierni „ABC Plus”. To mnie bardzo
cieszy i mobilizuje do dalszego wysiłku.
Dziękuję wszystkim za zaufanie i sympatię, którą nam okazujecie. Choć największą radością są zadowoleni klienci oraz
dobrze zdane egzaminy i matury naszych
uczniów, to każdy dowód przyjaźni jest
dla nas szczególnie cenny.
Małgorzata Szczotka
Centrum Nauczania „ABC Plus”

ACTA zagraża też naszej niezależności żywnościowej
List do Redakcji
Decyzja o przystąpieniu państw Unii Europejskiej do ACTA zapadła podczas polskiej prezydencji na posiedzeniu rady ue ds.
rolnictwa i rybołówstwa w dniach 15 – 16 grudnia 2011. Posiedzenie prowadził polski minister rolnictwa Pan Marek Sawicki.
ACTA DOTYCZY wszystkich aspektów życia, w tym również
ŻYWNOŚCI. Określa ramy prawne dla dochodzenia i egzekwowania praw własności intelektualnej. GMO - Genetycznie Modyfikowane Organizmy, wprowadzane na nasze talerze i do upraw
SĄ PATENTOWANE i SĄ WŁASNOŚCIĄ KORPORACJI.
Żywność jest towarem strategicznym, kto kontroluje żywność,
ten kontroluje świat! Przepisy ACTA dotyczą ochrony własności

intelektualnej, a więc też opatentowanych nasion i roślin GMO.
Rolnicy stracą prawo do swoich nasion, stracimy niezależność żywnościową, będziemy całkiem zależni od ponadnarodowych korporacji.
Rząd RP chce pozwolić na uprawy GMO mimo, że już 9 krajów UE (w tym Niemcy i Francja) wprowadziło zakazy takich
upraw. Nasze pola zostaną nieodwracalnie zanieczyszczone
przez GMO, które jest własnością korporacji. ACTA odda kontrolę nad produkcją żywności w Polsce w ręce korporacji. GMO
powoduje poważne problemy zdrowotne, w tym bezpłodność. PODPISZ PETYCJĘ O ZAKAZIE UPRAW GMO W POLSCE:
http://alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo/
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Dotacje unijne dla NZOZ „Szpital w Puszczykowie
im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o.
W ramach działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne
i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007-2013 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa
Dąbrowskiego” Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie projektu pod nazwą: „Budowa lądowiska dla helikopterów
w NZOZ Szpital w Puszczykowie na potrzeby SOR”.
• Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00-00-025/10-00, została podpisana 02.01.2012 r.
• Całkowity koszt realizacji projektu: 660 657,21 zł
• Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
• Kwota dofinansowania: 415 412,40 zł.
Głównym celem Projektu było „Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku
wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego” poprzez zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom Wielkopolski, a w szczególności mieszkańcom miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego.
Rezultat:
W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Wielkopolski poprzez niesienie pomocy doraźnej,
Projekt przyczyni się do osiągnięcia:
1) Poprawy dostępu do SOR – przyjęcie pacjentów przetransportowanych drogą powietrzną.
2) Redukcji negatywnych skutków wypadków i urazów poprzez usprawnienie transportu (krótsza droga,
zasada jednych par noszy).
3) Poprawy standardu niesienia pomocy w sytuacjach nagłych – zachowanie zasady „złotej godziny”.
Wszystkie ww. wskaźniki rezultatu mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wielkopolski
poprzez niesienie pomocy doraźnej, a w konsekwencji obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków
powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
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Milion złotych na rozwój wsi
Decyzja o przystąpieniu do Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski skutkuje dla
Gminy Mosina licznymi korzyściami i przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich.
Nowe boiska sportowe czy zmodernizowane świetlice wiejskie to zadania, które
będą realizowane w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”. Gmina Mosina
jako członek Lokalnej Grupy Działania
Lider Zielonej Wielkopolski otrzymała
ponad 1 milion złotych na poprawę infrastruktury w sołectwach. Cztery wnioski
złożone przez Urząd Miejski w Mosinie
uzyskały bardzo wysokie noty i znalazły się na czołowych pozycjach na liście
rankingowej. W rezultacie we wsiach :
Mieczewo, Rogalin Rogalinek, Nowinki i
Dymaczewo Stare zostanie wybudowana infrastruktura sportowa obejmująca
boiska, a całkowity koszt tej inwestycji
zamknie się w kwocie ponad 670 tysięcy
zł. Zadania polegające na modernizacji
świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu będą natomiast realizowane w sołectwach Kraj-

kowo, Radzewice, Żabinko, Borkowice i
Świątniki. Przeznaczona jest na to uzyskana podczas III naboru wniosków pula
ok. 430 tysięcy zł.
Cieszy też fakt, że dzięki szkoleniom aktywizującym organizowanym w Mosinie dla
potencjalnych wnioskodawców, zostały
także przygotowane i złożone wnioski
w ramach tzw. Małych projektów. Pozytywną ocenę Rady Stowarzyszenia przeszły inicjatywy zaproponowane przez:
Mosiński Ośrodek Kultury - Plenerowa
prezentacja lokalnej twórczości- „Szeroko
na Wąskiej”, Gminę Mosina – „Odbudowa
owianej legendą Studni Napoleona” oraz
Stowarzyszenie Praworządna Gmina –
„Calineczka rusza w drogę”. Na te działania udało się pozyskać około 50 tys. zł.
Z puli pieniędzy przeznaczonej na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
skorzystał także wnioskodawca z terenu
naszej Gminy, który na zaplanowane zadanie otrzymał kwotę ponad 70 tys. zł.
Warto podkreślić, że w III naborze wniosków wpłynęła rekordowa ich ilość - aż

70, na łączną kwotę 4 445 716,01 zł! Z
tego ponad jedną czwartą pozyskała
Gmina Mosina.
Następnym etapem jest ocena formalna
wniosków w Samorządzie Województwa
oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu.
Kolejny nabór wniosków planowany jest
na I półrocze 2012 r.
Wszystkich zainteresowanych bieżącymi
informacjami na temat Lokalnej Grupy
Działania - Lider Zielonej Wielkopolski
zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
http://www.liderzielonejwielkopolski.pl/.
K.A.

Przegląd Kapel Gitarowych Mosina 2012
W drugą sobotę marca w Mosińskim Ośrodku Kultury już po raz trzeci odbędzie się Przegląd Kapel Gitarowych z Wielkopolski organizowany przez Mosińskie Towarzystwo Gitarowe i Mosiński Ośrodek Kultury.
Tego dnia, budynek zamieni się w miejsce, do którego
od samego rana zjeżdżać będą zespoły z całej Wielkopolski, by wziąć udział w zmaganiach o główną nagrodę
III Przeglądu Kapel - występu przed główną gwiazdą
VI Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą i Dni
Mosiny. W ubiegłych latach jury miało niełatwy wybór
i spośród 20 zespołów wybrało cztery najlepsze. Przypomnijmy, że w 2010 roku laury przypadły zespołom
poruszającym się w stylistyce punka i hardcore/grunge:
Bustergang oraz K=I=W=I, a rok później zwyciężyły
formacje stricte metalowe: Impala oraz Mystic Circus.
Jury doceniło zarówno przekaz, jaki oferowały zespoły,
technikę, a także umiejętności aranżacyjne. Wszystkie
cztery zespoły zagrały zarówno podczas ODAzG jak i Dni
Mosiny, supportując największe gwiazdy polskiej muzyki (Armia, JJ Band, Acid Drinkers, TSA).
MTG i MOK zapraszają wszystkich, którzy chcą usłyszeć i
zobaczyć zmagania 10 młodych i obiecujących zespołów
z naszego regionu. Przegląd rozpocznie się 10 marca o
godzinie 12:00 w Mosińskim Ośrodku Kultury, ul. Dworcowa 4, WSTĘP WOLNY.
W tym roku organizatorzy na zgłoszenia zespołów z całej Wielkopolski czekają do 27 lutego. Szczegóły, karta
zgłoszeniowa i regulamin znajdują się na stronie www.
gitaramosina.pl.
Piotr Mikołajczak

Zespół Mystic Circus (fot. K.Leszczyńska-Mikołajczak)

Zespół Impala (fot. K.Leszczyńska-Mikołajczak)
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LEKKIE BRAMY PRZECIWPOŻAROWE
WIELKIE BRAMY PRZEMYSŁOWE
Firma Małkowski – Martech S.A. jest jednym z wiodących producentów bram przeciwpożarowych. Firma posiada na swoim
koncie wiele prestiżowych realizacji. Konstrukcje firmy chronione są wieloma patentami i zaliczają się do najlepszych
rozwiązań na rynku. Akcje spółki Małkowski – Martech S.A. notowane są na rynku publicznym NewConnect.
W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowiska produkcyjne.
Miejsce pracy:
Konarskie, ul. Kórnicka 4, Kórnik k/Poznania

ŚLUSARZ
ŚLUSARZ – SPAWACZ

Wymagane aktualne uprawnienia spawalnicze typu MAG

GIĘTACZ CNC

Wymagana praktyka na maszynach CNC typu krawędziarka, zaginarka, gilotyna
Od wszystkich Kandydatów oczekujemy:
• Wykształcenia zawodowego lub średniego techniczne
• Umiejętności odczytywania rysunku technicznego
• Odpowiedzialnego podejścia do wykonywanych obowiązków i zaangażowania
• Dodatkowym atutem może być doświadczenie w pracy w firmie o wysokich standardach zarządzania produkcją oraz znajomość zasad 5S, Lean
Manufacturing lub podobnych
Kandydatom oferujemy:
• Pracę w prężnie rozwijającej się firmie
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Kandydatom z niewielkim doświadczeniem oferujemy pełny program szkoleń zapewniający
dostosowanie do naszych wymagań.
• Atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające kwalifikacjom i zaangażowaniu
Dokumenty aplikacyjne (CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych) prosimy kierować na adres:
Piotr Przybylski, Małkowski- Martech S.A. Konarskie, ul. Kórnicka 4, 62-035 Kórnik
lub e- mail: rekrutacja@malkowski.pl w razie pytań proszę dzwonić na telefon komórkowy: +48 602 624 300
Na dostarczonych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Zapraszamy do BEZPŁATNYCH poradni
refundowanych przez NFZ:
CHIRURGIA, DERMATOLOGIA, GINEKOLOGIA I
POŁOŻNICTWO, NEUROLOGIA, REUMATOLOGIA

NZOZ APIMED

OS DĘBINA 103
POZNAŃ
KLIN DĘBICKI
TEL: 61 670 95 28

Fachowa porada krótki termin oczekiwania
wszystkie badania na miejscu.
Zapraszamy również do poradni prywatnych:
ENDOKRYNOLOGIA, CHIRURGIA NACZYNIOWA,
DIETETYKA I ORTOPEDIA.

Mosina, ul. Śremska 86
Mosina, ul. Grabowa 1/Leszczyńska
Mosina, Pl. 20 Października 2
Śrem, ul. Matuszewskiego 5
Kościan, ul. Wrocławska 26
Leszno, ul. Słowiańska

USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE
I WODNO-KANALIZACYJNE MOSINA
STANISŁAW I ROBERT KORNOSZ
WYKONUJEMY:
-budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (żeliwo, PVC, PE, kamionka, Wipro…)
-budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
-osadzanie przepompowni, separatorów…
-usługi w zakresie zgrzewania doczołowego i elektooporowego
-wykopy pod domy, hale, równanie terenów
-wywóz ziemi, gruzu
-projekty na przyłącza wodnociągowe i kanalizacyjne

KONTAKT: 602-613-824, 606-970-913 robertkornosz@poczta.onet.pl
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Podziękować Komuś …
Umówiłyśmy się na to spotkanie w mieszkaniu państwa Kocików w Krośnie. Marysia wybiegła do
przedpokoju uśmiechnięta i uroczysta, z liliowym kwiatem upiętym na długich włosach. I od razu mi
wyjaśniła, pokazując paluszkiem:
- Tego kwiatka można nosić we włosach i jeszcze na kitce, i nawet na rączce.
O Marysi usłyszałam w listopadzie ub. roku
od Krystyny Smektały, dyrektor przedszkola „Koniczynka” w Krośnie. Nie pierwszy
już raz pani Krystyna zabiegała o ratowanie swojego przedszkolaka poprzez publikację apelu o pomoc na łamach naszej
gazety. Specjalnie dla Marysi przedszkole
wspólnie z harcerzami i MOK w grudniu
zorganizowało koncert „Dzieci – dzieciom”.
Jeszcze wtedy ustaliłyśmy, że napiszę reportaż o dziewczynce, o ile rodzice się
zgodzą. W tym wszystkim, w czasach, kiedy nawet dzieci nie mogą liczyć na pomoc
naszego państwa w ratowaniu ich życia i
zdrowia niezwykle ważne są działania ludzi, które odwracają okrutny los.
Walka o Marysię zaczęła się w ósmym
tygodniu jej życia
Marysia urodziła się z wadami nerki – hipofunkcją, wodonerczem, moczowodem
olbrzymim i ektopią moczowodu.
- Ciąża od początku była zagrożona, brałam leki, które powstrzymywały zagrożenie przedwczesnym porodem, opowiada
Karolina Kocik, mama Marysi. - Nikt jednak
nie podejrzewał, że zagrożony jest płód,
chociaż później lekarze pediatrzy dziwili
się, że ta wada nie została wykryta w czasie
ciąży. To, co najbardziej rzucało się w oczy
to było ogromne wodonercze, wokół jednej nerki. Ta wada powinna była być wykryta wcześniej, tym bardziej, że dziecko
miało ogromny moczowód, który dochodził do trzech centymetrów. Takie rzeczy
normalnie się nie zdarzają. Profesor Jankowski w Poznaniu pokazywał później Marysię studentom jako ewenement natury.
Choć przy tak dużym moczowodzie była
możliwość pomylenia go z jelitem. Marysia
była bardzo niespokojnym niemowlęciem,
bez przerwy płakała, właściwie krzyczała,
chodziliśmy z nią po lekarzach od pierwszych tygodni życia. Jej zachowanie tłumaczono alergią i moim przewrażliwieniem,
a jak się później okazało dziecko płakało z
powodu bólu brzucha.
W ósmym tygodniu życia dziecko zachorowało na masywne zakażenie układu
moczowego, właściwie była to urosepsa - stan był ciężki. I wówczas odkryto
poważną wadę nerki. Poznańscy lekarze
stwierdzili, że nie ma dla niej ratunku i
nerka powinna być usunięta.
- Wiedzieliśmy, że operacja u tak malut-

kiego dziecka jest dużym ryzykiem. Po
wielotygodniowym pobycie w poznańskim szpitalu udało nam się przenieść
Marysię do Centrum Zdrowia Dziecka w
Warszawie. Tam okazało się, że jest możliwa operacja naprawcza. Wcześniej jednak podczas prywatnej wizyty u jednego
z warszawskich urologów sugerowano
szybką interwencję, ponieważ groziło
dziecku kolejne zakażenie – sepsa, której
mogło nie przeżyć.
W efekcie Marysia została zoperowana
– wyłoniono jej przetokę - moczowód
na skórę, co pozwoliło uratować nerkę
i zapobiegło zakażeniom. Do drugiego
roku Marysia nosiła dwie pieluszki, jedną normalnie, drugą miała zakładaną na
boczek. Potem chodziła z woreczkiem, w
którym gromadził się mocz.
- Po roku okazało się, że nerka powinna być
jednak usunięta, choć część lekarzy twierdziła, że nie, i należy jeszcze dziecko poobserwować, bo istniała szansa na uratowanie narządu. Chodziło o to, żeby nerka
chociaż w 18 procentach stała się wydolna.
Na początku było to tylko 10 procent.
Operacja w Berlinie przyniosła skutek,
nerka wróciła do swojej funkcji
- Po kilku latach naszą sprawą zainteresował się lekarz nefrolog, dziwiąc się, że tak
duże dziecko chodzi jeszcze z przetoką,

choć stan nerek i całego układu moczowego dojrzał już do operacji przywrócenia ciągłości. Niestety okazało się, że (z
nie do końca „ jasnych powodów”) przeprowadzenie tej operacji w Polsce okazało się niemożliwe.
- Zaczęliśmy szukać na własną rękę kliniki, która wykonałaby ten zabieg. Znaleźliśmy w USA, tam jednak koszt operacji był
bardzo duży - 105 tys. dolarów.
W grudniu ub. roku Marysia została zoperowana w berlińskiej klinice przez prof.
Martina Westelfeldera. Nerka funkcjonuje normalnie, dziecko jest już zdrowe.
Operacja w Niemczech kosztowała 15,5
tys. euro. Rodzice nie otrzymali żadnego
wsparcia ze strony NFZ. Pomogli ludzie
dobrej woli, a dziadkowie Marysi wzięli na ten cel kredyt. Długi jednak nie są
jeszcze spłacone. Bardzo pomógł rodzinie Ireneusz Szpot, dealer Opla z Poznania, znany z działalności charytatywnej,
dalszy wujek z Gdańska oraz osoby, które spontanicznie wpłacały pieniądze na
subkonto w fundacji
Byli bardzo zaskoczeni reakcją ludzi.
W Krośnie zamieszkali latem ubiegłego roku.
- W przedszkolu Marysi znaleźliśmy wiele
serca, pani dyrektor Krystyna Smektała to
fantastyczny człowiek. Nikogo tutaj nie
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znaliśmy, a ona sama z siebie zorganizowała pomoc i koncert w MOK. To nie była
pierwsza tego typu akcja, pani dyrektor
nie tylko prowadzi przedszkole, ale troszczy się o potrzeby dzieci, nawet te, które
nie leżą w gestii jej obowiązków. To wyjątkowa kobieta.
Pani Karolina spodziewa się drugiego
dziecka, będzie to chłopiec – Maciuś. Po
skończeniu studiów pielęgniarskich (a
trzeba zaznaczyć, że początek tej ciężkiej
drogi rodzice Marysi pokonywali mieszkając w akademiku i studiując), pomimo
wielkich przeciwności losu podjęła dalszą
naukę - na kierunku administracji w UAM.
Studiuje teraz po to, żeby kiedyś móc
pomagać innym, pracę licencjacką pisała
na temat praw pacjenta do leczenia poza
granicami Polski.
Chce pomóc w przyszłości rodzicom cho-

rych dzieci. Zaczęła pracować w poradni
genetycznej w Poznaniu, kiedy Marysia
była chora i gdyby nie środowisko pracowników tej poradni, prawdopodobnie
nie znalazłaby kliniki w Berlinie. Jej marzeniem życiowym jest założenie organizacji,
która w takich sytuacjach będzie służyła
wsparciem zrozpaczonym rodzicom.
- My tak naprawdę nie wiedzieliśmy, do
kogo mamy się zwrócić. Mieliśmy chore
dziecko i rozpaczliwe szukaliśmy pomocy. Zwykli, szarzy ludzie, zwłaszcza tacy
młodzi jak my byliśmy, bez znajomości i
koneksji są bezradni. Dobrze, że ja byłam
przez studia i potem pracę związana ze
środowiskiem medycznym, dzięki temu
udało się zebrać informacje i wyleczyć
Marysię. Gdyby nie to, dziecko byłoby
niepełnosprawne.
Może los był dla nas mniej łaskawy niż dla

innych ludzi, przeszliśmy gehennę, ale mam
wielkie poczucie, że muszę kiedyś podzielić
się z innymi tym, czego się nauczyliśmy i
doświadczyliśmy. I podziękować Komuś …
Elżbieta Bylczyńska
Zwracamy się do ludzi dobrej woli, aby w
odruchu serca zechcieli wpłacić choćby
najdrobniejszą kwotę na podane konto:
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony
Zdrowia, Bank PeKaO S.A. I oddział Wrocław 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
z dopiskiem: darowizna na cele ochrony
zdrowia „Frezja”. Ponadto można przekazać na wydzielone subkonto w fundacji
1% podatku – wystarczy wpisać nr KRS
0000050135 ora hasło „FREZJA”
Za wszystkie datki serdecznie dziękujemy
w imieniu Marysi i swoim.
Rodzice Karolina i Bartłomiej Kocik.

Dzieci kochają najmocniej
Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie
„Jest taka jedna pani,
co fory u mnie ma,
bo zawsze jest na luzie
– to właśnie babcia ma.
Jest taki jeden facio
przystojny jak James Bond
- to dziadek mój kochany.
Nie znacie go? To błąd!”
21 i 22 stycznia to dni wyjątkowo sympatyczne - poświęcone naszym babciom i dziadkom. W Dniu Babci i Dniu
Dziadka w sposób szczególny chcemy wyrazić im wdzięczność za troskę,
oddanie i bezgraniczną miłość, którą
okazują nam na każdym kroku. Nasi
dziadkowie kochają, wspierają, pocieszają i są przy nas zawsze, służąc swoją
radą - bo dla nich jesteśmy najważniejsi. W Szkole Podstawowej nr 2 w
Puszczykowie święto ukochanych seniorów celebrują już najmłodsze klasy,
pięcio i sześciolatków. W poniedziałek
23 stycznia uczniowie zerówek gościli
w swoich progach babcie i dziadków,
dla których wraz z wychowawczyniami przygotowali specjalne programy
artystyczne. Dzieci zaprezentowały
spektakl pt. „Kopciuszek”, były też tańce, piosenki i wiersze – każdy z małych
artystów miał szansę powiedzieć kilka
ciepłych słów swoim gościom. Babcie i
dziadkowie byli zachwyceni, wzruszeni i

dumni ze swoich wnuków, a na zakończenie, wraz z najlepszymi życzeniami i
gorącymi uściskami, otrzymali od dzieci własnoręcznie, „od serca” wykonane
prezenty-niespodzianki. Przy aromatycznej kawie i słodkim poczęstunku,
seniorzy mogli podzielić się wrażeniami
z występów i radością z posiadania tak
utalentowanych wnuków. Wspaniała
atmosfera sprzyjała umacnianiu więzi
rodzinnych, była to również okazja do
wyjątkowego spotkania i wspólnego

snucia wspomnień. Późnym popołudniem goście rozchodzili się do domów
w doskonałych nastrojach, pełni radości
i przeświadczeni o bezgranicznej miłości swoich wnucząt.
Raz jeszcze wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu i wszelkiej
pomyślności na dłuuuugie lata w otoczeniu ukochanych najbliższych.
Sławomira Woźniak
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Futerał ważniejszy od skrzypiec,
pogoda „pod psem” dla sztuki…
Problemy i postawy ludzkie są od wieków niezmienne. Tak samo kochamy, tak samo nienawidzimy,
intrygujemy i spiskujemy. I wynikają z tego pewne perypetie...
Salon mistrza to jedna wielka galeria obrazów. I choć dzieła sztuki przyciągają wzrok,
nie jest możliwa ich kontemplacja…
Powodem jest Mela, ukochana suczka artysty, znajda i niesamowity „włóczykij” o
sarnich oczach, znany chyba wszystkim
mieszkańcom mosińskiego Czarnokurza.
A, że prof. Jacek Strzelecki jest wielkim
miłośnikiem psów rozmowa zaczyna się
właśnie od czworonogów.
Mela oczywiście wie, o co chodzi, zasiada z psią radością obok stołu i słucha,
przekrzywiając łepek, opowieści swojego
pana o tym jak znalazła się w domu malarza lub raczej jak sama sobie wybrała ten
dom i pozostała w nim na zawsze. I może
będzie przesadą to, co powiem, ale nie
wiem, kto ma więcej w oczach miłości –
pan czy pies…
Oprócz Meli, obecnie w ogrodzie mieszkają jeszcze dwa psy, Bubu i Leoś syn
Meli, każdy o uroczej psiej osobowości.
Większość czworonogów, które wcześniej tu zamieszkały, a było ich kilka,
wprowadzała się do państwa Doroty i
Jacka Strzeleckich nie pytając wcale o
zgodę. Wszystkie mają silny związek ze
sztuką (wolno im przebywać w pracowni
mistrza) - uwielbiają podkradać – wyjadać z garnków żelatynę, klej potrzebny
do gruntowania płócien.
Profesor Jacek Strzelecki (ur. w 1959 r.)
pochodzi z Gniezna, ukończył z wyróżnieniem Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu w 1978 r. W tym samym

roku podjął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w
pracowni malarstwa prof. Jana Świtki, w
której przez wiele lat był asystentem. Od
1994 roku prowadzi I Pracownię Rysunku
na Wydziale Malarstwa PWSSP, a obecnie
Uniwersytetu Artystycznego. Swoją żonę
Dorotę poznał w Liceum Plastycznym, do
którego razem uczęszczali. Córka Zofia,
jest również absolwentką poznańskiej
ASP, zajmuje się fotografią i animacją.
- Po ślubie przez kilka lat mieszkaliśmy w
Puszczykowie w domu rodzinnym Doroty, a kiedy udało nam się kupić kawałek
ziemi na Czarnokurzu, wybudowaliśmy
dom i w 1986 roku zamieszkaliśmy tutaj.
Wsiąkliśmy w Mosinę, Dorotka od 1981
roku jest pracownikiem Mosińskiego
Ośrodka Kultury, instruktorem do spraw
plastyki a od momentu powstania w
1993 roku Galerii Miejskiej w Mosinie, jest
jej kierownikiem artystycznym. Ja jestem
członkiem Rady Artystycznej Galerii, która w przyszłym roku będzie obchodziła
swoje 20-lecie działalności.
Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek i
malarstwo monumentalne. Wykonał polichromie ścienne w korytarzu Uniwersytetu
Artystycznego (1982 r.), w kościołach: w
Puszczykowie – p.w. Św. Józefa, w Mosinie
– p.w. Św. Mikołaja, w Poznaniu na Os. Wichrowe Wzgórza – p.w. Wniebowstąpienia
Pańskiego. Ponadto na ścianach Muzeum
Armii Poznań i Izby Muzealnej w Mosinie.
„W obrazach Jacka Strzeleckiego wiją się
zniekształcone postacie ludzkie, w uścisku, w walce, w zmaganiu. Tematem prac
są sceny z mitologii, wypełniają je walczący z sobą herosi, mojry, hydry i boginie. Artysta odwołuje się do odwiecznej
metafory walki dobra ze złem, do losów i
dramatów ludzkich, a inspiracje znajduje
w mitach”.( fragm. tekstu do katalogu Galeria Miejska, 2011 r. D. Strzelecka)
Debiut
Zadebiutował w 1986 roku wystawą w
„Galerii Nowa” mieszczącą się w Teatrze
Nowym w Poznaniu, po trzech latach od
uzyskania dyplomu uczelni.
Dwukrotnie zdobywał nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Jana Spychalskiego w Poznaniu, był też jurorem na
Festiwalu Malarstwa Polskiego w Szczecinie.

Miał 15 wystaw indywidualnych.
Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach
zbiorowych, począwszy od krajowych,
przez Berlin, Sofię, Bratysławę, Budapeszt,
Londyn, Hanower. Jego obrazy znajdują
się w USA, Szwecji, Austrii, Holandii, Australii, Niemczech. Ma na koncie także imponujący dorobek, jeśli chodzi o realizacje
malarstwa sakralnego. Portrety – między
innymi rektorów - wiszą w Uniwersytecie Ekonomicznym, UAM, Akademii Wychowania Fizycznego, na Politechnice
Poznańskiej. Dwa lata temu namalował
portret prezydenta Poznania Wojciecha
Szczęsnego Kaczmarka, który w tej chwili
jest wyeksponowany przed Salą Białą w
Urzędzie Miejskim w Poznaniu.
Minęły czasy, kiedy ludzie ukrywali
się ze swoją niepełnosprawnością.
Od kilku lat porusza się na wózku inwalidzkim, we wrześniu ubiegłego roku konieczna okazała się amputacja nogi. Był
to zwykły wypadek, sześć lat temu, prof.
Strzelecki wracał z zajęć na uczelni i poślizgnął się na oblodzonym chodniku…
Teraz czeka na protezę i cieszy się, że już
niedługo znowu będzie mógł chodzić.
Nie uważa tego za osobistą tragedię, twierdzi, że minęły czasy, kiedy ludzie ukrywali
się ze swoją niepełnosprawnością.
- Było to skomplikowane otwarte złamanie w dwóch miejscach z przemieszczeniem. Ale nie doszłoby do amputacji,
gdyby nie błędy lekarskie…
Czy był to szok?
- Tak bym tego nie określił. Nie można
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wpadać w panikę. Uznałem to za wypadek, taka a nie inna była potem kolej rzeczy… I wziąłem się solidnie do pracy. W
czasie tych kilku lat, kiedy jeździłem na
wózku zrobiłem największe w życiu - formatowo - realizacje malarskie.
Z inwalidzkiego wózka wykonał freski
w poznańskim kościele na Wichrowych
Wzgórzach, obraz o szerokości 14 m. wysoki na 7 m. Pracował na podstawie wcześniej wykonanego projektu, który musiała
zaakceptować Komisja Kurii Katedralnej, a
to nie jest taka prosta sprawa. Aby dostać
się na określony poziom rusztowania musiał podciągać się przy pomocy specjalnie
skonstruowanej windy, na wysokość drugiego piętra. Każda z postaci 11 apostołów miała wysokość ok. 3 metrów. Była to
scena przedstawiająca Wniebowstąpienie
Pana Jezusa – jego postać znajdowała się
prawie pod sklepieniem świątyni. Tworzył
z odległości ok. 50 centymetrów.
- Wszystko musiałem malować z pamięci.
Dopiero po zdjęciu rusztowania zobaczyłem jak wyglądała całość.
Jeszcze w czerwcu 2011 roku, przed pójściem do szpitala namalował polichromię
ścienną na tynku dla kościoła na Osiedlu
Piastowskim w Poznaniu.
Malarstwo sakralne
- Są to konkretne zamówienia do konkretnego tematu. Tak się składa, że przez wiele
lat zajmowałem się i technologią malarstwa, i właśnie malarstwem ściennym.
Niewielu artystów tym się zajmuje, mam
na myśli także dawne techniki. A poza tym
za każdym razem jest to wyzwanie, bo jest
to trudne, wręcz karkołomne zajęcie, wymagające pracy z rusztowania i objęcia

projektu w całości. Niekiedy nie ma nawet
możliwości korygowania własnych błędów. Techniką, której używam jest technika enkaustyczna na surowej cegle lub tynku. W malarstwie na płótnie niektóre partie
można wymazać czy poprawić. Tutaj każde
położenie farby musi już zaistnieć. Niczego
cofnąć nie można.
Malowanie niekiedy na pamięć, brak
możliwości skorygowania ewentualnego
błędu, perfekcja, ogromne dzieło, jako
jedna całość…Dla laika jest to niepojęte.
- A dla mnie perfekcjoniści, to ci, którzy
potrafią zapamiętać cały utwór muzyczny i zagrać go, śmieje się profesor. - I niektórzy są do tego jeszcze niewidomi.
Twórczość Jacka Strzeleckiego wynika z zainteresowania mitologią, historią i religioznawstwem
- Tymi okresami archetypicznymi, które są
podstawą naszej cywilizacji, czyli kulturą
Egiptu, Grecji, mitologią celtycką, germańską, mówi profesor. - Stąd jakby wynikają
te wszystkie inspiracje do moich projektów. Teatr grecki, który do tej pory, mimo
upływu tysięcy lat zachowuje aktualność.
Postawy, problemy ludzkie są niezmienne.
Zmieniają się tylko scenografie, kostiumy,
reszta jest bardzo aktualna. Podobnie jak
sztuki Szekspira, bo tak samo kochamy,
tak samo nienawidzimy, intrygujemy, spiskujemy. I wynikają z tego pewne perypetie, które wtedy były ważne i są ważne
dzisiaj. W swojej pracy nie korzystam z
jakiegoś wzoru, który naśladuję, jest to raczej pewien konglomerat wszystkiego, co
znam. Inspiracje czerpię z teatru, literatury, z własnych przemyśleń.
W planach artysty jest namalowanie obrazów pasyjnych – Drogi Krzyżowej.
- Nie wolno jednak podchodzić do tego
tematu powierzchownie i traktować lek-

ko. Tutaj twórca dotyka największej tajemnicy, dogmatu wiary. Śmierci i Zmartwychwstania. Na tym zbudowana jest
nasza wiara i egzystencja, i być może
przyszłe życie…I żeby takie dzieło stworzyć potrzeba tej wiary, bo bez niej tworzy się obrazki, ilustracje.
Sztuka i młode pokolenie – „ta dzisiejsza młodzież”
- Zawsze tak się mówiło... Ona jest inna, ta
obecnie wychowana w dobie Internetu,
przy otwartych granicach, wiele podróżująca, znająca języki, jest jeszcze bardziej
ciekawa świata. Nie powiem, żeby kiedyś
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było lepiej albo gorzej – zawsze jest inaczej.
Żyjemy w świecie ciągłych zmian, teraz tak
samo jak dawniej pojawiają się młodzi ludzie, którzy są ambitni, chłonni wiedzy,
pragnący zmieniać świat na lepsze, realizować swoje marzenia i wprowadzić je w życie. Dysponują innymi narzędziami, poruszają się w obszarze nowych mediów, lecz
jest coś, co łączy – chęć ukazania własnego
Ja, zaistnienia. Wiadomą rzeczą jest nie od
dzisiaj, iż z wielkiego grona absolwentów
niewielu tylko ma szansę zaistnieć. Duże
znaczenie ma rywalizacja, to poprzez większy dostęp do nauki - bogate oferty uczelni pozwalają na studiowanie wybranych
kierunków a także, możliwość ciągłego
podnoszenia kwalifikacji. Podobnie jest w
branży muzycznej – nie każdy zostaje solistą, wygrywając Konkurs Chopinowski lub
Wieniawskiego. Większość skończy szkołę
i zajmie się grą w orkiestrach, zespołach
symfonicznych lub rozrywkowych, pedagogiką lub pracą przy upowszechnianiu
kultury i to też jest wielka wartość. Gros
naszych absolwentów nie „uprawia” sztuki,
zajmuje się innymi pokrewnymi zajęciami, wynoszą jednak z uczelni duży bagaż
umiejętności, wrażliwości świadomości,
która pozwala im spełniać się w wybranej
przez siebie drodze zawodowej. Wielu moich studentów pracuje już na uczelni. Kontynuują pracę artystyczną, którą wielokrotnie prezentowali w wielu galeriach, m.in. w
Galerii Miejskiej w Mosinie.
Trudne czasy dla sztuki
W Polsce rynek sztuki, jako taki nie istnieje. Większość ludzi zwyczajnie nie stać
na zakup dzieła – obrazu, rzeźby, grafiki,
rysunku - na kolekcjonowanie. Staramy
się jakoś przeżyć, spłacamy kredyty, płacimy rachunki, a na zakup obrazu, książki
czy nabycie biletu do teatru, opery często
zwyczajnie nas nie stać. Telewizyjne media

karmią nas sieczką i tandetą, serwując nam
do przesytu seriale rodem z latynoskich
„oper mydlanych” i dość nie wybredne
kabarety, konkursy i quizy na poziomie, o
którym lepiej nie wspominać. Wartościowe
programy i filmy nadawane są w późnych
godzinach nocnych, a takie stacje jak TVP
Kultura często przegrywają w rywalizacji z
tym całym „szoł”. Telewizja i tabloidy kreują „gwiazdy”. Młode aktoreczki, którym
niejednokrotnie brakuje podstawowego
warsztatu oraz „celebryci”(czytaj aktualne
i upadłe „gwiazdy”, skandaliści i dziwolągi)
dyktują nam wzorce zachowań, wyglądu i
mody. Nadrzędnym tematem staje się fakt,
iż jakaś pani na bardzo wystawnym przyjęciu w ekskluzywnej restauracji pokazała się
w bucikach, które nie pasowały do sukienki
z torebką, z którą już ją wcześniej widziano.
Takie pseudo Hollywood dla ubogich.
Pozory mecenatu stwarzają konkursy dla
młodych artystów, wręczanie „Paszpor-

tów”, „Medali” „Statuetek” odbywa się w
świetle jupiterów na pokaz. Wydaje mi się,
że organizatorzy tych imprez bardziej promują siebie, „gwiazdami” są prezenterzy a
nagrodzony artysta jest tylko podmiotem
i gdy zgasną światła jest pozostawiony samemu sobie. Tak jakby miało się spełnić
złowieszcze proroctwo prof. Bardiniego, że
„Futerał jest ważniejszy od skrzypiec”.
Wystarczy wziąć do ręki nasze gazety - recenzje teatralne ukazują się raz na pół roku,
recenzji z wystaw plastycznych praktycznie nie ma (chyba, że ktoś ma znajomego
dziennikarza). Kiedyś czytało się recenzje z
każdego koncertu w filharmonii, z każdej
premiery w operze, teatrze czy z wystawy.
Teraz pisze się o celebrytach. Mam tylko nadzieję, że jest to takie zachłyśnięcie jak się
kiedyś zachłysnęliśmy plastikowymi obrusami czy płaszczami ortalionowymi, coca
colą i Mc Donaldem. I, że to przejdzie. Ale
pociesza fakt, że do Teatru Nowego nadal
trudno jest kupić bilet, i że takich małych
miejscowościach jak Mosina od prawie
20 lat istnieje Galeria Miejska, działająca
pod patronatem poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego i Związków Polskich
Artystów Plastyków. Dzięki przychylności
władz Mosiny, które wspierają działalność
Galerii można było stworzyć miejsce dla
sztuki współczesnej, która znalazła tutaj
licznych odbiorców i jest niewątpliwie
jedną z nielicznych enklaw na kulturalnej
mapie Wielkopolski, znana daleko poza jej
granicami. Mosina może poszczycić się ilością zamieszkałych w obrębie miasta artystów związanych z UAP.
Ale Galeria Miejska w Mosinie to jest odrębny temat na rozmowę chyba raczej z
moją małżonką, Dorotą…
Elżbieta Bylczyńska
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Razem dla osób niepełnosprawnych
Jakie ulgi nam przysługują? Czy potrzebny jest ci komputer,
nowy wózek inwalidzki czy inny sprzęt rehabilitacyjny? Chcesz
wiedzieć więcej o możliwościach finansowych, rozwiązaniach
technicznych czy skorzystać z pomocy specjalistów? Ja osobiście bym chciał. Ale jak to zrobić?
Na dzień dzisiejszy w naszej gminie prężnie działają organizacje
pozarządowe oraz ośrodki edukacyjne, które od dawna wspierają dzieci i młodzież niepełnosprawną i ich rodziców. Realizują
wiele wspaniałych inicjatyw, za co należy im w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować. Ich praca i bezinteresowność to
wspaniały dar, z którego wszyscy jesteśmy dumni. W gronie tych
organizacji są m.in.:
-Mosińskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
które istnieje od 2004 roku i skupia ponad 60 rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci, młodzież i osoby dorosłe,
- Fundacja „Stworzenia Pana Smolenia” założona w 2007 przez
jej fundatora Bohdana Smolenia, której głównym przedmiotem
działania są zajęcia hipoterapeutyczne prowadzone dla chorych, upośledzonych lub niepełnosprawnych dzieci oraz osób
dorosłych w Baranówku.
- Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie, od 2000r. Środowiskowy Dom Samopomocy, przeznaczony dla osób dorosłych z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i
znacznym, które nie mogą podjąć zatrudnienia, nawet w warunkach chronionych. Aktualnie w zajęciach uczestniczy 28 osób, w
tym z terenu Gminy Mosina,
- Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej, działa od
2002r. w Wirach i prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej, a z zajęć
korzystają osoby niepełnosprawne m.in. z terenu Gminy Mosina
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie – prowadzi zajęcia edukacyjne na poziomie szkoły podstawowej,
gimnazjum i szkoły zawodowej m.in. dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. W
programie pracy są także warsztaty tematyczne.
Ponadto funkcjonuje szereg innych organizacji, które w swoich działaniach statutowych mają także pomoc osobom niepełnosprawnym.
Ale czy wyłącznie te organizacje są wstanie sprostać za-

potrzebowaniu na tego typu pomoc w naszej gminie?
Z drugiej strony czy gmina jest w stanie pomóc tym ludziom,
którzy borykają się z trudem rodzicielskim wychowania niepełnosprawnego dziecka ?
Nie stać nas na uruchomienie kolejnego stanowiska, które w
tym zakresie będzie wspierało rodzinę. Choć takie zatrudnienie
byłoby wymierną korzyścią dla potrzebujących. Czy nazwiemy
go gminnym rzecznikiem osób niepełnosprawnych, czy inspektorem ds. osób niepełnosprawnych, jak to się dzieje w niektórych gminach w Polsce, zadania takiej osoby są jasne. Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie gminy,
np.: aktywizacja zawodowa, terapia zajęciowa, kształtowanie
wolnego od stereotypów wizerunku osób niepełnosprawnych,
konsolidowanie środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin, pomoc w wyborze właściwych placówek edukacyjnych i
rehabilitacyjnych, pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z różnych źródeł, to kilka przykładów zadań, jakie tak
naprawdę są już realizowane i to z wyśmienitym skutkiem.
Może nie stać nas jeszcze na tworzenie kolejnych etatów. Stać nas
natomiast jako gminę na rozmowę, ustalenie wspólnej strategii
współdziałania i wspieranie wszystkich organizacji, które powyższe zadania już realizują. Przez lata organizacje wspierają niepełnosprawne pociechy i ich rodziców. Przez lata organizują szkolenia, pomoc w każdym zakresie i terapeutycznym, jak również i
technicznym wypełniania różnorodnych wniosków. Może wspólna rozmowa, jaką już podjęliśmy z organizacjami doprowadzi nas
do rozwiązania, które nie będzie aż tak obciążające finansowo dla
Gminy, a jednocześnie pozwoli jeszcze skuteczniej docierać do
wszystkich, którzy z tej pomocy nie korzystają.
Rozmowy trwają i na bieżąco będziemy informować o postępach. To dopiero początek naszej drogi. Niezbędne są konsultację z kompetentnymi komisjami i właściwymi środowiskami.
Przyglądamy się różnym rozwiązaniom. A cel jest tylko jeden
– pomóc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują.
		
Waldemar Krzyżanowski
		
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Odznaczenia państwowe
dla strażaków z Mosiny
W dniu 25 stycznia 2012r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń
państwowych, będących uhonorowaniem działalności społecznej
oraz pracy zawodowej. W gronie osób wyróżnionych, znaleźli się
trzej przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Mosina:
Marlena Piechocka, Michał Kołodziejczak oraz Sławomir Barański,
którzy z rąk Wojewody Wielkopolskiego - Piotra Florka otrzymali
Brązowe Krzyże Zasługi. Podczas spotkania w sali Witolda Celichowskiego - pierwszego wojewody poznańskiego w odrodzonej
Polsce - do grupy osób odznaczonych dołączyli także działacze
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, osoby zaangażowane w rozwój samorządów gmin czy działacze społeczni z jednostek OSP powiatu poznańskiego.
Gratulujemy strażakom z naszej gminy i dziękujemy za zaangażowanie
i pracę na rzecz społeczności lokalnej. (red.)
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SALONY
MEBLOWE
MOSINA

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

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

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

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

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

ul. Budzyńska 11
tel. 061 813 69 81

WWW.SZABLEWSKI.PL
R
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www.meblerejak.najnet.pl
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SPRZEDAM DOM

Sprzedam dom na działce 1076 m2 w pięknej okolicy, położony w blisko Wielkopolskiego Parku
Narodowego, na osiedlu Czarnokurz w Mosinie. Wybudowany z cegły krotoszyńskiej, ocieplany
środek i na zewnątrz, otynkowany tynkiem szlachetnym. Dwie kondygnacje plus piwnica z łazienką
mieszkalna, każda kondygnacja ok.100m2, okna drewniane, w piwnicy plastikowe. Piętro wykończone w 80%, parter z łazienką do zamieszkania od zaraz. Dach deskowany pokryty papą, założona
blachodachówka, od wewnątrz wata 20cm i płyta nida. Dwa oddzielne garaże, duży na dwa
samochody z łazienką i pomieszczeniem gospodarczym, mały około 30m2. Idealny dla firmy,
przedszkola ,hostel, lub dwu rodzinny. Do Poznania 18 km, blisko szkoła, dobry dojazd do centrum
miasta, cisza, świeże powietrze.

CENA 900.000,00 tys. zł do negocjacji
Tel. 61 8132-973, kom. 604-787-676 602-613-824

A
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Filmowe premiery lutego
Luty będzie kolejnym w nowym roku bardzo dobrym miesiącem
dla fanów kina. Dawno nie mieliśmy miesiąca, w którym byłoby
tak dużo wartościowych premier. Pierwszy raz od bardzo długiego
czasu miałem problem, aby spośród wszystkich obrazów wybrać
finałową piątkę. Oprócz poniższych propozycji, na uwagę zasługuje także film science fiction „Kronika”, historia Marilyn Monroe „Mój
tydzień z Marilyn”, „Spadkobiercy” (czyli laureat Złotego Globa za
najlepszy dramat), czy też mroczna „Kobieta w czerni”.
1.Idy marcowe [premiera 3 lutego]
Jest to jeden z dwóch filmów z Georgem Clooneyem, który będzie
miał swoją premierę w lutym. Drugim jest wspominany na początku dramat „Spadkobiercy”, który zgarnął już kilka ważnych nagród
i jest nominowany do Oscara w pięciu kategoriach. I mimo, że „Idy
marcowe” nie są aż tak doceniane, to spośród tych dwóch produkcji ten film wydaje mi się ciekawszą propozycją.
Jest to opowieść o kulisach wyborów prezydenckich. Świat polityki jest pełen intryg i ludzi, którzy gotowi są zrobić wszystko, aby
osiągnąć swój cel. W tym środowisku właściwie nie powinno się
ufać nikomu, ale problem w tym, że samemu nie jest się w stanie
wygrać. Głównym bohaterem jest Stephen Meyers, grany przez
Ryana Goslinga doradca kandydata demokratów na prezydenta,
w którego wciela się George Clooney. Młody asystent wielokrotnie
znajdzie się między młotem a kowadłem, uczestnicząc w tajnych
zebraniach, negocjując z wrogiem czy kontaktując się z prasą.
Wielokrotnie będzie musiał dowodzić swojej lojalności i bronić dobrego imienia zarówno swojego, jak i reprezentowanego polityka.
Nie jest to tematyka łatwa i przyjemna, ale ciekawa intryga oraz
doskonali aktorzy powinni zapewnić świetną rozrywkę wszystkim
wymagającym widzom.
2. Róża [premiera 3 lutego]
To jeden z najbardziej wyczekiwanych polskich filmów ostatnich miesięcy. Podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni obraz ten
nagrodzono w sześciu kategoriach,
w tym za najlepszą rolę męską dla
Marcina Dorocińskeigo. Został także
wybrany najlepszym filmem podczas
Warszawskiego Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego. Reżyser Wojciech Smarzowski, twórca „Wesela”
oraz „Domu złego”, to jeden z najciekawszych twórców w polskim kinie.
Film „Róża” jest tego potwierdzeniem.
Tytułowa Róża to wdowa po niemieckim żołnierzu, która mieszka w dużym gospodarstwie na Mazurach, na terenach, które przed wojną należały do Niemiec. Tuż po zakończeniu wojny, w 1945 roku, do jej domu
trafia polski żołnierz Tadeusz. Róża przyjmuje go chłodno, ale pozwala
mu przenocować. On odwdzięcza się jej pomocą w obejściu. Oboje
poznają się lepiej i odkrywają przed sobą swoje obawy i potrzeby. Początkowa niechęć powoli przeradza się w przyjaźń a później, mimo wyraźnych różnic, w miłość. Agata Kulesza i Marcin Dorociński stworzyli w
filmie piękną parę, której losy zapadną na długo w pamięci.
3. Hugo i jego wynalazek [premiera 10 lutego]
Jest to film, który zdecydowanie odbiega od pozostałych obrazów
- jest to typowe kino familijne. Ostatnimi czasy ten gatunek nie jest
zbyt popularny. Oprócz serii o Harrym Potterze ciężko znaleźć inne
produkcje, w których udział biorą pierwszoligowi reżyserzy i aktorzy. Tutaj za kamerą stanęła legenda reżyserii, Martin Scorsese, a
na ekranie oprócz młodych i mniej znanych aktorów zobaczymy

takie gwiazdy jak Ben Kingsley, Jude
Law czy Sacha Baron Cohen.
Głównym bohaterem filmu jest sierota Hugo, mieszkający w podziemiach paryskiego dworca. Chłopiec
trafił tam po tragicznej śmierci swojego ojca, który za życia był zegarmistrzem i konstruktorem przedziwnych maszyn. Jego największym
dziełem jest niedokończony robot,
w którego mechaniczny szkielet
Hugo próbuje tchnąć życie. Jedynym
brakującym elementem jest klucz w
kształcie serca, który uruchomi maszynę. Pewnego dnia Hugo poznaje na dworcu dziewczynkę o
imieniu Isabelle, z którą szybko się zaprzyjaźnia. Wtajemnicza ją w
swój projekt i wtedy okazuje się, że to ona posiada brakującą część
układanki – zaginiony klucz. Kiedy go przekręcają rozpoczyna się
ich prawdziwa przygoda.
4.Żelazna Dama [premiera 10 lutego]
To nie lada gratka dla fanów ikony kina, jaką jest Meryl Streep, oraz
dla wszystkich, którzy lubią filmy biograficzne. Oto do kin wchodzi historia Margaret Thatcher – pierwszej kobiety, która objęła
fotel premiera Wielkiej Brytanii oraz była najdłużej urzędującym
brytyjskim premierem w XX wieku. Jest to tym bardziej niezwykły
wyczyn, biorąc pod uwagę, że w czasach jej przewodnictwa świat
polityki był zdominowany przez mężczyzn.
Zanim stała się najważniejszą osobą w państwie i jedną z najbardziej wpływowych osób na świecie, była obiektem drwin i pobłażliwych uśmiechów. Oglądając film będziemy świadkami przemiany z pyskatej Maggy w przywódcę narodu i symbol rządów silnej
ręki. Jej stanowczość w stosunku do strajkujących górników oraz
do państw komunistycznych spowodowała nadanie jej przydomku Żelaznej Damy. Meryl Streep za tę kreację zdobyła swojego
ósmego Złotego Globa i ma olbrzymie szanse na zdobycie trzeciego Oscara w swojej wspaniałej filmowej karierze.
5.Artysta [premiera 10 lutego]
Ten film jest nie lada wydarzeniem i
okazuje się być czarnym koniem w
walce o największe filmowe nagrody. Ciężko znaleźć drugi obraz, który
byłby podobny do tego. A na czym
polega jego niezwykłość? Otóż na
tym, że jest to film niemy, utrzymany w konwencji filmów z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku.
Trzeba przyznać, że twórcy wykazali się niezwykłą odwagą tworząc
w dzisiejszych czasach obraz tego
typu. Jak widać ryzyko się opłaciło.
Opowieść ma miejsce w 1927 roku,
w czasie kiedy w filmowych produkcjach zaczyna pojawiać się
dźwięk. Aktor George Valentin jest gwiazdą kina niemego. Obawia
się, tak jak inni reprezentanci tego zawodu, że czasy jego wielkości
się kończą. Nie wie, czy uda mu się zaadaptować do nowych warunków. Inspiracją do walki o swoją pozycję staje się płomienne
uczucie do początkującej tancerki Peppy Miller. Ci, którzy chcą zobaczyć w kinie coś innego, niech przygotują się na podróż w czasie
i na emocje, będące do tej pory zastrzeżone tylko dla tych, którzy
mieli okazję żyć na początku XX wieku.
		
Tomasz Zgrzeba
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Druga połowa kwietnia w Mosinie

to kolejne gitarowe święto

Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą mają już sześć lat! Najnowsza edycja będzie obfitowała w niezwykłe muzyczne wydarzenia: całkowicie bezpłatne warsztaty prowadzone przez najlepszych gitarzystów w Polsce, koncerty gwiazd rodzimej sceny muzycznej, wystawę muzycznych plakatów, prezentacje instrumentów, prezentacje filmów o tematyce gitarowej i sławny już klub gitary, który spowija
niesamowita atmosfera jamowania do późnych godzin nocnych, razem z gwiazdami wieczoru.
Przypomnijmy, że Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą to nie komercyjne przedsięwzięcie, tworzone przez Mosiński Ośrodek
Kultury oraz Mosińskie Towarzystwo Gitarowe - skupiające pasjonatów gitary i ludzi, którzy
z chęcią poświęcają swój wolny czas na tworzenie jedynej w swoim rodzaju imprezy w Wielkopolsce.
20 kwietnia na mosińskiej scenie zagoszczą
światowej sławy muzycy: Marek Napiórkowski - jeden z najbardziej cenionych i rozchwytywanych polskich gitarzystów jazzowych,
zagrał już na przeszło 100 płytach różnych
artystów, a także Robert Kubiszyn - równie
uznany basista i kontrabasista, który wziął
udział już w ponad 80 projektach płytowych.
Towarzyszyć im będzie nie kto inny, jak znakomity perkusista Cezary Konrad, który wraz
z wyżej wymienionymi, tworzy zespół KonKubiNap. O godzinie 18:00 nastąpi otwarcie
Ogólnopolskich Dni Artystycznych oraz wystawy plakatów.
21 kwietnia wystąpi niesamowity skład, który podbił serca
tysięcy fanów w całej Polsce i zawojował wiele list przebojów.
Uważani są za jedną z najlepszych warsztatowo i muzycznie
grup popowych w kraju – POLUZJANCI. W skład zespołu wchodzą największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Piotr Żaczek
- basista, który gościł już w Mosinie na IV edycji ODAzG, kiedy to
wystąpił ze składem MUTRU, a także znany również Mosińskiej
Publiczności perkusista Robert Luty; na gitarze zagra Przemysław Maciołek, natomiast klawisze obsługiwać będą Marcin
Górny oraz Grzegorz Jabłoński. Tę niesamowitą muzyczną postać ukoronuje swoim rewelacyjnym głosem, charyzmatyczny
wokalista Kuba Badach.
W niedzielę 22 kwietnia, będziemy mieli okazję wysłuchać

koncertowego duetu, którego nie trzeba
specjalnie przedstawiać. Życiowi partnerzy
zarówno na scenie jak i w życiu - Anita Lipnicka i John Porter. Ich pierwszy wspólny
album, „Nieprzyzwoite piosenki” (2003),
spotkał się z gorącym przyjęciem ze strony
krytyków i publiczności. Przez wiele tygodni
płyta utrzymywała się na pierwszym miejscu najlepiej sprzedających się krążków i
zdobyła status platynowej płyty. Zdobyła
też Fryderyka w kategorii Album Roku Pop,
a singel „Bones of Love” został ogromnym
przebojem. Jesienią 2005 roku wydany został drugi album duetu, Inside Story, który
powtórzył sukces poprzedniej płyty.
Przed występem Anity i Johna, będziemy
mieli okazję wysłuchać koncertu gitarzysty
klasycznego Michała Stanikowskiego, polskiego muzyka, na stałe mieszkającego w
Niemczech.
W sobotę swoje wyśmienite umiejętności warsztatowe zaprezentują Marek Napiórkowski (gitara), Robert Kubiszyn (gitara
basowa) oraz Michał Stanikowski (gitara klasyczna). Wszystkim
gitarzystom, którzy chcieliby skorzystać z wiedzy i doświadczenia mistrzów, przypominamy, że warsztaty są całkowicie bezpłatne!

Podobnie jak w zeszłym roku, gościem specjalnym imprezy
będzie Dionizy Piątkowski – największy polski autorytet muzyki jazzowej, organizator cyklu koncertów najwybitniejszych
gwiazd światowego jazzu – ERA JAZZU.
Od 20 - 22 kwietnia będzie można oglądać wystawę Jerzego
Reicha „MUZYKA NA PLAKACIE”, wspomagać ją będzie Robert
Ratajczak, dziennikarz radia JazzRadio.fm. Wernisaż wystawy
odbędzie się 20 kwietnia o godzinie 18:00 w Mosińskim Ośrodku Kultury.
		
Piotr Mikołajczak
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Zło jest częścią życia

RECENZJA - książka

Recenzja książki „Dziecię Boże”
Autor: Cormac McCarthy
Historia Lestera Ballarda wciąga i działa jak magnes na
cząstkę duszy, która chce się dowiedzieć jak skończyło się
życie nikczemnika, mordercy i nekrofila. Jak prawdopodobnie skończyłoby się życie każdego z nas, gdybyśmy znaleźli
się w tej samej sytuacji, co tytułowe „dziecię boże”.
Każdy jest dzieckiem Boga, nawet gdy morduje, kłamie, gwałci
zwłoki i nienawidzi. Ludzie, którzy tego nie robią, są zdolni do
podobnych okrucieństw, jednak mają siłę, tradycję, wolę lub
zasady, które pomagają im trzymać to wszystko w ryzach. Hamulce wewnętrzne, moralność, poprawność i wiele innych synonimów, które każdy może dopasować do swojego charakteru.
Jednak wszystkie te słowa idą w niepamięć, gdy człowiek znajduje się w podobnej sytuacji, co Ballard. Zwłaszcza, gdy do problemów z dzieciństwa dołożone są upokorzenia i samotność.
Ultra poprawni politycznie amerykanie, którzy żyli w zgodzie i
utopijnej (a tym samym pozornej) wspólnocie i przyjaźni, podczas pamiętnej powodzi spowodowanej huraganem Catherine
w Nowym Orleanie, potrafili zamienić się w zwykłych szabrowników, gwałcicieli i morderców, po to by zdobyć coś, co przed
tragedią było dla nich nieosiągalne.
McCarthy pokazuje w swej twórczości, że zło jest immanentną
częścią życia, a jakiekolwiek próby udoskonalania społeczeństwa,
wprowadzania coraz bardziej absurdalnych praw, dzięki którym
nawet największa głupota jest tolerowana, sprawia, że koło się za-

myka, a nawet więcej - zacieśnia.
Jednak McCarthy nie jest tyranem, który
mówi, że złych należy zabijać i nic w nich nie
zmieniać. On tylko żąda zrozumienia, współczucia i godności. Nawet dla Lestera Ballarda, który według prawa, powinien natychmiast zostać skazany na krzesło elektryczne.
Opis życia bohatera jest niczym innym, jak udowodnieniem nam,
że człowiek jest niedoskonały i pomimo spoczywających w nim
pokładów dobra, nie zawsze musi ono wygrać. W usta bohaterów
pobocznych, pisarz wkłada słowa, sugerujące, że od wieków jesteśmy tacy sami, a zmieniła się tylko otoczka i środowisko. Mamy
pachnące łazienki, wspaniałe narzędzia, ciepłe domy z automatycznymi piecami, szklarenki z własnymi warzywami... Ale nadal
jesteśmy obrzydliwi, kłamiemy, gwałcimy, a gdy nadarzy się okazja - zabijamy i bierzemy to, co nie jest nasze.
McCarthy’ego nie czyta się łatwo. Jest pisarzem, który używa zarówno
języka surowego i prostego, jak i poetyckich zaśpiewów, które wspaniale pobudzają wyobraźnię. Opisy lasów, górskich ścieżek, a przede
wszystkim ciemnych jaskiń, w których mieszkał Ballard, nasycone są
słowami, jakich nie doświadczymy u żadnego innego pisarza. McCarthy, opisując jedną z grot sprawił, że poczułem się jak wewnątrz wielkiego organizmu. Poczułem zapach ociekających wodą skał, starych
kości, zimnych ścian i guana nietoperzy. Dotknąłem przezroczystych
ryb i białych raków pływających w czarnych, podziemnych jeziorach. I
przede wszystkim poczułem, że zrozumiałem Lestera Ballarda.
Piotr Mikołajczak

Meandry gospodarczej codzienności
Na antenie Telewizji Polskiej już kilka razy mogliśmy oglądać coś,
co stało się nową, świecką tradycją. Chodzi o tak zwane testy z historii – konkurs z realnymi wygranymi, ale równocześnie show
w postaci występu kabaretów i zdrowej konkurencji znanych osób
zgromadzonych w telewizyjnym studio. 23 stycznia mogliśmy na
antenie Telewizji Polskiej zobaczyć coś równie ciekawego – Wielki
Test Wiedzy Ekonomicznej.
Nie ukrywam, że z lekką rezerwą podchodziłem do tego testu. Słowo „ekonomia” odmienia się codziennie przez wszystkie przypadki,
a sama nauka podlega nadmiernej relatywizacji. Mamy bowiem
wiele ekonomistów o sprzecznych poglądach i sami nie wiemy, kto
ma rację. Dodatkowo istnieje pewien stereotyp, który Telewizja Polska starała się podtrzymywać – ekonomia to pieniądz, koniecznie
symbolizowany przez papierowy banknot bądź monetę. Amerykański ekonomista Murray Rothbard pisał o tym, że przecież w niemieckich obozach jenieckich w czasie II wojny światowej środkiem
wymiany były papierosy, a prawa ekonomi w owych obozach funkcjonowały, mimo braku pieniędzy.
Pomijając moje wstępne zastrzeżenia – test zdecydowanie przypadł mi do gustu i pozytywnie mnie zaskoczył. Pomijając otoczkę
medialnego show, był on dobrą metodą popularyzowania wiedzy
na temat ekonomii. Były pytania dotyczące zarówno przeciętnego gospodarstwa domowego (wydatki i oszczędności w rodzinie,
oprocentowanie pożyczek i kredytów), jak i działania państwa
(dopuszczalny próg długu publicznego, kompetencje NBP, kryzys
zadłużenia). Na wiele pytań można było odpowiedzieć kierując się
jedynie logiką i zdrowym rozsądkiem, czyli tym, co wydaje się być
niezbędne do osiągnięcia sukcesu.
Telewizyjny test nie jest jedyną metodą rozpowszechniania wiedzy

o ekonomii. Na ciekawy pomysł wpadli panowie z amerykańskiej
strony www.econstories.tv – nakręcili dwa teledyski z muzyką hip
hopową, w których pojedynkują się dwaj raperzy wcielający się
w rolę ekonomistów. Jeden z nich gra noblistę, Friedricha Augusta
von Hayeka, natomiast drugi - Johna Maynarda Keynesa. Naprzemiennie przedstawiają główne, opozycyjne założenia systemów
ekonomicznych utworzonych przez wymienionych ekonomistów.
Forma jest zaskakująca – lekka, wciągająca i na bardzo wysokim poziomie. Problemem może być potrzeba wyszukiwania pojęć przedstawionych w filmie, ale dzięki temu wiele można się nauczyć. Polską
wersję językową można obejrzeć, pod dwoma tytułami: „Fear the
Boom and Bust” oraz „Keynes vs Hayek: Walka Stulecia”. Ciekawym
pomysłem jest również krótki tekst Marka Skousena, zatytułowany
„Ekonomia na jednej stronie”. Dosłownie na jednej kartce papieru zawarł on wszystkie główne zasady rządzące gospodarką.
Na koniec warto wspomnieć o ponadczasowym i dosyć wiekowym już
wysiłku Francuza, Fryderyka Bastiata. W połowie XIX wieku opisywał
on bardzo prostymi słowami podstawowe zasady, jakimi rządzi się gospodarka i ludzkie działanie. Swoje przemyślenia przedstawiał nie tylko
w płomiennych polemikach z francuskimi parlamentarzystami, ale także w swoich niesamowitych esejach. Ten najsłynniejszy, „Co widać i czego nie widać”, zawiera w sobie celne porównania i niezwykle przenikliwe wnioski. Przystępne dla każdego, nawet dla osób, które o ekonomii
wiedzą tyle, co nic. Bastiat jednak udowadniał, że wcale nie trzeba wiedzieć wiele, by orientować się w meandrach gospodarczej codzienności. Łatwo zrozumieć jego słynną „metaforę zbitej szyby”, która opisuje
podstawowe błędy pokutujące w potocznym myśleniu o ekonomii.
O co chodzi z tą szybą? A to już zapraszam Państwa do lektury.
Wojciech Czeski
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go jak on ze swoimi żołnierzami walczył w
czasie potopu. Był dobrym dowódcą i mądrze stosował swoją taktykę walki partyzanckiej. Na koniach jeździli po całym kraju,
siedzieli prawie cały czas w lasach i Szweda
panie znienacka atakowali. Jak się zaczęła
zima, wtedy akurat byli w okolicy Mosiny. W
tamtych czasach jak przyszły mrozy i spadł
śnieg, to wojska normalnie nie prowadziły
żadnych walk i odpoczywały. Konie też musiały odpocząć. Okolica wszak była ładna, do
Poznania, jak to się mówi, żabi skok i ludzie
przyjaźni. Mosina, panie, już wtedy słynęła z
dobrych krawców, a ci żołnierze zaniedbani,
mundury mieli brudne i obdarte. Jak ich ta
wiara zobaczyła, jak się wzięli do roboty, to
mówię panu. Wszystkich panie obszyli, że hej! Nowiutkie umundurowanie na miarę dostał każdy żołnierz. Pan sobie wyobraża? No nie patrz pan tak na mnie, bo w tym czasie w Mosinie
krawców było bardzo dużo panie, na każdej ulicy paru panie,
podobno w każdym domu.
- No dobrze, proszę pana, ale gdzie tutaj Elegant?
- Już panu mówię. Zimy kiedyś były srogie i długie. W tym wypadku szczęście im sprzyjało. Wszyscy zdążyli się wykurować,
obszyć i odpowiednio zabezpieczyć przed trudami czekającej
ich wojaczki. Kiedy nastała wiosna, wypoczęci ruszyli dalej ubrani od stóp do głów. Tryskali energią, chęcią do dalszych działań,
a nade wszystko wspaniałym samopoczuciem. Wszak byli odziani tak, jak jeszcze nigdy dotychczas i mosiniacy żegnali ich ze
wzruszeniem, pełni dumy z dobrze wykonanej pracy. A z kolei
w Poznaniu jak ich zobaczyli, to zaczęli się dowiadywać skąd ci
eleganci jadą. A oni na to, że z Mosiny. I masz pan, widzisz pan,
tak już zostało do dzisiaj, a było to ze 200 albo 300 lat temu. A
pan myślałeś, że co?
Roman Czeski

A w 2003 roku przytrafiła mi się taka oto przygoda. Zacząć
trzeba od tego, że dzień wcześniej w podziękowaniu za dobrą
współpracę, właścicielom hotelu w Poznaniu wręczyłem statuetkę Eleganta. Został z wielką radością ustawiony w recepcji, jak
to się mówi, na widocznym miejscu. Miał być atrakcją turystyczną dla przyjezdnych.
Na wieść, że przyjechałem, z restauracji, która mieści się też obok
wyszedł bardzo dystyngowany, starszy pan. Powiedzenie, że
wyszedł, nie w pełni oddaje jego zachowanie. On właściwie nie
tyle, że energicznie się poruszał, ale wręcz prawie wybiegł bardzo mocno podekscytowany. Na pierwszy rzut oka przypomniał
jako żywo jakiegoś eleganckiego Cygana, ciemna karnacja skóry,
krzaczasty, gęsty czarny wąs, oczy duże, wyraźne, mięsiste uszy,
bardzo jasny garnitur, biały kapelusz i uśmiech szeroki, radosny.
Niemalże dopadł mnie i zaczął uświadamiać mniej więcej w ten
sposób:
- Panie, pan możesz nie wiedzieć, ale jak panu zaraz opowiem
bardzo dokładnie jak było z tym Elegantem z Mosiny. Bo to jest,
proszę pana, bardzo stara historia, tak stara jak miasteczko. Otóż
wszystko rozgrywało się dawno, za czasów Stefana CzarneckieR

E

K

L

A

M

A

SPRZEDAM
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- protezy zębowe dwie
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Szabla w Polsce

kolekcjoner

Od czasów najdawniejszych człowiek wytwarzał broń. Początkowo służyła mu ona
do polowań, później, gdy powstały społeczeństwa klasowe stała się narzędziem
wojny. Była oznaką mocy i władzy, chroniono ją i czczono, przekazywano potomkom, niekiedy składano przy zmarłym. W
ciągu wieków wykształciły się i rozwijały
rozliczne rodzaje broni. W historii broni
polskiej wybitne miejsce zajmuje szabla,
broń stworzona na Wschodzie, ulubiona
broń Tatarów, Turków i Persów. Warto więc
przypomnieć drogi, jakimi przywędrowała
do Polski, aby stać się polską bronią narodową. Pierwsza droga to droga najeźdźców na ziemie polskie – Tatarów i Turków
– to oni byli uzbrojeni w szable. Drugą drogą były kontakty handlowe ze Wschodem,
natomiast zasadniczy wpływ na rozwój i
modę szabli w Polsce miały koligacje z Węgrami. Wybór Ludwika Andegaweńskiego
na tron Polski w 1370 r., z kolei powołanie
na tron węgierski Władysława Warneńczyka stanowiło niejako pomost łączący oba
narody i ułatwiło tym samym kontakty rycerstwa polskiego z wchodzącą w użycie
na Węgrzech krzywą szablą typu orientalnego. Dodatkowo zainteresowanie
wschodnią bronią znacznie wzrosło po klęsce warneńskiej w 1444 r., kiedy to resztki
armii Władysława III powróciły do Polski
przywożąc ze sobą sporo tego oręża.
Szabla typu wschodniego znana była w
Rzeczypospolitej już wcześniej, w pierwszej
połowie XVI w., dopiero jednak panowanie
króla Stefana Batorego zadecydowało o
jej przyszłych, jakże wspaniałych losach w
naszym kraju. Ten najstarszy typ szabli pol-

skiej, a właściwie węgiersko-polskiej składał się z otwartej rękojeści i ciężkiej głowni
o niewielkiej krzywiźnie. Często widniał na
niej wizerunek władcy, co spowodowało,
ze zyskała miano batorówki.
Długie panowanie w Polsce Stefana Batorego zaowocowało powstaniem dotychczas nieznanych rodzajów broni w Polsce.
Dochodzi do powstania nowego typu
jeźdźca bojowego, wykształca się nowa
formacja piechoty – piechoty łanowej. Król
sprowadza z Węgier duże zapasy nowej
broni, w których dominuje szabla. Sprowadza też sporą grupę fachowców, tzw. płatnerzy, rzemieślników produkujących broń,
którzy zajmowali się też jej naprawą.
W okresie swej największej świetności
pełniła szabla polska dwie ważne funkcje – była podstawową bronią bojową i
nieodłącznym atrybutem stanu szlacheckiego. Natomiast w czasie pokoju służyła
w sejmowych kłótniach i zwadach szlacheckiej braci.
Wiek XVI i XVII to ważny i niezwykle istotny
okres rozwoju staropolskiej sztuki wojennej, odnosiliśmy wtedy wiele świetnych i
znaczących zwycięstw, wystarczy wymienić Byczynę, Chocim czy Wiedeń. Powodowało to, że oręż polski był znany i ceniony w
Europie, a do poszukiwanych należała szabla węgiersko – polska. W okresie tym było
sporo rodzajów i odmian szabli, wśród wielu znana była szabla, zwana zygmuntówką
czy też czarna szabla husarska, przystosowana do walki i zadawania ciosów z konia.
Z biegiem czasu wykształciły się dwa typy
szabel – bojowy i paradny. Typem paradnym była szabla ormiańska, zwana u nas
karabelą. Szabla ta była bogato zdobiona,
miała rękojeść w agacie, w kształcie orlej
głowy; jelec, pochwa i głownia lśniły od
złota i drogich kamieni. Ponadto z lubością
ryto na głowniach patriotyczne i szumne
napisy, a nawet umieszczano wizerunki
Matki Boskiej.
W Polsce karabela aż do XVIII w. stanowiła jedynie element stroju szlacheckiego,
dopiero od drugiej połowy osiemnastego stulecia stopniowo wchodziła do powszechnego użytku.
Jak wiemy z historii mieliśmy w naszych
dziejach wspaniałe wzloty, ale również
tragiczne upadki. Kolejni władcy przyczyniali się do pogłębiania kryzysu w Polsce, podobnie jak szlachta. Polska znikła
z mapy politycznej Europy na ponad sto
lat. Skończyły się też dzieje szlacheckiej
karabeli. Były jednak próby budzenia

świadomości narodowej Polaków, do takich należy zaliczyć Powstanie Kościuszkowskie, powstała wówczas szabla zwana kościuszkówką.
Na koniec pozostaje jeszcze dodać, ze
szabla zdobyła sobie uznanie we wszystkich armiach Europy. Największą jednak
sławą okryła się w czasach wojen napoleońskich. Warto też dodać, że za ostatnią
polską szablę bojową uważana jest szabla wzór 34, której model został opracowany w 1434 roku.
Żródło: 1. Kolekcjoner polski, 1973, 1986,
1987; 2. 1000 słów o broni białej i uzbrojeniu obronnym, wyd. MON 1981.
Opracował Henryk Pruchniewski
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„Imaginarium”

– wystawa ilustracji Igora Morskiego

Poznań
Ekspozycja: 8 - 29 lutego 2012
Wernisaż: 8 lutego o godzinie 18.00
WSNHiD, ul. Kutrzeby 10
Poznań
Wystawa „Imaginarium” to największa jak dotąd prezentacja ilustracji
artysty. Obejmuje kilkanaście lat
jego pracy i współpracy z takimi
tytułami prasowymi, jak: „Wprost”,
„Charaktery”, „Psychologia Dziś”, „Focus” i „Money”, a także kilka motywów reklamowych, które powstały
dla firm Olay, Abelson Tylor i Optus.
Nie jest ani malarzem, ani fotografem. Można by się spierać, na
ile jego prace determinuje narzędzie, którym - jak skalpelem
- deformuje ciała i przedmioty, śmiało łączy to, co w realnym
świecie nigdy się ze sobą nie spotka. Igor Morski jest taki sam
jak świat jego ilustracji – trudno go gdziekolwiek zaklasyfikować, tak jak trudno ujarzmić jego rozhulaną wyobraźnię. Kiedy
oglądam prace Igora Morskiego, mój podziw miesza się z zazdrością. Ale to nie talentu najbardziej mu zazdroszczę, lecz tej
niebywałej odwagi, która pozwala mu bez końca kwestionować
naturalny porządek rzeczy. Igor Morski ma dar, który większość
z nas gubi zanim dojrzeje – dla niego wszystko jest możliwe. Ma
brawurę i wyobraźnię dziecka – swobodnie buszuje w świecie,
dekonstruuje go i lepi na nowo. Zawsze z chirurgiczną precyzją
– bo Morski poza nieskażonym spojrzeniem dziecka, to artysta
dojrzały, z ogromnym wyczuciem formy. Dlatego jego ilustracje są niczym nieprawdopodobna baśń – i piękna, i groźna, a

na pewno niesamowita. Pełna
znaczeń, symboli, otwarta na
rozmaite interpretacje. Prace
Morskiego budzą oczywiste
skojarzenia: Salvador Dali, Jan
Saudek czy Joel Peter Witkin.
Zresztą artysta nie odżegnuje
się od tych wpływów. Co jednak ciekawe – jego ilustracje
mają nie tylko wymiar artystyczny, ale również komercyjny. Są
tworzone pod konkretne zamówienie – głównie prasy.
I to chyba jest istotą fenomenu Igora Morskiego – w jego pracy
spotyka się to, co niespotykane.
Aga Kacprzyk
Igor Morski zajmuje się grafiką komputerową od ponad 20 lat. W
1985 r. zdobył dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego PWSP
w Poznaniu, w pracowni projektowania wystaw i widowisk
masowych prof. W. Gyurkovicha.
Współpracuje z polskimi i zagranicznymi magazynami opiniotwórczymi oraz specjalistycznymi m.in. Wprost, Charaktery,
Manager Magazine, Newsweek,
Businessweek. Jest laureatem
wielu nagród za ilustracje prasowe, m.in. IDEA, Chimera, Grand
Front. Współwłaściciel Morski
Studio Graficzne.

Biżuteria artystyczna
Większość technik stosowanych dziś tylko do wyrobu biżuterii znana była już w
czasach starożytnych cywilizacji. Formy
i kształty naszyjników, bransolet, kolczyków też w zasadzie nie uległy zmianie. Tak więc obserwując dzieje biżuterii
można powiedzieć, że indywidualny artystyczny wkład w stworzenie ozdoby ma
większą wartość niż szlachetne kamienie,
z których jest wykonana.
W Izbie Muzealnej od 22 stycznia 2012r.,
można oglądać biżuterię wykonaną na zajęciach poświęconych „biżuterii artystycznej”. Te zajęcia dla dorosłych i seniorów
odbywały się w ramach pracowni plastycznej Mosińskiego Ośrodka Kultury. Na wystawie swoje prace zaprezentowały panie
Marzena Gola, Renata Grzegorczyk, Danuta Helak, Honorata Kasprzak, Ewa Kowalik, Emilia Stolarczyk, Natalia Szymkowska
i Barbara Walkowiak. Przygotowanie tak

dużej ilości interesujących prac to wynik
trzech miesięcy zajęć w MOK. Pierwszym
etapem było tworzenie elementów takich,
jak korale i zawieszki z gliny. Następnie po
ich wypaleniu malowanie tych elementów
specjalnymi farbami do ceramiki lub dekorowanie metodą decoupage.
Kolejnym etapem pracy było
tworzenie korali z papieru.
Każdy z korali powstał przez
misterne zwijanie wąskiego
paska papieru. Zewnętrzna
warstwa tak powstałego koralika była zdobiona także
metodą decoupage. W całości ręcznie wykonane korale
były łączone z już gotowymi
drewnianymi i metalowymi
koralikami. Jednak połączenie
tych elementów to w każdym
przypadku
indywidualna,

artystyczna propozycja biżuterii. Korale,
naszyjniki, bransoletki prezentowane na
wystawie na co dzień są chętnie noszone
przez panie, które je wykonały.
MOK /pracownia plastyczna/

Fot. Monika Piotrowska

felieton
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Ku pokrzepieniu serc
Fenomen „Trylogii” Henryka Sienkiewicza chyba każdy tłumaczy
sobie na swój własny sposób. Jest to coś więcej, niż tylko cykl
powieści napisanych „ku pokrzepieniu serc”. Nadal tkwi w nich
pewna głębsza inspiracja. Sam się o tym przekonałem jakiś czas
temu na własnej skórze. Należę do pokolenia, które przerabiało
tylko „Potop” w liceum, na dodatek w „telegraficznym skrócie”.
Luki w znajomości narodowego kanonu nadrobiłem dopiero
niedawno i wiem, że była to słusznie podjęta decyzja.
Wcześniej patrzyłem na dzieło Sienkiewicza przez pryzmat opowieści innych. Nie ukrywam, że miałem do Trylogii swoisty dystans,
wynikający chyba z wrodzonej przekory. Znałem właściwie tylko
„Ogniem i mieczem” z ekranizacji Jerzego Hoffmana. Film bardzo
mi się podobał – oglądałem go nawet kilka razy. Dopiero po przeczytaniu książki poczułem prawdziwą magię tkwiącą w pierwszej
części opowiadań Sienkiewicza. Opisy nawiedzonych dzikich stepów, świetne dialogi i może przewidywalne, ale niezapomniane
postaci – to niewątpliwie zachęcało do przeczytania całej Trylogii.
Nie ukrywam, że najlepiej czytało mi się „Pana Wołodyjowskiego”,
zdecydowanie ze względu na fakt, że nie wiedziałem, jak potoczy
się akcja powieści. Poprzednie części znałem z ekranizacji i wiedziałem wszystko na temat akcji, a także przyzwyczaiłem się do kreacji
głównych bohaterów. Oglądając natomiast „Pana Wołodyjowskiego”, byłem zdumiony zwłaszcza pierwszą częścią filmu. Zobaczywszy Magdalenę Zawadzką w roli Barbary Jeziorkowskiej, po prostu
zaniemówiłem. „Żywcem wyjęta z książki!”, pomyślałem. Sceny
filmowych umizgów, zwłaszcza „pojedynek” szermierczy Basi z
Panem Michałem – coś niepowtarzalnego. Zagrane z niezwykłym
oddaniem, bez żadnego gwiazdorstwa, po prostu od serca. Brakuje teraz takiego aktorstwa. W 1968 roku Jerzy Hoffman mógł
wybierać wśród prawdziwej plejady gwiazd, miał swego rodzaju
„drużynę marzeń”. Niezapomniane kreacje wspomnianej Magdaleny Zawadzkiej, Tadeusza Łomnickiego (Pan Michał), Daniela

Olbrychskiego (Azja), a także najlepsza kreacja Zagłoby (w tej mistrzowskiej roli – Mieczysław Pawlikowski) mówią same za siebie.
Nic moim zdaniem nie przebije jednak serialu nakręconego na
podstawie ostatniej części Trylogii. „Przygody Pana Michała”, bo
o nich mowa, są jeszcze wierniejszym oddaniem tego, co Henryk Sienkiewicz miał nam do przekazania. Świetnie oddane sceny zarówno humorystyczne, jak i te przejmujące. Serial uświetnia znakomita muzyka Wojciecha Kilara. Ciągle ubolewam nad
tym, że nigdzie nie mogę jej dostać - urzeka mnie bowiem jeden
z utworów, w którym wykorzystano motyw naśladujący pozytywkę. Naprawdę, świetny polski serial – bez nadęcia, żywy, inspirujący, na najwyższym poziomie.
Oglądając filmy nakręcone na podstawie sienkiewiczowskich opowiadań, nie można przejść obojętnie wobec zagadnienia oczekiwań ówczesnych odbiorców. Czy filmy dobrze oddają swego rodzaju kanon, na stałe wpisany w nasze narodowe dzieje? Czy Jerzy
Hoffman i jego aktorskie drużyny podołały niezwykle ciężkiemu
zadaniu? Moim zdaniem, zdecydowanie tak. Tego typu obrazy
możemy zrozumieć jedynie my, Polacy. Prostym dowodem na to
jest przejmująca ballada wachmistrza Luśni, która dzisiaj brzmi
jako sentymentalna podróż na teren dawnych Kresów. Być może
właśnie to stanowi o niezwykłości dzieł Sienkiewicza: żyjące swoim życiem wspomnienie kultury szlacheckiej, a także odtworzenie
pięknych, lecz zapomnianych już obyczajów. A przy tym prosta
forma, w której każdy znajdzie coś dla siebie.
Na koniec, może w ramach przypomnienia, dobra próbka dialogów z nieśmiertelnego cyklu powieści Sienkiewicza:
-Pan Michał (przy poznaniu panien Krystyny i Barbary): „Gdyby
to miasto było i dziesięć razy większe, jeszcze byście waćpanny
mogły jego najcenniejszy stanowić ornament”.
- Barbara Jeziorkowska: „A skąd waść wiesz, skoro ciemno?”
Wojciech Czeski

Mistrz Magicznych Słów SP Krosinko
17 stycznia 2012 wszystkie klasy nauczania początkowego i oddziałów przedszkolnych budynku nr 2 Szkoły Podstawowej „Pod
Lipami” w Krosinku otrzymały tajemniczą kartę pracy „Dobre maniery”. Po jej wykonaniu zostaliśmy poproszeni do dużej sali.
Historią żuczka i żabek autorstwa Hanny Ożogowskiej rozpoczęliśmy Akademię. Żuczek zanim poszedł dalej PODZIĘKOWAŁ
żabkom. Naszym oczom ukazał się pierwszy slajd prezentacji
multimedialnej: dwoje chłopców podaje sobie ręce. W „burzy
mózgów” daliśmy odpowiedź w jakich to może być sytuacjach.
Przypomnieliśmy sobie scenkę z listopadowej Akcji „Kultura języka” – „Dobre maniery”, która zawierała magiczne słowa.
Kolejny slajd brzmiał: MISTRZ MAGICZNYCH SŁÓW 2012. Okazało
się, że nasi nauczyciele przez ostatni tydzień obserwowali nasze
zachowanie i bardzo mocno nadstawiali uszu. Na kartach obserwacji notowali za każdym razem gdy użyliśmy magicznych słów:
dzień dobry, proszę, dziękuję, przepraszam, do widzenia, itp. Po
podliczeniu zdobytych punktów wyłonieni zostali zwycięzcy:
- MISTRZ MAGICZNYCH SŁÓW 0a: Alicja Białas,
- MISTRZ MAGICZNYCH SŁÓW 0b: Bartek Tabaka,
- MISTRZ MAGICZNYCH SŁÓW Ia: Gracjan Szynklewski,
- MISTRZ MAGICZNYCH SŁÓW IIa: Wiktoria Młynarska.
Każdy z nich otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrody. A wszyscy
zapamiętaliśmy, że magiczne słowa są w życiu bardzo pomocne, brzmią wspaniale i dobrze jest właśnie ich nadużywać.
			
Kropka

kultura
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Zderzenie dwóch światów

Poznański koncert noworoczny

W niedzielny wieczór, 22 stycznia, w Teatrze
Wielkim odbył się pierwszy Poznański Koncert Noworoczny, zorganizowany przez Sollus
Events & More, pod patronatem Marszałka
Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta
Miasta Poznania oraz Konsula Honorowego Republiki Austrii.
Odnowiony gmach opery okazał się idealnym tłem
dla tego niezwykłego wydarzenia, gdyż idea przyświecająca organizatorom wykroczyła poza ramy
karnawałowej zabawy. Zaplanowany niemal w najdrobniejszym szczególe, doskonały wykonawczo
koncert stanowił bogatą oprawę dla skromnego,
lecz znaczącego gestu – przekazania certyfikatu
potwierdzającego zakup instrumentów dla Poznańskiej Szkoły Chóralnej im. J. Kurczewskiego na
ręce jej dyrektora, Krzysztofa Wójcika.
W roli konferansjerów wystąpił zaskakujący duet:
emanujący wiedzą, dystyngowany znawca teatru
muzycznego Bogusław Kaczyński oraz pełen
luzu, bezpretensjonalny, choć skory do szaleństw
Krzysztof Skiba. To zderzenie dwóch światów wywołało zamierzony efekt – prowadzący bawili publiczność żartem i anegdotą, ale także wpisali się
w koncepcję koncertu: zdołali połączyć dwie muzyczne przestrzenie, unikając przy tym dysonansów. Choć motywem przewodnim wieczoru były
życie i twórczość rodu Straussów, nie zabrakło
muzycznych dygresji. Obok orkiestry Collegium
F pod dyrekcją Marcina Sompolińskiego, w której
wykonaniu usłyszeliśmy najpiękniejsze, znane i
uwielbiane walce, polki i marsze, na scenie pojawili się Andrzej Lampert (młody, wszechstronny
tenor), nieco sentymentalny, ale w znakomitym
humorze i w jeszcze lepszej formie Zbigniew Wodecki oraz mistrzowska para taneczna: Blanka Winiarska i Żora Koroliov.
Na szczególne wyrazy uznania zasługują najmłodsi wykonawcy koncertu: świetnie się zapowiadający wirtuoz Jakub Nakoneczny, który wraz
z orkiestrą wykonał „Lot trzmiela” Rimskiego-Korsakova, oraz młodziutkie baletnice, wspomagające choreograficznie profesjonalnych tancerzy.
Cel obrany przez organizatorów został osiągnięty – młode talenty zyskały nowe instrumenty, a usatysfakcjonowana publiczność
opuszczała teatr w wyśmienitych nastrojach,
nucąc najsłynniejsze operetkowe arie, piękne
walce i figlarne polki.
„Liczymy, że Poznański Koncert Noworoczny jako
wydarzenie cykliczne na stałe zagości w świadomości Wielkopolan, szczególnie tych, którym nie
są obojętne potrzeby innych. Dzisiejszy wieczór
udowodnił, że z powodzeniem można łączyć
lekką karnawałową rozrywkę z wysokich lotów
wykonawstwem oraz świetną zabawę z pomocą
innym. Mówiąc prościej: można pięknie i radośnie wejść w nowy rok” - komentują producenci
agencji Sollus Sp. z o.o., która jest organizatorem
koncertu.
S.Q.

Zdjęcia: Sollus sp. z o.o.
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„Powieści prenatalne”, biografie, autobiografie
po kądzieli… w mosińskiej bibliotece
W styczniowe deszczowe popołudnie dyskusja o książkach zaczęła się żywiołowo,
bez oficjalnych wstępów. Zaintrygowała
nas zależność wielkiej polityki od „zaplecza” domowego, czyli autobiografia Danuty Wałęsy „Marzenia i tajemnice”. Następnie rozmowa płynnie już przeszła na inne
niebanalne życiorysy, m. in. mówiliśmy o
bardzo udanej książce Michała Urbanka o
Władysławie Broniewskim, którego wiersze nareszcie wyciągnięte z kosza pokazują go jako intrygującego liryka, niekoniecznie rewolucyjnego. Jedna z czytelniczek
przekonywała nas do wspomnień o matce
Edwarda Raczyńskiego (prezydenta RP na
uchodźstwie) – pozycja zachwyciła ją nienaganną polszczyzną.
Z literatury sensacyjnej panie polecały „Drugie dziecko” niemieckiej autorki
Charlotte Link, a z polskiej literatury obyczajowej: „Okno z widokiem” zabawnej
pisarki Magdaleny Kordel oraz „Ona i on.
Całkiem zwyczajna historia” Urszuli Jarosz i Jerzego Gracza.
Druga część spotkania DKK dotyczyła „Lali”
Jacka Dehnela – sagi rodzinnej po kądzieli zebranej w formie frapujących, pełnych
życia, często humorystycznych, miejscami
wzruszających anegdotek. W momencie
wydania książki, dwudziestoletni wówczas
autor objawił się światu jako młodzieniec
o nienagannych manierach, w surducie, z

melonikiem i laseczką w dłoni. Tytułowa
Lala to babcia, która jest źródłem informacji
o dziedzictwie kulturowym autora, utraconym raju. Ponieważ babka zapada na zdrowiu, dziecinnieje i traci pamięć, wnuczek
coraz częściej opowiada za babcię jej życie.
Gdy „zaczęły znikać całe opowieści, albo,
co gorsza, jedne historie mieszały się z innymi” zapis wspomnień był jedynym sposobem na przywrócenie ładu w ogrodzie
pamięci. Kończyliśmy spotkanie refleksją:
ile w naszych rodzinach takich trochę zaku-

rzonych, ale barwnych opowieści czeka na
utrwalenie, a ile już przepadło wraz z odchodzącymi babciami i dziadkami…
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na następne spotkanie – 28 lutego o
godz. 17.15 podyskutujemy o reportażach
Mariusza Szczygła, czechofila, którego
wyróżnia oryginalny sposób ujmowania
tematu, lekkość i swoboda pióra. Zbiór
Polaka „Zrób sobie raj” stał się jedną z najbardziej poczytnych książek w Czechach.
Zofia Staniszewska

Kontrole w zakładach pracy
Pracownicy Oddziału Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w roku 2011 przeprowadzili 2 426 kontroli sanitarnych w 1 642 zakładach pracy:
w mieście – w 1 377, w powiecie – 1 049.
Wydali 201 decyzji administracyjnych dotyczących stanu sanitarnego stanowisk i pomieszczeń pracy, zaplecza sanitarnego i
poprawy środowiska pracy. Ogółem zatrudnionych w 2011 roku
było 126 307 osób, a w 2010 r. - 117 352.
Przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia dotyczyło 6012 osób. Najwięcej, 5 622
pracowników było eksponowanych na ponadnormatywny hałas i drgania, 305 - na pyły, 212 - na czynniki chemiczne.
Pracodawcy zostali zobowiązani do zapewnienia pracownikom
bezpiecznych warunków pracy poprzez m.in.: stosowanie atestowanych ochronników indywidualnych (maseczki, rękawice,
słuchawki) oraz skrócenia czasu pracy w narażaniu na hałas,
drgania, czynniki chemiczne i zapylenie.
Z przeprowadzonych kontroli wynika, że najczęściej stwierdzone
w zakładach pracy nieprawidłowości dotyczyły braku pomiarów
środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy, braku oceny ryzyka zawodowego

z uwzględnieniem narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne
oraz złe oznakowanie produktów chemicznych i biobójczych. W
związku z tym zostały wydane decyzje administracyjne nakazujące np. wykonanie pomiarów środowiskowych - 94, dokonanie
ryzyka zawodowego - 43, czynnika biobójczego – 17, niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych – 79. Inspektorzy sanitarni realizując zamierzenia 2011 roku zwracali uwagę na
warunki pracy osób mających kontakt z azbestem i kwasem siarkowym oraz sposób realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed
następstwami palenia tytoniu.
W 2011 r. choroby zawodowe stwierdzono u 52 osób w mieście,
22 w powiecie (np. 21 – przewlekłe choroby narządu głosu, 1 –
pylica płuc).
Na uwagę zasługuje fakt, że nie stwierdzono żadnego przypadku
zawodowego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B i C.
Cyryla Staszewska
Rzecznik prasowy PSSE w Poznaniu

felieton
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Zmiana przepisów na łowiskach
Zupełnie bez echa weszła niedawno w życie
ustawa o ochronie zwierząt, zakazująca traktować je w sposób nieludzki. Do kompletu
brakuje jeszcze ustawy o obronie przed człowiekiem całego świata roślinnego, planktonów, wirusów i pozostałych drobnoustrojów.
Ale to będzie później, a na razie mamy wprowadzoną zasadę równych szans. Co to oznacza dla wędkarstwa, czy czeka nas rewolucja?
W końcu jest zima, lodów nie ma, czyli sezon
w zasadzie martwy. Ryby nie biorą, a więc czas
w spokoju coś poczytać, douczyć się i zapoznać z nowymi przepisami. Ze względu na
wspomnianą nudę, (bo nie można wyjechać
w plener z wędką) można by po przestudiowaniu paragrafów zorganizować jakiś protest,
strajk ogłosić, napisać gdzieś petycję. Wiadomo, że jak coś nowego się wprowadza, wtedy
boli najbardziej i wszystkich łatwo podburzyć
przeciwko zmianom. Nie wiem, jak to zadziała. W kilku punktach przypomnę, o co chodzi,
a wyczytałem wszystko między wierszami i
mimochodem, piszę zupełnie mimowolnie.
1. Zakazuje się stosować wszelkich zanęt,
natychmiast i pod jakąkolwiek postacią. W
uzasadnieniu podano, że woda w niektórych akwenach jest tak zakwaszona, że nie
idzie w niej nawet octu rozpuścić, a dno
przez ciągłe rzucanie uległo całkowitej deformacji i ryby nie mogą swobodnie przepływać nie natknąwszy się ciągle na nowo
pojawiające się wypłycenia. Ponadto po
jednym sezonie haczyki zupełnie rdzewieją i nie nadają się do dalszej eksploatacji.
Nawet produkcja nowej generacji ze stali
kwasoodpornej niewiele dała.
2. Zakazuje się stosowania sztucznych
wiatrów w celu zmylenia naszych współbraci rybnych. Nie jest żadną tajemnicą,
że powszechne praktyki dążą do powstania wrażenia, że nie wieje ze wschodu, bo
wiadomo, że wtedy ryba chodzi. Wszelki
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sprzęt nawiewający od zachodu zostanie
komisyjnie unicestwiony, a jego użytkownik poniesie srogą karę.
3. Zakazuje się łowić z pomostów, pontonów, materaców dmuchanych, kajaków, łodzi wiosłowych i motorowych oraz
niewielkich statków wycieczkowych. We
wspomnianym przepisie udało mi się doczytać, co zatem wolno. Otóż wolno bardzo wiele, a więc wykorzystanie wszelkich
naturalnych warunków. Należą do nich
niewątpliwie stanowiska na drzewach
(zwłaszcza tych przy brzegu rosnących),
na zwalonych pniach, wśród szuwarów i
tataraków, pośród trzcin szumiących i ziół
pachnących, z naturalnych cypli i grobli kamiennych, z łach piaszczystych i żwirowisk,
z pływających pni, ale bez sterów i wioseł
oraz z ożaglowanych tratw typu Kon-Tiki.
Wszystko z wykorzystaniem naturalnych
sił natury oraz własnej pomysłowości, aby
ryby traktować bardziej po ludzku.
4. Wprowadza się obowiązek posiadania
następujących dokumentów przy sobie
do natychmiastowego okazania pod rygorem sankcji wymienionych w oddzielnym paragrafie:
a) karta pływacka lub zaświadczenie o odbyciu szkolenia oraz zdaniu egzaminu z zakresu podstawowych ruchów pływackich na
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MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
DZWOŃ!!!
660 031 893
668 743 338
061 898 10 59

wodach gruntowych i nieco dalej od brzegu;
b) świadectwo 10-cio godzinnego kursu
ze straży pożarnej w zakresie ratownictwa wodnego i jak sobie samemu zrobić
sztuczne oddychanie metodą usta-usta;
c) w przypadku zajmowania stanowiska
na drzewie trzeba okazać się zaświadczeniem od aeroklubu o posiadanych umiejętnościach lądowania z małych wysokości o własnych siłach;
d) legitymacja członkowska Ligi Ochrony
Przyrody wraz z opłaconymi składkami;
e) rejestrowane potwierdzenie od powiatowej placówki weterynarii z zakresu kursu
ludzkiego traktowania wszystkiego co nieludzkie, w tym z uwzględnieniem w szczególności ryb oraz rybopodobnych gatunków.
Muszę już kończyć, bo ile można ciągle o
tych nudnych przepisach, ale ponieważ
nieznajomość ich nie zwalnia od odpowiedzialności, więc następnym razem będzie ciąg dalszy.
Ogłoszenia poświąteczne:
- Kupię każdą ilość łusek po karpiu świątecznym.
- Chętnie dostanę bezzwrotnie dowolną
ilość gotówki.

eRCZe „Spławik”

A
Aktualnie w TRANS-POZ S.A. w Poznaniu
pilnie poszukujemy

Mechaników i Elektromechaników
Samochodów Osobowych
i Ciężarowych z doświadczeniem
Praca od pon. do pt. w systemie
dwuzmianowym, 5 dni w tygodniu.
CV prosimy przysyłać na adres
e-mail: praca@trans-poz.com.pl
Kontakt pod nr. tel. 61 860 73 13

35

REKLAMA

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

MIESZALNIA TYNKÓW I FARB

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

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

Tel. 061 813 26 70
ELEWACJE TO NASZA SPECJALNOŚĆ kom. 0 603 595 700
Czynne: pn-pt: 8.00 - 16.30, sob. 8.00-12.00

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
DZWOŃ!!!
660 031 893
668 743 338
061 898 10 59

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

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE

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

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

Wcześniejsze godziny proszę uzgadniać telefonicznie

BIURO POSIADA LICENCJĘ
MINISTRA FINANSÓW NR 15229/99

KUPIĘ
gospodarstwo
lub
grunt rolny

tel. 602 787 985
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

Produkcja i Montaż

w branży od 1992 r.

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

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

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

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

AUTO – ELEKTRYK
AUTO – KLIMA

Sprzedaż części samochodowych
do wszystkich marek samochodów

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

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

Skupujemy auta
za gotówkę

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

DREWNO
opałowe - kominkowe

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

WĘGIEL
SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

www.autoelektryk.com.pl

miał - groszek
orzech - kostka

zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

Węgiel brunatny
SUPER JAKOŚĆ SUPER CENA

PROMOCJA CENOWA !!!
Mosina, ul. Sowiniecka 6
Kontakt i zamówienia: 0 605 981 958
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SPECJALISTA PSYCHIATRA
lek. med. Antonina Zięba
leczenie nerwic, depresji, psychoz,
rozmowy terapeutyczne
(przyjęcia uzgadniać telefonicznie)

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

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

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

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

Ryszard Krawiec
specjalista neurolog i radiolog
tel. 603 638 819

Przyjęcia: środy godz. 16.00

Mosina, Dworcowa 3 ( budynek Przychodni)
MOŻLIWOŚĆ WIZYT DOMOWYCH

Wynajmę mieszkanie

mieszczący się
w Dymaczewie Nowym k/Mosiny
poszukuje :

- recepcjonistki
- kucharza
- kelnera
- pokojowe

tel: 61 813-21-12

w centrum Mosiny (rynek),
75 m. kw., II piętro - 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, miejsce
parkingowe w podwórzu.

Cena 1100 zł miesięcznie
plus media.

Tel. 600 601 566
lub 888 785 050
Bezpłatny kupon ogłoszeniowy
treść ogłoszenia: ............................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

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

........................................................................................................................
Kupony ogłoszeniowe (do 20 słów) prosimy przesyłać na adres redakcji
lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej przy ul. Topolowej 1. (I piętro)
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ogłoszenia drobne
Wynajmę mieszkanie w centrum Mosiny
(rynek), 75 m. kw., II piętro – 3 pokoje, kuch
nia, łazienka, miejsce parkingowe w podwó
rzu. Cena 1100 zł miesięcznie plus media. Tel.
600 601 566 lub 888 785 050
Płytkarz Profesjonalne usługi glazurnicze
tel. 696–086-126
Mam do sprzedania owijarkę do bel na
szeroka folie stan bardzo dobry w razie jakich kol wiek pytań proszę się kontaktować
695591333
Sprzedam beczkowóz w dobrym stanie
7tysiecy litrów na tandemie w razie jakich kol
wiek pytań proszę się kontaktować na numer
tel 695591333.
Konsultacje Feng Shui Dyplomowana kon
sultantka Feng Shui, domy, biura, ogrody, logo
i strony internetowe, porady według astrolo
gii chińskiej, tel: 603239503, www.tradfs.com
Zatrudnię dwie osoby do sklepu mono
polowego w Mosinie. Jedną na cały etat drugą na weekendy. Stawka godzinowa, premie
od obrotu sklepu, praca zmianowa, godziny
pracy 9–24. 3 miesiące próbne umowa zlece
nie, zatrudnię od 1 lutego. CV + zdjęcie proszę
wysyłać na adres: pinacolada_alkochole@o2.pl
kupię ziemie rolną tel 781 373 503

Nauka gry na gitarze

od podstaw

tel. 514 609 655
ZATRUDNIĘ KRAWCOWE
Z PRAKTYKĄ

w zakładzie
odzieżowym „Kreacja”
w Mosinie.

tel. 61 813 61 35

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

Zatrudnię osobę na stanowisku Przed
stawiciela handlowego — kontakt tel.
502 097 505 e-mail do wysyłania CV: biuro@bhp-pankration.pl
Warsztaty Umiejętności Zarządzania–
bezpłatne szkolenia. W ramach projektu
„Warsztaty umiejętności zarządzania”
proponujemy Państwu udział w bezpłat
nych kursach: 1. Trening Kompetencji
Zarządzania 2. Praktyczne Aspekty Zarządzania. Terminy kursów – oba rozpoczy
nają się 30–31.01.2012;
Kontakt: szkolenia@rcie.poznan.pl
Korepetycje z j. ang na każdym poziomie-25zl/60 min, tel.510365622
Poszukuję nauczyciela gry na gitarze
(od podstaw). Tel. 695 201 347
remonty budowlane płytki, malo
wanie, szpachlowanie, wymiana drzwi,
okien, ścianki działowe, adaptacja
poddaszy, doświadczenie, rzetelność
TEL. 512 499 095
Oferujemy Transport Jesteśmy kor
poracją i działamy głównie w Poznaniu
posiadamy sam.cięż.o DMC 3,5-12T pod
plandeką i kontenery z podestem zała
dowczym,+ paleciak lub wózek transpor
towy. więcej na www.titpoznan.pl

Szukam pracy administracyjno-biurowej,obsługa klienta. dośw. praca w branży logistycznej oraz firmie serwisowo
instalatorskiej urządzeń gazowych na
stanowisku– pracownik biurowy, obsługa
klienta. Wyższe-pedagog. Jestem odpo
wiedzialna, punktualna i zorganizowana
tel 668–334-408
Sprzedam ładnie położoną działkę
budowlaną w Rogalinku - 2012m2, atrak
cyjna cena. tel. 696013607
Sprzedam dom(200m2) na małej działce(400m2) w centrum Puszczykowa na
jednej z bocznych ulic. Tel. 696013607
Świadczymy usługi opiekuńcze, pielę
gniarskie i rehabilitacyjne osobom star
szym i przewlekle chorym w ich domach
(1–24 h). Tel. 601 37 66 14 kontakt@familycare.net.pl
Firma zatrudni do ochrony obiektów
magazynowych w Gądkach. Wymaga
nia: niekaralność, dyspozycyjność. CV na
adres: ochronarekrutacja@o2.pl (proszę
sprawdzić możliwości dojazdu)
Zatrudnię krawcowe z praktyką w zakładzie odzieżowym „Kreacja” w Mosinie.
Tel. 61 813 61 35

Korepetycje
z języka polskiego,

SPRZEDAM DOM (200m2)

tel. 514 609 655

tel. 696 013 607

szkoła podstawowa,
gimnazjum, liceum,

na małej działce(400m2)
w centrum Puszczykowa
na jednej z bocznych ulic.

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

tel. 606 471 045

Robert Mróz

ul. Leszczyńska 43

62-050 Mosina

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

Stanisław Gust & Syn

62-050 Mosina, ul. Leszczyńska 12

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

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

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