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FESTYNY
Przygoda z fabułą
godz. 13.30 - 16.30

wstęp wolny
www.marzymieta.pl

27 maj

CZARY ODWIEDZIŁY MARZYMIĘTĘ

W Marzymięcie pełno zaczarowanych niespodzianek i wspaniałej zabawy!

3 czerwiec

DZIEŃ DZIECKA Z KUBUSIEM PUCHATKIEM

Wspaniała zabawa, konkursy, pląsy z tygryskiem, LOTERIA z NAGRODAMI
to tylko część niespodzianek Kubusia Puchatka i jego przyjaciół!

17 czerwiec

Hotel - Restauracja

GRECKA OLIMPIADA

Kto zdobędzie rękę pięknej Afrodyty i prześcignie Herosów by zdobyć
puchar mistrzostw Olimpijskich ?

Wesela - Komunie
Imprezy okolicznościowe

24 czerwiec

do 180 osób

HAWAJSKIE PRZYWITANIE WAKACJI

Aloha! Wakacje już są w zasięgu ręki!
Jeśli nie jedziesz akurat na Hawaje to one przyjdą do Ciebie.

tel. 691 383 002

Gościniec Marzymięta

Restauracja otwarta od 9.00 do 21.00
Hotel otwarty 24H

CZMONIEC 59, 62-035 Kórnik

(8 km od kórnika, trasa nr 434 kÓRNIK - Rawicz)
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Konkursowe meldowanie
Po ogłoszeniu konkursu na meldunek w Mosinie pojawiło się wiele komentarzy. Na nasze pytania w tej
sprawie odpowiada Zastępca Burmistrza Gminy Mosina, Waldemar Krzyżanowski.
Redakcja: Po co się meldować skoro
zniesiono już obowiązek meldunkowy?
W. Krzyżanowski: Nie jest to prawdą i
długo jeszcze nie będzie. Nadal na dzień
dzisiejszy, zgodnie z obowiązującym
prawem wszyscy, którzy przebywają w
określonej miejscowości pod tym samym
adresem dłużej niż trzy doby mają obowiązek zameldować się na pobyt stały
lub czasowy.
Skoro obowiązek meldowania nadal
istnieje, dlaczego ogłasza się konkurs?
Nie jesteśmy pionierami konkursowego
meldowania. Wiele gmin wcześniej podjęło już kroki w walce o przyszłego mieszkańca, a właściwie osób, które zamieszkały
w gminach i nie dopełniły jeszcze jedynie
obowiązku, jaki na nich spoczywa.
Mamy nadzieję, że comiesięczne nagrody przyciągną przyszłych mieszkańców.
Już dziś po kilku tygodniach od ogłoszenia konkursu widać, że ta formuła jest
skuteczna i dużo bardziej atrakcyjna dla
mieszkańców. Nie chcemy uruchamiać
kompetentnych służb, które, uważam, nie
odniosły by zamierzonego skutku.
Wiemy, że nagrodami w konkursie
mają być telewizory, rowery. Skąd ten
pomysł?
Pomysł nie jest nowy. Myśleliśmy o tym
już od miesięcy. Potrzebowaliśmy wyłącznie właściwej formuły prawnej i również
pewności, aby uniknąć niepotrzebnych
nieporozumień. Konkurs skierowany jest
do osób fizycznych w naszej gminie , które zameldują się po raz pierwszy na pobyt

stały w okresie od kwietnia do grudnia
2012r. Wystarczy, że każdy mieszkaniec,
który przyjdzie w tym okresie zameldować się w naszej gminie, prawidłowo wypełni formularz konkursowy i wrzuci go
do skrzynki, która znajduje się w Urzędzie,
w Biurze Obsługi Interesanta. Każdego
miesiąca typować będziemy cenne nagrody rowery, telewizory itd. Nie będę
zdradzał wszystkich ufundowanych przez
darczyńców nagród. Zdradzę jedynie, że
oprócz wspomnianego comiesięcznego
przekazania nagród na końcu roku wśród
wszystkich osób rozlosujemy jeszcze jedną nagrodę specjalną, czyli istnieje możliwość, że jedna osoba może wygrać nawet
dwie cenne nagrody np. rower i TV.
Czy konkurs to skuteczny sposób na
przyciągnięcie do gminy mieszkańca?
Z tego, co obserwujemy - tak. W chwili obecnej w naszej gminie zamieszkuje
27 925 osób. Mam cichą nadzieję, że w
tym roku będziemy mieli przyjemność zameldowania 30 tysięcznego mieszkańca.
Zachęcamy wszystkich jeszcze nie zameldowanych do odwiedzenia Urzędu.
Procedura meldunkowa nie jest skomplikowana a co najważniejsze zupełnie
bezpłatna. Należy przedłożyć druk „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie
pobytu czasowego trwającego ponad 3
miesiące” oraz dokument stwierdzający
tożsamość, a w przypadku osoby niepełnoletniej odpis skrócony aktu urodzenia,
wojskowy dokument osobisty, jeżeli osoby podlegają powszechnemu obowiąz-

kowi obrony i zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu
stałego. Zgłoszenia można pobrać osobiście w urzędzie bądź wydrukować ze
strony www.mosina.pl
Na koniec proszę powiedzieć o prawdziwej przyczynie zabiegania o nowe
meldunki.
Z budżetem gminy jest jak z budżetem
domowym. Jest w nim tylko tyle pieniędzy, ile zarobimy. W domu to nasze wypłaty, w samorządzie ważną pozycją są
podatki, które każdy z nas płaci. Istotnym
jest, aby te wpłaty dokonywane były do
kasy gminy, w której mieszkamy. A dzieje
się tak tylko wtedy, jeśli jesteśmy w niej
zameldowani. Z tych to właśnie pieniędzy finansujemy inwestycje, miedzy innymi budowę szkół, przedszkoli, chodników czy dróg. Dlatego dla nas jest to
również bardzo ważne, abyśmy w gminie
mieli komplet zameldowanych mieszkańców, a nasi mieszkańcy szkoły, przedszkola, chodniki czy drogi.

Bezpłatne porady prawne
16 kwietnia br. w Mosinie odbył się pierwszy bezpłatny dyżur
prawników Fundacji Centrum Współpracy Obywatelskiej w Poznaniu. Kilkanaście dni wcześniej Waldemar Krzyżanowski, zastępca burmistrza Mosiny podpisał z Jackiem Mazurczakiem, prezesem Fundacji porozumienie o współpracy.
Prawnicy Fundacji nie tylko udzielają informacji i porad, ale również pomagają w napisaniu pism procesowych i korespondencji z
organami administracji publicznej.
Mosina podpisała porozumienie, ponieważ mieszkańcy zgłaszali
takie potrzeby. Dotychczas mieszkańcy gminy mogli z nich skorzystać niemal wyłącznie w Poznaniu. Od połowy kwietnia mogą
to uczynić także w Mosinie.
Dyżury odbywają się w poniedziałki w godzinach 14.30 — 17.30 w
Urzędzie Miejskim w Mosinie w salce radnego.
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w za-

kresie: prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, pomocy społecznej oraz spraw alimentacyjnych oraz związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium RP.
Ważne informacje:
Osoby korzystające z bezpłatnych porad prawnych są proszone
jedynie o: — podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia dokumentacji związanej z udzieleniem
porady oraz potwierdzenie, iż sytuacja majątkowa uniemożliwia
im skorzystanie z usług kancelarii adwokackiej lub radcowskiej. W
celu usprawnienia udzielania porad, należy w miarę możliwości
zabrać ze sobą mogące mieć znaczenie dla rozwiązania problemu
pisma czy korespondencję.
Pomoc udzielana jest także za pośrednictwem poczty elektronicznej: cwo cwo.org.pl.
(red.)

aktualności
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A ja rosnę i rosnę
Od 3 marca 2012r. Stowarzyszenie Praworządna Gmina realizuje
projekt skierowany do Mam zmagających się z problemami rozwojowymi swoich dzieci.
Działanie to jest dofinansowane z programu AXA Wspieramy
Mamy.
W ramach projektu
• odbywają się warsztaty w których uczestniczą dzieci wraz z rodzicami
• każe dziecko ma możliwość indywidualnej pracy ze specjalistą(
psycholog,pedagog, logopeda, rehabilitant )
• stworzono grupę wsparcia.

Organizujemy także imprezy integracyjne.
Ponieważ widzimy, że na takie działania jest zapotrzebowanie
poszukujemy sponsorów i wolontariuszy, którzy umożliwią
przedłużenie projektu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
Koordynator Dorota Owoc
tel.504 100 430

Rozmowy o Naszej Historii
W Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Mosinie już od trzech lat odbywają się prezentacje multimedialne dotyczące ważnych wydarzeń historycznych związanych
z przeszłością Polski. Po prezentacjach na temat wydarzeń i
przemian ostatnich 90 lat oraz na temat Bitwy pod Grunwaldem
i konfliktu z Zakonem Krzyżackim przyszedł czas na coś zupełnie nietypowego – historię polskiej piłki nożnej. W kontekście
zbliżającego się turnieju EURO 2012 wydaje się to uzasadnione.
Do tej pory przedstawiono już trzy części prezentacji.
W pierwszej części opowiedziano jak narodziła się piłka nożna,
w drugiej – jak tworzyły się pierwsze kluby piłkarskie w Polsce.
Trzecia część była szczególnie atrakcyjna, ponieważ opowiada-

ła o największych sukcesach naszych piłkarzy w latach 19721974. Można było obejrzeć fragmenty meczów z Igrzysk Olimpijskich w Monachium, fragmenty meczów eliminacyjnych z
Anglią (1973r.) oraz bramki strzelone na Mistrzostwach Świata
w 1974r.. Materiały filmowe zapewnili nam Patrycja Szubarga i
Arkadiusz Rothe.
Cykl prezentacji historycznych przygotowują autorzy niniejszego artykułu.
Wychowawcy Internatu SOSW w Mosinie
Joanna Kozłowska- Skoryna
Jacek Krobski

IV Festyn Organizacji Pozarządowych
2 czerwca w Mosinie odbędzie się IV Festyn
Organizacji Pozarządowych. Impreza zostanie połączona z obchodami Dnia Dziecka. Podobnie jak w zeszłym roku wszyscy
spotkają się na terenie przy SP nr 1.
Poprzednie edycje tego festynu cieszyły
się bardzo dużą popularnością zarówno

ze strony organizacji pozarządowych,
które w tym dniu mogą zaprezentować
swoją działalność, sukcesy jak i mieszkańców, którzy licznie w nim uczestniczą.
Organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem w festynie mogą zgłaszać się
do 14 maja. br. Formularze zgłoszeniowe

można pobrać ze strony internetowej
Gminnego Centrum Informacji (www.gci.
mosina.pl). Informacje można też uzyskać telefonicznie pod nr tel. 61 819 27
46. (red.)

Nowy Zarząd Bractwa Kurkowego
Józef Zawadzki został wybrany Prezesem Mosińsko-Puszczykowskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego im. dr Tadeusza A.
Jakubiaka. Podczas walnego zgromadzenia wybrano także zastępcę prezesa, którym został Zenon Mańkowski. W skład zarządu weszli także: Sławomir Malecha — Kasjer, Mikołaj Popławski
— Sekretarz, Artur Ceglarek — Strzelmistrz, Mieczysław Pieszyk
— Kwatermistrz i Jerzy Boruczkowski — Członek Zarządu.

Jak podkreślają członkowie nowego zarządu Bractwo będzie
kontynuowało dotychczasowe działania skupiając się na realizacji zadań statutowych, do których należą m.in.: popularyzacja
postaw patriotycznych w społeczności lokalnej oraz udział w
turniejach strzeleckich. (red.)

5

Bezpieczna Mosina
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza Mosiny, Waldemara Krzyżanowskiego w sprawie
bezpieczeństwa mieszkańców:
Pomimo, że nie ma jeszcze stosownych
dokumentów, już dwa miesiące temu
podjęliśmy decyzję o uruchomieniu
wspólnych patroli strażaków i policjantów. Obecnie finalizujemy sprawy związane z porozumieniem pomiędzy Policją
a Strażą Miejską. Na tą chwilę są to cztery
do ośmiu patroli miesięcznie. Może nie
jest to liczba zawrotna, jednak poszerzenie kompetencji patroli i ich większa częstotliwość, nawet kilka razy w miesiącu
jest czymś ważnym dla nas, nie mówiąc o
odciążeniu i tak niewielkiego stanu osobowego gminnej Straży Miejskiej.
Opinie o naszych funkcjonariuszach są
różne: od najgorszych po bardzo laurkowe. Faktem jest, że naszą bolączką jest
stan osobowy strażników. Wiem, że każdy chciałby go mieć w pobliżu, jednak
liczba 2-3 osób na zmianie, niestety nie
jest w stanie temu podołać. Nie wyobrażam sobie jednak naszej gminy, a raczej
problemów, z którymi się borykamy, bez
tej kilkuosobowej ekipy.
Poza porozumieniem i praktycznym działaniem patroli w terenie, bardzo cenię sobie współpracę z mosińską policją. Życzę
wszystkim burmistrzom takiej współpracy, z jaką mamy do czynienia na terenie
naszej gminy. Poza działaniami, które realizujemy, cenne są dla nas organizowane dodatkowe kilkunastoosobowe wizyty funkcjonariuszy z miasta Poznania. W
te kilka dni w miesiącu na terenie naszej
gminy roi się od służb, które wykonują
wiele zadań o różnej porze dnia i nocy.
Od stycznia do kwietnia to prawie 200
funkcjonariuszy więcej.
Dzięki wsparciu policji z Poznania jesteśmy w stanie przenosić ciężar naszych
działań na coraz szersze tereny, wykonując systematyczne patrole na terenie Mosiny, jak również w naszych sołectwach.
Aby zająć się pracą w terenie strażnik
musi mieć na to czas i odpowiednie
warunki. Warto więc może pomyśleć o
stałych fotoradarach na terenie gminy.
Oczywiście są to urządzenia bardzo kosztowne, więc nawet, jeżeli właściwe komisje zaakceptują ten pomysł, nie stanie się
to raczej w bieżącym roku budżetowym.
Z pewnością jest to korzystny ruch w
stronę polepszenia bezpieczeństwa, ale
również i warunków pacy strażników.
Nasze bezpieczeństwo to również monitoring, którego pierwszy etap lada
dzień rozpocznie swoje funkcjonowa-

nie. Oczywiście to tylko początek. W tym
roku to 11 kamer. Projekt 1 etapu został
przygotowany i przekazany gminie wraz
z wszystkimi pozwoleniami w połowie
2011 r. Na podstawie sporządzonej dokumentacji, przygotowano przetarg,
który został ostatecznie rozstrzygnięty w
grudniu 2011 r. Kolejne dwa etapy będą
systematycznie realizowane w kolejnych
latach, w zakresie, na który pozwolą nam
środki finansowe.
Cieszy fakt, że również inne organizacje
chcą partycypować w kosztach zakupu i
instalacji kamer. Jestem po rozmowach z
zarządcą mosińskiego dworca PKP, który deklaruje chęć włączenia się również
finansowego w nasz system monitoringu, zakupując kamery obejmujące teren
dworca i teren do niego przylegający.
Bezpieczeństwo to również służby przeciwpożarowe. Już na dniach okaże się, co
będzie z przekształceniem naszego posterunku w pełnoetatową jednostkę Straży
Pożarnej. Czekamy na ostateczne decyzje,
które wyłącznie zależą od Komendanta
Wojewódzkiego Straży Pożarnej.
Dla nas jednak w planowaniu budżetu,
jak również w działaniu na szczeblu regionu, równie istotne są Ochotnicze Straże Pożarne Mamy ich sześć. Cieszy fakt,
że wszystkie bez wyjątku działają, pokazując wielkie zaangażowanie i oddanie
przy każdym zdarzeniu, w którym biorą
udział. Ich wyszkolenie i zaangażowanie
nie budzi żadnych zastrzeżeń. Zapew-

niam Państwa, że i strażacy i sprzęt, jakim
dysponujemy spełnia wszelkie potrzeby. Oczywiście, chciałoby się więcej i na
tym, co posiadamy - nie poprzestajemy.
W roku 2012 i 2013 mam nadzieję, że uda
się odnowić jeszcze nie remontowane
świetlice w sołectwach, co za tym idzie
również i strażnice funkcjonujące niejednokrotnie w tych samych budynkach.
Jeszcze w tym roku chcemy doposażyć
wszystkie strażnice jak również złożyliśmy dodatkowe wnioski na projekty
dotyczące kolejnych dotacji, dzięki którym moglibyśmy wyposażyć i wyremontować pomieszczenia OSP. Chciałbym,
aby to wsparcie finansowe zostało nam
przyznane, gdyż organizacja OSP funkcjonująca w naszej gminie w najbliższych
dwóch latach nabrałaby całkiem nowego
wymiaru. Jestem zdania, że za to zaangażowanie i bezinteresowność, tym ludziom się choć tyle należy.
Chciałbym wszystkim policjantom, strażnikom, strażakom i osobom mającym
wpływ na nasze bezpieczeństwo bardzo serdecznie podziękować. Ich praca
jest czymś, czego nie wycenimy, a nasza
współpraca oparta na dialogu przyniesie
na pewno oczekiwane rezultaty.
Waldemar Krzyżanowski

aktualności
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Będzie jaśniej

2833 nowych lamp zamontowano w Gminie Mosina w ramach umowy podpisanej przez samorząd z ENEA SA. Nowe oświetlenie jest energooszczędne, emituje „lepsze” światło i zużywa około
30 procent mniej energii niż dotychczasowe.
Gmina Mosina zawarła umowę z Eneą na
„Świadczenie usługi oświetlenia miejsc
publicznych, ulic, placów, mostów i dróg
znajdujących się na terenie Gminy Mosina” na 6 lat.
Dotychczas na słupach zamontowane
były oprawy, które zużywały więcej energii i dawały światło „gorszej jakości”, nie
wspominając o większej awaryjności.
Cała infrastruktura związana z ulicznym
oświetleniem, a więc słupy i oprawy są
własnością spółki ENEA S.A.
Dzięki kompleksowej wymianie nastąpi
poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulic, dróg, placów i mostów na terenie całej gminy. W ramach umowy ENEA
wymieniła bardziej energochłonne oprawy dużych mocy na nowe sodowe, które

zużywają zdecydowanie mniej energii.
Tam, gdzie było to możliwe, dołożono
lampy, instalując je na istniejących słupach, dzięki czemu zwiększy się ciągłość
oświetlenia (więcej opraw na danym
odcinku). Przy okazji wymieniono również większość wysięgników, na których
zamontowane zostały nowe oprawy. W
ramach prac zamontowano także nowe
systemy sterujące zapalaniem lamp – z
fotokomórek na zegary astronomiczne.
Dzięki temu oświetlenie będzie zapalało
się w zależności od godzin wschodów i
zachodów słońca. Fotokomórki niekiedy
zawodziły i włączały lampy np. w przypadku dużego zachmurzenia.
Jednak mimo, zwiększenia liczby opraw
gmina będzie płaciła rachunki za zużycie

energii elektrycznej na dotychczasowym
poziomie. Na sfinansowanie unowocześnienia oświetlenia.
zostaną bowiem przeznaczone pieniądze
zaoszczędzone na zużyciu energii elektrycznej (nowoczesne lampy zużywają
około 30 procent mniej energii). Red.

Sto lat Leona Stróżyńskiego
W kwietniu pan Leon Stróżyński z Mosiny obchodził 100 urodziny.
Jak zapewniał szacowny jubilat, zawsze prowadził aktywny tryb
życia, co jego zdaniem pozwoliło mu dożyć tych wspaniałych lat.
Dostojny jubilat całe swoje życie związany jest z Mosiną, chociaż
urodził się w Niemczech. Powrócił do nich jako przymusowy robotnik podczas okupacji. Wtedy też stracił żonę, która została
wywieziona do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, skąd
już nie wróciła. Pan Leon ma dwóch synów i córkę. Doczekał się
dwóch wnuków, trzech wnuczek oraz dwóch prawnuczek.
Nie stroni od słodyczy, jednak na co dzień lubi tradycyjną polską
kuchnię, w której bigos zajmuje poczesne miejsce. Pasjonuje się
wędkarstwem i bardzo lubi majsterkować.
W dniu urodzin jubilata odwiedzili przedstawiciele mosińskiego samorządu oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu, którzy
oprócz życzeń i kosza słodkości wręczyli mu list gratulacyjny od
premiera Donalda Tuska. (red.)

Mosina druga w Wielkopolsce
Czy można zbadać zmiany na mapie atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce? Okazuje się, że tak. W ramach takiego właśnie projektu badawczego realizowanego w 2011 roku, Gmina Mosina
zajęła drugie miejsce w Wielkopolsce i trzynaste w Polsce.
Projekt badawczy, którego pełna nazwa brzmiała „Zmiany na
mapie atrakcyjności inwestycyjnej Polski” został zrealizowany
przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz
Regionalnych funkcjonujące przy Instytucie Przedsiębiorstwa
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Młodzi naukowcy
sprawdzali głównie jakość obsługi potencjalnych przedsiębiorców przez samorząd, pod uwagę brali także audyt stron internetowych oraz tzw. audyt elektroniczny.
W projekcie uczestniczyły 432 gminy z całej Polski. Średnia ocen w

10-cio stopniowej skali wyniosła 3,41. Mosina zdobyła 6,11 punktów plasując się na drugim miejscu spośród gmin z Wielkopolski,
biorących udział w projekcie oraz na 13 miejscu w skali kraju.
Tak wysokie miejsce w projekcie upoważnia Gminę do używania tytułu „Gmina na Piątkę” w kategorii audyt elektroniczny.
Przy ustalaniu punktacji brano pod uwagę m.in. ocenę witryn
internetowych. Przy ocenie zwracano uwagę m.in. na: fakt posiadania mapy serwisu, wersji anglojęzycznej strony www, opcji
wyszukiwania informacji na stronie, dodawania nowych wiadomości do działu aktualności. Sprawdzano także, czy gmina ma
swój profil na jakimkolwiek portalu społecznościowym. Poza
tym ocenie podlegały również odpowiedzi na maile w języku
polskim oraz angielskim. (red.)

7

Obywatelski debiut
W sobotę 14 kwietnia mieszkańcy mosińskiego Czarnokurza
uczestniczyli w otwarciu ulicy Wysokiej. W gminie Mosina nieutwardzone drogi to wielki problem, cieszy więc każdy nowy
odcinek, po którym można przejechać bez wzniecania kurzu i
szybciej niż 20 km na godzinę. Najdłużej na nową nawierzchnię
i chodniki czekała pani Wojciechowska, najstarsza mieszkanka
ulicy Wysokiej, dlatego jej właśnie przypadł zaszczyt przecięcia wstęgi. A ponieważ w wydarzeniu uczestniczyły dzieci, zaproponowano, by w uroczystości otwarcia ulicy i cięcia wstęgi
wziął także udział najmłodszy obywatel. Był nim kilkumiesięczny maluszek siedzący w wózku, któremu wręczenie nożyczek
groziło katastrofą. Problem rozwiązał ks. proboszcz Edward

List do Redakcji
Szanowni Państwo!
15 marca 2012 50 osobowa reprezentacja Poznańskiego Klubu
Gazety Polskiej uczestniczyła w
Wielkim Wyjaździe na Wegry na
obchody Święta Narodowego Węgrów. W czasie tego pobytu przekazaliśmy na ręce Premiera Viktora
Orbana medal okolicznościowy,
który został wybity dla uczczenia
50 rocznicy powstania w czerwcu
1956 w Poznaniu.
Prosząc Premiera Viktora Orbana
o przyjęcie tego medalu wspomnieliśmy, że to narody polski i
węgierski pierwsze w 1956 roku
rozpoczęły walkę z sowieckim totalitaryzmem.
Przed kilkoma dniami na moje
ręce przyszedł list od Premiera Victora Orbana, którego skan przesyłam w załączeniu.
Serdecznie pozdrawiam
Zenon Torz

Majka, przykładając do małych rączek duże nożyczki i przecinając wstęgę za dziecko. Dzieciaczek nie rozumiał, w czym tak naprawdę uczestniczył, ale babcia ucieszyła się, że będzie w domu
pamiątka obywatelskiego zaangażowania w rodzinie …
Ksiądz proboszcz poświęcił nową ulicę i pomodlił się w intencji bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców, życząc wszystkim,
aby korzystali z nowej nawierzchni rozsądnie i nie przekraczali
dozwolonej prędkości. W wydarzeniu uczestniczyła burmistrz
Zofia Springer, przewodniczący RM Waldemar Waligórski i przewodnicząca Osiedla Czarnokurz – Jolanta Szymczak, która przygotowała uroczystość. (red.)

informacje
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Są jeszcze wolne miejsca w przedszkolu w Wiórku
Na naszym terenie Gminy Mosina działa 10 przedszkoli – 5 samorządowych, 1
publiczne i 4 prywatne. Po zakończeniu
naboru do wszystkich placówek na rok
szkolny 2012/2013 przyjęto 710 dzieci
w wieku od 3 do 6 lat.
Nie wszystkie dzieci dostały się jednak
do przedszkoli. 26 kwietnia br. odbyło
się posiedzenie Komisji odwoławczej
w sprawie przyjęcia dzieci do przedszkoli
Gminy Mosina. Jak poinformowała Gazetę Małgorzata Kasprzyk, kierownik referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie
rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte
złożyli 48 odwołań.
- 5 dzieci już znalazło miejsce w przedszkolu, spora liczba nie spełnia warunków przyjęcia do przedszkola, pozostałe
znalazły się na liście oczekujących – do-

daje M. Kasprzyk.
Jednak nie wszystkie placówki przedszkolne gminy mają komplety wychowanków. Przedszkole w Wiórku wciąż
dysponuje 22 wolnymi miejscami. Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci uczęszczały
do tej placówki mogą zgłaszać je do 18
maja. Muszą zgłosić się do tego przedszkola, pobrać i złożyć wniosek o przyjęcie (po tym terminie wnioski nie będą już
przyjmowane).
Jak podkreśla M. Kasprzyk sytuacja z naborem w tym roku nie różni się od tych
z lat ubiegłych.
- Wszystko ostatecznie rozwiązuje się dopiero we wrześniu. W minionych latach
zdarzało się dużo przypadków, kiedy
rodzice rezygnowali z posyłania swoich
pociech do przedszkola. W tym roku naj-

prawdopodobniej też tak będzie. Gmina
jest jednak przygotowana na uruchomienie dodatkowego oddziału przedszkolnego – zapewnia M. Kasprzyk.
Jak wynika z danych, którymi dysponuje
Urząd Miejski stabilizacja sytuacji nastąpi
w 2014 roku, kiedy wszystkie 6. latki pójdą do pierwszej klasy, a 5. latki będą mogły uczęszczać na roczne przygotowanie
przedszkolne w szkole lub w przedszkolu.
Gmina ma także dalsze plany rozwoju
sieci placówek przedszkolnych. Rozpoczęto już prace remontowe, po zakończeniu, których będzie możliwe otwarcie
3. oddziałowego przedszkola w Pecnej
(75 dzieci). Samorząd ma również gotowy projekt budowlany 3. oddziałowego
przedszkola w Daszewicach, do którego
będzie mogło uczęszczać 75 dzieci. (red.)

Ważna informacja
Pielęgniarki rodzinne PROMED s.c. informują, że rozpoczynają działalność z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego
na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zespół tworzy pięć pielęgniarek, które posiadają pełne kwalifikacje zawodowe, studia wyższe oraz długoletnie doświadczenie. Nasza praca polega na świadczeniu usług zdrowotnych, promocji zdrowia i edukacji w domu pacjenta.

Zapraszamy również do gabinetu w Mosinie przy ul. Dworcowej 4
(budynek Ośrodka Kultury): pon.- pt. 8.00 do 18.00, tel. 61 616 83 41
Joanna Faleńska,
Dorota Kuśnierek,
Lidia Piaskowska,
Maria Spaleniak,
Anna Szypura.

Akt wandalizmu na Gliniankach
Komu przeszkadzały rośliny, które tworzyły napis mosina.pl?
Komu przeszkadzały kosze na śmieci? Czy naprawdę każdą ciekawą inicjatywę trzeba zniszczyć?
W nocy z 5 na 6 maja br. na Gliniankach w Mosinie, w okolicy
wieży widokowej nieznani sprawcy dokonali zniszczenia napisu
MOSINA.pl. Wyrwane zostały wszystkie rośliny, zasadzone przed
niespełna miesiącem, które aktualnie były w fazie ukorzeniania.
Praca wszystkich osób, które wzięły udział w akcji wprowadzania

zieleni przy wieży, została w jednej chwili zniszczona. Wandalom
przeszkadzały także kosze na śmieci. Jeden z nich wrzucili do
zbiornika wodnego, drugi zrzucili z tarasu widokowego, a trzeci
porzucili przy wieży. Próbowali także zniszczyć ławkę, ale im się
nie udało. Wieża widokowa i mała infrastruktura turystyczna powstały dla dobra wspólnego, aby osoby odwiedzające to miejsce
mogły odpocząć w otoczeniu przyrody. Wielka szkoda, że sprawcy tego bezmyślnego incydentu tego nie rozumieją. (red.)
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Czy uda mu się wieść normalne gołębie życie?
Ma na imię Franek, urodził się (wykluł) w rodzinie gołębi pocztowych w Mosinie. Nikt nie dawał mu
szans na przeżycie po tym jak jego mama i tata zginęli w szponach jastrzębia. Jego brat nie przeżył
podrzucony do sąsiedniego gniazda przybranych rodziców. Jak widać i u ptaków, rodzina to rodzina…
Franek wylądował w moich dłoniach
w zimne marcowe popołudnie. Miał zaledwie lekkie upierzenie, gęsią (gołębią),
różową skórkę było dobrze widać, z każdą pulsującą żyłką. Wsypywałam mu do
gardziołka pojedyncze ziarenka i poiłam
plastikową strzykawką. Zawinięty w miękki polar spał w kartonie, popiskiwał i uspakajał się, kiedy kładłam na nim dłonie.
Wciskał między moje palce dziobek i tak
cichutko siedział. Zaniedbałam i dom
i pracę, poświęcając czas i uwagę ptasiemu niemowlęciu. Gołębiarze nie wierzyli,
że uda się Franka uratować. A on rósł dosłownie jak na drożdżach. Rozpoznawał
mój głos, otwierał dziobek do karmienia,
z dnia na dzień robił postępy. Najpierw
nauczył się sam pić, potem dziobał ziarenka, ale raczej instynktownie, aż w końcu
potrafił zaspokoić głód. Na widok moich
dłoni popiskuje do dzisiaj i czeka na karmienie. Bardzo chętnie tuli się do mojej
szyi, siedząc na ramieniu. Latanie ćwiczył
na kafelkach podłogi, machając niezgrabnie skrzydełkami. Co kilka godzin wyjmowałam go z kartonu, żeby miał więcej
swobody. Spodobało mu się i w końcu
wyfrunął zasiadając na mojej najlepszej
apaszce zwisającej z kołnierza płaszcza.
Po mieszkaniu dreptał za mną jak piesek,
później, kiedy już wiedział do czego służą
skrzydła, przyspieszał podfruwając, siadał
mi na ramieniu, albo lądował mi na ple-

cach czy na zlewozmywaku, kiedy myłam
naczynia. W końcu zaczęliśmy go wynosić
na dzień do gołębnika. Początek był trudny dla Franka, stare gołębie próbowały go
napadać, nie dawał się, prostował gwałtownie skrzydło (śmialiśmy się, że są to
prawe lub lewe sierpowe) i dziobał. Poradził sobie, ale na mój widok przybiega do
siatki okna i czeka aż go zabiorę do domu,
gdzie czuje się najlepiej. Nic sobie nie robi

z psów, kiedy podchodzą do niego traktuje je dziobem, bo nie chce mu się uciekać.
Chcielibyśmy bardzo, żeby odnalazł się
wśród gołębi i gołębiego, a nie ludzkiego
życia. Tymczasem bardziej go interesuje
to, co dzieje się w domu a nie na dworze
czy w gołębniku. Jedno jest pewne, Franek nie będzie startował w lotach. Czy
uda mu się wieść normalne gołębie życie? E.B.

Sprzątanie Pożegowa
Młodzież z Gimnazjum nr 1 i Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie,
harcerze Ośrodka ZHP w Mosinie oraz Wędkarze Koła PZW Mosina —
Miasto sprzątali w połowie kwietnia teren wokół wieży widokowej na
Pożegowie. Na uporządkowanym terenie posadzono około 1500 krzewów i 100 drzew.
Drzewa przekazał Wielkopolski Park Narodowy, natomiast krzewy pochodziły od Nadleśnictwa Konstantynowo. Z części krzewów ułożono
napis MOSINA.PL, który najlepiej widać z tarasu widokowego wieży. W
pracach pomagali także pensjonariusze Zakładu Otwartego w Rosnowie
i Strażnicy Miejscy, a druhowie z OSP Nowinki podlali wszystkie rośliny.
Waldemar Krzyżanowski, zastępca burmistrz przekazał uczniom uczestniczącym w akcji — zaproszenie do odwiedzenia 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego
w Krzesinach, gdzie stacjonują samoloty F16.
Kwietniowe prace były kolejnym etapem zagospodarowania terenu wokół wieży. Mosina planuje tam także wybudować ścieżki pieszo-rowerowe wokół glinianek, na które samorząd chce pozyskać dofinansowanie
z funduszy zewnętrznych. Wymaga to jednak współpracy z WPN. (red.)
Po ciężkiej pracy na wszystkich czekała smakowita gorąca grochówka.

wydarzenia
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VI Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą
Za nami VI Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą. Mosina po raz kolejny zmieniła się w miejsce,
do którego przyjeżdżają największe gwiazdy polskiej muzyki, które z ogromnym powodzeniem,
przy wypełnionej po brzegi sali pokazują swoją twórczość. Od 20 do 22 kwietnia byliśmy świadkami
wspaniałych koncertów, wystaw, prezentacji filmów, wykładów i warsztatów, a także spotkań z artystami i tradycyjnych jam session w Klubie Festiwalowym
Seria tych niezwykłych muzycznych wydarzeń, rozpoczęła się
od otwarcia festiwalu, które nastąpiło już tradycyjnie w Klubie
Festiwalowym, a towarzyszyła mu wystawa jazzowych plakatów ze zbiorów Jerzego Reicha oraz gitara basowa mosińskiego muzyka Pawła Stachowiaka. Chwilę później na dużej scenie
niezwykłe umiejętności pokazało Marek Napiórkowski trio
- KonKubiNap, czyli Robert Kubiszyn (bas), Cezary Konrad
(perkusja) i Marek Napiórkowski (gitara elektryczna), serwując
widzom wyśmienity koncert, który był jednym z najlepszych występów w historii ODAzG. Różnorodność, nieprzewidywalność
oraz niezwykłość doskonale zaaranżowanych, różnobarwnych
kompozycji, okraszonych szczyptą efektów i mnóstwem rewelacyjnych partii solowych każdego z muzyków, a także wspaniała atmosfera oraz entuzjastyczne reakcje licznie zgromadzonej
publiczności, stworzyły spektakl, który na długo zapadnie w pamięć publiczności, zwłaszcza że po występie artyści spotkali się
z uczestnikami koncertu w Klubie Festiwalowym. Podczas rozmowy, którą przeprowadzili Robert Ratajczak z Radia JazzFM
oraz Dionizy Piątkowski, m.in. dyrektor cyklu koncertowego
Era Jazzu, muzycy z właściwą sobie swobodą odpowiadali na
liczne pytania nie tylko od prowadzących, ale także od publiczności, która z chęcią włączała się w dyskusję. Artyści opowiadali
o początkach KonKubiNapu, o swojej karierze, a także o samych
korzeniach jazzowej muzyki. Mówili też o wielu sprawach, których sami prowadzący nie spodziewali się poruszać, co jeszcze
bardziej sprawiło, że spotkanie przerodziło się w coś wyjątkowego. Po spotkaniu odbyło się tradycyjne jam session, w którym
Marek Napiórkowski Trio, pomimo wyczerpującego koncertu
także wzięło udział. Pozostała po koncercie publiczność bawiła
się do późnych godzin nocnych, a klub festiwalowy rozbrzmiewał muzyką płynącą z gitar, trąbki, perkusji i basu.
Sobota rozpoczęła się od warsztatów Marka Napiórkowskiego, Roberta Kubiszyna oraz Michała Stanikowskiego, który
poprowadził lekcje mistrzowskie z adeptami gitary klasycznej.
Przez całą sobotę Klub Festiwalowy był otwarty dla publiczności oraz dla młodych muzyków, którzy w pełni wykorzystywali

sprzęt i instrumenty umieszczone na małej scenie. Można było
również pograć wirtualnie, czyli skorzystać z uroków gry Guitar
Hero, a także obejrzeć wystawę plakatów, filmy o tematyce muzycznej i koncerty wyświetlane na rzutniku.
Wieczorem mieliśmy okazję wysłuchać dwóch bardzo dobrych
koncertów (10 marca w Ośrodku Kultury odbył się III przegląd
kapel gitarowych z Wielkopolski. Wśród wielu bardzo dobrych
formacji, jury zdecydowanie wyróżniło jedną: kościański zespół
„Nawiasemówiąc”, który swoją stylistyką nawiązuje do rocka,
jazzu, fusion, poezji śpiewanej czy alternatywy). Publiczność
mogła podziwiać oryginalne kompozycje podkreślone przez
nietuzinkowy głos wokalistki – Katarzyny Ciszak, której teksty
składały się z często zapomnianych wierszy polskich mistrzów
pióra. Ponadto na scenie mogliśmy podziwiać grę Michała Dolaty, gitarzysty, który pięć lat wcześniej zaprezentował się już
mosińskiej publiczności podczas pierwszej edycji festiwalu,
kiedy to wystąpił z zespołem Danza del Fuego, a także Joanny Dudkowskiej – najlepszej basistki III Przeglądu kapel gitarowych oraz gitarzysty Karola Dudkowskiego – założyciela
zespołu i Janusza Kozłowskiego oraz Zuzanny Herman, która
wspomagała Kasię Ciszak w chórkach. Zespół został bardzo pozytywnie przyjęty.
Po godzinie dwudziestej na scenę wkroczył zespół Poluzjanci,
który jest obecnie jedną z najlepszych polskich formacji prezentujących ambitną muzykę rozrywkową. Podczas swojej niespełna
osiemnastoletniej kariery osiągnął mnóstwo sukcesów. Grupa
powstała w 1995, a założyli ją studenci wydziału jazzu i muzyki rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Mają na
swoim koncie trzy płyty: „Tak po prostu”, „Druga płyta” oraz „Trzy
metry ponad ziemią”, a podczas mosińskiego występu usłyszeliśmy przekrój ich twórczości ze wszystkich trzech albumów. Na
scenach polskich i światowych grają w niemal niezmienionym
składzie od samego początku i tak samo było w Mosinie. Za mikrofonem usłyszeliśmy charyzmatycznego i niezwykle energetycznego Kubę Badacha, który porwał publiczność brzmieniem

11

głosu i charakterystycznym zachowaniem na scenie. Na instrumentach klawiszowych fenomenalnie zagrali Grzegorz Jabłoński oraz Marcin Górny. Gitarzysta Przemysław Maciołek raczył
publiczność bogatymi solówkami, a całość podkreślała sekcja
rytmiczna w postaciach Roberta Lutego na perkusji oraz Piotra
Żaczka na gitarze basowej, który gościł już w Mosinie ze swoim
projektem Mutru, a także przeprowadził świetne warsztaty basowe. Publiczność znakomicie bawiła się przy wybuchowej mieszance składającej się z funky, jazzu, popu i rocka. Pod koniec koncertu atmosfera zrobiła się tak gorąca, że wszyscy wstali z miejsc
i klaszcząc tańczyli w rytm muzyki Poluzjantów.
Niedziela rozpoczęła się od warsztatów z Carlosem Ramirezem
prowadzącym w Mosińskim Ośrodku Kultury lekcje dla młodych
gitarzystów oraz od bardzo pozytywnego i ciekawego spotkania z Michałem Stanikowskim, który opowiadał młodym ludziom o miłości do dźwięków, życiu gitarzysty klasycznego oraz
uczuciach, jakie muzyka ze sobą przenosi.
Wieczorem nadszedł czas na długo wyczekiwany finał VI Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą. Początek wieczoru to
niezwykły recital polskiego gitarzysty klasycznego Michała Stanikowskiego, który na stałe mieszka w Niemczech. Michał Stanikowski ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu w klasie
prof. Piotra Zaleskiego. Dalej kształcił się na różnych uczelniach
za granicą. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów m.in. w Polsce, Niemczech czy Holandii. Wielokrotnie nagradzany stypendiami za wybitne osiągnięcia, występował na
wielu festiwalach zarówno jako solista jak i kameralista, a także
z towarzyszeniem orkiestr kameralnych i symfonicznych. Od

najmłodszych lat nagrywa dla radia i telewizji. Na scenie pokazał dokładnie to, o czym mówił na spotkaniu z młodymi gitarzystami – uczucia, które płyną poprzez muzykę. Gitarzysta uraczył słuchaczy m.in. Fantazją węgierską, a także abstrakcyjnymi
kompozycjami oraz szczyptą orientalizmu.
Po krótkiej przerwie na scenę wkroczyły główne gwiazdy VI Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą w Mosinie - Anita Lipnicka
i John Porter. Od 2002 te dwie muzyczne osobowości stworzyły niepowtarzalny na polskim rynku muzycznym duet. Wydali
wspólnie trzy płyty, a każda z nich niesie ze sobą niezapomniany
klimat i ładunek emocjonalny. Ich koncerty to przede wszystkim
nastrojowa muzyka, dla tych, którzy szukają w niej melodyjnych
utworów, poetyckich tekstów, niepowtarzalnego i bezpretensjonalnego nastroju, a ten z niezwykłym skutkiem udaje im się
tworzyć podczas występów. Tak było i tym razem. Artyści wykonali po kilka utworów ze wszystkich płyt oraz z solowej płyty
Johna Portera „Back
in town”, ubogacając
całość dowcipnymi
dialogami między
sobą oraz przeprowadzając
krótkie
konwersacje z publicznością.
Dwie
gitary akustyczne,
dwa niepowtarzalne
głosy, harmonijka
i niesamowita gra
świateł
stworzyły
widowisko niezapomniane, nasycone
lirycznym
klimatem i magią. Warto
było czekać na ten
koncert, warto było
wysłuchać Beggar’s
song na żywo i warto było wziąć udział
w VI ODAzG, które
w tym roku zakończyło się jak zawsze w Klubie Festiwalowym nasiąkniętym pozytywną atmosferą i świetną muzyką.
Organizatorami przedsięwzięcia było jak zwykle Mosińskie
Towarzystwo Gitarowe oraz Mosiński Ośrodek Kultury. Honorowego patronatu oraz wsparcia finansowego udzielili: Marek Woźniak, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego; Burmistrz
Gminy Mosina, Zofia Springer oraz starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski. Sponsorami VI ODAzG byli: Spółdzielcza Grupa Bankowa, Gospodarczy Bank
Spółdzielczy w Mosinie, Stora Enso, Hotel
Morena, Hotel Szablewski, Instrumenty.pl,
Komputronik, Paco Cases, Pracownia Serce, Pizzeria Adriano.
Patronat medialny objęli: Magazyn Gitarzysta, TVP Poznań, Fabryka Zespołów, jazz
forum, Radio JazzFM, JazzPress oraz Radio
Merkury. (mok)
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Spotkanie dla Sportowy Elegant z Mosiny
przedsiębiorców

Wiele praktycznych informacji, m.in. dotyczących dofinansowania na rozwój firmy, podniesienia konkurencyjności oraz
wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych zdobyli uczestnicy spotkania dla przedsiębiorców zorganizowanego przez Gminne Centrum Informacji w
Mosinie.
Uczestnicy spotkania zdobyli szczegółowe informacje na temat „Wsparcia
rozwoju MSP” realizowanego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ogłoszony konkurs
jest bowiem ostatnią szansą skorzystania
ze wsparcia w formie dotacji przed rokiem 2014. Referentami tego tematu, byli
Małgorzata Skoczylas-Błaszczyk i Jerzy
Wojciechowski, przedstawiciele Agencji
Rozwoju Regionalnego z Konina. Druga część spotkania prowadzona przez
Macieja Bonawenturczaka z Firmy DFG
Consulting poświęcona była praktycznym aspektom ubiegania się o wsparcie
finansowe z Unii Europejskiej. Kolejnym
prelegentem byli Joanna Borowczak Dyrektor Banku BGŻ Oddział w Mosinie oraz
Maciej Wojciechowski.
Na zakończenie pośród wszystkich
uczestników spotkania została rozlosowana niespodzianka przekazana przez
Bank BGŻ S.A. Oddział w Mosinie. (red.)

Wybory Eleganta z Mosiny to jeden z
bardziej charakterystycznych punktów
programu obchodów Dni Mosiny. W tym
roku Elegant będzie musiał wykazać się
także kulturą….sportową. Tegoroczna
edycja skierowana jest do kandydatów
zrzeszonych w klubach, stowarzyszeniach i organizacjach sportowych, działających nie tylko na terenie gminy.
Sportowy Elegant z Mosiny musi jednak
spełniać szereg wymogów:
- musi być pełnoletnim mieszkańcem
Gminy Mosina;
- być osobą kulturalną, reprezentacyjną i
wyróżniającą się zaletami osobowościowymi;
- zasługi w dziedzinach sportowych będą
dodatkowym atutem;
- cechą kandydata jest norma FAIR PLAY.
Sportowe atrybuty musi mieć w tym roku
także każdy chętny do rywalizacji w ramach wyborów Elegancików z Mosiny,
czyli najmłodszych sportowców z całej
gminy. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania uczniów szkół z podstawowych
(roczniki 2012 i młodsi) oraz młodych
członków klubów, stowarzyszeń i organizacji sportowych działających na terenie
gminy.
Zgłoszenia kandydatur będą przyjmowane do 10 maja 2010r. w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Mosinie, ul. Szkolna 1 oraz
w Mosińskim Ośrodku Kultury, ul. Dworcowa 4.
Regulamin na stronie internetowej www.
kultura.gmina.pl (red.)

Ile kosztują woda i ścieki?
W tym roku zmieniły się stawki za odbiór ścieków odprowadzanych do kanalizacji Aquanetu.
Niemal wszystkie miejscowości Gminy Mosina należą do zlewni
2, (wyjątek stanowią Daszewice zaliczone do zlewni 4 oraz Babki,
Wiórek i Czapury należących do zlewni 1:
Mieszkańcy z rejonu tzw. zlewni nr 1 płacą — 4,90 zł netto za 1 m3,
Stawka za metr sześcienny ścieków zrzucanych przez mieszkańców mających swoje domy w tzw. zlewni nr 2 to 5,39 zł netto. Stawkę dla zlewni nr 4 ustalono na poziomie 5,35 zł netto za 1 m3.
Do zlewni nr 2 należy także Puszczykowo.
Do każdego rachunku niezależnie od zlewni doliczana jest opłata
stała w wysokości 3,61 zł netto.
W przypadku stawek za dostawę wody sytuacja jest nieco inna, ponieważ na terenie gminy Mosina działa dwóch dostawców: Aquanet i Majątek Rogalin (Świątniki, Mieczewo, Rogalin, Rogalinek,
Radzewice i Sasinowo).Mieszkańcy domów zaopatrywanych w
wodę przez Aquanet płacą 3,59 zł netto za 1 m3 wody, natomiast
mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych w wodę przez majątek

Rogalin 2,96 zł netto za 1 m3. Opłata stała w obu przypadkach jest
identyczna i wynosi 2,16 zł netto.
Mieszkańcy Puszczykowa płacą wg stawki Aquanetu.
Zmiany w sposobie naliczania opłat za odbiór ścieków i dostarczania wody wiążą się z wnioskiem Miasta Poznania (największego
udziałowca Aquanetu) w sprawie dostosowania kosztów dostarczania wody i odbioru ścieków do rzeczywistych kosztów świadczenia tych usług. Zaznaczyć tu warto, że kiedy w latach 90-tych
podpisywano porozumienie komunalne dla wspólnego „zarządzania” ówczesnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji,
obowiązywać miały jednakowe ceny dla wszystkich.
Pierwsze wyliczenia stawki za odbiór ścieków dla Mosiny sięgały
ok. 15 zł, co było oczywiście nie do przyjęcia. Stanowisko Poznania
spotkało się z odmową samorządów lokalnych wszystkich podpoznańskich gmin. Ich sprzeciw zdecydował, że choć ceny zostaną
zróżnicowane, to jednak dysproporcja między najniższą i najwyższą ceną może sięgać maksymalnie 100 procent. (red.)
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Hojny sponsor
12 kwietnia 2012 r. w bardzo podniosłej atmosferze odbyła się
uroczystość „Pasowania na czytelnika” uczniów klas pierwszych
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.
Honorowym gościem tej uroczystości był dyrektor firmy Perschmann Sp. z o.o. - Maciej Tutak. Jego firma sfinansowała zakup
książek dla biblioteki szkolnej za kwotę 10 000.00 zł. W historii
naszej szkoły nie było tak hojnego sponsora. Bibliotekarki same
zadecydowały o wyborze książek. Dzięki temu darowi biblioteka wzbogaciła się o wiele nowych egzemplarzy lektur oraz
mnóstwo ciekawych i pięknych książek dla dzieci i młodzieży.
Zakupiono też słowniki, książki do nauki języków obcych oraz
przewodniki turystyczno - krajoznawcze.
Po oficjalnym przekazaniu książek i podziękowaniach złożonych
przez Dyrekcję i uczennice z Koła Przyjaciół Biblioteki rozpoczęło się uroczyste „Pasowanie na czytelnika”, które prowadziła jedna z bibliotekarek, Magdalena Solecka.
Pasowanie na czytelnika to uroczyste, oficjalne przyjęcie pierwszoklasistów w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Organizowane co roku, na stale weszło do kalendarza imprez bibliotecznych. Głównym jego celem jest reklama biblioteki szkolnej i
zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z jej zbiorów.
Biblioteka powinna kojarzyć się z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani. Podczas specjalnych lekcji bibliotecznych pierwszoklasiści zapoznali

się z regulaminem i zasadami zachowania się w bibliotece.
Odświętnie ubrani uczniowie zostali wprowadzeni w zaczarowany świat bajek i baśni przedstawieniem pt. „Witajcie w krainie baśni”. Wystąpili w nim uczniowie z kółka teatralnego klas V
pod kierunkiem Eweliny Postaremczak.
Po obejrzeniu i wysłuchaniu przedstawienia pierwszoklasiści
musieli poddać się egzaminowi Duszka Książkouszka, który
zadawał mnóstwo pytań związanych z czytelnictwem. Dzieci
bez problemów odpowiadały na zadawane im pytania oraz z
łatwością odgadywały zagadki dotyczące najbardziej popularnych książek dla dzieci. Następnie w obecności Królowej Książki
złożyli ślubowanie:
„My uczniowie pierwszej klasy Tobie, książko przyrzekamy,
że szanować Cię będziemy, krzywdy zrobić Ci nie damy. Obowiązków czytelnika będziemy przestrzegać pilnie i z Twych
rad i Twych mądrości korzystać od dziś usilnie! Przyrzekamy!”
Po tak ważnym przyrzeczeniu każdy pierwszoklasista został
uroczyście pasowany przez Królową Książkę na nowego czytelnika naszej biblioteki. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie
z rąk wróżek i krasnali otrzymali pamiątkową zakładkę do książki. Następnego dnia dzieci wypożyczyły swoją pierwszą, długo
oczekiwaną książkę, którą samodzielnie przeczytają w domu.
Bibliotekarki:
Magdalena Solecka,
Barbara Fengler-Wysiadły,
Barbara Siwczak

Wygrało osiedle Strzelnica
5 maja 2012r. odbył się Międzyosiedlowy Turniej Piłki Kopanej o Puchar Burmistrza Gminy Mosina.
Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn z sześciu osiedli Mosiny. Pierwsze miejsce
zajęła drużyna Osiedla Strzelnica, drugie
miejsce drużyna Osiedla Za Barwą, trzecie miejsce Osiedle Czarnokurz, kolejne
miejsca - Osiedle Nad Jeziorem, Osiedle
Za Moreną i Osiedle Centrum. (red.)
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Twórczość niepełnosprawnych artystów
W poniedziałek 26 marca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie
gościł przedstawicieli Fundacji Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”,
którzy przyjechali z wizytą w ramach projektu promującego pozytywne postawy
w stosunku do osób z niepełnosprawnością. Celem spotkania, które poprowadził
redaktor naczelny pisma ruchu twórczego osób niepełnosprawnych „Filantrop” i
przewodniczący zarządu Fundacji, Marcin
Bajerowicz było także zachęcenie uczestników spotkania do udziału w twórczych
działaniach osób niepełnosprawnych.
Opowiedział on o niepełnosprawnych autorach, współredagujących od 18 już lat
miesięcznik „Filantrop Naszych Czasów”,
uczestnikach warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, szkół i ośrodków specjalnych, dzięki
którym można wydawać cieszące się szerokim uznaniem czasopismo.
Prowadzący spotkanie przedstawił również kilka książek wydanych przez Fundację, zawierających twórczość literacką
osób niepełnosprawnych, m.in. autobiografię malującej ustami artystki Marioli
Wower ze Stęszewa pt. „Dwie sekundy,
które zmieniły moje życie”.
Wraz z M. Bajerowiczem do Ośrodka przyjechały: Karolina Kasprzak - publicystka
„Filantropa”, oraz Justyna Matysiak - często obecna na łamach miesięcznika uznana artystka sztuki art-brut, uczestniczka
Warsztatu Terapii Zajęciowej „Krzemień” w
Poznaniu.
Obecne były również dyrektor SOSW

Bożena Mazur oraz wicedyrektor Renata
Pawłowicz.
W trakcie spotkania uczestnicy mogli
obejrzeć przywiezione przez artystkę
prace, a także skierować do niej pytania.
Po zaprezentowaniu twórczości Justyny Matysiak odbyła się krótka rozmowa
gości z uczniami Ośrodka na temat ich
osiągnięć w dziedzinie szeroko rozumianej twórczości, zakończona zachętą do
współpracy z miesięcznikiem Filantrop.
Każdy z uczniów otrzymał bezpłatny egzemplarz czasopisma.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas
PP, oraz klas gimnazjum naszego Ośrodka, a także grupa uczestników z zaprzy-

jaźnionego Domu Pomocy Maltańskiej
w Puszczykowie wraz z kierownikiem Jerzym Pelowskim.
Po zakończeniu goście zostali zaproszeni
do zwiedzenia Ośrodka. Byli pod ogromnym wrażeniem, oglądając ośrodkowe
pracownie: Biofeedback, Rezonansu Stochastycznego, pracownię logopedyczną czy Salę Doświadczania Świata. Bardzo chwalili też aktywny udział naszych
uczniów w spotkaniu. Byli zaskoczeni ich
zaangażowaniem i gotowością do podejmowania rozmowy. Bardzo cieszą nas
takie pochlebne opinie na temat naszych
uczniów. Oby było ich jak najwięcej.
Ewa  Malinowska

Wznowili prace przy budowie kanalizacji
Hydrobudowa, która jest wykonawcą kanalizacji deszczowej w Krosinku przygotowała nowy harmonogram prac. Po dwumiesięcznych perturbacjach związanych głównie z planami restrukturyzacji
Grupy Kapitałowej PBG, do której należy Hydrobudowa ekipy wykonawcy w maju wróciły na place
budowy. Termin zakończenia prac nie uległ zmianom i planowany jest do końca tego roku.
Pierwszymi pracami w maju było przygotowanie miejsca pod budowę przepompowni zlokalizowanej przy ul. Wierzbowej. Ze
względu na bardzo trudne warunki wodne
(bardzo wysoki poziom wód gruntowych)
wykonawca musiał najpierw zabezpieczyć
wykopy wbiciem tzw. ścianki Larsena. Dopiero wtedy igłofiltry wypompują wodę z
wykopu.
Budowa kanalizacji deszczowej w Krosinku
realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-

umowa na to zadanie podpisana została
w czerwcu ubiegłego roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.
Dofinansowany jest projekt: „Budowa wodociągu w Drużynie I etap i etap II oraz budowa
kanalizacji deszczowej w Krosinku I i II etap
(ul. Ludwikowska, Wiejska), wraz z odprowadzeniem wód do Kanału Mosińskiego (ul.
Lipowa)”. Całość prac związanych z budową
kanalizacji deszczowej pochłonie nieco ponad 2 mln 900 tys. zł (brutto). Dofinansowanie wyniesie 75 proc. (red.)
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Centrum Meblowe

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

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

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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Wybudują ulicę Piaskową
W kwietniu Mosina podpisała umowę
z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „Dromost” z Żabna na realizację I
etapu budowy ulicy Piaskowej, łączącej
Krosinko z Krosnem. Gmina uzyskała na
to zadanie dofinansowanie w wysokości
1 mln zł. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw.
schetynówki). I etap prac zakłada reali-

zację 860 metrowego odcinka tej ulicy.
Ulica Piaskowa jest trzecią ulicą, na którą
Mosina uzyskała dofinansowanie w ramach NPPDL.
W ramach zadania „Dromost” wykona:
odwodnienie, oświetlenie, chodniki z
obu stron. Powstanie też ścieżka rowerowa oraz zostaną posadzone drzewa i
krzewy. Ulica Piaskowa zyska nawierzch-

nię z masy bitumicznej. Podczas prac
zostaną także usunięte wszystkie kolizje
energetyczne.
Budowa ulicy Piaskowej, zdecydowanie
polepszy nie tylko dojazd do nowych
osiedli, ale także stworzy dobre połączenie Krosna i Krosinka. Realizacja przedsięwzięcia zakończy się jesienią tego roku.
(red.)

Nagrodzeni w konkursie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, że w konkursie plastycznym na kolaż z hasłem „Nie zadymiaj
otoczenia. Nie zadymiaj mnie!”, ogłoszonym w szkołach podstawowych uczestniczyło 1200 uczniów klas V z 33 placówek.
Pierwsze miejsce przyznano Adriannie Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie,
II miejsce zdobył Przemysław Adamski ze Szkoły Podstawowej
nr 6 w Poznaniu, III -

Patryk Murawa z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2
w Poznaniu.
Zwycięzcy konkursu odebrali nagrody w siedzibie PSSE w Poznaniu podczas imprezy podsumowującej etap powiatowy
konkursu.
Praca, która zajęła pierwsze miejsce przekazana zostanie do etapu wojewódzkiego, a finał całego konkursu zostanie rozstrzygnięty w maju br.
Cyryla Staszewska - Rzecznik prasowy PSSE

Budują i remontują ulice
W kwietniu w Puszczykowie drogowcy, wykorzystując sprzyjającą aurę pracowali „pełną parą”
na ulicach: Matejki, Miodowej, Akacjowej, Pułaskiego, Solskiego. Na wszystkich drogach gruntowych wykonano równania.
Przed Wielką Nocą przeprowadzono także akcję pozimowego sprzątania ulic. Na
początku kwietnia - zgodnie z planem –
ekipy drogowców weszły na budowę ulicy Matejki. Pracami objęty jest odcinek od
ul. Prusa do ul. Kościuszki. Firma z Leszna
zrealizuje nie tylko nową nawierzchnię z
kostki typu pozbruk, wjazdy na posesje
i chodniki, ale także położy kanalizację
deszczową oraz niewielki parking koło
ulicy Kościuszki. Zakres robót obejmuje
ponadto przebudowę przepompowni
deszczówki, która popłynie w stronę ulicy Dworcowej.
W kwietniu utwardzone zostały także
ulice Miodowa, Akacjowa Solskiego i
fragment Puławskiego. Na wszystkich
wbudowano po dwie warstwy tłucznia
(grubszego na dół i drobniejszego na
górną warstwę). Całość została zaklinowana i ustabilizowana osiewem betonowym. Wszystko zostało zagęszczone
walcami.
W kwietniu wyrównano także wszystkie
drogi gruntowe. Równiarki pracowały w
sumie na około 26 kilometrach nieutwardzonych ulic. Na głównych ulicach Pusz-

czykowa odmalowano natomiast oznakowanie poziome.
Przed świętami Wielkiej Nocy zostały także wykonane nasadzenia zieleni na rondach oraz miejskich kwietnikach.
W kwietniu w Puszczykowie rozstrzy-

gnięto także dwa przetargi na budowy
ulic: Nowowiejskiego i fragmentu Wąskiej. W obu przypadkach zostaną wykonane nawierzchnie z kostki typu pozbruk
oraz kanalizacje deszczowe. (red.)
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Wartek i Partek
Wartek i Partek to imiona, które od 24 kwietnia noszą Puszczyki adoptowane przez Puszczykowo.
Autorem tych oryginalnych imion jest
Filip Rochowiak. W nagrodę podczas Dni
Puszczykowa obejrzy Puszczykowo …z
lotu ptaka. Wyróżnienie zdobyły także
imiona Zdziś i Antek nadesłane przez
Aleksandra Pałczyńskiego, który otrzymał zaproszenie do SPAlarni.
Puszczykowo w rocznicę 50-lecia otrzymania praw miejskich adoptowało dwa
puszczyki zwyczajne z nowego ZOO w
Poznaniu. Oba samce są ptakami „po
przejściach” – jeden nie ma oka, drugi
miał złamane skrzydło. Oba trafiły do ptasiego azylu, gdzie były leczone. Potem

Wielkanocne
wiosłowanie

43 kajaki z załogami przybiły w wielkanocny poniedziałek do puszczykowskiej
przystani na Warcie. Rodzinny spływ na
rozpoczęcie sezonu 2012 zorganizowało
Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki
i Rekreacji Wodnej Warta.
Kajakarze wypłynęli z Mosiny, dokładnie z wód Samicy Stęszewskiej. Stamtąd
Kanałem Mosińskim dotarli do Warty
i dalej do Poznania. Na trasie odwiedzili
Puszczykowo, gdzie zaplanowano postój.
Uczestników spływu witał Burmistrz Puszczykowa – Andrzej Balcerek i pracownicy
Urzędu Miejskiego.
W Puszczykowie na kajakarzy czekało rozpalone ognisko, przy którym przemoczeni miłośnicy wiosłowania mogli się nieco
osuszyć. Krzysztof Michalski, organizator
spływu z WST i RW nie krył radości, że na
pierwszy w tym roku spływ i to odbywających się w drugi dzień świąt zgłosiło się
aż tylu chętnych. W Puszczykowie kajakarze spożyli posiłek, a atrakcją postoju
był konkurs z nagrodami na najciekawsze
wielkanocne wypieki. Z Puszczykowa powiosłowali do Poznania. (red.)

przewieziono je do wolier w ZOO.
Wartek to Puszczyk bez oka, swoje imię
zawdzięcza rzece Warcie, a ptak z wyleczonym, złamanym skrzydłem Partek (od lasu
Wielkopolskiego Parku Narodowego).
Natomiast drugi z laureatów - Aleksander
Pałczyński – wybrał imiona na cześć Zdzisława Pałczyńskiego, autora i wydawcę
płyt z nagraniami „Głosy Ptaków”, zasłużonego dla miasta Puszczykowa oraz Antoniego Wiśniewskiego założyciela muzeum przyrodniczego w Puszczykowie,
obecnie przeniesionego do Jezior.

Oczywiście na konkurs wpłynęło zdecydowanie więcej propozycji. Ogółem do
Urzędu Miasta wpłynęło około 50 par
imion. (red.)

wywiad
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Ignorancja nie jest siłą
Propozycja przeprowadzenia wywiadu z Wojciechem Czeskim, historykiem z wykształcenia, wyszła od mieszkańców Mosiny zainteresowanych jego poglądami i publikacjami w naszej gazecie.
Wojciech Czeski jest synem znanego mosińskiego rzeźbiarza – malarza Romana Czeskiego, ma 24
lata. Jest człowiekiem o bardzo wyważonych poglądach, niezwykle bogatym wewnętrznie i intelektualnie, o prawej duszy i wielkiej wrażliwości.
E. Bylczyńska:
Załóżmy, że działa Pan w optymalnej sytuacji, skończył
Pan historię i może pracować w swoim zwodzie.
Wojciech Czeski:
Gdyby tak mogło być… Po skończeniu studiów miałem kilka
planów. Na pewno chciałem pracować jako dziennikarz. Poza
tym miałem też propozycję próby sił w doktoracie ze strony
mojego promotora, prof. Waldemara Łazugi, żeby rozwijać się
naukowo. Profesorowi podobała się moja praca magisterska
nt. myśli politycznej Przeglądu Poznańskiego, czasopisma,
które wychodziło w latach 1845 – 1865.
Skończył Pan historię i na dobrą sprawę można i trzeba
było chyba pomyśleć o pracy, a tej przecież nie było…
I zderzył się Pan z tą niedobrą dla absolwentów rzeczywistością – ludzie w Pana wieku i wyższym wykształceniem
porzucali kraj i wyjeżdżali na Zachód. Czy Pan także zmagał się z tym problemem, rozważając możliwość emigracji?
Nie, nie byłem aż tak zdesperowany, żeby uciekać za granicę.
Można powiedzieć, że ma Pan szczęście, bo jest mnóstwo
młodych ludzi, którzy nie mają wsparcia w rodzinie, nie
mogą wrócić do rodzinnego miasta i tam się utrzymywać
i uciekają z kraju, co jest niepowetowaną stratą. Mówi się,
że mamy niski przyrost, tymczasem ten przyrost jest, rodzą się dzieci młodemu polskiemu pokoleniu (sama mam
wnuczkę za granicą), ale nie w Polsce, tylko na emigracji.
A mnie się przypomina, jak nas przekonywano do wejścia do
Unii z powodu m.in. możliwości swobodnego podróżowania.
A gdy już ten swobodny ruch – za pracą – nastąpił, okazało
się, że niesłusznym jest opuszczanie kraju. Nie rozumiem
tego… Ale a propos emigracji, powtórzę – na razie nie rozważam takiego scenariusza. Może mam dobrą sytuację, są ludzie
w trudnych sytuacjach, muszą z czegoś żyć. Wracając do doktoratu – nie zostałem doktorantem, ale z perspektywy dzisiejszej nie jestem zawiedziony, bo po pierwsze życie doktoranta
jest trudne. Musi studiować i zdawać egzaminy, po drugie,
jako przyszły naukowiec musi prowadzić zajęcia, po trzecie
musi znaleźć czas na pisanie pracy i po czwarte się utrzymać,
czyli pracować. Stypendia dostaje niewiele osób. Dlatego zrezygnowałem z tych planów.
Życie zmusiło Pana do pójścia zupełnie inną drogą – ekonomii, bankowości i finansów.
Jeszcze w czasie studiów zainteresowałem się ekonomią
i bankowością, nie myślałem wtedy, że spróbuję swoich sił
w finansach.

Dlaczego zajął się Pan
tą dziedziną, z zainteresowania, czy raczej chodziło o perspektywiczne
myślenie, że kiedyś trzeba będzie z czegoś żyć?
Powiedziałbym, że obie
te sprawy, ale jednak bardziej ta druga, czyli życie.
Obecnie pracuję w firmie
finansowo – księgowej,
takie było zderzenie z rzeczywistością.
Jest Pan fanem redaktora Stanisława Michalkiewicza, znanego
z liberalnych poglądów
na temat gospodarki,
w ostatnim numerze pisał Pan o nim. A gospodarka to
przecież poziom życia obywateli.
Byłem na spotkaniu z nim na Uniwersytecie Ekonomicznym,
sala była po brzegi wypełniona, było także mnóstwo młodzieży. Z pewnością za przyczyną jego książki „Dobry, zły liberalizm”. Była tam mowa przede wszystkim o wolności gospodarczej, o tym, że liberalizm jest słowem w Polsce wyklętym,
obelgą, ale red. Michalkiewicz próbował pokazać też, że liberalizm gospodarczy wiąże się z wolnością gospodarczą. Liberalizm to nie znaczy „róbta co chceta”, są to ścisłe wartości, które
wiążą się z konserwatyzmem, z odpowiedzialnością, z obroną cywilizacji łacińskiej, bo na jej prawach wyrósł. Może mało
osób o tym wie, że pod zaczątki liberalizmu gospodarczego
ważne podwaliny położyli duchowni hiszpańscy z Uniwersytetu w Salamance. Byli to dominikanie, franciszkanie, jezuici
w XVI i XVII w. I oni, komentując Pismo Święte i pisma św. Tomasza z Akwinu wysuwali wnioski odnośnie ekonomii, bo byli
ekonomistami, które uważa się za dalej posunięte niż wnioski
Adama Smitha – ojca ekonomii (XVIII w.), który swoimi niektórymi tezami cofnął naukę ekonomii w stosunku do uczonych
z Salamanki. Niektóre tezy tych uczonych były potem rozwijane, przypomniano sobie o nich w XIX w. – zajmowali się nimi
ekonomiści austriaccy, do dzisiaj szkoła austriacka rozwija te
ponadczasowe poglądy. Są to bardzo liberalne gospodarcze
poglądy, mówi się o szkole austriackiej, że jest to najbardziej
wolnorynkowa szkoła ekonomiczna z bardzo solidną teorią jestem pod wrażeniem niektórych jej tez - opracowaną właśnie na podstawie tomizmu, scholastyki. Mówi się też, że była
to wsteczna, sztywna filozofia ograniczająca myślenie, ale na
podstawie tomizmu współcześnie ekonomista Hans Hermann
Hoppe wysuwa wnioski broniące własności prywatnej i zasad
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stojących na fundamencie wolnej gospodarki, bez żadnego
posługiwania się empiryzmem, czyli doświadczeniem, lecz
tylko i wyłącznie rozumem i racjonalizmem, jak św. Tomasz.
Obrona gospodarki wolnorynkowej to obrona cywilizacji zachodniej, uznałbym to za synonim. Co do Boga, bo mówimy
o świętym i duchownych prekursorach liberalizmu, wielu jednak z ekonomistów austriackich było agnostykami lub ateistami, ale bardzo silnie broniących cywilizacji chrześcijańskiej.
Jest taka ciekawa książka „Dwaj ludzie z Galicji” o Karolu Wojtyle i Ludwigu von Misesie, który był najwybitniejszym przedstawicielem szkoły austriackiej. W tej książce zakonnik o. Jacek
Gniadek pokazuje, w jaki sposób myślenie o człowieku, tak jak
Karol Wojtyła myślał o personalizmie, doprowadza do podobnych wniosków w ekonomii. Jan Paweł II i Ludwig von Mises
mieli bardzo dużo wspólnego - podejście do człowieka jako
do istoty rozumnej, mającej swoją godność itd. - doprowadza
do podobnych wniosków w ekonomii. Jan Paweł II i Ludwig
von Mises różnili się tym, że ten ostatni jako ateista nie miał
pierwiastka boskiego, nie rozważał człowieka jako istoty wierzącej. Tym się różnili, ale doszli do podobnych wniosków. To
bardzo ciekawa książka.
Wracając do współczesności, naszego punktu wyjścia,
problemów gospodarczych i trudności - jak to się ma do
dzisiejszej rzeczywistości?
Miałbym dużo na ten temat do powiedzenia, ale określę to
w skrócie. W dobie kryzysu za wszystko oczywiście wini się
wolny rynek, winni są bankierzy, chęć
zysku, pazerność, złowroga twarz kapitalizmu. Zwalanie tych wszystkich
kłopotów na chęć zysku jest bez sensu.
Wolny rynek nie polega na tym, że ludzie
chcą tylko zarabiać, bo są i tacy, którzy
chcą godnie żyć i pracować, jest wiele
osób, które chcą pracować, bo kochają
swoją pracę, czerpią z niej satysfakcję.
Najlepszym tego przykładem, odwołam
się do historii, są Stany Zjednoczone jako najpotężniejsze państwo najszybciej rozwijające się w XIX i pierwszej połowie XX wieku było państwem szalenie
wolnorynkowym i właśnie dlatego tak
szybko się rozwijało. Proszę zauważyć,
że dzisiaj jest to państwo bardzo rozwinięte obywatelsko, ma mnóstwo instytucji, w których ludzie pomagają sobie
wzajemnie. Właśnie w tym państwie,
w którym teoretycznie na pierwszym
miejscu stoi pieniądz i chęć zarobku, jest
tylu ludzi, którzy dobrowolnie oddają
się innym. Lewicowi krytycy kapitalizmu
twierdzą, że kapitalizm to tylko chęć zysku, a przykład USA pokazuje co innego.
Wtedy ludzie będą się troszczyć o siebie
nawzajem, kiedy sami będą mogli na
siebie zarabiać, nie jak ich przymusimy
(socjalizm) i jak sami będą chcieli się bogacić. Trudno jest niektórym to zrozumieć, mam na myśli sytuację wielu ludzi
w Polsce po transformacji. Powołując się
na S. Michalkiewicza, w Polsce mamy
kapitalizm kontradorski, w którym o do-

stępności do rynku, a więc do pracy ktoś decyduje, decyduje
przynależność do sitwy. W normalnym kapitalizmie decyduje
po prostu siła, pomysł, pieniądz. Nie mówmy o wolnym rynku
w Polsce, skoro dzisiaj mamy więcej urzędników gospodarczych niż za Jaruzelskiego…
Ktoś tego wolnego rynku musi pilnować…
W ramach odpowiedzi proponuję przeczytać książkę Misesa
„Ekonomia i polityka”, która jest niesamowita, napisana prostym językiem, otwiera oczy, pokazuje rozbieżność między
życiem a tym, czego się obecnie naucza w ekonomii. Współcześnie wielu ekonomistów go naśladuje, jego spadkobiercy
bronią m.in. poglądu, że współczesny pieniądz jest pusty, nie
ma pokrycia w złocie, że to tylko papier i stąd się biorą nasze
problemy. Ile papieru tyle złota, tak powinno być, a tak nie jest.
Ludwik von Mises bronił tego standardu od początku do końca.
Czy ma Pan jakąś propozycję na życie dla młodych ludzi?
Mieć oczy otwarte, nie dać się zaskoczyć, żyć świadomie
i dostrzegać to, co się w kraju dzieje. Trzeba być krytycznym
wobec rzeczywistości, nie przyjmować bezkrytycznie medialnych opinii, poszukiwać własnych odpowiedzi na pytania. Nie
powinna dominować postawa, (a niestety jest tak), że ignorancja jest siłą. Współcześnie chce się zrobić z obywatela tylko
i wyłącznie konsumenta, który ogląda show i serial w telewizji,
kupuje sobie nową komórkę i nie zastanawia się za wiele.

wydarzenia
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Praca naszych nauczycieli i uczniów ma sens
29 marca w Mosińskim Ośrodku Kultury
odbyło się kolejne Spotkanie Integracyjne z udziałem dzieci z okolicznych przedszkoli i szkół. Inicjatorem i pomysłodawcą
spotkań integracyjnych odbywających się
już od kilku lat tradycyjnie w okolicy Świąt
Bożego Narodzenia lub Wielkiej Nocy na
terenie Mosińskiego Ośrodka Kultury, jest
wicedyrektor SOSW Renata Pawłowicz.
Podczas tych spotkań ich uczestnicy mają
możliwość oglądania przygotowywanych
przez nauczycieli i uczniów Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie przedstawień związanych tematycznie ze zbliżającymi się świętami. Tegoroczne przedstawienie nosiło tytuł,, Spotkanie
z tradycjami wielkanocnymi”. Uczestnicy
spotkania obejrzeli ciekawie przygotowaną inscenizację Wielkanocy ukazującą tradycje związane z tymi świętami. Zobaczyli malowanie pisanek,
tworzenie palm wielkanocnych, przygotowanie świątecznego
koszyczka, święcenie pokarmów, śniadanie wielkanocne oraz
poniedziałkowy śmigus-dyngus.
Autorami scenariusza do przedstawienia byli nauczyciele
SOSW: Magdalena Wojciechowska, Anna Skorczyk, Katarzyna
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Twardowska, Iwona Warzych, Adam Napierała oraz Angelika
Prozorowska.
Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało, a aktorzy otrzymali od widzów słodkie podziękowania.
Po jego zakończeniu zaproszone dzieci ze szkól i przedszkoli
prezentowały piosenki o tematyce świątecznej lub wiosennej.
W spotkaniu udział wzięli: uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr
1 w Mosinie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
oraz ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie, a także dzieci z mosińskich przedszkoli:
z Przedszkola nr 1 im. Janka Wędrowniczka, z Przedszkola nr 2
–Wesołe Skrzaty,z Przedszkola Integracyjnego nr 3 oraz z Przedszkola nr 4.
Z roku na rok rośnie liczba dzieci przybywających do MOK- u,
żeby oglądać nasze przedstawienia, czego najlepszym dowodem była sala wypełniona niemal po brzegi. Bardzo się cieszymy z tego, że nasi artyści są tak doceniani przez publiczność, a
to oznacza, że praca naszych nauczycieli i uczniów ma sens.
Z dziećmi ze szkół i przedszkoli zobaczymy się pewnie już za pól
roku na kolejnym spotkaniu integracyjnym. Dziś dziękujemy za
tak liczne przybycie i cieszymy się, że wysiłek naszych artystów
jest zauważany i doceniany, a każde spotkanie to krok w kierunku szeroko rozumianej integracji.
E. Malinowska
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MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
DZWOŃ!!!
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Poniższy tekst jest rozwinięciem napotkanego w Poznaniu zapewnienia, że Elegant
z Mosiny to taki gość w białych skarpetkach. Czytamy go na stojąco i głośno.

Heluta obcino wiare

- I widzisz Mietas, jak to dobrze, żeśmy na spacer przyszli na tyn
Stary Rynek. Zobocz, ile wiary sie kryńci, siundymy se pod tum
wyrandkom, ty se zakurzysz ćmika, obstalujesz se piwko, a jo
ino byde paczaa. Bym miała smake na grodzisza zes malinowym
sokiym, ale już nie robium grodzisza. Ale pacz, pacz, jak tutej
wszysko porobili, pore lat my nie byli, bo ni ma kiedy.
- Widzisz, Helutka, może by my zaś wstómpili do tego muzea.
Mie sie tam kiedyś podobało, same knary, giwery i dugie haje.
- A wej, wej, pacz ino tum w te grochy, widziołeś jum, na łep ji
pewno padło zawdzioć takum kiecke. Wyglóndo jak jako biedróna po wielki ospie. Do tego te kory na giyrasach, nu normalnie
ni moge, tyż czerwóne. Uwożej, uwożej, jak sie wyrypie na tych
kocich łbach. Co óna tam mo na tych korach zez przodka, cheba
kókartke śrybnóm, pewno je dostaa kupić na łotpuście. Damulka od siydmiu boleści i do tego jak sie puszy, hrabinia jedna.
- Zobocz Helutka, jedyn graje na katrynie, suchej.
- A ta, zobocz tóm. Jak papuga, nu ni moge, jak kokotek sumsiotki. Kałynd ji wyłazi spod ty siny kiecki, jakby cołkigo korbola
łykła bez gryzinio. Nie, jo wiym, óna na pewno na czczo sie napióła natrunu i sie ji nie odbióło, dejcie spokój ludzie. Giry mo
jak kołki wew płocie i zobocz, jak sie rechlo. I zobocz, gora na
dworze jes, to zawdzioła biołe gdynki. Widziołeś tum w tych
gdynkach, paluchy ji wyłażóm na wszyskie stróny, piynte już
dzieś onoraa, albo nie doszorowaa wczoraj wew sobote. Albo
mo te gdynki ćtyry numery za małe, albo mo je jeszczy od piyrszy kómóni.
- Helutka, stul już tum kalafe, nie obcinej tak ty wiary ciungle.
- A ta, pacz tum. Skoranie Boskie z tymi młodymi, zobocz ino
tum wew ty kiecce filiotowy, że tyż to stydu ni mo. Tak sie nosi,
jakby buła na plaży. Salacha jedna. Co óna se myśli, chłopy sie za
nióm łoglóndajóm, ino szport majóm. Cołkie cycki na wiyrzchu
i dupsko ledwo schowane.
- Kiej Helcia óna mo ładne te półśladki, czego chcesz?
- Mietas, ty sie tak nie pacz, bo sie kejter robisz, jeszczyk jakie
choróbsko chwycisz, na ślipia ci sie ćpi, mosz swoje lata, a gupoty wew łbie ci sie lyngnóm. Pacz, kikni ino tam na tum mele. Widziołeś, pewno łojca mo nośpłata i wew lumpach mu tetro, bo

skónd tero wziyna takóm kostiumke. Dejcie spokój, za rychłygo
Gómółke sie tak chodzióło. I zobocz sam na te ji rajtuski, dzie
óna buła w tych rajtuskach, pewno wew kieszkach lotaa, albo
jakich kieretynach. Oczka ji letum na całygo, śleperyba jedna,
dzie óna mo blaje. Kłaki se napiserowaa i wyglóndo jak półtory
nieszczyńścio. Istny masz misz.
- Helutka, ile razy ci powtorzóm, że mówi sie misz masz, a nie
masz misz.
- Ty mie tu nie ócz, bo jo tyż móm swój rozum. Obstaluj se jeszczy jedyn browar, bo mi sie tu podobo jak selera. Downo takigo
szportu ni miałam. A zobocz ino tam tum wew tym kapelindrze
słómiannym. Óna sie pewno wew lusterku nie widziaa. Jo żym
takigo kapelindra jeszczy nie widziaa. Tej, wielgi jak róndo Kapóniera. Któ wie, czy czasym sie w nim kociamber nie okociół,
bo co by innygo. Przeciyż mole wew tym łamuziu taich japów
by nie naczły. I do tegó te latowe glazejki zez jelónka. Ale kino.
O wej, wej, Mietas, szpycni ino tam na tego eleganta s Mosiny.
- Dzie, dzie, jakigó eleganta s Mosiny. W tym czornym klufcie?
- Blaje mosz rychtyk dzie trza, to szpycni tam, tulejo jedno. Nie
widzisz gó, tego wew tych biołych szkarpytkach. Portki mo
ździebko przykrótkie, pewno krawiec źle broł miare i akuratnie
widać, jak mu świycóm te szkarpytki biołe. Z daleka już jedzie
łod niego, że to jakiś strojniś i modniś łod siydmiu boleści. Mie
tam sie nie rozchodzi o jego kluft, czy mo czorny, czy krociatu,
czy bestry, czy w krem. Niech tam se mo jaki chce, ale jak mo na
szkiytach biołe szkarpytki, to ón jes elegant s Mosiny i kóniec
kropka. Taki to reble mo tak odpucowane, że tam na nich ani
szczypy glajdy ni zoboczysz. Ha, ha, ha. A jakby gichało, to tym
ci nogowki podciungnie i jak wew baletkach po trotułarze bydzie szed i tymi biołymi szkarpetkami bydzi świciół na obkoło.
Widzisz go Mietas, ty siyroto otabaczóno?
- Tak góli mojigo łoka, to Helutka mosz racjum. Pamiyntóm, jak
my za gzuba sie ryli zes takich orginałów i sie jich przezywało
od bikiniorzy. Czasym ze zberów my za takim palantym gunili
na ulicy i my sie darli w niebogłosy: elegant s Mosiny, elegant s
Mosiny, elegant s Mosiny. Tak, jak dziś pamiyntóm.
Roman Czeski
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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.

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
DZWOŃ!!!
660 031 893
61 898 10 59
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Ziemia Święta
Żadne słowa nie oddadzą tego, co tam przeżyliśmy…
Trudno byłoby wyobrazić sobie lepszego opiekuna – ksiądz Adam Przewoźny z parafii Św. Mikołaja
w Mosinie był rewelacyjny, zarówno w sprawach wiary, jak i w tym świeckim wymiarze. W dniach 28
kwietnia – 6 maja poprowadził nas śladami Chrystusa po Ziemi Świętej. Wspaniały kapłan i człowiek.
Jeszcze przed wyjazdem zobowiązałam się
do napisania reportażu z tej podróży. Ale
nie wiedziałam niestety, o czym mówię…
Kiedy po powrocie z pielgrzymki zapytano
mnie, czy przeleję na papier te doznania
i uczucia, odpowiedziałam, że nie wiem,
czy jest to w ogóle możliwe, zwłaszcza
jeśli chodzi o wymiar duchowy. Nie potrafiłam tego zrobić w ciągu kilku godzin
(tyle pozostało do zamknięcia majowego
wydania gazety).
W ostatni wieczór, w hotelu niedaleko Nazaretu ks. Adam urządził nam pożegnalny
wieczór. Padły m.in. pytania właśnie o doznania. Nikt nie był w stanie wyrazić swoich uczuć. Być może potrzeba na to więcej
czasu, bo czy można opowiedzieć słowami, co się czuje dotykając skały, na której
stał Krzyż Pana Jezusa, albo kładąc dłonie
na płycie grobu, na którą złożono Jego
Ciało? Dlatego ze łzami w oczach unikaliśmy odpowiedzi, rozładowując atmosferę
wspomnieniami innych chwil, wesołych
i radosnych (tak, tak po zwiedzaniu, pływaliśmy jak korki w straszliwie słonej wodzie Morza Martwego, albo na basenie
w hotelu bawiliśmy się jak dzieci, walcząc
o miejsce w jacuzzi).
Nie była to zwykła podróż do odległego,
pięknego zakątka świata. W czerwcowym
wydaniu postaram się przedstawić więcej szczegółów, na razie mogę przekazać
w imieniu uczestników pielgrzymki opinię, co do której wszyscy jesteśmy zgodni:
każdy człowiek powinien przynajmniej raz
w życiu postawić stopę na tej Ziemi…
Elżbieta Bylczyńska
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Mosińskie Euro czas zacząć
20 kwietnia 2012 r. w hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Mosinie odbyło się Mini Euro
2012 - turniej piłki nożnej dla przedszkolaków Gminy Mosina.
Udział wzięło 18 zespołów z 9 przedszkoli
- około 120 zawodników oraz około 150
kibiców
I grupa:
Polska - Przedszkole nr 2
Grecja - Przedszkole nr 1
Hiszpania - Przedszkole nr 3
Francja - Przedszkole Krosno
Ukraina - Truskawkowy Domek
Chorwacja - Przedszkole nr 4
II grupa:
Polska - Przedszkole Wiórek
Rosja - Truskawkowy Domek
Portugalia - Koniczynka
Anglia - Przedszkole nr 3
Niemcy - Przedszkole nr 2
Dania - Słoneczko
III Grupa:
Polska - Słoneczko
Czechy - Koniczynka
Włochy - Przedszkole Wiórek
Irlandia - Przedszkole nr 4
Szwecja - Przedszkole Krosno
Holandia - Przedszkole nr 1
Po meczach grupowych wyłoniliśmy
4 zespoły, które zagrały w półfinałach
a później w meczach finałowych.
Mecze finałowe:
O 3 miejsce
Polska Przedszkole Słoneczko - Polska
Przedszkole Wiórek 2 - 1
O 1 miejsce
Chorwacja Przedszkole nr 4
Przedszkole Słoneczko 1 - 0

- Dania

Wszystkie dzieci wspaniale się bawiły i po
otrzymaniu medali i dyplomów wróci do
przedszkoli z uśmiechami na twarzach.
Dominik Janik
OSiR w Mosinie
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Geniusz

RECENZJA - książka

David Ogilvy
„Ogilvy o reklamie”
Pamiętacie może, co w reklamie kostki
mydła Dove obiecuje pani bardzo miłym
głosem? To mydło jako jedyne nie wysusza
skóry, ale wyjątkowo nawilża je podczas kąpieli. Znamy to, prawda? I od dawna wierzymy reklamie, która została stworzona pół wieku temu. To jest dopiero synonim nieśmiertelności! A pomysł zrodził się w głowie Davida Ogilvy, który równie
dobrze mógł próbować wcisnąć to mydło w brudne ręce spracowanych mężczyzn, wracających po ciężkim dniu do domu. Jednak czy
hasło: „kup mydło Dove, będziesz miał czyste ręce” zrobiłoby taką
furorę jak „kostka Dove nie wysusza Twojej skóry jak zwykłe mydło”?
David Ogilvy nie zasłużył nigdy na miano cudownego dziecka reklamy. On jest jej ojcem. Karierę w tej branży rozpoczął dosyć późno,
pracując wcześniej jako farmer, akwizytor, kucharz, agent wywiadu wojskowego... W 1948 roku otworzył w Nowym Jorku własną
agencję reklamową, mianując siebie jej dyrektorem i terroryzując
pracowników. Znany z niewyparzonego języka, szargania swoich
podwładnych, autorytarnej i zarozumiałej postawy oraz niezwykłej skuteczności w kreowaniu pozycji na rynku wielu znanych dziś
marek, stał się legendą w swojej dziedzinie. Wspomniana wcześniej
reklama mydła Dove to tylko wierzchołek góry, jaką firma pod szyldem Ogilvy & Mather stworzyła przez wiele lat. Reklamy dla Marlboro, SAAB, Rolls-Royce, Schweppes czy Jack Daniel’s przyniosły tym
markom niesłabnącą przez lata sławę i milionowe zyski.
Książka „Ogilvy o reklamie” to kompendium wiedzy na temat tego,
co o reklamie wiedzieć warto. Ale nie ma tu wzmianki teoretycznej –
każda porada czy wskazówka wsparta jest stosownym przykładem,

komentarzem czy zdjęciem. Siłą tej książki jest niewiarygodnie lekki
język, stosowany przez autora. Mam wrażenie, że nawet gdyby ktoś
próbował mi w ten sposób wytłumaczyć zasady fizyki kwantowej,
z przyjemnością bym do tego sięgała. I nie chodzi tu tylko o świetny żart i cięte uwagi. Po przeczytaniu tej książki od deski do deski
mogłabym powiedzieć, że doskonale wiem, jakim David Ogilvy był
człowiekiem. Mówiąc o reklamie i tworzeniu jej, zdradza swój charakter i przekazuje ogromną pasję. Co ciekawe, autor nie był tylko
świetnym copywriterem (czyli człowiekiem tworzącym teksty reklamowe), ale po części można uznać go za naukowca – całą swoją pracę traktował jak jeden wielki eksperyment, który ma na celu dojście
do rozwiązania największej zagadki w dziedzinie reklamy. Mieści się
ona w trzech słowach: jak osiągnąć skuteczność?
Wiele o autorze i książce mówi fragment wywiadu z nim, umieszczony na okładce książki:
„Moja zarozumiałość jest selektywna. Jestem tumanem we wszystkim oprócz reklamy. Nie umiem czytać arkusza kalkulacyjnego, posługiwać się komputerem, jeździć na nartach, grać w golfa ani malować. Ale jeśli chodzi o moją dziedzinę, to, jak mówi Advertising Age,
jestem królem twórczej reklamy. Kiedy magazyn Fortune opublikował artykuł na mój temat i zatytułował go: DAVID OGILVY GENIUSZ?,
zwróciłem się do mojego prawnika, by wytoczył sprawę wydawcy
o znak zapytania”.
Wiem o tym, że pisanie recenzji książki, leżącej na półce z literaturą
specjalistyczną może być uznane jako tytuł niegodny zainteresowania. Ale, czytelniku, jeśli kiedykolwiek kupiłeś jakiś produkt, bo zobaczyłeś go w reklamie czy na billboardzie i z miejsca w niego uwierzyłeś, to sięgnij do tej książki. Dowiesz się, dlaczego zrobiłeś właśnie
tak, a nie inaczej!
Magdalena Krenc

Jak Stary Doktor uczy Japończyków kochać dzieci
Na kwietniowym spotkaniu Klubu Książki dyskusja toczyła się wokół
postaci Janusza Korczaka i jego literatury, której myślą przewodnią
była samotność dziecka w świecie dorosłych. Mówiliśmy o wspaniałym człowieku, który stworzył system wychowawczy z sejmikami
dziecięcymi, gazetkami redagowanymi przez najmłodszych oraz
sądem (do sądu pozywał się sam Stary Doktor, przekonując, że i
pedagog może się pomylić – system ten działał w Domu Sierot do
roku 1942!). Henryk Goldszmit, który w centrum pedagogiki postawił
dziecko – myśliciela, filozofa, pełnoprawnego obywatela – zmuszony został przez nieludzką sytuację decydować, który z umierających
z głodu podopiecznych Domu na Dzielnej ma dostać, a który nie
mikroskopijną rację żywnościową. Podziwialiśmy, że Joannie Olczak-Ronikier w „Próbie biografii” udało się uchwycić autentycznego
człowieka na tle skomplikowanej sytuacji historyczno-społecznej.
Obecnie książki Korczaka tłumaczone są w Afryce, Korei Południowej
i Japonii, gdzie prowadzone są wykłady „Jak kochać dziecko”.
W drugiej części spotkania wypróbowanym zwyczajem polecaliśmy
czytelnicze pozycje. Jak zwykle doskonale przygotowana p. Jolanta przedstawiła nam wrażenia z „Notatek z wystawy” Patricka Gale,
książki przenoszącej czytelnika w świat malarki, która podporządkowuje całą rodzinę swojemu zaburzeniu maniakalno-depresyjnemu.
Pod wpływem recenzji p. Marii do zbiorów bibliotecznych postanowiliśmy zakupić „Grzeszne miasto” Marii Rataj, pół Polki, pół Niemki,
dorastającej w dwudziestoleciu międzywojennym w Poznaniu. „Życie prywatne elit Drugiej Rzeczpospolitej” Kopera sprowokowało nas
do burzliwej dyskusji polityczno-historycznej.

Został rozstrzygnięty konkurs na nazwę naszego klubu! Głosowanie nad 7 propozycjami wyłoniło prawie jednogłośnie (11
głosów na 14) przyjętą nazwę: Dyskusyjny Klub Książki RÓŻE
MARIANNY – w nawiązaniu do naszej pierwszej niezapomnianej
lektury „Marianna i róże”.
Uwaga: 12 czerwca o godz. 17.15 odbędą się w Mosińskiej Bibliotece
niecodzienne warsztaty: prelekcje Wandy Bech i Ireny Piotrowskiej
połączone z dyskusją wokół książki „Wzorcowy nazista. Arthur Greiser
i okupacja Kraju Warty” Catherine Epstein oraz związana tematycznie
wystawa Pracowni Plastycznej MOK-u. Gorąco zapraszamy!
Zofia Staniszewska
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Wszystkie kolory muzycznej tęczy
Tegoroczne, szóste już Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą zaczęły się dosyć nietypowo. 20 kwietnia mogliśmy podziwiać krótki
koncert solowy mosińskiego basisty Pawła Stachowiaka, który miał
miejsce w kameralnym Klubie Festiwalowym. Bardzo pozytywne zaskoczenie na początku było zapowiedzią jak zwykle wysokiego poziomu corocznego święta gitary w naszym mieście.
Paweł Stachowiak dał ciekawy popis swoich zaskakujących zdolności. Grał na basie własne kompozycje, z których najciekawsza
wydawała się „A Way to the Mountain”, opisująca codzienne trudy
pokonywania drogi na Pożegowo. Były także inne akcenty – ciekawy basowy cover „Black or White” Michaela Jacksona czy ambitne
wykonanie utworu „Bass Talk” Wojtka Pilichowskiego. Trzeba przyznać, że nasz mosiński basista coraz bardziej dojrzewa i cały czas
rozwija swoje muzyczne talenty, że aż miło posłuchać. Szkoda tylko, że jego koncert trwał tak krótko.
Nie trzeba było długo czekać na dalszy rozwój sytuacji– chwilę później, po przeniesieniu do sali koncertowej, mogliśmy podziwiać ekspresyjne show tria jazzowego gitarzysty, Marka Napiórkowskiego.
Kto spodziewał się pełnego harmonii i wyważenia spektaklu, musiał doznać srogiego rozczarowania. Grupa nie owijała specjalnie w
bawełnę, bawiąc się własnym repertuarem, nie szczędząc licznych
popisów instrumentalnych. Dość przytoczyć słowa lidera zespołu
do okładającego niemiłosiernie bębny perkusisty Cezarego Konrada – „teraz zagramy balladę, bo Czarek zaraz dostanie zawału”.
Faktycznie, wraz z basistą Robertem Kubiszynem co jakiś czas „odpływali” w swoich popisowych pasażach. Instrumentalne wybryki
zespołu zdawały się nie mieć końca. Panowie zgrabnie przeplatali
je kilkoma spokojniejszymi kompozycjami, ale mimo to zdawało
się, że nie mogli spokojnie usiedzieć w miejscu. Efekt piorunujący
– trzech doskonale bawiących się facetów, którzy w krótkim czasie
zawładnęli sercami zgromadzonych słuchaczy.
Drugi dzień festiwalu rozpoczął się niepozornie – scenę zajął zespół
Nawiasemówiąc, grający subtelną muzykę z pogranicza poezji śpiewanej. W repertuarze zespól miał miedzy innymi własną interpretację wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Relaksujący występ i
ambitna muzyka tegorocznego zwycięzcy Przeglądu Kapel Gitarowych był bardzo miłym urozmaiceniem trwającego festiwalu. Grupa w pewnym momencie pokazała także, że potrafi zagrać ciężej,
pokazując pazury w krótkiej, ale treściwej kompozycji instrumentalnej „Schiza”. Warto zwrócić uwagę na młodą grupę, która właśnie
wydaje swój pierwszy album. Wyróżniał się nastrojowy wokal Katarzyny Ciszak oraz gra wyróżnionej na tegorocznym Przeglądzie
Kapel Gitarowych basistki Joanny Dudkowskiej.
Po tak miłym dla ucha wprowadzeniu za instrumenty i mikrofony
chwyciła grupa Poluzjanci. Gorący aplauz licznie zgromadzonych
fanów zespołu zapowiadał, że wieczór ten wyjątkowo zapisze się w
historii mosińskich występów. Prym na scenie wiódł wokalista Kuba
Badach, który nie tylko z oddaniem wykonywał kolejne utwory, ale
dodatkowo skupiał na sobie uwagę pełnymi humoru dialogami z
publicznością i członkami zespołu. Wśród nich byli znani mosińskiej
publiczności Piotr Żaczek na gitarze basowej, Robert Luty na perkusji oraz Grzegorz Jabłoński na instrumentach klawiszowych, któ-

rzy wystąpili dwa lata temu w zespole Mutru. Co do muzyki przez
niej granej, to przede wszystkim funk, soul, trochę jazzu i muzyki
popularnej. Fakt, że publiczność podrygiwała na stojąco doskonale
oddaje charakter tamtego występu – pełen spontaniczności, luzu,
porywający swoją pozytywną rytmiką. Tamtego wieczora emocje
sięgnęły zenitu i mimo, że największe gwiazdy miały wystąpić dopiero następnego dnia, można było odnieść wrażenie, że występ
największych miał miejsce właśnie w sobotę.
W niedzielę mogliśmy usłyszeć dla kontrastu występ gitarzysty
klasycznego, Michała Stanikowskiego. Jak zwykle organizatorzy
zaprosili kogoś z mistrzowskim warsztatem muzycznym, który
gitarę klasyczną traktuje jak coś więcej niż tylko instrument. Zagrał kompozycje Joaquín Rodrigo, Astora Piazzolli, a na sam koniec zostawił niesamowitą sonatę gitarową Alberto Ginastery,
która zdecydowanie odbiegała od całego występu artysty. Pełna
abstrakcji kompozycja, wykonana żywiołowo i z wielkim polotem
bardzo przypadła do gustu zgromadzonym. Michał Stanikowski
przekonał swym występem, że muzyka klasyczna może porwać
także tych, którzy za nią nie przepadają.
Po zakończonym recitalu gitarzysty na scenie pojawił się długo
oczekiwany duet – Anita Lipnicka i John Porter. Ich występ wydawał się czymś w rodzaju wieczoru poetyckiego, połączonego z
opowieściami doświadczonego przez los żeglarza i przekomarzania się starego, dobrego małżeństwa (nie mylić z nazwą innego
polskiego zespołu). Dwie gitary i dwa wspaniałe głosy, od czasu do
czasu harmonijka ustna, nastrojowy repertuar i magiczna atmosfera stworzona na scenie. Właściwie samą muzyką, bo nastrojowe
oświetlenie było tylko dodatkiem do tej muzycznej przygody. I
Johna Portera liczne przemyślenia na temat życia, filozoficzne wynurzenia z mnóstwem anegdot. Podczas ciekawych dialogów para
muzyków sprawiała wrażenie, że na swoim występie czuli się lepiej
od publiczności. Było to jednak zgubne wrażenie, ponieważ zgromadzeni na sali bawili się znakomicie, spontanicznie oklaskując
muzykę i zaskakujące dialogi. Trudno wymienić najciekawszą z tych
opowieści, ale mi zapadła w pamięci ta o życiu codziennym Anity
Lipnickiej. Raz będąc w sklepie ktoś zagaił do niej słowami: „O, witam pani Aneto, gdzie pani Harry Potter”? Wokalistka podkreślała,
jak często napotkani „fani” przekręcają jej nazwisko. Inny przykład
pokazujący charakter ich dialogów: John Porter proponujący, by zaśpiewała swój największy przebój „Orła Cień”. Opisując ten występ
trudno zdecydować się, czy skupić się na muzyce, czy didaskaliach.
Można podsumować to tak: obydwie sfery stworzyły porywającą i
nastrojową całość. I tyle.
Bardzo szybko minęły kolejne dni mosińskiego święta gitary. Było
trochę mocniejszego grania, występy młodych artystów, starych wyjadaczy, muzyki klasycznej i rozrywkowej. Improwizacje i od początku do końca zaplanowane występy. Wszystkie kolory tęczy z dźwięków zachęciły do kolejnych muzycznych poszukiwań. Pozytywnie
nastraja wiadomość, że na Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą
zjeżdża coraz liczniejsza publiczność spoza naszej gminy. Byleby tylko w przyszłym roku starczyło miejsc dla fanów gitary z Mosiny!
Wojciech Czeski

foto: K. Leszczyńska - Mikołajczak
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Filmowe premiery maja
Ze względu na Święta Wielkanocne, kwiecień jest w tym roku trochę uboższy jeśli chodzi o premiery filmowe.
Tak więc dopiero drugi weekend miesiąca przyniesie nam ciekawsze propozycje.
1. Avengers 3D [premiera 11 maja]
Premiera tego filmu jest dla prawdziwych fanów komiksowych adaptacji
chyba największym wydarzeniem w historii kinematografii. Po raz pierwszy
na ekranie będzie można zobaczyć tak
wielu superbohaterów znanych z wcześniejszych produkcji, a wśród największych gwiazd są między innymi: Iron
Man, Kapitan Ameryka, Hulk oraz Thor.
Nad bezpieczeństwem naszej planety
czuwa międzynarodowa agencja S.H.I.E.L.D. W obliczu zbliżającego się zagrożenia jej przywódca musi stworzyć drużynę, która stanie
w obronie Ziemi i podoła najbardziej nieprawdopodobnym
wyzwaniom. W jej skład wchodzą ludzie z niezwykłymi zdolnościami i bardzo mocnymi charakterami, które nie ułatwiają
im współpracy. Takich indywidualności nie łatwo zmusić do
współpracy, ale będzie musiało się to udać, jeśli mają oni ocalić świat przed zagładą.
Nie sposób zliczyć, który to raz będziemy oglądać walkę dobra ze złem w obronie ludzkości, ale czy to ważne? Ważne jest,
że co pewien czas fani gatunku otrzymują od wielkich wytwórni prezent w postaci kolejnej superprodukcji. Stworzenie
takiego obrazu wymaga wielkich nakładów finansowych, ponieważ podstawą są tu zawsze efekty specjalne. Jednak wielkie pieniądze włożone w produkcje bardzo często generują
wielkie przychody. Adaptacje komiksów mają bardzo dobre
wyniki oglądalności z powodu skierowania ich do szerokiego
grona odbiorców. Reprezentują także najwyższy stopień zaawansowania technicznego, czego na pewno nie zabraknie
i tym razem.
2. Projekt X [premiera 11 maja]
Ten tytuł może odstraszać, ale zapewniam, że nie jest to kolejny popis polskich mistrzów filmowych tłumaczeń.
Nie jest to także tytuł żadnej nowej
produkcji science fiction. To najnowsza
szalona komedia o przygodach grupki
kolegów, przy której bohaterowie „Kac
Vegas” są jak uczniowie szkoły katolickiej. Film opowiada o nastolatkach,
którzy postanawiają zorganizować najlepszą imprezę urodzinową w historii
i cały projekt nagrywają przy pomocy
kamer. Nie brzmi to zbyt oryginalnie i nowatorsko, ale jeśli dodamy, że cała impreza szybko wymyka się spod kontroli i rozrasta się do postaci małego kataklizmu to już robi się ciekawiej. Film ma szansę stać się dużym hitem i myślę, że niedługo
będzie pokazywany jako przestroga i film instruktażowy dla
rodziców nastolatków.
Nie bez powodu nawiązałem wcześniej do „Kac Vegas”, ponieważ producentem obu tych filmów jest Todd Phillips – człowiek,
który ma niezwykłe wyczucie jeśli chodzi o komedie. Wcześniej
był odpowiedzialny za takie produkcje jak ”Ostra Jazda”, „Old
School” czy też „Zanim odejdą wody”. Filmy komediowe to ciężki kawałek chleba dla twórców. Rzadko kiedy ich wysiłek zostanie doceniony przez krytyków. Aktorzy występujący w kome-

diach nie są nominowani do nagród, mimo olbrzymiej pracy
jaką wkładają w swoją rolę. A widzowie pragną dobrych komedii. Szkoda, że coraz mniej twórców potrafi nas rozśmieszyć.
3. Raid [premiera 18 maja]
Według wielu serwisów jest to jeden
z najlepszych filmów akcji ostatnich
lat. I co dla wielu widzów będzie wielką zaletą – nie jest to film produkcji
USA. Co prawda Amerykanie mają
w nim swój udział, ale jest to film
indonezyjski. Według największej
bazy filmowej świata IMDB – film ma
ocenę 8,3 na 10, co daje mu miejsce
w pierwszej dziesiątce najlepszych filmów bieżącej dekady.
Głęboko w sercu slumsów Dżakarty
znajduje się wieżowiec, który jest kryjówką dla przestępczego podziemia. Gangsterom, którzy mają tam swoją siedzibę
przewodzi baron narkotykowy Tama Riyadi. Budynek uznawany jest za niemożliwy do zdobycia przez wrogie gangi lub
przez policję. Elitarny oddział specjalny podejmuje się jednak
ataku na tę pilnie strzeżoną twierdzę, aby raz na zawsze zakończyć panowanie niebezpiecznego kryminalisty. Podczas
akcji policjanci wpadają w pułapkę i zostają uwięzieni na szóstym piętrze. Rozpoczyna się walka o przetrwanie.
Film był wyróżniany na wielu festiwalach filmowych, zdobywając między innymi nagrodę publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Będzie to pozycja
obowiązkowa dla wszystkich fanów mocnego, męskiego kina.
4. Dyktator [premiera 18 maja]
To kolejny projekt, za którym stoi kontrowersyjny Sacha Baron Cohen - człowiek, który wprowadził do popkultury
takie postaci jak Ali G, Bruno czy Borat.
To człowiek, który nie boi się obrazić
żadnej świętości i dla którego nie istnieją granice dobrego smaku. Już teraz
można śmiało tytułować tego twórcę
mianem legendy.
Tak jak w przypadku poprzednich wcieleń, i tym razem aktor naśmiewa się
ze stereotypowych zachowań. W tym
projekcie na tapetę wziął zachowania
tyranów i dyktatorów. Każdy, kto widział któreś z poprzednich
legendarnych wcieleń wie, że Cohen wszystko robi na swój
cudownie pokrętny sposób, stwarzając absolutnie absurdalne
sytuacje z charakterystycznym dla siebie urokiem.
Według twórców filmu inspiracją do jego stworzenia była książka „Zabibah i król”, napisana przez byłego dyktatora i prezydenta Iraku Saddama Husajna. Sacha Baron Cohen mówi o swoim
najnowszym dziele, że jest to „niezwykła historia dyktatora,
który heroicznie ryzykował własne życie po to, by demokracja
nigdy nie zawitała do kraju, który z taką miłością terroryzował”.
Jest to propozycja dla miłośników abstrakcyjnych i niezbyt
wyszukanych żartów, co jednak w tym wypadku nie powinno
wcale oznaczać rozrywki gorszego gatunku.
Tomasz Zgrzeba
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Wywiad mini – rzeka
Rzecz rozgrywała się nad pięknym jeziorem Ostrzyckim na Kaszubach. Po wielokrotnym corocznym pobycie na wakacjach
ośmieliłem się wreszcie porozmawiać dłużej z gospodarzem
naszego domku. Zaznaczam, że dotychczas nasze kontakty
ograniczały się do uprzejmych uwag, tudzież wysłuchiwania
krótkich, ale cennych porad. Gospodarz, jako rdzenny Kaszub z
dziada pradziada, mówił z charakterystycznym akcentem, wolno, dobierając starannie słowa, często pointował lub zaczynał
zdanie głębokim „joooo”. Przeciągał zwłaszcza ostatnią głoskę,
nadając jej specyficzną barwę dźwięku. Gdyby starał się o miejsce w jakimś chórze, aby śpiewać, zapewne niechybnie dyrygent obsadziłby go w basach. Ten bas był taki głęboki, niemalże
jak baryton koloraturowy. W pewnych partiach dorównywać
mu mogła tylko Violetta Villas i to w swoich najlepszych, początkowych latach. Aby czytelnik mógł zrozumieć mnie, dam teraz
przykład dialogu z panem W. – gospodarzem.
Ja – Ale dzisiaj piękna pogoda, przestało padać, może jakieś
większe ryby zaczną brać, bo od rana same płocie i uklejki.
Pan W. – Joooo, zobaczymy, joooo, kiedyś przyjdą, joooo.
Ja – Wczoraj to normalnie, wie pan, takiego leszcza miałem prawie w odbieraku i mi się wyhaczył, zaraza jedna.
Pan W. – Joooo, zdarzy się, joooo. Leszcz lubi dużo, panie, joooo.
A teraz dla cierpliwych czytelników mam zapowiedziany wcześniej wywiad, czy raczej rozmowę.
Ja – Mieszka pan nad samym jeziorem i aż panu zazdroszczę
tego. My musimy tutaj specjalnie jechać tyle kilometrów, żeby
sobie kilka dni w roku połowić. Pan chyba bardzo często chodzi
sobie na ryby?
Pan W. – O, joooo. Kiedyś, panie, tak, nie powiem, chodziło się,
joooo.
Ja – A przytrafiło się może coś ciekawego? Przecież przez tyle lat
musiało się coś zdarzyć i to nie raz. Co pan pamięta najbardziej?
Pan W. – A gdzie tam, nic takiego ciekawego nie było. Na rybach,
panie? Nie pamiętam, joooo.
Ja – A może coś wesołego, coś śmiesznego? Jakieś zabawne
zdarzenie, które utkwiło panu w pamięci?

rozmaitości

Pan W. – Joooo, co tam może być wesołego na rybach, panie.
Nieeee. Nic takiego, joooo.
Ja – A może coś pan zapamiętał szczególnie mocno? Niemożliwe, żeby przez tyle lat nic się nie zdarzyło. Jakieś wielkie branie?
Pan W. – O, joooo, tak, było to dawno, jak szwagier przyjechał.
Wtedy wypłynęliśmy łodzią i tutaj, o tam, widzi pan, przy tym
cyplu, zaraz przy wyspie się zatrzymaliśmy. Joooo. Wtedy, jak
zaczęły nam brać, to pamiętam jak dziś, joooo. Dwadzieścia kilo
złowiliśmy, panie. Joooo. Brały wtedy ciągle, panie, ale to, panie,
takie po pół kilo nawet, joooo. Ja żem wtedy wyciągał i szwagier
wyciągał, joooo.
Ja – Co, płocie po pół kilo?
Pan W. – Eeee, nie, leszcze, panie, prawie same leszcze. A płocie,
panie, to takie, a nawet takie, panie, joooo. Przypłynęliśmy, panie, na obiad, a po obiedzie żona mówi: „Nie spróbujecie jeszcze
raz popłynął w to samo miejsce, może coś będzie.” Panie, przez
jakiś czas było spokojnie, joooo, ale jak zaczęły znowu brać, panie, szkoda gadać. Ja żem nałowił chyba z osiem albo dziesięć
leszczy, ale to taaaakich, joooo. Jeden za drugim brały, joooo.
A szwagier, panie, jednego leszcza miał takiego, że prawie podbierak mu urwało, łódź o mało co by nam się wywróciła, panie.
To były ale połowy, joooo. Panie, później przez te wszystkie lata
tam żem płynął i nigdy już nie złowiłem takich leszczy. Joooo.
Teraz, panie, jak ze szwagrem pociągniemy mojej cytrynówki i
zaczniemy o rybach, wtedy zawsze ktoś z rodziny nam przypomina o tym. Joooo…
eRCZe „Spławik”

Wakacje z harcerzami
Krąg Instruktorski TWA ELITA - ZHP Mosina - wieloletni, doświadczony organizator letniego wypoczynku
zaprasza dzieci i młodzież do skorzystania z poniższych ofert:
OBÓZ WĘDROWNY ROWEROWY
po woj. warmińsko-mazurskim
na trasie:
Reszel-Kętrzyn-Węgorzewo-Giżycko-Ryn-Okartowo-Pisz
Zwiedzamy Mazury – cudowny zakątek Polski. Noclegi na bazie
Schronisk Młodzieżowych. Zapraszamy uczniów gimnazjum, liceum i klas VI Szkoły Podstawowej
Termin obozu: 18.07. – 30.07.2012 (13 dni)
Koszt: 700 złotych.
Zgłoszenia przyjmuje komendantka obozu -hm Danuta Białas
tel.(061)8136152, kom. 691742102

OBÓZ POD NAMIOTAMI W ŁUKĘCINIE
14 dni nad morzem, na obozie z dużymi tradycjami. Do plaży 7 minut. Obóz usytuowany jest na terenie Ośrodka Kolonijnego MOS z
Gorzowa. Uczestnicy śpią w namiotach wojskowych, (łóżka, szafki,
półki) do których doprowadzona jest energia elektryczna. Na terenie obozu jest kryta stołówka, sanitariaty, boiska sportowe.
Termin obozu: 02.07. – 15.07.2012 (14 dni)
Koszt: 750 złotych.
Wiek uczestników od 7 do 17 lat.
Zgłoszenia przyjmuje komenda obozu:
komendant hm Danuta Białas– 691 742 102
z-ca komendanta hm Marianna Janik – 509 284 671
kwatermistrz- hm Krzysztof Wower – 697 236 635
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Książe Józef Poniatowski
Urodził się 7 maja 1763 r. w Wiedniu. Ojcem jego był generał na służbie austriackiej
29-letni Andrzej, brat ostatniego króla Polski
Stanisław August Poniatowski. Matka 23-letnia Teresa pochodziła z rodziny hrabiów
czeskich Kinskich. Po śmierci ojca chowany
był na przemian w Wiedniu i Pradze. Następnie bardzo gorliwie jego losem zajął się stryj
Stanisław August Poniatowski, pilnie dbał
o jego edukację, oraz to, by młody Józef nauczył się dobrze mówić i poprawnie pisać po
polsku. Młody 15-letni książe Józef został po
raz pierwszy wprowadzony w świat towarzyski i dworski podczas uroczystości zaślubin
siostry Teresy. W roku 1780 wstępuje do armii austriackiej gdzie za wzorowe pełnienie
służby awansował do stopnia podpułkownika. Dalsze losy księcia Józefa w dorosłym
życiu: awansował do stopnia generała, był
ministrem wojny i naczelnym wodzem wojsk
Księstwa Warszawskiego, pod Lipskiem został
marszałkiem Francji. W czasie wojny z Rosją
1792 r. dowodził wojskiem polskim, stoczył
zwycięską bitwę pod Zieleńcami. Brał udział
w powstaniu w 1794 roku. W bitwie przeciw
Austrii w 1809 roku przeprowadził doskonały
manewr zmuszający przeciwnika do opuszczenia granic Księstwa Warszawskiego. Książe Józef Poniatowski był również pierwszym
Kawalerem Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Ponadto, jak podają źródła pisane, książę Józef„jako bardzo zgrabny i przystojny młodzieniec” uchodził za przywódcę złotej młodzieży
Warszawy i za dyktatora ówczesnej mody.
Mówiono również, że „dobrze tańcuje” oraz,
że ma bardzo bujną fantazję, a najlepszym na
to dowodem była konna przechadzka na „golasa” ulicami Warszawy. Te i inne fragmenty
jego barwnego życia są znane i wielokrotnie
opisywane, natomiast bardzo rzadko można
czytać opis tragicznej śmierci księcia J. Poniatowskiego pod Lipskiem, a szczególnie
powrót jego zwłok do Warszawy, a następnie

kolekcjoner

na Wawel. Książe Józef Poniatowski zginął 19
października 1813 r., utonął w Elsterze, pięć
dni później wydobyto jego ciało z rzeki i po
urzędowej identyfikacji złożono je w podziemiach przy kościele św. Jana w Lipsku.
Śmierć księcia Józefa stała się końcem nadziei
dla Polaków na odzyskanie niepodległości u
boku armii francuskiej, równocześnie spowodowała powstanie kultu jego osoby. Znalazło
to bardzo szerokie odbicie w literaturze, malarstwie i niezliczonych, różnych pamiątkach,
takich jak w biżuterii patriotycznej, porcelanie, medalach itd. W wielu miastach stawiano
wspaniałe pomniki księcia, a ponadto jego
imieniem nazywano ulice i place. Z dużą satysfakcją należy podać, że również w Mosinie
mamy ulicę imieniem Księcia Józefa Poniatowskiego. Po śmierci księcia Józefa Polacy
od razu czynili starania by ciało znalazło się w
Polsce. Ówczesny prezydent Warszawy Stanisław Węgrzecki wystąpił do cara Aleksandra I
o zezwolenie na sprowadzenie zwłok do Warszawy i urządzenie uroczystego pogrzebu.
Odpowiedź cara była jednak negatywna, w
tym czasie w kościołach w całym kraju odbywały się uroczystości żałobne. W wyniku nasilania się kolejnych próśb – car wyraził zgodę
na sprowadzenie zwłok księcia J. Poniatowskiego do kraju. Natychmiast do Lipska wysłano honorową kampanię wojska, w asyście
której ciało księcia miało ruszyć do Polski. W
międzyczasie zwłoki zostały zabalsamowane i
umieszczone w dwóch trumnach, miedzianej
i cynowej, a następnie umieszczone w dębowej skrzyni. 17 lipca 1814 r. za zgodą gubernatora Saksonii kierowaną w otoczeniu honorowej asysty 50-ciu oficerów ruszył do Polski.
Kondukt nabrał cech pochodu triumfalnego.
Po przekroczeniu granicy żałobny kondukt 1
sierpnia 1814 roku dotarł do Poznania, gdzie
w Katedrze poznańskiej trumnę złożono na
kostrum podobnym do starożytnego. Trumna oparta była na pelikanach, a nad nią rozpostarty był baldachim z wizerunkiem orła
białego. Niezliczone tłumy poznaniaków oraz
mieszkańców z okolic brały udział w uroczystościach w katedrze, a następnie odprowadziły kondukt poza granice miasta. W dalszej
drodze do Warszawy, kondukt na krótko zatrzymał się w Kole, a następnie 13 sierpnia
1814 r. ciało księcia J. Poniatowskiego wystawiono na katafalku w Kolegacie w Łowiczu.
Natomiast 9 września 1814 r. uroczysta karawana przekroczyła rogatki Woli, tu nastąpił
koniec osiemsetkilometrowego szlaku księcia J. Poniatowskiego powrotu do Warszawy.
Tu też nastąpił niespotykany gest, honorowa
kampania stanowiąca eskortę ciała księcia
– wyprzęgła konie i założywszy popręgi ciągnęła karawan ulicami Warszawy, w szpalerze

tysięcy płaczących i rzucających kwiaty ludzi.
Następnie za trumną uformował się ponad
sześcio tysięczny pochód weteranów i wojaków, który towarzyszył w drodze do kościoła
Św. Krzyża. Pochód na krótko zatrzymał się u
stóp kolumny Zygmunta, gdzie po mowach
wygłoszonych przez dostojników armia rosyjska i wojsko polskie oddały salwy armatnie,
oddając ostatni hołd marszałkowi Francji. W
następny dzień odbyły się uroczyste nabożeństwa żałobne i trumna z księciem Józefem
Poniatowskim na trzy lata złożona została do
dolnego kościoła Św. Krzyża. Na wiosnę 1817
r., na usilne prośby Polaków car Aleksander
wyraził zgodę na pochówek księcia Józefa
w Krakowie, na Wawelu. W lipcu tegoż roku
ciało księcia zostało przeniesione do górnego
kościoła i po pożegnalnym nabożeństwie na
placu Trzech Krzyży kondukt żałobny w asyście honorowej kampanii wojska polskiego
ruszył w drogę do starej stolicy Polski i Krakowa. Pogrzeb Poniatowskiego w podniosłym
i patriotycznym nastroju trwał tygodniami,
trumna z jego zwłokami wędrowała przez
wsie i miasta ziem polskich, by 22 września
1817 dotrzeć do Krakowa. Po uroczystym powitaniu zwłok na rynku w Krakowie nastąpiło
złożenie trumny w nekropolii królów polskich
na Wawelu. W roku 1828 odbyły się kolejne
uroczystości złożenia na Wawelu znaków
honorowych, tj. orderów, medali i broni, a w
roku 1830 zakończono budowę marmurowego sarkofagu, w którym spoczywały zwłoki
księcia Józefa Poniatowskiego. Natomiast
pamięć księcia uczczona została przez naród
pomnikiem – dziełem znakomitego rzeźbiarza duńskiego Thorwaldsena.
Henryk Pruchniewski
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Pszczelarze otworzyli sezon
Koło Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo oficjalnie otworzyło sezon pszczelarski. Podobnie jak w ubiegłym roku pszczelarze spotkali się na terenie Szkółki Leśnej w Nowinkach koło Mosiny.
Tradycyjnie w uroczystościach brały
udział całe pszczelarskie rodziny. Wśród
zaproszonych gości byli także Burmistrz
Puszczykowa Andrzej Balcerek, Waldemar
Krzyżanowski, zastępca burmistrza Mosiny oraz Waldemar Waligórski, przewodniczący Rady Gminy Mosina.
Pszczelarze przygotowali na otwarcie sezonu loterię fantową, w której każdy los
wygrywał. Pieniądze z losów są zawsze
przeznaczane na pokrycie kosztów Koła.
Było też stoisko z pszczelarskimi akcesoriami.
Miniona zima nie była jednak łaskawa dla
pszczelarzy z Mosiny i Puszczykowa.
- Pszczele rodziny przezimowały bardzo różnie. Przymrozki odbiły się także na pszczołach. Poza tym niektórzy pszczelarze mieli
problemy z nową zimową karmą. W tym
roku zastosowaliśmy pierwszy raz specjalną
francuską „paszę”, która podczas sroższych mrozów skrystalizowała się, uniemożliwiając owadom pobieranie pokarmu. Zdarzały się
przypadki, że zimy nie przetrwało nawet 70 procent  rodzin pszczelich, kiedy normalnie ginie ułamek procenta owadów – mówi
Aleksander Falbierski prezes Koła.

Jak mówił prezes Falbierski próbki pasz są teraz badane przez
producenta.
Koło Pszczelarzy Mosina –Puszczykowo może poszczycić się
długą tradycją, w tym roku obchodzi bowiem 80 lecie działania.
Aktualnie zrzesza blisko 60 pszczelarzy. (red.)

Kolejny medal Asi
Po brązowym medalu zdobytym podczas Mistrzostw Polski Młodzieży w Judo
Joanna Witkowska – 48 kg dorzuciła do
swojego dorobku w 2012 roku kolejny
medal z mistrzostw, tym razem brązowy
Medal Mistrzostw Polski Akademickich w
Judo, które zostały rozegrane w Bytomiu.
Brązowy medal w w/w zawodach wywalczyła także zawodniczka Akademii Judo
Poznań, Magdalena Gubańska w wadze
+78 kg, nasze zawodniczki reprezentują
poznański AWF, dla którego także zdobyły trzecie miejsce w kwalifikacji drużynowej. Asia w zawodach pokonała cztery
zawodniczki ulegając jednej, natomiast
Magda pokonała trzy zawodniczki i ulegając także jednej zawodniczce.
Klub Sportowy
Akademia Judo w Poznaniu
Radosław Miśkiewicz - prezes
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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

Żwirownia Krosno, ul. Pogodna
Sprzedaż kruszywa:
żwiru, czarnej ziemi,
piasku, otoczaków.
Posiadamy własny transport,
ceny konkurencyjne
Tel. 602 12 88 44
506 03 88 44

gospodarstwo
lub
grunt rolny

Zapraszamy!

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

tel. 602 787 985
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

Kontakt pod nr. tel. 61 860 73 13

KUPIĘ

BIURO POSIADA LICENCJĘ
MINISTRA FINANSÓW NR 15229/99

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

Sprzedam działki
Mosina-Czarnokurz
powierzchnia
od 600 m2
nr tel. 506-545-762
Szkółka Drzew
i Krzewów Ozdobnych
Piotr Wojnowski

POMOC DROGOWA

* ogrodzenia * kominy
* elewacje * grille ogrodowe
* murki ozdobne

tel. 605-570-137

mężczyzn do pracy
na produkcji.
Oferty prosimy składać
na adres
e-mail: tczubala@czpm.pl

Robakowo
ul. Poznańska 6a
62-023 Gądki

www.autoelektryk.com.pl

z tego materiału wykonuję

zatrudni

lub osobiście pod adresem:

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

* klinkier * kamień * łupek
* kostka granitowa

Firma CZPM Sp. z o.o.
w Robakowie k/ Gądek

W tym roku proponujemy
klientom indywidualnym,
którzy chcą sami sobie
obsadzić ogród
opracowanie projektu gratis
i skompletowanie roślin.

ul. Lipowa 10 Puszczykowo

tel. 602 805 672 lub 61 8 133 226

www.szkolka-wojnowski.pl
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REKLAMA

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: 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

DREWNO
opałowe
kominkowe
Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

Kontakt i zamówienia
509 795 169
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 apartament w Kołobrzegu,
10 minut od morza. Nr tel. 601 555 176,
607 754 555
Wynajmę dom w Mosinie z własnym
C.O. na paliwo stałe. Oferty z ceną proszę
kierować na nr tel. 880 265 727
Wynajmę pomieszczenie ok. 50 m. kw. w
Mosinie na hurtownię lub inną działalność
gospodarczą. Tel. 693 892 861
lub 61 819 24 76
Sprzedam mieszkanie w TBS Krosno
— 3 pokoje, parter. Mieszkanie jest cał
kowicie urządzone nie wymaga nakładu
finansowego.Więcej informacji pod
telefonem..607–631-158.Zapraszam
Karcher Czyszczenie Dywanów,
Wykładzin, Tapicerki Meblowej i Samo
chodowej tel 501–499-922
Szukam pracy Mężczyzna lat 28,
wykształcenie wyższe, prawo jazdy
kat. b, obsługa komputera, angielski w
stopniu bardzo dobrym podejmie każdą
pracę w Mosinie lub okolicach.
kontakt 662 064 502
OBÓZ LETNI 2012 Obóz dla dzieci i
młodzieży nad morzem. Darłowo 14–23
lipca 2012, Zakwaterowanie w ośrodku
„Wodnik”, położonym 2000m od morza.
Pokoje 4,5,6-osobowe, na terenie ośrodka znajduje się basen letni. Ceny już od
1260zł. Obóz z Born To Dance to gwaran
cja: 100% tańca i dobrej zabawy!!
Info: www.btdance.pl Tel: 502312863

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
DZWOŃ!!!
660 031 893
61 898 10 59

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

Lokal do wynajęcia w Czempiniu.
Lokal pod salon fryzjerski , biuro , gabinet
itp. Obok salon kosmetyczny, placówka
PZU, przychodnia dentystyczna, sklep
obuwniczy, sklep firmowy piekarni, che
mia zachodnia.Blisko parking,bank, moż
liwość dużej reklamy. Lokal posiada część
usługową, pomieszczenie socjalne,dwa
wc. Lokalizacja przy głównej ulicy.
Sprzedam miedzkanie dwupozio
mowe, Puszczykowo. Piękne mieszka
nie w Puszczykowie – OKAZJA!!! Miej
sce postojowe w hali garażowej oraz
komórka lokatorska w cenie mieszkania.
Dwupoziomowe, 3 pokoje, sąsiedztwo
Parku Narodowego, cena 350.000 zł,
509–676-543
Kupię mieszkanie lub dom. Kupię
mieszkanie nie kawalerka, lub dom do
200 tyś w Mosinie. e-mail: krzyszar@o2.pl
Praca Asystent Dyrektora Generalnego.
Poszukuję do pracy na stanowisko Asy
stenta Dyrektora Generalnego w Komor
nikach. Wymagania: dwuletnie doświad
czenie na stanowisku asystenckim,
doświadczenie w tworzeniu raportów,
analiz, organizowania spotkań bizneso
wych, kontrola budżetu, zaawansowana
znajomość j. angielskiego, duża odpor
ność na stres. Zainteresowane osoby
proszę o kontakt na maila:
iza@smartmbc.eu
Ziarno kukurydzy Sprzedam ziarno
kukurydzy oczyszczonej, 2,20 zł za KG
tel 62 7403 271

Warsztaty Umiejętności Zarządzania
Zapraszamy do udziału w projekcie
Warsztaty Umiejętności Zarządzania.
Szkolenie odbywa się w Poznaniu,
10.05.2012. Jest to ostatnia edycja!
Zapraszamy!
Kontakt: szkolenia@rcie.poznan.pl
Usługi protetyczne Ekspresowa
naprawa protez, pomoc w nagłej sytuacji.
Ceny niższe niż w całym Poznaniu i Śremie, solidne wykonanie. Technik denty
styczny z wieloletnim doświadczeniem:
Małgorzata Szymczak, tel.: 607 11 86 86
(dzwonić od rana do wieczora) adres pra
cowni: Kórnik, Pl. Powstańców Wlkp. 1/24
Sprzedam Fiata Ducato 2008r.tel.511–
118-449 lub 504–090-722
Kupię mały dom do remontu w Puszczykowie, Mosinie lub okolicy do kwoty
150.000zł
TEL. 502 939 642 lub 502 939 642
Więcej ogłoszeń drobnych znajduje
się na stronie internetowej Gazety:
www.gazeta-mosina.pl
ZAPRASZAMY

Nauka gry na gitarze

od podstaw

tel. 514 609 655

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.

35

SALONY
MEBLOWE
MOSINA

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

Dymaczewo Nowe, ul. Pod Topolami 1
tel. 61 813 21 12
Zapraszamy również do naszego hotelu
w Środzie Wlkp.

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

WWW.SZABLEWSKI.PL

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

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

y
m
a
z
s
a
Zapr

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

ul. Budzyńska 11
tel. 061 813 69 81

www.meblerejak.najnet.pl

SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
- szafy z drzwiami przesuwanymi
- garderoby i zabudowa wnęk
- meble do sklepowe
- kuchnie na wymiar
Zapewniam szybki czas realizacji
oraz pełną obsługę:
- profesjonalne doradztwo,
- pomiar,
- wykonanie projektu i wyceny,
- transport,
- montaż.
Gwarantuję doskonałą jakość
wykonanych mebli.

Janusz Eckert

tel. kom. 501 030 967

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