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8 LIPCA „NA ZAMKU KRÓLEWSKIM RYCERZE SIĘ ZBIERAJĄ”
Rycerze okrągłego stołu cenią sobie honor, waleczne serce 

i nie lękają się niczego. Czy chcesz dołączyć do ich bractwa?

22 LIPCA „DŻUNGLOWA PRZYGODA”
Czy chcesz pooznać język dżungli? Poczuć zapach lasu tropikalnego?

Jeśli tak, to nie może Ciebie dziś zabraknąć!

29 LIPCA „KSIĘŻNICZKI NA KRÓLEWSKIM DWORZE”
Wasza Wysokość to ja dobra wróżka, jakie Twoje życzenie moge dziś spełnić? 
Oto podróż w głąb baśniowej krainy, gdzie wszystkie dzieci są mile widziane.

5 SIERPNIA „HAWAJSKIE RYTMY”
Wakacje już za półmetkiem. Czas by poczuć je jeszcze bardziej, 

zatańczyć taniec hula, zjeść ananasa i wreszcie odpłynąć na wyspy marzeń.

12 SIERPNIA „DALEKI WSCHÓD MOŻE BYĆ NAPRAWDĘ BLISKO”
Chińskie smoki, sztuka i muzyka oto czeka na Was dziś. 

Pamiętajcie, by zabrać sporą porcję ryżu, aby wytrwać do końca.

19 SIERPNIA „JASKINIOWCÓW PRZYGÓD KILKA”
Jabadabaduuu! Jaskiniowcy tylko czekają by świetnie się bawić 

i wykręcać śmieszne kawały najbliższemu otoczeniu.

26 SIERPNIA „SMERFY ŻEGNAJĄ WAKACJE”
Czy słyszycie płacz i szloch? To smerfy płaczą, bo skończyły się wakacje, 

ale mają dla Was wiele niespodzianek na osłodzenie waszych łez.

reklama
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19 czerwca 2012 roku Burmistrz Puszczykowa Andrzej 

Balcerek otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu 

za 2011 rok. 13 Radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, 

jeden wstrzymał się od głosu. Wcześniej Regionalna Izba Ob-

rachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykona-

nia miejskiego budżetu.

 Jak powiedział nam A. Balcerek, otrzymanie od radnych abso-

lutorium, jest sygnałem, że dobrze wykonuje powierzone mu 

obowiązki.  

Zgodnie ze sprawozdaniem dochody miasta zostały wykona-

ne na poziomie 28,76 mln zł, czyli 96,5%, a wydatki na poziomie 

28,8 mln zł, czyli 93,7%. Do najważniejszych wydatków w 2011 ro-

ku należały: zakończenie budowy ul. Gołębiej, budowa ul. Wrzo-

sowej, uregulowanie zobowiązań za rozbudowę Szkoły Pod-

stawowej nr 2 oraz budowa przytuliska dla psów zrealizowana 

wspólnie z gminą Komorniki.

Burmistrz Balcerek cieszy się, że mimo, iż miniony budżet 

był bardzo trudny udało się go wykonać, a nawet znacznie 

zmniejszyć defi cyt, z planowanego 900 tysięcznego do zaledwie 

36 tys. zł. Dodatkowo w minionym roku wydatki miasta na nie-

które zadania wzrosły. Wyższe o około 400 tys. zł były m.in. 

wydatki na oświatę związane z ustawowymi podwyżkami wy-

nagrodzeń oraz na obsługę długu w związku ze znacznym 

wzrostem zadłużenia w 2010 r. o 229 tys. zł.                                            (red.)

Burmistrz Puszczykowa 
z absolutorium
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Mam rady dla Rady – pod takim hasłem 
radni RM Puszczykowa 20 czerwca 
zorganizowali spotkanie z mieszkań-
cami. Przybyło kilkadziesiąt osób, wy-
pełniając szczelnie salę Biblioteki Miej-
skiej CAK. 

– Temat spotkania jest nieco prowokacyj-
ny po to, aby zachęcić do dyskusji. Chcemy 
jasno określić priorytety, przekazać zasady, 
którymi kierujemy się w działaniu. Liczymy 
na państwa dobre rady dla Rady. Poroz-
mawiajmy o problemach, mówił radny Paweł 
Rochowiak, prowadzący spotkanie. Wśród 
problemów do rozwiązania radny wymienił 
m. in.: budowę dróg i remontów ulic, cho-
dników, wpływ Miasta na inwestycję zwią-
zaną z drogą nr 430, sprawę parkingów przy 
szpitalu i LO. Radni chcieli się także dowie-
dzieć:  czy w Puszczykowie mają powstawać 
osiedla developerskie i zwarta zabudowa, 

Co mieszkańcy Puszczykowa 
doradzili swoim radnym

czy Zakole Warty ma zostać przygotowane 
pod zabudowę mieszkaniową, jak zdaniem 
mieszkańców powinno rozwiązać się 
problem przychodni na ul. Poznańskiej (wie-
le osób przeniosło się do szpitala, ale dużo 
osób starszych mieszka w tym rejonie), czy 
miastu potrzebna jest remiza strażacka. Jak 
powinno się rozwiązać problem mieszkań 
socjalnych (wzrost czy dofi nansowanie).

Jedną z propozycji – rad ze strony mie-
szkańców była sprawa uchwalenia raz na 
zawsze planu zagospodarowania przes-
trzennego dla Puszczykowa. – Musimy wie-
dzieć, co nas czeka, twierdzili puszczykowia-
nie. – Jakie powinno być Puszczykowo, czy to 
ma być metropolia z Koziej Wólki, czy miasto 
rekreacji i spokoju? Nikt z nas nie przypusz-
czał, że może kiedyś mieszkać nieopodal 
bloków.

– Pracujemy nad „Studium rozwoju miasta”, 

odpowiedzieli radni. – Mamy problem z do-
puszczeniem zabudowy developerskiej – to 
są nasze dylematy.

Mieszkańcy poruszyli też problem kultury 
wysokiej, którą Miasto powinno wspierać 
nie oglądając się na to, że ogromną rolę 
odgrywa tu kościół św. Józefa. – Obcięcie 
funduszy na tą dziedzinę było niepotrzebne, 
CAK bardzo obniżyło loty. 

Wśród tematów do rozwiązania zgło-
szonych przez mieszkańców znalazła się 
też sprawa przyszłości MOSiR. Jedna z pań 
stwierdziła: – MOSiR jest gloryfi kowany, 
chcecie państwo odtworzyć legendę, ale 
czy tam nie może powstać coś innego, nie 
związanego ze sportem? Takich miejsc 
w Puszczykowie jest sporo.

W sprawie Zakola Warty padły słowa: 
To miejsce zalewowe, nie należy tam 
inwestować miejskich pieniędzy. Jedna 
z mieszkanek zgłosiła też pilną potrzebę 
zajęcia się starszymi mieszkańcami, którzy 
nie wychodzą już z domów: – Miasto po-
winno w tej sprawie coś przedsięwziąć. 
MOPS wymaga papierów, a wystarczyłoby, 
żeby sami mieszkańcy czy lekarze ich zgła-
szali, nikt nie wie, ile takich osób jest. Trze-
ba przyzwyczajać społeczność do niesienia 
wsparcia ludziom starym.

Problemów zgłaszanych przez mieszkań-
ców nie brakowało, jednym z głównych była 
budowa i utwardzanie poszczególnych ulic. 
Puszczykowianie pytali też o wiele innych 
spraw. Interesowali się przyszłością terenów 
Centrum Animacji Sportu przy ul. Kościelnej, 
gotowością szkół na przyjęcie 6-latków, 
wykorzystaniem przystani kajakowej na War-
cie. Wszystkie zostały przez Radę zanotowa-
ne (ok. 40). Po usystematyzowaniu trafi ą 
do Internetu. Radni zapowiedzieli, że za-
mierzają stworzyć internetową platfor-
mę komunikacji z mieszkańcami, co pozwoli 
na szybszy i lepszy kontakt na płaszczyźnie 
radni – mieszkańcy.                                            (red.)



4 wydarzenia

Po lekturze listu do redakcji pt. „Kiedyś Wielkopolski Park Narodo-
wy przestanie pełnić swoją rolę”, autorstwa Piotra Wojnowskiego, 

który ukazał się w majowym numerze GMP nie mogę zgodzić się 
z wieloma tezami przedstawianymi przez autora. 

Już pierwsze zdania listu (…Widząc błędy i niekompetencje władz 
lokalnych w planowaniu przestrzennym aż mnie diabli biorą.) jednozna-
cznie sugerują, że autor jest kompetentny do właściwej oceny pla-
nistycznych rozwiązań, a urzędnicy gminni odpowiedzialni za te zadania 
są kompletnymi dyletantami. Obawiam się jednak, że autor nie posiada 
żadnych kwalifi kacji, dających podstawy do tak jednoznacznych ocen. 

Oczywiście, każdy z nas ma prawo do własnego zdania, nikomu nie 
można tego odmówić.  W Polsce każdy „zna się” na zdrowiu czy polityce. 
Jednak, jeśli zachorujemy to idziemy do lekarza specjalisty, a nie do 
sąsiada znachora. Projektowanie domu także zlecamy architektowi 
posiadającemu niezbędne uprawnienia, a nie znajomemu, który sam 
twierdzi, że się na tym zna.

Nie można walczyć z rozwojem
- burmistrz odpowiada na list

Tymczasem w liście pan Wojnowski nie tylko sugeruje, ale nawet 
autorytatywnie stwierdza, że planowaniem przestrzennym w Gminie 
Mosina zajmują się przypadkowe osoby (…nie są to specjaliści od 
urbanistyki i planowania przestrzennego). Takie stwierdzenie jest całko-
wicie nieprawdziwe i dobitnie świadczące o braku znajomości przepisów 
i procedur związanych z planowaniem przestrzennym obowiązujących 
w samorządzie lokalnym.  W Urzędzie Gminy Mosina w referacie planowa-
nia przestrzennego i budownictwa pracują osoby posiadające stosowne 
wykształcenie i kwalifi kacje.  Również plany zlecane do opracowania 
przez urząd przygotowywane są przez specjalistów.  Widząc taką ocenę 
od razu nasuwa się zasadnicze pytanie: Na jakiej podstawie autor ocenia 
planistyczne działania gminy?  Aby dokonać takiej oceny konieczne jest 
kierunkowe wykształcenie i praktyka, tymczasem niektóre stwierdzenia 
autora są delikatnie mówiąc dalekie od profesjonalizmu. Autor sugeruje 
np., aby najpierw wybudować drogi, a dopiero potem rozpocząć budowę 
osiedli mieszkalnych. (…Tam, gdzie nie istnieje wspomniana wyżej 
infrastruktura drogowa, a dopiero się ją planuje nie można budować osiedli 
na setki mieszkańców). Nikomu raczej nie trzeba tłumaczyć, że droga, po 
której będzie jeździł sprzęt budowlany i ciężarówki dowożące materiały 
budowlane na place budów zostałaby zniszczona zanim powstałoby 
osiedle. Na tego typu rozwiązania mogą sobie pozwolić tylko najbogatsze 
kraje, w których wszystkie drogi są utwardzone.  W Polsce tak nie jest, 
a drogi buduje się tam, gdzie są domy. Jak można poważnie traktować 
wypowiedzi osoby, która próbuje udzielać takich „rad” planistom? 
Co powiedzieliby na to mieszkańcy od lat czekający na budowę ulicy, 
przy której mieszkają?

Autor dziwi się także, masowej migracji mieszkańców Poznania 
do miejscowości powiatu poznańskiego. Tymczasem, w tym zjawisku 
nie ma niczego niezrozumiałego. Podobne miały miejsce niemal w każ-
dym państwie Europy Zachodniej tyle, że tam 20-30 lat wcześniej. 
W naszym kraju dopiero od 20 lat, czyli zmiany ustrojowej zauważalna 
jest tendencja szybkiego rozwoju podpoznańskich gmin, takich jak 
Komorniki, Dopiewo, Luboń, Mosina, czyli gmin dysponujących atra-
kcyjnymi terenami pod zabudowę mieszkaniową. Z drugiej strony autor 
próbuje argumentować, że przez rzekomą fatalną politykę przestrzen-
ną gminy nieruchomości na terenie gminy Mosina i Puszczykowa tak 
straciły na wartości, że nikt ich nie chce kupować. Nie zauważył jednak, 
że nie tylko w tych gminach, ale w całej Europie wciąż panuje poważny 
kryzys na rynku nieruchomości. 

Pan Wojnowski wielokrotnie zarzuca także niszczenie przez Gminę 
Mosina walorów Wielkopolskiego Parku Narodowego. (…Już dziś 
dzięki szalonej i niekontrolowanej zabudowie zwierzyna z Parku nie może 
migrować, a do parku mało, co wchodzi. Park przez złą politykę prze-
strzenną sąsiednich gmin między innymi Mosiny jest skazany na zagładę.) 
–  alarmuje. Zapomina jednak o podstawowej zasadzie planowania 
przestrzennego, a mianowicie o zasadzie zrównoważonego rozwoju, 
którą kieruje się Urząd w pracach planistycznych.  Przyroda i osady ludzkie 
muszą żyć w koegzystencji. Historia miasta Mosina sięga XIV wieku, 

a WPN powołano do życia zaledwie kilkadziesiąt lat temu. Idąc tokiem 
myślenia autora wszystkie miejscowości położone naokoło WPN po-
winny przestać się rozwijać, bo zagraża to parkowi.  W swoim artykule 
pan Wojnowski wciąż zapomina o pewnych istotnych faktach. 
W przypadku WPN, „zapomina” np., że każda inwestycja zlokalizo-
wana w jego otulinie musi uzyskać pozytywną opinię dyrekcji parku. 
Bez tego dokumentu nic w otulinie powstać nie może. 

W liście pada również zarzut „zamachu na pałac w Rogalinie”, a nawet 
całego klucza rogalińskiego. (…Zastanawiam się, czy w takich sąsiednich 
Niemczech deweloper dostałby pozwolenie na budowę osiedla naprzeciw 
zamku Neuschwanschtein) –  kontynuuje pan Wojnowski. 

Trudno polemizować z tak absurdalnymi stwierdzeniami, bo każdy, 
kto choć raz był w Rogalinie wie, że w pobliżu pałacu i zespołu parkowe-
go nikt niczego nie buduje i nie będzie budował, ponieważ jest to 
niemożliwe. Zabudowa mieszkalna znajduje się (z wyjątkiem historycz-
nych domów między mauzoleum a Pałacem) po drugiej stronie drogi 

Mosina – Kórnik. W tekście pojawia się także określenie „klucz rogaliń-
ski”, do którego trudno się odnieść, ponieważ to pojęcie nie występuje 
w żadnych dokumentach planistycznych. Zdaniem autora cały ten 
obszar - niestety bez konkretnego określenia, jaki – powinien być objęty 
ochroną, jako zabytek i obszar chroniony. 

Mogę jedynie przypuszczać, że jeśli osoby odpowiedzialne w naszym 
województwie za ochronę zabytków uznałyby, że tajemniczy „klucz 
rogaliński” jest tak cennym obszarem byłby on chroniony tak jak pałac. 
Tak jednak nie jest, a gminę obowiązują konkretne przepisy, a nie po-
bożne życzenia.  

Warto w tym miejscu dodać, że w nowym Studium Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy Mosina w Rogalinie zmniejszono obszar 
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową (w stosunku do studium 
z 1998 r.). 

W liście znalazł się także akapit poświęcony oczyszczalni ścieków, 
przedstawionej, jako archaiczny truciciel powietrza. Autor znowu jednak 
zapomina dodać, że oczyszczalnia powstała w latach 80. I obecnie 
znajduje się w gestii Aquanetu a nie lokalnego samorządu. 

Trudno polemizować ze wszystkimi stwierdzeniami autora. Z jego 
artykułu można wysnuć wniosek, że Gmina Mosina to najgorsza pod 
względem planistycznym gmina w Polsce, z której wszyscy powinni 
uciekać drzwiami i oknami. Na szczęście tak nie jest, czego niestety 
nie zauważa ten „obrońca ładu przestrzennego”. W minionych latach 
nastąpiło wyraźne ożywienie na rynku budownictwa mieszkanio-
wego, a naszą gminę na swój dom wybiera coraz więcej osób. Na-
leży tu także podkreślić, że zwiększająca się liczba zameldowanych 
w naszej gminie osób przyczynia się także do jej rozwoju. Przecież 
jedno z głównych źródeł dochodu każdej gminy to udziały w podatku. 
Więcej podatników oznacza więc więcej pieniędzy w kasie gminy, któ-
re można przeznaczyć np. na budowę dróg, chodników, oświetlenia, 
czyli infrastruktury najbardziej pożądanej przez mieszkańców. 

Z całą stanowczością mogę też stwierdzić, że nie ma katastrofalnego 
zagrożenia Wielkopolskiego Parku Narodowego, z którym samorząd 
współpracuje na wielu płaszczyznach. Zastanawia mnie, dlaczego 
ożywienie pana Wojnowskiego, jako obrońcy przyrody i krajobrazu 
nastąpiło po wywołaniu tematu przebudowy drogi łączącej Mosinę 
z Poznaniem. Jedynej dogodnej drogi łączącej nas z Poznaniem, gdzie 
wielu z nas pracuje, uczy się.  Podczas spotkań poświęconych temu 
tematowi pan Wojnowski całkowicie neguje konieczność jej przebu-
dowy, tłumacząc to m.in. degradacją środowiska i niszczeniem WPN.  
W swoim artykule najbardziej krytykuje działania Gminy Mosina, chociaż 
w niej nie mieszka i niewiele o niej wie. Czytając list pana Wojnowskiego 
nasuwa się pytanie: Dlaczego jest takim wrogiem przebudowy drogi? 
Z troski o przyrodę? Czy może, dlatego, że jeden z wariantów rozbu-
dowy przewiduje – nad czym ubolewam – wyburzenie domu, w którym 
mieszka? 

Zofi a Springer 
Burmistrz Gminy Mosina
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Puszczykowo
emituje obligacje

W środę 13 czerwca podpisana zo-
stała dokumentacja wieńcząca 

procedurę emisji obligacji komunalnych 
Miasta Puszczykowa. Cena emisyjna jed-
nej obligacji będzie równa 1 tys. zł, 
a ich łączna wartość wyniesie 2 mln zł. 
Na agenta emisji obligacji w drodze 
konkursu wybrany został SGB Bank 
z siedzibą w Poznaniu, który m.in. z Go-
spodarczym Bankiem Spółdzielczym 
z Mosiny, prowadzącym obsługę ban-
kową budżetu Miasta Puszczykowa, 
tworzy Spółdzielczą Grupę Bankową. 

W siedzibie SGB Banku w Poznaniu 
w obecności Prezesa Zarządu Gospo-
darczego Banku Spółdzielczego w Mosinie, 
Przemysława Pilarskiego dokumenty 
podpisał Burmistrz Miasta Puszczykowa 
Andrzej Balcerek przy kontrasygnacie 
Skarbnika Miasta Piotra Łoździna. Emisja 
obligacji ma na celu spłatę wcześniej 
zaciągniętych przez Miasto Puszczykowo 
zobowiązań z tytułu kredytów.               (red.)

Na zdjęciu od prawej: Andrzej Balcerek Burmistrz 
Puszczykowa, Przemysław Pilarski Prezes Zarządu 
Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie, 
Piotr Łoździn Skarbnik Puszczykowa.

Wandale niszczący mienie w Mosinie nie mogą już czuć się bezkar-

nie. W nocy z 22 na 23 czerwca br. kamery systemu monitoringu 

zainstalowane na płycie Targowiska nagrały  jak wandale zniszczyli skrzyn-

kę energetyczną na mosińskim targowisku. Sprawą zajmuje się już policja.

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Po przeanalizowaniu 

nagrania okazało się że, kilka osób zniszczyło w nocy skrzynkę energetycz-

ną na targowisku. Straż Miejska zabezpieczyła właściwy fragment nagrania 

z monitoringu, na którym widać dewastowanie skrzynki energetycznej. 

Jak powiedział Waldemar Krzyżanowski, zastępca burmistrza Mosiny, 

zabezpieczone nagranie zostało przekazane mosińskiej policji, która 

wszczęła w tej sprawie postępowanie.

– Jesteśmy oburzeni takim postępowaniem i każdy taki przypadek zgłaszamy 

policji – dodaje burmistrz Krzyżanowski. 

Monitoring działa w Mosinie od maja tego roku. W systemie pracuje 

12 kamer rozlokowanych w miejscach o największym natężeniu ruchu 

samochodowego i pieszego. Lokalizacja kamer była konsultowana z policją 

i Strażą Miejską.

 Centrum Nadzoru mieści się w budynku przy  ul. Krotowskiego, 

w którym siedzibę ma Straż Miejska. Kamery działające w Mosinie pozwa-

lają na przesyłanie obrazu o dużej rozdzielczości w dzień i w nocy. Dzięki 

43. krotnemu optycznemu zoomowi możliwe jest m.in. rozpoznawanie 

twarzy i numerów rejestracyjnych pojazdów. Wszystkie mają także mo-

żliwość pełnego obrotu o 360 stopni. 

Monitoring „złapał” wandali
Jeszcze w tym roku planowany jest montaż kolejnej 

kamery – na wieży widokowej na Pożegowie. 

(red.)
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Półmrok, ta jedna świeca i głosy zza… 

Bo jak śmierć potężna jest miłość (…) 

żar jej to żar ognia – płomień Pański. Wody 

wielkie nie zdołają ugasić miłości!

Dobry wieczór, czołem i cześć – przed-

stawienie czas zaczynać. 

Nie sposób jednak się nie uśmiechać. 

Gdy zapukałam do drzwi dyrektora Marka 

Dudka, Alicji Adamskiej i Piotra Demutha 

z propozycją zorganizowania tego kon-

certu oni, jak zwykle otworzyli przed nami 

nie tylko drzwi Mosińskiego Ośrodka 

Kultury, ale również swoje serca gotowe 

nam pomóc. Nie wiem skąd biorą na to siły 

i jak znoszą to ich rodziny, ale jesteśmy im 

za to bardzo wdzięczni. Wyrażając zgodę 

ostrzegli mnie jednak, że z frekwencją 

na takich koncertach bywa różnie. Jaka 

była na naszym? Myślę, że w takim gronie 

wspaniale zabrzmiałoby „Sto lat” dla zna-

nej solenizantki.

Jednak dla wielu z nas od 10 lat 29 ma-

ja nie jest już taki „Magdalenowy”. Gdy 

przygotowania do koncertu włączyły 

swój piąty bieg z ust wielu rozmówców 

słyszeliśmy pytanie: „To już 10 lat?” Tak, 

dziesięć…

Jednak stanęliśmy przed gośćmi, aby 

zaświadczyć, iż czas rzeczywiście leczy 

rany. Jednak blizny i pamięć nie znikną 

nigdy.

Chcieliśmy, aby to spotkanie było powie-

wem, który zaniesie nasze głosy tak 

bardzo wysoko, aby Natalia usłyszała, 

że jesteśmy i pamiętamy. To spotkanie 

miało być krzykiem, który miał dotrzeć do 

TYCH uszu, niestety również wielu innych, 

iż kategorycznie nie zgadzamy się na to, 

aby ktoś odbierał życie naszym dzieciom!!! 

Ale to spotkanie miało być też kojącym 

szeptem dla Mateuszka, jego rodziców 

i rodziny, że nie są sami; że zawsze znajdzie 

się ktoś, kto będzie chciał pomóc. Bóg to 

jeden wie – nam nie jest wszystko jedno!

Ten wieczór miał dostarczyć wspaniałych 

wrażeń artystycznych – bardzo różno-

rodnych. Miał być momentem zatrzyma-

nia  i zadumy. Miał być prośbą i sygnałem, 

aby nie narzekać dopóki nie pojawi się ku 

temu naprawdę ważny powód.

Wiedzieliśmy, że gdy minie czas koncertu 

nadal nie będziemy znali odpowiedzi na 

pytanie, co może przynieść nowy dzień, ale 

nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak 

często w to wątpimy…

…W malutkiej kawiarence spotykają się 

uczniowie i nauczyciele SP Krosinko i LO 

Puszczykowo. Śpiewają, przy dźwiękach 

gitary recytują, ogłaszają swój „List do 

Boga”. Wzruszające dźwięki pianina, 

a wśród nich kolejne zdjęcia Natalii… 

Małej, większej, prawie na każdym rados-

nej i uśmiechniętej… nie widzę wszys-

tkich… Mogło być ich jeszcze tak dużo…

Na scenę wchodzi Jan Jurgiewicz – to 

on podjął się licytacji na rzecz rehabilitacji 

Mateusza Wieczorka – chłopczyka po 

Mosina, 29 maja 2012 roku, godzina 18.30, Mosiński Ośrodek Kultury

Wchodzę… I już za drzwiami obraz świata zamazują mi łzy. Dwie sztalugi. Dwie fotografi e. Dwa 

życia. Po lewej – ona, Natalia Nitoń. Przed tą sztalugą płonący znicz – jak wyrzut sumienia… 

Po prawej on – Mateusz Wieczorek. Zdjęcie i opis jego trudnego i pełnego cierpienia 4-letniego 

życia na zielonym tle – jak wyrzut nadziei…

Kolejne stopnie… Potykacz z hasłem „Dali szansę życiu” i lista tych, którzy ofi arowali swój czas, 

talent, dzieła, pomoc, aby pomóc charytatywności tego dnia: artyści, organizatorzy, gospodarze, 

Mosińska Biblioteka Publiczna, kwiaciarnie „Avangarden – fabryka bukietów” z Mosiny oraz 

„Dizajnernia kwiatowa” z Puszczykowa, mosiński gabinet kosmetyczny Agnieszki Fischer 

„Vital-Visage” z ul. Budzyńskiej, „Gospodarz” Witold Jasiński z Krosinka, „OPTY” Artur Odrowąż-

Pieniążek z Krosinka, „Radosna twórczość” Moniki Kosickiej, Anna i Piotr Ciemniejewscy, Anna 

Kędziora, Dominika Siąkowska-Goździk, Małgorzata Cieślewicz oraz Marzena Łaskarzewska.

Wchodzę do ciemnej sali… Na scenie zapalona świeca i napis:

DAĆ SZANSĘ ŻYCIU

Natalia Nitoń zamordowana przez nieznanego 

sprawcę w 2002 r.
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operacji wady naczyniowej w mózgu – 

tętniaka  żyły Gallena. Było to możliwe 

tylko dzięki pomocy ludzi dobrej woli oraz 

fundacji. Obecnie chłopiec jest intensyw-

nie rehabilitowany, a starania rodziców 

przynoszą widoczne efekty. Niestety, 

rehabilitacja jest bardzo kosztowna – opła-

ta za jeden turnus to ponad 4 tysiące 

złotych. Każda złotówka to krok do le-

pszego życia. 

W korytarzu stoją koleżanki pana Jana 

z T.W.A. „Elita” – sprzedają fanty – upo-

minki. Podana cena – kupuję to, na co 

mam ochotę.

Światła gasną. Przy pianinie Maciej Mar-

kiewicz. Zabiera nas w cudowny świat. 

Nie ma mowy, aby nie bisował! Po nim 

recital Agnieszki Szymańskiej. Kolejna licy-

tacja: drzewko bonsai, obrazy, fotografi e, 

wielki drewniany anioł, serwetki, możli-

wość wykonania obrazu, zabiegu kosme-

tycznego czy miesiąca aerobiku. Razem 

dla Mateusza 1626 zł! Teraz czas na tych, 

którym zawsze klaskać będę stukrotnie – 

mosińska grupa „Po Trzecie”. Jeszcze tylko 

podziękowania, wręczenie pamiątkowych 

lip i … fi nał. Wielu wyszło z sali MOK’u nu-

cąc niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad 

bale! Niech żyje bal – drugi raz nie zaproszą 

nas wcale!

Od 29 maja 2012 roku minęło już wiele 

dni… A ja nie mogę opuścić tego miejsca. 

Nie chcę pozwolić odejść tamtym emocjom. 

Słowa, które dotarły do organizatorów po 

tym wieczorze są najcenniejszym dla nas 

skarbem. 

…nie grają na bis, chociaż żal…

Kropka

Mateusz urodził się 15 marca 2008 roku, 

w 39 tygodniu ciąży – dostał 10 punktów 

Apgar. Kiedy skończył 3 miesiące  wykryto 

u niego olbrzymią wadę naczyniową 

w mózgu – tętniaka żyły Gallena. Prze-

kazano nas do Centrum Zdrowia Dzie-

cka, gdzie wykonano tylko operację 

wszczepienia zastawki komorowo-otrzew-

nowej, gdyż u małego wy-

kryto także wodogłowie 

oraz założono tracheosto-

mię. Z niewiadomych przy-

czyn nie wykonano emboli-

zacji tętniaka.                                                                                                                                       

Po kilku dniach  wypisano 

nas do domu, niestety 

wkrótce doszło do powikłań 

– krwawienia do komór. Dwa 

razy leżeliśmy z tego powo-

du w szpitalu w Poznaniu na 

N-CH. Ponieważ uznano, że 

Warszawa jest najlepszym 

miejscem do dalszego lecze-

nia przewieziono nas do CZD 

celem dalszego leczenia.  

W czasie pobytu w stolicy 

miały miejsce kolejne wyle-

wy. W sumie było 6 krwa-

wień do CUN. Ze szpitala 

wypisano nas w drugiej do-

bie wylewu i przewieziono 

do Poznania na Intensywną 

Terapię, gdyż rokowania dla małego były 

bardzo złe. Według warszawskich lekarzy 

wyczerpano bowiem już wszystkie możli-

wości leczenia. Po niedługim czasie wypi-

sano Mateusza do domu pod opiekę 

hospicjum domowego. W chwili obecnej 

nadal sprawują oni nad nim opiekę. 

Chłopiec w domu zaczął dochodzić do 

siebie – przybrał na wadze, po roku można 

było zacząć odzwyczajać go od tlenu 

– obecnie nie wymaga już tlenoterapii, 

niestety nadal ma rurkę tracheotomijną, 

gdyż nie można już jej usunąć.  

W marcu 2009 dowiedzieliśmy się, że 

w Niemczech jest profesor, który może 

operować Mateuszka. Lekarz ten po 

zapoznaniu się z dokumentacją medyczną 

z Polski zakwalifi kował go do leczenia 

wewnątrznaczyniowego. Ponieważ jest 

to drogi zabieg poprosiliśmy NFZ o refun-

dację zabiegu, niestety nie udało nam się, 

gdyż na wniosku do NFZ zabrakło nam 

1 pieczątki. Tylko dzięki pomocy ludzi 

dobrej woli oraz fundacji mogliśmy w li-

stopadzie wyjechać do Niemiec, gdzie wy-

konano tak długo wyczekiwaną operację. 

Obecnie dziecko jest intensywnie reha-

bilitowane, a nasze starania przynoszą 

widoczne efekty.

Mama Mateusza

Nawet, jeśli nie byłeś na koncercie – możesz 

pomóc!!!

FUNDACJA POMOCY OSOBOM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO” 

Stawnica 33, 77-400 Złotów

Nr konta:

89 8944 0003 0000 2088 2000 0010                        

KRS 0000186434

Tytułem:

na rehabilitację

Mateusza Wieczorka 93/W

Agnieszka Wieczorek

ul. Jeziorna 1   

62-050 Mosina           

tel. 698 626 952

Mosińska opozycja „oburzona” jest zaplanowaną 

w budżecie gminy odprawą emerytalną dla bur-

mistrza. 

Z wiadomości, które uzyskaliśmy w Urzędzie Miejskim 

wynika, że Burmistrz Zofi a Springer praw emerytalnych 

nabrała już w 2007 r.; i już w tym roku przez krótki okres 

Odprawa
dla burmistrza

pobierała świadczenia emerytalne (obecnie ma 44 letni staż 

pracy).
Nigdy nie otrzymała jednak należnej jej odprawy 

emerytalnej. Należy podkreślić, że każdemu pracownikowi, 
który pobiera emeryturę taka odprawa ustawowo 
przysługuje. 

– Czy burmistrza dlatego, że pełni funkcję samorządową 
należy tego prawa pozbawić?, pyta Zofi a Springer. 
– Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenie ustawowo 
należnego świadczenia czy to się komuś podoba czy nie. 
Czy tych kilku oburzonych opozycjonistów oczekuje, że 
burmistrz powinien zrezygnować z należnych mu ustawowo 
świadczeń? A może chcą, żeby z odpraw zrezygnowali 
wszyscy pracownicy „budżetówki”?                                               (eb)
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Grzegorz Stróżniak – 30 lat to bardzo dużo. Wiele się wydarzyło 

dobrego i dużo złego. Lombard to jednak marka, na której 

można budować. Ten zespół był dla mnie zawsze bardzo ważny. 

Nie pozwoliłem by go zniszczono, by o nas zapomniano i od 12 lat 

z Martą Cugier każdego dnia walczymy o Lombard. 

Marta Cugier – Wierzę w Lombard, w muzykę Grzegorza i choć 

nie zawsze jest różowo, idziemy dalej. 

G. Stróżniak – Nie ma recepty na hit. Przebój to suma pewnych 

sprzyjających okoliczności, przypadków, zdarzeń… Nie ma to nic 

wspólnego z muzyką, tekstem, wykonaniem, składem. Cieszę się, że 

udało mi się kilkanaście tych hitów napisać, wciąż tworzymy nowe 

utwory, jednak nie natrafi liśmy jeszcze na sprzyjające okoliczności. 

 

– Wasza aktywność wpisuje się też w działania charytatywne. 

Lubicie pomagać innym?

M. Cugier – To nie jest kwestia lubienia, a raczej kwestia ludzi, 

których się spotyka na swojej drodze, którzy dają ci możliwość 

pomocy. Wspaniałych organizacji, takich jak Olimpiady Specjalne, 

Caritas, Patria, Mam Marzenie i wiele innych, które o tę pomoc się 

do nas zwracają. Zaliczyłabym nas do typu wrażliwców, którym los 

drugiego człowieka nie jest obojętny.

 

– Co wam daje pomoc innym?

G. Stróżniak – Pozwala nam stać mocno na ziemi i doceniać 

wszystko to, co się w życiu ma i co się przeżyło, dzięki cudownym 

osobom wokół. 

M. Cugier – Radosne dzieciństwo, kochający rodzice…

G. Stróżniak – Zdrowie…   

 

– Grzegorz Stróżniak powiedział kiedyś, że „koncerty, to 

najbardziej obiektywny miernik popularności”. Które z do-

tychczasowych koncertów zapadły najbardziej w pamięci 

zespołowi Lombard? Często występujecie w „naszym” Poznaniu?

G. Stróżniak – Myślę, że była to nasza trasa z okazji 30 Rocznicy 

Powstania Solidarności w 2010 roku. Niezwykła atmosfera, wspa-

niali ludzie: Rzeszów, Lublin, Bytom, Szczecin, Jelenia Góra… czy 

ostatnio Wilno. Tłumy cudownych ludzi w patriotycznym unie-

sieniu. Tego się nie zapomina.

M. Cugier – W Poznaniu gramy rzadko, choć tu jest nasz dom. 

Nigdy nie zagraliśmy w tym mieście koncertu marzeń, a takie 

przeżywamy w całej Polsce, grając rocznie 60 koncertów dla 

kilkunasto tysięcznych tłumów. 
 

– Podczas koncertów często śpiewacie z osobami niepeł-

nosprawnymi na scenie.

M. Cugier – to wspaniałe doświadczenie, zważywszy na fakt, 

że osoby te są wspaniałymi wokalistami. Agnieszka Kubicka, 

Marek Siwek i Gosia Piasek pokazują, że niepełnosprawność 

nie jest przeszkodą do spełniania marzeń

G. Stróżniak – A wszystko za sprawą Marka Siwka, który zadzwo-

nił do mnie w 1998 roku i zaproponował, bym skomponował mu 

muzykę do jego tekstów. To on wprowadził nas w świat i problemy 

osób niepełnosprawnych. Dziś jeden z naszych wspólnych 

utworów śpiewany na najnowszej płycie Lombardu Showtime, 

której premiera już na początku października. 
 

– Czy taki występ odróżnia się od zwykłego koncertu?

G. Stróżniak – Śpiewamy z naszymi przyjaciółmi utwory 

Lombardu w duetach. Przeważnie Marta z Agnieszką, Gosią, 

a ja z Markiem, wszyscy razem śpiewamy Edukację i Przeżyj 

to sam, ostatnio Football Fans, hymn napisany na prośbę 

niepełnosprawnych kibiców piłki nożnej. 

Z MARTĄ CUGIER oraz GRZEGORZEM STRÓŻNIAKIEM

rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI

Zespół Lombard powstał ponad 30 lat temu – jaka jest tajemnica Waszego sukcesu i jaka 

jest recepta na dobry hit? Bo wasze piosenki takie jak: „Szklana pogoda” czy „Przeżyj to 

sam” wciąż są przebojami.
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M. Cugier – Jest w tych koncertach niezwykła energia i siła, każdy 

taki występ jest dla nas bardzo ważny. 

 

– Współpracujecie – utrzymujecie może kontakt z jakimś sto-

warzyszeniami lub fundacjami?

M. Cugier – Już od 13 lat wspieramy niezwykłe Wielkopolskie 

Olimpiady Specjalne, a koncerty dla dzieciaków dostarczają nam 

wiele niezwykłych wrażeń i pozytywnych emocji. Szczególne 

miejsce w naszym życiu zajmuje również Caritas Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej, przez lata dowodzony przez ks. Jacka Dziela. 

Patronujemy uzdolnione muzycznie dzieciaki z Domu Dziecka 

w Kołdrąbiu, ostatnio zakupiliśmy im potrzebne klawisze, mikro-

fony i mały sprzęt nagłośnieniowy. 

G. Stróżniak – Staramy się być wszędzie tam, gdzie możemy 

innym nieść radość. Niezapomnianym przeżyciem były także 

występy dla dzieci niewidomych i słabo widzących.

– „Tylko sam dojdziesz tam, jeśli chcesz dojdziesz wiesz...”. To 

cytat z pierwszego tekstu piosenki „Przeżyj to sam”, napisa-

nego przez 16 letniego Grzegorza. Co znaczą te słowa?

G. Stróżniak – myślę, że to moje kredo życiowe. Kiedy pisałem 

ten tekst miałem zaledwie 16 lat, ale już wiedziałem, że wszystko, 

co zrobię w życiu będzie zależało ode mnie. W życiu można osią-

gnąć wszystko, jeśli bardzo się tego pragnie i włoży się w to 

maksimum pracy i wysiłku. Ja jestem na to dowodem i Marta 

również, ale i Marek Siwek i Agnieszka Kubicka, i nasi Olimpijczycy 

z Wielkopolskich Olimpiad Specjalnych. Jeśli się czegoś bardzo 

pragnie to marzenia się spełniają.

 

– Niedawno odbyła się premiera Waszej nowej piosenki pt. 

„Football Fans”. Jak ona powstała?

G. Stróżniak – Utwór Football Fans powstał na prośbę 

niepełnosprawnych kibiców piłki nożnej skupionych wokół Fun-

dacji Św. Jadwigi. Później zagraliśmy go podczas charytatywnego 

koncertu dla Drużyny Szpiku. Piosenka się tak spodobała Euro 

Poznań 2012, że powstał do niej teledysk, promujący ideę kibico-

wania bez podziałów i bez agresji. 

 

– A o czym jest „Football Fans”?

M. Cugier – W utworze chodziło nam o to, by zarazić ludzi 

jednością kibicowania. W piosence podkreślamy, że gdy piłka jest 

w grze nie jest ważne, kto wygra, ważne jest widowisko sportowe 

na wysokim poziomie i idea fair play. Mamy w Polsce wspania-

łych kibiców pełnosprawnych i niepełnosprawnych i wszyscy 

czekamy na niezapomniane widowiska, które odbywać się będą 

na naszych nowych polskich stadionach, budowanych na Euro 

2012, ale przecież służyć nam będą przez długie lata. 

– W styczniu ukazała się Wasza najnowsza płyta „ShowTime”, 

śpiewacie na niej miedzy innymi z Markiem Siwkiem piosenkę 

„Pod skórą”...

G. Stróżniak – Marek Siwek jest naszym niepełnosprawnym 

przyjacielem, z którym od kilkunastu lat koncertujemy w projek-

cie Symbioza. Jest chory na SM i wygrał walkę z chorobą 

nowotworową. Pisze piękne teksty, dlatego postanowiliśmy 

zaznaczyć tą współpracę, umieszczając jeden z naszych wspólnie 

napisanych utworów na autorskiej płycie Show Time. Chcieliśmy 

zwrócić tym samym uwagę publiczności na problemy osób 

niepełnosprawnych w Polsce. Marek ma pasję i przekaz skiero-

wany nie tylko do swojego środowiska. Kiedy śpiewa znikają 

wszelkie bariery, a niepełnosprawność schodzi na drugi plan. 

– Na płycie znalazło się 11 kompozycji. O czym one są?

G. Stróżniak – Płyta Show Time to 11 przemyślanych utworów, 

które stanowi  11 kart z dziennika Lombardu.  To nowoczesny ma-

teriał, w którym zespół bawi się gatunkami muzycznymi, korzysta-

jąc z możliwości współczesnej techniki. Lombard kolejny raz 

udowadnia, że muzyka nie ma dziś granic. Tu rock miesza się z po-

pem, rapem, elementy ciężkiego grania z elektroniką, akustycz-

nym brzmieniem gitary, kontrabasu czy  orkiestry smyczkowej.

M. Cugier – Teksty są częściowo w języku angielskim, jednak 

na tyle komunikatywnym, by każdy z łatwością zrozumiał, co 

autor miał na myśli. Poruszamy w nich tematykę społeczną „Why? 

– (Dlaczego)”, gramy o problemach współczesnego świata – „I say 

stop! (Wołam stop!)” – przeciwko wojnie, przemocy i terroryzmo-

wi,  „Roads to freedom” o drogach do wolności, nie uciekając 

jednak od bardzo osobistych wyznań.  „Szara ulica” jest o prze-

mijającym czasie,  o miłości – „Feel like angel”, o  życiu na scenie,  

w Lombardzie – „Musical” i o polskim szołbiznesie – „Show-made 

in Poland”. „Życzę Ci miłego dnia” jest lekkim ukłonem w kierun-

ku starych fanów Lombardu, jednak na tyle przemyślany, by nie 

być banalnym.  W dwóch kompozycjach pojawiają się również 

goście. Autor tekstów, niepełnosprawny wokalista Marek Siwek, 

we wzruszającym „Pod skórą”. Raper Kebab, którego zespół poznał 

podczas koncertu w Zakładzie Karnym w Nowogardzie. W utwo-

rze „It is not to late” przestrzega on przed braniem narkotyków. 

Na koniec w ramach bonus traku znajduje się piłkarski hymn 

kibiców Football fans.

– W ubiegłym roku obchodziliście  jubileusz 30-lecia na scenie 

Lombardu, jakie są dalsze plany?

G. Stróżniak – Płyta Show Time ukazała się w lutym 2012 roku. 

Teraz przyszedł czas na Swing, projekt, który realizujemy wraz 

z zaproszonymi poznańskimi muzykami jazzowymi, oraz DVD 

z koncertami zarejestrowanymi w 2010 roku z okazji 30-lecia 

NSZZ Solidarność, mnóstwo ciekawych koncertów w Polsce 

i na świecie. Reszta niech pozostanie niespodzianką.

Zapraszamy na www.lombard.pl

– Serdecznie dziękuję Wam za wywiad i życzę wszystkiego 

dobrego!
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Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że Beata 

Buchwald, nauczyciel historii w Zespole Szkół 

w Mosinie, została laureatem konkursu „Lekcja 

dobrej historii” organizowanym przez Instytut 

Badań Edukacyjnych.

Przedmiotem konkursu były dobre praktyki w nauczaniu 

historii w szkołach gimnazjalnych. Jury konkursu uznało 

praktykę Beaty Buchwald za pomysłowe i skuteczne narzędzie 

rozwijania u uczniów umiejętności ogólnych z zakresu 

historii, wskazanych w podstawie programowej. Zdaniem 

jury praktyka ta może przyczynić się do podniesienia jakości 

nauczania historii i zasługuje na popularyzację.

Scenariusze zajęć proponowanych przez Beatę Buchwald 

staną się częścią publikacji wydanej przez Instytut Badań 

Edukacyjnych, a sama laureatka w dniach 21-23 czerwca 

podczas rozdania nagród prowadziła warsztaty dla nauczycieli. 

Gratulujemy!

Anna Balcerek-Kałek

Nauczyciel Zespołu Szkół w Mosinie 
laureatem ogólnopolskiego konkursu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-

wawczy w Mosinie gościł przed-

stawicieli Fundacji Pomocy Osobom Nie-

pełnosprawnym „Filantrop”, którzy przy-

jechali z wizytą w ramach projektu pro-

mującego pozytywne postawy w stosun-

ku do osób z niepełnosprawnością. Ce-

lem spotkania, które poprowadził redaktor 

naczelny pisma ruchu twórczego osób 

niepełnosprawnych „Filantrop” i przewo-

dniczący zarządu Fundacji, Marcin Baje-

rowicz było także zachęcenie uczestników 

spotkania do udziału w twórczych dzia-

łaniach osób niepełnosprawnych. Opo-

wiedział on o niepełnosprawnych auto-

rach, 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.

Spotkanie z twórczością 
niepełnosprawnych artystów

Prowadzący spotkanie przedstawił rów-

nież kilka książek wydanych przez Funda-

cję, zawierających twórczość literacką osób 

niepełnosprawnych, m.in. autobiografi ę 

malującej ustami artystki Marioli Wower 

ze Stęszewa pt. „Dwie sekundy, które 

zmieniły moje życie”. 

Wraz z M. Bajerowiczem do Ośrodka 

przyjechały: Karolina Kasprzak – publi-

cystka „Filantropa”, oraz Justyna Maty-

siak – często obecna na łamach mie-

sięcznika uznana artystka sztuki art-

brut, uczestniczka Warsztatu Terapii 

Zajęciowej „Krzemień” w Poznaniu. Pod-

czas spotkania obecne były również Dy-

rektor SOSW Bożena Mazur oraz Wice-

dyrektor Renata Pawłowicz. 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 twór-

czości, zakończona zachętą do współpra-

cy z miesięcznikiem Filantrop. Każdy z ucz-

niów otrzymał bezpłatny egzemplarz cza-

sopisma. 

W spotkaniu wzięli udział uczniowie 

klas PP, oraz klas gimnazjum z oddziałów 

przy ul. Topolowej, przedstawiciele klas ze 

Szkoły przy ul. Kościelnej, a także grupa 

uczestników z zaprzyjaźnionego Domu 

Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie wraz 

z Kierownikiem Jerzym Pelowskim. Po im-

prezie goście zwiedzili Ośrodek. Byli pod 

ogromnym wrażeniem oglądając ośrod-

kowe pracownie: Biofeedback, Rezonans 

Stochastyczny, pracownię logopedyczną 

czy Salę Doświadczania Świata. Bardzo 

chwalili też aktywny udział naszych ucz-

niów w spotkaniu. Byli zaskoczeni ich za-

angażowaniem i gotowością do podejmo-

wania rozmowy. Bardzo cieszą takie po-

chlebne opinie na temat naszych uczniów. 

Oby było ich jak najwięcej.

Ewa  Malinowska

Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mo-

sińska zaprasza 19 sierpnia, podczas imprezy 

„Szeroko na Wąskiej” w Mosinie na kiermasz ksią-

żek (kupno, sprzedaż, wymiana, recenzja, dysku-

sja). „Książki nie lubią być więzione w domu 

na półkach, wolą krążyć z rąk do rąk i być czytane…”.

Z A P R O S Z E N I E
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Uczniowie SOSW w Mosinie wraz z wychowawcą Romanem Marcinkowskim i wi-

cedyrektorem Renatą Pawłowicz uczestniczyli w zorganizowanym przez Po-

wiat Poznański marszu: „Idź, aby dojrzeć”. Marsz i piknik rodzinny, który odbył się 

16 czerwca był imprezą promocyjną związaną z wrześniowym otwarciem pierwsze-

go w Europie Parku Orientacji Przestrzennej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

„Idź, aby dojrzeć”
W ubiegłym tygodniu władze samo-

rządowe Gminy Mosina w osobach 

pani Burmistrz Zofi i Springer oraz Zastępcy 

Burmistrza – Waldemara Krzyżanowskiego, 

podpisały z Prezesem Zarządu Firmy Hun-

ters Piotrem Żyłkowskim oraz Lechem 

Ginterem – Dyrektorem Regionu, umowę  

na ochronę wieży widokowej na Pożegowie 

i przystani w Dymaczewie Nowym. Umowa 

podpisana została z profesjonalną fi rmą 

ochrony osób i mienia HUNTERS, która za 

symboliczną kwotę będzie ochraniać nasze 

dwa obiekty. Podpisując stosowne umowy, 

obydwa obiekty będą monitorowane nie 

tylko przez wspomnianą  fi rmę, ale oczywiś-

cie tak, jak to do tej pory  funkcjonowało, 

również przez policję i straż miejską” 

– mówi Waldemar Krzyżanowski. O objęciu 

dodatkową ochroną wieży widokowej zde-

cydowano po zdewastowaniu w maju  

br. świeżo nasadzonej zieleni oraz koszy 

na śmieci, dodaje zastępca burmistrza. 

Podpisanie umowy z Grupą Hunters to ko-

lejny etap poprawy bezpieczeństwa w gmi-

nie. Niebawem do całego systemu ochrony 

opartego na profesjonalnych służbach, doj-

dą kamery monitoringu miejskiego. Trwają 

rozmowy z projektantami, którzy szukają 

rozwiązania, umożliwiającego zamocowanie 

urządzeń, zasilanych przez alternatywne 

źródła energii. Oprócz tego, kamerę na wie-

ży widokowej planuje zamontować także 

Nadleśnictwo Konstantynowo. To urządze-

nie będzie jednak wykorzystywane do 

ochrony przeciwpożarowej lasów.             (red.)

Wieża widokowa
i przystań żeglarska
pod nadzorem

Celem tego wydarzenia było zwrócenie uwagi na trudności, na które natrafi ają na 

co dzień osoby z dysfunkcjami wzroku. Widzący uczestnicy marszu  mogli przejść trasę 

marszu ze specjalnymi opaskami na oczach. Z naszego grona z opaską na oczach szedł 

przez cały marsz – Piotr Oltman. Piechurzy spotkali się pod Ratuszem w Poznaniu. 

W marszu brał udział Starosta Poznański – Jan Grabkowski i Wicestarosta – Tomasz 

Łubiński.

Przemarszowi towarzyszyła „parada śmiesznych twarzy” przygotowana przez Teatr 

Porywacze Ciał. Trasa marszu przechodziła przez strefę kibica, co było dodatkową atrakcją 

dla naszych wychowanków. 

Marsz zakończył się na Dziedzińcu Różanym Zamku, gdzie odbył się rodzinny piknik. 

Na najmłodszych czekały liczne atrakcje: pokazy magicznej fi zyki, modelowanie 

balonów, lody, wata cukrowa i upominki z logo Powiatu. Wszyscy uczniowie bardzo 

dobrze się bawili i zadowoleni wrócili do Mosiny.                                                    Renata Pawłowic

Pielęgniarki rodzinne Promed świadczą usługi dla 

pacjentów na terenie gminy Mosina od 1 maja 2012. 

Jest to działalność z zakresu pielęgniarstwa środowiskowego 

na podstawie umowy z NFZ. 

– Realizujemy zlecenia lekarzy rodzinnych, pediatrów, spe-

cjalistów oraz poszpitalne w miejscu zamieszkania pacjen-

ta. Usługi i czynności pielęgniarskie, które wykonujemy to 

m. in.: iniekcje domięśniowe, podskórne, opatrunki (rany 

przewlekłe, odleżynowe), pomiary: ciśnienia, tętna, pozio-

mu glukozy we krwi na glukometrze bez zlecenia leka-

rza, zabiegi pielęgnacyjne (pomoc w czynnościach higie-

nicznych), profi laktyka i edukacja zdrowotna. Ponadto obej-

mujemy opieką pacjentów, którzy ze względu na stan 

zdrowia czy potrzeby wymagają systematycznych wizyt 

pielęgniarki w miejscu zamieszkania. Gabinet w Mosinie 

przy ul. Dworcowej 4 (budynek Ośrodka Kultury) jest czynny 

od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. Tam również 

realizujemy zlecenia i wykonujemy zabiegi pielęgniarskie. 

Jesteśmy pięcioosobowym zespołem pielęgniarek, dostęp-

ność pacjenta do naszych świadczeń jest duża. Mamy długo-

letnie doświadczenie – praca w oddziałach szpitalnych –

chirurgicznych, internistycznych, pediatrycznych oraz w śro-

dowisku pacjenta. Z naszych usług może korzystać każdy 

ubezpieczony mieszkaniec Mosiny i gminy. Wystarczy złożyć 

prawidłowo wypisaną deklarację do pielęgniarki środowiskowej.

Poniżej podajemy kilka informacji dotyczących wyboru 

lekarza, pielęgniarki i położnej środowiskowej. Jeśli chcecie 

Państwo zostać naszymi pacjentami to zapraszamy do gabinetu 

przy ul. Dworcowej 4 lub prosimy o telefon – umówimy spot-

kanie i przyjedziemy.

Joanna Faleńska, tel. 721 689 702,

Lidia Piaskowska 607 480 256,

Maria Spaleniak 781 308 408.                                                Red.

Pielęgniarki z długim stażem
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Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksią-

żki w Mosińskiej Bibliotece po-

święcone książce Catherine Epstein 

„Wzorcowy nazista. Arthur Greiser 

i  okupacja Kraju Warty” miało niety-

pową formułę. Połączone było z wer-

nisażem wystawy pracowni plastycznej 

MOK-u „Jeziory. Z historią w tle”, zor-

ganizowanym przez p. Joannę Jane-

Oryginalna misa Hitlerjugend 
a tajemnica schronu
w Greiserówce

cką-Rembowską oraz dwoma prelek-

cjami dotyczącymi rezydencji hitlerow-

skiego namiestnika. Pani Wanda Bech 

– „korespondent wojenny”, której 

publikacje na temat Greiserówki od 

lat ukazują się w prasie; i pani Irena 

Piotrowska – przez 30 lat związana 

z prewentorium – skoncentrowały się 

na próbie wyjaśnienia tajemnicy schro-

nu przeciwlotniczego, z dużym praw-

dopodobieństwem wybudowanym 

przez gauleitera (Greiser posiadał 

dwa takie schrony w mieszkaniach 

w Gdańsku i Poznaniu). Panie zapo-

wiedziały swoją wyprawę w poszu-

kiwaniu tajemnicy budowli w Jeziorach. 

Goście i członkowie DKK podzielili 

się mnóstwem osobistych wspomnień 

i ciekawostek związanych z postacią 

namiestnika i z jego siedzibą. Punk-

tem kulminacyjnym spotkania, który 

wprawił nas w podziw i rozbawienie, 

było wręczenie przez pana Tomasza 

Jaksia pani Bech wielkiej, aluminiowej 

misy skradzionej w 1945 r. z byłej 

siedziby władz Hitlerjugend. 

Jeden z akwarelowych obrazów 

przedstawiający Greiserówkę, którego 

autorką jest pani Danuta Helak, został 

podarowany drugiej prelegentce, któ-

ra pokazując zasłoniętą żaluzję w oknie

od „swojego” pokoju, mówiła o latach, 

podczas których zajmowała się chorymi 

dziećmi przebywającymi w prewen-

torium. 

Po prelekcjach dyskusja potoczyła 

się w trzech kierunkach: czy warto 

zbrodniarza hitlerowskiego, inicjatora 

rozwiązania „kwestii żydowskiej” za-

szczycać pisaniem jego biografi i; jak 

możliwy był tak przerażający rozziew 

pomiędzy życiem osobistym i przes-

tępstwami nazisty; oraz na temat wad 

i zalet amerykańskiej publikacji (autor-

ka wydobyła na światło dzienne listy 

Greisera z celi śmierci pisane do żony).

Kończąc dyskusję o gauleiterze i je-

go rezydencji czuliśmy niedosyt – z pe-

wnością nie wyczerpaliśmy tematu – 

oczywiście czekają na nas skarby z nie-

zbadanego schronu. Nie znalazło też 

odpowiedzi powracające jak refren 

uporczywe pytanie: dlaczego obiekt 

w Jeziorach, który przez lata służył 

dzieciom, nie tylko nie spełnia swej 

poprzedniej funkcji, ale nawet nie jest 

dostępny dla ogółu zwiedzających?

Zofi a Staniszewska
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Heluta poleciała do miasta ino po ćmiki, cipsy i browar 

i zaro miała być nazot. A ji nima i nima., Mietas cołki 

wew nerwach łazi z kunta w kunt, w te i wefte. Od amerykan-

ki do łokna i szpycuje na ulice a Heluty nima i nima. Ze stoło-

wygo do sypialki i nazot do stołowygo. Zaro mo byc Heniek 

ze Zygóm i byndum łoglundać mecz wew telewizorni. Nasi 

majum dzisiej wygrać bez dwóch zdań i czasnóńć im bude 

zaro na poczuntku, a najlepi dwie. Stołowy Mietas oświad-

czół Helucie że jes sferóm kibica i mo im sie nie pałyntać ino 

jak chce to mo iś na balkun, tam jes ogródek do tych co ćmi-

ków nie polum. Dur szplina dostoł. Jak u Heńka ostatnio 

buł na meczu to se kupiół bioło-czerwunóm hake zez takim 

dindolojdkiym i taki szyrochalny szal na szyje. Na tym szalu 

zez jedny struny stojał napis „Polska”, a zez kuńców po dwa 

orły nasze biołe. Heluta go wyzwała, że wyćpiół tyle grosza 

na marne, bo przeciyż lato jes a ón szal se lajnół jakby zima 

szła. Zyga zaś do swojygo auta se przykryńcół takie dwie małe 

choróngiewki zez każdy strony po jedny. Jak sie zejdum tedy 

ciungle godajum o jednym: co któ kumu i czymu mu nie 

podoł pióły, a czy nasi tero wreszcie wygrajum, czy remis im 

starczy i co bydzie jak tamci nie dadzum rady. Spiłować z nimi 

nie idzie do cna i we łbach im się poprzewrocało. Wczoraj im 

wyszło, że najlepi by buło jakby Muraś podoł najpiyrw do Ku-

by tyn leko zez dwóch by okitowoł i do Piszcza na lewum 

strune, a tyn podciungnie do przodu i zazoluje do Lewygo 

a Lewy szczupokiym i w samo okno i bydzie gol. 

Oż wreszcie Heluta ze sprawunkami nazot przyleciała i od drzwi 

zaczuła mu nadawać:

– Mietas, Ty nawet nie zagaduj, kogo żym spotkała, nu Mag-

de, mojum kumpele z budy. Óna dawno miyszko wew Mo-

sinie, jeszczy za panne tam miyszkała. Tej, dwa dziecioki ma-

jum, a jedyn ji chłopok jes elegantym z Mosiny. Co tak na mnie 

sie glapisz, dobrze godum, elegantym z Mosiny. Łe, tej óni tam 

wew ty Mosinie co roku majum takie zawody i sie ścigajum. 

Któ wygro tyn jes piyrszy, kapujesz? Najpiyrw podobno wew 

magistracie muszum podać sie ci co chcum sie ścigać na tego 

eleganta i sie wiara zgłoszo ale nie wszyscy, ino tak zes dwóch-

czech, nu góra ćtyrech. Potym tej fotograf ich zdyjmuje i zez 

tym zdjyńciym idum do gazyty, ale każdy jedyn ze swoim. 

Muszum podać coś o sie tak jak mosz stojeć na plakatach co na 

posłów wybiyrajóm. 

Kuniecznie trzeba na-

pisać czymu tyn 

ktoś chce być ele-

gantym i co bydzie z 

tym robiuł kiedy go 

wybiorum. Magda

powiado, że tyn ji 

chłopok za wiele 

sie nie musioł stalo-

wać, bo ón jest tak dobrze ułożuny, że szkoda godać. Potym 

wiara z miasta bez cołki maj wycino takie kwitki zez gazytów i bez 

listowygo wysyłajum chybo do tego magistratu. Wygrywo tyn co 

mo najwiyncy kwitków. Tej, podobno na samym rynku ustawiajum 

wielkum wyche i dopiyro pokazujum ktu co wygroł. W dumu 

radoche mieli jak selera i podobno co roku wew maju tak robium 

i wiara sie leje o tego eleganta bo nawet takum małum figurke 

dawajum. U nich zaro se ustawili na telewizorze aby barzy buło 

widać.

– Helutka nie bryncz tyle, bo jo żym jes cołki wew nerwach 

przed meczym i bez to euro cołkiym sie wykóńcze, o Zyga już idzie 

a Heniek zaro bydzie.                                                                   Roman Czeski

Polski w turnieju niestety już nie 

ma. Jednak nie do opisania jest 

to, co działo się w wielu miejscach 

w naszym kraju, gdy ogarnęła 

nas euforia po remisie z Rosją. Jak 

grzyby po deszczu rosły strefy 

kibica, zarówno te zorganizowane 

jak i spontanicznie zaaranżowane 

w restauracjach lub pubach. Także 

Mosina zadbała o to, by mieszkańcy 

naszej gminy mieli swoje miejsce 

do kibicowania piłkarzom z orzeł-

kiem na piersi.

Pod wielkim namiotem ustawiono 

olbrzymi ekran, na którym wyświe-

tlano mecze. Organizatorzy zadbali także o 

ławki i stoły, a także o posiłki i napoje, które 

można było bez problemu wnieść do strefy. 

O ile podczas pamiętnego meczu z Grecją 

8 czerwca, publiczność nie odwiedziła zbyt 

licznie strefy kibica, to z każdą następną 

potyczką naszej reprezentacji, tłum gęstniał. 

Strefę urządzono tuż obok Stadionu 

Miejskiego przy ul. Konopnickiej w Mosinie. 

Strefa kibica w Mosinie
Licznie zgromadzona publiczność 

mogła wspólnie cieszyć się z bramek 

Lewandowskiego i Błaszczykowskiego 

dzięki współpracy Urzędu Miejskiego, 

Ośrodka Sportu i  Rekreacji oraz 

Mosińskiego Ośrodka Kultury. Oprócz 

meczów reprezentacji Polski, publiczność 

mogła zobaczyć na wielkim ekranie także 

transmisje półfi nałów   i fi nału Mistrzostw 

Europy. Niestety po jakże nieszczęśliwym 

meczu z Czechami, mosińscy kibice 

mogli zaśpiewać tak samo jak reszta 

fanów polskiej reprezentacji: - Nic się nie 

stało! Polacy, nic się nie stało! Ale chociaż 

odpadliśmy z turnieju, to kibice jeszcze 

długo będą dziękowali piłkarzom za 

emocje, które przeżyli, za miasta i ulice 

tonące w barwach biało-czerwonych, za 

radość i smutek. I pomyśleć, co by się działo, 

gdybyśmy wygrali.

Piotr Mikołajczak

Co roku wew maju tak robium         
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Jakbym był trenerem
No, co ja tutaj jeszcze robię, kurde molek? Albo nie, nie teraz, 

poczekam chwilę i zmieniam robaka. Oni tak grają bez sensu, 

kto widział żeby dać się tak ograć. Tylko remis. Jakby tamten bramkarz 

wtedy nie był za tego, kto wie, co mogłoby być. Chyba ten jest lepszy, 

chociaż bo ja wiem. Kurde molek, musimy dzisiaj wygrać a tamci 

powinni zremisować. Jeszcze dwie godziny do meczu, nie wytrzy-

mam, zwijam chyba zestaw. Tylko spokojnie, tylko spokojnie, ostatnio 

niepotrzebnie się denerwowałem i co, nic nie dało. Wszystko przez tę 

trawę, ślisko jak diabli, a ci tak dużo biegali. Powinni bardziej skrzydła-

mi atakować. Jakbym był trenerem, to mnie musieliby słuchać, a nie 

tak każdy gdzieś biegnie i nic z tego nie ma. Na skrzydłach zawsze 

zostaje najwięcej miejsca, a wszyscy patrzą na środek boiska. Kurde 

molek, tylko spokojnie, jestem na rybach w końcu. Muszę kończyć, 

zanim zajadę do domu, korek może na drodze się trafi ć i co. Nie zdą-

żę. Bez nerwów stary, jaki korek na tej polnej drodze, no nie. Jakbym 

był trenerem, to przede wszystkim usiadłbym wyżej na stadionie, 

bo przecież co on tam na dole widzi? Nic. I jeszcze niepotrzebnie 

tak krzyczy i nikt go nie słyszy jak cały stadion śpiewa. Im trzeba 

powiedzieć wcześniej, co mają robić, a nie dopiero przy wszystkich się 

namawiać jak mają grać. Za późno na takie narady i jeszcze pokazuje 

swoim zawodnikom, co mają robić, gdzie się ustawić, aby wbić gola. 

A na tym wielkim telebimie widać go i tamci zaraz mogą tak się usta-

wić, że w tych miejscach są pierwsi. Kurde molek! I pies jest pogrze-

bany. Takie uwagi winny być robione po cichu, aby nikt nie wiedział

i z ukrycia atakować swoją taktyką. Jakbym był trenerem, nikogo bym 

nie słuchał, tylko do bramki wstawiłbym tego pierwszego, co umie 

faulować, tak bym zrobił bez dwóch zdań! Wiadomo, czasem trzeba 

faulować naumyślnie, a ten udowodnił, że świetnie ma opanowane 

łapanie za nogi. Przecież jest jasne, iż w ten sposób oni pierwsi nam 

nie wbiją gola, a nasi mogą zajść daleko. Najpierw powinien zaraz 

za środkiem boiska Muraś faulować tego ich najlepszego, jak jemu się 

nie uda, wtedy wkracza Wasyl tuż przed polem karnym i dopiero, gdy 

jemu się nie uda trafi ć w przeciwnika, do akcji włącza się bramkarz. 

Jeszcze tylko spokojnie, kurde molek, tylko spokojnie.

Co ja tam mam na haczyku? Chyba nic. Kiedy było to branie nie 

widziałem, jak mogłem nie widzieć, kiedy cały czas patrzę na spła-

wik. Dobra, ostatni czerwony robak i jadę do domu. Godzina do me-

czu. Albo takie główkowanie, kurcze blade. Jakbym był trenerem, 

wtedy dopiero nauczyłbym ich główkowania. Jak który jest za 

niski, wtedy powinien, wyskakując do piłki, delikatnie oprzeć się na 

plecach tamtego, ale tak, aby sędzia nie zauważył. Wtedy można 

spokojnie skierować piłkę prosto do siatki, a nie gdzieś obok i nawet 

nie trafi ć w bramkę. Dwóch naszych w tym czasie zasłania wszystko 

ich bramkarzowi, żeby nie widział dokładnie. Zawsze uważałem, 

iż najlepiej wyskoczyć wysoko. Koniecznie zawodnicy muszą pamię-

tać, że z lewej strony kopie się piłkę lewą nogą, a z prawej odwrot-

nie się stoi. Proste. Przecież stałe fragmenty trzeba wyćwiczyć 

na treningach, na planszach, bo na boisku nie ma na to czasu. 

O cholipa, zwijam zestaw, zostało pół godziny do meczu. Ale co to, 

jakiś zaczep tak po dnie cały czas idzie, nie, ryba chyba, znowu do 

dna przymurowała. Tylko spokojnie, kurde molek, patrzcie, patrzcie, 

jaki piękny lin mi się trafi ł. Brania znowu nie zauważyłem. Teraz już os-

tatni raz zarzucam. To musiało być delikatne branie, kurde molek, 

te większe ryby tak czasem robią. Skubnie troszeczkę taka, spróbuje 

i płynie dalej. Ciekawe, skąd tutaj się wziął taki piękny lin. Jeszcze 

nigdy takiego nie złowiłem i to na małego czerwonego. A przecież 

nęciłem bardziej w lewo, a on zupełnie przy tej trzcinie wziął, tak tak, 

przy tej trzcinie. Podobno liny właśnie w ten sposób żerują, capnie 

za haczyk i do dna, jak przymuruje wtedy od dna ciężko go oderwać. 

Leszcz inaczej się zachowuje, łatwo go zaraz wyciągnąć na powierz-

chnię i tak nie walczy jak ten lin, tylko się położy na boku i cały czas 

go widzisz. Chyba, że było inaczej. Muszę sobie go obejrzeć, no nie, 

dwa kilo na oko. Co to znowu, spławika nie widzę. Zwijam zestaw, 

coś siedzi, ładnie walczy. O! Leszcz, ale piękny, brązowy! Kurde molek, 

ale brania, szybko czerwonego, tylko spokojnie, tylko spokojnie. 

Która godzina? To już kończy się pierwsza połowa. Teraz jak mi tak 

ładnie biorą, to niech tam sami sobie grają, dobrze, że nie jestem 

trenerem.

eRCZe „Spławik”

Mosina wśród najbardziej usportowionych 
gmin powiatu poznańskiego

Gmina Mosina zalicza się do najbardziej usportowionych 

 w powiecie poznańskim. 5 czerwca br. w Swarzędzu od-

była się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo spor-

towe szkół powiatu, podczas której przedstawiciele Gminy 

Mosina – Sławomir Ratajczak, zastępca Burmistrza oraz Agnieszka 

Szymańska, dyrektor Gimnazjum nr 1 – odebrali z rąk wicesta-

rosty Tomasza Łubińskiego puchar za III miejsce w kategorii 

„Najbardziej usportowiona gmina w powiecie poznańskim”. 

W rywalizacji o tytuł najbardziej usportowionej gminy biorą 

udział wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z terenu powiatu 

poznańskiego. Uczniowie zdobywają punkty, rywalizując w za-

wodach sportowych, organizowanych na terenie powiatu poz-

nańskiego. Po zsumowaniu punktacji wszystkich zawodów wy-

łaniane są najbardziej usportowione gminy. W tym roku tytuł 

ten przypadł w udziale Kórnikowi, a drugie miejsce zdobył 

Swarzędz. Warto nadmienić, że Mosina od kilku lat plasuje się 

w ścisłej czołówce najbardziej usportowionych gmin powiatu 

poznańskiego.

W kategorii szkół podstawowych, 7 miejsce wywalczyli uczniowie 

SP nr 1 w Mosinie, a w rywalizacji gimnazjalistów na 6 miejscu 

uplasowało się Gimnazjum nr 1 z Mosiny, zaś 7 lokatę wywalczyli 

gimnazjaliści z Pecnej.                                                                                     (red.)
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Festiwal w części konkursowej składał się z trzech kategorii: 

zespół, soliści i pojedynek z mistrzem. W kategorii ze-

społów i solistów uczestnicy wykonywali dwie piosenki 

Kaczmarskiego, natomiast w kategorii pojedynek z mistrzem 

trzeba było zaśpiewać jedną piosenkę mistrza i drugą inne-

go autora, która z twórczością Kaczmarskiego koresponduje 

(stąd pojedynek z mistrzem). 

Ogromną fascynację twórczością Kaczmarskiego przeżył 

Remigiusz Szuman w czasach licealnych. 

– Później wytworzył się pewien dystans i odejście od tej 

twórczości, opowiada. – Ale przyszedł jednak po latach taki 

moment, w którym uznałem, że wiem na pewno, za co powin-

no się cenić Kaczmarskiego. Jest to artysta, którego nie można 

pominąć, jeśli się samemu pisze czy śpiewa. Udział w festiwa-

lu potraktowałem jako pewne wyzwanie, bo jednak moja 

estetyka jest nieco inna, ale skomponowałem program 

składający się z piosenki Jacka Kaczmarskiego „Przypowieść 

o ślepcach” i mojej autorskiej „Pieśni tułaczej”.

I ta propozycja spotkała się z bardzo przychylną oceną jury, 

czego wynikiem była druga nagroda dla Remigiusza Szumana 

w kategorii pojedynek z mistrzem. Jak twierdzi laureat, nagro-

da bardzo cieszy, ale ważne było i to, że po raz drugi dopiero 

w życiu odważył się zaśpiewać na estradzie nie swoją piosenkę.

Trzy miesiące wcześniej, też w Bydgoszczy zaśpiewał na 

Festiwalu Wolności, za co otrzymał wyróżnienie.

– Było to moim powrotem do występów na festiwalach 

i konkursach, bo cały rok 2010 przebiegł pod znakiem pre-

zentowania przeze mnie piosenek, które sam piszę. 

Prawie ze wszystkich festiwali, m.in. piosenki poetyckiej 

i literackiej, wracał z nagrodami. Największym osiągnięciem 

było Grand Prix na Festiwalu Piosenki Nieobojętnej „Włóczę-

ga” w Zielonej Górze w marcu 2010.

Nagrody te sprawiły, że twórczość Remigiusza Szumana 

zaczęła być znana w środowisku osób, które się tym gatunkiem 

interesują. Ukoronowaniem była płyta „Opowieści frontowe”, 

o której pisaliśmy na naszych łamach i pierwsza nagroda 

w Dziedzinie Ochrony i Upowszechniania Kultury Starosty 

Powiatu Poznańskiego za rok 2010. Starosta takie nagrody 

przyznaje raz w roku.

– To duża radość, bo była to nagroda, która potwierdziła, 

że to, co robię ma jakieś znaczenie w wymiarze lokalnym, 

społecznym, że były osoby w tym najbliższym środowisku, 

które to zauważyły i uznały za wartość. 

Remigiusz Szuman zagrał też kilka koncertów z Markiem 

Piekarczykiem – w Krakowie, Warszawie i w radiowej Trójce. 

W radiu wystąpił z Piekarczykiem jako gość towarzyszący, 

koncert ten ma się ukazać na płycie.

– Mam taką satysfakcję, że skromna przecież moja działal-

ność, bo nie robię nic nadzwyczajnego, że ta moja aktywność 

też przyczynia się do dobrego kojarzenia miasta, w którym 

mieszkam, czyli Mosiny. 

I pojawia się Mosina nierozłącznie z nazwiskiem naszego 

artysty w różnych miejscach w Polsce. Warto też przypomnieć, 

że Remigiusz Szuman był pomysłodawcą i współzałożycielem 

(dyrektorem artystycznym) znanego już w całej Polsce festi-

Nie robię nic nadzwyczajnego

Na początku czerwca w Bydgoszczy odbyła się siódma edycja Festiwalu Piosenek Jacka 

Kaczmarskiego „Źródło wciąż bije”, którego celem jest upowszechnianie twórczości tego artysty. 

Wziął w nim z powodzeniem udział Remigiusz Szuman z Mosiny, zdobywając drugie miejsce.

walu gitary w Mosinie – obecna nazwa – Ogólnopolskie Dni 

Artystyczne z Gitarą. 

Jest artystą niepełnosprawnym – niewidomym, koszty swo-

jego działania ponosi sam, z renty inwalidzkiej, a jego praca 

wymaga dużego zaangażowania, także osób trzecich. 

Przyznana przez Starostę Powiatu Poznańskiego pierwsza 

nagroda świadczy o tym, że w wymiarze lokalnym docenia 

się u nas ludzi, którzy robią coś dobrego dla swojego regionu. 

Ale powinno się to przełożyć także na konkretną pomoc takim 

osobom i nie chodzi tu o rozdawanie pieniędzy. Wystarczy 

współpraca z lokalnymi władzami, nie tylko mosińskimi, gminy 

kupują przecież wyroby swoich twórców na cele promocyjne. 

Niechby czasami breloczek czy kalendarz zastąpiła dobra 

płyta… Byłaby to naprawdę sensowna pomoc.

Elżbieta Bylczyńska

Adres strony Remigiusza Szumana: www.reszuman.pl

Reportaż o Remugiuszu Szumanie:

www.gazeta-mosina.pl/2008/swiat-ktorego-nie-widze

Pogodny człowiek, pogodna muzyka.

(Fot. Tomasz Jędraszczak)



Lekarze, którzy są dobrymi ludźmi

Eskulap – pl. 20 Października 14, nad Ban-
kiem Zachodnim WBK w Mosinie – powstał 
12 lat temu. Najpierw był to jeden gabinet 
stomatologiczny.

– Po półtora rocznej działalności namówi-
łem mojego kolegę, Marka Karczewskiego, 
uznanego chirurga naczyniowego, żeby otwo-
rzył tutaj placówkę medyczną z wieloma spe-
cjalizacjami, opowiada właściciel, Benedykt 
Grzywacz. – W 2002 roku zrealizowaliśmy 
te plany, moja część została powiększona 
o drugi gabinet stomatologiczny i gabinet 
RTG. Zakupiłem bardzo drogi aparat do 
robienia zdjęć panoramicznych (wszystkich 

zębów), był to pierwszy aparat tego typu 
w regionie. Nawiasem mówiąc do dzisiaj 
najbliższy gabinet wyposażony w taki sprzęt 
mieści się w Poznaniu. Wtedy, 10 lat temu 
pracownia ta zarobiła na siebie i pomogła 
(pomaga do dzisiaj) w diagnostyce nam, i wie-
lu lekarzom w okolicy. 

Większość obecnie pracujących tutaj leka-
rzy zaczynało ze mną współpracę właśnie 
przed 10 laty, tworząc tą placówkę. Doktor 
Marek Karczewski po trzech latach objął wy-
sokie stanowisko, znacząco rozwijając się 
w transplantologii (stworzył też placówkę 
medyczną Bamberski Dwór w Poznaniu) 
i zrezygnował z pracy w Mosinie, zostawia-
jąc mi Eskulapa. Od tego momentu zarzą-
dzam tu sam. 

Wśród lekarzy znanych nie tylko w Polsce, 
którzy tu od początku pracują, do których 
dzisiaj trudno jest się dostać jest dr Jędrzej 

Lewandowski, specjalista ortopedii i trau-

Lek. med. Jędrzej Lewandowski.

Lek. med. Alicja Gołąb.

matologii, wybitny specjalista; dr n. med. 
Grzegorz Gurynowicz, ginekolog, bardzo do-
kładny, skrupulatny (pacjentki mogą narze-
kać tylko na to, że pilnuje, aby robiły wszys-
tkie badania), ceniony w szpitalu na Polnej. 
Prawie od początku jest z nami dr Alicja 

Gołąb, psychiatra, która wrosła w nasze spo-
łeczeństwo, niesie pomoc mieszkańcom z nie-
wiarygodnymi, pozytywnymi rezultatami. 
Dr n. med. Piotr Nowaczkiewicz, urolog, 
wielki profesjonalista, swoją osobowością, 
pogodą ducha wnosi niezwykłą atmosferę, 
posiada rewelacyjne umiejętności obsługi 
USG, kompleksowego badania pacjenta. Trze-
ba także wymienić lekarzy, którzy dołączyli 
do nas później. Są to: dr n. med. Marek 

Tomaszewski, ortopeda dziecięcy, który przej-
muje małych pacjentów nadzorowanych w ło-
nie matki przez dr. Gurynowicza. Jest znany 
i lubiany, cieszy się zaufaniem i jest bardzo 
zżyty z tutejszą społecznością. 

Udało nam się pozyskać ucznia dr. Kar-
czewskiego, pana Michała Stronkę. Jest to 
chirurg naczyniowy, który „wyszedł spod ręki” 
tego znanego transplantologa, reprezentują-
cy w chirurgii bardzo wysoki poziom. Jest 
następcą dr. Karczewskiego. Oprócz podsta-
wowego zakresu chirurgii, wykonuje u nas 

badania dopplerowskie i zabiegi z zakresu chi-

rurgii estetycznej.

Udało nam się też pozyskać z katedry 

dermatologii szpitala na ul. Przybyszewskiego 

panią dr n. med. Karolinę Olek-Hrab – der-

matolog, wenerolog, która wykonuje wszys-

tkie dermatologiczne zabiegi, od tych ratu-

jących zdrowie, poprzez estetyczne, które 

oferuje dzisiejsza medycyna. Robi to w spo-

sób wyśmienity, jej doświadczenie jest po-

parte pracą naukową.), co daje jej ogromne 

możliwości (większość naszych lekarzy ma 

przynajmniej tytuł doktora nauk med.). Ma-

my to szczęście, że jest z nami dr hab. n. med. 

Danuta Ostalska-Nowicka, pediatra, nefro-

log, świetny specjalista. Pracuje naukowo – 

będzie pewnie niedługo jednym z najmłod-

szych profesorów. Jej wiedza i pomoc są nie-

ocenione. Służy również swoimi umieję-

tnościami w badaniu ultrasonografi cznym 

(USG) nerek u dzieci. 

Znanym lekarzem jest dr Arkadiusz 

Stasiewski, specj. chorób wewnętrznych, 

kardiolog, który jako pierwszy z naszych kar-

diologów, jedyny w rejonie wykonuje echo 

serca. Bardzo dobrze operuje ultrasonogra-

fem, co widać po liczbie zadowolonych pa-

cjentów. Jego profesjonalizm przesądził o za-

kupie dla Eskulapa najnowszego USG z czte-

rema głowicami. Dzięki szerokiemu spektrum 

działania diagnostycznego aparat ten obsłu-

guje wszystkie specjalizacje (ginekologia, uro-

logia, kardiologia, radiologia, ortopedia, pe-

diatria) bez utraty jakości odczytywanego 

obrazu ultrasonografi cznego. 

Dr Barbara Frankowska, bardzo precyzyj-

ny radiolog z wielkim doświadczeniem, prze-

prowadza badania USG: brzucha, szyi, tarczycy 

(w niedalekiej przyszłości będziemy robić ba-

dania piersi). 

Przyjmuje też u nas dr Anna Pachlewska 

– specj. chorób wewnętrznych, pulmonolog 

(pracująca m.in. w Ludwikowie), która z peł-

nym profesjonalizmem dba o płuca naszych 

pacjentów.

Pani psycholog, mgr Magdalena Woźniak

-Kisielewska, znana w Mosinie, od lat wspa-

niale współpracuje z dr Alicją Gołąb. 

Gdzie diabeł nie może
tam pośle dr. Lulę

Od samego początku jest z nami dr Michał 

Lula, laryngolog. Śmiejemy się czasami, że 

gdzie diabeł nie może tam pośle dr. Lulę. 

Nic nie jest go w stanie powstrzymać przed 

pomocą człowiekowi. Nie ma dla niego rzeczy 

niemożliwych, pracuje od lat w szpitalu na 

Lutyckiej, wykonuje najbardziej skompliko-

– Wielu pacjentów Eskulapa już wie, że będziemy mieli w przyszłości nową siedzibę. Nie stanie się 

to w ciągu miesięcy, lecz lat, choć na ul. Wawrzyniaka 13 w Mosinie, gdzie będzie się mieściło nasze 

Rodzinne Centrum Medyczne, budowa już się rozpoczęła.



Dr  n. med. Karolina Olek-Hrab.

Dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka.

Lek. med. Michał Stronka.

Dr n. med. Piotr Nowaczkiewicz.

wane operacje. Skromny, z ogromnym po-
czuciem humoru, sprawia, że już po chwili 
rozmowy pacjent czuje się bezpiecznie. 

Od kilku lat mamy również laryngologa 
dziecięcego, dr. n. med. Michała Ryglewicza, 
z Instytutu Dziecka na Szpitalnej. Mieszka 
w Puszczykowie, raz w tygodniu konsultuje 
u nas małych pacjentów. 

To, że lekarze ci u nas zostali i pracują już 
tyle lat w Mosinie, dojeżdżając z Poznania 
wynika ze związku ze społecznością mosińską, 
z charakteru tych relacji i atmosfery.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym 
czasie w Eskulapie będzie przyjmował 
neurolog, możliwe, że będzie też neurolog 

dziecięcy. Właściciel prowadzi także rozmowy 

z radiologiem ortopedycznym.

– Będzie możliwość zrobienia u nas profe-

sjonalnego USG ortopedycznego stawów. 

Dla tych, którzy mieli uraz i wiedzą jak ciężko 

jest dostać się do takiego specjalisty w Po-

znaniu, myślę, jest to dobra wiadomość. Po 

przerwie chcemy wznowić pracę gabinetu 

okulistycznego (pani doktor, która przyj-

mowała u nas jest na urlopie macierzyńskim) 

i zainwestować w nowy sprzęt – najno-

wocześniejszy, odbiegający od standardów. 

Kilka miesięcy temu przekształciliśmy naszą 

stronę internetową po to, żeby pacjent wie-

dział wszystko o Eskulapie, o lekarzach, gdzie 

pracują, czym się zajmują, jakie mają szkole-

nia, tytuły naukowe, itp. (łącznie z ich zdję-

ciami) www.eskulap-mosina.pl  Podajemy też 

ceny z wyszczególnieniem, za co pobieramy 

opłaty, co uważam – jest uczciwe, bo pacjent 

nie czuje się zaskoczony nieprzewidzianym 

wydatkiem w gabinecie. Są tam artykuły przy-

bliżające dane problemy zdrowotne i badania. 

Można dowiedzieć się dużo, z pewnością 

więcej niż gdzie indziej o lekarzu i zabiegu. 

A o tym, że pacjenci korzystają z tej strony 

świadczy 32 tysiące wejść w ciągu ośmiu 

miesięcy. 

U nas jest dużo taniej

W przychodni od lat działają dwa gabinety 

stomatologiczne dr. Radosława Bonowicza 

oraz dr. Marcina Kopczyńskiego. Jeśli cho-

dzi o stomatologię, właściciel Eskulapa 

przyznaje:

– Mogę nieskromnie powiedzieć, że by-

liśmy tutaj prekursorami leczenia kanałowo-

maszynowego i do dzisiaj jesteśmy jedynymi 

wykonawcami tej usługi pod mikroskopem. 

Pięć lat temu, dr Radosław Bonowicz, znany 

stomatolog, powiedział mi, że na tyle 

mocno działa już w Polskim Towarzystwie 

Endodontycznym, zrzeszającym stomatolo-

gów leczących zęby kanałowo-maszynowo 

i czuje się mocno jako fachowiec w tej 

dziedzinie, że powinniśmy zakupić sprzęt do 

leczenia kanałowego-maszynowego (pod 

mikroskopem) i zaniechać leczenia starymi 

metodami. Wówczas sprzęt ten kosztował 

niebotyczne pieniądze. Radiowizografi a do 

robienia zdjęć podczas zabiegu w większej 

ilości z minimalną dawką promieniowania 

rtg, endometr, określający długość kanału, 

mikroskop, dzięki któremu można dokładnie 

zobaczyć każdy kanał zęba, mikrosilniki, 

urządzenia do wypełniania kanałów metodą 

termiczną – te elementy powodują, że kanał 

jest profesjonalnie opracowany i wypełnio-

ny, a co za tym idzie dalsze prace – odbudowa 

zęba czy zrobienie protetyki jest w pełni bez-

pieczne i przewidywalne. 

Wprowadzając to pięć lat temu określiliśmy 

cenę niewiele wyższą od tradycyjnego lecze-

nia i do dzisiaj ona obowiązuje. Ktoś, kto le-

czył się w Poznaniu (kanałowo pod mikro-

skopem), wie, że takie leczenie zaczyna się 

od 1 tys. zł wzwyż w przeciętnym gabinecie, 

a 2 do 3 tys. zł w renomowanym. U nas jest 

dużo taniej i dzięki naszym stomatologom 

dr. Radosławowi Bonowiczowi i dr. Marcinowi 

Kopczyńskiemu dostosowaliśmy ceny do 

możliwości i realiów naszego terenu, nie 

stawiając na wielkie zyski. W najbliższej oko-

licy żaden gabinet nie wykonuje tego leczenia. 

– Nie jesteśmy zagrożeniem dla innych 

gabinetów, bo wysoka jakość nie jest 

zagrożeniem, my wręcz jesteśmy pomocą 

dla tych stomatologów, którzy nie są w stanie 

wykonać danego etapu leczenia ze względu 

na brak sprzętu do leczenia kanałowego pod 

mikroskopem – mówi dr Bonowicz. – Dlatego 

chętnie współpracujemy z innymi gabinetami, 

wykonując ten etap prac, po czym pacjent 

wraca do swojego lekarza. Wśród członków 

Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, 

do którego należę jest wielu specjalistów, któ-

rzy zawęzili swoją działalność stomatologicz-

ną tak, że wykonują tylko leczenie kanałowe 

pod mikroskopem we współpracy z innymi 

gabinetami, leczącymi całościowo. 

– Na czym polega różnica między tra-

dycyjnym leczeniem kanału zęba, którego 

początki sięgają czasów I Wojny Świato-

wej, a nowoczesnym leczeniem kanałowo-

maszynowym?

– Endodoncja mikroskopowa jest stosun-

kowo młodą dziedziną i jeśli chodzi o Polskę 

reprezentujemy taki sam poziom jak na 

Zachodzie, wyjaśnia dr Bonowicz. – Nie 

wszystkich stomatologów jednak stać na tak 

drogi sprzęt (kilkaset tysięcy zł), produkowany 

w USA, Niemczech, Szwajcarii, Japonii. 

W Eskulapie obydwa gabinety dysponują 

tym sprzętem. Jeszcze niedawno uczono, 

że górna szóstka ma trzy kanały. Pogląd ten 

skutecznie obalali profesorowie z USA w wy-

kładach, w których to uczestniczyłem i do dzi-

siaj uczestniczę. Dopiero praca pod mikro-

skopem pokazała, że są kanały, o których do-

tąd nie wiedziano, i których w związku z tym 

nie leczono, co w efekcie powodowało po pew-

nym czasie utratę zęba. 

– Dlaczego tak ważna jest odbudowa zę-

ba po leczeniu kanałowym?

– Dobre, nowoczesne leczenie kanałowe 

zawiera jako ostatni element zaopatrzenie 



Lek. med. Arkadiusz Stasiewski.

Lek. med. Barbara Frankowska.

Lek. med. dr Anna Pachlewska.

zęba odpowiednią odbudową (są to zalece-

nia Europejskiego Towarzystwa Endodonty-

cznego), kontynuuje dr Bonowicz. – W Pol-

sce pacjent jest jeszcze często nieufny, kie-

dy lekarz proponuje mu coś kilkakrotnie droż-

szego zamiast zwykłej „plomby.” A zalecenia 

światowe mówią, że na taki ząb, na prze-

żywalność i jakość leczenia kanałowego wpły-

wa też i to, jak go odbudujemy. Kiedy odnaj-

duję kanał na dnie komory, często ma on 

średnicę włosa ludzkiego. Istotą leczenia kana-

łowego jest usunięcie zapalnie zmienionej 

miazgi, czyli nerwu zęba. Trzeba odnaleźć 

ten kanał, wejść do wierzchołka pod kontrolą 

endometru i mikroskopu, poznać jego dłu-

gość i odpowiednio poszerzyć. Narzędzia, któ-

rych używam do maszynowego opracowania 

kanałów są skalibrowane z materiałem do ich 

wypełnienia – gutaperką. Uplastycznia się ona 

w kanale pod wpływem temperatury i wy-

pełnia go szczelnie. Nie zostawia się przez 

to pustej przestrzeni, która mogłaby stać się 

miejscem dla życia bakterii beztlenowych 

i powodem ponownego stanu zapalnego 

zęba. A tego właśnie nie można uniknąć przy 

leczeniu tradycyjnym. 

Można nie bać się dentysty

Dr Bonowicz, prekursor endodoncji w Esku-

lapie, pracuje od ośmiu lat w Mosinie, pomi-

mo że ma dobrze prosperującą praktykę 

w Poznaniu i jest uznanym endodontą 

w Polsce. Ma tutaj pacjentów, którzy twier-

dzą, że po wizycie w jego gabinecie, przestali 

się wreszcie bać dentysty… Nie wyobraża 

sobie pracy bez Mosiny. Oprócz endodoncji 

jego pasją jest protetyka i implantologia.

Dr Marcin Kopczyński, wszechstronny sto-

matolog, zajmuje się bezbolesną stomatolo-

gią estetyczną, endodoncją, chirurgią (usu-

wanie 8 tzw. „zębów mądrości”). Pasjonuje się 

protetyką oraz świetnie radzi sobie z małymi 

dziećmi. 

Obaj są wspaniałymi lekarzami, uzupełnia-

jącymi się wzajemnie, a przede wszystkim są 

dobrymi ludźmi. 

Projektowanie nowego Eskulapa odbywało 

się przy udziale tych uzupełniających się 

nawzajem lekarzy. O ich profesjonalizmie naj-

lepiej świadczy liczba zadowolonych pacjen-

tów oraz to, że zanim całkiem zrezygnowa-

liśmy z tradycyjnego leczenia kanałowego 

obaj panowie, nie mówiąc mi o tym stosowali 

nowoczesną metodę leczenia w starej cenie. 

Nie chcieli już leczyć tradycyjnie, ponieważ 

czuli się odpowiedzialni za swoją pracę. Dla-

tego podjąłem decyzję, że będziemy stoso-

wać tylko leczenie kanałowe mikroskopowe. 

Od kiedy mamy ten nowoczesny sprzęt, wie-

my, że możemy dobrze wykonywać pracę

– co wiąże się ściśle z tą nowoczesną metodą 

– a to jest uczciwe w stosunku do pacjenta. 

Nowy Eskulap przy
ul. Ks. Wawrzyniaka 13 w Mosinie

Idea przeniesienia się na swoje powstała 

kilka lat temu, wynikało to przede wszystkim 

z chęci rozwoju. Dzisiaj jest już na to realna 

szansa, budynek stoi w stanie surowym.

– Nie mogę powiedzieć, kiedy się prze-

prowadzimy, będzie to na pewno dłuższy pro-

ces, wynikający z tego, że prawo nakazuje 

zastosowanie odpowiedniej technologii, in-

westycja wymaga ogromnych nakładów. 

Ponadto chciałbym, żeby wysoki standard 

tego przedsięwzięcia wystarczył na wiele lat, 

dlatego może to potrwać. 

Budowa Eskulapa będzie wolnym proce-

sem także dlatego, że właściciel nie chce 

popełnić żadnego błędu. Ma to być komfor-

towe, wielkopolskie centrum medyczne, wzór 

do naśladowania pod względem organizacji 

pracy lekarza i służby pacjentowi. Na 200 

metrach kwadratowych powierzchni powsta-

ną nowe specjalistyczne gabinety i laboratoria.

– Chciałbym, żeby Eskulap przez lata słu-

żył naszej społeczności. Z uwagi na ciężką 

sytuację gospodarczą nie chcemy brać wiel-

kich kredytów, co też jest przyczyną, że bę-

dziemy budować co najmniej kilka lat. 

– Społeczeństwo coraz bardziej ubożeje, 

kogo będzie stać na odpłatne leczenie?

– Wobec zagrożenia życia ludzie solidary-

zują się, pomaga rodzina, bierze się pożyczki. 

Nie chcę przez to powiedzieć, że bazujemy 

na tym. Ale mamy jednych z najlepszych 

specjalistów, ich diagnozy są trafne, ratujące 

życie. Nasi chorzy nie próbują iść do pięciu 
tańszych specjalistów, lecz znajdują tutaj tego 
najlepszego. Jest w tym wszystkim logika, 
bo pięciu specjalistów zapisze pięć różnych 
leków, natomiast jeden dobry lekarz może 
okazać się najtańszy ze swoją trafną diagnozą. 
Staramy się, żeby nasze ceny były takie jak 
w innych gabinetach. Oczywiście części 
społeczeństwa nie stać na to, ale tym, których 
stać dajemy możliwość leczenia u najlepszych 
lekarzy. Lekarzy, którzy są ponadto dobrymi 
ludźmi, którzy mimo posiadanych tytułów 
naukowych są przyjaźni, dobrze nastawieni 
do świata, a przede wszystkim do pacjenta. 
Nie jestem w stanie uleczyć chorych sytuacji 

Lek. med. Michał Lula.

w polskiej służbie zdrowia, ale mogę dobrze 

wykonać swoją pracę, zapewnić o uczciwości 

i o tym, że pracuje u nas najlepszy personel 

na najlepszym sprzęcie i wszystko uczciwie 

jest prowadzone. Ponadto nasi lekarze w mia-

rę swoich możliwości pomagają pacjentom 

w bezpłatnym leczeniu. 

– Czy możliwa jest w przyszłości współ-

praca z NFZ, który refundowałby koszty 

pacjentom chcącym się leczyć w Eskulapie?

– Będę się nad tym zastanawiał po prze-

niesieniu do nowego budynku z windą 

i odpowiednimi rozwiązaniami architekto-

nicznymi dla niepełnosprawnych. Dzisiaj nie 

mogę o tym nawet myśleć, takie są przepisy. 

Będziemy natomiast wychodzić naprzeciw 

pacjenta poprzez badania, o których 

poinformujemy w specjalnych biuletynach. 



– Dwanaście lat temu zaczynaliśmy działalność przy pl. 20 Paź-
dziernika, zajmując piętro kamienicy nad Bankiem Zachodnim 
WBK. Prowadziliśmy wzajemną promocję, w ciągu tych lat wy-
dałem kilkadziesiąt emisji ulotek, każda z nich przedstawiała 
zdjęcie Eskulapa i banku.

Od lat funkcjonuje określenie, że Eskulap mieści się nad bankiem 
a bank pod Eskulapem.To jest przyczyną, że postanowiłem 
zastosować w nowej inwestycji na ul. Wawrzyniaka dokładną rep-
likę dzisiejszego stanu. Nie chodzi mi konkretnie o ten bank, byłoby 
wspaniale, gdyby udało się porozumieć z taką instytucją (bankiem), 
która np. tak jak Kasy SKOK ma przejrzystą politykę, którą tworzy 
grupa ludzi z polskim kapitałem (podobnie jak banki spółdzielcze). 
Kasa jest to pewna grupa ludzi, która poprzez przynależność 
i składkę tworzy społeczność świadczącą sobie wzajemną pomoc. 
Z jej oferty korzystają także osoby o najniższych dochodach 
(renciści, emeryci, rodziny wielodzietne), często jest to dla nich 
jedyna możliwość skorzystania z pożyczki. 
Krótko mówiąc chodzi mi o bank, z któ-
rym mógłbym prowadzić wspólną po-
litykę na rzecz lokalnej społeczności, ale także 
naszej wspólnej promocji (promocja z WBK 
sprawdziła się). Z nowym bankiem chciał-
bym od początku prowadzić strategię, która 
uwzględnia potrzeby każdego człowieka, 
traktując go podmiotowo, nie przedmioto-
wo, bez oszukiwania i bezosobowego wy-
zysku. A biorąc pod uwagę perspektywę 
rozwoju naszej gminy, obserwując znajo-
mych developerów – zamierzają sporo bu-
dować w Mosinie, która za 20-30 lat sta-

nie się dzielnicą Poznania – wolałbym porozumieć się właśnie 
z taką instytucją. Zawsze starałem się w Eskulapie stać na 
straży uczciwości, pomimo, że pewnie znajdą się tacy, którzy 
zaprzeczą, ale wiele o tym świadczy – u nas także wszys-
tko jest dostępne. Nie ukrywamy niczego przed konkurencją i przed 
klientem, który sam dokonuje wyboru. Wierzę w to, że postępując 
w uczciwy sposób zostaniemy docenieni nawet przez tych, którym 
nie podoba się nasza polityka. Dlatego chciałbym się związać 
z instytucją, która wyznaje podobne zasady. I choć nie utożsa-
miam się z żadnym bankiem, to tutaj chętnie zrobiłbym kampanię 
reklamową, która z jednej strony promowałaby Eskulapa w no-
wym budynku, z drugiej bank. Dla tych, dla których Eskulap był 
jakimś autorytetem postawiłbym nawet na szalę ten autorytet 
i wypracowaną markę, aby promować sąsiada, który urzędował-
by na dole. Sąsiada, z którym mógłbym coś dobrego zrobić dla 
społeczności Mosiny.

Dr n. med. Michał Ryglewicz.

W założeniu inwestora parter nowego Eskulapa zajmie bank
Taki biuletyn otrzymają mieszkańcy gminy do domu, począwszy od sierpnia 2012 r.

Od września lekarze Eskulapa przynajmniej 
raz w miesiącu będą przyjmować pacjentów 
za symboliczną opłatą. Co miesiąc mieszkańcy 
otrzymają do domu biuletyn, w którym oprócz 
informacji o Eskulapie przedstawimy jednego 
lekarza. Jako pierwszy będzie przyjmował 
kardiolog i wykonywał badanie echa serca. 
Co miesiąc będzie to inny specjalista. Zamie-

rzamy też wykonać badania przesiewowe, 

żeby mieszkańcy poznali możliwości Eskulapa, 

co w perspektywie przyniesie korzyści i nam, 

i pacjentom. 

Dziękuję pacjentom (mamy ich 27 tysięcy), 

którzy z nami byli przez te lata i obiecuję, 

że będziemy starać się dobrze i jak najtaniej 

służyć mieszkańcom.

Elżbieta Bylczyńska
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Mało jest w historii ludzi, którzy 

w niebagatelny sposób przyczy-

nili się do rozwoju naszej wiedzy na temat 

świata, a mimo to pozostali (i pozostają) 

mało widoczni w panteonie czempionów 

nauki. Do takich osób na pierwszym miej-

scu zaliczyłbym wybitnego austriackiego 

ekonomistę, Ludwiga von Misesa. Prak-

tycznie nieznany jest w ogólnej świa-

domości, nawet wśród moich znajomych 

studentów bądź absolwentów kierunków 

ekonomicznych. Jego postać zasługuje 

na szerszą znajomość w naszym kraju, 

ponieważ ma z nim więcej wspólnego, niż 

nam się może wydawać.

Wybitny Austriak urodził się w 1881 ro-

ku we Lwowie. Tam dorastał i nasiąkał 

polską kulturą i wartościami. Inny Au-

striak, Erik von Kuehnelt-Leddihn, pisał, 

że to właśnie dzięki takiemu a nie innemu 

otoczeniu stał się później niezłomnym 

orędownikiem ludzkiej wolności. Mises 

mówił także płynnie w naszym ojczystym 

języku, jednak stopień jego opanowania 

nie był jego najważniejszym osiągnięciem 

intelektualnym. Do tych należy przede 

wszystkim jego przeszywająca erudycja, 

logika wypowiedzi oraz niesłychanie 

przenikliwe wnioski, które wysnuwał na 

podstawie obserwacji rzeczywistości. Był 

teoretykiem, a nie praktykiem gospo-

darczym. Jako naukowiec, w swoich książ-

kach i artykułach dokonywał rzeczy nie-

bywałych. Długo by o tym pisać, ale sku-

pię się tylko na wybranych przykładach. 

W 1920 roku napisał swój słynny esej 

„Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie”, 

w którym dowiódł, że w tymże systemie 

gospodarczym niemożliwa jest kalkulacja, 

w związku z tym, socjalizm uniemożliwia 

racjonalne gospodarowanie środkami 

produkcji. Esej ten był przyczyną ciekawej 

debaty ekonomicznej, która ciągnęła się 

przez wiele lat. Gdyby w tej debacie po-

słuchano jego głosu, a nie ówczesnej 

„mody na socjalizm”, udałoby się uratować 

wiele ludzkich istnień oraz marzeń. Mises 

się jednak nie poddawał – dwa lata póź-

niej pisze solidny traktat „Socjalizm”, 

w którym kawałek po kawałku, obnaża 

fałsz i słabość założeń leżących u podstaw 

tejże ideologii. Wykazywał też, że gardzi 

ona podstawowymi założeniami nauki. 

Wraz ze swoim uczniem, Friedrichem Au-

gustem von Hayekiem, na podstawie wy-

Niezłomny

obrońca 

wolności
pracowanej wcześniej solidnej teorii eko-

nomicznej, opisuje Wielki Kryzys w USA 

roku 1929, zanim ten się jeszcze zaczął. 

Tak już bowiem miał ten tytan intelektu 

– opisywał z wyprzedzeniem różne zjawis-

ka gospodarcze za pomocą solidnej wie-

dzy, a nie „wróżbiarstwa” czy zgadywania.

Przenikliwość oparta na mozolnie wy-

pracowanej teorii była jego najmocniej-

szą stroną. Najlepszym tego potwier-

dzeniem  jest wydana w 1949 roku 

książka „Ludzkie działanie”. Mało jest 

takich książek, jak ten imponujący traktat. 

Encyklopedia, solidna kuźnia teorii, 

swego rodzaju Biblia* – trudno opisać 

to dzieło w krótkich słowach. Poziom 

wiedzy i argumentacji autora powali nie-

jednego intelektualistę czytającego 

tę książkę. Bardzo ciekawy jest fakt, że 

w „Ludzkim działaniu” (a także w swojej 

dalszej twórczości) wykazywał Mises, 

że ekonomia jest nauką humanistyczną, 

a wszelkie próby opisywania gospodarki 

metodami matematycznych równań uwa-

żał za fałszywe. Stawiał on bowiem na 

człowieka – indywidualnego, niepowta-

rzalnego, którego nie można opisać 

żadnymi zmiennymi czy wzorami. 

Misesowi przyszło żyć w bardzo tru-

dnych czasach. Walczył na froncie I Woj-

ny Światowej. Podczas drugiej emigrował 

ze Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych, 

by do końca swoich dni wykładać tam, 

pisać i nauczać. Jeden z jego uczniów 

mówił: „On tak naprawdę nie nauczał 

ekonomii jako takiej, on uczył myślenia”. 

Takie było całe jego życie – dożywotnim 

poświęceniem się w obronie ludzkiej 

wolności. Szedł cały czas pod prąd głó-

wnego myślenia o ekonomii, ale nie-

jeden jego adwersarz nawrócił się na 

obronę wolności po przeczytaniu jego 

najważniejszych książek. W 1974 roku, 

(czyli rok po śmierci Misesa) jego uczeń 

Friedrich August von Hayek otrzymał 

Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. 

Do dzisiaj podkreśla się, że nagroda 

ta należała się właśnie Misesowi, a jej 

przyznanie stanowiło pewnego rodzaju 

„chichot historii”. 

Mottem życiowym wybitnego Austria-

ka była łacińska sentencja „Tu ne cede 

malis!”, czyli „nie poddawaj się złu”. Mises 

przez całe życie za zło uważał właśnie 

przeciwstawianie się ludzkiej wolności, 

z czym do końca walczył. Jego głównym 

tezom historia przyznała rację, często 

wiele lat po jego śmierci. Warto zatem 

skupić się na tym, co Ludwig von Mises 

ma nam dziś do powiedzenia.

Wojciech Czeski

*Określenie „Biblia” nie ma na celu szerzenie jakieś no-
wej formy bałwochwalstwa. „Ludzkie działanie” można 
otworzyć na losowo wybranej stronie i na każdej znaj-
dziemy jakieś mądre zdanie, zadziwiającą sentencję. 
W takim właśnie aspekcie widziałbym podobieństwo 
dzieła Misesa do Pisma Świętego.

R    E    K    L    A    M    A

! SPRZEDAM DOM !! SPRZEDAM DOM !

na granicy Mosiny i Puszczykowa, działka 1000 mna granicy Mosiny i Puszczykowa, działka 1000 m22,,
pięknie, ustronnie położony, tel. 660 031 893.pięknie, ustronnie położony, tel. 660 031 893.
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Wiele organizacji pozarządowych rozpoczynając działalność 

napotyka na poważny problem, jakim jest brak środków 

na realizację  swoich pomysłów. Z nami było tak samo.

Pierwszą barierą,  którą udało się nam pokonać było pozyska-

nie funduszy na ,,Małego Geniusza”(działanie skierowane do dzie-

ci w wieku do lat 3)  w ramach konkursu organizowanego przez 

Urząd Miejski w Mosinie.

Następnym bardzo istotnym krokiem naprzód było pozyskanie 

środków z Programu AXA WSPIERAMY MAMY, organizowanego 

przez Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA.

Wi l i ji d h j d i ł l ść

DZIĘKI  DZIĘKI  AXA  ROZWINĘLIŚMY SKRZYDŁA  ROZWINĘLIŚMY SKRZYDŁA
To był dla nas bardzo ważny etap. Ten fakt dał nam nie tylko 

,,gotówkę” na wymarzone działania, ale przede wszystkim prze-

konanie, że warto ponosić trud, ryzykować stratę czasu… warto 

szukać możliwości do realizacji marzeń.

Potem było już tylko z górki. Jesteśmy dumni-wiele nam się 

udało, ale chcemy iść dalej.

RODZINA – chcemy ją wspierać na różne sposoby.

Wszystkich zainteresowanych naszymi działaniami zapraszamy 

na www.praworzadnagmina, a dla tych, którzy chcieliby nas wes-

przeć swoją pracą lub wkładem fi nansowym-drzwi są zawsze 

otwarte.

Stowarzyszenie Praworządna Gmina

Dorota  Owoc

tel. 504 100 430
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W imprezie, którą możemy uznać 
za bardzo udaną, uczestniczyli 
nie tylko uczniowie i nauczyciele 
naszej szkoły, ale również rodzi-
ce, rodzeństwo i dziadkowie naj-
młodszych dzieci.

Można było wziąć udział w konku-

rencjach sprawnościowych, mi.in. 

w intrygująco brzmiących zawodach 

„Rzut mokrą szmatą”, czy „Ślizg mydłem”, 

meczu piłki nożnej i „W dwa ognie”. 

Z zapartym tchem śledziliśmy popisy 

taneczne i baletowe najmłodszych ucz-

niów. Wielu wrażeń muzycznych dostar-

czyły nam też popisy wokalne solistów 

i zespołów ze szkoły Podstawowej nr 2 

i Gimnazjum nr 2. Można było wysłuchać 

prezentacji projektu edukacyjnego ucz-

niów zachęcającego do zwiedzania Gmi-

ny Mosina rowerem, obejrzeć wystawy 

tematyczne, pokazy ratownictwa medy-

cznego, UNICEF, sztuk walki oraz tenisa 

ziemnego. Komisja złożona z przedsta-

wicieli rad rodziców, nauczycieli i ucz-

niów oceniła też „Murale” – ozdobione 

przez uczniów (czasami wspólnie z ro-

dzicami) przęsła betonowych płotów. 

Na koniec społeczność naszej szkoły 

Festyn „DZIEŃ TALENTÓW” w Zespole Szkół w Mosinie

czekała miła niespodzianka: specjalnie 

dla nich dedykowane z okazji Dnia Dziec-

ka – przedstawienie w wykonaniu  nauczy-

cieli pt. „Przyjaciel potrzebny od zaraz”.

Dodatkowymi atrakcjami festynu była 

akcja „Podaruj książce drugie życie”, 

klasowe kramiki, trampolina, malowanie 

twarzy, ćwiczenia na „stepach” oraz kon-

kursy z nagrodami.

Kto zgłodniał mógł posilić się przygo-

towanymi przez uczniów (oczywiście pod 

opieką nauczyciel) pysznościami z „Zielo-

nego zakątka”, wypiekami domowej ro-

boty, kiełbaskami i chlebem ze smalcem.

Organizatorami „Dnia Talentów” w Ze-

spole Szkół w Mosinie byli: nauczyciele, 

uczniowie i pracownicy szkoły, Rady 

Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 

Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera-

Krotowskiego oraz Zarząd Osiedla „Za 

Barwą”. Wszystkim, którzy przyczynili 

się do organizacji piątkowej imprezy – 

dziękujemy!

Anna Balcerek-Kałek

Szlakami i bezdrożami wielkopolskiej przyrody to tytuł 
wystawy fotografi cznej mieszkanki Krosinka, Barbary 

Zdanowicz, która odbędzie się w Muzeum Ziemi PAN w War-
szawie w lipcu i sierpniu bieżącego roku, a następnie będzie 
prezentowana w Muzeum Wielkopolskiego 
Parku Narodowego w Jeziorach, o czym 
poinformujemy na bieżąco. 

Barbara Zdanowicz:
– Nie znając Wielkopolski sądziłam, że 

w odróżnieniu od przyrody górskiej, ta-
trzańskiej, czy bieszczadzkiej nie znajdę 
tutaj ciekawych, a tym bardziej dzikich 
zakątków, przeciwnie – spodziewałam się 
krainy rolniczej, rozległych pól uprawnych 
i uporządkowanych sadów, co najwyżej 
urozmaiconych łąkami pastewnymi. 

Wielkopolska zaskoczyła mnie ogromem 
obszarów bezludnych, „niczyich” przestrze-
ni, położonych w rozleglej pradolinie Warty, 
mnóstwem zbiorników wodnych, od sporych 
rynnowych jezior, przez niewielkie, okrągłe 
„kociołki”, zarastające stawy i torfi anki, po 
tzw. warciska (starorzecza, pozostałości 
po dawnych korytach Warty) z bujną fau-
ną i fl orą. Krajobraz Wielkopolski to także 
lasy, przede wszystkim Wielkopolski Park 

Wielkopolska mnie zaskoczyła
Narodowy, gdzie można spotkać najbardziej naturalne zbiorowis-
ka roślinne i związane z nimi zwierzęta oraz swoiste formy 
polodowcowe, z urozmaiconą rzeźbą terenu. Występują tutaj także 
liczne parki krajobrazowe z charakterystycznymi dla tych terenów 

monumentalnymi dębami, wilgotnymi 
olsami i brzozowymi zagajnikami, wśród 
których można natknąć się, a częściej usły-
szeć coraz rzadsze żurawie, ujrzeć czaple, 
sarny, dziki, czy choćby już rzadko widywa-
ne zające. 

Przedstawione fotografi e to plon wielu dni 
i kilometrów spędzonych o różnych porach 
roku wśród wielkopolskich  łąk, lasów i nad 
wodami. Starałam się bez upiększeń utrwalić 
charakterystyczne cechy tutejszej przyrody, 
która szybko zmienia się pod wpływem 
gospodarki rolniczej i przemysłowej, a także 
ludzkiej nieodpowiedzialności.

Barbara Zdanowicz – przez wiele lat 
mieszkanka Krakowa, piąty rok w Wiel-
kopolsce.

Zainteresowana dokumentowaniem fo-
tografi cznym rzeczy przemijających, zde-
rzeń kontrastów, przenikania się kultur. Od 
wczesnych lat miłośniczka polskiej przy-
rody i krajobrazów.                                      (red.)
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Zeszłorocznych wydarzeń ciąg dal-

szy. 23 czerwca, w 84. rocznicę 

tragicznej śmierci dwóch lotników: plu-

tonowego pilota Stanisława Przybyl-

skiego i młodszego majstra wojskowego 

Józefa Wojciechowskiego, rodziny oboj-

ga zmarłych spotkały się na wspólnych 

uroczystościach w Łodzi pod Stęszewem. 

Po ofi cjalnej części miało miejsce oko-

licznościowe spotkanie przy tradycyjnej 

grochówce wojskowej. Miłej integracji 

nie było końca.

Historię poszukiwań wiadomości na 

temat mojego pradziadka Stanisława 

Przybylskiego opisywałem w zeszłym 

roku na łamach niniejszej gazety. Gwoli 

ścisłości pragnę streścić efekty owych 

poszukiwań: wspólnymi siłami znaleźliś-

my informacje, źródła historyczne oraz 

opowieści rodzinne dotyczące życia 

pradziadka oraz jego tragicznego wy-

padku lotniczego. Dzięki nagłośnieniu 

sprawy w lokalnych mediach, dotarliśmy 

do rodziny drugiego zmarłego wojsko

wego, Józefa Wojciechowskiego. Dopie-

ro po odsłonięciu i poświęceniu kaplicz-

ki w miejscu katastrofy (Łódź, gmina Stę-

szew), udało się mojej rodzinie skon-

taktować z panem Edmundem Czesza-

kiem, siostrzeńcem zmarłego lotnika. 

Bardzo żałował, że nie mógł być na 

zeszłorocznej uroczystości. Nie pozos-

tało nam nic innego, jak przystąpienie 

do wspólnej organizacji obchodów 

84. rocznicy tamtego tragicznego wy-

padku lotniczego.

Organizacja ta nie byłaby możliwa, gdy-

by nie pomoc pana pułkownika Dariu-

sza Packa oraz pana kapitana Rafała 

Felcellobena z 31. Bazy Lotnictwa Tak-

tycznego w Krzesinach. To dzięki nim 

udało się ściągnąć na miejsce uro-

czystości lotników, którzy zaciągnęli 

honorową wartę przy leśnej kapliczce, 

upamiętniającą miejsce katastrofy. Do 

warty dołączyli harcerze, modlitwę 

odprawił kapelan wojskowy, a honory 

złożyli także przedstawiciele Towarzys-

twa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Puł-

ku Ułanów Poznańskich w historycznych 

strojach. W imieniu rodzin lotników 

krótkie przemówienia wygłosili Roman 

Czeski oraz Edmund Czeszak. Po tej 

krótkiej części ofi cjalnej nastąpiły sesje 

zdjęciowe, zwiedzanie miejsca katastrofy 

oraz podziwianie portretów zmarłych 

lotników, wykonanych specjalnie na tę 

okazję.

Później wszyscy zgromadzeni (było ich 

Otwarta księga historii

około 100 osób) przenieśli się na poblis-

ką działkę Wojciecha Przybylskiego, 

gdzie pod namiotami można było 

pożywić się pyszną grochówką oraz 

kiełbasą. Nie zabrakło licznych wypie-

ków oraz tortu. Warto dodać, że w do-

mu, który dzisiaj należy do Wojciecha 

Przybylskiego, mieszkał niegdyś mój pra-

dziadek Stanisław. Dom ten jest odda-

lony od kilometr od miejsca katastrofy 

lotniczej. Poza tym, rozmów pod na-

miotami nie było końca. Furorę wśród 

mojej rodziny zrobił pan Edmund 

Czeszak, który oprócz pozytywnego 

podejścia do życia, przyciągał uwagę 

dużym albumem rodzinnym, w którym 

jak na dłoni można było odczytać his-

torię jego rodziny. Józef Wojciechowski 

nie miał żony ani dzieci, a wielu z jego 

krewnych odeszło już z tego świata. 

Duża część z nich mieszka dzisiaj we 

Francji. Dwudziestoosobowa delegacja 

rodziny Józefa Wojciechowskiego wyróż-

niała się jednak na tle całego zgro-

madzenia. Po nawiązaniu nowych kon-

taktów jest nadzieja na kolejne udane 

spotkania, które, miejmy nadzieję, prze-

rodzą się w nową, świecką tradycję. 

Warto także dodać, że wspólnymi si-

łami obu rodzin udało się odnowić gro-

by naszych przodków na Cytadeli poz-

nańskiej. Zostały one zdewastowane 

przez miłośników metalowych tabliczek 

oraz orłów wojskowych. Na szczęście 

mój ojciec zdołał ze specjalnej żywicy 

wykonać zamienniki tychże elementów. 

Miejmy nadzieje, że koneserzy metalo-

wych ozdób cudzych nagrobków nie po-

kuszą się już na ich tańsze i bezwar-

tościowe dla nich zamienniki.

31. Baza Lotnictwa Taktycznego konty-

nuuje tradycję 3 Pułku Lotniczego w Po-

znaniu, w którym służbę pełnili obaj 

zmarli lotnicy. W ten oto sposób przybyli 

na uroczystości żołnierze 31. Bazy przy-

czynili się do zaciśnięcia i lepszego po-

znania więzi historycznych obydwu jed-

nostek. Otrzymali od nas pamiątkowy 

album, który w skrócie opowiada historię 

nie tylko zmarłych lotników, ale także 

starania podjęte celem ich upamiętnienia. 

Historia ta cały czas wydaje się otwartą 

księgą, której rozdziały staramy się razem 

pisać.

Wojciech Czeski

(Zdjęcia: K. Czeska, E. Czeszak)
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Prof. Stanisław Mikołajczak, przewodniczący AKO, nawiązując 

do zasług króla Polski Przemysła II powiedział:

– Nie może Pan zostać królem, ale może Pan zostać premierem...

AKO zrzesza kilkuset wybitnych naukowców z całej Polski. 

Nadrzędnym celem organizacji  jest „kształtowanie i  propa-

gowanie postaw  i  działań upowszechniających nowoczesny 

polski  patriotyzm, który łączy pamięć o  dokonaniach i  trady-

cjach minionych pokoleń Polaków  z  działaniami  na  rzecz  rozwo-

ju współczesnej Polski i przyszłych pokoleń”. 

Uzasadnienie Kapituły Medalu Przemysła II przyznawanego 

przez Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego za rok 2011:

Kapituła postanowiła przyznać Medal AKO Panu Premierowi 

Doktorowi Jarosławowi Kaczyńskiemu w  uznaniu Jego wielora-

kich zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego.

Premier Jarosław Kaczyński pełniąc ważne funkcje polityczne 

i  społeczne swoimi działaniami służył polskiej racji stanu, 

przyczyniając się do rozwoju Ojczyzny, zarówno w  wymiarze 

narodowym jak i  międzynarodowym. Zjednoczył wokół 

siebie miliony rodaków, którym drogie są tradycje pań-

stwa polskiego, a  także wola działania na rzecz jego pomyślności 

w poszanowaniu wartości  chrześcijańskich.

Z myślą, że dalszy rozwój Polski wymaga przywrócenia 

ładu w  sferze ideowej i  symbolicznej, pragniemy wręczyć 

Panu Premierowi ten medal, ufając, że wspólnym staraniem 

podniesiemy Majestat Rzeczypospolitej do godności należnej 

europejskiemu państwu o  pięknej przeszłości; że za sprawą 

Pańskich i  nas wszystkich wysiłków będziemy strzec wolności 

i  cieszyć się zamożnością jej obywateli.

Napis   okalający rewers medalu nawiązuje do sentencji na pie-

częci królewskiej Przemysła II „Sam Wszechpotężny zwrócił 

Polakom ich zwycięskie znaki – Reddidit ipse Deus victricia signa 

Polonis”.

Przemysł II podjął się dzieła rekonstrukcji królestwa i przywróce-

nia  symboli, które utrwalały tożsamość narodową i  służyły wzro-

stowi dynamiki rozwoju państwa – mimo krótkiego panowania 

przywrócił Polakom symbole, w imię których mieli później zwycię-

żać.

W naszym najgłębszym przekonaniu Pan Premier doktor Jarosław 

Kaczyński jest prawowitym dziedzicem myśli politycznej i dokonań 

Przemysła II – króla Polski, odnowiciela państwowości polskiej 

– z  dumą wręczmy ten medal u  stóp poznańskiego wzgórza 

Przemysła i odbudowującego się zamku jego imienia. 

(red.)

Podnieść Majestat Rzeczypospolitej
W niedzielę, 24 czerwca Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu 

wręczył Jarosławowi Kaczyńskiemu Medal Przemysła II. Uroczystość odbyła się w Collegium Iuridicum 

Novum UAM. Wcześniej Jarosław Kaczyński złożył kwiaty pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 56. 

W wydarzeniu tym uczestniczyli mieszkańcy Mosiny i Puszczykowa. 

Rozprawa przed Trybunałem odbyła 

się na początku lipca, ogłoszenie 

wyroku zapowiedziano na 11 lipca 

(w momencie zamykania gazety wyrok 

był nieznany). 

„Dla każdego działkowca najważniejsze 

są prawa zapisane w ustawie o rodzinnych 

ogrodach działkowych, bowiem tylko 

z niej one pochodzą. Jeśli zostanie 

zakwestionowana cała ustawa, to wręcz 

znikną wszelkie prawa i uprawnienia 

wszystkich działkowców”, czytamy w ko-

(dokończenie na następnej stronie)

Najlepiej biednego czapką przydusić
Takimi słowami Janusz Łubiński – prezes Kolegium Prezesów Działkowców i szef Rodzinnego Ogrodu Dział-

kowego im. A. Mickiewicza w Mosinie – skomentował sytuację polskich działkowców. Wniosek o stwierdzenie 

niezgodności z Konstytucją całej ustawy o ROD złożył do Trybunału Konstytucyjnego I Prezes Sądu Najwyż-

szego. Tydzień poprzedzający posiedzenie był tygodniem protestu działkowców w całej Polsce, także w Mosinie.
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W piątkowe przedpołudnie 1 czerwca  na terenie Fundacji Stworzenia Pana Smolenia w Baranówku 

odbył się, organizowany tradycyjnie na przełomie maja i czerwca przez Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Mosinie,  „Piknik na Końskiej Polanie.” Była to już czwarta z kolei piknikowa impreza 

zorganizowana przez nasz Ośrodek. Imprezę wsparli: Powiat Poznański, Fundacja Stworzenia Pana 

Smolenia, K.S. Warta Poznań, Family House oraz Studio Jack - Jacek Rogalka.

IV Piknik na Końskiej Polanie

Jak co roku o tej porze świętowaliśmy Dzień Dziecka. 

Tym razem oprócz uczniów naszego Ośrodka na piknik 

przybyły zaproszone przez SOSW dzieci ze Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Puszczykowie: klasa  2 „b” oraz klasa ,,0” wraz ze swoimi 

wychowawczyniami. Wśród gości, byli także: Wicestarosta 

Powiatu Poznańskiego Tomasz Łubiński, przedstawiciel Rotary 

Club Poznań-Puszczykowo Krzysztof Milczarek, Prezydent Elekt 

Rotary Club Poznań-Puszczykowo, Marian Wośkowiak, Dyrektor 

PCPR w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska, Dyrektor CAK w Pu-

szczykowie Danuta Mankiewicz, Ksiądz Kanonik Edward Majka 

oraz Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, 

Dorota Rojewska. W trakcie imprezy zajrzał do nas również 

gospodarz terenu  Bohdan Smoleń, któremu wszyscy odśpiewali 

tradycyjnie urodzinowe sto lat.

Pogoda, o którą najbardziej martwili się organizatorzy dopi-

sała. Program pikniku był bardzo bogaty, m. in.: pokaz jazdy 

ułańskiej podopiecznych SOSW, będący ukoronowaniem 

całorocznych warsztatów jeździeckich prowadzonych przez 

Romana Kusza, w których uczestniczą nasi uczniowie ze swo-

im opiekunem Dominikiem Matukiem, pokaz jazdy policji 

konnej, występy artystyczne dzieci i młodzieży, w tym 

występ ośrodkowego zespołu muzycznego Boom Banda, 

prowadzonego przez nauczycieli SOSW Magdalenę Wojcie-

chowską, Łukasza Jankowiaka i Jacka Krobskiego, oraz prezen-

tacja taneczna w wykonaniu dziewcząt, przygotowana w ra-

mach prowadzonych w Ośrodku przez Katarzynę Twardowską 

warsztatów tanecznych. Występy artystyczne wsparł gościnne 

grający w zespole Zbigniew Wojciechowski. Były też prze-

jażdżki bryczką i wierzchem, konkursy 

przeprowadzane przez obecnych podczas 

pikniku piłkarzy Warty Poznań, którzy w 

wolnych chwilach rozdawali wszystkim 

zainteresowanym piłką nożną –  autografy. 

Było malowanie twarzy, rzeźbienie w glinie, 

zabawy ruchowe  oraz spotkanie z wróżką i 

klownem. 

Podczas imprezy Dyrektor SOSW Bożena 

Mazur wręczyła wszystkim naszym hono-

rowym gościom i przyjaciołom Ośrod-

ka ,,gliniane” upominki – prace wykona-

ne przez uczniów podczas warsztatów 

garncarskich. Uczestników Pikniku odwie-

dził też Dinuś-Wartuś, maskotka Klubu 

Warta Poznań, która rozdawała kolorowe 

balony i z którą można było zrobić sobie 

zdjęcie. Nie zabrakło nieodłącznego ele-

mentu każdego pikniku; ogniska i grilla. 

Dodatkową atrakcją okazała się wizyta strażaków z OSP 

w Pecnej, którzy zaprezentowali dzieciom swoje umiejętności. 

Mogły one wejść do strażackiego wozu, użyć syreny, przymie-

rzyć kask strażacki, a także posługując się strażackim wężem 

ugasić wymyślony pożar w okolicznym lesie. Wszystko to działo 

się na świeżym powietrzu, w otoczeniu lasów, co było niewątpli-

wie dodatkowym walorem imprezy. Dzieci wracały z Baranówka 

zmęczone, ale pełne wrażeń, z pomalowanymi kolorowymi 

buziami i balonikami w rękach.

Imprezę wsparły swoją obecnością i pomocą wolontariuszki: 

Ania Stachowiak, Kamila Cyprowska oraz Paulina Odważna. 

W postać wróżki-klowna wcieliła się Natalia Trojanowicz z fi rmy 

„Animacje dla dzieci”, a nad malowaniem twarzy uczestników 

pikniku czuwała Marta Bogucka ze Strefy Sztuki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 

sprawnej organizacji przebiegu piknikowego spotkania. Imprezę 

poprowadzili nauczyciele SOSW – Joanna Kozłowska-Skoryna 

oraz  Dominik Matuk.                                             Ewa Malinowska, SOSW

(dokończenie ze strony poprzedniej)

munikacie Prezydium Krajowej Rady 

Polskiego Związku Działkowców z dnia 

2 lipca 2012 r. Oznacza to, że działkowcy 

utracą prawo do działki, w związku 

z czym będą musieli płacić wysokie 

czynsze właścicielowi gruntów, najczę-

ściej gminie – od kilkuset do 20  000 zł 

rocznie oraz podatki – do 700 zł. Stracą 

też własność naniesień i nasadzeń (będą 

musieli np. dzierżawić od gminy własną 

altanę) i stracą własny samorząd. „Brak 

ustawy o ROD to zniesienie ograniczeń 

w likwidacji ogrodów, szczególnie na ce-

le komercyjne, a konsekwencją również 

utrata wszelkich praw związanych z li-

kwidacją, a więc nie będzie już terenu 

zastępczego, odbudowanego ogrodu 

i odszkodowania za mienie działkowca. 

W tej sytuacji nic nie warte są zapewnie-

nia niektórych przedstawicieli samorzą-

du, że u nich ogrody będą mogły na-

dal istnieć – działki użytkują ludzie nie-

zamożni, a kogo będzie stać na konie-

czne opłaty dzierżawne?”.

(red.)
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Dnia 6 czerwca, dzięki wsparciu fi nansowemu Starostwa Powiatowego w Poznaniu w naszym Ośrodku 
odbył się  I Dzień Aktywności Osób Niepełnosprawnych. Impreza była zorganizowana jako podsumowanie  
projektu „Praca może być zabawą”, realizowanego przez nauczycieli w klasach Przysposabiających do Pracy. 
Podczas spotkań i lekcji uczniowie mieli za zadanie wykazać się wiadomościami praktycznymi z zakresu 
stolarstwa, ogrodnictwa, gastronomii, hotelarstwa,  garncarstwa oraz prac biurowych.

Na spotkaniu, które odbyło się 

6 czerwca w Zespole Szkół na uli-

cy Topolowej  uczniowie mieli okazję za-

prezentować umiejętności, które nabyli 

podczas zajęć. Impreza ta była zorga-

nizowana przez: Agnieszkę Kozak, 

Łukasza Jankowiaka, Marzenę Szczer-

bal i Ryszarda Kramek. Spotkanie roz-

poczęło się odśpiewaniem piosenki 

„Tacy sami” w wykonaniu solistki Ma-

gdaleny Strzyżewskiej i Amandy  Zaidler 

– uczennic naszego Ośrodka, które do 

występu przygotowała Magdalena Woj-

ciechowska. W spotkaniu uczestniczyli 

Dyrektor Gimnazjum w Pecnej, Lidia 

Szyrej wraz z nauczycielami, Zespół  

Antygrawitacja z Gimnazjum nr 1 z Lu-

bonia.  Na część artystyczną składały się: 

występy gościnne uczniów Gimnazjum 

z Pecnej – przedstawienie „Zaręczyny 

Florci”, oraz koncert Zespołu ANTY-

GRAWITACJA z Gimnazjum nr 1 w Lu-

boniu. Na zakończenie  zagrał Zespół 

BOOM BANDA naszego Ośrodka. 

Druga część spotkania miała miejsce 

na parkingu Zespołu Szkół. Zajęcia war-

sztatowe odbyły się pod okiem naszych 

nauczycieli – Magdaleny Albrecht-Wal-

czak, Marzeny Szczerbal, Małgorzaty 

Błońskiej, Ryszarda Kramka, Agnieszki 

Kozak i Ewy Malinowskiej. 

Były także rozgrywki międzyszkolne 

w piłce nożnej, którym sędziowali Sta-

nisław Tubis i Łukasz Jankowiak oraz 

rozgrywki boccii prowadzone przez  

Annę Załuską-Kwiatek.

W dzisiejszych czasach wiele mówi się 

o  tolerancji, która jest bardzo ważna 

w stosunkach międzyludzkich, gdyż ni-

szczy bariery i ułatwia komunikację po-

między osobami pełnosprawnymi a nie-

pełnosprawnymi, a także sprzyja współ-

pracy. To spotkanie było tego dowodem. 

Dziękujemy:  Starostwu Powiatowemu 

w Poznaniu za wsparcie fi nansowe im-

prezy; Dyrektorowi, Romanowi Samci-

kowi  Zespołu Szkół im Adama Wodziczki 

w Mosinie za udostępnienie parkingu 

oraz świetlicy internatu; Dyrektorowi, 

Lidii Szyrej, nauczycielom – Małgorzacie 

Jankowiak i Wojciechowi Morawskiemu  

oraz uczniom Gimnazjum w Pecnej za 

przybycie; uczniom za wystawienie 

przedstawienia  gratulujemy zdolności 

artystycznych; Karolinie Wilczyńskiej  

wraz z Zespołem  Antygrawitacja  z Gi-

mnazjum nr 1 z Lubonia; Piekarni „Li-

maro” ; Dyrektorowi naszego Ośrodka 

Bożenie Mazur. Z niecierpliwością cze-

kamy na kolejny Dzień Aktywności Osób 

Niepełnosprawnych za rok.

Agnieszka Kozak

I Dzień Aktywności Osób 
Niepełnosprawnych w SOSW Mosina

„Rok śpiewaczy” mosińscy chórzyści podsumowują zawsze 
w domu swojego prezesa – Bronisławy Dawidziuk. Tak też było 
i tym razem, z tą różnicą, że spotkanie przypadło na wieczór 
meczu Polski z Czechami. O tym jak wynik wpłynął na nastroje 
uczestników nie trzeba mówić. Zazwyczaj jest to spotkanie 
zdominowane przez śpiew i rozmowy chórzystów, i ich gości 
trwające do późnej nocy. Tym razem śpiewu było trochę mniej 
(zauważyli to nawet sąsiedzi) Trudno się dziwić, właśnie tego 
dnia Polska „wypadła” z Euro 2012. 

Na wysokości zadania stanął jednak Ks. Proboszcz Edward 
Majka, który śpiewał solo chórzystom podczas posiłku, co 
zostało opatrzone komentarzem: „lud sobie je, a proboszcz 
śpiewa…”.

Warto zaznaczyć, że dyrygent Jerzy Nagórniak przygoto-
wuje już nowe utwory na zjazd chórów, który w tym roku 
odbędzie się w Kościanie. Nasz chór zaśpiewa tam m. in. 
utwór Elvisa Presleya „Can’t help falling in love”.                         (red.)

Lud sobie jadłLud sobie jadł
a proboszcz śpiewała proboszcz śpiewał
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Kontynuując temat historii Mosiny 

w medalach dziś przedstawiam 

kolejny medal, który winien być wpisany 

w karty dziejów Mosiny i gminy. Jest 

to cywilne odznaczenie państwowe 

– Medal Za Długoletnie Pożycie Mał-

żeńskie. Medal ten został ustanowiony 

17 lutego 1960 r. jako nagroda dla 

osób, które wspólnie przeżyły 50 lat 

w jednym związku. Nadaje go prezy-

dent RP obywatelom polskim. Do roku 

Złote Gody
– historia Mosiny w medalach

1989 przyznawany był przez Radę 

Państwa. Obecnie wniosek o nadanie 

tego medalu przedstawia prezydentowi 

wojewoda, po otrzymaniu stosownych 

dokumentów przygotowanych przez 

kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

W Mosinie uroczystości wręczania 

Medalu Za Długoletnie Pożycie Mał-

żeńskie organizowane są od 33 lat, 

pierwsza uroczystość grupowa odby-

ła się w 1979 r. Od tego roku do 2012 

włącznie będziemy mieli w Mosinie 

i gminie 744 pary uhonorowane tym 

medalem, czyli 1488 obywateli naszej 

społeczności. W roku 2009 medal otrzy-

mało 50 par, w r. 2010 – 41 par, a w roku 

2011 – 39 par. małżeńskich. Należy do-

dać, że 50 procent wszystkich przyzna-

nych medali przypada na ostatnie 10 lat – 

w tym okresie odznaczono 390 par.

Medal ma kształt stylizowanej, 

sześcioramiennej srebrnej gwiaz-

dy o średnicy 35 mm. W środku 

na okrągłej tarczy, pokrytej ró-

żową emalią umieszczone są dwie 

srebrne róże. Na odwrotnej stro-

nie, w środku umieszczony jest 

monogram RP, a w otoku napis 

„Za Długoletnie Pożycie Małżeń-

skie”. Przed rokiem 1992 w miejscu 

monogramu RP był monogram 

PRL. Medal zawieszony jest na 

różowej wstążce szer. 35 mm 

z pionowym, białym paskiem po 

środku, szerokim na 4 mm. Medal 

Za długoletnie Pożycie Małżeń-

skie nosi się w kolejności po me-

dalu Za Długoletnią Służbę. Wnio-

sek o nadanie medalu powinien 

zawierać również informację o ka-

ralności osoby, której dotyczy. 

W wypadku osoby zmarłej z wnioskiem 

o odznaczenie można wystąpić wyjąt-

kowo w uznaniu szczególnych i god-

nych upamiętnienia zasług dla Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Medal Za Długolet-

nie Pożycie Małżeńskie w imieniu pre-

zydenta mogą wręczać marszałkowie 

województwa, starostowie, wójtowie, 

burmistrzowie i prezydenci miast. Pod-

czas uroczystego wręczania osoba wrę-

czająca winna wypowiedzieć formułę: 

W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej wręczam… Natomiast, jeżeli 

osoba odznaczona zmarła przed wrę-

czeniem jej medalu, doręcza się go 

najbliższej rodzinie. Wniosek o nadanie 

medalu przedstawia się w roku ka-

lendarzowym, w którym osoby propo-

nowane do odznaczenia obchodzą 

50 rocznicę zawarcia związku małżeń-

skiego. W wypadku pozytywnego roz-

patrzenia wniosku, tj. przyznania me-

dalu, kancelaria prezydenta RP przesyła 

na adres uhonorowanych jubilatów 

osobisty list gratulacyjny od prezyden-

ta. Wniosek o nadanie medalu osobie 

nie posiadającej obywatelstwa polskie-

go lub zamieszkałej na stałe za granicą 

przedstawia prezydentowi minister 

spraw zagranicznych.

Na koniec informacja uzupełniająca 

– do r. 1992 nazwa medalu pisana była 

w formie „Medal za długoletnie pożycie 

małżeńskie”. Zmiana nastąpiła 3 lipca 

2007 r. na „Medal Za Długoletnie Poży-

cie Małżeńskie”. (Dz. U. z 2007 r. Nr 152.

Henryk Pruchniewski
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Prosimy o nagłaśnianie i wspieranie dobrych rolników, bo od nich zależy nasze zdrowie i zachowa-
nie różnorodności biologiczno-kulturowej. Nie oddajmy naszej niezależności, dobrej żywności i tra-
dycyjnych nasion w ręce korporacji i związanych z nimi polityków i naukowców.

Rolnicy okupują... konsumenci wspierają!

SZCZECIN – w czerwcu odbył się protest zachodniopomorskich 

rolników przed siedzibą ANR na Wałach Chrobrego. Wśród 

rolniczych postulatów dotyczących podniesienia wieku emery-

talnego, nieprawidłowości w procesie restrukturyzacji grun-

tów i złej polityki ochronnej rodzimego rynku żywności, zna-

lazły się też takie, których OD DAWNA DOMAGAJĄ SIĘ 

KONSUMENCI I PSZCZELARZE. Chodzi o WPROWADZENIE 

W POLSCE, wzorem innych krajów UE, ZAKAZU UPRAW ROŚLIN 

ZMODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE: kukurydzy MON 810 

i ziemniaka AMFLORA. Żądania dotyczą też wprowadzenia 

takich regulacji prawnych, które umożliwią sprzedaż prze-

tworzonych produktów z gospodarstw rolnych wytwarzanych 

(dokończenie na następnej stronie)

Czy zostaną przywrócone insygnia 
władzy w Mosinie?
N   a kwietniowym posiedzeniu Komisji Promocji i Współpracy 

Samorządowej złożyłem propozycję zakupu łańcucha  z or-
łem dla przewodniczącego Rady Miejskiej. Łańcuch miałby być 
zakładany podczas prowadzenia uroczystych sesji, wręczania Me-
dali Rzeczypospolitej Mosińskiej, sesji absolutoryjnych czy witania 
delegacji samorządowych, tak z kraju jak i z zagranicy.  

Na ten temat szczególnie dużo napisał wiceprzewodniczący tej 
komisji – Łukasz Kasprowicz na swoim blogu i w gazecie ,,Fakty 
Mosińsko-Puszczykowskie”, często mijając się z prawdą. Nie za-
mieścił też sprostowania w swojej gazecie, co zmusiło mnie 
do opisania całej sprawy, dotyczącej zamiaru przywrócenia insyg-
niów władzy w Mosinie. 

Kiedy stwierdziłem, że insygnia władzy podnosiłyby prestiż i po-
wagę uroczystych sesji pan Łukasz, o dziwo, poparł mój wniosek 
i zaproponował, żeby poszerzyć go o zakup łańcucha także 
dla burmistrza, i żeby były to łańcuchy złote.

Odniosłem się do tej propozycji, twierdząc, że jest ona nierealna 
(zanim złożyłem  propozycję zakupu łańcucha, sprawdziłem w fi r-
mie, która jest masowym producentem insygniów władzy w Polsce,  
jaki jest koszt zakupu jednego łańcucha z godłem dla przewodni-
czącego RM, wynosi on 1750 zł). 

Komisja wniosek przyjęła przy jednym głosie wstrzymującym, 
w osobie pana Łukasza, który argumentował, że się wstrzymał, 
ponieważ nie przyjęliśmy do końca jego propozycji, by wykonać 
łańcuchy  ze złota. Tu dodam, iż jestem radnym z dwudziestoletnim 
stażem i pamiętam, w jaki sposób czcił insygnia władzy były 
Przewodniczący RM, ś. p. Zygmunt Marcinkowski. Niestety ten łań-
cuch zaginął. 

Trzy dni po posiedzeniu komisji zadzwonili do mnie mieszkańcy 
Mosiny oburzeni zachowaniem Łukasza Kasprowicza, a raczej wpi-
sem na blogu, ośmieszającym przyjęty przez komisję wniosek. 
Insygnia władzy radny Kasprowicz nazywa: ,,łańcuch z jakimś 
równie konkretnym złotym wisiorem” (mowa o godle państwa). 
Z niedowierzaniem po raz pierwszy wchodziłem na tego bloga. 
Po przeczytaniu tego tekstu, pomyślałem, iż pożałowania godny 
jest nasz wiceprzewodniczący komisji promocji, który zgłasza 
wniosek, a kilka dni później go publicznie ośmiesza na prywatnym 
blogu.

 Idąc za ciosem pan Łukasz rozpętał burzę medialną, sprowadza-
jąc do Mosiny redaktora Radia ,,Merkury”,  który w trakcie wywiadu 
ze mną szukał sensacji. Podczas emisji moich wypowiedzi 
w audycji najważniejsze informacje z mojej strony pominął. Doty-

czyło to m.in. ceny  łańcucha czy idei przywrócenia czegoś, co już 
istniało kiedyś. 

Minął miesiąc, na majowym posiedzeniu komisji promocji zapy-
tałem wiceprzewodniczącego Kasprowicza o to naganne zacho-
wanie i ustosunkowanie się do zawartych tekstów na blogu. 
Odp[owiedział, że jest to jego prywatna sprawa. Do końca nie wia-
domo czy blog jest pisany przez radnego Rady Miejskiej w Mosinie
czy przez Łukasza Kasprowicza. Na pytanie, dlaczego mu się nie podoba 
łańcuch z orłem jako insygnia władzy, uzyskałem takie odpowiedzi: 
,,szkoda kasy na precjoza czy biżuterię dla władzy”, ,,trudno 
mi na przykład sobie wyobrazić obecnego przewodniczą-
cego w łańcuchu z orzełkiem na piersi, który pyta radnego Wiązka 
czy odbył stosunek”, ,,ta osoba jest nie adekwatna do tego aby 
nosiła tego typu symbole”. Proszę zauważyć, iż przytaczane cytaty 
dotyczą sesji zwyczajnych.  

Druga kwestia – czy komisja we wniosku przypisała ten łańcuch 
osobie obecnego przewodniczącego RM, czy ma on służyć także 
następnym przewodniczącym z wyboru? Ta zaszczytna funkcja 
nie jest przecież dożywotnia.

 Nie wiem, czym kieruje się radny Kasprowiczc, ale w ostatnim 
numerze FMP znowu mija się z prawdą, nie podaje, iż łańcuch 
dla burmistrza to jego propozycja. Z realizacji wniosku jako 
przewodniczący nie zrezygnowałem, tylko wstrzymałem decyzję 
do momentu sprawdzenia zgodności z przepisami  heraldycznymi. 
Należy także w odniesieniu do Statutu Gminy sprawdzić, czy łań-
cuch z godłem jako insygnia władzy, musi być poprzedzony 
uchwałą Rady  Miejskiej, mimo że taki łańcuch  dla przewodniczą-
cego RM już istniał  (w tych ustaleniach brał udział Łukasz Kaspro-
wicz). 

I jeszcze jedną bulwersującą sprawą jest zupełny brak szacunku 
pana Kasprowicza do osób pełniących funkcje publiczne, np. po-
równanie przewodniczącego RM i pani burmistrz do pary murzyń-
skich raperów. 

Na ostatnim posiedzeniu KPiWS przegłosowała mój wniosek 
o odwołanie  Łukasza Kasprowicza z funkcji  wiceprzewodniczącego.

Natomiast w końcowej części posiedzenia komisji radny Kaspro-
wicz złożył ustną rezygnację z pracy w tej komisji. Komisja opinio-
dawczo jednogłośnie przegłosowała tę rezygnację. Decyzja ta zos-
tała przyjęta uchwałą Rady Miejskiej.                                                                                                                      

Przewodniczący Komisji Promocji
i Współpracy Samorządowej

Jacek Rogalka
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na bazie własnych surowców. „Obecnie żaden produkt 
przetworzony w kuchni rolnika nie ma prawa być wprowadzony 
do obrotu. Jeśli rolnik zamierza wytłoczyć sok z własnych malin, 
musi zbudować i zarejestrować przetwórnię, która powinna 
spełniać takie wymogi sanitarne jak olbrzymie zakłady przemy-
słu spożywczego. Efektem jest to, że rolnicy nie mogą zarabiać 
na przetwórstwie swoich płodów rolnych, a konsumenci 

nie mają dostępu do tradycyjnych, smacznych i zdrowych 
wyrobów z gospodarstw i są skazani na „plastikowe” jedzenie 
z supermarketów... Kolejną niezwykle ważną sprawą jest 
NIEZWŁOCZNIE wprowadzanie zakazu upraw GMO, mówi Edyta 
Jaroszewska-Nowak, rolniczka z Kluczkowa, która reprezentuje 
Koalicję POLSKA WOLNA Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC.
 Kontakt: Edyta Jaroszewska-Nowak, tel. 609645386

OKUPACJA BYDGOSZCZY

Niemal dwieście ciągników dotarło 14 czerwca do Bydgosz-

czy i zablokowało ulicę Jagiellońską w centrum miasta. Na sto-

jącym na czele traktorze zawieszono transparent z napisem 

„Sawickiego polityka dobija polskiego rolnika”. Protesty odby-

wają się w całej Polsce. 

Więcej informacji na stronie Solidarności Rolników Indywi-

dualnych www.solidarnoscri.pl

ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

34-146 Stryszów 156, Poland

tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl 

www.icppc.pl     www.gmo.icppc.pl     www.eko-cel.pl

W sobotę 16 czerwca odbyła się II Dro-

ga św. Jakuba. W tym roku grupa 

uczestników zebrała się w Mosinie, ale na tra-

sę wyruszyła z Ludwikowa. Celem było Żabno 

i kościół św. Jakuba. Po krótkiej modlitwie 

w kaplicy w Ludwikowie uczestnicy ruszyli od 

św. Ojca Pio do Św. Jakuba. Pierwszy postój 

był w Krośnie, gdzie powitał nas ks. Kryś, kolej-

ny postój na łonie natury, a ostatni w stadninie 

koni – Galantówka. W Żabnie modlitwę w ko-

ściele poprowadził tamtejszy ksiądz proboszcz. 

Po modlitwie spotkaliśmy się z Bractwem 

Świętego Jakuba i panią prezes Akcji Katolic-

kiej w Żabnie – Marią Borowiak. Mieliśmy oka-

zję obejrzeć prezentacje multimedialne o dzia-

łalności Bractwa Świętego Jakuba z Żabna. 

Wrażeniami z pielgrzymowania do Santiago 

de Compostela  podzielili się z nami państwo 

Renata i Jakub Skuteccy. Była też okazja 

obejrzeć zdjęcia z trasy, jaką przeszli. 

Co prawda nikt z uczestników naszej drogi nie dotarł  do 

Santiago de Compostela w Hiszpanii, tak jak państwo Skutec-

cy, ale chcieliśmy chociaż przez jeden dzień tak, jak 

w poprzednim roku przejść kawałek drogi w duchu piel-

grzymowania Camino de Santiago. W odróżnieniu od znanych 

w Polsce masowych pielgrzymek pieszych (do Częstochowy 

czy Kalwarii), Droga św. Jakuba do Compostelli przeznaczona 

jest dla pątników indywidualnych lub małych grup, bez 

względu na wyznanie i narodowość, chcących doświadczyć 

w drodze ciszy i duchowej przemiany. Do ich dyspozycji są 

nie tylko znajdujące się po drodze kościoły i kaplice, ale także 

miejsca noclegowe w schroniskach dla pielgrzymów. Każdy 

pielgrzym powinien zaopatrzyć się w credencial będący jego 

pielgrzymim paszportem, na podstawie którego otrzymać 

może dokument potwierdzający przebycie drogi: compostelę. 

Na wierzchu plecaka bądź ubrania powinien umocować mu-

Droga Świętego Jakuba

szlę jakubową. Charakterystycznymi atrybutami są także: 

laska, kapelusz, peleryna i zbiorniczek na wodę.

Celem pielgrzymowania jest miejsce spoczynku św. Jakuba 

Większego, jednego z dwunastu apostołów, uczniów Jezusa 

Chrystusa. Od średniowiecza jest to znany ośrodek kultu 

i cel pielgrzymek. Do Santiago de Compostela, które było 

w tamtym czasie jednym z trzech głównych celów śred-

niowiecznego pątnictwa (obok Rzymu oraz Ziemi Świętej), 

wyruszali ludzie wszystkich stanów. Przed katedrą w Santiago 

de Compostela kupić można pamiątkę, znak rozpoznawczy 

celu podróży – muszlę pielgrzymią, symbol św. Jakuba. Pier-

wotnie, po muszlę taką udawano się na pobliskie wybrzeże, 

skąd była zabierana jako dowód i pamiątka pielgrzymki. 

Obecnie muszla taka stanowi raczej znak rozpoznawczy piel-

grzymów w drodze do Santiago.

Na III Drogę Jakubową organizowaną przez oddział AK 

w Mosinie zapraszamy za rok.                                        Anna Kreczmer



reklama 31

KUPIĘ
grunt rolny

lub
gospodarstwo
tel. 664 944 635

Piękny dom
w lesie!

Wymarzone
miejsce

dla rodziny

Działka

1000 m2

Pecna
ul. Sosnowa

Tel. 535 990 485
lub

602 261 828
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POŻYCZKI
GOTÓWKOWE W 48h

Jeżeli  chcesz u  nas pracować
jako przedstawiciel fi nansowy

lub WZIĄĆ POŻYCZKĘ 
ZADZWOŃ!!!
61-28-21-105

lub  500 150 810

OKNA Z PCV

DEPAW
62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 73

tel./fax 61 813 39 86, 660 532 476
depaw@op.pl

„Zawsze ciepło, zawsze cicho, zawsze przyjemnie”

Rolety zewnętrzne
Parapety, roletki, moskitiery

REGULACJA, KONSERWACJA, NAPRAWA OKIEN

Jesteśmy z Państwem już 21 lat
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WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna)
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WIERCENIE 
STUDNI

600 770 156
Więcej ogłoszeń drobnych 

znajduje się na stronie 
internetowej Gazety:

www.gazeta-mosina.pl

ZAPRASZAMY

SPRZEDAM używany sielnik do Toyoty Corolli 
1998 r., 1.3., 16-zaworowy, 86 KM; cena 400 zł 
oraz uszkodzone maski Toyota Corolla 98 r., 
Toyota Avensis 2001 r. Tel. 504 08 28 27. Cena do 
negocjacji.
 
SPRZEDAM tanio używane rolki Rollerblade. 
Produkt ten jest niezawodny a przyjemny 
w uzytkowaniu. Rozmiar 45, niska cena to 199 zł. 
Tel. 724 836 031.
 
ZAMIENIĘ wyremontowane 2-pokojowe 
mieszkanie w bloku 50 m2, I pietro, balkon, 
garaż, piwnica; 10 km od Mosiny Na Dom, 
może być do remontu, w rozliczeniu może być 
również działka budowlana 1000 m2 w okolicy, 
tel. 504 08 28 27.

SPRZEDAM śrutownik Bąk - 150 zł, silnik 
Peugot 206 CC - rok 2001, benzyna, poj. 2 l, 
zegary oraz inny osprzęt i części karoserii, cena 
1300 zł. Tel. 537 181 134.

OPRAWA muzyczna imprez oko licz no ścio wych 
— wesela, zabawy, ban kiety, imprezy fi r mowe 
itp. Gwa ran cja dosko na łej zabawy !!!
Pro fe sjo nalna oprawa muzyczna i pro wa dze nie 
imprez. Pre zen ter i wodzi rej na wesele
Wię cej info na :www.djnatwojewesele.prv.pl
Tel. 606 154 012.

MALOWANIE, szpachlowanie, panele, 
zabudowy, ścianki dzia łowe, prace 
remontowo-wykończeniowe, pro duk cja 
deko rów‚ kolumn, pła sko rzeźb, odle wów gip-
so wych. — 793214864.

SPRZE DAM wózek głęboki, spacerówka 
w bar dzo dobrym sta nie zie lony, śred nie koła 
pom po wane, nosi dełko dla niemowlaka. 
Cena 200 zł. dostawa w Mosi nie i na tere nie 
Gminy gra tis. Tel.kont. 694406796.

INSTALACJE ODGROMOWE na budyn kach 
miesz kal nych i prze my sło wych, wyko ny wane 
wg obo wią zu ją cych norm, zapew nia ją cych 
wysoki stan dard użyt ko wa nia jak i bez a wa-
ryj ność.
Insta la tor stwo Elek tryczne i Pio ru no chronne 
— LUBOŃ, 693–283-721. henrykw@onet.eu

DRZWI wewnętrzne zde mon to wane, lite 
drewno sosna z szy bami i futry nami w bar dzo 
dobrym sta nie, nie ma lo wane, lakierowane,
2 pary pokojowe,1 łazien kowe w tym samym 
stylu. Cena 600 zł, odbiór wła sny w Mosi nie. 
Tel. kontaktowy 694406796.

SPRZE DAM VW SHARAN 1,9TDU 110KM 
2000 r., pierw sza rej. w Pol sce 2010. Prze bieg 
272000, klima manual, zestaw gło śno- mó-
wiący NOKIA, szyby przyciemnianie, hak, 
aktu alny prze gląd z Lutego 2012 r. Stan bar-
dzo dobry, kie rowca kobieta nie pa ląca. Cena 
15.500 PLN tel. kontaktowy 694406796. Auto 
do obej rze nia w Mosi nie, jazda próbna.

USŁUGI elektroinstalacyjne
–wyko ny wa nie insta la cji elek trycz nych 
nowych
–prze róbka ist nie ją cych insta la cji elek.
–usu wa nie awa rii
–mon taż roz dziel nic i licz ni ków
–pod łą cza nie kuche nek elek trycz nych
–pomiary.
p.andrzejczak22@interia.pl
Tel. 603–053-184.

FIRMA Havi Logi stics Koninko zatrudni 
maga zy nie rów z upraw nie niami na wózek 
widłowy.

AGEN CJA ochrony Impuls Secu rity Pol ska, 
posia da jąca sta tus zakładu pracy chro nio-
nej zatrudni osobę z orze cze niem o nie-
peł no spraw no ści bądź rentą inwa lidzką do 
pil no wa nia obiektu biu ro wego na tere nie 
Komor nik. KONTAKT: 531–533-200.

SZU KAM pracy w cha rak te rze pomocy 
domo wej:
– sprzą ta nie miesz ka nia
– mycie okien
Zain te re so wa nych pro szę o kon takt.
Numer tele fonu: 726 265 106.

PRO FE SJO NALNY zespół muzyczny FENIX:
–wesela
–zabawy ple ne rowe
–uro czy sto ści rodzinne.
Tel. 504037608.
Szcze góły i demo na WWW.FENIXWESELA.PL

MALOWANIE, szpachlowanie, panele, płytki, 
piaskowiec, zabudowy, cianki dzia łowe 
GENERALNE REMONTY - 512313759. 

KOMIKOM SALON KOMINKÓW, ŻNIN, 
ul. Nowotki 22, kom plek sowa pro fe sjo nalna 
obsluga: KOMINKI — wklady grzew cze, zabu-
dowa, akce so ria, mon taż, doradz two, Insta-
la cje solarne z dota cją 45% + 20%=65%!!! 
KOMINKI kon takt: Tel 52\303–20-07 kom. 
692–485-728 lub 692–756-757, SOLARY kon-
takt: 606–628-310;
komikom-znin@wp.pl, www.komikom.pl

ZNU DZIŁY Ci się Twoje gry? Przyjdź do nas je 
wymie nić. Sku pu jemy wszyst kie gry na kon-
sole Xbox 360, PS3, PSP.
Nie pobie ramy opłat za wymianę-dopłacasz 
tylko róż nicę w cenie gry.
Oprócz gier nowych i uży wa nych ofe ru jemy 
także kon sole i akce so ria dla gra czy. Zapra-
szamy Gamedot-Sklepy dla gra czy Cen trum 
Han dlowe Pajo Luboń I piętro.

SPRZE DAM działki budow lane w Pec nej 
Gmina Mosina, od 700 m2. Media w dro dze. 
Aktu alny plan zago spo da ro wa nia prze strzen-
nego. Cena – 120 zł./m2– do nego cja cji. 
Dojazd drogą asfal tową. 
W pobliżu szkoła, sta cja PKP, sklepy. 
Tel. kontaktowy: 601–225-536.
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