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2 reklama

      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.

FHU Daniel Radosz

ul. Sowiniecka 81, 62-050 Mosina

tel. kom. 0 601 737 887

tel. i fax 61 819 19 44

Oferta promocyjna ograniczona terytorialnie do miejsc objętych zasięgiem sieci Cyfrowego Polsatu z umową na okres podstawowy 24 miesięcy. 

„Bez opłat” oznacza, że Abonent nie wnosi opłat za cykliczny pakiet danych i abonament. „Najtańszy” wśród pakietów danych o wielkości 

do 1 GB dostępny dla nowych Klientów – według danych na dzień 20.06.2012 r. Szczegóły w Umowie i Cenniku, Regulaminie i Regulaminie 

Promocji „Internet dla Każdego”, „Internet dla Każdego – Trafny Wybór”, dostępnych na www.cyfrowypolsat.pl.



3

Ubiegając rozliczne komenta-

rze na temat ewentualnego 

upadku Gazety Mosińsko-Puszczy-

kowskiej pragnę poinformować na-

szych Czytelników, że bankructwo 

na razie nam nie grozi. Przez wie-

le lat gazeta utrzymywała się nieja-

ko sama, nie prowadziliśmy żad-

nej kampanii reklamowej. Rekla-

modawcy znajdowali nas sami i to 

wystarczało. My stawialiśmy na ja-

kość pisma, dbając przede wszystkim o treści zamieszczane 

w gazecie i odpowiedni poziom artykułów. Nie było nawet mo-

wy o tym, żeby gazetę, która ma służyć lokalnej społeczności 

traktować jako źródło łatwego zysku. Teraz w obliczu kryzysu 

gospodarczego wiele fi rm szuka oszczędności rezygnując z re-

klam, co odbiło się i na nas. Stąd apele i ogłoszenia w sprawie 

poszukiwania osób chętnych do pracy przy pozyskiwaniu reklam 

dla GMP.

Faktem jest, że konkurencja na rynku prasowym, a przede 

wszystkim darmowe gazetki reklamowe, które przejęły naszych 

klientów (nie chcę oceniać w jaki sposób) nie pomagają nam. 

Sytuacja prasy jest trudna, rolę głównego informatora przejmuje 

Internet, sami jesteśmy tego dowodem – z naszej strony inte-

rnetowej www.gazeta-mosina.pl korzysta w tej chwili ponad 13 

tys. czytelników miesięcznie. Zamieszczamy tam bieżące infor-

macje oraz wydanie elektroniczne PDF, identyczne z papierowym. 

Można byłoby powiedzieć, że sami strzelamy sobie gola. Wielu 

jednak redaktorów naczelnych w Polsce nie wie do końca, jakie 

treści zamieszczać w Internecie, żeby nie było konfl iktu między 

wydaniem papierowym a elektronicznym, kiedy to robić, czy 

czekać aż gazeta zniknie z kiosków, czy zamieszczać wcześniej. Czy 

w końcu zamieszczać reklamy z wydania papierowego, czy nie.

Na pytanie, jaka przyszłość w ogóle czeka media nie ma niestety 

odpowiedzi.

Znawczyni tematu, prof. Grażyna Habrajska (w rozmowie 

z Andrzejem Kaczmarczykiem) twierdzi: „Dzisiaj odpowiedź na 

takie pytanie chyba jest niemożliwa, bo nie wiemy, jaki będzie 

rozwój technologii poza tym, że będzie szybki. Gdybym musiała 

już coś przewidywać, to myślę, że wersje papierowe będą uka-

zywać się w coraz mniejszych nakładach, ale za to będą coraz 

bardziej ekskluzywne. Nie sadzę, żeby tak do końca wyginęły, 

bo ciągle będą ludzie, którzy będą gotowi je kupić płacąc nawet 

więcej niż teraz. A na ile media zmieni Internet? Na razie nie zmie-

nił ich tak bardzo jakby się wydawało. Przecież internetowe wy-

dania gazet to właściwie te same teksty, co w wersji papierowej. 

Pojawiło się wprawdzie zjawisko tzw. dziennikarstwa obywa-

telskiego czy społecznościowego, ale myślę, że to chyba długo 

jeszcze będzie margines, bo porządnego portalu nie zrobi ktoś 

„z ulicy”. Do tego trzeba jednak mieć jakieś przygotowanie, ale 

ostrzegam, że wszelkie przewidywania co do przyszłego kształ-

tu mediów są bardzo niepewne”.

O zupełnie nowej inicjatywie medialnej w Polsce możecie 

Państwo przeczytać w wywiadzie (str. 20) z Krzysztofem Sko-

wrońskim, znanym dziennikarzem, właścicielem internetowego 

Radia Wnet, prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

A co będzie z nami? Na razie nie wiadomo. Jedno jest pewne 

– jeśli gospodarka będzie się rozwijać, my będziemy rozwijać się 

także. Jeśli nie, podzielimy los przedsiębiorców bankrutów, bo 

gazeta jest takim samym trybikiem gospodarki jak każdy inny 

prywatny podmiot i sama musi się utrzymać. Albo pozostanie nam 

tylko Internet, co pozwoli zredukować koszty (druk, kolportaż, 

itp.) i funkcjonować dalej. Będzie to z pewnością zawód dla tych 

Czytelników, którzy lubią czytać w fotelu, łóżku czy pod gruszą.

Elżbieta Bylczyńska

Jeszcze nie plajtujemy

Dzięki staraniom doktora Aleksandra Wojewódzkiego 

z Ludwikowa udało się sprowadzić do Mosiny relikwie 

papieża Polaka. Relikwie oprawione zostały w relikwiarz według 

koncepcji państwa Agnieszki i Grzegorza Lipiaków. Wykonany 

on został z mosiądzu, jest pozłacany i posrebrzany. Zwieńczony 

jest krzyżem papieskim, a u jego podstawy znajduje się napis 

„Niech stąpi Duch Twój...”. Wykonania relikwiarza podjął się 

Grzegorz Lipiak w swojej odlewni, z pomocą  Romana Czeskie-

go. Zawiera w sobie relikwie pierwszej i drugiej klasy. Kosmyk 

włosów, jako fragment ciała Błogosławionego zaliczane są do 

pierwszej. W relikwiarzu oprawiono również fragment trumny, 

kamień z grobowca oraz szaty  Jana Pawła II. Relikwie wystawio-

ne są w Kaplicy Wieczystej Adoracji, w kościele pod wezwaniem 

Świętego Mikołaja w Mosinie.                                                                           (red.)

Relikwie błogosławionego
Jana Pawła II w Mosinie
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– W styczniu tego roku w Głosie Wiel-
kopolskim ukazał się artykuł o wszczę-
ciu przez leszczyńską prokuraturę po-
stępowania w sprawie nieprawidłowości 
związanych z naliczaniem subwencji 
oświatowej dla Zespołu Szkół w Krośnie. 
Na jakim etapie znajduje się ta sprawa?

– Postępowanie zostało wszczęte po 
tym jak radni opozycyjni donieśli do pro
kuratury, jakoby Gmina Mosina bez-
podstawnie pobierała na dzieci uczące 
się w Zespole Szkół w Krośnie zwiększoną 
subwencję oświatową, przeznaczaną dla 
wiejskich szkół na wyrównywanie braków 
w dostępie do oświaty między dziećmi 
z miast i wsi. Jest to dla mnie tym bardziej 
dziwne, że wśród radnych opozycji jest 
była dyrektorka tej szkoły, doskonale 
znająca realia tej placówki. Po ponad pół 
roku od rozpoczęcia postępowanie jeszcze 
się nie zakończyło. Inne postępowanie 
w tej samej sprawie prowadzi Minister-
stwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo 
Finansów. Ja i pracownicy urzędu byliśmy 
już w tej sprawie przesłuchiwani. Z in-
formacji, którymi dysponujemy wynika, 
że sprawa ma zakończyć się w sierpniu. 
Z nieofi cjalnych informacji, które do nas 
docierają wynika, że problem jest nie-
jednoznaczny i trudny, ale przepisy po-
twierdzają słuszność metodologii postę-
powania gminy. 

– Dlaczego opozycyjni radni chcą 
pozbawić dzieci uczęszczające do ZS 
w Krośnie zwiększonych dotacji dla ich 
szkoły?

– Dla mnie też jest to wręcz niepojęte, 
jak radni mogą działać na szkodę szkoły, 
do której uczęszczają dzieci z naszej 
gminy. Pretekstem jest to, że budynek 
nr 2 Zespołu Szkół w Krośnie, chociaż 
sąsiaduje z tzw. starą szkołą, leży już 
w granicach administracyjnych Mosiny.  
Ale przecież w nowej szkole uczą się te sa-
me wiejskie dzieci, z tych samych wsi, któ-
re uczęszczały do starej. O tym, które 
szkoły mogą otrzymywać zwiększoną sub-
wencję oświatową decyduje to, gdzie 
znajduje się siedziba szkoły lub zespołu. 
A siedziba ZS w Krośnie od zawsze by-
ła w Krośnie, bo tak wynika z aktu za-
łożycielskiego. Dla przykładu, jedna z oko-
licznych gmin nie ma w ogóle gimnazjum 
na terenie miasta tylko na wsi. Dzieci 
miejskie chodzą, więc do gimnazjum 
działającego na wsi i szkoła otrzymuje 
oczywiście zwiększoną subwencje oświa-
tową. Czy to jest uczciwe? Problem też 
wzbudza wiele kontrowersji i nawet od 
wielu posłów daje się słyszeć opinie, że 

Jak radni mogą działać
na szkodę szkoły

Z Zofi ą Springer

Burmistrzem Mosiny 

rozmawia

Elżbieta Bylczyńska

subwencja wiejska powinna iść za uczniem 
a jedynym kryterium powinno być jego 
miejsce zamieszkania. Nasza sprawa była 
już w 2010 r. konsultowana z Minister-
stwem Edukacji, od którego otrzymaliśmy 
odpowiedź, że nasze rozwiązanie jest 
niestandardowe, ale w piśmie nie było 
żadnej wzmianki o tym, że ZS w Krośnie 
nie należy się zwiększona subwencja 
oświatowa. Uzależnili jedynie wypłacanie 
tzw. dodatku wiejskiego nauczycielom od 
tego, w której szkole uczą. (uczący w starej 
pobierają go, a w nowej już nie). Opozycji 
jednak taka odpowiedź nie wystarczyła 
i złożyli donos do prokuratury. 

– Skoro lokalizacja szkoły budzi tyle 
kontrowersji to czy nie można było 
jej zbudować poza granicami admi-
nistracyjnymi Mosiny?

– O budowie nowej szkoły w Krośnie 
mówiło się od prawie 30 lat, ale zawsze 
wskazywano pod budowę tereny w gra-
nicach administracyjnych Mosiny oczy-
wiście niemal na granicy z Krosnem. 
Dlatego rozpowszechnianie wiadomości, 
że opozycyjni radni przekonywali mnie 
do budowy szkoły na terenach wiejskich 
nie jest prawdą. Fakt, odbyła się taka 
rozmowa, ale po dokładnej rewizji okazało 
się, że nie mamy takich terenów. Nikt też 
nie kwapił się sprzedać gminie terenów 
pod budowę szkoły za symboliczną 
złotówkę, a słyszałam, że takie informacje 
też są rozpowszechniane w naszej gminie. 
Dlatego wybierając miejsce pod szkołę 
musieliśmy zdecydować o wyborze odpo-
wiednio dużego terenu, na którym może 
powstać szkoła i jej zaplecze. Teraz przy 
nowej szkole zlokalizowane są przecież 
także trzy boiska ze sztuczną nawierz-
chnią. Po prostu nie mieliśmy innego 
miejsca na budowę tak dużej placówki 
oświatowej. Realizację tej szkoły po tylu 
latach oczekiwań uważam za sukces, 
ale są osoby, które uważają, że dzieci 
z Krosna, Nowinek, Borkowic, i Drużyny 
należy pozbawić zwiększonej subwencji 
oświatowej, bo jeden z budynków szkol-
nych leży już w Mosinie. To, że do szkoły w 
budynku nr 2 chodzą dzieci z tego samego 
obwodu, co do starej szkoły ich już nie 
obchodzi. Nie potrafi ę zrozumieć jak radni 

mogą nie zabiegać o interes dzieci z naszych 
miejscowości. Jedynym wytłumaczeniem, 
jakie przychodzi mi na myśl, jest to, że w imię 
walki politycznej ze mną są gotowi na każdą 
niegodziwość, nawet taką żeby zabierać 
szkole wiejskiej zwiększoną subwencję. 

– W lipcu sporo medialnego szumu 
zrobiło się wokół Pani odprawy eme-
rytalnej?

– Jestem tym bardzo, najdelikatniej mó-
wiąc zdziwiona. Prawo do odprawy eme-
rytalnej przysługuje przecież każdemu, 
kto spełnia odpowiednie warunki. Jest to 
prawo powszechne i ustawowe. Jednak 
radni opozycji znowu zwietrzyli w tym 
jakąś sensację i złożyli doniesienie do Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej i Woje-
wody. Jednak RIO nie zakwestionowała 
tego zapisu w uchwale gminy. Słyszałam, 
że jeden z radnych opozycji utrzymuje, 
że mimo to będzie namawiał pozosta-
łych radnych, aby nie godzili się na wy-
płacenie mi odprawy. Ciekawe, czy gdy-
bym ja wystąpiła np. z propozycją, aby 
przez kilka miesięcy radni nie pobierali 
należnych im diet, które wahają się 
od 1200 do ok. 2000 złotych miesięcznie, 
też głosowałby za takim rozwiązaniem? 
Czy radni opozycyjni uważają, że należy 
wstrzymać wszystkie odprawy emerytalne, 
czy chodzi raczej o kolejną szykanę przeciwko 
burmistrzowi? Jest wiele obszarów gdzie 
radni opozycyjni mogą wykorzystać swoją 
energię. Niestety mają z tym problem. 

– Mamy wakacyjny półmetek. Co gmi-
na zaoferowała dzieciom i młodzieży?

– Moim zdaniem oferta letniego wy-
poczynku przygotowana m.in. przez Miej-
ski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Re-
kreacji, Mosiński Klub Żeglarski, harce-
rzy, kluby sportowe i inne stowarzyszenia 
jest bardzo szeroka. Bardzo wielu ludzi 
i instytucji wciąż jest w nią zaangażo-
wanych. Jej zapowiedź w Merkuriuszu 
Mosińskim zajęła nam kilkanaście stron. 
Należy tez podkreślić, że gmina dofi -
nansowuje wiele wyjazdów i wakacyjnych 
imprez. Takie wsparcie otrzymali m.in.: 
harcerze, Mosiński Klub Żeglarski na 
organizowane przez nich obozy żeglarskie, 
Ośrodek Pomocy Społecznej na kolonie 
i wiele innych. Dlatego jestem przekonana, 
że każde dziecko w naszej gminie 
mogło znaleźć w wakacyjnej ofercie coś 
interesującego.

Wiadomość z ostatniej chwili: 
Prokuratura w Lesznie umorzyła śledztwo 
przeciwko burmistrzowi, nie dopatrując 
się znamion przestępstwa. Natomiast 
MEN żąda zwrotu subwencji od gminy, 
wniosek w tej sprawie został skierowany 
do Ministerstwa Finansów.
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Na Piaskowej zgodnie z planem

Intensywne prace trwają przy budowie ulicy Piaskowej 

w Krośnie, rozpoczęte na tej ulicy przed wakacjami. W ramach 

budowy I etapu w Krośnie zostanie wybudowany blisko 900 

metrowy odcinek ul. Piaskowej. Wykonawca – Przedsiębiorstwo 

Drogowo-Mostowe „Dromost” z Żabna – prowadzi prace zgodnie 

z harmonogramem, a dobre warunki gruntowo-wodne wystę-

pujące na tej ulicy pozwalają mieć niemal pewność, że termin 

zakończenia prac zaplanowany na jesień tego roku zostanie 

dochowany. 

Ekipy Dromostu ułożyły już zdecydowaną większość kolektora 

kanalizacji deszczowej. Od dawna gotowy jest odcinek od ulicy 

Strzeleckiej do ulicy Głównej. Deszczówka ułożona jest też na 

odcinku od ulicy Strzeleckiej do tzw. bloków.

Na Piaskowej pojawili się już drogowcy, budujący jezdnie 

i chodniki, co oznacza, że zlikwidowano już wszystkie kolizje 

z siecią telekomunikacyjną i przebudowano urządzenia elek-

troenergetyczne. Zgodnie z projektem drogowcy zbudują jezd-

nię z nawierzchnią asfaltową, chodniki, ścieżkę rowerową, ka-

nalizację deszczową oraz posadzą zieleń.

Budowa ulicy Piaskowej dofi nansowana jest w ramach Naro-

dowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli budowy 

tzw. „schetynówek”. Jest to już trzecia taka inwestycja w gmi-

nie. Wcześniej w ramach tego projektu zrealizowano ul. Rze-

czypospolitej Mosińskiej oraz Wysoką.

Na Szyszkowej trwają prace

Prowadzone są również prace na ul. Szyszkowej w Mosinie. 

Tą inwestycją objęta jest cała ulica mierząca około 150-metrów. 

W ramach tej budowy powstanie kanalizacja deszczowa, 

nawierzchnia zostanie natomiast utwardzona kostką betonową. 

Ulica Szyszkowa zyska także nowy chodnik.  To samo pozwolenie 

na budowę obejmuje także ulicę Chopina. Jednak zanim dro-

gowcy będą mogli wejść na tę ulicę konieczna jest budowa ko-

lektora deszczowego w ulicy Świerkowej i Chopina. Dopiero 

wówczas drogowcy mogą zająć się budową utwardzonej 

nawierzchni. Budowanie utwardzonych nawierzchni na drogach, 

na których nie ma ułożonej kanalizacji deszczowej nie jest 

racjonalne. 

Rozstrzygnięte przetargi

W lipcu rozstrzygnięto trzy przetargi na budowy ulic: Krętej 

w Czapurach oraz Rzeczypospolitej Mosińskiej i Skrajnej w Mo-

sinie.

 Na ulicy Krętej w Czapurach zostanie ułożona nawierzchnia 

z płyt betonowych. Płyty o szerokości 3 metrów zostaną położo-

ne na odcinku około 200 metrów. Takie rozwiązanie poprawi 

mieszkańcom tego rejonu dojazd do posesji. Prace rozpoczną się 

od strony ulicy Poznańskiej na pierwszym wjeździe w ulicę Krętą 

za mostkiem (dla poruszających się w stronę Poznania). Za-

kończenie prac planowane jest we wrześniu.

Do końca września planowany jest również remont ulicy Rze-

czypospolitej Mosińskiej, na odcinku od ul. Mocka do szkoły. 

Zakres prac obejmuje sfrezowanie starej nawierzchni bitumicz-

nej, ułożenie nowych krawężników i wreszcie ułożenie nowej 

nawierzchni bitumicznej. Przypominamy, że na ul. Rzeczypospo-

litej Mosińskiej obowiązuje inna organizacja. Kierowcy dojeżdża-

jący ulicą Mocka od strony przejazdu kolejowego nie mogą już 

skręcać w lewo w Rzeczypospolitej Mosińskiej. 

Ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej (odcinek od ul. Mocka do gra-

nicy z Puszczykowem) została kompleksowo przebudowana 

dzięki dofi nansowaniu z Narodowego Funduszu Budowy Dróg 

Lokalnych (tzw.  „schetynówki”).

Trzecia ulica, której realizacja rozpocznie się w sierpniu to 

ul. Skrajna w Mosinie.  Ta ulica była już wcześniej łatana jednak 

wciąż pozostawia wiele do życzenia. Teraz sytuacja poprawi 

się. Zakres prac obejmuje bowiem uzupełnienie brakujących 

krawężników, regulację studzienek kanalizacyjnych i ułożenie 

nowej nakładki bitumicznej.                                                                         (red.)

Drogowe inwestycje
w gminie Mosina

Letnie miesiące nie oznaczają wakacji dla drogowców. Na niektórych budowach trwają prace, w lipcu 

rozstrzygnięto też kilka przetargów, a ich realizacje zaplanowano na sierpień i wrzesień. 

W Mieczewie drogowcy kontynuo-

wali budowę chodnika wzdłuż 

ulicy Szerokiej. Ta ulica ma już wprawdzie 

chodnik, ale tylko z jednej strony. Poło-

żono go w ubiegłych latach. Teraz 

drogowcy ułożyli go po drugiej stronie 

Nowe chodniki
W lecie w gminie Mosina przybyło chodników. Nowe trotuary powstały 

m. in. w: Mieczewie i Mosinie.

ulicy. Z tą inwestycją związane są prace 

przy pogłębieniu rowów odwodnienio-

wych wzdłuż ulicy Szerokiej i budowami 

nowych przepustów pod wjazdami na 

posesje. Z uwagi na znaczny koszt tej 

inwestycji podzielono ją na etapy. 

Także wzdłuż ulicy Kasprowicza pier-

wszy fragment trotuaru położono przed 

kilku laty. Tegoroczne prace były więc 

kontynuacją poprzedniego etapu. Po 

zakończeniu prac trotuar znajduje się także 

na drugiej stronie ulicy.

Nowy chodnik zyskali mieszkańcy ulicy 

Sosnowej w Mosinie. W ramach robót 

prowadzonych w I etapie ułożono frag-

ment od ulicy Krosińskiej do ulicy Jasnej, 

po lewej stronie ulicy Sosnowej. 

(red.)
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Ośrodek Badawczo-Konferencyjny Instytutu Matematycznego PAN 
w Będlewie położony jest 30 kilometrów od centrum Poznania (2 km 

od trasy Poznań-Wrocław), 8 km od Mosiny. Graniczy z Wielkopolskim 
Parkiem Narodowym. Jego dużym atutem jest urokliwe usytuowanie, 
w sąsiedztwie pięknych jezior i lasów.

Główną atrakcją  ośrodka jest  pałac zbudowany w stylu neogotyku 
angielskiego z 1866 roku (architekt jest nieznany). Ofi cyny dworskie, 
a także nowocześnie wyposażony budynek hotelowy, odnowione w latach 
osiemdziesiątych, pełnią funkcje noclegowe oraz konferencyjne. Wnętrza 
pałacu zachowały niezwykły urok i atmosferę.

Pierwsze wzmianki o wsi Będlewo pochodzą z końca XII wieku – właści-
cielem był ród rycerski Łodziów, których potomkowie nosili nazwisko 
Będlewscy.  W następnych wiekach Będlewo przechodziło w ręce różnych 
wielmożów, w XVII w. właścicielami Będlewa zostają Potoccy, tzw. wiel-
kopolska gałąź Potockich.  W 1851 r. Józefa z Wyszyńskich Potocka 
ufundowała kaplicę przy Kościele Parafi alnym w Łodzi.  Znamienitym 
właścicielem Będlewa przez 37 lat był Bolesław Potocki (1861–1898), 
który  powiększył majątek składający się wtedy z: Będlewa, Wronczyna, 
Dymaczewa, Zamysłowa, Srocka, Wojnowic, Dakowych Mokrych – w sumie 
4.728 ha. Potocki był założycielem Banku KLIWECKI, POTOCKI I SKA, człon-
kiem KOMITETU TEATRALNEGO - ofi arował Spółce akcyjnej TEATR POLSKI, 
ogród i plac pod budowę teatru.  Za jego życia około 1866 r. przebudo-
wano pałac w Będlewie. Pierwsze zabudowania to dwór kryty strzechą, 
który stał bliżej bramy.

Pałac

Wchodząc do Pałacu, znajdujemy się w pięknym holu, w którym zacho-
wana jest oryginalna  posadzka, drewniana balustrada z herbem Potockich 
oraz sufi t. Po lewej stronie mamy największą salę, tzw. Rycerską. Na ścia-
nach widać częściowo zachowaną szarą polichromię z herbami Potockich 
i literką P – herb Pilawa. Kiedyś pod drewnianym sufi tem widniały portre-
ty królów Polski. Jest tu też biblioteka, a w niej piękny drewniany kominek, 
odtworzone tapety z materiału, boazerie  oraz stiuki na sufi cie. Po stronie 
prawej mamy salę w stylu rokoko, na ścianach są odtworzone tapety 
z materiału oraz stiuki na sufi cie. Wchodzimy następnie do saloniku 
okrągłego (niebieskiego – zwanego niesłusznie kaplicą), w którym odtwo-
rzono  bordowe nisze (prawdopodobnie stały w nich kopie posągów an-
tycznych). Zachowane zostały kominki z białego marmuru.

Idąc dalej przechodzimy do kwadratowego saloniku oraz pokoi sypial-
nych. Na piętrze znajdowały się pokoje przeznaczone dla innych członków 
rodziny i gości. Wszystkie pokoje (na parterze i na piętrze) były pięknie 
ozdobione w stylu neogotyckim – stolarka boazeria, gzymsy itp. W chwili 
obecnej pomieszczenia na piętrze są wyłączone z użytkowania.

Pałac posiadał instalację centralnego ogrzewania, początkowo nawiew-
ną potem na początku XX wieku wprowadzono grzejniki.

Park otaczający pałac zajmuje około 9 ha. Jest to park w stylu angielskim, 

Czy Czarna Dama błąka się 

nocami po Pałacu w Będlewie?
przechodzący w park leśny. Rosną tu unikalne, chronione prawem drzewa. 
Z jednej strony pałacu znajduje się marmurowa fontanna, z drugiej 
strony dwa stawy oraz taras kwiatowy. Jeden ze stawów posiada wyspę 
z romantyczną grotą. Miejscowe podanie głosi, że w grocie mieściła się 
kaplica, wybudowana na pamiątkę tragicznej śmierci trzyletniej córeczki 
właściciela, która utonęła w stawie. 

Jeszcze kilkanaście lat temu na terenie parku hodowano bażanty.

Bolesław Potocki i Czarna Dama

Właściciel Będlewa to barwna postać. Jego życie rodzinne nie było 
wesołe, wcześnie stracił dwóch braci, wcześnie też owdowiał. Ożenił się 
powtórnie.  Kiedy córka Bolesława z drugiej żony, słynna z urody Felicja 
oraz wnuk po pierwszej żonie – Alfred Miączyński nawiązali romans, 
wybuchł ogromny skandal. Zdradzony mąż Felicji – Maciej Mielżyński 
zastrzelił kochanków w pałacu w Dakowych Mokrych. Za zabójstwo nie 
poniósł żadnej kary – sąd uniewinnił go, ponieważ wystąpił w obronie 
honoru swojego i swojej rodziny.

To tragiczne wydarzenie wiąże się z powstaniem legendy o Czarnej Da-
mie, błąkającej się po komnatach. Niektórzy z pracowników ośrodka 
twierdzą, że widzieli ją, jak nocami przechadza się po pałacu.

  W 1939 r. Będlewo znalazło się w rękach Elżbiety z Miączyńskich 
Ledóchowskiej. W czasie wojny w pałacu urzędował komisarz Rzeszy 
ds. utrwalania narodowości niemieckiej. Niemcy zamalowali polichromie 
w Sali Rycerskiej oraz zniszczyli portrety królów polskich i wyposażenie 
pałacu. 

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Po wojnie majątek został przejęty przez skarb państwa. W Pałacu mieś-
ciły się różne szkoły, a w budynku stajni kino. W 1976 r. zespół parkowo-
pałacowy przejęła Polska Akademia Nauk z Poznania i działał on jako 
Ośrodek Pracy Twórczej. Na przełomie lat 70 i 80-tych pałac był remontowa-
ny przez Pracownię Konserwacji Zabytków. Odsłonięto polichromie, 
odgrzybiono, pokryto dach blachą miedzianą, itp. W 1996 r. zespół Pałaco-
wo-Parkowy przejmuje Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. 
Powstaje Ośrodek Konferencyjny i następuje jego szybki rozwój.

W 1997 roku  zostaje wybudowany budynek hotelowy,  później po-
wozownia (budynek z dużymi oknami), zaadoptowany na salę wykładową, 
wyjście na folwark (budynek z recepcją i wieżyczką – a w niej zachowany, 
bijący na trwogę dzwon), ofi cyna dworska, stajnia (nad wejściem głównym 
odrestaurowana głowa konia, zachowane drzwi), w której znajduje się 
kolejna sala wykładowa. Oczyszczono park i stawy.

Ośrodek pełni funkcję Matematycznego Centrum Badawczo-Kon-
ferencyjnego IM PAN. W Europie znajdują się tylko trzy  takie ośrodki. 
Ośrodek w Będlewie jest największym z nich. W naszej bazie hotelowej 
może pomieścić się ponad 150 osób.

Chociaż Ośrodek odwiedziło wielu znamienitych matematyków, artys-
tów, polityków i przedsiębiorców, to dzisiaj otwarty jest dla wszystkich 
zainteresowanych, a dzięki zaufaniu klientów organizujących w ośrodku 
różnego rodzaju spotkania historia dopisuje kolejne rozdziały...

Kórnicki zamek 
ma swoją Białą Damę, 
przechadzającą się 
nocami po parku, 
zamek szamotulski 
– nieszczęśliwą Halszkę, 
którą w pokutniczych 
szatach można zobaczyć 
w pochmurną noc 
księżycową w pobliżu 
baszty. Po Pałacu 
w Będlewie natomiast, 
o czym wie niewielu, 
błąka się Czarna Dama.

Kórnicki zamek 
ma swoją Białą Damę, 
przechadzającą się 
nocami po parku, 
zamek szamotulski 
– nieszczęśliwą Halszkę, 
którą w pokutniczych 
szatach można zobaczyć 
w pochmurną noc 
księżycową w pobliżu 
baszty. Po Pałacu 
w Będlewie natomiast, 
o czym wie niewielu, 
błąka się Czarna Dama.
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Pałac Będlewo jest ośrodkiem konferencyjnym położonym 30 kilometrów na południowy zachód 

od centrum Poznania i zaledwie 8 kilometrów od Mosiny. Otoczenie zabytkowego parku 

i niepowtarzalny klimat XIX-wiecznego pałacu sprawiają, iż jest on idealnym miejscem 

do organizacji konferencji, szkoleń, uroczystości komunijnych, weselnych, 

zjazdów integracyjnych oraz imprez plenerowych, ale także intymnych spotkań „we dwoje”.

Główną atrakcją ośrodka jest pałac w stylu neogotyku angielskiego zbudowany w 1866 roku. 

Posiadamy 150 miejsc noclegowych w 80 pokojach, oferujemy 

cztery sale konferencyjne (dla 40, 60, 120 i 150 osób). 

Siłownia, sauna i bilard wzbogacają naszą ofertę o elementy relaksu.

Nad zaspokojeniem gustów kulinarnych gości czuwa wykwalifi kowany personel, 

który wyspecjalizował się w kuchni staropolskiej i europejskiej. 

Restauracja mieszcząca się we wnętrzach zabytkowego Pałacu 

otwarta jest w sezonie od kwietnia do końca września 

we wszystkie dni tygodnia.

Odwiedzając nasz ośrodek, 

odkryjesz tajemnicę udanych spotkań...odkryjesz tajemnicę udanych spotkań...

Kontakt:

Pałac Będlewo,

Będlewo, ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew

Tel. 61-813-51-87, 693-43-99-12

e-mail: bedlewo@impan.gov.pl

www.palacbedlewo.pl

� Konferencje
 � Noclegi
  � Obiady
   � Wesela
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Perły
architektury 
Puszczykowa
Z 

apraszamy do Muzeum im. Ar-

kadego Fiedlera na wystawę 

Perły architektury Puszczykowa.

Autorka prac: Elżbieta Wieczor-

kiewicz  – z zawodu pedagog, z za-

miłowania rysownik i grafi k. Rysuje 

zabytki i pejzaże Wielkopolski. 

W 18 rysunkach  autorka przedstawia 

przedwojenne wille, pensjonaty o in-

teresującej architekturze, tonące w zie-

leni i ogrodach. 

Szczególna wartość i piękno tej 

architektury, unikalny charakter Pu-

szczykowa, skłania do tego, aby 

utrwalić ich obraz dla następnych 

pokoleń. Otwarcie wystawy w piątek, 

14 września o 18.00 – zapraszamy!

Zaczęło się od ostrej krytyki. Prezes 
KP „Las”, Ryszard Więckowiak po zło-

żeniu podziękowań burmistrzowi, radnym 
i kibicom, którzy przyczynili się do awansu 
zawodników klubu do wyższej klasy, skry-
tykował mocno propozycję nowej umowy, 
którą otrzymał od Miasta 25 lipca. Omówił 
po kolei każdy paragraf i podsumował: 

Szły dziki na pociąg
– Jesteśmy utrzymywani przez Miasto, jest 
to przelewanie z próżnego w próżne, ta-
kiej umowy nie podpiszemy. Nie wiemy 
co robić, czy mamy wycofać trzy drużyny 
z rozgrywek? I zapłacić za każdą po 4 tys. 
zł? To jest zemsta na mnie osoby pracują-
cej w Urzędzie, która tą umowę przygo-
towała…

Radny P. Rochowiak stwierdził, że pro-
pozycja umowy powinna być wcześniej 
konsultowana, podobne stanowisko zajął 
Zastępca Burmistrza W. Ślisiński: – Szkoda, 
że nie usiedliśmy wcześniej do stołu. Osta-
tecznie ustalono, że odbędzie się spotkanie 
robocze w tej sprawie.

Co dalej z OSP?

Komendant Gniewko Niedbała chciał 
zwrócić uwagę radnych na funkcjonowa-
nie OSP. Powiedział, że bez pieniędzy na 
paliwo i bez mundurów nie będzie mo-
żliwa praca puszczykowskich strażaków 
(ostatnio pracowali przy usuwaniu drzew 
po nawałnicy używając pił spalinowych). 
Poprosił o jeszcze jedną analizę ich dzia-
łalności i przyznanie środków na zakup 
paliwa. Poinformował również, że jest 
możliwość zakupu mundurów wartości 
21 tys. zł pod warunkiem, że Urząd wyłoży 
kwotę 4,2 tys. zł. Przypomniał, że strażacy 

wnioskowali o przyznanie z budżetu kwoty 
85 tys. zł na 2012 rok a otrzymali tylko 
15 tysięcy.

Skarbnik Miasta Piotr Łoździn był bez-
litosny i stwierdził, że dla strażaków w bu-
dżecie nie ma już pieniędzy. Komendant 
podkreślił, że jest to inicjatywa młodzie-
żowa i dobrze służy młodym mieszkań-

Mikuś, Pikuś i Robaczek
18 sierpnia w Czapurach odbędzie się Festyn dożynkowy. Przewidziano wiele 

atrakcji dla wszystkich. Od siedmiu lat tradycją dożynek w Czapurach jest 

konkurs rzutu kapeluszem o nagrodę Sołtysa Wsi Czapury – zapowiada się, więc niezła 

rywalizacja. Na festynie pojawią się klauni: Mikuś, Pikuś i Robaczek, którzy będą bawić 

dzieci. Za symboliczną złotówkę będzie można skosztować tradycyjnej skibki chleba 

z wiejskim smaluszkiem i ogórkiem. Oczywiście będą także inne stoiska z jedzeniem 

i napojami. Na zakończenie zabawa taneczna i pokaz fajerwerków.  Początek zabawy 

zaplanowano na godz. 16, na placu obok kościoła w Czapurach.                                    (red.)

Na lipcowej sesji Rady Miasta Puszczykowa podjęto uchwałę w sprawie nowego Statutu Miasta. W punkcie wolne 
głosy rajcy wysłuchali opinii prezesa klubu piłkarskiego „Las” nt. propozycji umowy dzierżawy ze strony Miasta, którą 
prezes uznał za „jedno wielkie nieporozumienie”. Kolejnym mówcą, który chciał przekonać radnych do swoich racji 
był Gniewko Niedbała – komendant Ochotniczej Straży Pożarnej, walczący z determinacją o pieniądze dla swojej 
jednostki. 

com. Radny Piotr Bekas uznał natomiast, 
że sprawa jest trochę postawiona na 
głowie, bo OSP to jednak stowarzyszenie 
użytku publicznego, a zadaniem radnych 
jest pilnowanie budżetu, OSP powinno 
samo znaleźć sposób fi nansowania. Po-
parł go wiceprzewodniczący Rady Janusz 
Szafarkiewicz. Ostatnimi argumentami 
komendanta były: fakt, że do OSP należy 
80 osób, w tym 15 z Akademii Młodego 
Strażaka, strażacy promują miasto (II miej-
sce w powiatowych zawodach w Ple-
wiskach) oraz to, że strażacy ratują zdrowie 
i życie.

Powierzchni miasta 
nie zmieniliśmy
– nowy Statut Miasta

Wcześniej projekt statutu został podda-
ny konsultacjom społecznym, które trwały 
do końca maja br. Zmiany w większości 
dotyczą spraw sprzecznych z ustawą o sa-
morządzie i ustawą o fi nansach publi-
cznych. – Jest to dostosowanie do obo-
wiązującego obecnie prawa. Puszczyko-
wo do tej pory obowiązywał statut z roku 
2007, w którym trzeba było zmienić wiele 
paragrafów, mówił Z. Czyż, Przewodni-
czący RM. Według opinii prawników 
należało statut uchwalić w formie nowego 

aktu prawnego, ponieważ za dużo byłoby 
poprawek. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie.

Radni dyskutowali także o rozwiązaniu 
problemu parkowania w rynku skłaniając 
się raczej do wprowadzenia zakazu wobec 
wysokich kosztów ustanowienia parkingu 
płatnego. Podkreślono fakt ogromnego 

zniszczenia bruku w rynku przez wycieki 
oleju silnikowego.

Czy dziki szły na pociąg?

Podobnie jak Mosina Puszczykowo 
boryka się z problemem dzików na 
swoim terenie. W tej sprawie odbyło się 
już spotkanie władz z mieszkańcami. Pro-
blem stanowią puste nie ogrodzone pose-
sje z drzewami owocowymi, podkreślali 
radni. Jest to naturalny paśnik dla dzikich 
zwierząt. Ponadto mieszkańcy wyrzucają 
do lasu odpadki żywności, co przyciąga 
zwierzęta. – Dzisiaj w nocy stado dzików 
przemieszczało się ul Dworcową, czyżby szły 
na pociąg?, żartowł jeden z radnych.      (eb)
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Od 30 czerwca funkcję proboszcza w parafi i p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Krośnie pełni Kapelan Chorągwi Wielkopolskiej ZHP ks. hm. Paweł Kujawa. 

W tym dniu parafi anie krośnieńscy przygotowali swojemu nowemu pasterzowi bardzo 
uroczyste przyjęcie (oczywiście z udziałem harcerzy). 

Na zdjęciu parafi nie i ich nowy proboszcz podczas pikniku integracyjnego 27 lipca, 
przygotowanego przez sołtysa R. Rybickiego i radę sołecką. Trudno byłoby jednak nazwać 
to spotkanie integracją, bowiem ks. Kujawa krążył wśród wiernych i rozmawiał z nimi jakby 

dobrze już znał swoje „owieczki” i ich potrzeby.                                                                                  (eb)

Mieszkańcy Krosna mają nowego proboszcza

To pytanie zadają sobie fascynaci 
tego sportu w Mosinie już od kilku 

lat. W  lipcu odbyły się kolejne rozmowy 
w Urzędzie z reprezentantami tego 

Czy w Mosinie powstanie skatepark?
ekstremalnego pomysłu na spędzanie 
czasu wolnego. – Projekt budowy skate-
parku to nic nowego w naszej gminie – mówi 
organizator spotkania Zastępca Burmis-

trza Gminy Mosina Waldemar Krzyża-
nowski. 

– Bardzo poważnie myślano już na ten 
temat w roku 2009. Dowodem moich słów 
jest fakt posiadania przez gminę goto-
wego projektu budowy takiej inwestycji 
– dodaje Krzyżanowski. Pomimo posia-
danej dokumentacji projektowej nigdy 
nie udało się zrealizować projektu 
z powodów fi nansowych. Czy rozpo-
częcie rozmów na ten temat oznacza 
pojawienie się nowych możliwości, czy 
to wyłącznie ponowne rozbudzanie 
nadziei dla młodych ludzi zaintere-
sowanych tym tematem? 

Gmina posiada  projekt betonowego 
skateparku. I właśnie do takiego roz-
wiązania, jako bardziej trwałego 
i atrakcyjniejszego przychyla się mło-
dzież. Niestety jest to rozwiązanie 
kapitałochłonne, ponieważ koszt rea-
lizacji wynosi około 800 tys. złotych. 
– Nie oznacza to jednak, że rezygnuje-
my z dalszych rozmów. Będziemy 
poszukiwać możliwości współfi nanso-
wania tej inwestycji z funduszy zewnę-
trznych – mówi Waldemar Krzyżanowski. 
– Spróbujemy poszukać pieniędzy poprzez 
projekty w ramach Lokalnej Grupy 
Działania Lider Zielonej Wielkopolski, 
do której należymy jako gmina. Po za-
kończeniu inwestycji związanych z rów-
nie ważnymi świetlicami i boiskami 
w sołectwach, spróbujemy przymierzyć się 
do realizacji tego pomysłu.                     (red.)

Festi wal Pol ska Aka de mia Gitary powstał w 2008 roku z ini-
cja tywy mene dże rów i bada czy kul tury Prze my sława Kie li-

szew skiego, Mar cina Popraw skiego oraz gita rzy sty Łuka sza Kuro-
pa czew skiego. Sta nowi jedyne w Euro pie tej rangi wyda rze nie 
muzyczne z gitarą na pierw szym pla nie, które two rzy dla spo łecz-
no ści lokal nych z ponad 30 zakąt ków Wiel ko pol ski, zagra nicz nych 
i pol skich tury stów, dla miło śni ków muzyki gita ro wej z kil ku na stu 
kra jów nie zwy kły, twór czy kli mat, miej sce spo tka nia i edu ka cji 
muzycznej.

Festi wal Pol ska Aka de mia Gitary – 17.08 – 2.09.2012, Poznań 
– Jaro cin – Gnie zno — Wielkopolska W ramach piątej edy cji festi-
walu odbę dzie się ponad 60 wyda rzeń. Wystą pią wybitni muzycy, 
m. in. Bryan Adams, Pepe Romero, Xuefei Yang, Duo Melis, 
Los Ange les Guitar Quar tet, zespoły fl a menco Car losa Piñany 
i José Manuel Buzón Rodrígu eza, Orkie stra Aukso Marka 
Mosia, Royal String Quar tet, Krzysz tof Ście rań ski, Marek 
Raduli, Mie tek Szcze śniak, Kuba Badach, a także kil ku dzie się-
ciu innych arty stów z całego świata. Pod poznań skim Ratu szem 
zagramy na kil ka set gitar prze bój Bry ana Adamsa, któ rego wcze-
śniej będziemy się uczyć m.in. w Inter ne cie. Atrak cją będą pik niki 
inte gra cyjne, kon certy dla rodzin z dziećmi i senio rów, warsz-
taty gita rowe i tańca fl a menco, cykle fi l mów, pre sti żowy Kurs 
Mistrzow ski gitary kla sycz nej w Jaro ci nie z gościem spe cjal nym 
Pepe Romero, czy kon cert „Whit ney Huston Symfonicznie”. Zało że- 
niem Festi walu, oprócz orga ni za cji zna czą cych imprez w dużych 
ośrod kach, jest dotar cie z naj lep szą ofertą kul tu ralną do róż-

nych zakąt ków Wiel ko pol ski. W tym roku jest to ponad 30 miejsc 
– dwor ków, kościół ków, syna gog, fol war ków i sal kon cer to wych. 
Dzięki temu, spo łecz no ści lokalne o ogra ni czo nym dostę pie 
do świa to wych muzycz nych wyda rzeń uczest ni czą w mistrzow-
skich inter pre ta cjach, reali zo wa nych w miej scach im bli skich, 
choć cza sem nie odkry tych lub nie do ce nio nych. Pol ska Aka de mia 
Gitary ma cha rak ter zarówno arty styczny, edu ka cyjny jak i oby-
wa tel ski. Sto wa rzy sze nie Wiel ko po lan Bona Fide pro wa dzi pod-
czas Festi walu zbiórkę publiczną, wspie ra jąc ponad 100 nie ule- 
czal nie cho rych dzieci z Wielkopolski.

Na zde cy do waną więk szość kon cer tów wstęp jest wolny. Na 
imprezy towa rzy szące można kupić bilety w Cen trum Infor ma-
cji Miej skiej w Pozna niu i na: www.eBilet.pl Inauguracja – Noc 
Gitarowa 18 sierpnia godz. 19 Poznań Aula UAM: Orkiestra 
Kameralna AUKSO, Marek Moś – dyrygent. Soliści: Xeufei Yang 
(Chiny), Łukasz Kuropaczewski, Duo Malei – Alexis Mazurakis 
(Grecja) i Suzana Prieto (Hiszpania).

- Happening – z udziałem kilkuset gitarzystów 26 sierpnia, 
  godz. 111 Poznań Stary Rynek.
- Los Angeles Guitar Quartet 18 sierpnia, godz. 19, 
  Poznań Aula UAM – Laureaci nagrody Grammy.
- Gwiazda gitary Pepe Romero 24 sierpnia, Poznań Aula UAM,
  koncert światowej sławy hiszpańskiego gitarzysty.

Reportaż o Łukaszu Kuropaczewskim www.gazeta-mosina.pl

Cały program festiwalu na www.akademiagitary.pl

Festi wal Pol ska Aka de mia Gitary
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Inwestycja w kadry 
kluczem do sukcesu firmy

lokalni przedsiębiorcy

Główną działalnością fi rmy jest out-

sourcing usług kadrowych. Termin 

outsourcing jest angielskim skrótem, 

oznaczającym korzystanie z zasobów 

zewnętrznych, pozwalającym na kon-

centrację na zasadniczych celach fi rmy. 

Outsourcing kadr polega na przekazaniu 

wyspecjalizowanej fi rmie do realizacji, 

w całości lub części, funkcji z zakresu 

zarządzania zasobami ludzkimi. W za-

leżności bowiem od priorytetów i pre-

ferencji danego przedsiębiorstwa, fi rma 

wykonuje – pełne, kompleksowe pro-

wadzenie wszelkich czynności zgodnych 

z prawem pracy i potrzebami pracodawcy 

z zakresu prowadzenia dokumentacji 

kadrowej, albo jedynie wybrane ele-

menty tych dziedzin.  

W ramach pełnej usługi Profesja za-

pewnia obsługę spraw związanych z pra-

cownikami począwszy od zakładania 

i kompleksowego prowadzenia akt oso-

bowych, rozliczania godzin nadliczbo-

wych i nocnych oraz prowadzenia ewi-

dencji czasu pracy, ustalania upraw-

nień, ewidencjonowania i rozliczania wy-

korzystanych urlopów wypoczynkowych 

oraz innych absencji i przerw w wy-

konywaniu pracy, przygotowywania 

i archiwizowania dokumentów osób 

Kompleksowe Usługi Kadrowe z Mosiny powstała 

w styczniu 2009 roku. Właścicielką fi rmy jest Zuzanna Szulakiewicz, 

absolwentka kierunku Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 

Wydziału Ekonomii na  Uniwersytecie  Ekonomicznym w Poznaniu.

współpracujących na podstawie umów 

cywilnoprawnych, dostarczania odpo-

wiednich danych i udzielania wyjaśnień 

stosownym organom i instytucjom, in-

formowania o zmianach przepisów pra-

wa pracy, pomoc podczas inspekcji 

i kontroli urzędów i instytucji pań-

stwowych, przechowywania dokumen-

tacji i danych kadrowych w miejscach 

i formach bezpiecznych, strzeżonych 

i zapewniających pełną poufność oraz 

zgodność z wymogami prawa, po szko-

lenie z zakresu BHP oraz kierowania 

pracowników na wstępne, okresowe 

i kontrolne badania lekarskie. W ramach 

współpracy fi rma zapewnia najwyższy 

poziom świadczonych usług oraz ich 

zgodność z wymogami obowiązujących 

w Polsce przepisów.  

Korzyści płynące z współpracy z fi r-

mą Profesja to obniżenie kosztów ad-

ministracyjnych nawet do 50% po-

przez brak nakładów na inwestycje

w nowe miejsca pracy. Outsourcing to 

także stały dostęp do szerokiego grona 

ekspertów – nie tylko do specjalistów 

z zakresu kadr i BHP,  lecz także księgo-

wych, radców prawnych czy doradców 

podatkowych. Dzięki temu fi rma nie 

musi ponosić kosztów zatrudnienia, 

rekrutacji i szkolenia własnego personelu. 

Usługa kadrowa i administracja per-

sonelem skierowana jest do pracodaw-

ców, którzy pragną skoncentrować się 

na realizacji statutowych zadań fi rmy, 

zachować poufność danych osobowych 

swoich pracowników i jednocześnie 

mieć pewność, że procesy administracji 

kadrowej prowadzone są rzetelnie, ter-

minowo i w pełnej zgodności z aktual-

nym stanem prawnym. Outsourcing sta-

je się także coraz częściej stosowany 

w sytuacjach doraźnych, np. w przypad-

ku chęci potwierdzenia przez pracodawcę 

zgodności posiadanej dokumentacji 

kadrowej z obowiązującymi przepisami 

i wymogami urzędów.

Priorytetem przy wyborze właściwego 

usługodawcy zawsze winny być m.in. 

praktyka, referencje, profesjonalizm, wa-

chlarz oferowanych usług i stosowane 

rozwiązania informatyczne. Wybór właś-

ciwej fi rmy gwarantuje osiągnięcie 

zamierzonego celu. Firma Profesja 

współpracuje z ponad 40 fi rmami 

w gminie Mosina, Poznaniu oraz okolicy. 

Jest młodą i prężnie rozwijającą się 

fi rmą, a w trakcie swojej ponad 3-let-

niej działalności wielokrotnie reprezen-

towała swoje fi rmy przed instytucjami 

państwowymi, kontrolującymi dokumen-

tację pracowniczą i warunki pracy.  

Z przyjemnością odpowiem na wszy-

stkie Państwa pytania, w tym celu za-

praszam na bezpłatne porady z zakresu 

prawa pracy i BHP do biura Profesja przy 

ul. Poznańskiej 9 w Mosinie.

Zuzanna Szulakiewicz

Specjalista ds. BHP

Już po raz szósty Stary Rynek w Po-

znaniu zmieni się na kilka dni 

w wielkie zaplecze kuchenne i salę res-

tauracyjną. Tegoroczny Ogólnopolski Fe-

stiwal Dobrego Smaku odbędzie się 

w dniach od 9 do 12 sierpnia. Wokół sta-

rówki ustawione zostaną kramy ponad 

120 wystawców, serwujących te naj-

bardziej znane, ale także bardzo wy-

szukane przysmaki z Polski, Europy 

i świata. Swojskie dania serwować bę-

dą nasi najlepsi producenci – znajdzie-

my szare kluchy, wędzone i smażone 

ryby, sery oraz tradycyjne nalewki. 

Ci, których kulinarne serce mocniej bije 

na widok europejskich przysmaków, 

Wszystkie smaki świata
na pewno nie pogardzą bretońskimi 

ostrygami, węgierskimi wędlinami, litew-

skim czarnym chlebem, oliwami z Hi-

szpanii czy belgijskimi piwami. 

Festiwalowa scena ruszy w piątek, 

10 sierpnia, a pojawią się na niej nie tyl-

ko kucharze z najlepszych poznańskich 

restauracji, ale także osoby znane z te-

lewizyjnych programów kulinarnych. 

Nie lada gratką dla wielu amatorów są 

konkursy, które wyłonią zwycięzców 

w dwóch kategoriach. Pierwszą z nich 

jest tradycyjna już walka o tytuł Pol-

skiej Nalewki Roku. Twórcy domowych 

nalewek z całego kraju prześcigają się 

w pomysłach na temat sposobów uroz-

maicenia smaku tej swojej, z domowej 

piwniczki, by wyróżnić się z kilkudziesię-

ciu proponowanych jury. Tradycyjnie 

do walki stają wiśniówki i pigwówki, 

ale pojawiły się już we wcześniejszych 

edycjach także nalewki ogórkowe, na 

kwiatach lipy czy czosnkowe. Drugim 

konkursem dla amatorów jest wybór 

najlepszego ciasta drożdżowego. Cukier-

nie i restauratorzy mogą walczyć między 

sobą w dwóch kategoriach: o najlepsze 

ciasto drożdżowe (ciekawe, czy potrafi ą 

piec lepsze niż nasze babcie?) oraz o da-

nie typowo wielkopolskie – najsma-

czniejsze szare kluchy. W taki weekend 

żadne danie nie tuczy! Nie obiecujemy 

tego ze stu procentową pewnością, ale 

w morzu takich pyszności grzechem jest 

liczyć kalorie!

Magdalena Krenc 
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Eco-Vital Sp. z o.o. Sp. k.
poszukuje osób na stanowisko:

Miejsce pracy: Poznań
Wymagania: wysokie umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, dobra organizacja 

pracy, umiejętność pracy w zespole, kreatywne podejście do pracy.
Oferujemy: pracę w młodym i dynamicznym zespole, niezbędne narzędzia pracy, 

rozwój wiedzy i umiejętności przez udział w programach szkoleniowych, wysokie zarobki.
Prosimy kontaktować się telefonicznie: 531 000 153,

CV przesyłać na adres gazetamos@eco-vital.pl
Dokumenty aplikacyjne prosimy o przesłanie z dodaniem klauzuli 

o przetwarzaniu danych sosbowych.

Przedstawiciel handlowy

Eco-Vital Sp. z o.o. Sp. k.

poszukuje osób na stanowisko:

Miejsce pracy: Poznań
Wymagania: łatwość nawiązywania kontaktów,
 dobra dykcja i wymowa, miły głos
 przez telefon, pozytywne nastawienie.
Oferujemy: niezbędne narzędzia pracy, 
 możliwość rozwoju zawodowego,
 profesjonalne szkolenie.

Kontakt mailowy: gazetamos@eco-vital.pl

Telemarketer

� wesela
   � pogrzeby
   � imprezy sportowe
    � imprezy integracyjne itp.

Wyjazdy m. in. na:

Powierzchnia:

1182 m2

Na sprzedaż, działka budowlana
w Nowinkach, gmina Mosina.

Warunki zabudowy dla domu 
jednorodzinnego z garażem. 

Działka położona w cichej i spokojnej 
okolicy 300 m od lasu.

Media: prąd, woda, kanalizacja, telefon. 

tel. 500-504-644

Kontakt:
Cena:

109 000,00 zł

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl



– Czy od samego początku wiedziała Pani, że chce śpiewać dla 
dzieci, czy to był pewien przypadek?

– Przypadek. Uważam, że najfajniejsze są w życiu przypadki, 

które zmieniają człowieka, jego myślenie i decydują o tym, czym się 

zajmujemy - wyznaczają nam drogi. Od początku wiedziałam, że chcę 

być piosenkarką i kompozytorką. Od dziecka chodziłam do szkoły 

muzycznej, grałam na fortepianie i układałam melodie. Śpiewałam 

na mszach beatowych w kościele w Nowym Sączu, jeździłam 

z zespołem na różne festiwale. Na pierwszym roku studiów 

w akademii Muzycznej w Katowicach nagrałam pierwszą płytę 

„Jadę w świat”., zdobyłam nagrody na festiwalach w Opolu i Karls-

hamn i wyjechałam do USA. Ale dopiero, gdy mój  synek Wojtek 

miał trzy lata,  postanowiłam nagrać dla niego piosenkę „A ja wolę 

moją mamę ” z tekstem Agnieszki Osieckiej i ta nieoczekiwanie stała 

się przebojem. Na moich występach były tłumy, pomyślałam więc, 

że może warto nagrać całą płytę z piosenkami dla dzieci. Tak też 

zrobiłam i płyta zniknęła z półek błyskawicznie. Potem Jacek Cygan 

napisał dla mnie musical „Majkowe studio nagrań". Grałam ten 

musical w całej Polsce, w największych halach, a ze mną dwa tiry ze 

sprzętem i dekoracjami. Zostałam wtedy prawdziwą „showmenką”, 

uświadomiłam sobie również, jaką cudowną publicznością są dzieci 

i jak poważnie trzeba je traktować.

– Jest Pani jedyną piosenkarką, oprócz Halinki Benedyk, która 
swoją artystyczną karierę poświęciła dzieciom...

– Jestem nawet nazywana  „Królową” muzyki familijnej! Na pewno 

na moich przebojach wychowały się pokolenia dzieci, które teraz są 

młodymi rodzicami i razem z dziećmi przychodzą na moje koncerty. 

Wydaje mi się, że więcej osób powinno się tym zajmować, ale to nie 

jest łatwe. Młodzi ludzie chcą dzisiaj, występować w telewizji, szybko 

zdobyć popularność i pieniądze. Śpiewanie dla dzieci to swego rodza-

ju fi lozofi a życia. Trzeba być przygotowanym do poświęceń i za-

pomnieć o „gwiazdorzeniu” .

– Pani piosenki nie tylko bawią ale i uczą...
– Takie jest założenie. Artysta, który zajmuje się tworzeniem 

dla dzieci – ja komponuję muzykę, ale zwracam wielką uwagę na 

„Wszystkie dzieci nasze są…”
– z Majką Jeżowską rozmawia Robert Stępiński.

Najfajniejsze  są  w  życiu      przypadkiNajfajniejsze  są  w  życiu   

dobre teksty – musi brać 

odpowiedzialność za to, 

o czym śpiewa, jak się 

zachowuje i co robi. 

Takie piosenki jak „Moja 

Planeta”, „My chcemy 

grać w zielone” są na przy-

kład zaangażowane w o-

chronę środowiska. „Kochaj 

czworonogi” uczą szano-

wać zwierzaki. Przykro pa-

trzeć, jak dzisiaj idolami 

dzieci są osoby, które wy-

konują wulgarne gesty, wy-

krzykują przekleństwa, palą symbole naszej kultury itp., po to, żeby 

zaszokować, burzyć, straszyć… Artysta zawsze powinien dawać dobry 

przykład!

– Co ludzie powinni robić by wywoływać uśmiech na dziecięcych 
twarzach?

– Czasami wystarczy naprawdę niewiele by wywołać  uśmiech. 

Dziecko jest piękną i niewinną istotą, nieskażoną złem ...Wszystko 

zależy od rodziców, którzy wprowadzają dziecko w świat dorosłych, 

bo dziecko jest jak gąbka. Im więcej dobroci, ciepła, dobrych 

przykładów postępowania dostanie za młodu, tym wrażliwszy z nie-

go wyrośnie człowiek. Dzieci potrafi ą się cieszyć drobiazgami, zwy-

kłymi gestami. Czasami wystarczy podać dłoń, dać autograf, wysłu-

chać, przytulić, poświęcić mu uwagę …

Od wielu lat działam w Fundacji Ronalda McDonalda, która 

wspiera ogólnopolską kampanię „NIE nowotworom u dzieci”. Z mo-

jej inicjatywy powstała płyta „Czarodzieje uśmiechu", na której moje 

piosenki śpiewają gwiazdy polskiej sceny wraz z dziećmi, laureatami 

Festiwalu Piosenek Majki Jeżowskiej, który co roku odbywa się 

w Radomiu. Płyta jest dostępna w sprzedaży co roku tylko przez 

trzy tygodnie, we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce. 

W ciągu ostatnich dwóch lat sprzedaliśmy jej aż 160 0000. Dochód 

przekazany jest na cele kampanii. Tytuł płyty zaczerpnęliśmy z tekstu 

piosenki „Otwórzmy serca” / Jacka Cygana – zobaczcie teledysk na 

youtube, albo na mojej stronie www.majka.pl /– a przecież jesteś 

czarodziejem i umiesz stwarzać twarze uśmiechnięte..."

– Właśnie chciałem zapytać o płytę: jak się narodził pomysł 
na „Czarodziei uśmiechu”?

– To spontaniczny pomysł z potrzeby serca – jak pomóc fundacji 

w pozyskaniu większych funduszy na utrzymanie Pokoju Rodzin-

nego w Centrum Zdrowia Dziecka, z którego korzysta tysiące rodzin 

chorych dzieci. Finansowanie Ambulansu Fundacji, który robi 

bezpłatne badania USG maluchom w całej Polsce, budowa Domu 

Rodzinnego w Krakowie, szkolenia lekarzy pierwszego kontaktu, 

wreszcie jak pokazać młode talenty, które przyjeżdżają od siedmiu lat 

na mój festiwal w Radomiu. Znalazłam sposób, żeby  poprzez moje, 

familijne piosenki zrobić coś bardzo pożytecznego. 

– Ukazały się już dwie takie płyty, kto na nich zaśpiewał?
– Na pierwszej zaśpiewali Kasia Cerekwicka, Ania Wyszkoni, Piotr 

12 wywiad



Najfajniejsze  są  w  życiu      przypadki   przypadki
Cugowski, Andrzej Krzywy, Andrzej Piaseczny i oczywiście ja. Na 

drugiej Halina Mlynkova, Małgorzata Ostrowska, Ania Szarmach, Kuba 

Badach, Bracia Golec i Ryszard Rynkowski.

– A kolejna jest w  planach?
– Trzecia jest już gotowa! Zaśpiewają tym razem: Monika Kuszyń-

ska, Magda Steczkowska, Kasia Wilk, Artur Gadowski, Mietek Szcześ-

niak i Łukasz Zagrobelny. Na każdej z tych płyt moje piosenki są na 

nowo aranżowane i zyskują nowy wymiar. Z wszystkich płyt jestem 

bardzo dumna – to nie tylko kawał dobrej muzyki dla całej rodziny, 

ale także projekt, dzięki któremu zbieramy spore fundusze na pomoc 

dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową.

– Miała Pani okazje śpiewać z osobami niepełnosprawnymi?
– Wielokrotnie występowałam z nimi w Ciechocinku na Festiwalu 

osób niepełnosprawnych. Jest to bardzo wzruszający moment 

i niecodzienne przeżycie. Na moje koncerty zawsze zapraszam 

dzieci i młodzież ze specjalnych ośrodków wychowawczych. Osoby 

niepełnosprawne należy traktować tak samo jak te pełnosprawne. 

Zapraszam je więc do konkursów tanecznych, nagradzam za ak-

tywną zabawę podczas koncertu. Mają niesamowitą, pozytywną 

energię. Często po koncercie tulą się do mnie i nie chcą się „odkleić”...

– A Pani ma jakiś wymarzony duet – z kim Chciałaby Pani 
zaśpiewać?

– W tym roku zaczynam pracę nad nową „dorosłą” płytą  w stylu 

eklektycznym, old schoolowym . Uwielbiam mistrzów takiej muzyki. 

Od lat słucham Jamesa Taylora – niedawno nareszcie zobaczyłam 

jego koncert live! I to z nim marzy mi się zaśpiewać...

– Jest Pani Kawalerem Orderu Uśmiechu i Ambasadorem 
Dobrej Woli przy UNICEFie...

– Order Uśmiechu i tytuł Ambasadora Dobrej Woli sprawia, że zgła-

sza się do mnie mnóstwo instytucji i osób prywatnych z prośbą 

o pomoc, o wzięcie udziału w różnych akcjach charytatywnych itd. 

Nie jestem w stanie przyjąć wszystkich zaproszeń, np. na uroczystości 

szkolne, itd. Lubię ludzi, lubię im pomagać i cieszę się, że jestem 

postrzegana przez nich jako przyjaciółka dzieci, człowiek o dobrym 

sercu. Nie wszędzie mogę dotrzeć, ale w miarę możliwości i wolnego 

czasu służę swą osobą. Kiedyś wzruszyłam się listem od jednej ze 

szkół, która organizowała festyn ze zbiórką funduszy na operację 

poparzonego chłopca. Prosili tylko o gadżety z autografem, a ja mia-

łam wolny termin, więc 

pojechałam do nich za-

grać koncert.  To wspania-

łe uczucie być potrze-

bnym komuś, móc coś 

zrobić i coś zmienić. 

Jako Ambasaror Dobrej 

Woli Unicefu byłam osta-

tnio twarzą akcji Wszyst-

kie Kolory Świata, w któ-

rej wzięło udział ponad 

1200 szkół w Polsce. 

Dzieci szyły szmaciane 

laleczki, które potem by-

ły „adoptowane” i licyto-

wane. Efekt? 720 tys. zł

przekazane do Sierra Leo-

ne, na podstawowe szcze-

pienia dla dzieci. Najpo-

pularniejszą lalką w konkursie Facebooka został „Diego” z Trzcianki 

i właśnie S.P. nr 2 w Trzciance wygrała mój koncert!

– Czym dla Pani są koncerty charyttywne?
– Obowiązkiem wobec ludzi. To dzięki nim, ich sympatii pracuję 

w swoim zawodzie. I choć nie ma mnie teraz na okładkach czasopism, 

choć radia nie grają moich przebojów, nie występuję w serialach, 

to ciągle mam wypełniony koncertami kalendarz. Pasję do pomaga-

nia innym odziedziczyłam po moim tacie, Zbigniewie Jeżowskim, 

który był społecznikiem, angażował się we wszystko z zapałem i był 

lekarzem.

Pomagam różnym fundacjom od ponad 20 lat! Ale dopiero moje 

działania w Fundacji RMD i płyta „Czarodzieje uśmiechu” sprawiła, 

że zostałam „Gwiazdą Dobroczynności” Newsweeka 2012.

– Jak powstała piosenka „Wszystkie dzieci nasze są”?
– Powstała przez telefon (uśmiech). Mieszkałam wtedy w Chicago, 

a Jacek Cygan w Warszawie. W tamtym czasie nie było maili, mp3, 

DVD, Internetu, skype’a. Zaśpiewałam melodię przez telefon a Jacek 

nagrał ją na magnetofon, na drugim końcu świata. Później podykto-

wał mi słowa przez telefon. Dzisiaj ta piosenka jest hymnem wielu 

imprez i akcji charytatywnych, ale przede wszystkim wielkim 

przebojem, bez którego nie może obejść się żaden mój koncert.

– Ma Pani pewnie wiele koncertów za sobą razem z orkiestrą 
Zbigniewa Górnego...

– Najpierw były koncerty Gali Piosenki Biesiadnej – Poprawiny, 

dla wielotysięcznej publiczności w kraju, potem w USA, w Kanadzie, 

Australii i Nowej Zelandii. Niesamowite podróże i spotkania z Polonią, 

która przyjmowała nas fantastycznie! Były wzruszenia, owacje na 

stojąco, podziękowania za śpiewanie starych, zapomnianych, często 

patriotycznych piosenek. Nie wiem, komu przeszkadzała popular-

ność takich koncertów, bo nagle zniknęły z anteny TVP, a publiczność 

za tym wciąż bardzo tęskni...

– Lubi Pani nasze miasto?
– To właśnie w Poznaniu po raz pierwszy w życiu byłam w stu-

dio muzycznym, kiedy nagrywałam chórki do piosenki Zbyszka 

Wodeckiego. Tu mam wielu znajomych muzyków. Publiczność jest 

bardzo muzykalna. Świetny klimat starówki, wspaniałe sklepy w Sta-

rym Browarze...

– Jakie plany na najbliższy czas ma Majka Jeżowska?
– Promocja płyty Czarodzieje uśmiechu 3, która ukaże się 18 sierpnia, 

wakacyjne koncerty w Polsce, może jakieś krótkie wakacje? Przede 

wszystkim jednak muszę skupić się na materiale na „wymarzoną” 

płytę dla dorosłych fanów, którzy już się niecierpliwią...

– Dziękuje za przemiłą rozmowę i życzę powodzenia.

13wywiad
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Filozof kojarzy się zazwyczaj z zamyślonym jegomościem, 

który dużo myśli i jeszcze więcej pisze. Jego wywody 

są zazwyczaj długie, dla przeciętnego zjadacza chleba 

niezrozumiałe, zawiłe i często pozbawione sensu. Skarbem 

są tacy fi lozofowie, którzy potrafi ą ująć wszystko prosto 

i zwięźle tak, że zastanawiamy się bardziej nad sztuką owej 

zwięzłości, niż nad samą treścią wywodu. Często wspomina 

o tym Stanisław Michalkiewicz, krytykujący współczesnych 

fi lozofów, którzy tworzą według niego stosy bezużytecznych, 

przydługich wywodów. Podziwia natomiast tych, którzy nie 

aspirują do miana fi lozofów, natomiast ich celne i zwięzłe my-

śli są porażającą dawką głębokich przemyśleń.

Celowo przytaczam ten pogląd na fi lozofi ę, ponieważ 

jak ulał pasuje do niezwykłego myśliciela, o którym chciał-

bym napisać parę zdań. Chodzi konkretnie o nieco tajemniczą 

Tylko dla Boga jesteśmy niezastąpieni
postać kolumbijskiego myśliciela nazwiskiem Nicolas Gomez 

Davila. Rozpisywanie się na temat jego życiorysu ograniczę 

zaledwie do kilku najistotniejszych punktów. Urodził się 

w 1913 roku, odebrał solidne wykształcenie klasyczne, które 

zaowocowało niebotyczną kolekcją biblioteczną. Zasłynął jako 

autor książek, które zawierały jedynie krótkie aforyzmy, nazwa-

ne przez niego glosami” lub „scholiami”. Rzecz to niebywała, 

że będąc fi lozofem, (choć sam wątpię, czy jemu samemu takie 

określenia przypadłby do gustu) skupił się jedynie na wydanych 

w sześciu tomach aforyzmach. Wycofany z życia publicznego, 

chyba nie lubił rozgłosu, o czym świadczyły niskie nakłady jego 

dzieł. Wydaje się, że przenikliwość spostrzeżeń Kolumbijczyka 

została odkryta dopiero po jego śmierci w 1994 roku.

Davila jest znakomitym przykładem myśliciela, który bardzo 

dużo myślał, zanim w ogóle zdecydował się sięgnąć po pióro. 

Efekty takiego charakteru jego intelektualnej pracy widać 

po spuściźnie, jaką po sobie zostawił. O jego „scholiach” 

w następujący sposób pisał Tomasz Gabiś: „Ich wyszlifowany 

poetycki styl jest jasny, zwięzły, wyrazisty, o ostrych konturach”. 

By nie szukać daleko, Davila pisał (jakby o samym sobie): 

„Na tępaku robi wrażenie tylko to, co najnowsze. Dla człowie-

ka mądrego nic nie zależy od daty”. Aforyzm ten dobrze odda-

je celność jego spostrzeżeń – jest takim miniaturowym trak-

tatem fi lozofi cznym, który trzeba przeczytać i przetrawić, 

a efekty tego będą zaskakujące. I pomyśleć, ile setek podobnych 

trafnych myśli wyraził przez całe swoje życie. Jakże to odmien-

ne od nieustannego potoku słownego czasów obecnych, 

z którego często nic głębszego nie wynika.

Davila był zdeklarowanym wrogiem 

współczesności. Nie zgadzał się z no-

woczesnością, modernizmem, post-

modernizmem, rewolucją obyczajową, 

demokratyzacją. Swoją niezgodę wy-

rażał w wycofaniu się z życia pu-

blicznego, pielęgnując piękno prze-

mijającego porządku przedrewolucyj-

nego w swoim gabinecie i bibliotece. 

Chciał go po prostu ocalić dla potomnych, by mogli go kiedyś 

przywrócić. O możliwościach przywrócenia starego porządku 

pisał zresztą: „Kiedy reakcjonista mówi o „nieuchronnej 

restauracji', to nie należy zapominać, że reakcjonista liczy 

w tysiącleciach”. 

Wiele jego tez, a być może cała fi lozofi a, może dzisiaj oburzać 

czy odpychać. „Scholia” Kolumbijczyka pozwalają jednak 

krytycznie spojrzeć na kondycję współczesnego człowieka. 

Jak sam pisał, „Człowiek jest dziś wolny jak zbłąkany wędro-

wiec na pustyni”. Cywilizację współczesną oceniał równie surowo: 

„Nasza cywilizacja jest barokowym pałacem, do które-

go wtargnęła kudłata zgraja”.

Trudno dokonać jakiegoś krótkiego wyboru celnych spo-

strzeżeń kolumbijskiego myśliciela, ponieważ jedno wyprze-

dza drugie swoją przenikliwością. Osobiście polecam odnaleźć 

na własną rękę choć kilka jego niesamowitych przemyśleń. 

Na sam koniec zostawiam państwa z wybranymi przeze mnie 

aforyzmami Davili:

–  „Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. 

Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec 

unikalnych wartości jakie ją stworzyły.

–  Tolerować nie znaczy zapomnieć, że to, co tolerujemy, 

na nic więcej nie zasługuje.

– Uzasadniona duma idzie w parze z głęboką pokorą.

–  Ludzie o wiele częściej waliliby się młotkiem w palec, 

gdyby ból występował dopiero po roku.

–  Podręczniki historii współczesnej są rejestrem ogłoszeń 

o bankructwie”.

I na koniec można przytoczyć ciekawy aforyzm, którym 

niesamowicie szczerze Davila podsumował samego siebie: 

„Moje przekonania są przekonaniami starej kobiety, która 

w kącie kościoła mamrocze swoje pacierze”.

Wojciech Czeski

Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza 19 sierpnia na imprezę 

„Szeroko na Wąskiej”, która rozpocznie się o godz. 9.00. 

Twórcy, amatorzy, profesjonaliści mieszkający i tworzący w gmi-

nie Mosina wystawią przy ul. Wąskiej (obok Urzędu Miejskiego) 

swoje prace, zbiory, produkty itp. Impreza ta z powodzeniem 

odbywa się co roku i gromadzi coraz więcej zainteresowanych 

osób. Także w tym roku nie zabraknie dodatkowych atrakcji.

Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska zapra

sza na kiermasz książek – kupno, sprzedaż, recenzja, wymiana, 

dyskusja.

 (red.)

„Szeroko na Wąskiej”

W artykule relacjonującym rozdanie nagród młodym spor-

towcom naszej gminy na uroczystej sesji RM podczas trwa-

nia Dni Mosiny pominęliśmy (nie zamierzenie) laureatkę III nagrody 

–Paulinę Niedzielską, za co serdecznie przepraszamy. Błąd ten 

wytknął nam (i słusznie) anonimowy komentator na stronie inter-

netowej gazety. Paulina trenuje pod okiem Radosława Miśkiewicza 

w Klubie Sportowym Akademia Judo Poznań. Osiąga świetne wyniki: 

V miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, III miejsce 

w Pucharze Polski w Opolu, III miejsce – Drużynowe Mistrzostwa 

Polski. Życzymy naszej zawodniczce dużo sukcesów sportowych 

i osobistych, i prosimy o wybaczenie…                                                       (red.)

Przepraszamy naszą utalentowaną

judoczkę Paulinę Niedzielską
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O, co ja tutaj widzę za fi gurkę – ele-

ganta z Mosiny, no wie Pan, po 

raz pierwszy widzę eleganta z Mosiny. 

W życiu nigdy bym nie powiedział, że 

to może być jakaś fi gurka, jakaś postać 

mężczyzny. Nie, takie coś by mi do głowy 

nie przyszło. Ładna, nie powiem. Bo wie 

Pan, powiem tak szczerze, że dotychczas 

dla mnie jest wspomnieniem mojej babci, 

bo tylko ona tak na nas czasem mówiła, 

a szczególnie na mnie. A ile przy tym było

śmiechu, mówię Panu. Ona potrafi ła w do-

wcipny sposób, nie urażając nikogo, coś 

czasem niespodziewanie skomentować, 

wprowadzić miłą atmosferę, rozładować 

jakieś chwilowe drobne nieporozumienia 

często używając do tego celu określenia 

„elegant z Mosiny”. Teraz nie pamiętam, 

żeby dotyczyło to w jakiś szczególny 

sposób wyglądu, stroju czy coś w tym 

rodzaju. Utkwiły mi w pamięci babcine 

kawały, dobrotliwe, pogodne i szalone 

nieraz. Skora zawsze do psikusów, 

wszystko potrafi ła jednym zdaniem cel-

nie podsumować. To była taka przysło-

wiowa kropka nad i. Najczęściej może 

nie, ale często wspierała się określeniem 

„elegant z Mosiny”. Bynajmniej nie w zna-

czeniu kpiarskim, że wyglądasz jak ja-

kiś tak, tylko na przykład: „idź już ty 

elegancie z Mosiny” albo „gdzie dzisiaj 

byłeś elegancie (jak późno wracałem do 

domu), albo „chodź no tutaj do mnie, 

co mi powiesz nowego, elegancie z Mo-

siny”, albo na przykład „no masz ode 

mnie 5 złotych mój ty elegancie z Mosiny 

i idź już do tego kina, a to ci dopiero 

elegant z Mosiny psia jucha jedna, wi-

działeś go elegant z Mosiny się znalazł, 

urwis z ciebie istny elegant z Mosiny, 

a do diaska nie gdzie niech to elegant 

z Mosiny świśnie, o patrzcie, patrzcie 

elegant z Mosiny się znalazł, żeby cię 

kulawa gęś kopła elegancie jeden, ty ele-

gancie możesz mnie pocałować prosto 

w nos”, albo „idź mi do baru na betki 

elegancie z Mosiny jeden ty”. U nas 

w domu w Poznaniu powiedzonka babci 

nikt nie śmiał powtarzać, bo ona robiła 

to w sposób niepowtarzalny i jedyny 

w swoim rodzaju. Przy tym pamiętam 

doskonale ten jej fi glarny uśmieszek, 

tak wesołe spojrzenie a nawet gest 

ręki – zadziwiający, ciepły i serdeczny. 

Nie było w nim żadnej niecierpliwości 

czy niepokoju. Dla mnie tak wycho-

wanego, elegant z Mosiny jest określe-

niem szalenie pozytywnym, optymis-

tycznym i powiedziałbym wręcz dobro-

dusznym. Sam nigdy nie dociekałem dla-

czego tak mówiła, dopiero teraz pier-

wszy raz mi się o tym przypomniało. 

W domu, jak to się zwykło określać, ani 

mama, ani ojciec nigdy tego zwrotu nie 

używali, bo był on niejako zarezerwowany 

dla babci i tylko ona wiedziała co to 

oznacza...

Ale sobie trochę powspominałem, 

bardzo Panu dziękuję za niespodziewa-

ne wzruszenia, babcia pozostała w mo-

jej pamięci jako oczytana, kulturalna, 

postępowa i światła kobieta. Bez żadnych 

kompleksów.                            Roman Czeski

Żeby cię kulawa gęś kopła 

elegancie jeden

26.05 w Mosinie ujawniono, że w jednym ze sklepów spożywczych 

sprzedawano alkohol osobie nieletniej.

31.05 we wsi Pecna miało miejsce włamanie do domu jednorodzin-

nego w budowie, z którego nieznani sprawcy ukradli kable elektry-

czne podtynkowe, straty oszacowano na około 40 tys. zł.

05.06 w Mosinie nieznany sprawca ukradł 400 euro, biżuterię złotą, 

straty wyniosły 1800 zł.

09-19.06 – w tych dniach skradziono we wsi Sowinki 8-10 balotów 

trawy , rolnik oszacował stratę na 1000 zł.

06.06-04.07 we wsi Krosno włamano się do pojazdu ciężarowego 

mieszkańca Poznania i skradziono kable miedziane, akumulatory, 

części silnikowe, dwa rowery, całość szkody wyniosła 4 tys. zł.

12.06 w Mosinie dokonano oszustwa internetowego, za pomocą  

Allegro  zakupiono telefon komórkowy HTZ ONE o wartości 1520 zł.

13.06 zgłoszono podrobienie podpisów na umowie kupna-

sprzedaży przy zakupie samochodu osobowego marki BMW.

16.06 w Mosinie miała miejsce kradzież telefonu komórkowego  

marki Nokia 302 – strata 500 zł. 

18.06 we wsi Pecna nieznani sprawcy ukradli z terenu zakładu 

lakierniczego  pieczątkę fi rmową, elektronarzędzia – stratę wyce-

niono na 5070 zł.

17.06 zgłoszono Policji, że został zraniony nożem mieszkaniec 

Mosiny.

21.06 we wsi Bolesławiec na terenie fermy indyków  kierujący 

ciągnikiem naraził w bezpośredni sposób zdrowie i życie mężczyzny. 

27/28.06 we wsi Daszewice nieznani sprawcy ukradli przenośną 

ubikację  z terenu budowy na działce prywatnej.

03-11.07 policjanci zatrzymali pijanych kierowców jednośladów, 

u których stwierdzono od 0,16 – 1,26 mg/l alkoholu w wydychanym 

powietrzu.

07.07 w Mosinie nieznani sprawcy zniszczyli nadwozie samochodu 

osobowego marki AUDI A4  zarysowując lakier – straty wyniosły 

1200 zł.

11.07 zgłoszono kradzież roweru Grand Best z okolicy marketu 

TESCO- straty 400 zł.

POLICJA  APELUJE!!!

Osoby, które mogły być świadkami kradzieży lub innego zdarzenia 

proszone są o wsparcie działań POLICJI dzwoniąc pod nr telefonu 

kom. 500-107-120.

W związku z nasilającymi się kradzieżami na terenie całej Gminy 

Mosina, POLICJA prosi o szczególną czujność i zwracanie szczególnej 

uwagi na nietypowe zachowanie się podejrzanych nieznajomych 

osób.                                                                                                                        (JSZ)

Czerwcowo-lipcowa kronika kryminalna



16 felieton

Już od jakiegoś czasu chciałem opisać pewne zdarzenie, 

które choć miało miejsce prawie dwadzieścia lat temu, 

utkwiło mi bardzo w pamięci. Mianowicie dotyczy ono mojego 

pierwszego kontaktu z białym robakiem. Temat może banalny 

i ktoś powie, że nie wart nawet wspomnień. Jeśli się taki znaj-

dzie, to niech da sobie spokój z czytaniem dalszego ciągu.

Pojechaliśmy całą piątką na wakacje na Mazury do domku 

nad jeziorem. Nie jest to może nic nadzwyczajnego, bo tam 

wszystkie prawie siedziby ludzkie są nad jakimiś większymi lub 

mniejszymi wodami. Właściciel domku, jak to się mówi teraz 

„w pakiecie” zaoferował nieograniczone korzystanie z wędki 

stojącej w garażu. Śmiało mogę dzisiaj powiedzieć, że cieka-

wość wzięła górę nad moim zerowym doświadczeniem. Targa-

ny namiętnościami zarobiłem z mąki i wody sporą kulkę ciasta, 

złapałem czym prędzej za wędkę i ruszyłem bez zbędnej zwłoki 

nad wodę. Sprzęt, który trzymałem był dla mnie absolutną 

nowością, a haczyk na końcu nie wzbudzał we mnie żadnych 

podejrzeń. Po prostu był. Błyskawicznie się okazało, że mam 

natychmiastowe brania, tylko nic nie mogłem złowić. W końcu 

się udało i z płotką na haczyku biegłem jak szalony przez całe 

osiedle domków, aby pochwalić się reszcie rodziny. Zaskoczyło. 

Dwa albo trzy dni upłynęły nam na ciągłych braniach. W końcu 

w sklepiku pani powiedziała, że lepiej na robaki biorą, ale 

to trzeba pojechać tam i tam. Zacząłem więc obserwować 

siedzących na pomoście wędkarzy, ale tak na miarę moich 

możliwości dyskretnie. W pudełkach mieli jakieś takie małe 

stwory całe białe. Z daleka nie widziałem dokładnie, co to było, 

natomiast moja wrodzona ciekawość nie dawała mi spokoju. 

Postanowiłem czekać na okazję. I stało się. W pewnym momen-

cie pod koniec dnia jednemu z wędkarzy zaplątała się żyłka tak 

niefortunnie, że nie mógł sobie z nią poradzić. Błyskawicznie 

zaoferowałem nieśmiało swoją pomoc i wspólnie przez ładnych 

kilka chwil uporaliśmy się. Ośmielony tym sukcesem poprosi-

łem go, aby mi SPRZEDAŁ JEDNEGO BIAŁEGO ROBAKA. Był to 

około 10-letni chłopiec, który z nieskrywanym zdziwieniem 

PODAROWAŁ mi jednego białego robaka. Wówczas była to 

jedna z najszczęśliwszych chwil w dotychczasowym wędkar-

skim życiu, która szybko zamieniła się w dramat. Nie będę się 

tego wstydził, prawdziwy dramat. Otóż samo posiadanie takiej 

zdobyczy niczego jeszcze nie czyniło, bo należało założyć go 

na haczyk. Ten koszmar mam ciągle w pamięci. Stoję na po-

moście zbitym z desek, a między nimi szpary na palec i trzymam 

białego robaka, który w każdej chwili mógł mi spaść i miałem 

pewność, że wpadnie mi w przerwę, i będzie po nim. A rzucał 

się na wszystkie strony i balety takie czynił, że od razu spociłem 

się z wrażenia. Bardzo szybko doszedłem do tego, że aby go 

nie stracić, nie mogę go trzymać w palcach, tylko położyć 

na otwartej dłoni i w ten sposób jakoś nadziać na haczyk. Ba, 

ale jak nadziać, gdy rzucał się we wszystkie strony jak szalony. 

Zamiast w niego, to ciągle trafi ałem we własną dłoń, kłując się 

boleśnie. Kilka razy nawet już prawie go miałem na grocie, ale 

zawsze się ześlizgiwał. W miarę upływu czasu stawał się bar-

dziej, powiedziałbym elegancko, spokojny, ale ja z kolei od-

wrotnie, nerwy mnie brały, a co pomyślałem o szparach w po-

moście, to bardziej aktywnie próbowałem go nadziać. W ta-

kich chwilach czas staje w miejscu i ani zauważyłem jak 

z pomostu zeszli wędkarze. Tymczasem mój biały robak jakoś 

tak pomarkotniał, zeszło z niego powietrze i została tylko skór-

ka. Środek dłoni miałem boleśnie pokłuty prawie na wylot. 

Totalna klęska. Teraz wiem, że tamten haczyk był raczej na ma-

łe rekiny, albo co najmniej na średnie sumy. To była trójka, jak 

nic, co najmniej trójka.

A tym, co nie łowią powiem tylko przedstawiając rzecz 

obrazowo: niech ktoś spróbuje duże jabłko nadziać na kotwicę 

okrętową. Też próbować można, ale czy się uda?

eRCZe „Spławik”

O białym robaku opowieść

Chyba każdy miejscowy wie, że 

w Wielkopolskim Parku Narodo-

wym na Pożegowie znajduje się stara 

studnia. Zwana jest Studnią Napoleona 

na cześć cesarza, który miał się przy niej 

zatrzymać podczas swoich wypraw. Od li-

pca trwa remont studni. 18 sierpnia od-

będzie się odsłonięcie odnowionej atra-

kcji turystycznej. Wygląd studni ma na-

wiązywać do stylistyki z przełomu XVIII 

i XIX wieku. Dodatkowo całość ozdobi 

drewniana zadaszona altana.  

Mało kto zdaje sobie sprawę, że miejsce 

to łączy się z intrygującą legendą. Otóż 

według niej, raz w roku woda ze studni 

zamienia się w szampana. Redakcja po-

stanowiła zbadać ten trop. Udało się 

nam dotrzeć do niepublikowanej jesz-

cze legendy związanej z tym miejscem. 

Oto jej wiele wyjaśniający fragment: 

„Kto zatem w ten magiczny czas prze-

jeżdżać przez te strony będzie, niechaj 

do studni zagląda i jeśli w porę zorien-

tuje się, że nadeszła zaczarowana go-

dzina tej wody, przyjaciół swoich wtedy 

zawezwać winien bez zwłoki żadnej. 

A oni kogo tylko mogą, zabiorą ze sobą 

by kontentować się dobrem studni Na-

poleona mogli, bowiem tylko raz w roku 

w wielkiej łaskawości obdarza wszyst-

kich niepowtarzalnym smakiem, przypo-

minającym jako żywo szampana. Radość 

tą poczują tylko ci, których serca są czyste, 

zamiary szczere i niechęcią do innych 

nie naznaczone”. Całość legendy będzie 

można poczytać już niedługo.            (red.)

Zapraszamy na szampana do studni Napoleona…
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Pomysł powstał z inicjatywy Majki Jeżowskiej, znanej 

piosenkarki i kompozytorki największych, familijnych 

polskich przebojów takich jak: „A ja wolę moją mamę” czy 

„Wszystkie dzieci nasze są”, od lat będącej członkiem Rady Fundacji 

Ronalda McDonalda. Powstał niezwykły projekt płyty „Czaro-

dzieje uśmiechu”. Do jej nagrania artystka zaprosiła gwiazdy 

polskiej estrady w duetach z dziećmi, które są laureatami festi-

walu jej piosenek „Rytm i melodia" w Radomiu. 

Są to wspaniałe, nowe aranżacje niezapomnianych przebojów 

Majki Jeżowskiej i niezwykłe wykonania jej piosenek. W ubiegłych 

latach na płytach było można usłyszeć w duetach z dziećmi 

takie gwiazdy jak: Kasię Cerekwicką, Anię Wyszkoni, Piotrka 

„Czarodzieje uśmiechu 3” w walce o jak najwcześniejsze 
wykrywanie nowotworów u dzieci

Cugowskiego, Andrzeja Krzywego,  Andrzeja Piasecznego, Halinę 

Młynkową, Anię Szarmach, Braci Golec, Kubę Badacha i Ryszarda 

Rynkowskiego. Z kolei w tym roku na płycie charytatywnie 

zaśpiewają: Monika Kuszyńska, Magda Steczkowska, Kasia Wilk, 

Artur Gadowski, Mietek Szcześniak i Łukasz Zagrobelny. Płyta 

„Czarodzieje uśmiechu” dostępna jest w sprzedaży wyłącznie 

w restauracjach McDonalds. W zeszłym roku w ciągu dwóch 

tygodni sprzedano ponad siedemdziesiąt tysięcy płyt, dzięki 

czemu krążek zdobył status multiplatynowej płyty. Cały dochód 

ze sprzedaży trafi ł na konto projektu Fundacji Ronalda McDonal-

da – „NIE nowotworom u dzieci”. 

Płyta będzie dostępna we wszystkich restauracjach McDonalds 

w Polsce i w sklepie internetowym od 18 sierpnia 2012 przez dwa 

tygodnie. Dochód ze sprzedaży płyty ponownie stanie się cegiełką 

w walce o jak najwcześniejsze wykrywanie chorób nowotworo-

wych u dzieci.

Więcej o działalności Fundacji Ronalda McDonalda na:

http://www.frm.org.pl/

„Otwórzmy serca” – hymn kampanii „NIE nowotworom u dzie-

ci” można usłyszeć na stronie:

www.majka.pl oraz na portalu YouTube.com 

Robert Stępiński

„Czarodzieje Uśmiechu 3" to już trzecia edycja płyty wydanej 

na rzecz akcji „NIE nowotworom u dzieci”, której organizatorem 

jest Fundacja Ronalda McDonalda. Premiera 18 sierpnia!

Bezpłatna infolinia obywatelska RPO
Od 16 kwietnia br. pod numerem 800  676  676 działa 

bezpłatna Infolinia Obywatelska Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Osoby z całej Polski mogą połączyć się z zarówno z telefonów 

stacjonarnych, jak i telefonów komórkowych należących do 

wszystkich sieci: Orange, Play, Plus i T-mobile. 

Łącząc się z Infolinią Obywatelską każdy obywatel możne 

uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kom-

petencjach RPO. Tą drogą można również dowiedzieć się 

wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Jeżeli sprawa nie 

jest związana z kompetencjami RPO, pracownicy Infolinii starają 

się udzielić informacji gdzie można się z daną sprawą zwrócić, 

by uzyskać pomoc. Telefon obsługują doświadczeni prawnicy 

– pracownicy Wydziału Przyjęć Interesantów Biura RPO.

Infolinia powstała przy współpracy z Telekomunikacją Polską, 

która udostępniła łącze na zasadach nie komercyjnych. 

Bezpłatny telefon – Infolinia Obywatelska RPO jest czynny:

Poniedziałek godz. 10.00 – 18.00

Wtorek – piątek godz. 8.00 – 16.00

BO JAK ŚMIERĆ…
„Bo jak śmierć potężna jest miłość” – taką pieśnią rozpoczął 

się koncert „Dać szansę życiu”. Koncert upamiętniający 

10 rocznicę śmierci Natalii Nitoń mający na celu dać 

szansę życiu i zdrowiu 4-letniego Mateuszka Wieczorka. 

Pisałam o tym wydarzeniu w poprzednim numerze. A dziś…

„Bo jak śmierć potężna jest miłość…” Tylko te słowa 

słyszałam w mojej duszy w słoneczną sobotę, 28 lipca 

2012 roku, gdy odczytałam wiadomość od mamy chłopca:

 „Rano zmarł Mateuszek”.

Połączyliśmy Natalię i Mateusza koncertem. Zdążył się 

z nią spotkać niemalże w dzień jej urodzin.

Pozostaje wierzyć, że Bóg tak chciał i jest im obojgu teraz 

lepiej!

Jeśli, drogi Czytelniku, wzruszyła Cię historia życia 

Mateusza i po poprzednim artykule chciałeś pomóc – nie 

rezygnuj. Wokół jest wielu ludzi potrzebujących dobrego 

odruchu Twego serca. Po prostu znajdź kogoś nowego 

i DAJ SZANSĘ KOLEJNEMU ŻYCIU!                                                 Kropka
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„Nóżka sama chodzi”

Joe Bonamassa „Driving Towards the Daylight”

Bardzo niepozorny facet w ciemnych okularach, taki 
stereotypowy Amerykanin, obok którego nie znająca go 

osoba przeszłaby obojętnie. Pod tą maską zwyczajności kryje się 
jednak istny geniusz. Joe Bonamassa, bo o nim mowa, uważany 
jest za jednego z najzdolniejszych gitarzystów młodego pokolenia. 
Cudowne dziecko, które w wieku 12 lat koncertowało przed samym 
B.B. Kingiem. Swoją pierwszą płytę nagrał w roku 2000, a do dzisiaj 
wydał ich już dziesięć, nie licząc albumów koncertowych oraz 
tych nagranych z innymi artystami. Już same te dane świadczą, że 
obiektywnie mamy do czynienia z nieprzeciętnym muzykiem.

Sprawa staje się jeszcze bardziej oczywista, gdy odsłuchamy 
jego najważniejszych dokonań. Mnóstwo świeżości, nowych 
interpretacji klasyków bluesa, prawdziwej miłości do tegoż 
gatunku, ale z nastawieniem na jego twórcze odkrywanie, a 
nie odtwarzanie. A przy tym polot rockowej energii, wyczucie 
solowych popisów i hołd oddawany wielkim muzykom. Nie inaczej 
jest z jego najnowszą płytą, Driving Towards the Daylight”, która 
udowadnia klasę muzyka. Bonamassa to nie tylko partie gitarowe 
najlepszej próby, ale także ciekawy i charyzmatyczny wokal. Tego 
wszystkiego nie mogło zabraknąć w jego najnowszym dziele.

Amerykański gitarzysta 
po raz kolejny zaskakuje. Nie 
daje się on bowiem uwikłać 
w rutynę grania bluesa, 
tylko stale odkrywa przed 
słuchaczami coś nowego. 
Uderza otwierająca album 
kompozycja „Dislocated Boy”, 
stateczna, acz pełna wer-
wy, odrobinę zadziorna 
wręcz. Dalej artysta nie 
spuszcza z tonu – razi nas 
energetycznym utworem 
„Stones in My Passway”, 

przy którym, jakby to powiedzieć w slangu, „nóżka sama chodzi”. 
Pieści uszy słuchacza doskonały utwór tytułowy, świetnie 
wyważona, nostalgiczna ballada. Mocny, przeciągany blues 
„A Place in My Heart”, z delikatnymi fragmentami, łkającymi 
partiami gitary przez dłuższy czas nie dają chwili wytchnienia. 
Artysta nie spuszcza z tonu i dalej karmi nas dynamicznymi 
kompozycjami - „Lonely Town Lonely Street” z licznymi popisa-
mi gitarowo-klawiszowymi, czy wpadające w ucho „Heavenly 
Soul”. Całość zamyka soulowy utwór „Too Much Aint Enough 
Love” z przeszywającym i przejmującym wokalem Jimmy’ego 
Barnes’a. 

Muszę przyznać, że pomału brak mi słów na to, co wyczynia ten 

niepozorny muzyk zza oceanu. W najnowszym albumie nie ma 

tych charakterystycznych dla niego niuansów, zmian akcentów, 

jest za to surowość podana słuchaczowi bez owijania w bawełnę. 

Wydaje się, że swój niepowtarzalny urok płyta ta mogłaby ukazać 

podczas beztroskiej podróży po amerykańskich szosach wśród 

licznych pustkowi. Zarówno dzięki swojej porywającej rytmice, jak 

i nieokiełznanym, wydobywającym się z dzikiego serca dźwiękom. 

Wydaje mi się, że kompozycja „Somewhere Trouble Don’t Go” 

smakowałaby najlepiej, gdyby towarzyszył jej przysłowiowy wiatr 

we włosach. Intrygujący facet z tego Bonamassy – z płyty na płyty 

trzyma poziom, a nie wygląda na to, by miał zamiar nagle stracić 

formę. Najbardziej irytuje on chyba adeptów ciągle szlifujących swój 

gitarowy warsztat. „To nie jest możliwe, że jest sobie taki Bonamassa 

i tak gra”, powiedzą. I do tego jak śpiewa!                            Wojciech Czeski

Budka Sufl era – „Cień wielkiej góry”

Pierwsza płyta Budki Sufl era jest uważana za jeden z 
najważniejszych debiutów na polskiej scenie rockowej. 

Rzeczywiście, nagrany w 1975 roku album niósł ze sobą mnóstwo 
świeżego powiewu, otwartości na ówczesne nowinki muzyczne. 
Jest to bardzo imponujące dzieło, wspaniała uczta dla fana muzyki 
progresywnej, lubującego się w epickich klimatach.

Tą klasyczną płytę zacząłem 
odkrywać, gdy pewnego 
razu w radio usłyszałem jej 
fragment. Wtedy właśnie 
przypomniało mi się, w ja-
kich superlatywach płyta 
ta jest opisywana przez 
krytyków muzycznych. Po-
czątkowo nie porywała, 
ponieważ jest to album, który 
wymaga czasu, by odkryć 
tkwiący w nim urok. Po kilku 
przesłuchaniach jednak dos-
trzec można mnóstwo ukry-

tych smaczków, niedostrzegalnych, subtelnych ozdobników 
i ukrytych treści. 

Na samym początku albumu witają nas swoim delikatnym 
śpiewem Alibabki. Otwierająca debiut Budki Sufl era kompozycja 
tytułowa poświęcona jest pamięci dwóch zmarłych himalaistów, 
Zbigniewa Stepki i Andrzeja Grzązki. Cóż można powiedzieć – 
kompozycja iście epicka, z wielkim rozmachem, przytłaczająca 
swoim patosem. Do dziś jest jednym z najbardziej znanych utworów 
zespołu. „Lubię ten stary obraz” rozpoczyna się delikatnymi 
partiami gitary, wprowadzając błogi nastrój. Do czasu. Po chwili 
kompozycja drastycznie zmienia swój charakter – perkusyjna 
szarża, przyspieszenie, mocny gitarowy riff . Ileż w tym utworze 
się dzieje! Co chwile zmiana nastrojów, pełno instrumentalnych 
wygibasów, wszystko puszczone na muzyczny żywioł. Po prostu 
esencja rocka progresywnego w porywającej odsłonie. Później 
następuje krótki, hardrockowy przerywnik – „Samotny nocą”, który 
swoim tytułem nawiązuje do tematu kolejnej kompozycji „Jest 
taki samotny dom”. Pieśń iście wciągająca, rzec można. Opowiada 
o samotnym, nawiedzonym dworze. Trwa burza, drzwi trzaskają, 
nagle zapalają się świece i pojawia się tajemnicza biała pani 
„w brylantowej mgle”. Aż ciarki przechodzą. Później jednak nas-
trój się zmienia – do akcji wkraczają Alibabki, by swoimi anielskimi 
wokalami zapewnić, że „po nocy przychodzi dzień, po burzy 
spokój”. Bardzo dużo się dzieje w tej pięciominutowej kompozycji.

Mówiąc o długości utworów, warto wspomnieć o monu-

mentalnym fi nale, dwudziestominutowej suicie „Szalony koń”. 

Futurystyczne zagrywki na klawiszach, wyraźne podzielone 

na części tematy muzyczne i wokalnie. Kompozycja, która na dłu-

go zapada w pamięć. Mimo, iż zdecydowanie wyróżnia się spoś-

ród pięciu kompozycji zawartych na krążku, to trudno powie-

dzieć, by przysłaniała całość. Nawiązuje bowiem swoją tajem-

niczością i liryką do pozostałych utworów. Wspaniała przygoda 

dla każdego, kto lubi takie muzyczne „tasiemce”.

Po czterdziestu minutach album się kończy. Mimo, iż swoją nie 

do końca dopracowaną produkcją nie zachwyca, to zdecydowanie 

nadrabia potencjałem twórczym zespołu. Zewsząd wylewają się 

nieodgadnione treści, które mają swoje drugie dno. Muzyczne 

tematy i literackie opowieści można by rozwinąć, tworząc z nich 

kolejne płyty. Tak jak wcześniej wspomniałem – album zyskuje 

dopiero, gdy po paru wysłuchaniach zdystansujemy się od niego. 

Pozwala to odkryć całe multum muzycznych i wokalnych treści. 

Sztandarowe dzieło polskiego rocka progresywnego.
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Elżbieta Bylczyńska:

– Co to jest Radio Wnet i dlaczego 

nadaje?

Krzysztof Skowroński: 

– Radio Wnet powstało z pasji, miłości, 

chęci tworzenia i chęci niezależności. 

Po przygodzie w Trójce, po tym jak 

podziękowano mi za moje dwa lata 

pracy postanowiliśmy, bo to było kilka 

osób, że zbudujemy medium, w którym 

my będziemy tymi, którzy mówią i ro-

bią, co chcą. A robią rzeczy dobre, 

szlachetne i pożyteczne. Powstała idea 

internetowego Radia Wnet, idea portalu 

społecznościowego, gdzie publikują lu-

dzie, którzy są tzw. republikanami Wnet. 

Powstała redakcja Radia Wnet i Akademia 

Radia Wnet, tworząc społeczność, 

która razem ze sobą jest i razem chce 

opowiadać prawdziwą historię o świecie. 

Dlatego między innymi jesteśmy teraz 

w Szamotułach i w podróży po Polsce. 

Codziennie rano nadajemy poranek z da-

nej miejscowości i opowieść o niej. Do 

miejsc tych powrócimy, bo będąc choćby 

tutaj wiemy, że prześlizgnęliśmy się tylko 

po Szamotułach. Ale wiemy już, gdzie są 

źródła głębinowe – musimy tu wrócić, 

żeby w nie wejść… Robimy to po to, żeby 

wiedzieć jak żyją Polacy, czego potrzebują, 

jakie są ich cierpienia, tęsknoty, marzenia, 

jakie są ich wymagania i postulaty. 

Z tym katalogiem wrócimy do Warszawy, 

usiądziemy w naszym studio w hotelu 

Europejskim i dowiemy się dokładnie, jaka 

jest Polska. Będziemy też wiedzieli, o co 

pytać polityków, bo politykę uważamy za 

Robimy to po to, żeby 
wiedzieć jak żyją Polacy

Wywiad z Krzysztofem Skowrońskim www.radiownet.pl

– Kulturalny, taktowny, nie narzucający swoich poglądów. Świetny, nie-

pokorny dziennikarz. Uwielbiałem go słuchać…

Tak najkrócej można streścić reakcję jednego ze współpracowników GMP 

na wieść o spotkaniu z Krzysztofem Skowrońskim w Szamotułach i o tym, 

że być może zawita do Mosiny.

Jest lipcowy, deszczowy poranek. Radio Wnet nadaje na żywo w plenerze, tym 

razem na terenie Zamku Górków w Szamotułach. Studio zainstalowano przed 

restauracją Sanguszko pod parasolami, pod którymi kryją się przed deszczem 

goście Krzysztofa Skowrońskiego. 

Inspiracją podróży Radia Wnet po Polsce pod hasłem „Wracamy do źródeł” była 

historia I Rzeczypospolitej.

wyalienowaną z potrzeb ludzi. Tych ludzi, 

których politycy powinni reprezentować.

Jedną z misji radia Wnet jest poszuki-

wanie prawdy, drugą przekazywanie 

sztuki dziennikarskiej – po to jest Akade-

mia Ra-dia Wnet, a trzecią misją, która 

pojawiła się w tym roku jest spółdzielnia 

– Spółdzielcze Media Wnet. 

E. B. – Właścicielami tej spółdzielni me-

dialnej mają stawać się twórcy i odbiorcy 

informacji w Polsce i za granicą. 

Oprócz tego, że będą oni właścicielami 

(spółdzielcami) swoich mediów, będą 

także odpowiedzialni za ich rozwój. To 

jest wielkie przedsięwzięcie, mówi się, że 

największe i najważniejsze w Pana życiu.

K. S. – Ideą spółdzielni jest pomaganie, 

tworzenie mediów lokalnych i rozmaite 

inne przedsięwzięcia. Wiemy o tym, że 

samo radio nie jest w stanie się utrzymać. 

Żeby zachować niezależność musi być 

obudowane różnymi instytucjami, które 

będą je współfi nansować. Takich inwes-

tycji poszukujemy. Dookoła radia mają 

powstawać instytucje, które z jednej stro-

ny będą normalnymi instytucjami kapi-

talistycznymi, a z drugiej będą pomagać 

radiu. Medium defi niujemy jako coś, co 

pośredniczy, bo media to nie tylko polity-

ka. Media to kultura, biznes; media to jest 

łączenie ludzi. Jest taka książka „Jan Pa-

weł II a dziennikarstwo”, w której nasz 

Papież mówi, że media są po to, żeby ludzi 

łączyć. I my tę zasadę wyznajemy.

Natomiast projekt „Wracamy do źródeł” 

będzie trwał nadal. Następna ekipa po-

jedzie na Dolny Śląsk. Potem pojedziemy 

na Podlasie i będziemy tak jeździć do zimy. 

Aż te źródła nie zaczną bić…
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Krzysztof Skowroński ukończył fi lozofi ę na Uniwersytecie Warszawskim. 

Pracę dziennikarską rozpoczął w Radiu ZET, gdzie stworzył i prowadził 

wiele popularnych programów publicystycznych m.in. Gość Radia ZET, 

Śniadanie z Radiem ZET, Koktajl Mołotowa, Jazda Polska. W 2000 wraz z gru-

pą innych dziennikarzy odszedł z Radia ZET. Od 7 stycznia 2001 do sierpnia 

2002 współpracował z Programem III Polskiego Radia, w którym prowadził 

codzienne rozmowy z politykami w porannym programie Salon polityczny 

Trójki. W telewizji znany jest m.in. z programów publicystycznych Gość 

Jedynki w TVP1 i Rozmowa Dnia i Pytania w Telewizji Puls. Od września 

2003 do września 2004 współpracował z Polsatem, gdzie można było go zobaczyć w takich audy-

cjach jak Wywiad Skowrońskiego czy cotygodniowa debata Biały kot czy czarny pies. Później pono-

wnie współpracował z TVP1, zajmując się prowadzeniem niedzielnego programu publicystyczne-

go Wywiad i Opinie, w którym wraz z zaproszonymi dziennikarzami prasowymi komentuje wyda-

rzenia polityczne ostatniego tygodnia. Był felietonistą dziennika „Rzeczpospolita”. Od 8 lipca 2006 

do 25 lutego 2009 dyrektor programowy Programu III Polskiego Radia. Okazjonalnie na antenie 

stacji prowadził piątkowe wydania audycji Salon polityczny Trójki. 15 marca 2007 został laureatem 

nagrody imienia Dariusza Fikusa (przyznawana przez redakcję gazety „Rzeczpospolita” i jej wydaw-

cę „Presspublica”) w kategorii wydawców i redaktorów naczelnych. W 2009 roku założyciel i redaktor 

internetowego radia „Radio Wnet". Od 2011 r. prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

E. B. – W jednym z wywiadów powie-

dział Pan, że 93 procent potencjalnych 

zdarzeń informacyjnych w kraju jest nie-

opisanych – tych ważnych lokalnych lub 

uniwersalnych Tego zadania nie speł-

niają media i dziennikarze, i nazwał 

Pan to kryzysem dziennikarstwa. Czy 

po tych podróżach po Polsce mógłby 

Pan powiedzieć, że rzeczywiście sprawy, 

z którymi się Pan zetknął nie oglądają 

światła dziennego, że faktycznie proble-

my zwykłych ludzi to jedno a życie 

elity, którym zajmuje się współczesne 

dziennikarstwo to drugie?

K. S. – Powiedziałbym, że problemy 

nie tyle zwykłych ludzi, co problemy 

Polski widać najlepiej w tej podróży, np. 

niegospodarność. Kiedy jeżdżąc ogląda 

się browary, gorzelnie, nie używane 

młyny, zapadnięte dachy wielkich kiedyś 

przedsiębiorstw. Odnajduje się wtedy 

strategię nie tylko pojedynczego człowieka, 

lecz strategię i gospodarność państwa – 

na ile państwo straciło wiedzę i związek 

z ludźmi, umiejętność pomagania i dbania 

o swoich obywateli. Tego nie widać w du-

żym mieście, bo nowe budynki stoją na 

miejscu starych fabryk. Miejsca po fabry-

kach, np. w Warszawie zostały zaorane 

i dzisiaj mamy tam piękne banki – nikt 

o starych już nie pamięta… Natomiast 

wszędzie w Polsce ta pamięć trwa po-

przez opuszczone i zdewastowane hale 

fabryczne i budowle. 

Można byłoby zrobić „pasjonującą” wy-

cieczkę śladami zniszczeń trzeciej Rze-

czypospolitej. 

W Polsce widać trzy rodzaje zniszczeń, 

które miały negatywny wpływ na to, co się 

w kraju dzisiaj dzieje. Pierwszy to zniszcze-

nie wojenne, najtrwalsze – straty ludzkie. 

Drugi – zniszczenie powojenne, czyli to, 

co musiał zlikwidować system komunisty-

czny, czyli cały system życia w Polsce, żeby 

go przeorać i przerobić na swój własny, 

ludowo-barbarzyński. I widać też niestety 

zniszczenia trzeciej Rzeczypospolitej, 

o czym już wspomniałem – są oczywiście 

różne tego skale i różne przyczyny. 

E. B. –  Jak Pan ocenia potencjał gos-

podarczy miejsc, które Pan odwiedził 

i ludzi,  z którymi zetknął się Pan? Byli 

to przecież ludzie biznesu, polityki, 

kultury…

K. S. – Nie było takiego miejsca, w któ-

rym nie można byłoby sobie wyobrazić, 

że w dosyć łatwy sposób można stworzyć 

koniunkturę, albo poprzez coś nowego, 

albo przez przywrócenie tego, co było. 

Potencjał i chęć w ludziach jest, tylko ludzie 

są bardzo zagubieni. 

Dlatego podstawowym pytaniem, 

które w czasie podróży stawialiśmy było 

pytanie: skąd jesteś, kim jesteś. Pierwsze 

określa źródło, drugie samoświadomość. 

Dopiero poprzez stawianie prostych pytań 

myśli człowieka zaczynają się prostować. 

Nie trzeba tych myśli prostować, jeśli ktoś 

pochodzi z małej społeczności i ma dużą 

samoświadomość tego skąd jest, bo jest 

cały czas w tym samym miejscu. Ale im 

większe miasto, tym trudniej. Człowiek 

wykorzeniony jest podatny na manipulacje 

i zewnętrzne wpływy, a z manipulacji 

wynika potem chaos myśli. Taki chaos, że 

człowiek nie wie właściwie, kto jest winny 

i dlaczego coś się dzieje. Trzeba znaleźć 

przyczynę tego dziania się i spróbować 

ją okiełznać. Tylko to jest wielka praca, 

nie wiem czy dla Spółdzielczych Mediów 

Wnet. Ale na pewno będziemy dalej 

wędrować tą drogą po Polsce – drogą 

powrotu do źródeł.

E. B. – Czy udało się już stworzyć w ra-

mach Spółdzielni Wnet lokalne medium?

K. S. – Jesteśmy w trakcie. Pierwszy por-

tal – spółdzielcze medium powstanie w To-

runiu. Jest tam grupa ludzi, która chce je 

stworzyć. Natomiast w wielu miejscach 

„zasialiśmy”, ale zbioru jeszcze nie było…

 

E. B. – Rozumiem, że kapitał spółdzielni 

jest imienny a jej członkowie wyznają 

te same wartości?

K. S. – Tak, spółdzielców na dzisiaj jest 

ok. 500. Członkami Spółdzielni Radia Wnet 

zostają ci, którzy wiedzą, co robimy, o po-

dobnych poglądach, świadomości itp. 

Spółdzielnia jest też po to, żeby nie można 

było mediów sprzedać. 

Chcemy debacie publicznej przywrócić 

odpowiedzialność za słowa, prawdę i war-

tości, takie jak honor, ojczyzna, rodzina, 

wspólnota czy przyjaźń.

– Dziękuję za rozmowę.



22 rozmaitości

W dniach 2 do 6 lipca dzieci z Ba-

ranówka uczestniczyły w półko-

loniach współfi nansowanych przez Gmi-

nę Mosina. Udział wzięli w nim także 

sponsorzy, ludzie dobrej woli i wielu 

ciekawych gości. 

„Przystań wyobraźni” – utożsamiam te 

słowa z dzieciństwem i z zapachem 

pączków pieczonych wspólnie z mamą. 

Łaknienie wspomnień wzrasta w miarę 

Rozwiane czupryny, radość 
w oczach i wiatr we włosach
upływu czasu. Przepełnia nas potrzeba 
dawania siebie w opowieściach i życio-
wych spektaklach. Takie miłe „piętno” 
na przyszłość chcieliśmy odcisnąć na 
uczestnikach naszych półkolonii. 

Dlatego zaprosiliśmy Kingę Krzeszo-
wiak, która wprowadziła dzieci w świat 
przyrody i w zachęcający sposób przed-
stawiła faunę i fl orę naszej okolicy. 
Z wielką zręcznością i elokwencją pani 
Kinga zamknęła przestrzeń w małej 
pigułce, skrzętnie przemycając trudne 
nazwy i określenia.

Kolejnego dnia raczyliśmy się prze-
pysznymi kanapkami. Własnoręcznie 
komponowały je dzieci szukając ulu-
bionych składników w stercie przy-
smaków. Na deser były czekoladowe cza-
ry mary z owocami. Kolorowy zawrót 
głowy przygotowała dla nas Aleksandra 
Kopczyńska z fi rmy „POZYTYWKA”, prze-
mieniając zwykłą salę w wykwintną 
restaurację, gdzie każdy kolonista 
przeszedł profesjonalny kurs gotowania. 

Następny dzień rozpoczął się trenin-
giem z armatką wodną. Straż Leśna 
i przysposobieni do interwencji przeciw 

pożarowych nasi podopieczni (wszyscy 
ogromnie zaangażowani) to było ciekawe 
połączenie. Może do wykorzystania 
na stałe? Dzieci z zachwytem słuchały 
instrukcji Dariusza Mikołajczaka, trzy-
mając w dłoniach buchający wodą wąż 
gaśniczy. O wężach dowiedziały się dużo 
więcej podczas zamykających spotkanie 
opowieści leśnych. Powiało nawet  grozą 
na temat ciekawostki o odbudowującej 

się  populacji wilków  w Polsce. Tego dnia 
miała miejsce także przygoda z bryczką 
– rozwiane czupryny, radość w oczach 
i wiatr we włosach. 

Oprócz tego Pizzeria Capone zafun-
dowała naszej gromadzie wielosmakową  
rozkosz dla podniebienia. 

Wydarzenia dnia następnego zatrzęsły 
całą okolicą, syreny alarmowe i wozy 
bojowe, cały ekwipunek mosińskich 
Policjantów i Straży Miejskiej  był w tym 
dniu do dyspozycji kolonistów.

Sierżant Pyrek również dzielnie pouczał 
o porządku i bezpieczeństwie nie tylko 
podczas wakacji.

Nie zabrakło także zagadek, małego 
sprawdzianu spostrzegawczości. Dzieci 
razem ze stróżami prawa, podzielone 
na grupy szukały skarbów zakopanych 
w otoczeniu świetlicy. Na wyczerpanych 
poszukiwaczy czekały grillowane kieł-
baski.

„Piknik plastyczny” był naszym ostat-
nim punktem półkolonii. Czuwająca nad 
całym przedsięwzięciem Magdalena  
Albrecht-Walczak wymyślała oryginalne 
propozycje rękodzieł dla naszych małych 

artystów. 
Przez cały tydzień zajadaliśmy się prze-

pysznymi drożdżówkami, które dostar-
czała nam piekarnia TOSMAK.

Na koniec pozostały pamiątkowe dy-
plomy, upominki i uczta z owoców od 
fi rmy TO i OWOC .

Mamy nadzieję, że nasza półkolonia 
będzie mile wspominana w przyszłości 
przez tych małych jeszcze, chłonnych 

„ludzi”. Jedno wiem na pewno, że dla 
uśmiechu na ich twarzach warto było się 
potrudzić.

Gorące podziękowania  kierujemy 
do pań Anety Pawlickiej, Magdaleny 
Kaczmarek, Klary Kurowskiej, pana Rafała 
Markowskiego i do wszystkich ludzi do-
brej woli, którzy wsparli nasze przed-
sięwzięcie; do fi rm: AJO hurt- detal- serwis  
Arkadiusz Rożek, MELK J. Spychalski, 
Sklep Mięso-Wędliny L. Jaroszczak oraz 
Spożywczo-Przemysłowy Aleksandra Ba-
jer, DB Schenker. Specjalne podzięko-
wania składamy Gminie Mosina za mo-
żliwość realizacji naszego pomysłu.

D.L  Stowarzyszenie 
Grupa Inicjatywna Baranówko GIB

Sołtys i Rada Sołecka wsi Wiry 
oraz GOK Komorniki zapraszają 

mieszkańców Mosiny i Puszczykowa 
oraz wszystkich czytelników Gazety 
Mosińsko-Puszczykowskiej na II Pik-
nik z Motoryzacją, który odbędzie się 
19 sierpnia (od godz. 12.30) przy 
ul. Zespołowej w Wirach. O godz. 19 
wystąpi gwiazda wieczoru – ŚCIGANI.

Patronat objęły m.in.: KIA, Mercedes 
Benz, Renault, King Ton, Moto Giełda, 
Master Hale Rogalin, Mazda, Motor 
Tłumiki Katalizatory, Auto Szyby 
KR Glass, Bank BGŻ, Automobilklub 
Wielkopolska. Patronat honorowy 
– wójt gminy Komorniki.

Więcej informacji na stronach 
internetowych

www.gazeta-mosina.pl i www.
solectwo-wiry.pl

Dominik Występski
Sołtys Wsi Wiry

tel. 605-835-463

Wiry
zapraszają
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W dniu 2 lipca przed Urzędem Miejskim w Mosinie przeje-
chała gromada zapalonych rowerzystów. Był to jeden 

z punktów, jaki wyznaczyli sobie pomysłodawcy rajdu „Mosina 
na dwóch kółkach”. Cel całego przedsięwzięcia stanowiła wypra-
wa drogami naszej małej lokalnej ojczyzny. Niestety niewielu z nas 
zna, albo wcale się nie zastanawia nad bogactwem historycznym  
miejsca, w którym mieszkamy. Powinniśmy być dumni, że na-
leżymy do elity miast, to znaczy do grona jednych z najstarszych 
w Wielkopolsce. Pierwsza wzmianka obejmuje rok 1247, kiedy 
to odnotowana zostaje nazwa „moszyna” (oznaczająca miejsce 
porośnięte mchem) w dokumencie regulacyjnym, dzielącym 
Wielkopolskę między Przemysła I i jego brata Bolesława Pobożne-
go.

Najważniejszym jednak rokiem był r. 1429, gdy król Władysław 
Jagiełło nadał jej prawa magdeburskie akceptowane przez ko-
lejnych władców. 

Nasze spotkanie z historią obejmowało szereg miejsc, o które 
w części upomniał się czas.

Odwiedziliśmy zabytkowe budynki dawnej bożnicy, sanato-
rium (1901), miejsce na pl. 20 Października, gdzie Niemcy zabili 
Polaków 20 października1939 roku.

Wysłuchaliśmy opowieści o tym jak przemysłowiec Stefan Ka-

łamajski uruchomił farbiarnię parową i pralnię chemiczną 
„Barwa”. Nie pominęliśmy cmentarza parafi alnego i kamienia 
upamiętniającego miejsce pochówku ewangelików.

Kolejny etap wycieczki stanowiła wieża widokowa. Tam 
zachwycaliśmy się panoramą miasta i okolic. Stamtąd udaliśmy się 
w kierunku WPN-u, gdzie z zainteresowaniem zwiedziliśmy 
Muzeum Przyrodnicze. Po wyczerpującej trasie, dzieląc się spo-
strzeżeniami odpoczywaliśmy przy ognisku, piekliśmy kiełbaski 
i śpiewaliśmy ulubione piosenki przy akompaniamencie gitary.

Projekt „Mosina na dwóch kółkach” był współfi nansowany 
przez Gminę Mosina, jednak bez udziału ludzi dobrej woli nie 
doczekałby się realizacji. Gorące podziękowania kierujemy do 
panów Jarosława Kujawy i Sergiusza Szajka za przygotowanie 
logistyczne i merytoryczne pomysłu, do państwa Karoliny i Kuby 
Czajka ratowników drogowych KPP, którzy czuwali nad naszym 
bezpieczeństwem.

Na pochwałę zasłużyli również rowerzyści, wytrwale znoszący 
upał, niedogodności i zmęczenie trasą. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom i uczestniczkom  samozaparcia podczas tru-
dów wyprawy. Zapraszamy do udziału w kolejnych przed-
sięwzięciach Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko 
GIB.                                                                                                                           D.L.

Gromada zapalonych rowerzystówGromada zapalonych rowerzystów

Remont tego obiektu był niezbędny ze 

względu na zły stan techniczny (m.in. 

zniszczona izolacja). Dalsze zwlekanie 

z remontem mogłoby doprowadzić do 

konieczności zburzenia mostu.   Na czas 

prac wytyczono dwa objazdy – tzw. lokal-

ny dla - dla pojazdów do 2,5 tony oraz dla 

pozostałych pojazdów. Objazd dla aut 

do 2,5 tony dopuszcza ruch na ulicach: 

Mostowej, Wawrzyniaka, Niezłomnych, 

Placu 20 Października, Poznańskiej. 

Kierowcy takich pojazdów (jadący w stro-

nę Śremu i Czempinia) dojeżdżający 

do ronda od strony Poznania powinni 

skręcić w lewo i dalej poruszać się ulicami: 

Krotowskiego, Niezłomnych i ulicą Wa-

wrzyniaka dostać się do ul. Śremskiej. Da-

Remont mostu w Mosinie
6 sierpnia w Mosinie rozpocznie się przebudowa mostu przez Kanał 

Mosiński w  ciągu drogi powiatowej nr 2463P. W związku z tym przez 

6 tygodni będą obowiązywały objazdy. Oznacza to, że kierowcy jadący 

od strony Poznania przez rondo Budzyń nie będą mogli jechać na wprost.

lej ruch odbywa się jak przed remontem. 

Dopuszczenie w ruchu lokalnym poja-

zdów tylko do 2,5 tony spowodowane jest 

tym, że na ul. Niezłomnych znajduje się 

most,  na którym obowiązuje ogranicze-

nie w  ruchu pojazdów do 2,5 tony. 

Natomiast kierowcy jadący ul. Śremską 

w stronę Poznania muszą na skrzyżowa-

niu tej ulicy z ul. Wawrzyniaka i Leszczyń-

ska skręcić w prawo w ul. Wawrzyniaka. 

Dalej objazd poprowadzony jest ul. Nie-

złomnych i Poznańską, z której wyjeżdża 

się na Szosę Poznańską prowadzącą do 

Poznania. Aby wyeliminować ruch cięż-

szych pojazdów, przez ten most, na te-

renie miasta zostaną ustawione bramki 

uniemożliwiające wjazd pojazdów wyż-

szych niż 3 metry (rozwiązanie podobne 
do stosowanych przed tunelami i wia-
duktami). Bramki zostaną ustawione na 
ulicy Niezłomnych i Do Kanału Mosiń-
skiego przy wlocie ul. Garbarskiej. Bramki 
mają zatrzymać kierowców pojazdów 
innych niż osobowe, którzy próbowaliby 
jechać niezgodnie z zaleceniami znaków 
drogowych. Ze względu na spodziewa-
ną zmianę struktury kierunkowej ruchu 
na skrzyżowaniu ul. Wawrzyniaka i ul. Nie-
złomnych zaprojektowano zmianę pier-
wszeństwa przejazdu. Podczas remontu 
mostu pierwszeństwo przejazdu będą 
mieli kierowcy znajdujący się na trasie 
objazdu. 

Drugi objazd tzw. ogólny – dedykowany 
pojazdom ciężarowym (oczywiście mogą 
nim poruszać się także auta osobowe) 
poprowadzony jest z Ronda Budzyń 
w prawo:  przez Krosinko, Piechanin 
do Czempinia. Tablice z informacjami 
o objazdach będą ustawione w Mosinie 
oraz we wszystkich miejscowościach, 
przez które poprowadzony będzie objazd 
dla pojazdów ciężarowych.                         (red.)
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ul. Poznańska 83

62-040 Puszczykowo

Producent artykułów spożywczych zatrudni na stanowisko:

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie CV wraz ze zdjęciem na adres fi rmy:
P. W. TOVAGO – ul. Poznańska 83, 62-040 Puszczykowo, tel. 61 8 194 783

bądź adres mailowy: tovago@tovago.pl z dopiskiem KIEROWNIK PRODUKCJI lub MECHANIK/AUTOMATYK

KIEROWNIKA PRODUKCJI
Opis stanowiska: 
� Koordynacja pracy zmian produkcyjnych
�  Opowiedzialność za przestrzeganie 

przez podległych pracowników prawidłowej organizacji pracy
� Dbałość o zachowanie efektywności procesu produkcyjnego pod kątem:
    wydajności, jakości, kosztów
� Rozliczanie produkcji
� Zapewnienie ciągłości produkcji
� Nadzór nad przebiegiem procesów technologicznych
�  Współpraca z działem utrzymania ruchu w celu zapewnienia 

odpowiedniego poziomu technicznego urządzeń  
� Uzgadnianie dostaw i wysyłek
Opis wymagań:
� Umiejętności zarządzania zespołem
� Umiejętności planowania i podejmowania trudnych decyzji  
� Dyspozycyjność
� Samodzielność
� Prawo jazdy kat. B
� Obsługa komputera (Windows, MS Offi ce)
� Mile widziana znajomość języka angielskiego

MECHANIK/AUTOMATYK
Opis stanowiska:
�  Naprawa mechaniczna, konserwacja i utrzymanie linii produkcyjnej 

i urządzeń w stanie ciągłej gotowości
�  Prowadzenie dokumentacji technicznej
� Organizacja części zamiennych
�  Tworzenie raportów i ewidencji części zamiennych
�  Zapewnienie poziomu bezpieczeństwa i higieny maszyn
Opis wymagań:
�  Uprawnienia SEP do 1 kV
�  Prawo jazdy kat. B
�  Doświadczenie w naprawie i konserwacji maszyn produkcyjnych 

w zakresie mechanicznym i elektrycznym
�  Umiejętność pracy w zespole
�  Gotowość do pracy w systemie zmianowym
�  Dyspozycyjność
�  Znajomość elektroniki i automatyki przemysłowej
�  Mile widziana umiejętność naprawy/obsługi pakowaczki typu 

FLOW-PACK (pakowaczka pozioma) oraz ekstrudera/wytłaczarki
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Każdy stosunek prawny uprawnia-

jący do zajmowania lokalu miesz-

kalnego jest zawierany na jakiś okres. 

Z tego powodu rozróżniamy, w odniesie-

niu do najpopularniejszej umowy na ryn-

ku – najmu, umowy zawarte na czas ozna-

czony i nieoznaczony.

Długotrwałość tej pierwszej wynika 

z umówionego między Wynajmującym 

a Najemcą czasu, przez jaki ten ostatni 

będzie mógł korzystać z mieszkania. 

Eksmisja z lokalu mieszkalnego
Upływ okresu, na jaki zawarto umowę 
powoduje automatycznie jej ustanie. 
Ale może się zdarzyć,   że strony będą 
chciały rozwiązać umowę najmu przed 
upływem czasu, na jaki została zawarta. 
Taka sytuacja, wcale nie hipotetyczna, 
oczywiście jest możliwa, ale pod pewny-
mi warunkami.

Po pierwsze w samej umowie musi być 
przewidziana taka możliwość oraz sytua-
cje, jakie winny wystąpić, aby taką umowę 
można było wypowiedzieć, a po drugie 
owe sytuacje nie mogą być mniej korzyst-
ne dla Najemcy (lokatora) w rozumieniu   
Ustawy o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie   
Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 
r. zwaną dalej Ustawą.

I tu możemy przejść do najczęściej 
spotykanych przypadków rozwiązania 
umowy najmu lokalu mieszkalnego, 
zawartej na czas nieoznaczony.

Pamiętać należy o tym, że wg obo-
wiązujących przepisów prawa wypowie-
dzenie umowy najmu nie może zależeć 
od tzw. widzimisie Wynajmującego. Prze-
de wszystkim, pod rygorem nieważności 
winno ono być dokonane na piśmie.
Nadto winno podać przyczynę wypo-

Wznawiamy publikacje artykułów dotyczących problemów prawnych, z którymi 

borykają się nasi Czytelnicy. 

wiedzenia. Brak którejkolwiek z wymie-

nionych przesłanek powoduje, że takie 

wypowiedzenie jest nieważne.

Samo wypowiedzenie, jak już zauwa-

żyliśmy musi spełniać określone warunki, 

i tak:

Nie później niż na miesiąc naprzód, na 

koniec miesiąca kalendarzowego właści-

ciel może wypowiedzieć stosunek prawny 

(najem), jeżeli lokator (najemca), pomimo 

pisemnego upomnienia nadal używa 

lokalu w sposób sprzeczny z umową lub 
niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub 
zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do 
powstania szkód, lub niszczy urządzenia 
przeznaczone do wspólnego korzystania 
przez mieszkańców, albo wykracza w spo-
sób rażący lub uporczywy przeciwko 
porządkowi domowemu, czyniąc uciążli-
wym korzystanie z innych lokali.

Chodzi tu np. o prowadzenie działalnoś-
ci gospodarczej w lokalu mieszkalnym, 
brak należytej wentylacji, co może skut-
kować pojawieniem się zagrzybienia lo-
kalu a w konsekwencji przenieść się na in-
ne części nieruchomości, wielokrotne głoś-
ne puszczanie muzyki w porze nocnej (po 
22.00) itp.

Kolejną podstawą do eksmisji jest zwło-
ka w płatności czynszu lub innych opłat 
za używanie lokalu co najmniej za trzy 
pełne okresy płatności, pomimo uprze-
dzenia na piśmie o zamiarze wypowie-
dzenia  najmu i wyznaczeniu dodatkowego 
okresu jednego miesiąca do zapłaty za-
ległych i bieżących należności lub gdy 
lokator wynajął, podnajął albo oddał do 
bezpłatnego używania lokal lub jego 
część bez wymaganej pisemnej zgody 
właściciela, lub używa lokalu, który wyma-

ga opróżnienia w związku z koniecznością 

rozbiórki lub remontu budynku (nie chodzi 

tu o remont bieżący), wówczas lokator 

winien wyprowadzić się na czas nie dłuż-

szy niż rok.

Podane wyżej „powody” wypowiedze-

nia umowy najmu niejako „leżą” po stro-

nie lokatora.

Ale ustawa zna więcej podstaw w opar-

ciu, o które Wynajmujący może wypowie-

dzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego 

najemcy i to najemcy sumiennemu i nie 
sprawiającemu kłopotów

Właściciel może wypowiedzieć najem  
w określonym terminie, jeśli najemca nie 
zamieszkuje w mieszkaniu, w sposób 
niezawiniony  przez okres co najmniej 
12 miesięcy. Chodzić może o wyjazd służ-
bowy, pobyt w szpitalu czy zakładzie 
karnym, albo jeśli najemcy przysługuje
tytuł prawny do innego lokalu miesz-
kalnego położonego w tej samej miej-
scowości, w którym lokator może za-
mieszkać.

Nadto właściciel może wypowiedzieć 
najem lokalu mieszkalnego, jeśli zamierza 
w nim zamieszkać on albo jego pełnoletni 
zstępny (syn, wnuk itp.), wstępny 
(matka, ojciec, dziadek itp.) lub osoba, 
wobec której właściciel ma obowiązek 
alimentacyjny. Pod rygorem nieważności 
w wypowiedzeniu należy wskazać taką 
osobę  z imienia i nazwiska.

Ustawa przewiduje również możliwość 
rozwiązania umowy najmu na wniosek 
innego lokatora bądź właściciela inne-
go budynku w przypadku rażącego 
zachowania takiego lokatora, albo upor-
czywego wykraczania przeciwko porząd-
kowi domowemu.

Z żądaniem eksmisji występuje się 
do Sądu Rejonowego (niemal zawsze) 
właściwego z uwagi na miejsce położenia 
spornego lokalu mieszkalnego. Powódz-
two podlega opłacie w kwocie 200 zł, 
którą należy uiścić wraz z pozwem. Pozew 
składa się w tylu egzemplarzach, ilu jest 
pozwanych plus jeden dla Sądu oraz je-
den dla Gminy, którą Sąd z urzędu 
informuje o fakcie jego złożenia.

Czy w przypadku wystąpienia z po-
wództwem eksmisyjnym lokator jest bez-
bronny, a jeśli nie to, jakie uprawnienia 
mu przysługują? O tym w następnym 
odcinku.

Adwokat Dariusz Szyndler 
dariusz.szyndler@kancelariaszyndler.pl

KONKURS FOTOGRAFICZNY � KONKURS FOTOGRAFICZNY

Moje Puszczykowo… i nie tylko  
Atrakcyjne nagrody!

Nagroda główna – 500 zł 
Bilety do Teatru Nowego 

Zaproszenie do Restauracji Popas
Do 30 sierpnia 2012 czekamy na zdjęcia  Puszczykowa i najbliższych okolic.

Zdjęcia (maksymalnie dwa) wystarczy wysłać e-mailem na adres:

kontakt@fundacja-fi edlerow.pl

14 września (piątek) o godz. 18.00 zakończenie konkursu

– wernisaż prac i uroczyste wręczenie nagród w  Muzeum A. Fiedlera w Puszczykowie

Puszczykowo i jego otoczenie jest magiczne – pokażmy jak bardzo.

Aparaty w dłoń i do dzieła!

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KONKURSU: www.fundacja-fi edlerow.pl
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Madagaskar 3 (premiera 3 sierpnia)

W ostatnich latach spośród wszystkich rysunkowych serii dwie wzbudzają szczególny 

entuzjazm wśród dzieci i rodziców – są to Epoka Lodowcowa i Madagaskar. Kolejnym odsłonom 

cyklu towarzyszą wielkie kampanie promujące, a postacie znane z tych produkcji możemy znaleźć 

dosłownie wszędzie, od własnej lodówki, przez sieci fast food do salonów samochodowych. 

W lipcu na ekrany weszła czwarta część Epoki Lodowcowej a w sierpniu będziemy śledzić dalsze 

losy bohaterów Madagaskar.

W trzeciej części lew Alex, zebra Marty, żyrafa Melman 

i hipopotamica Gloria wciąż próbują wrócić do Nowego 

Jorku, ale i tym razem sprawy się skomplikują i trafi ą nie 

tam gdzie trzeba. W tej części do przebycia będą mieli całą 

Europę. A jak to lepiej zrobić, jeśli nie w przebraniu trupy 

cyrkowej?

Poprzednia odsłona cyklu biła w Polsce rekordy 

popularności. W ciągu pierwszych czterech dni wy-

świetlania sprzedano ponad 700 tysięcy biletów. Łącznie 

fi lm obejrzało 2 240 000 widzów. Na całym świecie seria 

przyniosła ponad 1,1 miliarda dolarów. Filmy animowane, 

które odniosły sukces są dla wytwórni kurami znoszącymi 

złote jaja, ponieważ dostarczają rozrywkę zarówno dzie-

ciom jak i dorosłym. A widzowie kochają takie pro-

dukcje i chętnie wracają do kin po więcej.

Margaret (premiera 3 sierpnia) 
Jest to dramat w reżyserii Kennetha Lonergana, twórcy bardzo dobrze przyjętego obrazu 

„Możesz na mnie liczyć” z 2000 roku.

Jest to opowieść o pewnej siedemnastolatce z Nowego Jorku, która staje się świadkiem 

tragicznego wypadku drogowego, w którym ginie młoda kobieta. Kiedy otrząsa się z pierwszego 

szoku, dochodzi do niej przerażająca prawda, że to ona 

mogła nieświadomie doprowadzić do tego wypadku.

Jest to opowieść o dorastaniu i osamotnieniu w dzi-

siejszym przytłaczającym świecie. Bohaterka mimo, 

że otoczona jest przez rodzinę i znajomych musi sama 

sobie poradzić w tych ciężkich chwilach. Film porusza 

także kwestię weryfi kacji młodzieńczych ideałów, które 

roztrzaskują się o twardą i bezlitosną rzeczywistość. 

Na ekranie zobaczymy plejadę znakomitych gwiazd 

amerykańskiego i europejskiego kina. Wśród największych 

nazwisk fi gurują: Anna Paquin, Matt Damon, Matthew 

Broderick oraz Jean Reno.

Film otrzymał głównie pozytywne recenzje, jednak 

trzeba zaznaczyć – nie jest to produkcja dla mas, ale dla 

wymagających widzów lubiących psychologiczne obrazy.

Dziedzictwo Bourne'a (premiera 10 sierpnia)
To nie lada gratka dla wszystkich wielbicieli dobrego kina sensacyjnego. Po pięciu latach 

na ekrany kin wraca obraz sygnowany nazwiskiem Bourne. Nie jest to jednak kolejna część przy-

gód tego tajnego agenta, ale rozwinięcie i uzupełnienie historii znanej z tej kultowej trylogii. 

Po raz kolejny za kamerą staje Tony Girloy, który reżyserował wszystkie poprzednie części. 

Głównym bohaterem jest grany przez Jeremy’ego Rennera agent Aaron Cross, który podobnie jak 

Jason Bourne brał udział w tajnym programie CIA, który 

zmienił go w maszynę do zabijania. Po ujawnieniu przez 

Bourna rewelacji dotyczących tego procederu, również 

Cross ma do wyrównania rachunki z rządową agencją.

Kiedy dziesięć lat temu na ekrany kin wchodziła 

pierwsza część ekranizacji powieści Roberta Ludluma, 

nikt się chyba nie spodziewał, że da to początek jednej 

z najlepszych fi lmowych trylogii wszech czasów. Kolej-

ne części serii zyskały miliony fanów na całym świecie. 

Filmy przekonywały do siebie doskonałą fabułą, mis-

trzowskimi scenami walki i pościgów oraz bardzo dob-

rym aktorstwem, co w sensacyjnych produkcjach wcale 

nie jest takie oczywiste. Dzięki tym produkcjom Matt 

Damon, który trzykrotnie wcielał się w postać Jasona 

Bourna stał się jedną z największych gwiazd kina. 

Zakochani w Rzymie (premiera 24 sierpnia)
Jest to przede wszystkim propozycja dla fanów Woody’ego Allena, ale także dla tych wszystkich, 

którzy lubią inteligentne obyczajowe produkcje. Reżyser przyzwyczaił nas do tego, że co roku 

do kin trafi a jego nowe dzieło. W świecie fi lmu jest to zjawisko niezwykłe, nie ma drugiego tak 

płodnego twórcy, który by z taką regularnością dostarczał widzom fi lmy na tak wysokim poziomie. 

Co prawda od lat mówi się, że forma mistrza mocno spadła, ale nie potwierdzają tego widzowie, 

którzy tłumnie przychodzą na kolejne premiery.

Najnowsza propozycja poświęcona jest Amerykanom i Włochom zmagającym się z życiowy-

mi perypetiami w Wiecznym Mieście. Film podzielony jest na cztery opowieści, dla których wspólnym 

mianownikiem jest miasto Rzym. Tym razem poznamy 

typowego włoskiego robotnika, który pewnego dnia budzi 

się jako celebryta, architekta, który po latach wraca do miasta, 

w którym mieszkał jako student, młode małżeństwo 

podczas podróży poślubnej oraz dyrektora domu po-

grzebowego, który odkrywa w sobie talent muzyczny. 

Znając poczucie humoru reżysera możemy być pewni, 

że czeka nas jeszcze wiele smaczków i niespodzianek.

Jak zwykle Allen zgromadził gwiazdorską obsadę 

z Ellen Page, Jesse Eisenbergiem, Penelope Cruz i Rober-

to Benignim na czele. Po raz pierwszy od sześciu lat także 

sam zagrał w swoim fi lmie.

Pamięć absolutna (premiera 31 sierpnia)
Jest to remake fi lmu z 1990 roku, w którym główną rolę zagrał Arnold Schwarzenegger. 

Za kamerą nowej wersji stanął Len Wiseman, reżyser znany z serii „Underworld” oraz ze współ-

pracy przy  takich hitach jak „Dzień niepodległości” i „Faceci w czerni”.

Wspomniany pierwowzór należy już do klasyki gatunku science fi ction. Oparty na opowia-

daniu Philipa K. Dicka fi lm przedstawia świat przyszłości, w którym ludzkość dynamicznie 

kolonizuje przestrzeń kosmiczną. Głównym bohaterem 

jest przeciętny obywatel Doug Quaid, który korzysta 

z oferty cybernetycznego biura podróży i wybiera się 

w wirtualną podróż na Marsa. Podczas seansu wychodzą 

na jaw tajemnice skrywane w podświadomości męż-

czyzny. Odkrywa on, że w istocie jest tajnym szpiegiem 

pracującym dla jednego z mocarstw. Główny problem 

polega na tym, że nie wie dla kogo dokładnie pracuje.

W głównej roli zobaczymy Colina Farrella, ale jak 

przystało na megaprodukcję wśród pozostałych aktorów 

nie zabraknie wielkich gwiazd. Dwadzieścia lat w kinie 

to wieczność, jeśli chodzi o postęp efektów specjalnych. 

Jednego możemy być pewni – na pewno czeka nas uczta 

dla oczu. Miejmy nadzieję, że nie będzie to jedyny atut tej 

produkcji.                                                                        Tomasz Zgrzeba

Ucieczka w kapciach – Jonas Jonasson

„Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął”
Kiedy otrzymałam na urodziny ksiązkę Jonasa Jonassona po przeczytaniu tytułu pomyślałam, 

że trzymam w ręku kolejny kryminał. Tylko tym razem będzie poszukiwany nie złodziej czy 

morderca, ale starszy pan. Jak miłe było moje zaskoczenie, gdy już na pierwszych stronach 

okazało się, że stulatek owszem, wyskoczył dziarsko przez okno, ale z parteru i zniknął, ale 

wcześniej wydeptał trochę rabatkę z kwiatkami, przygotowując się do spaceru na dworzec 

autobusowy…

„Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął” to nieprawdopodobna i zawiła historia, 

którą ciężko byłoby po zakończeniu czytania opowiedzieć w szczegółach. Każdy rozdział 

przynosi kolejne przygody, które główny bohater przeżył w swoim życiu. Ale nie ma 

tu mowy o ckliwych wspominkach i nudnych opowieściach – Allan walczył na wojnie 

i to nawet po obu stronach, jadł kolację z Trumanem, pił wódkę ze Stalinem oraz pocieszał 

małego, łkającego Kim Dzong Ila… Bohater postanawia uciec ze swojej hucznej, 

urodzinowej imprezy w świetlicy domu spokojnej starości, by po raz ostatni w życiu zaznać 

wolności i przeżyć coś więcej, niż spacer po parku 

w towarzystwie pielęgniarki. I to w kapciach.

Trzeba przyznać, że autor puścił wodze fantazji. Mało 

który człowiek przeżył tyle niesamowitych wydarzeń 

przez całe swoje życie, co Allan po skończeniu okrągłych 

stu lat. Recepta na sukces książki tak nierealistycznej 

tkwi w szczegółach – kilku niezwykłych postaciach, 

sporej dawce humoru w bardzo czarnym odcieniu

i pięknej, płynnej i lekkiej narracji, przeplatanej prze-

kleństwami w wypowiedziach niektórych bohaterów.

Mogę szczerze powiedzieć, że ta książka to cukierek 

pośród tych stojących na mojej półce. I nie tylko ma piękne, 

błyszczące i kuszące opakowanie, ale rozbudza apetyt 

w miarę jedzenia.
Magdalena  Krenc

PREMIERY:
SIERPIEN 2012
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W lutym b.r. minęło 10 lat od cza-

su, kiedy Mosina uroczyście świę-

towała jubileusz 700-lecia nadania praw 

miejskich. Podczas obchodów tego ju-

bileuszu dużym wydarzeniem była bar-

dzo interesująca wystawa „Mosińskie 

archwialia” w Izbie Muzealnej. Pokazano 

na niej fotokopie 40 bezcennych starych 

dokumentów, świadczących o dziejach 

i historii Mosiny. Większość z tych ory-

ginalnych dokumentów od dziesiątek 

lat, a nawet wieków „nie widziała” światła 

dziennego. Dokumenty te pozyskane zo-

stały dużym staraniem Józefy Roszak-

-Rosic, kierownik Izby, między innymi 

z: Archiwum Państwowego w Poznaniu, 

Archiwum Akt Dawnych w Warszawie oraz 

z Wojewódzkiej Biblioteki w Bydgoszczy. 

Po odpowiednim przygotowaniu doku-

menty te zostały fachowo skopiowane 

i w formie fotokopii przeznaczone na 

wspomnianą wystawę. Ponadto wystawę 

dokumentował bardzo ciekawy i starannie 

wydany katalog, zawierający opisy i zdję-

cia wszystkich eksponatów.

Po zakończeniu wystawy ustalono, 

że eksponaty zostaną zabezpieczone 

– oprawione w stosowne ramy i będą 

stanowić źródło historii Mosiny. Zamiar 

ten został zrealizowany, a fotokopie 

dokumentów przekazane do mosińskiej 

biblioteki, gdzie do dzisiaj można je 

podziwiać.

Wracając do katalogu wystawy – naj-

cenniejszym eksponatem był dokument 

Pieczęć dokumentu z 29 VI 1429 (nr kat. 4)

Pieczęć dokumentu z 17 IX 1439 (nr kat. 8)

Pozwolenie na odstąpienie tenuty mosińskiej,

Malbork, 23 IX 1468 (nr kat. 17)

pochodzący z 1358 r. ze Zbioru Akt Daw-

nych w Warszawie, z którego treści 

wynika, że „Mikołaj z Mosiny z synem 

Jaśkiem sprzedają sołectwo w Pożegowie 

Andrzejowi Waśilowiczowi”. O wiele bar-

dziej co do treści wydaje się ciekawszy 

dokument nr 848, jest to bowiem dokument 

lokacyjny dający początek historii Mosiny. 

Niestety, oryginał tego dokumentu nie 

zachował się do naszych czasów. Jego 

treść i zapisy pochodzą z zapisu, jaki 

fi guruje w Kodeksie Wielkopolskim z roku 

1878. Reasumując, warto 

zapoznać się z treścią tego 

ciekawego dokumentu, 

by dowiedzieć się, co ów-

czesnym „mosiniakom” 

przysługiwało. A zatem 

treść dokumentu nr 848, 

z łacińskiego przetłuma-

czyła Janina Krupa:

„Gomes Mikołaj palatyn

ziemi Kaliskiej, pierwszego 

lutego 1302 roku prze-

kazuje na nowo swoją 

posiadłość Mosinę Henry-

kowi, dołącza do tego 

dwory Pożegowo i Krosno, 

by zostały wydzierżawione 

na prawie teutońskim 

w imię Pana amen. Dobra 

te zmarniałyby z czasem, 

jeżeli nie zostałyby zapłacone z nich 

podatki. Zostanie to więc potwierdzone 

przez świadków na wieczną pamiątkę 

dziejów. My przeto Książę Mikołaj palatyn 

ziemi Kaliskiej aby było znane wszystkim 

tak obecnym jak przyszłym oglądającym 

ten dokument pragniemy nasze dobra 

przywrócić do użytkowania. Z korzystnym 

wynikiem na nowo wydzierżawiliśmy 

i przywróciliśmy do poprzedniego stanu 

naszą posiadłość zwaną niegdyś Mosiną 

aż od Niwki. Bacząc na wierność i godność 

naszego Henryka odnowiliśmy ordynacje 

miasta Mosina dając i przenosząc na niego 

jego następców prawem dziedziczenia 

w wieczne posiadanie. Dodajemy także 

miastu Mosina dobra zwane powszechnie 

Pożegowo, Krosna z małem zarulem 

z gruntami miasta i pod miastem na pra-

wie teutońskim osadzone i dzierżawione 

pod jednym prawem i obyczajem miej-

skim. W mieście i pozostałych posia-

dłościach przyzwoliliśmy zwolnić od 

wszelkich opłatna lat pięć wszystkich 

gospodarzy. W mieście zwolniony z ko-

sztów dzierżawy młyn, łaźnie i trzy targi 

mięsne. Obywatele i wszyscy posiadacze 

ziemscy zostają zwolnieni z opłat ziemi 

od potrójnych oszacowań zboża: dwóch 

i sześciu miar pszenicy i owsa, w zamian 

za dziesięć monet srebrnych na święta 

św. Marcina w nadchodzącym roku. 

Pozwalamy także w mieście i wszystkich 

posiadłościach wydawać wyroki, pro-

wadzić procesy jak również określać 

wszelkie prawo, co dotychczas według 

zwyczaju przeprowadzono w Poznaniu. 

Pozwalamy także na posiadanie w swo-

ich dobrach trzody, owiec lub bydła 

i specjalnego pasterza. Pozwalamy rów-

nież w dobrach swoich polować na zające 

i ptaki różnych gatunków. Darujemy też 

wolną od opłat uprawę chmielu. Aby zaś 

ordynacja ta i zapis posiadły wieczystą siłe, 

wiarygodność i trwałość przyzwoliliśmy 

obecny dokument umocnić naszą pie-

częcią w obecności następujących świad-

ków. Komesa Przedpałka ze Spławia, 

Jaracza podsędka poznańskiego, Komesa 

Wiesława z Głowca, Mikołaja plebana 

z Mosiny. Ustanowione i zatwierdzone ro-

ku pańskiego (1302) tysiąc trzysta drugie-

go w dzień błogosławionej Brygidy dzie-

wicy”.

Opracował 

Henryk Pruchniewski

Nasza posiadłość
zwana niegdyś Mosiną
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Idealny sposób na aktywne spędzenie 

niedzieli na świeżym powietrzu wybrali 

wszyscy sympatycy jazdy rowerem, którzy 

licznie stawili się w Mosinie, 1 lipca br. 

To właśnie na terenie Wielkopolskiego 

Parku Narodowego odbyły się IV Otwarte 

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Ko-

larstwie Górskim Cross Country – Mosina 

2012, kolejna impreza  rowerowa w ra-

mach cyklu FortunaThuleCup XC. Jej orga-

nizatorami był: Powiat Poznański, Towa-

rzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

Ognisko „Pałuki”, GogolMTB. Partnerem 

imprezy była Gmina Mosina, Ośrodek 

Wystarczyło mieć rower, kask i zapał
IV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Kolarstwie Górskim

Cross Country – Mosina 2012

Sportu i Rekreacji w Mosinie oraz Wiel-

kopolski Park Narodowy.

W ubiegłym roku w Mosinie gościliśmy 

ponad 400 maratończyków MTB. W tym 

roku zawodnicy zmierzyli  się z rundą liczącą 

4100 m, po bardzo urozmaiconym terenie 

zarówno pod względem ukształtowania, 

jak i walorów krajobrazowych. Odpowie-

dni sprzęt, technika i wytrzymałość nie-

zbędna w bardzo gorący dzień, rekom-

pensowały satysfakcja z wyniku na mecie 

oraz wrażenia, które zapewne na długo 

pozostaną z pamięci. Szczególnie miło 

zawodnicy wspominali  blisko 17 metrową 

drewnianą wieżę widokową w Mosinie na 

Pożegowie, w pobliżu której przebiegała 

trasa rajdu. Obiekt ten stanowi doskonałe 

miejsce widokowe, z którego można 

podziwiać panoramę m.in. Poznania.

W Mistrzostwach wystartowało ponad 

100 uczestników z całej Polski, w tym 

większość profesjonalnie uprawiająca ten 

sport. Warto nadmienić, że Mosinę od-

wiedzili też zawodnicy z Kaliningradu, 

którzy zajęli miejsca na podium. Kobiety 

i mężczyźni rywalizowali ze sobą w kil-

ku kategoriach wiekowych. Mimo, iż star-

towało wielu profesjonalistów, których 

nazwiska są doskonale znane w świecie 

rowerowym, to na trasę mógł wjechać 

każdy, niezależnie od wieku. Należało 

tylko spełnić wymogi regulaminu, być 

wyposażonym w rower i kask, no i mieć 

zapał. Dla najmłodszych przygotowano 

konkursy z nagrodami, które prowadzili 

harcerze oraz pracownicy OSIR  w Mosinie. 

Wszyscy uczestnicy Mistrzostw mieli oka-

zję uzyskać informacje na temat atrakcji 

turystycznych Gminy Mosina, Powiatu 

Poznańskiego oraz WPN na specjalnie 

przygotowanych stoiskach promocyj-

nych. Na liderów – zwycięzców czekały zaś 

atrakcyjne nagrody.

Mistrzostwa odbyły się dzięki wsparciu 

wielu osób i instytucji, które aktywnie 

włączyły się w ich przygotowanie, za co 

organizatorzy składają serdeczne podzię-

kowania. Dziękujemy w sposób szczególny 

służbom porządkowym – Straży Miejskiej 

w Mosinie, Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Mosinie oraz Jednostkom OSP z Mosiny 

i ratownikom przedmedycznym z Sekcji 

Ratowników Drogowych, działających 

przy AW Mosina oraz wszystkim osobom, 

dzięki którym w sposób bezpieczny udało 

się przeprowadzić całe Mistrzostwa.

Karolina Adamczyk

Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Mosinie

informuje,
że za pośrednictwem Fundacji 

„Wspólna Nadzieja” 

rodzice lub opiekunowie dzieci 

niepełnosprawnych 

mogą uzyskać pomoc 

w formie sprzętu rehabilitacyjnego.

Dane kontaktowe:

FUNDACJA „WSPÓLNA NADZIEJA”, 

ul. Hajducka 31, 51-500 Chorzów, 

tel. 32 66 10 731, 692-668-409

http://wspolnanadzieja.pl/
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„Kto spotyka w lesie dzika,
ten na drzewo szybko zmyka”
Szanowna Redakcjo,

Jestem osobą w wieku emerytalnym, ale w duchu nadal czuję 

się jak świeżo upieczony maturzysta. Z racji wieku pojawiają się 

u mnie dolegliwości natury zdrowotnej. Plecy, serce, pamięć...

Mój lekarz doradza mi dużo ruchu, nie gwałtownego, ale takiego 

z głową. Idealnym odkryciem okazał się tak zwany spacer z kijami 

(nordic walking). Wstaję wcześnie rano i wraz z żoną udaję się 

na zbawienny ruch na świeżym powietrzu. Polecam z całego 

serca wszystkim. Miejscem naszych spacerów jest park miejski 

„Strzelnica” przy ulicy Strzeleckiej. Od jakiegoś czasu obserwujemy 

ślady dzików, które również urządzają sobie piesze wędrówki do 

lasu, ale bez kijów. Pewnego razu ujrzeliśmy wielką lochę z ma-

łymi. Żona bardzo się wystraszyła, lecz dzięki wrodzonej odwadze, 

zasłoniłem ją własnym ciałem. Żonę, nie lochę. Dziki odeszły 

jednak mając nas za kolejną atrakcję turystyczną, a nie zagroże-

nie. Cóż, mogliśmy mówić o dużym szczęściu. Takiego natomiast 

nie miała młoda dziewczyna, którą dorodne zwierzę zaatako-

wało nad Kanałem Mosińskim niedaleko wspomnianego lasu.

Tutaj widziałbym sedno problemu – dziki, mimo, iż oswajają 

się z mieszkańcami, nadal są realnym zagrożeniem. Nie tylko 

dla rowerzystów, pieszych czy samochodów, ale także dla dzieci 

z pobliskiego przedszkola. Mam takie osobiste pytanie – dlacze-

go jeszcze nie zrobiono nic, by zapobiec nieszczęśliwym wy-

padkom w przyszłości? Do jednego już doszło i jakoś nie skłoniło 

to pobliskich władz do rzeczowej interwencji. Wiem, że wiedzą 

o problemie, ale zastanawia mnie brak reakcji z ich strony. Spra-

wa jest rozwojowa, ponieważ według mojej wiedzy, stado liczy 

około 6 młodych, które niebawem dorosną. 

Pragnę jasno zakomunikować, że osobiście nie żywię do dzi-

ków żadnej skrywanej od lat nienawiści. Bardzo lubię dziczyznę 

oraz wiersz Jana Brzechwy poświęcony temu sympatycznemu 

stworzeniu. Obawiam się jednak, że w moim wieku trudno 

byłoby zastosować się do słów poety: „Kto spotyka w lesie dzika, 

ten na drzewo szybko zmyka”. Wolałbym nie sprawdzać swoich 

umiejętności wspinaczkowo-sprinterskich, zatem ostatnimi cza-

sy unikam po prostu spacerów w pobliskim lesie. Może jednak 

odbić się to na moim zdrowiu. Kontakt z dzikiem podczas spa-

ceru również, więc zmuszony jestem do zadania pytania re-

torycznego – jak mam żyć? 

Pragnę pozdrowić czytelników przejętych moim i zapewne nie 

tylko moim problemem. Jeśli czytają mnie władze gminy, to pro-

szę o zajęcie się pobliską zwierzyną. Nie domagam się krwawego 

odwetu, wystarczy przewiezienie delikwentów na bezpieczną 

odległość. Dzięki temu będzie się żyło nam lepiej. Wszystkim.

(nazwisko autora do wiadomości redakcji)

MalowaneMalowane
sowysowy

Na ile kolorów może być pomalowana sowa? Jak się okazuje, na 

wszystkie możliwe! Puszczykowski piknik na przystani okazał się 

strzałem w dziesiątkę – pogoda dopisała, frekwencja również, a rozrywek 

dla małych i dużych nie brakowało. Były strzały z wiatrówki do niedźwiedziej 

skórki, bańki mydlane, gry zręcznościowe dla całej rodziny z nagrodą w 

postaci Pucharu Miasta, a także wystawa kolorowych sów, malowanych 

przez wszystkie chętne dzieciaki. Piknik odbył się 21 lipca jako kolejny punkt  

programu obchodów jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich miastu 

Puszczykowo. (mk)

JARMARK 
OKOLICZNOŚCIOWY 
– DOŻYNKI GMINNE 

2012
Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kul-

tury informuje, iż w ramach orga-

nizacji „Dożynek Gminnych 2012” 

w dniu 2 września odbędzie się im-

preza towarzysząca o nazwie Jar-

mark okolicznościowy – Dożynki 2012. 

Wszystkie osoby zainteresowane pro-

wadzeniem działalności handlowej, 

usługowej lub rekreacyjno-usługowej 

zapraszamy do zapoznania się z in-

formacjami zawartymi w Regulaminie 

Jarmarku okolicznościowego i prze-

słanie swego zgłoszenia na spe-

cjalnym druku dostępnym w siedzibie 

Organizatora:

Mosiński Ośrodek Kultury,

62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4

oraz w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 

Plac 20 Października 1.

 Szczegółowe informacje oraz 

formularz zgłoszeniowy również

na stronach internetowych:

www.mosina.pl

www.kultura.gmina.pl 
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! 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.

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Piękny dom
w lesie!

Wymarzone
miejsce

dla rodziny

Działka

1000 m2

Pecna
ul. Sosnowa

Tel. 535 990 485
lub

602 261 828

KUPIĘ
grunt rolny

lub
gospodarstwo
tel. 664 944 635

BIOLOGIABIOLOGIA
Solidnie, rzetelnie i w miłej atmosferze

przygotuję do:

� matury podstawowej i rozszerzonej
  � egzaminów gimnazjalnych
    � pomogę w bieżącym materiale

Posiadam doświadczenie,
jestem egzaminatorem OKE

Nauczanie biologii jest moją pasją!

Kinga – tel. 605 44 77 91

WIERCENIE 
STUDNI

600 770 156

P R A C A ! ! !
Hotel Szablewski

mieszczący się
w Dymaczewie Nowym

k/Mosiny

POSZUKUJE PILNIE
� Kelnera

� Kelnera do przyuczenia

Tel. 61 8 132 112
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

C Z Y S Z C Z E N I E
� DYWANÓW, WYKŁADZIN,
� TAPICEREK MEBLOWYCH

I SAMOCHODOWYCH

TEL. 664 222 905
D O K Ł A D N I E  I  TA N I O

DOJAZD GRATIS

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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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

DORBRUK 
Zakład Usługowo-Budowlany

Układanie:
� kostki,
  � granitu,
    � kamienia polnego

Rozbiórki domów itp.

Zbigniew Kubiak
ul. Dworcowa 2
62-053 Pecna
kom. 889 091 849

nego

9
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

dr med. Andrzej Chrempiński

Ortopedia i Chirurgia
Urazowa

Puszczykowo
ul. Kasprowicza 23

tel. 61 8133 409
       601 862 327

przyjęcia:

wtorki od godz 15.00
po uzgodnieniu telefonicznym
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WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna)

WSPÓŁPRACA: Janek Bylczyński, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak, 

Wojciech Czeski, Tomasz Zgrzeba

Opracowanie techniczne i grafi czne: Julian Prentki, e-mail: julianpe@o2.pl
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tel./fax 61 898 10 59
kom. 660  031 893 
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e-mail: ebylczynska@op.pl 

Więcej ogłoszeń drobnych 
znajduje się na stronie 
internetowej Gazety:

www.gazeta-mosina.pl

ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo!

W ramach półrocznej promocji zachęcamy do rekla-
mowania się na łamach naszej gazety. Reklama ukazuje się 
w wydaniu papierowym i elektronicznym PDF, za interne-
towe nie pobieramy dodatkowej opłaty. Można także 
zamieścić baner na naszej stronie głównej w cenie 50 zł 
miesięcznie, (a z niego przekierowanie na Państwa stronę).

Warto zaznaczyć, że Reklamodawcy, którzy wykupią u nas 
3- krotną emisję swojej reklamy mają prawo do darmowe-
go artykułu sponsorowanego. W Internecie, w zakładce 
„Lokalni przedsiębiorcy” (Publikacje) możecie Państwo 
znaleźć przykłady takich artykułów. W opinii naszych 
Czytelników, nawet tych, którzy nie mają z biznesem do 
czynienia, są to bardzo potrzebne informacje, dające 
możliwość bliższego poznania ludzi, którzy biznesem się 

zajmują i środowiska lokalnych przedsiębiorców. Z naszej 
strony internetowej korzysta już ponad 13 tys. użytkowni-
ków miesięcznie. Gazetę w wydaniu elektronicznym czytają 
też  mieszkańcy całej Polski, oprócz naszego terenu –  naj-
więcej z Wielkopolski i Mazowsza. Jesteśmy także obecni 
poza granicami kraju, oprócz Europy – w USA, Kanadzie, 
nawet w Ameryce Południowej. Poza tym na stronie inter-
netowej gazety prowadzimy na bieżąco serwis informa-
cyjny. 

Jeśli chodzi o wydanie papierowe, mamy Czytelników 
i wcale nie jest ich mało, którzy od początku, czyli od sześciu 
lat kolekcjonują wszystkie wydania GMP. Gazeta jest płatna 
– 2,50 zł i ukazuje się raz w miesiącu. Wydanie papierowe 
i elektroniczne skupia ok. 15,5 tys. czytelników miesięcznie. 
Możecie Państwo przejrzeć wydania elektroniczne PDF (takie 
same jak papierowe, z wszystkimi reklamami!) na naszej 
stronie internetowej od roku 2007, adres poniżej. 

I na koniec, co może zabrzmi nieskromnie, jesteśmy 
postrzegani jako najlepsza lokalna gazeta w regionie – są to 
opinie naszych mieszkańców.

Elżbieta Bylczyńska (red. nacz.)
www.gazeta-mosina.pl 

SPRZE DAŻ pel letu w dużych ilo ściach bel-
let drzewny, łuska sło necz nika, lub mie szany 
–trans port cała Europa. 504 493 519.

WITAM. Mam 35 lat poszu kuje kaz dej pracy.  
pra wo jazdy B.C wszyst kie badania. Licencja 
taxi. Doswiadczenie - 514 768 461.

SZU KAM mieszkania/domu do wyna ję cia. 
4 osob.  rodzina + mały pie sek. Od końca sierp-
nia na ok. 2 mie siące. W Komornikach.

POSZU KU JEMY osób do zbioru pie cza rek. 
Praca w sys te mie akor do wym w godzi nach 
7–15 (max. 7–19) na tere nie Wiel ko pol ski 
w oko li cach Kościana, Śmigla, Śremu, Czem-
pi nia, Modrza. Ofe ru jemy trans port z miej sco-
wo ści: Kościan, Śmigiel, Śrem i oko licz nych 
miejscowości.

ZAKŁA DA NIE kostki bru ko wej i gra nitu.
Zało że nie 1m. kw. w cenie 25 zł; z mate ria łem 
90 zł. Usługi koparko-łado warką CAT. Ogól no-
bu dow lane. E-mail: Marbruk2010@wp.pl
Tel. 601–793-970, tel. 726–075-097.

WYPRZE DAŻ kabin Ravak Aqu aForm Imperial
- kabiny
- wanny
- bro dziki
- szyby do kabin ok 400 modeli
- czę ści do kabin.
Zapraszamy.

FIRMA pro du ku jąca meble zatrudni osoby 
z doswiad cze niem sto lar skim w zakla dzie 
produk cyj nym w Pec nie k/Poznania.
Nr. 61 813 78 03.

FIRMA wyko nuje:
– Prze glądy okre sowe gaśnic ppoż.
– Prze glądy okre sowe hydran tów ppoż.
– Prze glądy okre sowe węży ppoż.
Uwaga: prze glądy gaśnic i hydran tów wyko-
nuje się min. raz w roku a węży ppoż. raz na 
pięć lat.
Zapra szamy do zle ca nia usług.

Firma: Poznań, ul. Pro mie ni sta 50
Ple wi ska, ul. Dojazd 20

Uwaga: Przed przy jaz dem do fi rmy pro szę o 
tele fon w celu usta la nia godz. przy jazdu. Firma 
wg usta leń przy je dzie do zle ce nio dawcy.
Tele fon cało do bowy 601 581 398

FIRMA Elek tryczna poleca usługi:
– Pogo to wie Elek tryczne cało do bowe.
–  Mon taż kuchni elek trycz nych (cera miczne 

i induk cyjne) pod bi jam gwa ran cje.
–  Porady i Kon sul ta cje elek tryczne (pomoc 

w spra wach ener ge tycz nych).
– Pomiary Elek tryczne insta la cji i urzą dzeń.
–  Doku men ta cje Tech niczne z odbio rów i prze-

glą dów budyn ków.
– Prze glądy okre sowe gaśnic i hydran tów ppoż.
Zapra szamy do współ pracy pod tel. cało do bo-
wym - 601 581 398.

IMPULS Secu rity Pol ska dyna micz nie roz wi-
ja jąca się Agen cja Ochrony zatrudni osoby do 
pil no wa nia obiektu na ter nie MOSINY.
Wyma ga nie: orze cze nie o nie peł no spraw no ści 
bądź renta inwalidzka.

POSZU KU JEMY osoby, która zaję łaby się 
pozy ski wa niem reklam dla naszego mie-
sięcznika. Kon takt: Gazeta Mosińsko-
-Puszczykowska, 62–050 Mosina, ul. Topo-
lowa 1, tel. 61 898 10 59, kom. 660 031 893, 
e-mail: ebylczynska@op.pl

SOLID NIE, rze tel nie i w miłej atmos fe rze przy-
go tuję do matury pod sta wo wej i roz sze rzo nej, 
egza mi nów gim na zjal nych, pomogę w bie-
żą cym mate riale. Posia dam doświad cze nie, 
jestem egza mi na to rem OKE. Naucza nie bio lo-
gii jest moją pasją. Kinga 605 44 77 91.

NAUCZY CIELKA zapra sza na kore pe ty cje 
z języka angiel skiego przez Skype. Ofe ruję 
konwersacje, pomoc w nauce,tłumaczenia 
oraz przy go to wa nie do matury. Zapew-
niam bez płatne mate riały. Cena za lek cję: 
25 zł/45 minut. Kon takt: thesaurus30@interia.pl,
tel. 501 467 418.

OFE RU JEMY Pań stwu wyko na nie posadzki 
(szlichty cementowo-piaskowej) o wysokiej 
jako ści przy pomocy wyso ko wy daj nych pomp 
zwa nych MIXOKRETAMI.CHUDZIAKI STROPY 
ŁAWY FUNDAMENTOWE. Dys po nu jemy tylko 
naj now szym sprzę tem Mixo kret.
Tel. 605 395 669.
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