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Oferta promocyjna dla nowych Klientów ograniczona 

terytorialnie do miejsc objętych zasięgiem sieci Cyfrowego 

Polsatu. Szczegóły w Regulaminie i Regulaminach Promocji 

dostępnych na www.cyfrowypolsat.pl oraz w Autoryzowanych 

Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu. „Bez opłat” dotyczy 

opłat za cykliczny pakiet danych i abonament i nie dotyczy 

sytuacji, kiedy Abonent wykorzysta limit gigabajtów w ra-

mach wybranego pakietu danych. Szczegóły w Regulaminie 

Promocji „Internet dla Każdego – Trafny Wybór”.
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Zdrowia, szczęścia i miłości, radosnych świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2013 Roku
                                                                                                                                          życzy Redakcja

„Wiersz staroświecki” 
Pomódlmy się w Noc Betlejemską, 
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania, 
By wszystko się nam rozplątało, 
Węzły, konfl ikty, powikłania. 
Oby się wszystkie trudne sprawy 
Porozkręcały jak supełki, 
Własne ambicje i urazy 
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki. 
Oby w nas paskudne jędze 
Pozamieniały się w owieczki, 
A w oczach mądre łzy stanęły 
Jak na choince barwnej świeczki. 
Niech anioł podrze każdy dramat 
Aż do rozdziału ostatniego, 
I niech nastraszy każdy smutek, 
Tak jak goryla niemądrego. 
Aby wątpiący się rozpłakał 
Na cud czekając w swej kolejce, 
A Matka Boska - cichych, ufnych - 
Na zawsze wzięła w swoje ręce. 

                         Ks. Jan Twardowski

Skandal w Mosinie – dlaczego gmina straciła ginekologa?
- Nie wiemy, gdzie interweniować, gdzie szukać pomocy. Co takiego stało się w przychodni na Dworcowej, że z dnia na dzień 
zostałyśmy pozbawione opieki lekarza ginekologa? Nie stać nas na to, żeby leczyć się prywatnie. Według mnie to jest skandal.

Takie opinie można usłyszeć od oburzonych mieszkanek 
Mosiny, które uważają (i słusznie), że mają prawo do leczenia 

w ramach NFZ. Interweniują w redakcji gazety, ponieważ czują się 
bezsilne. Jak w ogóle tak duża gmina może nie mieć ginekologa?, 
pytają.

O wyjaśnienia w tej sprawie poprosiłam właścicieli spółek 
(są cztery), które świadczą usługi w przychodni zdrowia przy 
ul. Dworcowej w Mosinie. 

– Straciliśmy kontrakt na ginekologię i chirurgię onkologiczną, 
wyjaśnia Ryszard Matuszkiewicz, szef spółki Vis Medica. – Ale musimy 
zacząć od początku. Na terenie przychodni funkcjonują cztery fi rmy: 
Vis Medica, Consensus,  CenterMed i Modent. Consensus świadczy 
tylko podstawową opiekę zdrowotną, my jako Vis Medica mamy  
podstawową opiekę zdrowotną, i lekarzy specjalistów. CenterMed ma 
z kolei tylko samych specjalistów.

Nam w 2012 roku nie udało się zdobyć kolejnego kontraktu na 
ginekologię, tak, że "na Fundusz" tej specjalizacji w ogóle nie mie-
liśmy. Nie dostaliśmy tego kontraktu m.in. z powodu nieod-
powiedniego podjazdu do przychodni. Staraliśmy się też o kon-
trakt na ortopedię i kardiologię, i z tego samego powodu nam 
odmówiono. Teraz już podjazd spełnia wymogi (wyremontowa-
liśmy go).  Nasze gabinety są doskonale wyposażone, posiada-
my mammograf, usg, aparat do ktg, etc.  W tej chwili niczego to jed-
nak  nie zmienia. Czekamy na rozpisanie nowych konkursów, dodaje 
R. Matuszkiewicz.

Trudno w to uwierzyć, przecież mieszkańcy w tej samej 
przychodni latami korzystali z usług specjalistów. Ale tak 
zadecydował Narodowy Fundusz Zdrowia...

Natomiast, jeśli chodzi o ginekologa, kontrakt z NFZ miała 
zawarty fi rma CenterMed, dzięki czemu mosinianki mogły leczyć 
się nieodpłatnie. I to właśnie utrata tego kontraktu wywołała  
oburzenie i zamieszanie. Jak do tego doszło? 

– Wszystko zaczęło się w sierpniu, kiedy została przeprowa-
dzona u nas niezapowiedziana wizytacja NFZ, wyjaśnia dyrektor 
CenterMed Poznań – Grzegorz Pigoń. – Stwierdziła ona brak 
czterech urządzeń wpisanych w kontrakt. W jednym przypadku 
chodziło o urządzenie, które było na miejscu, ale w którym nie 
było ciekłego azotu w bańce. Bańka ta jest uzupełniania, jeśli 
wykonujemy lub mamy zaplanowane zabiegi wymagające 
jej użycia. Jedno z urządzeń znajdowało się chwili kontroli 
w gabinecie innym niż gabinet ginekologiczny. Dwa kolejne 
urządzenia były w naprawie, co niestety nie zostało zgłoszone 
do NFZ. Zaznaczam, że pracuję tu od listopada i całą sprawę 
znam z dokumentów. Takie były generalne zastrzeżenia. Do-
datkowo NFZ uzyskał oświadczenie pani doktor, która po-
wiedziała, że pracuje w poradni w niepełnych godzinach 
w stosunku do tych, które wykazane zostały w ofercie NFZ. I tu-

(dokończenie na stronie 4)
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Skandal w Mosinie – dlaczego gmina straciła ginekologa?
(dokończenie ze str. 3)

taj wchodzimy w szczegóły dotyczące interpretacji całej tej sy-
tuacji. Z punktu widzenia naszych prawników – jesteśmy winni 
uchybień i powinniśmy zostać wezwani do ich naprawienia, 
co zresztą się stało. Po kontroli niezwłocznie usunęliśmy 
wszystkie uchybienia. Rozwiązanie umowy bez zachowania 
okresu wypowiedzenia jest z tego powodu w naszej opinii karą 
niewspółmierną do winy. Kontrakt został zabrany nam niedaw-
no (to jest już moja interpretacja), ponieważ sytuację inaczej 
ocenili prawnicy NFZ. Stwierdzili oni, że poświadczyliśmy nie-
prawdę przy składaniu oferty na pięcioletnią umowę w listopa-
dzie ubiegłego roku. Według mnie prościej byłoby wypowie-
dzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, żeby móc 
spokojnie wszystko uporządkować, poinformować pacjentki 
i nie powodować tak stresującej dla nich sytuacji. Jest to szczegól-
nie istotne w przypadku  pacjentek w ciąży, które muszą po-
zostawać pod stałą kontrolą lekarza. 

Co dalej?
– Złożyliśmy wniosek do NFZ o zmianę trybu rozwiązania umo-

wy, dodaje dyr. Pigoń. - Umowa została rozwiązana 16 listopada 
w trybie natychmiastowym, a my chcielibyśmy, żeby kontrakt 
zachował trzy miesięczny okres wypowiedzenia. Pozwoliłoby to 
nam świadczyć usługi do 16 lutego2013r. i poczekać do ogłosze-
nia przez NFZ nowego konkursu na ginekologię, w którym 
wzięlibyśmy udział. Nie chcemy udowadniać swoich racji przed Są-
dem Administracyjnym, bo byłaby to nikomu nie potrzebna walka, 
która zakończyłaby się w bliżej nieokreślonym czasie, i która nie ma 
już znaczenia ani dla pacjentek, ani dla przychodni. 

Obecnie świadczymy usługi specjalistów: chirurga, dermatologa, 
laryngologa i neurologa. 

Z punktu widzenia władz gminy
Burmistrz Mosiny twierdzi, że nie ma żadnego wpływu na 

zawieranie kontraktów oraz ich realizację. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami warunki zawierania i realizacji umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określa prezes 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

– Jednak w związku z napływającymi sygnałami o braku 
możliwości korzystania z bezpłatnych usług w zakresie położnic-
twa, ginekologii oraz rehabilitacji na terenie gminy Mosina 
wystąpiliśmy do Narodowego Funduszu Zdrowia – Wielkopol-
skiego Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu o informację, co 
było przyczyną rozwiązania umowy na prowadzenie tych usług. 

W pismach prosimy też o przeanalizowanie zaistniałej sytuacji 
i rozważenie możliwości uruchomienia zamkniętych poradni 
specjalistycznych, ponieważ były one jedynymi jednostkami, 
z którymi NFZ zawarł umowy na świadczenie usług i jedynymi tego 
typu jednostkami na terenie naszej gminy, w której mieszka przecież 
blisko 30 tysięcy osób – mówi Waldemar Krzyżanowski, zastępca 
burmistrza Mosiny. W pismach W. Krzyżanowski zwrócił również 
uwagę, na to, że dla pacjentów pokonywanie dużych odległości, 
np. do poznańskich specjalistów jest bardzo uciążliwe, a niekiedy 
niemożliwe.

Stanowisko NFZ:
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdro-

wia w Poznaniu rozwiązał umowę w rodzaju ambulatoryjna 
opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń położnictwa i gine-
kologii z placówką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
CENTERMED Poznań Sp. z o.o. z dniem 16 listopada 2012 r. z wi-
ny świadczeniodawcy, w trybie natychmiastowym, bez zacho-
wania okresu wypowiedzenia. Podstawą wypowiedzenia umowy 
były zidentyfi kowane przez pracowników WOW NFZ, po prze-
prowadzonej w placówce wizycie, nieprawidłowości w postaci 
braku zadeklarowanego sprzętu medycznego służącego udziela-
niu kompleksowej porady specjalistycznej oraz udzielanie 
świadczeń niezgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy 
określonym w podpisanej umowie (ograniczenie dostępności 
do poradni poprzez umniejszenie liczby godzin przyjęć pacjentów).

W związku z zaistniałą sytuacją w zakresie dostępu do świadczeń 
połoznictwa i ginekologii na terenie Miasta i Gminy Mosina, 
Oddział Wielkopolski Funduszu w styczniu 2013r. planuje ogłosić 
uzupełniające postępowanie konkursowe. Rozwiązanie umowy z 
winy placówki uniemożliwia tej placówce ubieganie się kolejny raz 
o kontrakt z NFZ.

Poradnie ginekologiczno-położnicze zlokalizowane najbliżej 
miejsca zamieszkania ubezpieczonych: Specjalistyczne Poradnie 
Lekarsko-Stomatologiczne „Medicor” Puszczykowo, Kraszewskiego 
11; Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie” – Kórnik, Poznańska 
34a; NZOZ Poradnia Ginekologiczno-Położnicza „Gin-Poł” – Luboń, 
Ks. Streicha 27/1; NZOZ Poradnia Ginekologiczno-Połoznicza 
„Gin-Poł” – Luboń, Poniatowskiego 20/20; Przychodnia Lekarza 
Rodzinnego Nr1 Andrzej Rudziński – Luboń, Wschodnia 25/57; 
Specjalistyczny Gabinet Lekarski Jacek Gutowski – Komorniki, ul. 
Stawna 7/10.

Elżbieta Bylczyńska

To są wspaniałe dziewczyny

wydarzenia

Nie wiemy o tym jak cenna jest ich pomoc, dopóki nie 
dopadnie nas choroba. W Polsce służba zdrowia funkcjonuje 
źle, dlatego powinniśmy wiedzieć, że pielęgniarki rodzinne 
mogą nam pomóc w sytuacjach, o których myślimy, że są 
beznadziejne. 

W  Mosinie od kilku miesięcy działa pięcioosobowy 
zespół pielęgniarek rodzinnych PROMED, który ma 

zawarty kontrakt z NFZ na świadczenie usług pielęgniarskich. 
Pielęgniarki opiekują się pacjentem zdrowym, chorym, 
niepełnosprawnym i całą rodziną. Pracują przede wszystkim 
w domu pacjenta, ale także w gabinecie, który mieści się w 
Mosinie przy ul. Dworcowej 4 (budynek ośrodka kultury) 
i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 18. 
Wykonują zlecenia lekarza rodzinnego niezależnie od tego, 
gdzie pacjent go sobie wybrał, a także zlecenia pediatrów 
i innych specjalistów, poszpitalne, z SOR–u. Są to zastrzyki, 
opatrunki, usunięcia szwów, wymiana cewnika u kobiet. 

Pielęgniarka rodzinna obejmuje też stałą opieką osoby starsze, 
odwiedzając je systematycznie w zależności od stanu zdrowia.

Pacjentami zespołu z ul. Dworcowej są także dzieci, u których 
pielęgniarki podają domięśniowo zastrzyki (antybiotyk) oraz osoby 
młode i w średnim wieku. Ci ostatni chorują często z powodu rwy 
kulszowej lub innego zespołu bólowego i również im potrzebne 
jest wykonanie zastrzyków. Największą grupę pacjentów 
pielęgniarek rodzinnych stanowią jednak osoby starsze po udarach, 
złamaniach kończyn, z odleżynami, czyli leżące i wymagające 
stałej opieki. Są to często osoby samotne, dla których wizyta 
pielęgniarki jest czasami namiastką odwiedzin najbliższej rodziny.
Ich praca to też edukacja i profi laktyka. Uczą pacjenta i jego rodzinę 
zachowań prozdrowotnych, edukują w wielu zakresach – od 
prawidłowego żywienia, samokontroli w cukrzycy czy nadciśnieniu 
tętniczym – do nauki samodzielnego wykonywania wstrzyknięć 
podskórnych leków przeciwzakrzepowych. Pomagają rodzinie 
w opiece nad chorym po powrocie ze szpitala i przygotowują do 
samoopieki. 



Z Andrzejem Balcerkiem, Burmistrzem Pusz-
czykowa rozmawia Elżbieta Bylczyńska

– Mija półmetek VI kadencji samorządu, w której pełni Pan 

funkcję Burmistrza Puszczykowa. Jak wygląda obecnie sytuacja 

miasta? 

–  W grudniu 2010 roku, kiedy obejmowałem urząd sytuacja 

miasta wyglądała bardzo źle. Nie mieliśmy płynności fi nansowej 

i istniało duże ryzyko przekroczenia ustawowych wskaźników 

zadłużenia miasta. Na szczęście to już tylko historia. Zmniejszyliśmy 

poziom większości wydatków bieżących i dokonaliśmy ich racjo-

nalizacji.

– Na początku kadencji twierdził Pan, że Puszczykowa nie 

będzie stać na żadne poważniejsze inwestycje, np. drogowe. 

– To prawda myślałem, że będziemy mogli prowadzić tylko bie-

żące naprawy. Miasto nie generowało właściwie nadwyżki opera-

cyjnej, nie miało środków na bieżące regulowanie zobowiązań. 

Wtedy faktycznie trudno było przypuszczać, że w tej kadencji 

będę mógł powiedzieć, że fi nanse Puszczykowa mają się całkiem 

dobrze. A tak właśnie już jest. Miasto generuje nadwyżkę bieżącą 

na poziomie ponad 3 mln zł. To całkiem poważna kwota, jak na 

miasto tej wielkości co Puszczykowo. Nie mamy problemu z za-

chowaniem płynności fi nansowych, z czym dzisiaj boryka się 

bardzo wiele samorządów.

– Z których inwestycji zrealizowanych w ciągu tych dwóch lat 

jest Pan najbardziej zadowolony? 

– Każda inwestycja cieszy, bo każda było potrzebna. Jestem 

bardzo zadowolony, że wykonaliśmy ulice Matejki, Langego, 

Nowowiejskiego. Kończymy remont budynku na Niwce, w którym 

znajdzie się 6 mieszkań komunalnych. Rozpoczęliśmy prace 

związane z rozbudową i przenosinami parkingu i pętli autobuso-

wej na ul. Kraszewskiego przy szpitalu. To ważna sprawa, ponieważ 

teren, na którym obecnie znajduje się pętla autobusowa nie należy 

do miasta, ale do szpitala. Inwestycja zdecydowanie zwiększy przy 

szpitalu możliwości parkingowe. W tym roku udało się wybudować 

także parking przy ul. Kościelnej oraz chodnik przy ul. Jaskółczej. 

Będziemy budować

Ponadto wykonaliśmy I etap termomodernizacji sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej nr 1 i wybudowaliśmy oświetlenie ulic: 

Żytniej, Tulipanowej, Solskiego i Kraszewskiego. Pomysłów, co 

można zrobić nie brakuje. Jednak jak wszędzie wymagają one 

pieniędzy, a tych na wszystko nie wystarczy. Najbardziej potrzebne 

jest utwardzenie dróg, o to najbardziej dopytują się mieszkańcy. 

Niektóre ulice wciąż nie mają kanalizacji deszczowej. Konieczna 

jest rozbudowa szkoły podstawowej nr 1.

– Jakie inwestycje zaplanowaliście w budżecie Puszczykowa 

na 2013 rok?

– Łącznie na inwestycje zaplanowaliśmy w budżecie 4,5 mln zł. 

Najwięcej pochłonie budowa dróg. W przyszłym roku chcemy 

prowadzić prace na ul: Śląskiej, Środkowej i za Rynkiem oraz 

modernizować obiekty komunalne. W drugim półroczu 2013 r. 

planujemy rozpoczęcie rozbudowy szkoły przy ul. Wysokiej, o któ-

rej wspomniałem już wyżej.

55wywiad

Z kim współpracują?
Przede wszystkim z lekarzami rodzinnymi. Oprócz realizacji   

zleceń, kontaktują się z lekarzami w sprawach recept, informują 
o stanie pacjenta, zgłaszają ewentualne potrzeby. Z lekarzami 
specjalistami, np. chirurgiem, gdy jest konieczna kontynuacja 
leczenia, biorą udział w wizytach domowych. Współpracują 
też z pielęgniarkami opieki długoterminowej – jeśli pacjent 
wymaga rozszerzonej opieki pielęgniarskiej. Wizyty odbywają się 
naprzemiennie i pacjent ma zapewnioną ciągłość świadczeń.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgłaszają 
konieczność pomocy pacjentom (w różnych formach, może to 
być opiekunka PCK, pomoc fi nansowa). Również pracownicy 
MOPS kontaktują się   nimi w sprawach dotyczących swoich 
podopiecznych.

W ramach współpracy z położnymi pielęgniarki rodzinne 
przejmują opiekę nad niemowlęciem po ukończeniu 6 tygodnia 
życia (szczególnie dobrze układa im się współpraca z położnymi 
z zespołu „Twoja Położna" z Mosiny).
Jak układa się współpraca pielęgniarek z przychodniami?

Jeśli chodzi o Mosinę to niestety zdarzają się przypadki, 
co zgłaszają pacjenci, utrudniania rejestracji do lekarza, 
wypisania recepty czy szczepień ochronnych, jeśli pacjent wy-

brał sobie pielęgniarkę rodzinną spoza przychodni. A przecież 
te świadczenia są gwarantowane w ramach kontraktu lekarza 
rodzinnego! Niestety w Polsce trwa walka o każdego pacjenta na 
Fundusz i nie zawsze jest to walka uczciwa.

Jak zostać pacjentem PROMED–u? Należy wypisać deklarację 
wyboru pielęgniarki. Pacjent może dokonać wyboru pielęgniarki 
poza przychodnią, w której wybrał lekarza – wpisuje imię i na-
zwisko wybranej pielęgniarki i otrzymuje dwa numery telefonu: 
do gabinetu na Dworcowej 4 oraz służbową komórkę „swojej” 
pielęgniarki. Dzięki temu może zgłosić nie tylko zlecenie i wizytę, 
ale zwrócić się o pomoc pielęgniarki w sytuacjach nagłych. 
Co o pielęgniarkach rodzinnych sądzą pacjenci?

Opinie o mosińskim zespole są bardzo dobre – To są wspaniałe 
dziewczyny. Nigdy jeszcze na tak dobrych ludzi w służbie zdrowia 
nie trafi łam..., mówi Bronisława Pozorska, mieszkanka Mosiny.

I niech tak zostanie, niech będzie ta wypowiedź światełkiem 
w tunelu...                                                                                                              E.B.

Pielęgniarki rodzinne PROMED w Mosinie, ul. Dworcowa 4, 
tel. 61 611 83 41; Joanna Faleńska tel. 721 689 702; Dorota Kuśnierek 
509 565 350; Lidia Piaskowska 607 480 256; Maria Spaleniak 781 
308 408; Anna Szypura 697 457 232.
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Rozmowa z Dariuszem Piechockim, Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP Powiatu Poznańskiego. 

Elżbieta Bylczyńska: – Powstała sto-

sunkowo niedawno jednostka OSP w Pu-

szczykowie przeżywa, można powie-

dzieć, permanentny kryzys. Brak fun-

duszy, brak pełnej akceptacji ze strony 

władz to tylko niektóre kłody rzucane 

strażakom pod nogi. Mówi się wręcz, 

cytuję za mieszkańcami: „Szkoda, że 

prawie cała Rada Miejska w Puszczyko-

wie jest przeciw i robi wszystko żeby 

zniszczyć społeczny zapał – to jest że-

nujące!”.

Dariusz Piechocki: – Ochotnicza Straż 

Pożarna w Puszczykowie jest mi bardzo 

dobrze znana – jestem mieszkańcem Pu-

szczykowa oraz współzałożycielem i człon-

kiem jednostki. Również jej problemy i bo-

lączki nie są mi obce. Starostwo Powiatowe, 

Komenda Miejska Państwowej Straży Po-

żarnej oraz wojewódzkie i powiatowe 

struktury Związku Ochotniczych Straży Po-

żarnych RP pomagały i wspierały proces 

„Tak nie dzieje się
w żadnej

znanej mi gminie”

Strażaków w Puszczykowie nie chcą

tworzenia się najmłodszej jednostki. Bez-

spornym faktem była celowość powołania 

OSP w Puszczykowie. Była to jedyna gmi-

na w powiecie poznańskim, w którym nie 

działała ta zawsze potrzebna formacja. 

Oczywiście to nie jest jedyny argument, 

który przemawiał za reaktywacją jedno-

stki z tak chlubnymi tradycjami. Głównymi 

czynnikami, dla których powołano OSP 

była chęć niesienia pomocy wszystkim 

potrzebującym, zwłaszcza mieszkańcom 

naszego miasta. W dzisiejszych czasach 

do zadań straży nie należy tylko gaszenie 

pożarów, ale przede wszystkim usuwanie 

skutków miejscowych zagrożeń. Dlatego 

też w tym kierunku zmierza rozwój na-

szej OSP. Powalone konary i drzewa, 

pompowanie wody z zalanych piwnic i ga-

raży, usuwanie skutków wypadków dro-

gowych, ratownictwo medyczne, wodne 

oraz przeciwpowodziowe. Również gasze-

nie pożarów przez jednostkę przy użyciu 

hydrantów lub naturalnych zbiorników 

wodnych jest jak najbardziej możliwe. 

– Wynika z tego, że zakres możliwości 

działań puszczykowskiej straży jest duży, 

poza tym OSP skupia kilkadziesiąt osób 

– są wśród nich wspaniali młodzi ludzie – 

gotowych nieść bezinteresowną pomoc.

– Dlatego też niezrozumiałe jest 

dla mnie działanie władz, a przede 

wszystkim zdecydowanej większości 

członków Rady Miejskiej przeciw lokalnej 

straży. Wprawdzie burmistrz użyczył 

strażakom działkę na Niwce na okres 

3 lat, ale pomimo obietnic do tej pory 

nie zostały podłączone żadne media. 

Również nie ma zgody na postawienie 

czegokolwiek na stałe przytwierdzonego 

do gruntu. A skandalicznym wręcz dzia-

łaniem jest pisemne oznajmienie, że na 

terenie, gdzie stacjonuje straż ma powstać 

punkt selektywnej zbiórki odpadów, 

komunalnych, krótko mówiąc „gratowis-

ko”. Tak nie dzieje się w żadnej znanej mi 

gminie!

Reasumując, gdyby nie działania straży 

to mieszkańcy Niwki nie dowiedzieliby 

się o planowanej inwestycji punktu 

zbiórki odpadów pod ich oknami. Praw-

dopodobnie zostaliby postawieni przed 

faktem dokonanym. Z punktu widzenia 

mieszkańców nie tylko Niwki, wyznaczo-

ny punkt jest absurdalny i niedorzeczny. 

Mamy przecież w sąsiedztwie piekarnie, 

szpital powiatowy, który zaczyna nabierać 

nowych, pięknych kształtów oraz przys-

tań wodną, no i oczywiście malownicze, 

choć ostatnio trochę zaniedbane Zakole 

Warty.

Na pewno nie jest to dobra lokalizacja 

wystarczy zapytać mieszkańców Niwki – 

„gratowiska” tam nie chcą, a strażacy im 

nie przeszkadzają. Z pewnością remiza 

z dużą salą również dla mieszkańców i in-

nych organizacji społecznych byłaby lep-

sza niż odpady komunalne. Oby tak się 

stało, tego życzę strażakom i mieszkańcom 

Niwki.

Korzystając z okazji chciałem złożyć 

wszystkim mieszkańcom oraz strażakom 

i ich rodzinom z Mosiny i Puszczykowa 

życzenia zdrowych, radosnych, pogodnych 

i wesołych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego 2013 Roku.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Pusz-

czykowie została założona w czer-

wcu 2011 roku. Była to oddolna ini-

cjatywa mieszkańców, która wyraża tro-

skę o bezpieczeństwo wszystkich mie-

szkańców Puszczykowa i okolic. Inicja-

tywa ta wypełnia wolną przestrzeń ży-

cia publicznego zgodnie z naszą de-

wizą: „Współdziałanie, współpraca, par-

tnerstwo – Bogu na chwałę, bliźnim na 

ratunek”.

Obecnie nasze stowarzyszenie skupia 

84. członków w tym 16. zrzeszonych 

w Akademii Małego Strażaka i Młodzie-

żowej Drużynie Pożarniczej.

Nasza działalność skupia się w szeroko 

rozumianej aktywności w dziedzinie 

edukacji, oświaty, kultury, sportu, a tak-

że kultywowaniu tradycji i propagowa-

niu pozytywnych wzorców wśród mło-

dego pokolenia. Druhny i druhowie z na-

szej jednostki nieustannie podnoszą 

swoje kwalifi kacje biorąc udział w ćwi-

czeniach i szkoleniach. Po odbyciu szko-

lenia podstawowego strażaka ratownika 

OSP wzięliśmy udział w szkoleniach: 

z działań przeciwpowodziowych i rato-

wnictwa na wodach, z zakresu rato-

wnictwa technicznego, kierowców kon-

serwatorów oraz udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej.

Od 1 czerwca 2012 roku nasza jed-

nostka została włączona do Systemu 

Ratowniczego Komendy Miejskiej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, 

a od 17 października 2012 decyzją 

Wojewody Wielkopolskiego zostaliśmy 

jednostką współpracującą z systemem 

Państwowego Ratownictwa Medyczne-

go.

Niestety nie posiadamy remizy, a co za 

tym idzie brakuje nam magazynu, szatni 

i sanitariatów. Pomimo tych trudności 

mamy jednak wiele zapału i radzimy so-

bie w każdy możliwy sposób. W naj-

bliższym czasie chcielibyśmy w czynie 

społecznym rozpocząć budowę remizy.

Moje ubolewanie wzbudza fakt, że jak 

dotąd nasza działalność społeczna na 

rzecz mieszkańców i miasta Puszczyko-

wa nie znalazła uznania władz miasta. 

Taka postawa włodarzy znacząco utru-

dnia realizację naszych celów i zadań, 

którymi są ratowanie życia, zdrowia 

i mienia wszystkich mieszkańców nasze-

go miasta i okolic.

Prezes OSP Puszczykowo

Gniewko Niedbała

Chcemy rozpocząć budowę remizy 

w czynie społecznym

W dniach 20-22 listopada 2012 r. do 600 puszczykow-
skich domów zapukali ankieterzy Centrum Analiz Przes-
trzennych i Społeczno-Ekonomicznych UAM, żeby zadać 
jedno, z pozoru proste, pytanie o opinię  w sprawie planów 
budowy dyskontu spożywczego typu Lidl u zbiegu ulic 
Magazynowej i Poznańskiej. Dlaczego uważam, że wyni-
ków tej sondy nie można traktować  jako argumentu za 
inwestycją? 

Po pierwsze, wynik badania przeprowadzonego przez stro-

nę postępowania nie może być  traktowany poważnie 

w sporze. Badanie zamawiane przez inwestora zainteresowane-

go konkretnym wynikiem, nie jest obiektywne. 

Po drugie, przeprowadzenia badania nie poprzedziła akcja 

informacyjna na temat inwestycji. Pytanym mieszkańcom nie 

przedstawiono przed zadaniem pytania wszystkich argumen-

tów przeciw budowie marketu (dyskontu) w tym akurat miejscu. 

Wręcz przeciwnie, raczej chciano ich uwieść  wizją  tańszych 

zakupów i sugerując, że nie chce do tego dopuścić jedynie grup-

ka sąsiadów. Taka argumentacja dociera do wielu mieszkańców, 

którzy nie znają sprawy bliżej. Na blogu Zielone Puszczykowo 

pod tekstem zachęcającym do wyrażenia sprzeciwu wobec 

inwestycji, mieszkanka Puszczykowa napisała:

Jako mieszkanka Puszczykowa bardzo cieszyłabym się, gdyby 

powstał w moim mieście sklep typu Lidl. Puszczykowo to duże 

miasto i konieczność jeżdżenia na większe zakupy do Poznania/

Lubonia/Mosiny jest czasem męcząca. Mamy już co prawda 

Biedronkę, ale jej asortyment jest nieco okrojony. Tym bardziej 

trudno zrozumieć czemu Biedronka nie przeszkadza mieszkań-

com, a Lidl tak. Przecież i tak nie będzie tu pielgrzymek z całej 

wielkopolski, a jedynie mieszkańcy będą korzystać z tańszego 

Lidla niż np. z drogiego i ubogiego w asortyment Społem. Sądzę, 

że większość tych, którzy sprzeciwiają się tej budowie to burżuje, 

którym wszystko jedno czy zapłacą za coś 1 czy 3 zł. Mi wszystko 

jedno nie jest, chcę mieć możliwość tańszego wyboru dlatego mó-

wię tej inwestycji TAK!

Widać wyraźnie, że są mieszkańcy, którzy chcą nowego mar-

ketu i tańszych zakupów, ale temu nikt nie zaprzecza. Mieszkańcy 

nie protestują przeciw tanim zakupom i budowie marketów 

w ogóle, ale przeciw nieprzemyślanej lokalizacji, która wymusi 

wyburzenie przedwojennej willi oraz wpłynie na zmianę 

charakteru tego fragmentu miasta. Jeśli uczestnicy prywatnego 

badania odpowiadają  bez pełnej wiedzy o sporze, wyrażają 

swoją opinię na zupełnie inny temat niż przedmiot konfl iktu. 

Po trzecie, nadużyciem w publikacjach informujących o ba-

daniu jest wykorzystanie nazwy marki Lidl. Budowany starannie 

kosztem milionów złotych wizerunek marki może wpłynąć  na 

wynik badania, przechylając szalę na korzyść inwestora. To jest 

też  nie w porządku, bo mieszkańcy nie protestują  przeciw tej 

czy innej marce, ale przeciw budowaniu jakiegokolwiek marke-

tu przy Magazynowej. 

Uważam, że wynik ankiety korzystny dla inwestora nie może 

być  argumentem w sprawie lokalizacji marketu. Może być 

jedynie argumentem za przeprowadzeniem poważnych konsul-

tacji społecznych, w których zostaną pytanym mieszkańcom 

przedstawione wszystkie argumenty przeciwników inwes-

tycji (mieszkańcy okolic Magazynowej, Stowarzyszenie Przy-

jaciół  Puszczykowa, ale także burmistrz i radni) oraz zwolenni-

ków (fi rma Geoprojekt). Badanie w formie zaproponowanej 

przez inwestora to jest działanie PR-owe a nie profesjonalne 

badanie opinii w sprawie lokalizacji obiektu handlowego.

Więcej o sprawie marketu można przeczytać  na blogu 

zielone-puszczykowo.pl

Marcin Muth

Ankieta w sprawie marketu w Puszczykowie 
to PR a nie badanie opinii



Najważniejszą zmianą, będzie to, że od 1 lipca 2013 r. 
odpowiedzialność za zorganizowanie systemu odbioru 

i utylizacji odpadów komunalnych przejmą jednostki samorządu 
terytorialnego, czyli gminy. Obecnie właściciele nieruchomości mają 
(przynajmniej tak powinno to wyglądać) podpisane indywidualne 
umowy na odbiór odpadów komunalnych z  fi rmą prowadzącą 
działalność gospodarczą w zakresie wywozu. Jednak 1 lipca 2013 r. 
wszystkie dotychczas podpisane umowy stracą ważność. Zamiast 
nich wejdzie w życie tzw. opłata śmieciowa, którą będziemy wnosić 
do gminy. Gmina wyłoni w przetargu fi rmę, która zajmie się wy-
wozem śmieci.

Gminy w SELEKCIE
Gminy mogą nałożone przez ustawę obowiązki realizować 

samodzielnie lub wspólnie. W przypadku Puszczykowa, Mosiny oraz 
ponad 20 okolicznych gmin zagospodarowaniem śmieci zajmie się 
Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów 
SELEKT", do którego należy Puszczykowo i Mosina. W skład 
SELEKTU wchodzą też: Brodnica, Czempiń, Dolsk, Dopiewo, 
Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Kaźmierz, Komorniki, 
Gmina Kościan, Miasto Kościan, Miasto Luboń, Opalenica, 
Rakoniewice, Rokietnica, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Wieli-
chowo i Zbąszyń.

W związku z tym, że obie nasze gminy należą do CZO SELEKT, 
który będzie realizował obowiązki związane z  odbiorem i  za-
gospodarowaniem odpadów, to właśnie do CZO SELEKT 
należy ustalenie wszystkich najważniejszych kwestii związa-
nych z organizacją systemu odbioru odpadów, w tym usta-
lenie tzw. stawek, wg których będziemy uiszczać opłaty. Decyzje 
w sprawie stawek podjęto podczas zgromadzenia Związku 
Międzygminnego CZO SELEKT, które odbyło się 29 października 
2012 r. 

Segregujesz mniej płacisz
Zgodnie z uchwałą, rodziny, które zadeklarują, że będą 

segregowały odpady zapłacą po 10 złotych od każdej osoby 
mieszkającej w danym gospodarstwie. Ci, którzy w deklaracji 
napiszą, że nie zamierzają segregować będą wnosić opłatę w 
wysokości 14 zł od każdej osoby. Deklaracje złożymy na specjalnych 
formularzach w Urzędach Gminy lub Miasta. Wzory zostały już 
ustalone i teraz czekają na zatwierdzenie przez wojewodę. Mamy 
na to czas do 28 lutego 2013 roku. Wiadomo już również, 
że opłaty będziemy musieli wnieść do 15 każdego miesiąca 
za dany miesiąc. Pierwszą z nich za lipiec 2013 r. będziemy musieli 
przelać na konto do 15 lipca 2013 r. Każde gospodarstwo otrzyma 
oddzielny numer rachunku, na który będzie dokonywało wpłat. 
Firma, która zostanie wyłoniona w przetargu będzie odbierać 
co dwa tygodnie pojemniki z odpadami zmieszanymi (odpady, 
z których już nie można nic więcej wysegregować) oraz co 4 ty-
godnie surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne i tzw. 
opakowania wielomateriałowe, czyli kartony po napojach), 
które zostaną wysegregowane w każdym z gospodarstw. 
Oczywiście fi rma zajmująca się odbiorem odpadów będzie mogła 
kontrolować, czy segregujemy odpady (dotyczy oczywiście tych, 
którzy zadeklarują segregację). 

Nowością w przepisach jest także to, że nie ma w nich żadnych 
ograniczeń ilościowych, co znaczy, że w ramach wnoszo-
nej opłaty każde gospodarstwo będzie mogło oddać dowolną ilość 
odpadów – oczywiście tych, które zmieszczą się do ustawionego 

 Za kilka miesięcy, dokładnie 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o zago-
spodarowaniu odpadów komunalnych. Wprowadzi ona duże zmiany w stosunku do przepisów, 
które obowiązują obecnie. 

Za kilk
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przy domu kubła (o jego wielkości decyduje, ten kto płaci). 
W ustawie nie ma bowiem stawek wg wielkości kontenera, a licz-
by osób pozostających w danym gospodarstwie. Natomiast 
złom, tzw. odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt 
elektryczny będzie odbierany wg oddzielnego harmonogramu, 
najprawdopodobniej dwa razy do roku. 

Do PSZOK –u z telewizorem

Dodatkowo w ramach nowych przepisów powstaną także 
tzw. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). Pierwszy będzie znajdował się na terenie Centrum 
Zagospodarowania Odpadów Selekt w Piotrowie Pierwszym. Będą 
też PSZOK-i lokalne na terenach gmin. Do PSZOK nie będzie można 
jednak dostarczać odpadów zmieszanych. Każdy z nas będzie 
mógł tam każdego dnia zawieźć (bez ograniczeń ilościowych): 
papier, tekturę, metal, w tym puszki, tworzywa sztuczne, szkło, 
opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające 
biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
przeterminowane leki i chemikalia, opakowania po farbach 
i lakierach, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte 
opony, odpady zielone.

Firmy płacą od kontenera 
Oczywiście nowe przepisy obejmą także fi rmy i instytucje. 

Dla nich stawki ustalane są nie w oparciu o liczbę osób, mie-
szkających na danej posesji, a w zależności od pojemności używanego 
przez nich pojemnika. W przypadku odpadów zmieszanych stawki 
wynoszą od 19 zł za pojemnik 110 litrowy do 363 zł za pojemnik 
o pojemności 7 m3. Natomiast w przypadku segregacji stawki 
ustalono na nieco niższych poziomach: od 12 zł za pojemnik 110 
litrowy do 232 zł za kontener o pojemności 7 m3.                                             (red.)

Śmieciowa rewolucja
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SUSHI BAR KATEI
Zapraszamy do nowo otwartego

SUSHI BARU w Puszczykowie
ul. Kościelna 10, 62-040 Puszczykowo

tel. 61 670 61 74 , tel. kom. 602 718 170
e-mail: info@katei.pl

www.katei.pl

Godziny otwarcia:

pon.-pt. 13.00-21.00, sb.-ndz. 12.00-22.00
Dowóz gratis

na terenie całego Puszczykowa

Organizujemy imprezy
okolicznościowe i biznesowe
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Studio „OAZA”
Pecna, ul. Główna 25

Szymon Sierszchulski

DYPLOMOWANY MASAŻYSTA

tel. 660-218-900

ŚWIATŁOLECZNICTWO

LAMPA SZPITALNA BIOPTRON

BRAK POMYSŁU NA PREZENT?

PODARUJ BLISKIEJ OSOBIE
BON UPOMINKOWY
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41 strażaków ochotników z Mosiny, 
Stęszewa, Puszczykowa i Kórnika ucze-
stniczyło w pięciodniowym szkoleniu 
poświęconemu ratownictwu drogowe-
mu. 

Podczas zajęć trenowano m.in. 

udzie lanie pomocy i uwalnianie 

osób zakleszczonych we wrakach samo-

chodów, które uległy wypadkom 

drogowym. W praktycznych ćwicze-

niach (wykonywano je na prawdzi-

wych pojazdach) wykorzystywano naj-

nowocześniejszy sprzęt do stabilizacji 

pojazdów, ich podnoszenia i rozcinania 

karoserii. W trakcie zajęć strażacy ćwiczyli 

i zapoznawali się z nowym sprzętem OSP 

Mosina przeznaczonym do prowadzenia 

tego typu akcji (zestaw do stabilizacji 

i zabezpieczenia pojazdów, poduszki 

podnoszące, siłowniki hydrauliczne, 

wyciągarki i osprzęt towarzyszący). 

Za profesjonalne przygotowanie szko- 

lenia Komendant Miejski PSP w Poznaniu 

przysłał na ręce Burmistrza Mosiny po-

dziękowania.                                                  (red.)

Zakończony właśnie I etap budowy 

ulicy Piaskowej w Krośnie, obejmo-

wał około 860 metrów ulicy. Wykonawcą 

było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mosto-

we „Dromost” z Żabna. Budowa drogi ko-

sztowała około trzech milionów złotych, 

z czego milion to dofi nansowanie z Naro-

dowego Programu Przebudowy Dróg Lo-

kalnych. Zakres prac obejmował budowę 

jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodni-

ków i ścieżki rowerowej. Piaskową popro-

wadzono także linie autobusowej komu-

nikacji publicznej.

Równocześnie z pracami I etapu Gmina 

przygotowywała się do budowy II etapu. 

Złożyła dokumentację na dofi nansowa-

nie w ramach kolejnego rozdania „sche-

tynówek”. W listopadzie Urząd otrzymał 

informację, że wniosek został bardzo 

dobrze oceniony i znalazł się na 2 miejscu 

w rankingu dróg przeznaczonych do do-

fi nansowania. Oznacza to niemal 100 pro-

centową pewność, że inwestycja otrzyma 

dofi nansowanie z budżetu państwa.

Budowę ulicy Piaskowej podzielono na 

dwa etapy ze względu na duży zakres prac. 

Dofi nansowanie II etapu wyniesie ponad 

milion złotych, czyli 30 procent wartości 

inwestycji. Jeśli w budżecie państwa zo-

staną jakieś rezerwy możliwe będzie 

zwiększenie dofi nansowania nawet do 50 

procent. Zakres prac II etapu obejmuje: 

budowę jezdni bitumicznej o szerokości 

6 metrów na odcinku 852 metrów, budo-

wę ścieżki rowerowej, budowę chodnika 

z kostki betonowej po obu stronach ulicy 

o łącznej długości 1659 metrów, budowę 

4 zatoczek parkingowych. Niezbędne bę-

dzie też wybudowanie sieci kanalizacji 

deszczowej wraz z przyłączami o łącznej 

długości ponad 500 metrów bieżących 

na odcinku od mostu nad Kanałem Mo-

sińskim do ulicy Piaskowej.

II etap budowy ulicy Piaskowej w Krośnie 

i ulicy Lipowej w Krosinku powinien 

zakończyć się do 30 listopada 2013 r. Ulica 

Piaskowa i Lipowa to nie jedyne ulice zre-

alizowane przy współfi nansowaniu z pro-

gramu tzw. „schetynówek”. Wcześniej Gmi-

na pozyskała ponad milion złotych na bu-

dowę dwóch innych ulic – Rzeczypospoli-

tej Mosińskiej na odcinku od granicy z Pu-

szczykowem do ulicy Piotra Mocka i na 

ulicę Wysoką.                                                       (red.)

Profesjonalne
ćwiczenia

Połączy Krosno i Krosinko
Wszystko wskazuje na to, że także II etap budowy ul. Piaskowej, 
najkrótszego połączenia Krosna i Krosinka zostanie zrealizowany również 
z dofi nansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 
czyli popularnych „schetynówek”.

W Mosińskim Ośrodku Kultury,  9 listopada 2012 roku 
miało miejsce ważne wydarzenie dla całej społeczności 

SOSW w Mosinie – nadanie imienia. Placówka przyjęła imię 
Janusza Korczaka – wybitnego pedagoga, pisarza, który całe 
swoje życie oddał dzieciom.

Uroczystości rozpoczęła Msza św., podczas której proboszcz 
parafi i pw. Św. Mikołaja w Mosinie poświęcił sztandar, 
ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Naszą radość i dumę dzieliliśmy z gośćmi, którzy 

  SOSW w Mosinie ma patrona
uświetnili  ten dzień swoją obecnością – wśród nich byli 
m.in.: Starosta Poznański – Jan Grabkowski, rzecznik MEN 
Jolanta Dutkiewicz, przedstawiciele województwa, urzędu 
marszałkowskiego, burmistrzowie oraz Wielkopolski Kurator 
Oświaty Elżbieta Walkowiak. Duchowo wsparli nas rów-
nież przyjaciele szkoły, organizacje, instytucje i stowarzy-
szenia. Po przemówieniach wygłoszonych przez Starostę 
i Dyrektor SOSW Bożenę Mazur, a także zaproszonych gości, 
nastąpiło ofi cjalne wręczenie sztandaru społeczności Ośrodka 
reprezentowanej przez poczet sztandarowy. Tej szczególnej 
chwili towarzyszyły poczty innych szkół powiatu poznańskie-
go. Następnie, po raz pierwszy publicznie został wykonany 
hymn szkoły, do którego muzykę i słowa napisały nauczycielki 
SOSW. Po części ofi cjalnej, uczniowie zaprezentowali montaż 
poetycko–muzyczny, przybliżający postać naszego Patrona. 
Występ uświetnili aktorzy sceny polskiej: R.  Kotys i A. Lajborek, 
którzy przeczytali fragmenty z życiorysu naszego patrona. 
Zobaczyliśmy Janusza Korczaka jako człowieka wrażliwego, 
oddanego swojej pracy,  który całe życie pomagał innym 
–szczególnie dzieciom. 

Goście po spektaklu nie kryli swojego wzruszenia – zobaczyli 
Janusza Korczaka oczami podopiecznych Ośrodka. Pragniemy 
dalej zgodnie z ideą Patrona „pomagać dzieciom, aby stały się 
tym, kim stać się mogą.” Uczniowie za swój występ otrzymali 
gromkie brawa. To był szczególny dzień w życiu naszej szkoły.

Monika Bajstok



1111reklama



1212 kultura

Powoli rok wystawienniczy w Galerii 

Miejskiej dobiega końca, listopado-

wy wernisaż to spotkanie z twórczością 

prof. Jacka Jagielskiego. Wernisaż zaszczy-

ciło wielu znakomitych gości profesorów 

UAP, radnych, a także znaczne grono 

mosińskich stałych bywalców. Wystawa 

pod tytułem „Przezwyciężanie” nie jest je-

dnoznaczna dla widza, zmusza nas do po-

dążania za ideą, jaka przyświecała auto-

rowi, na chwilę zastanowienia i urucho-

mienie wyobraźni. Jacek Jagielski jest 

uczniem prof. Józefa Kopczyńskiego, dy-

plomantem jego pracowni, ale także 

w pracowni rysunku prof. Jarosława Ko-

złowskiego. W pewnym sensie to bie-

gunowo różniące się programowo pra-

cownie. Inspirujące jest spotkanie tych 

dwóch spojrzeń na sztukę w twórczości 

Jacka Jagielskiego. 

Laska na biegunach to odniesienie 

do kołyski po starość, pusty kartusz 

godła z otwartymi skrzydłami okna 

daje do zrozumienia, że orzeł uciekł. 

Metafora i poetyckość, a także niewielka 

przewrotność jest inspiracją tej wystawy. 

To tylko cztery prace, ale każda z nich 

ma swoją swoistą wymowność, jest per-

    Wystawa Jacka Jagielskiego w Galerii
Miejskiej w Mosinie

fekcyjnie dopracowana, wyrzeźbiona. Za-

praszam do odwiedzania Galerii i zmie-

rzenia się ze swoją wyobraźnią i chociaż 

na chwilę zatrzymanie tego codziennego 

pędu, na zastanowienie, na chwilę me-

lancholii.

Wernisaż 16 listopada 2012, czas 
trwania wystawy do 9 grudnia 2012.

Galeria Miejska w Mosinie zaprasza na 

kolejny wernisaż – Jerzego Muszyńskiego, 

„Konstelacje” 14 grudnia 2012 r. o godz. 

17.30.                                                 Dorota Strzelecka

Jacek Jagielski urodził się w 1956 roku w Wyrzysku. W latach 

1978-84 studiował w poznańskiej PWSSP. Ukończył studia 

z wyróżnieniem w zakresie dwóch specjalności w Pracowni Rzeź-

by pod kierunkiem prof. Józefa Kopczyńskiego i w Pracowni Ry-

sunku prof. Jarosława Kozłowskiego. W 1984 roku otrzymał ro-

czne stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Od tegoż roku Jacek Ja-

gielski artysta i pedagog nieprzerwanie związany jest z macie-

rzystą uczelnią. Aktywnie pełnił różne funkcje w strukturach aka-

demickich, podejmuje również czynności związane ze sprawo-

waniem funkcji w obszarach wykraczających poza uczelnię,

tj. komisarza wystaw, organizatora plenerów, prezentacji, wykła-

dów czy współorganizatora konferencji naukowych. Jest współ-

autorem publikacji naukowych, zasiadał w jury licznych konkur-

sów był członkiem Rady Programowej VII kadencji Centrum Rzeź-

by Polskiej w Orońsku, a także w Rady Programowej Galerii Dzia-

łań w Warszawie. Profesor zw. Jacek Jagielski, obecnie prorektor 

ds. artystycznych UAP, prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale 

Rzeźby i Działań Przestrzennych. Działalności naukowo-dyda-

ktycznej towarzyszy własna, indywidualna aktywność artystycz-

na. Jagielski swoje prace prezentował na licznych wystawach 

indywidualnych i zbiorowych. Wystawiał w wielu miastach 

i prestiżowych galeriach w Polsce. Gościł też m.in. w Danii, Wiel-

kiej Brytanii, Republice Czeskiej, Estonii, Słowacji, Litwie, w Niem-

czech, Szwecji, Szwajcarii, Rosji, i na Ukrainie.
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W niedzielę 9 grudnia br. odbyły się uzupełniające wybory do Rady Miasta Puszczykowa. Uprawnieni do 
głosowania mieszkańcy Niwki (okręg nr 6), która zawsze mogła poszczycić się wysoką frekwencją podczas 

wyborów, tym razem nie przybyli tłumnie do urn wyborczych. Spośród 1521 uprawnionych do głosowana, tylko 

261 osób zdecydowało oddać swój głos, z czego 3 głosy były nieważne, a w trzech przypadkach nie zaznaczono 
żadnego z kandydatów. Wybory wygrał Tomasz Ryszard Potocki, zdobywając 83 głosy. Na pięciu zarejestrowanych 
kandydatów oddano następującą liczbę ważnych głosów: Ryszard Józef Jackowiak (KWW NIEZALEŻNI) – 50 głosów; 
Przemysław Andrzej Stefaniak (KWW RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW) – 60 głosów; Piotr Krzyżański (KWW PIOTRA 
KRZYŻAŃSKIEGO) – 11 głosów; Dariusz Andrzej Piechocki (KWW NASZE MIASTO) – 54 głosy; Tomasz Ryszard Potocki 
(KWW Tomasza Potockiego) – 83 głosy. (red.)

Wybory uzupełniające do Rady Miasta Puszczykowa
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W tym roku Koło Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo obchodziło 
80.lecie istnienia. Z okazji tak doniosłej rocznicy miłośnicy tych 
pożytecznych owadów spotkali się w Puszczykowie. Najbardziej 
zasłużeni zostali uhonorowani odznaczeniami i medalami. Wszys-
cy otrzymali od prezesa Aleksandra Falbierskiego podziękowania. 

W tym roku Mszę dziękczynną za pszczelarzy odprawiono 
w kościele pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Pusz-

czykowie. Podczas Mszy św., która  rozpoczęła obchody 80.le-
cia istnienia Koła  modlono się o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla pszczelarzy i ich rodzin. Gospodarze zaprosili na swoją 
uroczystość kolegów – pszczelarzy z Ryszardem Pilarskim, pre-
zesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu na cze-
le, poczty sztandarowe z innych kół. W uroczystościach uczes-
tniczyli także przedstawiciele lokalnych samorządów: Zofi a 
Springer, Burmistrz Mosiny, Waldemar Krzyżanowski, zastępca 
burmistrza Mosiny, Andrzej Balcerek Burmistrz Puszczykowa 
oraz Waldemar Waligórski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Mosinie. 

Podczas Mszy św. pszczelarze tradycyjnie złożyli w darze 
proboszczowi owoce swojej i pszczelej pracy: miód oraz świecę 
paschalną wykonaną z naturalnego pszczelego wosku, która 
zostanie zapalona w przyszłym roku podczas uroczystości 
Wielkiego Tygodnia. Po nabożeństwie gospodarze zaprosili 
gości do restauracji Nova w Puszczykowie, gdzie odbyło się 
wręczanie medali i dyplomów za całoroczną pracę. Pszczela-
rze podziękowali także zaproszonym gościom za wspieranie 
ich działalności. Każdy otrzymał upominek w postaci miodu lub 
fantazyjnych woskowych świec.

Natomiast Zofi a Springer i Andrzej Balcerek, oprócz życzeń 
i okolicznościowych dyplomów przekazali na ręce Aleksandra 
Falbierskiego, prezesa Koła „urodzinowe” prezenty. Od samo-
rządu Mosiny – 80 drzewek, które zostaną posadzone wiosną, 
w miejscach wskazanych przez pszczelarzy, a od Puszczykowa 
pieniądze na zakupy w hurtowni pszczelarskiej. 

Koło Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo zrzesza głównie 
pszczelarzy z okolic Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dzia-
łają w nim jednak także pszczelarze ze Śremu, Nowego Miasta 
i Rokietnicy. Koło zrzesza ponad 60 pszczelarzy, posiadających 
razem około 1600 pszczelich rodzin. Spotkania członków koła 
odbywają się raz w miesiącu w niedzielę o godzinie 10 w Domu 
Kultury w Mosinie, ul. Dworcowa 4. Zwykle jest to pierwsza 
niedziela miesiąca.

Odznaczeni pszczelarze Koła Mosina-Puszczykowo:
– BRĄZOWE ODZNAKI:
 Andrzej Połański, Piotr Nowicki, Robert Hertmanowski, 
Jarosław Jakubowski, Krystyna Bangier,
– SREBRNE ODZNAKI:
 Włodzimierz Szeszuła, Andrzej Dembski, Sławomir Biernaczyk, 
Jerzy Falbierski, Wiesław Grzechowiak, Ryszard Mogielnicki, 
Jan Sobieski
– ZŁOTE ODZNAKI:
Jerzy Okulicz, Henryk Przybysz, Damazy Guzikowski,
– MEDAL DZIERŻONIA:
Henryk Nowicki, Wojciech Kociemba,
– ODZNAKA HONOROWA zasłużony dla rolnictwa:
Wojciech Słowiński, Kazimierz Jaśkowiak, Jerzy Bangier,
– STATUETKA:  Aleksander Falbierski.                                              Red.

Waldemar Waligórski pozostanie przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Mosinie. 19 listopada, podczas sesji nadzwyczaj-

nej, której jedynym punktem było głosowanie nad odwołaniem 
przewodniczącego 12 radnych opowiedziało się przeciwko odwoła-
niu. Za było 7 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu, a jeden 
radny był nieobecny. 

Sesję nadzwyczajną zwołano na wniosek 6 radnych, którzy doma-
gali się odwołania Waldemara Waligórskiego z zajmowanej przez 
niego funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej. W uzasadnieniu do 
projektu uchwały przeczytać można, że W. Waligórski: w sposób jaw-
ny reprezentuje interesy burmistrza, jest niesamodzielny, stronniczy, 
pozwala sobie na komentarze do wypowiedzi nie lubianych radnych, 
odbiera głos, serwuje niestosowne dowcipy, nie nadzoruje termi-
nów odpowiedzi burmistrza na zapytania radnych. „Czarę goryczy” 
przelało przesunięcie rozpoczynania sesji z godziny 16 na 11. Zda-
niem tych, którzy złożyli wniosek o odwołanie – przez to nie mogą 
wywiązywać się z obowiązków służbowych, a mieszkańcy pracujący 
brać udziału w sesjach.

– Jestem przewodniczącym wszystkich radnych, a nie tylko kilku. 
Podczas sesji muszę niekiedy dyscyplinować radnych, bo taka jest mię-

dzy innymi rola przewodniczącego. Staram się jednak być obiektyw-
ny. Ustawa o samorządzie lokalnym daje radnym możliwość złożenia 
wniosku o odwołanie przewodniczącego. Jednak Rada podejmuje 
uchwały większością głosów, a nie dlatego, że kilku z nich uważa tak 
czy inaczej – powiedział Waldemar Waligórski. Dodał, że dziwią go 
wypowiedzi, niektórych radnych, że rozpoczynanie sesji o godz. 11 
uniemożliwia im wywiązywanie się z obowiązków służbowych. 

– Nie jesteśmy jedyną gminą, która rozpoczyna sesje w godzinach 
południowych, poza tym to przecież tylko jeden dzień w miesiącu. Na 
wyrównanie strat związanych z nie pełnieniem obowiązku pracy m.in. 
w dniu sesji każdy z nas otrzymuje diety. W Mosinie średnia miesięczna 
dieta wynosi 1200 złotych. Czy te kilka godzin różnicy, raz w miesiącu mo-
że uniemożliwić wypełnianie mandatu radnego? – mówi W. Waligórski. 

Wybory na sołtysa
W listopadzie odbyły się także wybory sołtysa i rady sołeckiej 

w Czapurach. Na kolejną, czteroletnią kadencję został wybrany 
Waldemar Waligórski (był jedynym kandydatem), który pełnił funkcje 
sołtysa dotychczas. Radę sołecką Czapur na kadencję 2012-2016 
tworzą: Barbara Krawczyk, Joanna Kubiak, Danuta Kijak i Artur Miliń-
ski.                                                                                                                                   (red.)

Pozostanie przewodniczącym i sołtysem

Osiemdziesiąt drzewek na 80. urodzinyOsiemdziesiąt drzewek na 80. urodziny
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W  dniach 13 i 14 listopada w Sali Izby Muzealnej 

w Mosinie odbyły się spotkania młodzieży ze szkół 

mosińskich i z puszczykowskiego Licem Ogólnokształcącego 

z autorem wystawy „Oblicza Irian Jaya” Kajetanem Gosław-

skim. W spotkaniach ogółem wzięło 11 klas, tj. około 250 ucz-

niów. Autor wystawy opowiadał o swoich podróżach, a szcze-

gólnie o ostatniej, która była przedmiotem wystawy. Odpo-

wiadał na zadawane pytania, jednocześnie zachęcając do po-

znawania różnorodności świata, realizowania marzeń, by 

trafi ć do interesujących nas miejsc na różnych kontynentach, 

poznawania dalekich kultur i obyczajów. Szczególnie podkreś-

lał, jak ważna jest w takich podróżach dobra znajomość języ-

ka angielskiego, do którego nauki bardzo zachęcał. Spotkania 

cieszyły się dużym zainteresowaniem i sądzimy, że będą dla 

wielu zachętą do odbywania w przyszłości dalekich podróży, 

poznania bogactwa, jakim jest świat roślin i zwierząt.                    (DS)

Spotkania z Kajetanem Gosławskim

Cecylio Święta Patronko Nasza
Dziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza
Strażniczko harmonii,
z tonów czynisz piękny splot
By dźwięcznym, czystym był 

                                                            wspólny głos.

Święta Cecylia jest jedną z najsławniej-

szych męczennic kościoła katolickiego. Żyła 

na przełomie II/III w.  Pochodziła z rodu bo-

gatych patrycjuszy rzymskich. Jako chrześ-

cijanka w czasie prześladowania chrześcijan 

w Rzymie nie wyparła się swojej wiary 

i zginęła wraz z mężem i jego bratem przez 

ścięcie. Po 600 latach w 822 r. znaleziono 

jej ciało nienaruszone w katakumbach 

i przeniesiono do Bazyliki na Zatybrzu. 

Ówczesny włoski artysta Stefano Maderna 

wykonał ekspresyjną marmurową rzeźbę 

oddając wiernie postać i lico dziewicy. 

Święta Cecylia jest patronką chórzystów, 

lutników, muzyków, organistów i od 107 lat patronką Mosińskie-

go Chóru Kościelnego.

W sobotę 24 listopada w kościele Św. Mikołaja w Mosinie, 

„Hymnem do Świętej Cecylii” mosiński chór rozpoczął koncert 

z okazji święta swojej patronki. Po raz pierwszy zespół wykonał 

utwór z repertuaru Elvisa Presleya – „Can’t help halling love’.  Można 

było także usłyszeć „Wychwalajcie Boga” – Henry Purcella, pełne 

życia i radości „Alleluja” Józefa Świdra, czy „Cantate Domino” –  

Valentino Miseracha. Dyrygował absolwent Akademii Muzycznej 

w Poznaniu Jerzy Nagórniak (akompaniament – Maciej Kubacki, 

także absolwent tej uczelni). Słowo wiążące podczas koncertu 

wygłosiła Joanna Pniewska. Po koncercie śpiewacy przeszli na 

balkon chóru i podczas Mszy Świętej odprawionej w intencji 

zespołu oraz niedawno zmarłego przyjaciela chóru, Przemysława 

Kwaśniewskiego, kontynuowali śpiew już jako oprawę liturgii 

Mszy Św. Liturgii przewodniczyli ks. Ryszard Bucholc TCHR, 

ks. Andrzej Pajzderski i diakon Gniewomir Kujawa. Psalmy, modli-

twa wiernych, czytania podczas liturgii wykonali: Joanna Pniew-

ska, Joanna Wachowiak i Marcin Roszak, dokumentację foto-

grafi czną – Agnieszka Wolarczak.

Święta Cecylia była inspiracją dla wielu świętych i tak w roku 

1893 św. Tereska od dzieciątka Jezus napisała Hymn o Świętej 

Cecylii. 

Oto fragment:

Daj mi twą pieśń, o Święta pragnę przeistoczyć

Dla Pana wszystkie serca, wylać swych łez zdroje,

Wyjednaj mi twą mocą, ukochana Święta,

Abym się woli Pana zupełnie oddała

I spraw, by Jego Łaska Boża, niepojęta,

Dała mi wzlecieć, gdzie wieczna otacza cię chwała.
B. D.

Święto patronki

mosińskiego chóru



1616 wydarzenia

-Medale przyznajemy od kilku lat, tak, że zdążyły już 

wpisać się w naszą tradycję. Chcemy w ten sposób 

docenić i uhonorować tych mieszkańców, którzy w szczególny 

sposób przyczyniają się do utrwalania i  budowania naszych 

tradycji kulturowych. Wyróżnienia te otrzymują osoby bardzo 

dobrze znane w lokalnych środowiskach, działające na rzecz 

ich rozwoju. Tegoroczni laureaci to osoby wyróżniające się 

w różnych dziedzinach, ale właśnie o to chodzi, aby uwypuklić, 

że tradycję kulturową można a nawet powinno budować się 

na wielu płaszczyznach – mówi Zofi a Springer, Burmistrz Mosiny. 

W tym roku medalami Burmistrza Gminy Mosina uhonoro-

wani zostali:

LUCYNA SMOK – od 1968 roku mieszkanka Rogalinka. Ar-

tysta-plastyk, absolwentka PWSSP w  Poznaniu. Nauczyciel 

wychowania przez sztukę w  Szkole Podstawowej im. Adama 

Wodziczki w Rogalinku, w  latach 1990–1996 dyrektor tej 

placówki oświatowej. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dębów 

Rogalińskich. Założycielka i  instruktorka malarstwa w  dzia-

łającym od 2000 roku Ośrodku Pracy Twórczej, którego celem 

jest przekazywanie wiedzy artystycznej dzieciom, młodzieży 

i  dorosłym w  zakresie różnych sztuk – malowanie farbami 

olejnymi i  akrylowymi, tworzenie ikon, rysowanie suchą pas-

telą. Jej pasją są Dęby Rogalińskie. Osobnym rozdziałem 

twórczości Lucyny Smok są obrazy sakralne, a  wśród nich 

szczególne miejsce zajmują portrety papieża Jana Pawła II. 

W Roku 2010 została uhonorowana Medalem Rzeczypospolitej 

Mosińskiej.

BEATA TOMCZAK - pełni funkcję sołtysa wsi Świątniki od 

2003r. W  tym czasie dała się poznać jako osoba kompetentna 

i  bardzo zaangażowana w  działalność mającą na celu rozwój 

i  promocję wsi Świątniki. Należy do grona sołtysów, którzy 

w  bardzo aktywny sposób dążą do poprawy jakości życia 

mieszkańców, zarówno pod względem realizacji działań 

związanych z  poprawą zaplecza infrastrukturalnego wsi, 

jak również integracji społeczności lokalnej. We współpracy 

z   Ochotniczą Strażą Pożarną w   Radzewicach, której jest 

wiceprezesem, przyczyniła się do uruchomienia drugiego 

w powiecie poznańskim Internetowego Centrum Edukacyjno-

Oświatowego. Beata Tomczak jest laureatką Konkursu „Sołtys 

Roku 2008”. W  VII edycji konkursu, którego organizatorem 

była Redakcja miesięcznika „Gazeta Sołecka” oraz Krajowe 

Stowarzyszenie Sołtysów” zaszczytnym tytułem „Sołtys Roku 

2008”.

ALEKSANDER FALBIERSKI – pełni funkcję prezesa Koła 

Pszczelarzy Mosina –Puszczykowo.

JERZY BANGIER- pełni funkcję skarbnika Koła Pszczelarzy 

Mosina –Puszczykowo.

Aleksander Falbierski oraz Jerzy Bangier pełniąc swoje fun-

kcje w Kole Pszczelarzy  aktywnie włączają się w  życie 

społeczności lokalnej. Poprzez swoje działania przyczyniają się 

do promocji gminy. Medalami Burmistrza Gminy Mosina zo-

stali uhonorowani za wieloletnie zaangażowanie i  liczne dzia-

łania prowadzone na rzecz popularyzacji pszczelarstwa. Chęt-

nie dzielą się swoją pasją i  wieloletnim doświadczeniem. Ich 

pracę wyróżnia dbałość o integrację środowiska pszczelarskie-

go oraz działalność na rzecz rozwoju i ochrony pszczelarstwa, 

jako nieodłącznej i  ważnej części rolnictwa i  środowiska na-

turalnego.                                                                                                               (red.)

Uhonorowani medalami

              W Mosinie rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę to także okazja, by uhonorować mieszkań-
ców, którzy w szczególny sposób utrwalają i budują tradycje kulturowe gminy. 9 listopada br. podczas 
uroczystego koncertu w Mosińskim Ośrodku Kultury medale Burmistrza Gminy Mosina odebrały czytery 
osoby: Lucyna Smok, Beata Tomczak, Aleksander Falbierski i Jerzy Bangier.

Jest taka jedyna noc w roku,
na którą człowiek czeka i za którą tęskni...

Na Święta Bożego Narodzenia pragnę złożyć 
życzenia przeżywania tych świąt

w zdrowiu, radości,
ciepłej rodzinnej atmosferze. Niech każda chwila 

tych świąt żyje własnym pięknem.

W imieniu Zarządu Osiedla nr 2

Czarnokurz w Mosinie,

przewodnicząca

Jolanta  Szymczak



Gmina Mosina to jedna z naj-

większych i najpiękniejszych gmin 

powiatu poznańskiego.  Niewiele osób 

wie, że lasy oraz tereny zadrzewione 

i zakrzewione w gminie to przeszło 37% 

powierzchni. Dla porównania lesistość 

w województwie poznańskim wynosi 

21%, a w skali całej Polski to 27,9%. 

Bogactwo natury obdarzyło nas hojnie 

w różnorodne rodzaje i gatunki prze-

pięknej roślinności. Lasy mosińskie przy-

należą administracyjnie do WPN i jego 

otuliny. 

Jesteśmy skazani w pozytywnym tego 

słowa znaczeniu na wspaniałe otoczenie 

lasów, jezior i innych atrakcji, z których 

Mosina jest znana. W związku z tym 

mamy wręcz obowiązek wziąć powyższe 

pod uwagę i nie bacząc na przeciwności 

dążyć do połączenia działań samorządu 

i przedsiębiorców prywatnych, reprezen-

tujących branżę turystyczną. Chodzi o-

czywiście o współpracę w zakresie 

wspólnej promocji zmierzającej do 

zwiększenia ruchu w miejscach atrak-

cyjnych, również tam, gdzie funkcjonują 

nasi przedsiębiorcy. Wszyscy, prowadzą-

cy hotele, agroturystykę, większe czy 

mniejsze restauracje, bary, kawiarnie, 

cukiernie, aż wreszcie my samorząd jes-

teśmy w całym tym biznesie skazani na 

siebie, a właściwie na szeroko zakro-

joną współpracę. Nienagannie działają-

ca promocja to informowanie, to świa-

domy i zadowolony mieszkaniec a nade 

wszystko to turysta odwiedzający to, 

co w informatorach, folderach, na stro-

nach internetowych mu podamy. Za 

tym wszystkim idzie większy obrót i to 

nie tylko osobowy we wszystkich pla-

cówkach turystycznych czy gastrono-

micznych. Dla mnie istotne jest też 

zadowolenie mieszkańca i turysty, co 

się znacząco przekłada na rozwój na-

szej gminy. To nowe miejsca pracy, to 

zwiększony popyt na różne towary 

niezbędne do ich prowadzenia. Od pe-

wnego czasu regularnie zapraszamy 

do współpracy przedstawicieli branży 

związanej właśnie z turystyką. Jesteśmy 

już po kilku spotkaniach, po pierwszych 

wspólnych decyzjach i inicjatywach. 

W wielu restauracjach, hotelach wiszą 

już tablice z naszymi materiałami o Mo-

sinie, mapami, folderami, szlakami ro-

werowymi, o gminnych atrakcjach czy 

z propozycjami zakupu nieruchomości 

w naszej gminie. To bardzo prosty i sku-

teczny pomysł na dotarcie do miesz-

kańców i turystów, bez tej współpracy 

niemożliwy do zrealizowania. Na stronach 

internetowych informujemy o wspólnych 

imprezach, o gminnych uroczystościach. 

Za chwilę na jednym, wspólnym interfej-

sie każdy będzie mógł sprawdzić, gdzie 

w gminie Mosina można zobaczyć wieżę 

widokową, czy studnię Napoleona, a po 

spacerze usiąść na wspólnym obiedzie 

czy orzeźwiających lodach w konkretnej 

restauracji, barze cukierni, itp... To dopiero 

początek. Jestem przekonany, że z bie-

giem czasu, kiedy inni zauważą naszą 

współpracę i korzyści z niej wynikające, 

na pewno będą do nas dołączać. Wy-

obrażam sobie tę współpracę na zasa-

dach partnerskich poza wszelkimi po-

działami. Nie ma tu lepszych, gorszych. 

Działamy razem i stwarzamy możliwoś-

ci, tak żeby każdy chciał z nich skorzystać.

Bardzo serdecznie dziękuję za dotych-

czasowe działania. Mam nadzieję, że co-

raz więcej przedsiębiorców będzie przy-

chodziło na nasze spotkania, że podej-

miemy razem więcej dobrych decyzji. 

Wszystkich niezdecydowanych serdecz-

nie zapraszamy. O terminach kolejnych 

spotkań będziemy informować na stronie 

www.mosina.pl.      

Waldemar Krzyżanowski

Działajmy
razem
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Wrześniowa wycieczka klasy II a Szkoły 

Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku 

do siedziby Straży Miejskiej zaowocowała 

obietnicą powrotu do czworonożnych mie-

szkańców przytuliska. Okazją do dotrzymania 

słowa stał się Dzień Kundelka.

Kolorowe plakaty i ustne apele Samorządu 

Uczniowskiego z Dymaczewa Starego sprawiły, 

że 25 października zjawiliśmy się w mosińskim 

przytulisku z ponad 30 kilogramami psich 

przysmaków.

Dzień był szary i ponury. Nasze serduszka 

rozrywały się – byliśmy sprawcami dobrego 

uczynku, ale z drugiej strony w tych psich oczach 

widzieliśmy, że pełen brzuch to nie wszystko. 

Apelujemy do Was, drodzy Czytelnicy: jeśli 

macie możliwość – pomóżcie! Apelujemy też do 

właścicieli psów – kochajcie swoje czworo-nogi!

Kropka

Dotrzymana
obietnica
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Wybierz jakość i profesjonalizm
w Orange

Orange daje Ci wysokiej jakości 
usługi codziennego użytku, które 
w dzisiejszych czasach są podsta-
wą w komunikacji z rodziną, przy-
jaciółmi, są dostępem do świata 
informacji czy zakupów on line, ban-
kowości elektronicznej i portali spo-
łecznościowych oraz do bogatego  
świata telewizji i fi lmów VOD. 

Wejdź do multimedialnego świata 
w Orange, w którym dostaniesz:
�  Telewizję z bogactwem kanałów 

HD,
�  Neostradę z prędkością do 80 

Mb/s,
�  Internet mobilny z prędkością 

do 42 Mb/s do przetestowania za 
darmo przez 14 dni,
�  Telefon komórkowy z atrakcyj-

nymi planami telefonicznymi 
i smartfonami w bardzo korzyst-
nych cenach,
� Telefon stacjonarny.

Usługi łączone:
�  pakiet usług mobilnych Orange 

Combo, w którym sam tworzysz 
swój własny pakiet usług różnych 
kategorii np. wybierając telefon 
komórkowy i internet mobilny 
dostaniesz 15 zł rabatu miesięcznie; 
�  pakiet usług stacjonarnych Fun-

Pack HD czyli telewizja z bogatą 
ofertą pakietów platformy n,  
Internet do 80 mb/s oraz telefon 
z nielimitowanymi rozmowami na 
stacjonarne numery krajowe, do 
Unii Europejskiej, USA i Kanady;
�  pakiet usług stacjonarnych i mo-

bilnych Orange Open – połącze-
nie FunPacka HD z telefonem 
komórkowym lub/i Internetem 
mobilnym. Aktywując pakiet 
możesz miesięcznie oszczędzić do 
30 zł miesięcznie. 

Dzięki usługom łączonym opty-
malizujesz swoje rachunki, oszczę-

dzasz, załatwiasz wszystkie sprawy 
i rozliczasz się tylko z jednym 
Operatorem. Dodatkowo w Salonie 
możesz opłacić wszystkie rachunki.

Każdy, kto przeniesie teraz 
swój numer telefonu do Orange 
otrzyma nie tylko ofertę idealnie 
dopasowaną do swoich potrzeb, 
ale także dodatkowe korzyści: 
darmowy abonament nawet przez 
3 miesiące, nielimitowane rozmowy 
w Orange oraz 20 proc. więcej minut 
do wszystkich sieci przez cały okres 
umowy. 

Wybierając Orange, masz pew-
ność, że jesteś w stałym kontakcie 
ze swoimi przyjaciółmi i rodziną, 
ponieważ w zasięgu sieci Orange 
znajduje się aż 99,6 proc. populacji 
Polski.

Obecna kadra konsultantów sa-
lonu Orange gwarantuje miłą 
atmosferę i profesjonalną obsługę. 

Profesjonalne porady konsultantów 
z salonu Orange z pewnością po-
mogą zarówno klientom indywi-
dualnym jak i biznesowym w wy-
borze najlepiej dopasowanej oferty
i wszelkich formalnościach związa-
nych z telefonem, internetem i te-
lewizją.

Salon Orange
przy ul. Poznańskiej 46

w Mosinie
razem z obecnymi pracownikami 

wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom klientów. 

Zapraszamy.

salon Orange
ul. Poznańska 46
(obok urzędu miejskiego)
62-050 Mosina
poniedziałek – piątek 9.00 – 18.00
sobota 9.00 – 14.00
tel./fax 61 813 26 49

Telewizja, Internet i telefon – stacjonarne i mobilne, szyte na Twoją miarę, dopasowane do Twojego stylu życia i potrzeb
– teraz pod jednym dachem w Orange. 



Poznaj nas na nowo!

Zapraszamy!

SALON MEBLOWY
MOSINA

Mosina, ul. Budzyńska 11
tel. 61 813 69 81

NISKIE CENY!   DUZE ZMIANY!

� Nowy wystrój salonu
� Nowe, ciekawe aranżacje
� Nowi, renomowani producenci mebli

reklama

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Kiedy poprosiłam mamę Fryderyka, o zgodę na rozmowę 

z synem do świątecznego numeru gazety, odrzekła mi 

z uśmiechem, że nie ma nic przeciwko temu. Fryderyk zgodził 

się także i bardzo przejął się rolą bohatera reportażu. Do domu 

państwa Łagiewków na ul. Jasnej w Mosinie dotarłam późnym, 

listopadowym popołudniem. W salonie na dole trzaskał ogień 

w kominku. Chłopiec czekał na mnie jednak u góry w swoim po-

koju (mama wyjaśniła, że jest trochę zestresowany). I rzeczywiś-

cie na początku rozmowy siedział wyprostowany przy biurku 

i spoglądał niepewnie. Rodzice dyskretnie się wycofali.

Większość „zabawek” w pokoju Fryderyka, które zajmują miej-

sca na półkach i ścianach to święte fi gurki, książki, obrazy. Ale 

są tu także pluszowe misie i psy, kolekcja pingwinów z mamą 

Czy to prawda, że rosną tamCzy to prawda, że rosną tam
banany słodkie jak miód?banany słodkie jak miód?

Mama Fryderyka nie ukrywa, że wolałaby, żeby syn jeździł na deskorolce, zdzierał kolana grając w piłkę czy pobie-

rał lekcje pływania na basenie, zamiast chodzić w tym czasie np. na Roraty. I żeby jego zainteresowania nie odbie-

gały tak bardzo od zainteresowań większości dzieci w tym wieku. Ale dziewięcioletni Fryderyk jest inny. Fascynu-

jący w swojej dziecięcej wyobraźni i dojrzałości duchowej, której nie powstydziłby się niejeden dorosły człowiek.

pingwinową. Są ptaszki, samochody i inne dziecięce gadżety, 

jednak o nietypowym wyglądzie pokoju decydują przedmioty, 

o których Fryderyk mówi: – Mam tak od urodzenia, że zbieram te 

wszystkie dewocjonalia. Moja koleżanka, Julia Czaplejewicz ma ta-

ką samą pasję, z tym, że ona zbiera anioły. Odkąd ją poznałem jesz-

cze bardziej zacząłem się tym interesować i nagromadziłem ich tyle. 

Przywozi je z każdej wycieczki, mama Fryderyka jest już do tego 

przyzwyczajona. Podczas gdy inne dzieci kupują zabawki, chłopiec 

szuka czegoś, co ma związek z jego głęboką wiarą. Ostatnio 

znad morza przywiózł obraz Pana Jezusa ozdobiony maleńkimi 

bursztynami... Książki (nie tylko religijne) czyta mu najczęściej 

babcia Renata przed snem, Fryderyk uwielbia w Pustyni i w Pusz-

czy. Lubi fi lmy religijne, ale też te „normalne”, wyrazem ostatniej 

fascynacji jest aktorka z fi lmu King Kong, której podobizna wisi 

na ścianie w jego pokoju. Wśród rówieśników ma autorytet, dzieci 

go szanują. I nigdy się nie bije. Potrafi  za to pogodzić skłóconych 

kolegów.

Zamiast basenu wybrał Roraty

Wolał chodzić do kościoła niż na basen. Ale tak naprawdę: 

– Wystraszyłem się, bo trochę się topiłem, dlatego wolałem zre-

zygnować i chodzić w tym czasie na Roraty. W kościele lepiej się 

czułem...

Na biurku Fryderyk ustawił maleńki żłóbek, a w nim Dzieciątko 

ułożone na sianku, bo właśnie zaczyna się Adwent. Oglądamy 

razem fi gurki i obrazy. – Zafascynowała mnie historia dzieci z Fa-

timy. Te dzieci są mi bardzo bliskie. Chciałbym je naśladować, dlate-

go odmawiam często różaniec, nie codziennie, bo nie zawsze mam 

czas, mówi Fryderyk. Bardzo lubi też Matkę Bożą z Lourdes. Marzy 

o wyjeździe do Lourdes na wakacje. Chciałby wszystko zobaczyć 

i poukładać sobie znaną historię Bernadetty. 

reportaż
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Figurkę Matki Bożej Bolesnej z Obór, do której modli się za 

chorych i zmarłych, dostał od pani Bożeny Michalak. Czy wyprosił 

już jakąś łaskę? – Tak. Jak prosiłem, żeby ktoś wyzdrowiał, to 

wyzdrowiał. Fryderyk wie o tym, że wielką wartość ma modlitwa 

dziecka. – Kiedy się modlę czuję się, jakby Pan Jezus na mnie patrzył. 

Wiele problemów powierza Panu Bogu, nie na wszystkie 

otrzymuje odpowiedź, ale rozumie, że niektóre sprawy trzeba 

rozwiązywać samemu. 

Dobrze jest wiedzieć, że ludzie są blisko Pana Boga

– Znam starsze osoby, które są tak wierzące jak ja. Dobrze się 

z nimi czuję, np. pod Krzyżem (na ul. Śremskiej, przyp. aut.). Nieraz 

idę razem z Julią pogadać przy furtce z panią Bożeną. Dobrze jest 

wiedzieć, że ludzie są blisko Pana Boga. Czy spotyka ludzi nie 

wierzących? – Raczej nie, ale szanuję każdego człowieka. Jest bardzo 

szczęśliwy ze swoją wiarą. Modli się codziennie. – Klęczę i mówię 

modlitwę, a nieraz się modlę własnymi słowami. Modlę się o wszys-

tko, także do patronów. Na przykład za kierowców, za cały świat, 

żeby nie było wojen. I za rodzinę. 

Boże Narodzenie
Wyobraża sobie narodziny Pana Jezusa. – Mam tu zdjęcie 

współczesnego miejsca z Betlejem, gdzie Pan Jezus się narodził. 
A czy to prawda, że rosną tam banany, takie słodkie jak miód? 
I też się nie zgadzam, że na niektórych obrazkach jest pokazany 
śnieg, bo to ciepły kraj i tak naprawdę rosną tam palmy. Na pewno 
w Betlejem nie było szopki z drewna, jak u nas się przedstawia, 
uważam, że była to grota wykuta w skale. Poza tym w Piśmie Świę-
tym jest to napisane.

I tutaj role się odwracają, odpowiadam na pytania Fryderyka 
dotyczące miejsc Ziemi Świętej. Opowiadam mu m.in., jak wy-
gląda Grota Narodzenia, że ma okopcone ściany, że rzeczywiście 
musiało być tam zimno w grudniową noc, bo w klimacie Ziemi 
Świętej, choć ciepłym (rosną tam przecież palmy) zdarzają się no-
ce z przymrozkami. Jest tym poruszony. Nie wiem czy egza-
min wypada dla mnie pomyślnie, ale Fryderyk wydaje się 
usatysfakcjonowany. Nie potrafi ę jednak dać mu stu procento-
wej pewności, że jeden z Trzech Króli, którzy przybyli z różnych 
stron świata oddać cześć Dzieciątku, podróżował na słoniu. 
Wątpliwości Fryderyka budzi też chyba moja wiedza na temat 
wyglądu gwiazdy, która przyprowadziła Mędrców do Betlejem. 
Czy miała ogon jak kometa?

Wigilia – idziemy po gwiazdkę do lasu

Tradycją rodziny jest szukanie pierwszej gwiazdy w lesie przed 
wieczerzą wigilijną (dom znajduje się w pobliżu lasu). Kolację 
poprzedza modlitwa i oczywiście dzielenie się opłatkiem, który 
jako pierwszy bierze do ręki dziadek. Zaraz po kolacji Fryderyk 
zazwyczaj staje przed stajenką, którą zrobił mu tata i śpiewa kolędy. 
– Czasami ktoś do mnie dołączy, ale przeważnie wszyscy piją wte-
dy kawę. Najwięcej śpiewa ze mną babcia Renata.

Święta Bożego Narodzenia stawia na pierwszym miejscu. 
– Gdyby się Pan Jezus nie narodził, nie zmartwychwstałby i nie zba-
wił świata. Nie lubi latania po sklepach przed świętami, bo chodzi o 
to, żeby do Bożego Narodzenia przygotować się duchowo. Czy jest 

ciekawy, co dostanie w prezencie pod choinkę?

– Tak, trochę, ale to nie jest najważniejsze...

Elżbieta Bylczyńska

reportaż



2424 wywiad

Redakcja: – Zajmuje się Pan głównie stolarstwem i rzeźbą, 

a od jakiegoś czasu tworzeniem także drobnych rzeźb od-

lewanych z mosiądzu. Na święta Bożego Narodzenia co roku 

obdarowuje Pan znajomych (w tym naszą redakcję), rzeźbami 

nawiązującymi do tych świąt. Skąd wziął się taki pomysł?

Roman Czeski: – W pierwotnym zamierzeniu stajenki z mo-

siądzu miały mi zastąpić kartki pocztowe, chciałem, żeby ze 

względu na swoją formę nie dały o sobie zapomnieć, i żeby 

nie można było ich schować gdzieś „na razie”. Wiadomo jak jest 

z życzeniami świątecznymi. Wysyłamy je do najbliższej rodziny, 

przyjaciół, a ostatnio masowo też do fi rm. Mój pomysł polegał 

na wyrzeźbieniu małej, dwustronnej płaskorzeźby o wysokości 

około 10-11 cm, na której z jednej strony, powiedzmy 

frontowej, która nawiązuje do świąt Bożego Narodzenia 

umieszczam żłóbek, dzieciątko Jezus, Matkę Boską, świętego 

Józefa i zwierzęta, z drugiej zaś przytaczam fragmenty kolęd 

lub innych tekstów, tematycznie nawiązujących do całości. 

Zaznaczam, że za każdym razem jest to coś zupełnie innego.

– Projekty tych stajenek są unikalne. Od kiedy je Pan tworzy?

– W tym roku mija równe 15 lat, kiedy zacząłem 

rzeźbić moje pierwsze stajenki i odlewać je w mosiądzu. 

W latach 1998-2004 poszukiwałem nowych form wypowiedzi 

plastycznej, co roku zmieniałem drewniane podstawki, ich kolor 

i kształt. Pamiętam doskonale ile radości dawało mi wymyślanie 

czegoś nowego, na co z roku na rok czekało coraz więcej 

ludzi, kibicujących mi szczerze i opowiadających anegdoty 

z tym związane. I co najważniejsze dla mnie jako twórcy 

tych małych rzeźb – byłem obecny w ich domach przez cały rok. 

O to, co by jeszcze wymyślić inaczej, byłem zupełnie spokojny, 

wszak literatura na ten temat jest przebogata. Bardzo szybko 

z pierwszych 15 sztuk zrobiło się w następnym roku 25, później 

50 sztuk. Obecnie pan Grzegorz Lipiak z Mosiny corocznie odlewa 

już w listopadzie kilkaset, do tego doszły specjalne pudełeczka 

i zrobił się ładny gwiazdkowy prezent.

– Czy mógłby Pan wskazać moment, od którego zaczęło się 

wykonywanie tak dużego nakładu?

– Trudno mi powiedzieć, to przyszło samo, wzrastało 

z roku na rok. Mogę natomiast dodać, że przełomowym 

momentem okazała się śmierć błogosławionego Jana Pawła II. 

Postanowiłem w mojej stajence zaznaczyć ten rok, jakże ważny 

w historii. Przedstawiłem papieża trzymającego na rękach małe 

dziecko, które swym paluszkiem pokazuje na Niego, a obaj 

spoglądają na siebie z ufnością. Świecąca nad nimi gwiazda 

swymi promieniami obejmuje ich i jak gdyby unosi do nieba. 

Na pierwszy rzut oka nie jest to może motyw betlejemskiej 

stajenki, dlatego z drugiej strony umieściłem cytat z wypowie-

dzi bł. Jana Pawła II: „…każdy dzień jest Bożym Narodzeniem”. 

Był to ważny impuls w dotychczasowych kreacjach, aby poprzez 

tę popularną tematykę, zamykającą się z reguły w schemacie 

„Wesołych Świąt” zacząć pokazywać coś, co zdarza się wokół 

mnie, coś ważnego, ale co mnie mocno porusza.

Każdy dzień jest

Bożym Narodzeniem
Rozmowa z Romanem Czeskim, mosińskim artystą

W pańskich stajenkach odciśnięte jest toczące się dookoła 

życie. Jakie wydarzenia wskazałby Pan jako te, które wywarły 

duży wpływ na ich formę, i które najbardziej zapadły Panu w 

pamięć?

– Bardzo przeżyłem rok 2010, najpierw miałem zawał 

serca, później latem zmarł mój ojciec. Moje myśli, jeszcze 

w szpitalu zaczęły krążyć wokół tego, jak to pokazać, skoro 

przyszło mi dalej tworzyć, przecież o chorych sercach nie 

śpiewamy w żadnej kolędzie. Pomimo wszystko miałem 

w sobie duże pokłady optymizmu. Szybko doszedłem do 

tego, że jest przecież puste miejsce wśród nakryć wigilijnych 

dla niezapowiedzianego gościa, a jak tradycja powiada, 

zabłąkanego wędrowca lub też dla tych, co odeszli na zaw-

sze. Wyrzeźbiłem więc tradycyjny polski stół. Na drugiej stronie 

jest fragment przepięknej pastorałki, którą śpiewa Barbara 

Rybotycka do słów Szymona Muchy pod tytułem „Kolęda dla 

nieobecnych”: „…A nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych 

pojawią się cienie, uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże 

Narodzenie...”. Trzeba koniecznie posłuchać tego w odpowiednim 

czasie, chwilami mocno ściska za gardło. Mocno zapisał się też rok 

2012. Umiera moja teściowa. Jej podobiznę wpisałem w kształt 

kapliczki, którą akurat w tymże roku ustawiłem w lesie, gdzie 

przed laty zginał w wypadku lotniczym jej ojciec. Tak jak żyła, 



tak odeszła, stąd też „Cicha noc”. Wyrzeźbiłem ją patrząc na stare 

zdjęcie, na którym czule przytula do siebie maleńką Danusię, 

moją przyszła żonę. Jest to pewien sekret, jaki po roku chciałbym 

ujawnić.

– Taki zbiór unikalnych opowieści, zaklęty w miniaturowych 

formach rzeźby, aż prosi się o ich publiczny pokaz. Myślał Pan 

kiedyś o wystawie swoich stajenek?

– Owszem, pierwszą okazją do tego był rok 2007. To pier-

wsze dziesięciolecie, które świętowałem uroczyście w trakcie 

wystawy pod tytułem „Moje stajenki” w bukowskiej Bibliotece 

Publicznej. Niezwykłe dla mnie chwile, przepełniona do 

granic czytelnia, aż mi się nie chciało wierzyć, że takie małe 

fi gurki przyszło obejrzeć aż tylu chętnych. W tym roku z kolei 

ponownie wystawię swoje stajenki w bukowskiej bibliotece 

z okazji piętnastolecia ich tworzenia.

– Czym zaskoczy nas Pan w tym roku?

– Sporo by mówić. Rejestracja kolejnych moich zdarzeń 

na tegorocznej stajence jest już tak wielka, że nie sposób 

opisać w dwóch zdaniach. „Lulaj Synku, lulaj Syneczku” – 

słowa z „Kolędy” Jerzego Lieberta brzmią może normalnie, ale 

zaśpiewane przy akompaniamencie gitary są dla mnie niezwykłe.

2525wywiad
Kiedy usłyszałem je po raz pierwszy na bukowskiej plebani 

w wykonaniu księdza proboszcza Andrzeja Szczepaniaka, 

wiedziałem już, że coś mi w duszy zagrało. Mało tego, cały 

rok mi tak grało i mam takie marzenie, aby z jej dobra mogło 

korzystać więcej chętnych. Jest to opowieść o tym, z jaką miłoś-

cią i troską można kąpać małe Dzieciątko. Niebywałe, prawie 

pół wieku temu skomponowane i jestem dumny z tego, 

że odkryłem ją, mam nadzieję, że nie tylko dla siebie.

– Nie są to chyba wszystkie Pana dzieła związane z Bożym 

Narodzeniem. Nad czym Pan jeszcze pracuje?

 – Muszę wspomnieć też o stajenkach większego formatu, 

które konstruuję wspólnie z moim synem Mikołajem. Są 

to przestrzenne kompozycje, niby pozytywki, trudno mi je 

określić jednym słowem. W każdym razie w rytm nagranych 

utworów zapalają się systemowo rzędy diod, ilustrujące melo-

dię, czemu towarzyszy ruch obrotowy fi gurek zgromadzonych 

wokół „betlejemki”, jak to kiedyś ktoś celnie określił. Ich wielkość 

waha się od 60 cm do 250 cm, każda jest niepowtarzalna i jedyna 

w swoim rodzaju. Oprócz tradycyjnego krajobrazu betlejem-

skiego dodaję też przedstawienie naszej śnieżnej, polskiej zimy.

Dziękujemy za rozmowę.

W dniach 13-14 października 2012 r. w Mistrzostwach 

Europy w bikejoringu, które odbyły się w Cirencester, 

w Anglii Krystyna Jasiczak z Puszczykowa zdobyła brązowy 

medal. Po dwuetapowym sprincie około 5,2 km, w dyscyplinie 

bikejoring women master 1 (kolarz górski i pies) na niezwykle 

trudnej technicznie trasie, miejscami nieprzejezdnej (opinia 

dyrektora dyscypliny) wywalczyła brąz. Gdyby nie fatalny 

upadek podczas drugiego etapu i w konsekwencji zbity bark 

do łokcia miałaby złoto, ponieważ najlepszy czas i 32 sekundy 

przewagi, jaką zdobyła nad ścigającą ją zawodniczką z Niemiec 

stawiały puszczykowiankę na najwyższym stopniu podium... 

Ale taki jest sport. Niesamowitym przeżyciem dla naszej 

zawodniczki był moment dekoracji, kiedy to weszła na podium 

z ręką na temblaku i dostała owacje na stojąco od zawodników 

i organizatorów (wstawano tylko wtedy, kiedy odgrywano hymny 

państwowe). Syn pani Krystyny - Kajetan Jasiczak ukończył 

zawody na 5 miejscu, startując również w bikejoringu.            (red.)

Puszczykowianka była blisko złota
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Ile warte były
Judaszowe Srebrniki
Różne mogą być pasje zbierackie 

– znaczki, stara broń, porcelana, 
książki, medale lecz żadna z nich nie 
dorosła do miana dyscypliny naukowej. 
Tylko kolekcjonowanie starych monet 
i znaków pieniężnych stało się z biegiem 
czasu podstawową nauką pomocniczą 
historii – numizmatyką. Już od kilku stuleci 

cieszyła się ona wielką popularnością, 
najpierw jako hobby królów, książąt i ludzi 
majętnych. W XIX w. we Francji i Włoszech 
ambicją prawie każdego magnackiego 
dworu było gromadzenie i tworzenie 
zbiorów numizmatycznych. Eksponowano 
w nich monety z całego świata, a zwłaszcza 
monety starożytnej Grecji i Rzymu. 
W połowie XIX w. numizmatyka zniżyła się 
nieco do mas, dziś zajmują się nią tysiące 
ludzi różnych zawodów, środowisk i grup 
wiekowych. Numizmatyka jako nauka 
pomocnicza historii stawia sobie za cel 
rozpoznanie dziejów starej monety, które 
z kolei są bardzo ważnym źródłem wiedzy 
historii społecznej świata. Pierwszym 
znanym numizmatykiem był Petrarka, 
wielki włoski poeta Odrodzenia. W Pol-
sce pierwsze kolekcje monet tworzyli 
królowie – Jan Olbracht, Jan III Sobieski, no 

i naturalnie Stanisław August Poniatowski. 
Ponadto hr. Andrzej Potocki oraz hr. Hutten 
Czapski.

Numizmatyka dzieli się na różne 
działy tematyczne, jednym z nich jest 
numizmatyka starożytna. Dlatego teraz 
przeniesiemy się w czasy biblijne. W roku 
63. Przed Chrystusem cesarz Pompejusz 

wprowadził do Palestyny nową rzymską 
monetę, pomimo, że kursowała tu już  
moneta grecka oraz moneta bita przez 
Izraelczyków. Dodatkowe zamieszanie 
co do rozpoznania kursujących tam 
monet spowodował Nowy Testament. Raz 
czytamy w nim o monetach pochodzenia 
greckiego, innym razem o pieniądzach 
Imperium Rzymskiego. W końcu przyjęto 
wersję Ewangelii, która podaje, że 
w czasach Chrystusa na terenie Palestyny 
w obiegu było pięć rodzajów monet. Dwie 
z nich to duża moneta o nazwie talent 
i nieco mniejsza o nazwie mina. Pozostałe 
trzy monety to srebrna drachma, z kolei 
jedna z nich, bardziej popularna znana 
była pod nazwą srebrnik. Informacje te 
pochodzą z badań znanego numizmatyka 
i badacza czasów starożytnych, brytyj-
skiego uczonego – F.W. Banksa, który to 
w latach 1950, mając do dyspozycji ww. 
monety zajął się przeliczeniem ich wartości 
na dolary amerykańskie po kursie z lat 
50-tych. Z wyliczeń tych wynikało, że jeden 
talent wart był 960 dolarów USA. Jedna 
mina warta była 16 dolarów. Pozostałe trzy 
monety to drachma, z których najbardziej 

popularna to moneta zwana w Nowym 
Testamencie srebrnikiem, którą uczony 
wycenił na 16 centów. Jeżeli przez tą 
wartość pomnożymy 30 Judaszowych sre-
brników to okaże się, że Judasz za zdradę 
Chrystusa otrzymał niespełna 5 dolarów... 

Na koniec numizmatycznych ciekawostek 
pozostaje jeszcze przypomnieć, kto jest 
autorem znanego powiedzenia „Pecunia 
non olet” (pieniądz nie śmierdzi). Otóż 
jak podają źródła numizmatyczne, cesarz 
Wespazjan obejmując władzę zastał cał-
kowicie pusty skarbiec. W związku z tym 
robił wszystko, żeby go napełnić, m.in. 
obłożył specjalnym podatkiem szalety 
miejskie, wychodząc z założenia: jeżeli one 
przynoszą dochód szaletnikom, którzy 
na dodatek sprzedają urynę grabarzom, 

to dlaczego nie mają dawać dochodu do 
skarbca cesarza? Syn Wespazjana – Tytus 
– zrobił z tego powodu ojcu wymówkę, na 
co ojciec dał mu do powąchania srebrną 
monetę, pytając czy pachnie. Czasy się 
zmieniają, a stwierdzenie to nie straciło na 
aktualności.

Zebrał i opracował
Henryk Pruchniewski
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� wesela
   � pogrzeby
   � imprezy sportowe
    � imprezy integracyjne itp.

Wyjazdy m. in. na:

www.studiomlodosci.pl

Nowo otwarte
Studio Wiecznej Młodości!
rewelacyjne zabiegi wyszczuplające i odmładzające

(zmarszczki, blizny, rozstępy, przebarwienia)

� Powerslim Studio (kapsuła SPA)
      relaks-zastrzyk zdrowia-smukła sylwetka

� PowerSlim Active (rower)
      turbo odchudzanie w podczerwieni i jonizaji

Mosina, ul. Poznańska 9

tel. 602 244 445
PowerSlim Active PowerSlim Studio

Jest  taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy gromadzą się pr zy wigilijnym stole, 
wtedy to gasną sp ory, znika nienawiść... Łamiemy się opłatkiem, sk ładamy 

sobi e życzenia... Gdy wzejdzie pierwsza gwiazda, staje się cud...
Korzystając z tej wyjątkowej okazji pr agnę złożyć wszystkim życzenia,

aby  każdy znalazł swoje miejsce pr zy wigilijnym stole, aby  każdy kolejny dzień był lepszy,
aby śmy byli dla siebi e serdeczni, życzliwi, patrzyli na to co dobr e,

szukali tego co nas łączy we wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku.

W imieniu Zarządu i członków Stowarzyszenia
Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska,

prezes Jolanta Szymczak
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Z Francji przez Prusy do Warszawy jechał 
orszak cesarza Napoleona. Dodajmy 

gwoli prawdy historycznej, że był to orszak 
zwycięzców, który niósł Polakom nadzieję na 
wolności odzyskanie. Cóż to był za pochód! 
Wszędzie witany entuzjastycznie, całe osady 
wychodziły na spotkanie owej kompaniji, 
każdy, kto mógł chciał ich zobaczyć, przywi-
tać godnie. W bogatych miejscowościach bu-
dowano naprędce wspaniałe bramy, udeko-
rowane kwiatami, wszak był lipiec, piękny 
miesiąc. W kolejno mijanych pałacach, w któ-
rych zatrzymywał się dwór cesarz, wyprawia-
no na ich cześć bale, stoły po staropolsku 
uginały się od wszystkiego, z piwnic i zie-
mianek wynoszono najlepsze trunki. Bawio-
no się, tańczono i wszędzie grała muzyka. 
Orszak tymczasem zbliżał się powoli do Po-
znania. Cesarz po drodze lustrował cały czas 
mijane tereny i oceniał je wraz ze swoim 
sztabem pod względem przydatności w przy-
szłych bojach. Tak mniej więcej od jeziora 
Kociołek mieli ciągle pod górkę, wspinali się 
jednak żwawo, wszak było już po południu 
i słońce przygrzewało. Znużony kilkugodzin-
ną podróżą i czując na sobie trudy ostatniego 
zgiełku pałacowego, cesarz Napoleon rozka-
zał adiutantowi zatrzymać kolumnę na spo-
czynek. Wszak zbliżali się do Poznania, trza 
się było odświeżyć, dać koniom spocząć. 
Po podjechaniu pod górę stanęła kolumna 
na pierwszej równinie na skraju folwarku 
Pożegowo. Oczom ich ukazał się rozległy 
teren, ukształtowany, jak to się zwykło mówić, 
malowniczo.

Tedy adiutant posłał żołnierza po świeżą 
wodę, aby cesarz mógł obmyć oblicze swe. 
Bardzo szybko rozkaz został wykonany i wo-
da została przyniesiona z pobliskiej studzien-
ki. Cesarz z wyraźną lubością zanurzył w niej 
swe drobne dłonie. Wszak była niemal lodo-
wato zimna i krystalicznie czysta, a tu taki 
gorąc. Bardzo szybko zauważył w niej cie-
kawe zjawisko, a mianowicie bąbelki. Małe, 
drobne pęcherzyki powietrza gromadzące 
się na ściankach srebrnej miski. Mało tego, 
w momencie, gdy moczył w niej ręce, też 
wokół palców pojawiały się owe małe bąbelki 
powietrza. Spytał wówczas adiutanta (po 
francusku) skąd pochodzi ów orzeźwiający, 
tajemniczy płyn:

– Melduję waszej cesarskiej mości, że przed 
chwilą mijaliśmy małą studzienkę i to właśnie z 
niej żołnierz ją przyniósł.

– A czy to jest aby na pewno woda? – zadał 
pytanie oczywiście po francusku.

– Nie wiem, Wasza Cesarska Mość, ale 
przywieziono ją z tej oto studzienki.

– To niech przywiezie jeszcze, chcę jej 
spróbować.

Żołnierz natychmiast napełnił ponownie 
naczynie w studni, a cesarz cały czas osobiście 

to obserwował. Wtedy rozkazał adiutantowi, 
który był jednocześnie jego medykiem, 
aby zakosztował łyk owego płynu. W tym 
momencie towarzysząca mu świta zamarła 
w bezruchu. Zamilkły wesołe rozmowy, uci-
chły wszystkie nawet najcichsze szepty. Tyl-
ko miejscowe ptaki, nieświadome powagi tej 
chwili jak gdyby nigdy nic śpiewały na całego. 
Zdawało się, że nawet konie zaczęły uważnie 
nadsłuchiwać, wszak im też się chciało pić. 

Ale cóż medyk, do tego adiutant cesarski, 
nie na próżno dorobił się stopnia pułkownika 
i w nie jednej bitwie brał czynny udział, 
osłaniając swym ciałem chlebodawcę. Do 
szklanego kielicha nalał prawie do połowy i 
spojrzał pod słońce jakby chciał coś sprawdzić 
jeszcze, jakby się chciał upewnić. I później 
w kierunku cesarza, ale już spokojnie, 
takim pytającym wzrokiem. Na to ten lekko 
rozbawiony kiwnął ręką, zachęcając go do 
spróbowania wody. Adiutant przepisowo 
zasalutował, jak gdyby odmeldowując się 
do wykonania rozkazu. Przechylił szklanicę 
i nabrał pełne usta. Po czym nie połknął 
od razu, tylko najpierw uczynił ruch jakby 
delikatnie chciał posmakować i dopiero wtedy 
przełknął. Trwało to może chwilę, ale niektórym 
z dworu wydawało się, że całe godziny 
minęły. Powtórnie uniósł szklanicę i przyjrzał 
się jej uważnie pod słońce i natychmiast 
wychylił całą pozostałą zawartość do końca 
jednym duszkiem. I wesołość nastała wielka 
wśród obserwatorów, nawet konie zarżały 
z uciechy. Pierwszy odezwał się cesarz Na-
poleon:

– Cóż rzekniesz medyku, cóż to za płyn 
żywy?

– Melduję Waszej Cesarskiej Mości, że to 
najprawdziwsza woda, bardzo smaczna, 
wręcz wyborna w smaku, a te bąbelki...

– Tedy nalej mi wreszcie adiutancie do 
mojego pucharu, niech i ja skosztuję – po-
wiedział po francusku bardzo płynnie.

Napełniono natychmiast kryształowy pu-
char cesarza i kolejno pozostałym członkom 
świty dworskiej. Spojrzał Napoleon pod słoń-
ce na zawartość kielicha i rzekł:

– Co to tak się pieni? Tak się dziwnie bąbli, 
coś mi to przypomina. 

Wypił najpierw ostrożnie, smakując w u-
stach i tak się uśmiechnął, zmrużył źrenice 
swe i tak samo duszkiem ukończył zawartość. 
I zupełnie spontanicznie, można śmiało 
powiedzieć, mało dworsko, wydał z siebie 
okrzyk zadowolenia, jak to się po francusku 
mówi, ukontentowania – „aaaaaaa”.

– Już wiem, już wiem – ucieszył się – toż 
ta woda smakuje jak szampan, nalejcie mi 
ponownie, Vive la France! – krzyknął głośno.

– Vive la France, vive la Pologne! Vivat 
Napoleonus Caesar! – odpowiedzieli między 
innymi po francusku nawet polscy szwo-
leżerowie.

Zaś medyk cesarski, co pułkownikiem był, 
pokraśniał z zadowolenia, wąsa przykręcał 
i rad był, że jego pacjent tak ochoczo pije tę 
wodę. Wszak od kilkunastu dni cesarz skarżył 
się w sekrecie na dolegliwości żołądkowe. 
Zgaga mu dokuczała i chwilami robił się 
markotny. Był niemal pewny, że to woda 
miękka o kwaśnym odczynie czy jakaś tam, 
która ma właściwości może nie tyle lecznicze, 
ale co najmniej uzdrawiające. Raczyli się tedy 
wszyscy, kolejno przekrzykując różne toasty. 
Wesołość nastała powszechna i wiwatom nie 
było końca. Wszak sam cesarz powiedział, że 
to szampan. Woda zimna, pachniała świeżoś-
cią i kolor miała zupełnie bezbarwny. Ponie-
waż do osuszania pucharów towarzystwo 
miało dużą wprawę i od wielu, wielu dni 
byli na nieustającym rauszu, postanowili 
jeszcze na drogę zaopatrzyć się obfi cie w ten 
wspaniały płyn. Od kmieciów z wioski nabyli 
pięć antałków i napełnili je po brzegi. Cesarz, 
co zaś wyraźnie okiem gołym widać było, 
poweselał, apetyt wrócił mu na swoje miej-
sce i do Poznania dojechali tedy przed kola-
cją w nastrojach wybornych. Ba, to jest zbyt 
skromnie powiedziane, bez kozery można 
powiedzieć, że w nastrojach szampańskich 
wręcz. Niesieni entuzjazmem jęli opowiadać 
o swym niezwykłym, niedawnym wydarze-
niu przy małej studzience koło Mosiny. I dzi-
wowali się poznaniacy, oj dziwowali, dziwo-
wali. Napoleon dobroci pełen i zadowolenia, 
rozpowiadał o tym, co go spotkało i z całą 
szczerością majestatu swego rozkazał raczyć 
się wszystkim tajemniczą wodą, co mu jak 
nic szampana przypominała. Cały antałek 
w trymiga został osuszony, a bąbelkami swy-
mi napój dawał ukojenie i ulgę tym, co 
utrapienie zdrowotne mieli. Wszystkim się 
zdawało, bo to działała siła cesarskiej suges-
tii, że tajemnicze wino z Szampanii spożywa-
ją i nadziwić się nie mogli szczodrości stu-
dzienki. A pytań mieli wiele: „a skąd, a gdzie to 
było, a kto zaś jej właścicielem jest, kto snać 
się na tym bogaci, ile uczynił antałek jeden, 
a czy to daleko stąd, czy ta góra, co się zwie 
Osowa, wysoka jest, czy trudu kosztuje wiele 
aby dostać się na nią...”. Jeden przez drugie-
go, a nawet jedna przez drugą pytali cmoka-
jąc z uznania nad niezwykłością zjawiska. 
Rychło też w miasto wieść poszła, lotem 
błyskawicy prawie do tych, którzy zazdrośnie 
jeno szpycowali z boku, bo pomieścić 
wszystkich chętnych komnaty wstać nie były. 
Ta arystokracja, ci hrabiowie, hierarchowie 
i tedy narobili sobie takiego apetytu, co po 
poznańsku „smaką” pozywają, że trudno to 
dzisiaj po naszemu opisać, bo wtedy moda 
była na francuski, więc w koło się słyszało 
„a mersi bię, a silwu ple, a bołku bię, a bążór”. 
Jasny gwint, co to się nie działo!

Roman Czeski
Dalszy ciąg legendy w następnym numerze.

Tajemnica studni Napoleona, 
czyli jak raz w roku woda zamienia się 

w szampana całkiem niedaleko Mosiny (cz. III)
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Recenzja ta miała być poświęcona 

muzycznym klimatom Bożego Na-

rodzenia. Starałem się wyszukać coś, co 

doskonale wpisuje się w radosny czas 

zadumy, jakim jest Adwent, a także coś, 

co rozświetli piękno świąt. Wtedy też 

przypomniałem sobie o ostatniej płycie 

wybitnego gitarzysty, Jeff a Becka i wszys-

tko zaczęło układać mi się w spójną całość.

Brytyjski wirtuoz nagrał niezwykle cie-

pły album „Emotion & Commotion” 

w 2010 roku. Jest to zbiór luźno ze sobą 

powiązanych utworów w mistrzowskich 

aranżacjach. Są tutaj klasyczne utwory ro-

ckowe, bluesowe, ale nie zabrakło też 

inspiracji muzyką klasyczną. Podstawo-

wym powodem, dla którego postano-

wiłem przedstawić ten album jest ot-

wierająca go aranżacja pięknej brytyjskiej 

kolędy „Corpus Christi”. Po pierwszym 

przesłuchaniu można stwierdzić: „Jeff  za 

bardzo nie wysilił się podczas nagrywania 

swojej wersji kolędy”. Fakt, utwór to 

tylko delikatne „brzdąkanie” na gitarze 

z subtelnym tłem klawiszowym, imitu-

jącym muzykę symfoniczną. Nic poza 

tym. A jednak zwala z nóg! Łagodność, 

minimalizm, czyste piękno subtelnych, 

gitarowych akordów. Jeff  po prostu 

śpiewa dźwiękami swoich sześciu strun. 

Kolęda ta nie jest szerzej znana w Polsce, 

ale dzięki swojej aranżacji brytyjski muzyk 

odkrywa przed nami jej niesamowity 

urok. Kilka prostych wersów wprowadza 

mistrzowsko w klimat świąt. Niecałe trzy 

minuty tego gitarowego kolędowania 

mogłyby zamykać dopiero co rozpoczęty 

album i zapewne nikt by się nie obraził. 

Na całe szczęście artysta dopiero co 

wprowadza nas w klimat swojej płyty.

Dalej Jeff  Beck uderza mocnymi rif-

fami gitarowymi w instrumentalnym 

„Hammerhead”. Bardzo rockowy klimat 

odciąga chwilowo od klimatu zadumy, 

ale głęboko zapada w pamięć harmonia-

mi klawiszowo-gitarowymi. Dalej mamy 

spokojniejszy, również instrumentalny 

„Never Alone”, a później artysta znów 

wraca do nieco bardziej świątecznych 

klimatów. Brawurowe wykonanie nie-

śmiertelnego „Somewhere Over the Rain-

bow" jest kolejnym mocnym uderzeniem 

na tym albumie. Znowu spokojny klimat, 

delikatne szarpanie strun, orkiestrowe 

tło... Ten znany utwór z fi lmowej adaptacji 

„Czarnoksiężnika z Krainy Oz” mocno 

utkwił w świadomości Amerykanów (i nie 

tylko), wykonywano go w wielu różnych 

wersjach. Wersja Jeff a Becka nadaje 

mu magicznego powiewu świeżości. 

Gitarzysta jak gdyby na nowo odkrył 

ten muzyczny standard i przedstawił go 

w nowych barwach. Prawdziwy hołd bez 

żadnych udziwnień. Jakby tego było ma-

ło, artysta umieścił też inną instrumen-

talną perełkę na swoim albumie. Pre-

mierowy „Serene” to kolejna delikatna 

i radosna opowieść instrumentalna, przy 

której zatrzymuje się czas. Czysta magia: 

piękne dialogi gitary elektrycznej i ba-

sowej, beztroski klimat, dźwięki płynące 

z głębi serca. 

Odstają od reszty płyty utwory wokalne, 

co nie znaczy, że są na średnim poziomie. 

Jazzowy „Lilac Wine” z wokalistką Imeldą 

May czy drapieżny, poruszający „There's 

No Other Me”, upiększony przez głos 

Joss Stone, to również przyciągające 

ucho dzieła. Cóż z tego, skoro w mię-

dzyczasie gitarowy wirtuoz powala pod-

niosłą aranżacją „Nessun Dorma” Pucci-

niego? Można złapać się za głowę. Albo 

rozkoszować się tym gitarowym dzie-

łem sztuki. Decyzję pozostawiam poten-

cjalnym słuchaczom.

W trakcie pisania tej recenzji doszedłem 

wreszcie do wniosku, dlaczego ostatnia 

płyta Jeff a Becka doskonale wpisuje się 

w klimat świąt Bożego Narodzenia. Nie 

tylko ze względu na otwierający album 

kolędę. Jest to bowiem prawdziwe dzieło 

artysty-rzemieślnika, jakim jest Jeff  Beck. 

A święta kojarzą mi się miedzy innymi 

z unikatowymi, nieraz skromnymi, dzie-

łami sztuki, które objawiają się w świą-

tecznych ozdobach. Taka też jest ta płyta. 

To doskonały pokarm dla duszy i bogata 

inspiracja artystyczna.             Wojciech Czeski

A jednak zwala z nóg

Jeff  Beck „Emotion & Commotion”

3 listopada we wsi Daszewice usiłowano podpalić pojazd mar-

ki Catapilar, a następnie podpalono kontener socjalny – straty 

wyniosły 1000 zł;

12 listopada w Mosinie przy ul. Sowinieckiej, pod nieobecność 

właścicieli domu jednorodzinnego skradziona została biżu-

teria i karty bankomatowe – straty 2100 zł;

13/14 listopada – nieznani sprawcy usiłowali ukraść samochód 

osobowy marki Volksvagen Polo w Mosinie o wartości 3.000 zł;

14 listopada w kablowni PKP miała miejsce kradzież zaworów 

główek kablowych, co było przyczyną braku łączności między 

Mosiną a Puszczykowem, sprawcy zostali zatrzymani;

10 listopada zniszczono drzewko ozdobne w Krośnie na 

terenie TBS, sprawcy byli nieletni, zostali zatrzymani, sprawę 

skierowano do sądu dla nieletnich;

14/15 listopada skradziono agregat tynkarski w domu jed-

norodzinnym w Mosinie wartości 14 tys. zł;

21/22 listopada we wsi Rogalinek skradziono samochód 

osobowy marki VW Pasat sprzed posesji domu jednorodzin-

nego, straty wyniosły 16 tys. zł na szkodę mieszkanki Poznania;

W dniach 26-30 listopada w Boleslawcu, z budowy domu 

jednorodzinnego skradziono przewody RTV, piecyk, rusztowa-

nia na szkodę mieszkańca Mosiny; 

29/30 listopada w Daszewicach skradziono aparat fotografi -

czny marki Canon, biżuterię złotą i srebrną, straty około 7 tys. zł.

Podczas kontroli Policji w listopadzie zatrzymano wielu pija-

nych kierujących pojazdami samochodowymi i rowerzystów, 

u których stwierdzono kilka promili alkoholu w wydychanym 

powietrzu.                                                                                                           (JSZ) 

Kronika kryminalna listopad-grudzień



Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klu-

bu Książki miało niecodzienny cha-

rakter. W otoczeniu pięknych medalionów 

z portretami Klaudyny Potockiej, boha-

terki naszego spotkania i szkicami ro-

mantycznego zameczku, którego ruiny 

do dziś znajdują się na wyspie Jeziora 

Góreckiego, mieliśmy okazję podyskuto-

wać nad książką „Promienna” autorstwa 

Dionizy Wawrzykowskiej-Wierciochowej. 

Oprawę grafi czną spotkania zapewnili 

nam członkowie działającej przy

MOK-u grupy plastycznej. Postać nie-

zwykłej głównej bohaterki książki przy-

bliżyła w swojej prelekcji Magdalena 

Olejniczak. Dzięki starodrukom zaprezen-

towanym nam przez panią Magdalenę 

i bezcennemu zeszytowi pochodzącemu 

z przełomu XIX i XX wieku, z odręcznymi 

zapiskami polskich pieśni patriotycznych 

przenieśliśmy się w odległe czasy zaborów.

Chociaż zdania czytelników co do formy 

i języka omawianej książki były podzielo-

ne, to wszyscy zgodnie uznali, że życie 

opisanej w niej bohaterki może być wzo-

rem zawsze aktualnych postaw patrio-

tycznych.

Wanda Bech

Portret damy

3232 rozmaitości

Jak zwykle wzruszyli publiczność
Spotkania zaprzyjaźnionych chórów z Mosiny, Czempinia, Kościana i Śremu na przełomie września 

i października stały się już tradycją. W tym roku organizatorem XI Spotkania Chóralnego był Chór „Lutnia” 
z Kościana. 

Zespoły śpiewacze zjechały do 

zabytkowego, drewnianego kościo-

ła p.w. Św. Mikołaja w Bonikowie koło 

Kościana.

Kościół ten wybudowano z drewna 

modrzewiowego w 1785 r. na miejscu 

wcześniejszego pochodzącego z XV 

wieku. Nad prezbiterium znajduje się 

belka tęczowa z datą budowy, zwieńczona 

barokowym krucyfi ksem. Główny ołtarz 

z pięknym obrazem Matki Boskiej 

z Dzieciątkiem pochodzi z lat 1620-1630.

Na cmentarzu natomiast znajduje 

się grobowiec ostatniego właściciela 

Bonikowa, Alfreda Chłapowskiego – mi-

nistra rolnictwa w rządzie Wincentego 

Witosa, ambasadora Polski w Paryżu, 

zamordowanego przez hitlerowców 

19 lutego 1940 r. w kościańskim więzieniu.

Podczas Mszy św. w intencji śpiewaków, 

którą odprawił ks. Maciej Wala zabrzmiały 

głosy połączonych chórów, wypełnia-

jąc swym pięknym i niecodziennym 

brzmieniem świątynię.

Po Mszy św. nastąpiła prezentacja po-

szczególnych uczestników spotkania. 

Wystąpił Chór „Harfa” z Czempina,  Chór  

„Moniuszko”  ze Śremu,  Mosiński Chór Św. 

Cecylii i na koniec gospodarz spotkania 

– Chór „Lutnia”  z Kościana.

Następnie śpiewacy i zaproszeni goście 

przemieścili się do sali Złota Kaczka 

w Kiełczewie, gdzie burmistrz Kościana 

podziękował wszystkim za wzruszające 

przeżycie, za czas poświęcony na 

przygotowanie poszczególnych utworów.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr 

Ruszkiewicz i burmistrz Maciej Kasprzak 

wręczyli prezesom i dyrygentom chórów 

pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Za rok organizatorem XII Spotkania 

Chóralnego będzie Mosiński Chór 

Kościelny p.w. Św. Cecylii.

(red.)

Fot. Z. Kramek
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Po zapoznaniu się z treścią legendy 

z książki profesora K. Kwaśniewskie-

go mam taki komentarz do niej: no nie, 

no nie, to jest takie nieładne, nieestetycz-

ne wręcz. Chyba takie coś ktoś w Poznaniu 

wymyślił specjalnie. Musiał być złośliwy, 

co do tego nie mam żadnych wątpliwości. 

Nie podoba mi się. Mnie elegant z Mosiny 

kojarzy się zawsze z czasami Stefana Czar-

nieckiego. Przecież ta prawda jest znana 

od dawna, wystarczy przeczytać naszą 

historię, że tak było, a nie, że tam jakieś 

onuce suszyli w sypialni na gwoździu; po-

dłe. To on, Stefan Czarniecki, marszałek czy 

hetman, ja już nie pamiętam dokładnie, 

miał powiedzieć: „...jam nie z soli ani z roli, 

ale z tego co mnie boli...”. O widzicie, tak 

powiedział! Z tymi Szwedami walczył jak 

równy z równym, aż do Danii za nimi po-

jechał. Ba, przepędził ich z Polski, normal-

nie ich wypędził, taki był waleczny. Strachu 

im napędził, że nie wiem co, a łupił ich 

chowając się po lasach. A w Mosinie przez 

całą zimę siedzieli i nasi krawcy poszyli im 

całkiem nowe mundury. Wszystkim. Pew-

no, że wszystkim, a czemu by nie. Naszyli 

się całą zimę, oj naszyli i musieli zdążyć 

proszę was. A co mieli nie zdążyć, przecież 

całą zimę tutaj siedzieli i kiedyś się wojo-

wało w tym czasie, a wiecie, jakie kiedyś 

były zimy. Jak się zaczęła późną jesienią, 

to aż do wczesnej wiosny trwała, a czasem 

nawet i dłużej. A śnieg jak zaczął padać, 

to leciał i leciał. Nikt go wtedy nie odgar-

niał, bo po co. Popijali sobie 

miód, orzechy łupali i tak żyli. 

A tych żołnierzy trochę by-

ło, skoro tak Szwedów po-

gonili, a do tego musicie 

dodać konie i tabory. Sły-

szałem na pewno, że tutaj 

w Mosinie przebywali wszy-

scy jego żołnierze, wyobra-

żacie to sobie? Cała armia. 

A jak mróz puścił na dobre, wtedy oni 

wystrojeni, odstrzeleni od stóp do głów 

zajechali do Poznania i od razu ich 

nazwali elegantami z Mosiny i to jest 

jasne jak słońce, że tak było, a nie tam 

jakieś onuce w sypialni.

Co wam opowiedziałem, nie brzmi 

ładniej, widać nie wszystkim się podoba. 

A w ogóle to w moim gabinecie cały czas 

na biurku stoi ten twój elegant lub co 

najwyżej w pobliżu. Ja go muszę mieć 

cały czas na widoku, a inaczej mówiąc, 

pod ręką. Bo widzisz, do mnie przychodzą 

różni pacjenci i ja nigdy nie mogę być 

pewna, że mnie który nie zaatakuje 

albo co innego. On mi daje poczucie 

pewności siebie, że w razie czego mogę 

się nim bronić. Swoją wagę ma i tak 

w sam raz daje się ładnie złapać. Niko-

mu nie zawadza, stoi sobie i mnie pilnu-

je. Jakby mi ktoś w chorobie chciał 

krzywdę zrobić, to co ja słaba kobieta 

mogę począć. Pieczątką w niego, dłu-

gopisem go, a może kalendarzem. E nie, 

chyba mało realne. Od czasu jak u mnie 

stoi, normalnie czuję się pewniej.

Roman Czeski

Zakupy ze stylistką

- kaprys czy konieczność?

– Kim jest i czym zajmuje się Osobista 

Stylistka?

– Jestem specjalistką ds. wizerunku, pro-

wadzę fi rmę OsobistaStylistka.com.pl 
świadczącą konsultacje wizerunkowe, 

porady w zakupach i przeglądy szafy. 

Jestem po to, aby dobrać garderobę do 

osobowości, zajmowanego stanowiska 

i charakteru, skompletować zestawy ubrań 

i doradzić jak łączyć wszystkie elementy 

stroju w jedną, spójną całość. Warsztatem 

mojej pracy jest kolor, krój, umiejęt-

ność podkreślenia zalet sylwetki i ukrycia 

niedoskonałości. Nie przebieram swoich 

Klientów, nie stylizuję ich, chcę żeby sami 

znaleźli swój styl, a moje wskazówki mają 

im tylko w tym pomóc. Dzięki temu taka 

porada nie jest jednorazowa, a Klient  

znacznie więcej wynosi ze spotkania. Uczy 

się jak zrobić zakupy i odnieść sukces.

– Jak przebiega spotkanie z Osobistą 

Stylistką? 

– W zależności od wybranej opcji spoty-

kamy się w domu klienta lub w centrum 
handlowym. Przegląd szafy trwa od 
1 do 2 godzin, zakupy w zależności od iloś-
ci i budżetu od 2 do 4 godzin. Najczęś-
ciej kompletuję całe zestawy ubrań, 
dobieram je tak, aby pasowały do 
posiadanej garderoby, robię też listę co 
warto dokupić, dzięki czemu nie trzeba od 
razu wymieniać całej szafy. Po spotkaniu 
przesyłam skrypt, w którym zawarty jest 
pełen opis sylwetki i typ kolorystyczny 
oraz lista rzeczy, która powinna znaleźć 
się w każdej szafi e. Wiedza ta pomoże 
uporządkować ciuchy, które już posiada-
my i będzie bardzo przydatna przy zakupie 
nowych.

– Jak skorzystać z usług Osobistej 
Stylistki i jaki jest koszt?  

– Najlepiej zadzwonić i umówić się 
na spotkanie, chętnie odpowiem na 
wszystkie pytania i rozwieję wątpliwości. 
Koszt to 100 pln za pierwszą godzinę, 
50 pln za każdą następną zakupów czy 
przeglądu szafy. Inwestycja zwraca się 
w krótkim czasie, a dobry wygląd skute-

cznie poprawia samopoczucie. Wybiera-

jąc się ze mną na zakupy Klient przekona 

się, że zamiast drakońskiej diety, dla 

osiągnięcia pierwszych efektów wystarczy 

dobrze dobrany fason spodni, czy odpo-

wiedni kolor sukienki.

Kasia Kwiatkowska, Osobista Stylistka

tel.  665 408 240

                   Zapraszam!

Zakupy ze stylistką stają się coraz popularniejsze. Mimo, że jest to dodatkowy wydatek pozwalają oszczędzić czas 
i uniknąć nietrafi onych wyborów. Z usług stylistki korzystają nie tylko kobiety, ale coraz częściej mężczyźni, którzy 
świadomi konieczności dobrego wyglądu są bardzo otwarci na wszelkie sugestie.
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W listopadzie do rąk mosinian trafi ł pierwszy numer 

„Kuriera Mosińskiego“, wydawanego przez Stowarzyszenie 

Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska, którego przedstawiciele 

sprawują władzę  w gminie Mosina oraz posiadają  większość 

w Radzie Miejskiej. Od tego typu wydawnictwa możnaby ocze-

kiwać  rzetelności w przedstawianiu faktów oraz choćby pozorów 

bezstronności w omawianiu problemów. Niestety, cała publikacja 

ma charakter laurki w tekstach omawiających wiekopomne 

dokonania samorządowców i lekceważącego pamfl etu w miej-

scach, gdzie odnosi się  do argumentów adwersarzy. Jako miesz-

kańcy Puszczykowa zaangażowani w działania przeciw 

rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 430, czujemy się  zmuszeni 

sprostować informacje przedstawiające nas w niekorzystnym 

świetle. 

Otoż, w tekście zatytuowanym „Wyczekiwana przebudowa drogi 

430“ przedstawiono inwestycję  jako niesłychanie niezbędną i wręcz 

zbawienną  dla mieszkańców Mosiny, ale niestety, blokowaną przez 

grupę  kilkudziesięciu mieszkańców Puszczykowa. Napisano o nas 

między innymi: „Niestety plany przebudowy uruchomiły już pierwsze 

protesty. Grupa mieszkańców Puszczykowa domaga się  np. aby 

na terenie ich miasta droga pozostała w jak najmniej zmienionym 

kształcie. W tle tego protestu pojawia się  oczywiście słowo wytrych 

„ekologia i ochrona środowiska.“ Zacytowany fragment po pierwsze 

dezawuuje znaczenie protestujących przedstawiając ich jako bliżej 

nieokreśloną  grupę mieszkańców. Prawda jest taka, że przeciw 

planom rozbudowy drogi protestuje Stowarzyszenie Ochrony Kraj-

obrazu i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny, które 

zebrało około 1000 podpisów przeciw inwestycji. Działania te 

wspiera także Stowarzyszenie Przyjaciół  Puszczykowa oraz specjal-

nie założony blog Zielone Puszczykowo, który już  zgromadził blis-

ko 400 fanów, a odnotowuje stale rosnącą liczbę wyświetleń. Po stro-

nie mieszkańców opowiedział się także poseł Arkady Fiedler, członek-

założyciel Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu. Jakkolwiek byśmy 

nie defi niowali słowa „grupa“ zasięg naszych działań przekroczył 

z pewnością ramy tego pojęcia.

Po drugie, autor tekstu sugeruje, że przeciwnicy rozbudowy cho-

wają  się  za argumentami ekologicznymi, jednocześnie lekceważą-

co je zbywając. Jeśli już redakcja „Kuriera“ chce się odnieść do naszych 

argumentów, to niech najpierw uważnie je przeczyta i postara 

się zrozumieć. Owszem, podnosimy argumenty, że rozbudowa drogi 

to zagrożenie dla Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz terenów 

chronionych w ramach europejskiego programu Natura 2000. 

Nie trzeba wielkiej wyobraźni, aby stwierdzić, że Wielkopolski Park 

Narodowy przecięty szeroką drogą  szybkiego ruchu z  potężnymi 

rondami  to nie jest sensowny pomysł. Słabiej zorientowanym 

przypominamy, że droga przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie 

ściśle chronionych rezerwatów. Nie jesteśmy malowanymi ekologami, 

naprawdę zależy nam na tym, żeby WPN się rozwijał i lepiej chronił 

resztki podpoznańskich lasów, przytaczamy jednak także argumen-

ty z ekologią bezpośrednio nie związane. 

Ważnym argumentem przeciw rozbudowie drogi 430 jest 

przykład zachodnich aglomeracji. Otóż przez jakiś czas rozwijały 

się  one w sposób lansowany do dziś  m.in. przez władze Mosiny. 

Mieszkańcy opuszczali centra miast i przenosili się na przedmieścia, 

gdzie za mniejsze pieniądze mogli nabyć  mieszkania lub domy 

o wyższym standardzie. Jedynym mankamentem był trudny dojazd 

do centrum, w którym pozostała większość funkcji administracyj-

nych, rozrywkowych, edukacyjnych i usługowych. Na to lekarstwem 

miały być  szerokie arterie rozchodzące się  gwiaździście na przed-

mieścia. Ich powstawaniu przyklaskiwali mieszkańcy, ale i de-

Bardzo droga droga
weloperzy, którzy mogli budować coraz więcej osiedli, po-

nieważ  poprawiał się  dojazd do nich. W ten sposób coraz więcej 

mieszkańców wynosiło się  na przedmieścia, centrum aglomeracji 

marniało, a drogi korkowały się znowu, bo działał mechanizm więcej 

dróg – więcej osiedli – więcej mieszkańców – znowu więcej dróg itd. 

Poznań „dzięki“ bezrefl eksyjnej i krótkowzrocznej polityce władz 

już stał się podobnym obwarzankiem – w środku coraz bardziej pus-

ty, na zewnątrz obudowany wianuszkiem nowych osiedli.

Nie jesteśmy Don Kiszotami, wiemy, że nie powstrzymamy 

mieszkańców przed wynoszeniem się  z  Poznania. Zrobić  to mogą 

tylko władze tego miasta, które już  nieśmiałe próby w tym celu 

podejmują. Jesteśmy natomiast pewni, że można ten proces zra-

cjonalizować, jeśli położy się  większy nacisk na rozwój 

komunikacji publicznej. W tej chwili istnieje ona w szczątkowej 

i karykaturalnej formie. 

Zaniechania jakich dopuściły się  władze województwa, powia-

tu i gmin w tej kwestii wołają  o pomstę  do nieba. Mamy do 

czynienia z  sytuacją, gdy władze województwa chcą lekką 

ręką  wydać  500 milionów złotych na poszerzenie drogi, podczas 

gdy do tej pory nie potrafi ły uruchomić  sensownej kolei 

aglomeracyjnej zintegrowanej z  komunikacją autobusową, 

infrastrukturą parkingową i rowerową. Dziś wydaje się pieniądze 

na autobus jeżdżący z  Mosiny przez Puszczykowo do Dębca, który 

nie jest żadną konkurencją dla jazdy samochodem. Nie trzeba 

dużej wyobraźni, żeby pomyśleć  o krótszych trasach autobusów 

(czy nawet busów) dowożących mieszkańców na pociąg, który 

w 15-20 minut dowiezie nas do centum miasta. Władze Mosiny 

dużo mówią  o rozwoju i nowoczesności – może zatem pojadą 

sobie obejrzeć  komunikację  w Berlinie czy Kopenhadze i zaczną 

lobbować  za naprawdę  nowoczesnymi rozwiązaniami? Indywi-

dualna komunikacja samochodowa to jest pomysł najmniej opła-

calny zarówno z punktu widzenia ekologii jak i ekonomii (no chyba, 

że chodzi o interes sprzedawców aut).

Argumenty komunikacyjne i ekologiczne uzpełniamy argumen-

tem urbanistycznym. Wiemy, że władze Mosiny będą  miały kłopot 

z  jego zrozumieniem, bo stawiają  osiedla gdzie popadnie, nie 

zaprzątając sobie głowy nie tylko przyrodą  czy urbanistyką, ale 

nawet infrastrukturą drogową, mamy jednak nadzieję, że mieszkań-

cy wykażą się  większym zrozumieniem. Puszczykowo, przez które 

ma przebiegać  poszerzona droga 430 to przykład letniska, które 

z  czasem przekształciło się  w oryginalne założenie miasta pełnego 

ogrodów i pięknych willi. Zarówno układ ulic jaki i charakter 

oraz krajobraz miasta powinien być pieczołowicie chroniony, 

ponieważ  próżno szukać  podobnego przykładu nie tylko 

w okolicach Poznania, ale i w całej Polsce. Poszerzona droga 

przetnie miasto na dwie oddzielne części, nie tylko niszcząc deli-

katną  strukturę  miasta, ale też separując skutecznie jego położoną 

na wzgórzach część  od dolnej części z  infrastrukturą  handlową 

i administracyjną. Również  wycięcie starych drzew i wyburzenie 

domów będzie sporym uszczerbkiem dla naszego miasta. Nie 

rozumiemy, dlaczego Mosina chce koniecznie zniszczyć  nasze 

miasto. Rozumiemy, że trzeba się  rozwijać, ale dlaczego jedni 

mają się rozwijać kosztem drugich?

Istotne znaczenie dla naszej argumentacji ma także ochrona 

naturalnych polderów, na których rozlewa się  rzeka Warta, co 

chroni przed zalaniem pobliskie miejscowości. Poszerzenie drogi 

kosztem polderów nie tylko zniszczy piękny krajobraz, ale wystawi 

na niebezpieczeństwo powodzi i podtopień tereny w Łęczycy 

i Puszczykowie. Niestety, projektanci obecni na konsultacjach za-

miast rozwiać nasze obawy tylko je wzmocnili. Podobnie jest zresztą 

z  obawami dotyczącymi podcięcia skarp nad drogą, które mogą 

spowodować osuwiska oraz przejściami dla zwierząt, które projektan-

(dokończenie na str. 36)
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                        (dokończenie ze str. 35)

ci umieścili w taki sposób, że zwierzęta wejdą  w środek pod-
mokłego i często zalewanego terenu. 

Tyle o naszych argumentach, które od roku są   dostępne i do-
kładnie uzasadnione na blogu Zielonego Puszczykowa oraz 
pojawiały się  w publikacjach prasowych. Redakcja „Kuriera 
Mosińskiego“ w żaden sposób się do nich nie odniosła, pisząc jedynie, 
że budowa - rozbudowa drogi i większy ruch, który spowoduje jest 
mniej szkodliwa dla przyrody niż  samochody stojące w korkach. 
Ale my nigdy nie twierdziliśmy, że korków nie należy zlikwidowć, 
postulujemy natomiast delikatniejsze środki realizacji tego celu, 
takie jak np. przebudowa przejazdu w Lasku (to najbardziej korko-
genne miejsce na trasie), usprawnienie przejazdu przez skrzyżowa-
nia na wysokości Puszczykowa (wydzielenie pasów do skrętu, 
inteligentna sygnalizacja) oraz przebudowa układu ulic w samej 
Mosinie, bo to na wjeździe do tego miasta tworzą  się  duże korki 
i nkit nas nie przekona, że przestaną  się  tworzyć, jeśli na wysokości 
Puszczykowa będą dwa pasy ruchu. 

Argumentację redakcji „Kuriera Mosińskiego“ najlepiej oddaje 
taki fragment: „Jednak o ile Puszczykowianie fatalną  sytuację  na 
drodze mają  właściwie na stosunkowo krótkim odcinku – tylko do 
przejazdu kolejowego, bo potem mogą się  już dostać do Poznania 
przez Luboń, Mosinianie mają  do pokonania znacznie dłuższy 

odcinek korkującej się  drogi 430“. O co tu chodzi? Przecież  przez 
Luboń mogą  jeździć zarówno mieszkańcy Mosiny jak i Puszczyko-
wa. Ani to nie jest lepsze rozwiązanie, ani jakoś szczególnie zare-
zerwowane dla puszczykowian. Odcinek, jaki muszą  pokonać 
mieszkańcy Mosiny, aby dojechać  do Poznania jest raptem od 
1 do 4 km dłuższy, przy czym większość  tego dodatkowego od-
cinka prowadzi przez las i jeśli zdarzają  się  na nim korki, to już  na 
rogatkach Mosiny. Doprawdy nie widzimy powodu, dla którego 
w Puszczykowie trzeba burzyć domy, wycinać  drzewa i ni-
szczyć  układ urbanistyczny, żeby rozwiązać  problem Mosiny 
z  jednym skrzyżowaniem, zaspokoić nieposkromiony apetyt 
deweloperów na zyski z nowych osiedli (czytelnikom zwracamy 
uwagę, że dziwnym trafem największym reklamodawcą 
„Kuriera Mosińskiego“ jest czołowa fi rma deweloperska) 
a władze samorządowe różnych szczebli zwolnić  z  obowiązku 
zapewnienia komunikacji publicznej na odpowiednim pozio-
mie.  

Gabriela Ozorowska,
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa,

Piotr Wojnowski,
prezes Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu 

i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny,
Marcin Muth,

redaktor strony zielone-puszczykowo.pl .

Przedsiębiorca, który zamierza otworzyć fi rmę, kieruje 

swoje kroki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego, za-

trudniający dodatkowo do Państwowej Inspekcji Pracy. 

Niewielu wie, że oprócz wymienionych instytucji, należy 

fakt wykonywania działalności zgłosić do Głównego Inspe-

ktoratu Ochrony Środowiska , Urzędu Marszałkowskiego  lub 

Urzędu Miasta  w celu uzyskania stosownych pozwoleń. 

Brak pozwoleń grozi poważnymi konsekwencjami: od kar 

w wysokości od 5000 zł. do zamknięcia fi rmy. Wszystkie 

przykre konsekwencje związane z brakiem uzyskania po-

zwolenia wynikają  z odpadów, które wcale nie muszą być 

niebezpieczne.

W Polsce istnieje wiele instytucji, które zajmują się kontrolą 

właściwego zabierania, składowania i unieszkodliwiania od-

padów. Znany i niedoceniany jest Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska, którego kontrole mogą odbyć się o każ-

dej porze dnia i nocy, i co najważniejsze: bez zapowiedzi. Jego 

kary są  bardzo dotkliwe w przypadku niewypełniania obo-

wiązków wynikających np. z ustawy o odpadach lub roz-

porządzeniach. W 2011roku w samych Poznaniu było nało-

żonych 17 kar, natomiast w 2012r. już w pierwszym półroczu 

było ich aż 19 (dane ze str. WIOŚ). – odpowiada nam specjalista 

ds. odpadów  Syco Rafał Hildebrandt. 

Toner, świetlówka, kabel, gruz, tynk, cegła, karton, folia 

strech, smar, opakowanie po smarach, olejach, monitor, 

drukarka, niepotrzebne dokumenty, resztki aluminium, 

fi ltry, zużyte części wymienne – to są przykłady odpadów, 

które nieodpowiednio unieszkodliwiane mogą w przyszłości 

przynieść przedsiębiorcy wielotysięczne mandaty. 

Jak przyznaje wielu właścicieli nie zawracają sobie głowy 

„tymi śmieciami” – a powinni, gdyż z ich powstawaniem 

w fi rmie wiąże się konieczność sporządzenia kilku sprawoz-

dań, za których brak również są kary. 

Większość przedsiębiorców szeroko otwiera oczy, gdy 

podczas kontroli Pani Inspektor żąda kart przekazania opadu, 

w protokole pisze o źle składowanym oleju, a w magazynie 

znajduje odpady, których ilość wymaga pozwolenia. Łukasz 

Bielerzewski ekspert Syco ds. odpadów relacjonuje nam 

przebieg pewnej kontroli: „Przedsiębiorca miał bardzo dużo 

makulatury, Pani  z kontroli chciała wiedzieć co z nią zrobi. 

Niedoinformowany stwierdził, że spali zimą w piecu na hali... 

a wystarczyło powiedzieć, że przekaże pracownikowi i uniknął-

by mandatu.”  To tylko jeden z przykładów. 

„– To są samobójcze zachowania przedsiębiorców, którzy 

myślą, że jak papier mogą palić u siebie w domu, to w fi rmie 

też.”  - komentuje Łukasz Bielerzewski „– Należy pamiętać, że 

będąc przedsiębiorcą podlegamy określonej ustawie. Musimy 

zastanowić się, czy odpad, który chcemy wrzucić do kubła 

„komunalnego” nie należy oddać fi rmie, która zajmuje się 

odzyskiem lub utylizacją odpadów. Czy z zebranych odpadów 

nie należy sporządzić sprawozdań, a jest z czego wybierać. 

Rocznie należy ich przesłać do odpowiednich instytucji mini-

mum trzy, a w przypadku sprowadzania towarów w zagra-

nicy ten wachlarz się poszerza. Myli się ten, kto uważa, że kon-

trola nie dojdzie do tego jakie odpady były w fi rmie. Podsta-

wowe źródło to faktury, ale także oględziny. Kontrolerzy przy-

znają: ten kto nie zajmuje się odpadam, nie ma żadnej szansy 

na obronę w razie inspekcji: brakuje kart przekazania odpa-

dów, sprawozdań, a odpady znajdują się w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych. I myli się ten, kto uważa, że urzędnicy się 

nie znają. Już dwa ostatnie lata pokazują, że ilość kontroli 

dramatycznie wzrasta, a rząd zapowiada na 2013 r. jeszcze 

więcej.” 

Czy każda fi rma musi przejmować się odpadami. „Niestety 

tak. Ustawa jasno precyzuje: każdy kto wytwarza odpady, 

a z działalności zawsze są odpady. Niektóre fi rmy, np. jak bu-

dowlane mają wręcz obowiązek uzyskać zatwierdzenie pro-

"gramu gospodarki odpadami” – wyjaśnia Rafał Hildebrandt 

z Syco. 

Opady będą nam już towarzyszyć zawsze, dlatego trzeba 

się nimi odpowiedni zająć.

Odpady (nie)bezpieczne dla fi rmy
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Msza święta w intencji Ojczyzny od-
prawiona w kościele parafi alnym 

pw. Św. Mikołaja w Mosinie rozpoczęła 
w tym roku obchody rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. W uro-
czystym nabożeństwie oprawę muzyczną 
zapewnili muzycy ze Stowarzyszenia Mu-
zycznego Orkiestra Dęta im hm. Antonie-
go Jerzaka oraz Chór Kościelny pw. Św. Ce-
cylii. W nabożeństwie uczestniczyły także 
poczty sztandarowe i zaproszone delega-
cje. Po Mszy świętej wszyscy przemasze-
rowali pod pomnik na placu 20 Październi-
ka, gdzie złożono wiązanki kwiatów i za-
palono znicze. Burmistrz Mosiny, Zofi a 
Springer podziękowała wszystkim za ak-
tywny udział w uroczystości oraz za wy-
wieszenie w tym dniu fl ag narodowych. 

Z placu wszyscy udali się do Mosińskiego 
Ośrodka Kultury gdzie przygotowano dal-
szą część obchodów rocznicy, której 
głównym elementem był koncert Krysty-
ny Prońko. Jednak zanim na scenie po-
jawiła się znana artystka, goście usłyszeli 
wiązankę słowno-muzyczną w wykonaniu 
Marty Budzyńskiej, nawiązującą tematy-
cznie do obchodów odzyskania niepo-
dległości przez nasz kraj. Na ręce Prezesa 
Przemysława Pilarskiego złożono podzię-
kowania dla Gospodarczego Banku Spół-
dzielczego, który był sponsorem uro-

czystości. Oddanie hołdu Prezydentowi RP 

Edwardowi Raczyńskiemu 

Władze samorządowe i mieszkańcy Mo-

siny nie zapominają w tym dniu także 

o Prezydencie RP Edwardzie Raczyńskim 

spoczywającym w krypcie kościoła w Ro-

galinie. W czwartek 8 listopada 2012 ro-

ku przedstawiciele samorządu Gminy Mo-

sina złożyli wiązanki kwiatów na grobie 

hrabiego Raczyńskiego. W tym roku na 

pomniku hrabiego stanął także znicz od 

radnych z... Krakowa. Znicz został przysła-

ny pocztą z prośbą o zapalenie na grobie 

E. Raczyńskiego, który jest Honorowym 

Obywatelem Krakowa.                                    (red.)

Święto Niepodległości w Mosinie
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SPRZEDAM
DOM

na granicy
Mosiny i Puszczykowa

działka 1000 m2

tel. 660 031 893

pięknie, ustronnie
położony

3838

Mosina, ul. Śremska 86

Mosina, ul. Grabowa 1/Leszczyńska

Mosina, Pl. 20 Października 2

Śrem, ul. Matuszewskiego 5

Kościan, ul. Wrocławska 26

Szamotuły, ul. Poznańska 15
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! 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
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NAUCZYCIEL

języka angielskiego
UDZIELI

KOREPETYCJI
tel. 880 546 922

UCZYCI

ka aannggiieellsk

KUPIĘ
grunt rolny

lub
gospodarstwo
tel. 531 998 603
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USŁUGI PŁYTKARSKIE
Łazienki, salony kąpielowe
� szpachlowanie, malowanie
� zabudowy karton-gipsem
�  remonty instalacji:

wod.-kan., c.o., elektryczne
� montaż drzwi, okien
� ocieplanie, elewacje
� gwarantujemy solidność, długoletnie doświadczenie

� transport i niezbędny sprzęt

Wiry, ul.  Łęczycka 83
tel. 500 335 905

w transporcie 
międzynarodowym

i krajowym

ZATRUDNIĘ 
KIEROWCÓW
z kategorią C + E

tel. 604 074 202

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

Biuro
Doradztwa Prawnego

Mosina, ul. Brzozowa 2

tel. 503 056 887
Porady, pisma, pozwy,

opinie, umowy...
Z zakresu prawa:

cywilnego, rodzinnego,
spadkowego,

administracyjnego,
ubezpieczeniowego,

budowlanego

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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SPRZEDAM mieszkanie o powierzchni 115 

m2 w Środzie Wielkopolskiej na nowym 

osiedlu w bardzo dobrej lokalizacji. Miesz-

kanie posiada duży balkon, 2 piwnice

i jest umeblowane. Kontakt: tel. 602 512 615.

KUPIĘ samochód do 3,5 tysięcy, może 

być do remontu. Tel. 514-897-118.

MIEJSCE na reklamę Szosa Poznańska

- Mosina. Tel. 61 8191727.

DZIEŃ dobry. Jestem sumienna,dokładna 

i poszu kuje pracy jako sprzą taczka. Na 

tere nie Mosiny-Puszczykowo. Chęt nie po-

sprzą tam, umyję okna.

Numer tele fonu: 669–129-308.

Z WYKSZTAŁ CE NIA jestem położną,

2 lata pra co wa łam w klu bie malu cha i zaj-

mo wa łam się dziećmi od 6-miesiąca do 

4 lat. Obec nie zaj muję się 4-miesięcznym 

syn kiem i z wielką przy jem no ścią zaopie-

kuję się dziec kiem u sie bie w domu, bądź 

u dziecka. Cechuje mnie spo kój i cier-

pli wość, bar dzo lubię prace z dziećmi 

i myślę, że reali zuje się w roli opie kunki, 

gdyż jest to praca w któ rej widzę że to 

co robię przy nosi efekty w postaci rado-

ści dziecka. Wie cej infor ma cji oraz nr tel. 

podam drogą mailową.

FIRMA dzia ła jąca na tere nie Gminy Mo-

sina i oko lic, przyj mie zle ce nie na na 

wyko na nie odwiertu i/lub rege ne ra cji 

studni. Firma działa w branży już 10 lat, 

posia damy doświad cze nie i zapew niamy 

pro fe sjo nalne wyko na nie zle ce nia oraz 

gwa ran cję trwa ło ści studni.

Tel. kont.: 515 285 459.

ZAJ MU JEMY sie sku pem Mer cedesów 

190D na tere nie całego kraju. Auto może 

być w dowol nym sta nie technicznym, 

uczciwa zapłata. 721–605-052.

PRACA W WIELKIEJ BRYTANII
Dobre stawki, UMOWA O PRACE STAŁA, 

mecha nik samo cho dowy oso bowe / 

cię ża rowe TYLKO Z DOŚWIADCZENIEM 

W AUTORYZOWANYCH SERWISACH!

Pro simy o CV na:

talent@horizonsrecruitment.co.uk

LOKALE do wyna ję cia w wyre mon-

to wa nej 10-let niej kamie nicy w Mosi-

nie przy ul. Waw rzy niaka 9 (skrzy żo-

wa nie ulic Śrem skiej i Lesz czyń skiej).

Tel. 660 031 893.

POSZU KUJE pil nie lokalu na uslugi i han-

del. tel. 507–804-767 lub 795–052-304.

WITAM ser decz nie, ogło sze nie wysta-

wiam w imie niu mojej Mamy, która 

aktu al nie poszu kuje dziecka/dzieci, któ-

rymi mogłaby się zaopie ko wać. Przez 

kilka ostat nich lat zaj mo wała się opieką 

nad dziećmi w wieku 1–5 lat i doce lowo 

wła snie z takimi malu chami chcia łaby 

pra co wać. Jest w pełni pro fe sjo nalna 

i naprawdę lubi swoją pracę. Opty malna 

loka li za cja to Puszczykowo/Mosina.

Tele fon kon tak towy: 607091227.

MALO WA NIE, szpa chlo wa nie, tape to wa-

nie, mon taż paneli i pły tek podłogowo-

ściennych, pod wie sza nie sufi  tów, usta-

wia nie ścia nek, wyle wa nie posa dzek. 

Ocie pla nie domów i innych budyn ków.

Tel kon tak towy 781–229-695.

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

ZATRUD NIĘ osobę do sprzą ta nia domu. 

Loka li za cja Mosina. Wię cej infor ma cji 

pod nume rem 515–222-929.

STO WA RZY SZE NIE Środo wi sko Dla Nie-

peł no spraw nych Eko Salus poszukuje 

osoby na sta no wi sko Wartownik/

Ochroniarz z orze cze niem o nie peł no-

spraw no ści. Miej sce pracy: Poznań/ teren 

budowy. Wymiar czasu pracy: sys tem 

rów no ważny 12/24. Zakres obo wiąz ków:

obchód obiektu chro nio nego, wpisy 

w doku men ta cję, wyda wa nie klu czy. 

Wyma ga nia: orze cze nie o nie ka ral no ści, 

brak prze ciw wska zań lekar skich do wy-

ko ny wa nia pracy bez bez po śred niego 

nadzoru.

CZEŚĆ, mam na imię Anna i jestem 

z Mosiny. Jestem młodą, 25 let nią i am-

bitną osobą, poszu ku jącą pracy, naj le-

piej na sta no wi sko sprze dawcy, obsługi 

klienta mam doswiad cze nie w branży od 

4 lat pra co wa łam na sta cji Paliw Orlen. 

Inte re suje mnie też praca każda i powa-

żna. Otwie ram się na wszel kiego rodzaju 

pracy, ponie waż jestem osobą otwartą, 

odpo wie dzialną. Cze kam na odpo wiedź 

i mam nadzieję że w nie dłu gim cza sie 

będę mogła roz po cząć z kimś cie kawą 

współpracę. Tel.: 791755330.
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