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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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Na grudniowej sesji radni RM w Mo-

sinie podjęli uchwałę w sprawie 

budżetu na rok 2013. Dochody gminy 

zostały zaplanowane w wys. ok. 80 mln 

złotych, wydatki ok. 76 mln.  Najwięcej 

gminnych pieniędzy pochłoną jak co ro-

ku wydatki na oświatę i będą stanowiły 

39 procent  wszystkich zaplanowanych 

do wydania pieniędzy. Przeciwko budże-

towi głosowali radni Koalicji Samorządo-

wej i Praworządnej Gminy. Nie obeszło się 

bez krytyki ze strony opozycji, a kluby Jana 

Marciniaka i Małgorzaty Twardowskiej za-

proponowały cięcia w wydatkach, na któ-

re w głosowaniu nie uzyskały poparcia 

większości radnych. Te propozycje zgło-

szone jako wnioski na sesji skrytykował 

radny Jerzy Falbierski przypominając, 

że prace nad budżetem odbywały się 

w komisjach i wydawało się, że radni wów-

czas doszli do porozumienia. Na krytykę 

Jana Marciniaka zareagowała burmistrz 

Zofi a Springer: – Szanowni państwo, dla 

mnie jest to trochę demagogiczne, gdyż 

państwo szukacie oszczędności porównu-

jąc budżet zeszłoroczny z tegorocznym, 

a planowanie przecież nie jest tylko po-

równywaniem wydatków. Nie zastanawia-

liście się nad tym, że wszystko drożeje, że 

wzrasta zakres zadań gminy. Jeżeli się roz-

wijamy, powstaje np. więcej świetlic, więcej 

punktów świetlnych – wzrastają wydatki 

za energię. Nie można tych kosztów po-

równywać do ubiegłego roku. 

Przeciwko zachowaniu J. Marciniaka, któ-

ry komentował działania radnych klubu 

NRM ostro zaprotestowała Maria Krauze: 

– Bardzo prosimy, żeby pan przestał obrażać 

nas radnych i burmistrza, bo dzieje się to 

nie po raz pierwszy i proszę traktować nas 

w sposób odpowiedni.

Jaki jest tegoroczny budżet?

– Ogólnie mówiąc jest to budżet skon-

struowany dość bezpiecznie, zarówno po 

stronie dochodów jak i wydatków, mówi 

skarbnik Maria Borowiak. – Jest spowolnie-

nie gospodarcze i nie ma się co łudzić, że 

Mosina będzie zieloną wyspą. Tym nie mniej 

to bezpieczeństwo jest, myślę, zachowane 

w każdym wymiarze, w tym również w wy-

miarze spłaty kredytów i pożyczek, wykupu 

obligacji i wydatków bieżących. Zadłużenie 

zakładane na koniec roku 2013 wyniesie 

31,27 %. Zadłużenie gminy spada, ponieważ 

nie zaciągamy kolejnych pożyczek i nie emi-

tujemy obligacji, lecz spłacamy wcześniej 

zaciągnięte zobowiązania, stąd ta malejąca 

z roku na rok tendencja.

Burmistrz Zofi a Springer: – Cieszę się, że 

budżet został uchwalony w grudniu, bo kil-

ka lat wstecz następowało to w marcu lub 

styczniu i musieliśmy pracować na prowi-

zorium budżetowym. Tegoroczny budżet 

jest bezpieczny, realny, chociaż dużo zabie-

gów będzie wymagała sprzedaż mienia ko-

munalnego, bo jednak pozyskać kwotę oko-

ło 7 mln nie będzie łatwo. Będziemy reali-

zować inwestycje już rozpoczęte i te, na któ-

re jest szansa, że dostaniemy dofi nansowa-

nie, bardzo ważnym zadaniem, o co zabie-

gają wszyscy radni jest rozbudowa szkoły 

w Krośnie.                                                                         E.B.

Jaki jest tegoroczny
budżet gminy?

Po przeszło 100 latach kamienica przy 
ul. Wawrzyniaka 9, którą wybudował Jó-

zef Świetlik w 1911 roku została gruntownie 
wyremontowana. Właściciel cieszył się wielkim 
szacunkiem ówczesnej społeczności Mosiny, 
był prawym i dobrym obywatelem.

Miło nam poinformować, że w budynku już 
niedługo będzie się mieścić (na piętrze) re-
dakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej, a na 
parterze w styczniu rozpoczyna działalność 
Notariusz (pierwszy na naszym terenie). 
Na drugim piętrze w lutym rozpocznie dzia-
łalność pracownia architektoniczna świetnych 
mosińskich architektów. Na zagospodarowanie 
czeka 100 m. kw. lokalu na parterze, pewna 
koncepcja już jest, ale na razie nic więcej 
zdradzić nie możemy. Są jeszcze wolne lokale 
do wynajęcia. Tel. 660 031 893.                        (red.) 

Stu letnia kamienica w Mosinie odzyskała blask
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Z  taką opinią nie zgadza się ani burmistrz Mosiny, ani prezes ZUK. 
Zakład Usług Komunalnych – od roku spółka prawa handlowego – 

działa na działce wielkości 1,50 ha, która do spółki została wniesiona 
aportem przez właściciela, czyli gminę Mosina. Jest to własność zakładu, 
co do której nie ma żadnych wątpliwości. Jednak z tym terenem 
graniczą trzy działki, do których zgłosili roszczenia dawni właściciele 
wpisani do ksiąg wieczystych, i którzy zostali pozbawieni tej ziemi 
w wyniku nacjonalizacji w latach pięćdziesiątych, a ich prawo do niej 
jest dzisiaj niekwestionowane. Na mocy aktu prawnego przejął wtedy 
teren Skarb Państwa. Jedna z tych trzech działek jest zagospodarowana 
przez ZUK, który ma tam swoje hale. Zakład jest użytkownikiem te-
renów, które kiedyś, przypomnijmy, należały do Swarzędzkiej Fabryki 
Mebli. Umowa najmu została zawarta z fabryką przez gminę w 2004 
roku (ZUK był wtedy jednostką budżetową gminy), do dzisiaj nie zos-
tała wypowiedziana i nadal obowiązuje. Obecnie fabrykę reprezen-
tuje syndyk masy upadłościowej. Na mocy tej umowy najmu nastą-
piła dyslokacja ZUK-u z ul. Krotowskiego na teren Swarzędzkiej Fa-
bryki Mebli. Jak informuje radny Rady Miejskiej – Jerzy Falbierski fa-
bryka miała wówczas duże zaległości płatnicze wobec gminy – zale-
gała z opłatą podatku od nieruchomości - i fakt ten radni brali pod 
uwagę, podejmując decyzję o przeniesieniu. Wcześniej, w 2002 r. na 
wniosek ówczesnych władz Rada Miejska w Mosinie umorzyła tej fi r-
mie ok. 1 mln zł zaległego podatku, co miało się wiązać z próbą 
ratowania przez gminę zakładu i miejsc pracy dla mieszkańców. 
Swarzędzka Fabryka Mebli została jednak dwa lata później postawio-
na w stan likwidacji. Jak twierdzą władze i radni fakt ogromnego 
zadłużenia fabryki wobec gminy przesądził o miejscu, które zapro-
ponowano w 2004 r. na nową siedzibę ZUK. Dodatkowym argu-
mentem było i to, że zakład nie mógł się rozwijać w samym centrum 
miasta i parkować tam kilkanaście pojazdów, w tym autokarów 
i wozów asenizacyjnych, wywożących nieczystości płynne i stałe. 
Po przeniesieniu ZUK na nowe miejsce w ramach porozumienia 
fabryka nie płaciła podatku od nieruchomości, w zamian za to 
miasto nie płaciło fabryce dzierżawy. Aktualnie fabryka (teraz syndyk 
masy upadłościowej) nie ma żadnych nieuregulowanych zaległości 
płatniczych z tytułu podatku od nieruchomości. 

Natomiast wobec roszczeń właścicieli fabryka, (a teraz Swarzędz 
Meble w Likwidacji) uznała, że teren ten należy jej się przez zasiedze-
nie. O to w tej chwili toczy się spór, a gmina jako użytkownik nie jest 
stroną i czeka na wynik sprawy. Jeśli zakończy się to korzystnie dla 
fabryki, będzie to także pośrednio korzystne dla gminy. Wniosek 
o zasiedzenie dotyczy Skarbu Państwa (zasiedzenie nie może być 
zasądzone na rzecz zakładu państwowego), dlatego interesy Swa-
rzędz Mebli w likwidacji i Skarbu Państwa są reprezentowane przez 
starostę poznańskiego i syndyka. Mosina nie jest stroną w tym 
postępowaniu.

– Była ta sprawa rozpatrywana przez sąd w Śremie, gdzie zapadł 
wyrok oddalający możliwość zasiedzenia przez Swarzędz Meble i do te-

Przedmiotem gorącej dyskusji (także na sesji RM) stała się ostatnio sprawa kondycji mosińskiego Zakładu 
Usług Komunalnych. O działkę, na której częściowo działa fi rma upomnieli się dawni właściciele. Dywaguje 
się, że ludzie stracą pracę, a gmina zostanie pozbawiona cennego terenu, natomiast „komunalka” upadnie.

go została złożona apelacja w sądzie okręgowym, wyjaśnia Prezes ZUK, 
Andrzej Skarżyński.

Czy na mocy tego wyroku teren częściowo zajęli byli właściciele?
– Oni weszli tutaj trochę bocznymi drzwiami. Właściciel działki zwró-

cił się do mnie z prośbą o ustawienie kilku swoich samochodów w hali, 
gdzie parkowały nasze autobusy, informuje prezes. – Zgodziłem się, bo 
hala nie była w pełni wykorzystana. Ale potem, bez uzgodnienia ze mną 
przyprowadził więcej samochodów i zajął dużą część pomieszczenia. 
Dlatego podjąłem decyzję o wyprowadzeniu stamtąd naszych pojazdów, 
żeby nie doszło do roszczeń o uszkodzenia i tym podobne sprawy. 
Wystąpiłem do sądu w Śremie o zwrot tej hali, bo została ona zajęta 
właściwie bezprawnie. Uważamy, że do momentu, kiedy postępowanie 
się toczy, każdy wynik jest możliwy. Może być przecież wyrok, w którym 

O co toczy się 
SPÓR?

sąd uzna zasiedzenie przez Skarb Państwa. Tego nie wiemy. Może też 
oddalić wniosek o zasiedzenie, ale syndyk i starosta mogą z kolei wnieść 
kasację. Nie ma w tej sprawie żadnego aktu prawomocnego. Nawet, 
gdyby nie wniesiono kasacji, to pozostaje problem oddania tych po-
mieszczeń oraz naszego i miasta roszczenia o zwrot nakładów. Są prze-
cież dokumenty, że te budynki w momencie, kiedy zostały przejmowane 
na mocy najmu, czyli oddane do dyspozycji gminy i zakładu komunal-
nego były mocno zdewastowane. A zostały wyremontowane, doposa-
żone, wybudowano też stację diagnostyczną za pieniądze gminy. My 
mamy tytuł, żeby się o to upomnieć, właściciele żądają zwrotu gruntu. 
Przy założeniu czarnego scenariusza, czyli utraty tytułu do użytkowania 
tego obiektu, na pewno wystąpimy o zwrot nakładów tutaj poczynio-
nych, a potem przystąpimy do uruchomienia działalności na innym 
terenie.

Jaka jest sytuacja ekonomiczna ZUK?
– Sytuacja zakładu nie jest zła, mamy zlecenia, które realizujemy, 

zarabiamy, nie jesteśmy na żadnym defi cycie, nie mamy też problemu 
z płynnością fi nansową, swoje zobowiązania regulujemy na bieżąco. 
Sytuacja ekonomiczna fi rmy jest dobra, choć zawsze mogłaby być lepsza. 
Sprawa postępowania sądowego na pewno sprawia nam kłopot, ale 
nie jest to kłopot takich rozmiarów, który miałby decydować o „być albo 
nie być” dla zakładu. Nawet gdyby to rozstrzygnięcie było niekorzystne 
dla nas, to mamy już przygotowane warianty zastępcze i zostaną one 
wdrożone. Dodam też, że jestem w stałym kontakcie z Urzędem Gminy 
Mosina, która zadeklarowała wsparcie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Chodzi 
o ewentualne udostępnienie terenu na nasze potrzeby. Miasto wskazało 
nam już działki, na których moglibyśmy się urządzić. Minusem jest to, 
że nie leżą one w bezpośrednim sąsiedztwie. Jest to więc pewna 
alternatywa i jest ona dla nas korzystna, bo nawet gdyby skurczył się 
teren, na którym dzisiaj funkcjonujemy, to i tak będziemy mogli rozsze-
rzyć działalność na innej działce.

ZUK działa na kilku płaszczyznach, które stanowią o dochodzie fi rmy. 
Są to: diagnostyka, odbiór nieczystości stałych i płynnych, transport 
i dowozy uczniów, prace remontowe drogowe i mieszkaniowe 
oraz administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy. Zatrudnia 
niespełna 70 osób.

– Nie przewiduję żadnej redukcji etatów w związku z zaistniałą sytu-
acją. Firma wykonuje ponadto prace na zewnątrz na rzecz innych gmin, 
m.in. w Grodzisku, Czempiniu, Kórniku. Nie chcemy być zdani tylko na 
zlecenia ze strony urzędu, ale pamiętamy i jest to bezdyskusyjne, że ten 
zakład powstał po to, żeby świadczyć usługi na rzecz lokalnej społecz-
ności, dodaje prezes Skarżyński.

Elżbieta Bylczyńska
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– Co oznaczają nowe przepisy dla ZUK?
– Sytuacja nie jest do końca klarowna 

z uwagi na to, iż ustawodawca wprowadził 
wymóg  zorganizowania obligatoryjnego 
przetargu na wykonywanie tych usług. Je-

Groźna dla ZUK może okazać się 
„ustawa śmieciowa” 

– Jeśli sprawa własności części gruntu, o który upomniał się właściciel 
nie przesądzi o „być albo nie być” Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie, 
może to zrobić „ustawa śmieciowa”, która w tym roku wchodzi w życie. 
Z prezesem – Andrzejem Strażyńskim rozmawia Elżbieta Bylczyńska.

żeli chodzi o gospodarkę odpadami  Mosina 
przystąpiła do Związku Międzygminnego 
Selekt w Czempiniu, który obsługuje 21 
gmin z zachodniej i południowej Wiel-
kopolski. Większość ościennych gmin wy-
brała to samo rozwiązanie. Teraz to Selekt 
określa zasady gospodarki odpadami, m.in. 
organizowania przetargów.

– Związek ustala zasady przetargu, 
ale jest to wymóg ustawodawcy, (czyli 
państwa), który nie wziął pod uwagę 
faktu, że niektóre gminy mają własne 
zakłady komunalne zajmujące się do tej 
pory gospodarką odpadami.

– Tak, ustawodawca wymaga organi-
zowania przetargów. Jest to niezrozumiałe, 
choćby dlatego, że bardzo często przy 
wprowadzaniu nowych przepisów w Pol-
sce przytaczane są rozwiązania z krajów 
Unii Europejskiej. Dziwnym trafem akurat 
rozwiązanie dotyczące odpadów, które 
tam funkcjonuje nie zostało u nas zasto-
sowane. Firmy komunalne np. w Niem-
czech czy Austrii, które mają pakiet więk-
szościowy ze strony miasta, czyli fi rmy ko-
munalne miejskie jak nasz ZUK i mają wpi-
sane w statucie swojej działalności wyko-
nywanie takich usług, nie muszą startować 
w przetargu. Mógłby ktoś powiedzieć, że 
bez przetargu pojawi się u nas dyktat ze 
strony fi rm komunalnych, które za po-

jemnik śmieci będą mogły pobierać wy-
górowaną opłatę. Jest to nieprawda, bo 
fi rmy komunalne są własnością miasta, a ta 
własność polega na tym, że decyduje 
właściciel. Ceny muszą być uzasadnione. 

– Pojawiły się jednak takie sugestie 
fi rm (często zagranicznych), które są 
zainteresowane wywożeniem nieczys-
tości, pomimo, że gminy mają swoje 
własne zakłady komunalne. Chcą one 
atmosferę na tyle zepsuć, żeby móc 
postraszyć takimi właśnie możliwościami 
windowania cen.

– Na pewno tak jest, duże fi rmy używają 
tych argumentów. Ale można je obalić, 
wśród naszych 21 gmin należących do 
Selektu większość nie posiada zakładu us-
ług komunalnych, który wykonywałby te 
prace. W tych gminach oczywiście powinny 
być przetargi i tam może  wystartować każ-
da fi rma, mała i duża, albo zakład komunal-
ny sąsiedniej gminy.

– Gdyby się trzymać, tego, co usta-
wodawca mówi, to może się zdarzyć tak, 
że ZUK w Mosinie przebije w przetargu 
jakaś fi rma zagraniczna i nagle okaże się, 
że mosińska „komunalka” po tylu latach 
nie będzie już wywozić tutaj śmieci.

– Tak może się stać i jest to nawet łatwe 
do przeprowadzenia. Duże koncerny stać 
na to, żeby na jakiś czas obniżyć ceny (po-
równaniem mogą być markety) do takiego 
poziomu, na który nas nie będzie stać. My 
nie mamy aż takiego zaplecza fi nansowe-
go, żeby móc dokładać do interesu. Na 
zasadzie dumpingu istnieje w Polsce mo-
żliwość wykończenia i wyłączenia z rynku 

iluś małych fi rm komunalnych. Takie zakła-
dy są w kilku gminach koło nas, np. w Lu-
boniu, który podobnie jak my nadal chciał-
by to robić. My w planach mamy tylko Mo-
sinę, nie chcemy walczyć o wywóz nie-
czystości np. w Komornikach. 

– Co wobec tego zamierzają zrobić 
zakłady komunalne? Jak będą walczyć 
o przetrwanie?

Próbujemy temat nagłaśniać wszędzie, 
spotkaliśmy się ostatnio z kilkoma posłami, 
ze starostą, który jest członkiem komisji 
wspólnej rządu i samorządu i obiecał, że 
temat ten będzie na spotkaniach porusza-
ny. Coraz więcej słyszy się w Polsce o tym, 
że należy ten przepis zweryfi kować, jest 
zresztą złożony już wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tej 
ustawy z Konstytucją, jeśli chodzi o obo-
wiązek obligatoryjnego zorganizowania 
przetargów. Jest to wniosek złożony przez 
miasto Inowrocław, ale poparty przez ok. 
500 innych miast i gmin, i z tego, co mnie 
się udało nieofi cjalnie dowiedzieć, są real-
ne szanse, że Trybunał wypowie się w tej 
sprawie jeszcze w styczniu. Im szybciej tym 
lepiej, bo za moment okaże się, że będzie 
za późno. Czekamy też na reakcję Sejmu, 
jest złożony projekt nowelizacji (na począt-
ku zrobił to PiS, ostatnio dołączyła PO). Te-
mat jest w zasadzie nowy i niewykluczo-
ne, że pojawią się pewne modyfi kacje. 
Liczymy na to, że nie będziemy musieli 
startować w przetargu. Jest to ważny seg-
ment naszej działalności. 

– Przejdźmy teraz do tego, co inte-
resuje przeciętnego Kowalskiego. Ile 
mieszkaniec naszej gminy teraz płaci za 
nieczystości i ile będzie płacił od lipca? 
Propozycja 10 zł z segregacją od osoby 
spotkała się z mocną krytyką, z uwagi 
choćby na fakt, że dziecko liczone jest tak 
samo jak osoba dorosła, a zameldowany, 
lecz nieobecny w domu członek rodziny, 
np. student także musi za odpady płacić.

– Zasady ustala Selekt, który określił, 
że z czterech możliwości, jakie daje usta-
wodawca, a więc od zużycia wody, po-
wierzchni, od mieszkania i od mieszkańca, 
wybiera tę ostatnią. Związek zapropono-
wał cenę 10 zł i 14 zł miesięcznie od osoby, 
w zależności, czy odpady będą segrego-
wane. Nie wiadomo, jakie metody ustalania 
zostaną przyjęte, mówiło się o tym, że 
ma być brane pod uwagę zameldowanie. 
W mojej ocenie ustawa nie jest do końca 
przemyślana, bo kto będzie w stanie okre-
ślić czy Kowalski segreguje śmieci. Kto ma 
sprawdzać zawartość pojemnika? 

– Trudno się dziwić, że rodziny wie-
lodzietne, np. pięcioosobowe buntują

(dokończenie na str. 6)
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(dokończenie ze str. 5)

się przeciwko nowym przepisom, bo do 
tej pory płaciły 21 zł za pojemnik, a teraz 
wypadnie im zapłacić 50 zł z segrega-
cją albo 70 zł bez, na miesiąc.

Na to już nie mamy wpływu, ale jest 
to problem ogólnopolski, nie tylko 
lokalny. Selekt zaproponował taką cenę 
przy założeniu, że 1 tona śmieci jest 
przyjmowana na składowisko za 178 zł 
+ VAT. W przypadku podwyżki cena mo-
że wzrosnąć także dla mieszkańców. 

– Propozycja kolejnego wariantu, 
np. zużycia wody także nie wydaje się 
sprawiedliwa. Kto wymyślił, że obywa-
tel, który lubi się pluskać w wodzie kilka 
razy dziennie zostanie za to ukarany 

wyższą niż ci, którzy nie lubią się myć 

wcale, opłatą za wywóz śmieci?

– Żaden sposób nie jest dobry. Od wielu 

lat jestem przekonany, że odpłatność 

za odpady powinna mieć wymiar pro-

porcjonalny do ilości ich wytworzenia. 

– Czyli płacę za to, co wyrzucam, a nie 

za to, że jestem.

– Tak. Odpłatność pobiera ZUK wtedy, 

kiedy śmieci odbierze. Jeśli zabierzemy 

dwa pojemniki, pobierzemy za dwa. I to 

ma swoje przełożenie na to, że klient może 

się starać o wyprodukowanie jak najmniej-

szej ilości odpadów. To motywuje do 

segregacji, powstaje mniej odpadów, które 

trafi ają na wysypiska, A w przypadku tzw. 

opłat śmieciowych, stałych, za 10 i 14 zł 

klient może powiedzieć: zapłaciłem i żą-

dam, żeby wszystko zostało zabrane. Jest 

to chory system. Szkoda, że nie udało się 

zrobić tego w taki sposób, żeby system, 

który moim zdaniem na dzisiaj jest naj-

lepszy, był na tyle wprowadzony w życie, 

aby mógł się sam obronić. Ale nie było 

w nim instrumentu kontroli mieszkańców. 

Jedni mieli zawarte umowy na wywóz 

śmieci inni nie. 

– I wywozili je do lasu. Jedyny plus 

nowego systemu jest taki, że teraz już 

nie będziemy śmieci wyrzucać w lesie, 

bo skoro płacimy wrzucimy je do kubła.

– Minusem jest jednak to, że nowy system 

nie dopinguje do tego, żeby mniej śmieci 

trafi ało na składowiska. 

W środę 19 grudnia w domu Bohdana Smolenia, 

w Baranówku koło Mosiny przedstawiciele Citeam.pl 

przekazali fundacji aktora 85.475 zł od użytkowników 

i właścicieli serwisu.

Fundacja Stworzenia Pana Smolenia od 2007 r. prowadzi 

w Baranówku hipoterapię dla osób niepełnosprawnych. 

Wysokie koszty utrzymania stadniny zmusiły fundację do 

wystąpienia z apelem o pomoc. Zareagowali internauci 

z całej Polski.

– Kwota zebrana zaledwie w ciągu dwóch tygodni 

zaskoczyła nas wszystkich. I choć w przeszłości pomagało 

nam wiele osób, również fi nansowo, to nigdy wcześniej nie 

doświadczyliśmy tak intensywnej pomocy, informuje Joanna 

Kubisa z Fundacji „Stworzenia Pana Smolenia”.

Pieniądze zbierał serwis zakupów grupowych Citeam.pl 

i Allegro, gdzie uruchomiono aukcje charytatywne. 

„Za paczkę śmierdziuszków koń ma pełno w brzuszku, 

Zamiast jeść łakocie, daj na dziury w płocie”.

Tak za pośrednictwem aplikacji na Facebooku Bohdan 

Smoleń i jego fundacja namawiali internautów do 

przekazywania drobnych datków. 

Na charytatywnych aukcjach na Allegro zostały wystawione 

pamiątki i cenne eksponaty z prywatnej kolekcji aktora, m.in. 

rysunki Marii Pawlikowskiej –Jasnorzewskiej, akwarela 

Joanny Kossak, partytura z fi lmu „Unfaithful” przekazana 

przez Jana A. P. Kaczmarka. 

Pozyskano kwotę ponad 10 tys. zł. Licytowano również 

pamiątki Warty Poznań, partnera akcji. Dzięki temu fani 

piłki wzbogacili się o klubowy szalik Prezes drużyny, Izabeli 

Łukomskiej-Pyżalskiej, koszulkę kapitana Tomka Magdziarza 

oraz piłkę z podpisami wszystkich zawodników rundy jesiennej. 

Ogółem zebrano prawie 100 tys. zł.                                             (eb)

Zamiast wcinać hamburgera
daj konikom na cukiera
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Zrównoważony – tak wygląda projekt budżetu na  

2013 rok uchwalony podczas grudniowej sesji Rady 

Miasta w Puszczykowie. Radni przegłosowali plan budżetu 

zakładający, że dochody i wydatki powinny wynieść rów-

no po 32.002.502 zł. Wydatki majątkowe, czyli te związane 

z inwestycjami zaplanowanymi do realizacji w tym roku 

ustalono na kwotę 4.722.105 zł.

– Udało się zaprojektować budżet tak, aby wydatki bieżące 

pozostały na niezmienionym poziomie. Oczywiście nie wszędzie 

udało się tę zasadę utrzymać, np. w oświacie, czy w niektórych 

zadaniach z zakresu pomocy społecznej, ale generalnie z osiąg-

niętego rezultatu jestem zadowolony. Z pewnością jestem 

zadowolony, z tego, że mogliśmy zaplanować aż 4,7 mln zł na 

inwestycje, przy jednoczesnym zmniejszaniu zadłużenia. Sytuacja 

na koniec roku pozwoliła zrezygnować z kredytu na ponad 

400 tys. zł, w związku z czym w ciągu dwóch lat – 2012 i 1013 

– zadłużenie zmniejszyło się o prawie milion złotych – mówi 

Andrzej Balcerek, burmistrz Puszczykowa.

Wśród największych inwestycji planowanych w Puszczykowie 

w tym roku wymienić należy: budowę dróg, w tym ul. Śląs-

kiej, Środkowej i za Rynkiem oraz modernizację obiektów 

komunalnych. Zarezerwowano na te cele odpowiednio 2,56 

mln zł i 930 tys. zł. 

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie zakoń-

czy się procedura kupna przez miasto budynku na Rynku 

– stojącego na dużej płycie. Obecnie przygotowywane są 

dokumenty dotyczące tej transakcji. Aby można ją było 

przeprowadzić podczas grudniowej sesji radni podjęli 

uchwałę, w której  wyrazili zgodę na nabycie, a właściwie 

odkupienie przez miasto, prawa użytkowania wieczystego 

gruntu wraz z  prawem własności budynków na tym gruncie. 

Działka była, bowiem kiedyś własnością miasta, ale w 2009 

r. została oddana w  użytkowanie wieczyste pod warunkiem 

wzniesienia w  terminie 3 lat ogólnodostępnego budynku 

o  charakterze użyteczności publicznej. W wyniku negocjacji 

przeprowadzonych przez burmistrza ustalono cenę brutto 

750.000 zł, którą miasto zapłaci w dwóch rocznych ratach.

Do tego budynku planowane są przenosiny Biblioteki Miejs-

kiej i Straży Miejskiej. Dzięki temu nie trzeba będzie roz

budowywać budynku Szkoły Podstawowej nr 1, która za-

gospodaruje pomieszczenia zajmowane obecnie przez bi-

bliotekę na parterze budynku tzw. starej szkoły. 

Ważniejsze inwestycje planowane 

w Puszczykowie w 2013 r.: 

Przebudowa na odcinka 450 m ścieżki rowerowej wzdłuż 

ul. Poznańskiej – droga do Łęczycy 611 200 zł;  budowa drogi 

Za Rynkiem (od ul. Kościelnej do stadionu) 400  000 zł; budo-

wa ul. Śląskiej i Środkowej 1 400  000zł; budowa chodnika 

ul. Sobieskiego między ul. Studzienną a Przy Murze 40 000 zł; 

termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 ul. Przyszkolna 

1 300  000zł; przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 36 

450 000zł;  wykup gruntów 450 000 zł; rozbudowa szkoły przy 

ul. Wysokiej 300 000; składka na budowę schroniska dla zwie-

rząt dla Związku Międzygminnego „SCHRONISKO” 94 905 zł. 

(red.)

Budżet  Puszczykowa na rok 2013

REKLAMA
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W dniu 20 grudnia 2012 r. podczas 
sesji Rady Miejskiej w Mosinie rad-

ny Jan Marciniak odnosząc się do rozpo-
rządzenia w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina 
– Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego 
Systemu Wodociągowego, oświadczył na 
podstawie posiadanych przez niego infor-
macji od posłów Rzeczypospolitej Pol-
skiej, że: „23 lipca 2012 r. Dyrektor RZGW 
pismem poinformował Burmistrza Gminy, 
że z projektem rozporządzenia można się 
zapoznać na stosowanej stronie interne-
towej Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej zarazem prosząc, aby w terminie 
między 26 lipca 2012 roku, a 9 sierpnia 
2012 roku burmistrz wniósł, jeżeli uzna to 
za stosowne zastrzeżenia do tego projektu. 
W (…) tym dwutygodniowym ustawowym 
terminie (…), Burmistrz Gminy Mosina nie 
złożył żadnych, ale to żadnych zastrzeżeń. 
Nie rozumiem w tej sytuacji działań w ko-
lejnych tygodniach: uruchamianie róż-
nych instytucji, także i komisje rady tym 
zajmowały, gdzie w tym terminie organ 
wykonawczy Gminy, zgodnie z ustawą, 
jako nasz reprezentant, miał się z pro-
jektem rozporządzenia zapoznać i jeżeli 
uzna, że należy złożyć zastrzeżenia miał 
te zastrzeżenia złożyć. Zastrzeżeń jak 
wiem, jak argumentowano i myśmy ar-
gumentowali, komisje, radni, Burmistrz 
również, było sporo. A więc pytam się 
dlaczego, w ciągu dwóch tygodni, zgod-
nie z ustawą, zgodnie z prawem, mając 
możliwość złożenia zastrzeżeń, Burmistrz 
Gminy tych zastrzeżeń nie złożył. Krótko 
mówiąc proszę Państwa, zgodnie z literą 
prawa administracyjnego, jeżeli w ciągu, 
w terminie wymaganym do składania 
uwag, zastrzeżeń, tych uwag, zastrzeżeń 
się nie złoży, to ten który to rozporządze-
nie przygotowuje uznaje, że to rozpo-
rządzenie jest niekwestionowane, jest roz-
porządzeniem właściwym”.

Odnosząc się do podniesionych w zacy-
towanej wypowiedzi radnego Jana Mar-
ciniaka zarzutów Burmistrz Gminy Mosina 
pragnie zauważyć, iż świadczą one o kom-
pletnym braku znajomości przepisów pra-
wa przez radnego w tym zakresie, bo
wiem ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) 
określa, że proces tworzenia takiego aktu 
prawnego, co zresztą wynika bezpośrednio 
z zacytowanego na sesji przez radnego 
pisma, obejmuje:

1)  właściciela ujęcia wody (Aquanet S.A.), 
który składa wniosek o ustanowienie 
strefy ochronnej ujęcia wody, uzasa-
dnia potrzebę jej ustanowienia, 
przedstawia granice wraz z planem 
sytuacyjnym i dokumentacją hydro-
geologiczną, charakterystykę ujęcia 
wody, a także propozycje zakazów, 
nakazów i ograniczeń dotyczących 
użytkowania gruntów oraz korzystania 
z wód;

2)  Dyrektora RZGW w Poznaniu, który ta-
ką strefę po przeanalizowaniu wnio-
sku właściciela ujęcia, a także po za-
sięgnięciu opinii wojewody, ustana-
wia w drodze rozporządzenia – aktu 
prawa miejscowego;

3)  Wojewodę Wielkopolskiego, który na 
podstawie art. 59 ust. 2 ustawy 
z dnia 23 stycznia 2009 r. o woje-
wodzie i administracji rządowej w wo-
jewództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 
z późn. zm.) jest zobowiązany do 
uzgodnienia projektu aktu prawa 
miejscowego stanowionego przez 
dyrektora RZGW w Poznaniu;

4)  właściwych rzeczowo ministrów, któ-
rzy na podstawie § 5 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu 
kontroli aktów prawa miejscowego 
ustanowionych przez wojewodę i or-
gany niezespolonej administracji 
rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754), 
są zobowiązani do dokonania kon-
troli zgodności uchwalonego aktu 
prawa miejscowego z przepisami 
powszechnie obowiązującymi, a tak-
że z zasadami rzetelności i gospo-
darności. 

Z powyższego wynika, że procedura 
opracowywania projektu rozporządzenia 
w sprawie ustanawiania strefy ochronnej 
ujęcia wody nie przewiduje jakiegokol-
wiek wykładania projektu rozporządzenia 
do publicznego wglądu i składania do 
niego uwag. Gdyby tak było to wraz 
z projektem rozporządzenia zamieszczona 
byłaby informacja dotycząca terminu 
i miejsca składania ewentualnych uwag, 
a także sposobu ich rozpatrywania. Co 
więcej projekt rozporządzenia uzgadniany 
jest tylko i wyłącznie z wojewodą. Radny 
Jan Marciniak bezpodstawnie przyjął, że 
skoro projekt rozporządzenia został przed-
łożony Wojewodzie Wielkopolskiemu 
do uzgodnienia w terminie od dnia 

27 lipca 2012 r. do dnia 9 sierpnia 2012 r. 

to został również przedłożony do uzgod-

nienia burmistrzowi gminy Mosina. Nic 

bardziej mylnego, ponieważ w świetle 

obowiązujących przepisów burmistrz  nie 

posiada kompetencji do uzgadniania pro-

jektu rozporządzenia.

Podkreślenia wymaga, iż burmistrz Mo-

siny, będąc świadomy wagi rozporządze-

nia wystąpił w dniu 3 kwietnia 2012 r. 

do Dyrektora RZGW w Poznaniu o udos-

tępnienie jego projektu. W odpowiedzi 

udzielonej w piśmie z dnia 23 lipca 2012 r., 

które wpłynęło do Urzędu Miejskiego 

w Mosinie dnia 31 lipca 2012 r. (po ponad 

3 miesiącach) Dyrektor RZGW w Poznaniu 

poinformował burmistrza Mosiny, „iż pro-

jekt rozporządzenia Dyrektora Regional-

nego Zarządu Gospodarki Wodnej w Po-

znaniu w sprawie ustanowienia strefy 

ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina 

– Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskie-

go Systemu Wodociągowego, jest dostęp-

ny na stronie Biuletynu Informacji Publicz-

nej RZGW w Poznaniu, w zakładce projek-

ty rozporządzeń. Prace nad przedmioto-

wym projektem zakończyły się w połowie 

lipca 2012 r., i niezwłocznie został on 

powszechnie udostępniony w urzędowym 

publikatorze teleinformatycznym”. Z przy-

toczonej odpowiedzi wynika wprost, 

że projekt rozporządzenia został udos-

tępniony na stronie BIPu, gdy jakiekol-

wiek prace nad nim zostały już zakończo-

ne. Jak zostało to już wyjaśnione powyżej 

i o czym pan Jan Marciniak nie tylko jako 

radny, ale także jako osoba z długoletnim 

doświadczeniem w pracy w samorządzie 

terytorialnym powinien wiedzieć, udos-

tępnienie projektu rozporządzenia na stro-

nie BIPu nie jest równoznaczne z udos-

tępnieniem projektu do konsultacji spo-

łecznych i możliwości składania uwag. 

W kontekście powyższego tym większe 

zdumienie budzą u burmistrza kierowane 

pod jego adresem przez radnego Jana 

Marciniaka oskarżenia i kłamliwe infor-

macje, służące tylko i wyłącznie wpro-

wadzeniu zamętu i mieszkańców w błąd, 

a nie rozwiązaniu problemu ustaleń roz-

porządzenia w sprawie ustanowienia strefy 

ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina 

– Krajkowo.

(um)

Strefa ochronna ujęcia wody w rejonie Mosina – Krajkowo:

prostowanie nieprawdziwych informacji
rozpowszechnianych przez radnego



W każdym roku podatkowym do 20 stycznia, osoby 
fi zyczne mają prawo do wyboru sposobu rozliczania 
podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

Niestety przedsiębiorcy dobrowolnie godzą się na płace-
nie podatków niewspółmiernie wysokich do zakresu 

i formy prowadzonej działalności. Dokonują rozliczeń podat-
kowych nie znając wszystkich obowiązujących przepisów, lub 
korzystają z nieprofesjonalnej obsługi księgowo-podatkowej.

Najczęściej spotykanym błędem jest trwanie przy decyzji 
o opodatkowaniu działalności przy zastosowaniu ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych.  Opodatkowanie w tej formie 
sprowadza się do płacenia określonego procentu podatku 
od całości osiąganych przychodów, bez względu na koszty 
zatem niezależnie od tego czy podatnik w danym miesiącu 
osiągnął zysk, czy też poniósł stratę. Na takie rozwiązanie 
może się zdecydować podatnik, który na prowadzonej 
działalności osiąga stosunkowo wysoką marżę, i który nie 
ma w planach nowych inwestycji. W praktyce ryczałt od 
przychodów ewidencjonowanych wybierany jest często ze 
względu na uproszczoną formę, bądź niższe koszty obsługi 
księgowej. Przedsiębiorcy płacą, dzięki temu, podatek, który 
jest wielokrotnie wyższy niż koszt prowadzenia profesjonalnej 
obsługi księgowej.

W przypadku gdy określona działalność prowadzona jest 
jako „dodatkowa” oraz w niewielkim zakresie przez osobę 
zatrudnioną u innego pracodawcy na podstawie umowy 
o pracę często korzystny będzie wybór rozliczania w formie 
karty podatkowej. W tym przypadku wysokość podatku 
określana jest poprzez wydanie decyzji przez urząd skarbowy. 
Na podstawie szacowanych rozmiarów działalności podatnika 
(zależnych od wielkości miejscowości oraz liczby zatrudnionych 
pracowników) i określonych ustawowo stawek, ustala się 
wysokość miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. 
W tym wariancie podatnik co miesiąc płaci takie same 
zaliczki, bez względu na wysokość faktycznie osiągniętego 

zysku. Brak jest również konieczności prowadzenia ewidencji 
podatkowych, oprócz związanej z rozliczeniem podatku od 
towarów i usług. Oczywiście ten wariant nie jest pozbawiony 
wad. Podstawową jest konieczność płacenia zaliczek nawet 
przy braku jakichkolwiek przychodów, istotne ograniczenia 
w rozliczeniu podatku z małżonkiem i możliwości skorzysta-
nia z podstawowych odliczeń. Dlatego takie rozwiązanie rzad-
ko okazuje się korzystne, wyjątkowo w przypadku uzyskiwa-
nia wysokich dochodów w stosunku do prowadzonego rodza-
ju działalności i niskich kosztach uzyskania przychodu.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych wymaga prowadzenia 
ewidencji zarówno przychodów, jak i kosztów, na podstawie 
której określany jest comiesięczny wynik podatkowy na 
działalności, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na 
podatek. Dodatkowo w tym wariancie przedsiębiorca ma prawo 
do opodatkowania dochodu bądź to wg skali podatkowej 
(18 i 32%) przy możliwości wspólnego rozliczenia z małżo-
kiem, bądź też podatkiem liniowym (19%). Takie rozwiązanie 
jest zatem korzystne dla podatników ze stosunkowo niewielką 
rentownością przychodów lub przedsiębiorców generujących 
okresowo stratę. Jednak taka forma ewidencji wymaga szero-
kiej wiedzy podatkowej, zatem jest wybierana rzadko, lub 
często jest  prowadzona nieprawidłowo.

Przy wyborze formy opodatkowania prowadzonej dzia-
łalności warto skorzystać z profesjonalnej opinii. Przy wyko-
rzystaniu arkusza kalkulacyjnego, można oszacować wysokość 
podatku zależnie od zastosowanego wariantu. Takie wylicze-
nie jest podstawą dokonania optymalnego rozwiązania. 
Przeprowadzenie prawidłowego wyliczenia wymaga szerokiej 
wiedzy podatkowej, jednak przyniesie korzyści w postaci 
możliwie najniższego zapłaconego podatku, a dokonany wybór 
będzie wiązał podatnika przez cały rok.

Exactus sp. z o.o.,
Mosina – tel. 61 899 66 80, 515 165 062

e-mail biuro@exactus.com.pl

Niewiedza kosztuje!  Wybór formy opodatkowania
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Pod takim hasłem 8 stycznia odby-

ła się konferencja zorganizowana 

przez Izbę Wydawców Prasy, Wydział 

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

UAM w Poznaniu oraz Obserwatorium 

Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka.

Na pytania o to, czy i komu są dzisiaj 

potrzebne media lokalne i regionalne 

starali się odpowiedzieć profesorowie 

polskich uczelni, prawnicy, wydawcy 

i redaktorzy gazet.

Rakiem, który toczy prasę lokalną 

uznano fakt wydawania w Polsce prasy 

samorządowej, co przyrównano (prasę 

samorządową) do dawnej Trybuny 

Ludu. Jak może samorząd opisywać 

własną działalność, a jednocześnie 

pełnić wobec siebie funkcję krytyczną?, 

pytano. Dlaczego wydawca prywatny 

zmuszony jest kierować się ekonomią 

a samorządy nie? Niektóre głosy nie 

odmówiły jednak prawa włodarzom do 

organizowania się i wydawania swojej 

prasy lokalnej. Stwierdzono, że jeśli 

zakaże się ustawowo samorządowcom 

wydawać prasę, to pójdą do fi rm 

i spółek, i tak osiągną swój cel. Po-

trzebne są więc równe warunki kon-

kurowania ekonomicznego. 

Dominik Księski ze Stowarzyszenia 

Gazet Lokalnych skrytykował też moc-

no fakt, że dziennikarze startują do 

władz samorządowych i działają na 

dwa fronty. Podkreślano też problem 

wpływu kapitału, czyli uwarunkowań 

ekonomicznych na treści, które się 

w gazetach ukazują, problem ten 

dotyczy nie tylko lokalnych gazet, ale 

ogólnopolskich.

– Czytelnik prasy drukowanej starzeje 

się, stwierdził redaktor z Jarocina. 

– Młodzi ludzie nie potrzebują wydania 

papierowego, bo tylko starsi sięgają po 

papier, dopóki nie odejdą będziemy 

mieli czytelników. Dlatego musimy dos-

tosować się do potrzeb młodego spo-

łeczeństwa, bo młodzi nie pójdą po 

gazetę do kiosku, tylko włączą kom-

puter.                                                              (eb)

MŁODZI NIE PÓJDĄ PO GAZETĘ DO KIOSKU, TYLKO WŁĄCZĄ KOMPUTER

Media lokalne i regionalne w Polsce
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W roku 2012 Urząd Miejski w Mosi-
nie przeznaczył łączną kwotę 

5 310 927,24 na projekty realizowane 
z dofi nansowaniem przy udziale środ-
ków zewnętrznych w wysokości 2 704 
706,49 złotych. To 14 projektów, które 
dofi nansowano w wysokości 51% całoś-
ci inwestycji. Wykonaliśmy z tych środ-
ków miejsce spotkań „Bocianowo” 
w Świątnikach, kupiliśmy drzewa i krze-
wy oraz zrealizowaliśmy nasadzenia na te-
renie gminy, zbudowaliśmy wieżę wido-
kową wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
odbudowaliśmy Studnię Napoleona, zbu-
dowaliśmy ul. Piaskową, boisko do piłki 
nożnej w Nowinkach, w Mieczewie, w Ro-
galinie i Rogalinku. W Dymaczewie Sta-
rym powstało boisko wielofunkcyjne. 
Zmodernizowaliśmy świetlice wiejskie 
w Żabinku, w Krajkowie i w Radzewicach. 
W dziewięciu szkołach wykonaliśmy pro-
jekt Indywidualizacji nauczania.

Rok 2013

W roku 2013 planujemy przeznaczyć 
7 668 972,08 zł na projekty z dofi nan-
sowaniem środków zewnętrznych w wy-
sokości 3 858 572,92 zł (50%). Ponadto 
Gmina uczestniczy jako partner w projek-
cie „Kompleksowa promocja markowego 
produktu turystyki wodnej Wielka Pętla 
Wielkopolski”, którego wartość wynosi 
6 591 868,58 zł w tym dofi nansowanie 
4 609 850,54 zł. Złożono wnioski ze 
skutkiem pozytywnym na budowę bois-
ka ze sztucznej trawy w Czapurach,  bois-
ka do piłki nożnej w Krajkowie, moder-
nizację świetlicy wiejskiej w Świątnikach 
i we Wiórku, budowę siłowni zewnętrznej 
w Ptasim Parku, wyposażenie OSIR 
w sprzęt do spinning-u, modernizację pla-
ców zabaw, budowę ul. Lipowej w Kro-
sinku. Oczekujemy jeszcze na wyniki do-
tyczące budowy targowiska Zielony Ry-
nek w Mosinie jak również ścieżkę „Przy-
rodnicze Skarby Mikroregionu WPN na 
Gliniankach. Czekamy jeszcze w roku 2013 
na kolejne rozdanie środków związane 
z budową boiska wielofunkcyjnego 
w Pecnie jak również boiska trawiastego 
w Borkowicach.

Bocianowo w Świątnikach 
i zaangażowanie mieszkańców

Pewnie każdy ma swój ulubiony 
projekt. Osobiście za najciekawszy 
uważam inwestycję zagospodarowania 

terenu na miejsce spotkań Bocianowo 
w miejscowości Świątniki. Projekt współ-
fi nansowany był przez samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego w ramach Pro-
gramu Wielkopolska Odnowa Wsi.   

Przygoda gminy Mosina oraz sołectwa 
Świątniki z „Bocianowem” rozpoczęła 
się już w 2011 roku, kiedy to w Urzędzie 
Marszałkowskim w ramach Programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi ogłoszono 
I etap konkursu „Pięknieje Wielkopolska 
Wieś”. Wtedy to przy współpracy z sołtys 
Beatą Tomczak stworzono koncepcję za-
gospodarowania terenu i zgłoszono po-
mysł do konkursu. Nagrodą było uzys-
kanie 5 000,00 zł na sfi nansowanie doku-
mentacji projektowej, niezbędnej do u-
działu w II etapie konkursu, polegającym 
na rzeczowej realizacji zadania. Wniosek 
o dofi nansowanie drugiego etapu zos-
tał pozytywnie rozpatrzony i w dniu 

27.06.2012 r. została zawarta umowa 
o udzielenie dotacji w kwocie 40  000,00 
złotych. Niezwykłość projektu polegała 
na tym, iż aby uzyskać dofi nansowanie 
niezbędny był udział własny mieszkań-
ców w postaci pracy własnej oraz sprzętu, 
a także ich wkład fi nansowy w postaci 
funduszu sołeckiego. Mieszkańcy Świąt-
nik poświęcili 386 godzin pracy własnej 
oraz 98 godz. pracy sprzętu niezbędnego 
do wykonania zadania. Do zajęć miesz-
kańców należało m.in. posprzątanie tere-
nu, plantowanie terenu, montaż bo-
cianiego gniazda z wikliny, wykopanie do-
łów pod fundamenty sceny, montaż ła-
wek i stołów. W dniu 30 listopada 2012 ro-
ku otrzymaliśmy informację o pomyślnym 
rozliczeniu zadania. Efekty wspólnej 
pracy możemy dzisiaj oglądać właśnie 
w Świątnikach.

Katarzyna Barańska

Co, gdzie, kiedy
– środki zewnętrzne dla Mosiny

Podczas grudniowej sesji Rady Mias-

ta Puszczykowa odbyło się ślubo-

wanie Tomasza Potockiego, nowego rad-

nego wybranego w wyborach uzupeł-

niających 9 grudnia 2012 r.

Wybory uzupełniające musiały się od-

być ponieważ we wrześniu zmarł Ja-

rosław Strzelczyk, zasiadający w Radzie 

Miasta od grudnia 2010 roku.  Spośród 

1521 uprawnionych do głosowana mie-

szkańców Niwki (okręg wyborczy nr 6), 

tylko 261 osób zdecydowało się wziąć 

udział w wyborach.                                        (red.)

Tomasz Potocki nowym radnym
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Miejsce akcji: galeria miejska w Mosinie, 

budynek starej bożnicy żydowskiej.

Czas akcji: w trakcie wernisażu prac 

malarskich Hieronima Różańskiego, 

a w pierwszej przerwie, czyli antrakcie 

czytania wierszy Witka Różańskiego 

– braci urodzonych w Mosinie.

Tło historyczne: Pan Michał trzy lub 

cztery lata wcześniej otrzymał od pana 

Romana statuetkę eleganta wraz z oso-

bistą dedykacją za przeprowadzoną bra-

wurowo wraz z panią Krystyną Feldman 

licytację statuetki eleganta na rzecz 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Ową licytację z Zamku Poznańskiego 

transmitowały wszystkie nasze kanały te-

lewizyjne na żywo, a niektóre później 

z plejbeku.

Osoby występujące: Pan Michał – bar-

dzo znany aktor Teatru Nowego w Po-

znaniu, którego niezmiernie od ponad 30 

lat lubi pan Roman;

Pan Roman – entuzjasta pół na pół1.

Akcja – scena pierwsza (i ostatnia 

zresztą):

Pan Roman: (Radośnie, ale umiarko-

wanie) Witam pana Michała (wyciąga rękę 

na powitanie). Jak tam się czuje fi gurka 

eleganta z Mosiny? Czy się przyjęła 

należycie, ma już swoje miejsce na szafi e? 

A może co innego?

Pan Michał: (Elokwentnie się uśmiecha) 

A nie, nie, „co innego” absolutnie nie 

wchodzi w rachubę, żadne „co innego”, 

jak mi pan tutaj próbuje insynuować. Ow-

szem przyznaję, mogłoby i tak być, czemu 

nie, bo to łakomy kąsek, proszę pana, ale 

nic takiego nie zaobserwowałem. Nawet 

powiem szczerze, że nic złego nie mogło 

się przytrafi ć, absolutnie. Ja proszę pana 

z oka go nie spuszczam. Stoi, a jakże, 

na honorowym miejscu stoi. A w moim 

domu takie miejsce jest tylko na kominku, 

bo on jest na środku pokoju. Mam na 

myśli kominek, że stoi na środku pokoju, 

a nie statuetka eleganta, a jak kominek 

jest na samym środku, to sam pan widzi, 

że fi gurka też jest na centralnym miejscu, 

dlatego się prezentuje bardzo pięknie.

Pan Roman: Ojejku (dramatycznym 

głosem), żeby się tam tylko nie zakurzył 

albo co gorsza nie okopcił, bo poruta 

będzie wstyd.

Pan Michał: Co to, to nie, znowu nie 

to proszę pana (patrzy prosto w oczy 

publiczności, czyli panu R.). Jest bardzo 

zadbany (żywo gestykuluje, rozglądając 

się po galerii), systematycznie odkurzany, 

tak, że nawet najmniejsze okopcenie mu 

nie grozi, chyba że od papierosów, bo 

w kominku rzadko, nader rzadko palę. 

Powiem panu nawet w sekrecie (zniża 

tajemniczo swój znany, charakterystyczny 

głos), niejako na bieżąco utrzymywany 

jest w stanie należytej elegancji, ba, 

wręcz przykładowej elegancji. Wszystko 

po to, aby dawać przyjemne uczucia 

estetyczne, którymi emanuje jego postać. 

Widzi pan, proszę pana, jak ja się staram. 

Bo ja bardzo do Mosiny lubię przyjeż-

dżać, często tutaj występuję, tyle lat 

stałych kontraktów, tyle występów. Ja 

u was jestem jak u siebie w domu, bo 

w domu mam jednego eleganta, a jak 

przyjadę, to prawie sami eleganci woko-

ło. Słyszałem, że tutaj przed laty byli 

bardzo dobrzy mistrzowie igły, którzy 

rozsławili Mosinę swoim rzemiosłem, 

niech mi pan coś o tym opowie.

Pan Roman: Bardzo chętnie, ale 

musielibyśmy się umówić co najmniej na 

jedno całe popołudnie, proszę bardzo.

Pan Michał: Aż tyle tego jest? Taka 

długa historia, a ja myślałem, że tylko ci 

krawcy…

KURTYNA – KONIEC

Roman Czeski

1 Pół na pół, czyli pół junek z Buku i pół elegant 

z Mosiny.

Objazdowy teatrzyk eleganta z Mosiny prezentuje 

przedstawienie pod tytułem:  „A ja myślałem, że tylko ci krawcy”.

Na sesji Rady Miejskiej w Mosinie (20 

grudnia) spore zaskoczenie wśród raj-

ców wywołała informacja o powołaniu 

nowego klubu – Niezależnych Radnych. 

W skład tego klubu weszli: Jerzy Fal-

bierski, Krzysztof Siestrzencewicz i Wal-

demar Wiązek. Dlaczego powstał klub 

Niezależnych? Za komentarz w tej spra-

wie niech posłużą wypowiedzi panów 

radnych.

Jerzy Falbierski – W Radzie Miejskiej 

obowiązuje statut, w którym jest napisane, 

że klub radnych mogą stanowić najmniej 

dwie osoby. Występowałem dotąd poje-

dynczo, podobnie pan Wiązek i od nie-

dawna pan Siestrzencewicz. A ponieważ 

mamy swoje zdanie i nie możemy swoich 

opinii przedstawiać, np. w momencie pro-

cedowania budżetu jako opinii klubu, tyl-

ko każdy pojedynczo, postanowiliśmy, że 

połączymy siły, bez dyscypliny głosowania, 

jak to ma miejsce w poszczególnych klu-

bach. Będziemy reprezentować wspólne 

zdanie wypracowane na spotkaniach klu-

bowych. Pozwala nam na to demokracja...

Waldemar Wiązek – Po to ten klub 

powstał, żebyśmy mogli głosować tak, jak 

chcemy, w sposób suwerenny i zgodny 

z sumieniem. Mamy różne poglądy i oce-

ny, a klub ma pokazać, że będąc w mniej-

szości, bo jest nas tylko trzech, można 

rzetelnie wypełniać mandat radnego i za-

biegać o to, żeby jak najwięcej realizowa-

no inwestycji potrzebnych ludziom. Radny 

powinien głosować tak, jak nakazuje mu 

sumienie, a nie dyscyplina klubowa. Nie 

może mi ktoś mówić jak trzeba głosować, 

że będzie to odpowiednio odebrane, że 

komuś pomożemy czy zaszkodzimy poli-

tycznie. Mamy tak pracować, żeby efekt 

naszej pracy przełożył się na korzyści 

dla mieszkańców, a nie dla polityków. 

Zamierzamy dbać o to, żeby wszelkie in-

westycje, które mają wpływ na jakość życia, 

(np. kanalizacje, drogi) były jak najszybciej 

wdrażane i realizowane.

Krzysztof Siestrzencewicz, do niedaw-

na radny klubu Praworządna Gmina. 

– Zostałem wykluczony z tego klubu za 

niesubordynację, nie zgadzałem się z pew-

nymi poglądami, a wymagana tam była 

dyscyplina głosowania. Wykluczenie przy-

jąłem z radością... W klubie Niezależnych 

podoba mi się to, że są ludzie, którzy nie 

słuchają innych, mają własne poglądy 

i każdy może wyrazić swoje zdanie. I to, że 

nie ma dyscypliny głosowania. Chciałbym 

pracować nad sprawami, które są naprawdę 

ważne i potrzebne gminie, bo taka jest rola 

radnego.                                  Elżbieta Bylczyńska

Trzej niezależni radni w Mosinie
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Jak co roku mosińscy seniorzy pod przewodnictwem Kry-

styny i Jerzego Malinowskich zorganizowali w styczniu 

w MOK spotkanie opłatkowe. Przybyli jak zwykle licznie i jak 

zwykle w doskonałych nastrojach. Były śpiewane z uczuciem 

kolędy, był występ chóru, życzenia wzajemne, od władz i od 

kapłana. Ks. proboszcz Edward Majka także jak zazwyczaj ura-

czył wszystkich pełnym humoru przemówieniem, poprzedzo-

Podzielili się opłatkiem
nym oczywiście wspólną modlitwą i błogosławieństwem. Od-

znaczono też złotymi medalami zasłużonych emerytów i ucz-

czono pamięć tych, którzy w minionym roku odeszli. 

Wszystkiego dobrego i dalszej wspaniałej aktywności, du-

żo zdrowia, ciekawych spotkań i wyjazdów życzy seniorom 

redakcja.                                                                                                         (red.)

Państwa Łucję i Stanisława nasi czy-

telnicy poznali kilka lat temu. His-

torię kobiety, której syn z synową od-

mówili dachu nad głową opisaliśmy 

w artykule „Nie chcemy cię już mamo”. 

Przypomnijmy: pani Łucja po śmierci mę-

ża przekazała pewną kwotę ze sprzeda-

nego wcześniej mieszkania synowi, któ-

ry zapewnił, że będzie mogła mieszkać 

z jego rodziną. Nieopatrznie upoważniła 

też synową do swojego konta. Po pew-

nym czasie okazało się, że konto matki 

jest puste, a różnica charakterów wyklu-

cza wspólne zamieszkiwanie. Rozwiązanie, 

jakie w tej sytuacji zaproponował syn 

było delikatnie mówiąc – nie tuzinkowe. 

Zaczął wysyłać anonsy matrymonialne 

w imieniu matki i szukać dla niej partne-

ra, który zabrałby ją do siebie. Na taki 

anons odpowiedział pan Stanisław. Upo-

korzona matka początkowo nie chciała 

zgodzić się na taki dyktat (jej walizki syn 

wyniósł do taksówki i poszedł sobie), ale 

starszy pan okazał się wspaniałym, dobrym 

człowiekiem i zabrał kobietę do siebie. 

Pobrali się i stworzyli ciepły, dobry zwią-

zek, byli bardzo szczęśliwi. 

Minęło kilka lat
– Byliśmy tacy szczęśliwi, robił wszystko, 

żeby mi było z nim dobrze, płacze pani 

Łucja. W grudniu pan Stanisław umarł na 

raka. Została zupełnie sama. I zupełnie 

zdruzgotana...

Starość to nie wyrok

- Byliśmy biedni, ale szczęśliwi
Będzie jej teraz bardz o ciężko utrzymać 

się samej z emerytury i utrzymać niewielki 

domek z ogrodem, który zapisał jej mąż. 

Dlatego zaczyna zastanawiać się nad 

przeniesieniem do domu opieki społecznej, 

choć płacze, kiedy to mówi. Nie widzi dla 

siebie alternatywy. Pewnie rozpacz po 

stracie męża dyktuje te słowa, ale faktem 

jest, że o wiele łatwiej jest utrzymać się 

dwojgu ludziom z dwóch emerytur niż 

jednej osobie, której po opłaceniu kosz-

tów mieszkania i leków niewiele zostaje 

pieniędzy na życie. 

Być może w naszej gminie 

więcej jest takich samotnych 

osób bez perspektyw 

na spokojną starość. Być 

może są tu też starsze panie 

i panowie, którzy podobnie 

jak nasza bohaterka cierpią 

po stracie najbliższej osoby 

i nie wiedzą jak żyć. I być 

może zechcieliby się poznać, 

podnieść na duchu i pomóc 

sobie wzajemnie. I nie myśleć o 

tym, że zawiedli się na rodzinie 

i dzieciach, że nie mają wyjścia 

i muszą się poddać, że mają przed sobą 

wyrok: dom starców...

Wszystkich, którzy chcieliby wspomóc 

panią Lidię lub opowiedzieć o sobie re-

dakcja zaprasza do kontaktu w ramach 

rubryki „Starość to nie wyrok”. Jeśli zaj-

dzie taka potrzeba zamieścimy numery 

telefonów osób, które chciałyby się na-

wzajem wspierać.

Telefon do redakcji: 61 898 10 59.

Elżbieta Bylczyńska 
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„Wieczór z Aniołami” tradycyjnie 

przyciągnął do Sali im Jana 

Pawła II w Puszczykowie tłumy gości. 

10 grudnia w Puszczykowie stawili się 

uczestnicy warsztatów terapii zaję-

ciowej, środowiskowych domów samo-

pomocy, szkół specjalnych  oraz orga-

nizacji pozarządowych działających na 

rzecz osób niepełnosprawnych z całej 

Wielkopolski. Na początek gospodarze – 

Wieczór z aniołami
podopieczni Domu Pomocy Maltańskiej 

z Puszczykowa uraczyli przygotowaną 

dla gości dramą, w której zaprezentowali 

walkę dobra ze złem, rozegraną 

oczywiście w przedświątecznej atmo-

sferze. Widowisko spotkało się z dużym 

zainteresowaniem widzów, którzy nie 

szczędzili braw. Po przedstawieniu były 

życzenia i dzielenie się opłatkiem. 

Tradycyjnie wieczór połączony był 

z  wystawą prac tematycznie związanych 

z Narodzinami Bożego Syna oraz pre-

zentacją specjalnie na tę okazje wyda-

nego tomiku wierszy i opowiadań na-

desłanych na tegoroczny konkurs lite-

racki. W tym roku jedną z konkursowych 

konkurencji były Bożonarodzeniowe 

pierniki, których można było skosztować. 

Tradycyjnie w spotkaniu uczestniczyło 

wielu zaproszonych znamienitych gości, 

przedstawicieli duchowieństwa, samo-

rządów. 

Punktem kulminacyjnym było przy-

znanie nagród za zajęcie czołowych 

miejsc w wielu konkursach, min. plas-

tycznym, kulinarnym i poetyckim. Po-

nadto można było kupić kartki i ozdoby 

świąteczne, nie zabrakło konkursów oraz 

zabaw.                                                            (red.)

W poniedziałkowy wieczór 10 grudnia 2012 roku w sali 

Biblioteki Miejskiej-Centrum Animacji Kultury w Puszczy-

kowie odbył się niepowtarzalny koncert Alicji Majewskiej, której 

przy fortepianie towarzyszył Włodzimierz Korcz. W koncercie ucze-

stniczyli mieszkańcy Puszczykowa i okolic, w tym liczna grupa wielu 

seniorów. Artystka przypomniała swoje wielkie  przeboje, m. in.

„Być kobietą”, „Jeszcze się tam żagiel bieli”, czy „Odkryjemy miłość 

nieznaną”. Z racji przedświątecznego klimatu Alicja Majewska razem 

z publicznością wykonała również kilka kolęd. Po koncercie była 

możliwość spotkania się z piosenkarką i pianistą oraz możliwość 

zakupienia ich płyty. Koncert został zorganizowany w ramach 

Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej. Organizatorzy już myślą o po-

wtórzeniu koncertu tego wspaniałego duetu.

Robert Stępiński

Alicja Majewska
wystąpiła
w Puszczykowie

Kobieta, 37 lat, z zawodu sprzedawca
pilnie poszukuje pracy,

najchętniej jako
pomoc domowa lub kuchenna

Tel. 883 475 567
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Od lat pasjonuje się tym sportem osiągając świetne wyni-

ki, m. in. wicemistrzostwo świata. Ale nie jest to dyscy-

plina popularna w Polsce, a przez to niedoceniana i mało me-

dialna. Krystyna Jasiczak z Puszczykowa jest wicemistrzynią 

świata w bikejoringu (kolarz górski plus pies) i brązową 

medalistką mistrzostw Europy z października ub. roku, które 

odbyły się w Anglii. Ponieważ bilejoring nie jest dyscypliną 

olimpijską – to, że się rozwija zawdzięcza samym zawodnikom 

i ich samozaparciu. Ma ten sport, co prawda wsparcie ze strony 

ministerstwa sportu, ale oczywiście nie jest tak traktowany jak 

np. piłka nożna. Kwoty, jakie się przeznacza dla zawodników są 

wręcz symboliczne W Polsce jest mnóstwo osób, które nie mają 

pojęcia o istnieniu tej dyscypliny.

W poprzednim numerze informowaliśmy czytelników o wywalczeniu brązowego medalu w mis-

trzostwach Europy w bikejoringu przez puszczykowiankę. Reportaż ten powstał z inspiracji ludzi, 

którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć o tym sporcie, i którzy twierdzą, że jest prawie nieznany. W tym 

numerze opisujemy zmagania z... błotem naszej medalistki i walkę z typową angielską aurą, która 

przyczyniła się do bolesnego upadku i utraty złota...

Z ręką
na temblaku

– Bikejoring i sport zaprzęgowy to taka „cepelia” w Polsce 

i egzotyka – wyjaśnia z uśmiechem Krystyna Jasiczak. 

Kajetan Jasiczak, syn Krystyny od lat zdobywa czołowe 

miejsca w Europie i w Polsce w bikejoringu i psich zaprzęgach. 

Zaczynał trenować pod okiem mamy, teraz natomiast oboje 

stanowią dla siebie oparcie, trenują razem i razem wyjeżdżają na 

wszystkie zawody. Dwa lata temu pisaliśmy o Kajetanie i suczce 

Spidi, z którą wygrywał w różnych biegach, zdobywając m.in. 

wicemistrzostwo Europy. Dzisiaj Spidi biega z mamą Kajetana, 

on natomiast trenuje i startuje z młodą suczką Fasti. 

– Na wynik składa się dużo czynników, przede wszystkim 

szybkość psa i jego temperament. I oczywiście wzajemna więź, 

zwierzę – człowiek, opowiada pani Krystyna. 

Czytelnikom, którzy już znają naszych puszczykowskich 

sportowców nie trzeba wyjaśniać, że rodzina Jasiczaków jest 

przykładem ludzi, którzy bardzo kochają i szanują zwierzęta, 

zwłaszcza psy i traktują je jak członków rodziny. Żeby nie być 

gołosłownym – zaświadcza o tym autorka niniejszego tekstu, 

która za każdym razem, będąc w domu państwa Jasiczaków 

„zmaga się” z wyjątkowymi pieszczotami psów, czułością, 

radością i innymi psimi reakcjami, świadczącymi o wielkich 

uczuciach...

Na mistrzostwa w Anglii Krystyna Jasiczak przygotowywała 

się od początku roku, nieskromnie przyznaje, że szykowała się 

na „pudło” (podium), chciała wywalczyć wszystko, co można 

w tym sporcie osiągnąć.

– Może lepiej zabrzmiałoby, gdybym powiedziała po zawo-

dach: udało się, nie spodziewałam się... Ciężko pracowałam na ten 

wynik i gdyby nie upadek miałabym złoto.

Zaczęła w styczniu od siłowni, potem były treningi w terenie, 

testowanie nowego roweru.

– Zmieniłam też sposób jazdy, uległam w końcu namowom 

Kajetana, i zaczęłam jeździć w espedach – butach wpinanych 

w pedały. Syn mi to wszystko pięknie wyregulował – była to świet-

na dla mnie obsługa techniczna. Do tej pory jeździłam z psami 

północnymi rasy husky, teraz zaczęłam ze Spidi (ESD europejski 

pies do ciągnięcia sań). Musiałam się zapoznać z nią, do tej pory 

była to suczka Kajetana, każdy przecież inaczej jeździ czy inaczej 

wydaje komendy. W miarę szybko „złapałyśmy” porozumienie, 

syn uczył mnie techniki jazdy z tym psem, był moim trenerem. 

Spędziliśmy w tamtym roku setki godzin w lesie doskonaląc jazdę. 

Latem, kiedy było gorąco jeździłam też bez psa. Wszystko razem, 

czyli ciężka praca przyniosło ten efekt, że wystartowałam dobrze 

przygotowana. 

Zazwyczaj w wyjazdach na zawody uczestniczy także Cezary 
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Jasiczak, głowa rodziny, będąc wsparciem technicznym i orga-

nizatorem. Tym razem mama i syn pojechali sami, kilka tysięcy 

kilometrów. 

– Kajetan przejął rolę ojca, bałam się, że ciężko będzie w Anglii 

jeździć, ale w ruchu lewostronnym poradził sobie świetnie. 

Wyruszyliśmy busem zaopatrzonym w sprzęt, namiot, agregat 

prądotwórczy, żywność i wiele innych rzeczy. 

Koszty zawodów są spore, ponoszą je w zasadzie zawodnicy. 

Jako kadra Polski mają uiszczane tylko opłaty startowe i ubez-

pieczenie, o resztę muszą się martwić sami.

KONTROWERSJE WOKÓŁ TRASY ZAWODÓW

Trasę poznali najpierw w Internecie, potem po przybyciu na 

miejsce przed zawodami zrobili na niej jazdę próbną. 

– Spodziewaliśmy się angielskiej pogody i trudności z tym 

związanych, ale nie tego, co zobaczyliśmy. Przyjechaliśmy na 

miejsce, zamieszkaliśmy w prywatnym parku księżnej Anny, 

która udostępniła swoją posiadłość na zawody. Rozbiliśmy 

namiot, sanitariaty przywieziono w kontenerach, tak że warunki 

socjalne były dobre. Zaraz też postanowiliśmy wypróbować 

trasę i udaliśmy się na start. Takiego błota nie widziałam jeszcze 

nigdy. Było to błoto, glina, jedna wielka maź, nie wiadomo było, 

jakie opony dobrać, na takie błoto nawet nie ma bieżnika. Jazda 

5 kilometrową trasą okazała się walką o utrzymanie równowagi, 

chodziło właściwie tylko o to, żeby nie wywrócić się. Poza tym była 

bardzo słabo, maleńkimi strzałkami oznaczona, wąska, zarośnięta 

kolczastymi krzewami, byłam przerażona. Schodziłam z roweru 

i usuwałam ostre gałęzie na wysokości oczu, żeby w czasie star-

tu nie było nieszczęścia. Trzeba też było zatrzymywać się i przecie-

rać z błota okulary, bo pies przede mną biegnący chlapał mi tą 

mazią w oczy. Z powodu stanu trasy wycofało się kilku zawodni-

ków i zawodniczek, m.in. Szwajcarka i Czech, który z trasy przy-

wiózł 6 kg błota na oblepionym rowerze. Nic mu się już nie krę-

ciło, koła stały w miejscu unieruchomione mazią. Sprzęt myliśmy 

potem karcherami, sami musieliśmy szorować się pod prysznicem.

WESZŁA JEDNAK NA PUDŁO

Trasa zawodów nie podobała się zawodnikom, zaprotestowali 

i wynegocjowali z organizatorem zmianę, tak, że okazało się, 

że start nastąpił bez wcześniejszego zapoznania się z nowymi 

odcinkami.

– Kajetan pierwszego dnia był czwarty, ja dojechałam do mety 

po trzech upadkach, ale z najlepszym czasem i przewagą 32 se-

kund nad Niemką. Nie było zawodnika, który by nie zaliczył upad-

ku. Drugiego dnia temperatura spadła do minus 5 st. C. I niestety 

jadąc szybko najechałam na korzeń, który odskoczył mi spod koła. 

Wywróciłam się i nie mogłam się już podnieść. Zastanawiałam się 

nad wycofaniem, do startu było tyle samo kilometrów, co do mety. 

Pies chciał biec, ja leżałam, kiedy śmignęła koło mnie Niemka 

i wiedziałam już, że dobrze nie jest, bo starty odbywały się co 

1 minutę. Przeleżałam aż minutę. To cudowna adrenalina pomo-

gła mi się podnieść i walczyć, dojechałam do mety z trzecim wy-

nikiem, złoto poszło do Niemki. Nie było karetki, lekarz angielski 

założył mi temblak i żel chłodzący, ramię okropnie bolało, 

stłuczony miałam bark i rękę do łokcia. Zawodnik czeski będący 

lekarzem  doradził mi wracać do kraju na lekach przeciwbólo-

wych i koniecznie wykonać rtg. Kajetan po raz kolejny okazał 

się niezawodny – ogarnął całą drogę powrotną 1700 km, był 

najlepszym opiekunem. Wiem, że razem możemy na koniec świa-

ta, a może jeszcze dalej.

Kiedy stanęła na podium po odbiór brązowego medalu 

wszyscy wstali z miejsc i bili jej brawa. Warto zaznaczyć, że 

wstawano tylko wtedy, gdy był grany hymn narodowy. Usły-

szała też słowa: brawo Poland. Ale obiecuje, że dołoży starań, 

będzie dalej mocno pracować, bo chce jeszcze w swojej karierze 

sportowej usłyszeć Mazurek Dąbrowskiego...

Elżbieta Bylczyńska

Sportowcy składają podziękowania dla fi rm: JOBDONE 

marketing & sales support, BCM NOVATEX, REH-MED

i Gabinet Weterynaryjny Tadeusz i Jan Blumczyńscy.
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Biały uśmiech

w ciągu 1 godziny!

PROFESJONALNE 
WYBIELANIE

w cenie 550 zł
do 28 lutego 2013 r.

PORADNIA STOMATOLOGICZNA
PERIOFFICE

tel. 61 81 91 123
Zapraszamy!

Mosina, Plac 20 Października 19
(rynek)

sklep@karafkamosina.pl
www.karafkamosina.pl

SKLEP ALKOHOLOWY

Otwarte

9-24
Tel. 501 394 453

Tu jesteśmy!

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



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
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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
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– Jak wyglądały początki Twojej kariery?

– Kto to pamięta? Od 1986 roku byłem wokalistą zespołu 

Papa Dance. Przedtem śpiewałem w „Gawędzie”, występowałem 

w telewizyjnym „Studio Gama” oraz zagrałem w fi lmie. 

Od początku miałem bardzo konkretny plan i po kolei go 

realizowałem.

– A pamiętasz początki zespołu?

– Tak, kiedy przyszedłem do zespołu w 1986 roku śpiewałem 

w duecie z Kostkiem Joriadisem. Potem nasz skład się rozszerzył 

i grali ze mną też Waldek Kuleczka i Jacek Szewczyk, z którymi 

występuję do dziś. Na początku było bardziej nerwowo, ale 

teraz jest już spokojniej.

– Pamiętasz Wasz pierwszy występ przed ogromną 

publicznością?

– Była to impreza z cyklu „Jarmark” odbywająca się na stadionie 

ŁKS w Łodzi w czerwcu 1986 roku. Na widowni było kilkadziesiąt 

tysięcy ludzi, koncert nagrywała telewizyjna Dwójka. Miałem 

nogi jak z waty i żeby nie upaść cały czas trzymałem się statywu 

od mikrofonu.

– Czujecie jeszcze tremę przed występami?

– Zawsze mam tremę przed wyjściem na scenę. Każdy koncert 

jest inny, za każdym razem jest to nowe wyzwanie, w innych 

warunkach i dla innej publiczności.

– Jak oceniasz swoją dotychczasową karierę?

– Nie mnie to oceniać. Staram się przygotowywać i wykonywać 

wszystko jak najlepiej. Dużo udało nam się z zespołem osiągnąć. 

Na pewno do najważniejszych sukcesów zaliczamy nasz powrót. 

Właśnie mija 10 lat od naszego ponownego wejścia na rynek 

muzyczny, a oznacza to, że po powrocie śpiewam z zespołem 

już dwa razy dłużej niż z Papa Dance w latach 80-tych.

– Zespół w swoim repertuarze ma wiele piosenek, czy 

masz jakąś swoją - ulubioną?

– Lubię wiele piosenek z naszego repertuaru. Najchętniej na 

koncertach wykonuję nowe utwory, ale gdybym miał wybierać 

z piosenek z lat 80-tych, to wybrałbym „Naj story” i „Ocean 

wspomnień”.

– Zespół istnieje już prawie 27 lat. Przez ten czas wiele się 

w naszym kraju zmieniło. Jak zespół przetrwał te czasy?

– Wracając na rynek po okresie bardzo długiej ciszy nie było 

naszych nagrań nigdzie, ani w radiu, ani w telewizji. Tylko 

lokalne radiostacje sporadycznie grały nasze utwory... W 2003 

roku wytwórnia EMI wydała „Złotą Kolekcję Papa Dance”, 

zbierając nasze największe przeboje. Wtedy stwierdziliśmy, 

że warto wrócić na scenę, bo ludzie nas pamiętają. Zaczęliśmy 

w czasach ciekawych dla wszystkich, którzy wtedy dojrzewali. 

Te piosenki kojarzą się ludziom z pewnymi wydarzeniami, 

jakimiś przeżyciami z tego okresu, przekazywanymi kolejnym 

pokoleniom… Po rozpadzie zespołu zostało puste miejsce. 

Dopiero po reaktywacji pewne klapki zaczęły się jakby otwierać. 

Okazało się, że ludzie pamiętają i to jest najwspanialsze. Taka 

możliwość sprawdzenia się jest dla wykonawcy bardzo ważna. 

Czas biegnie do przodu, wszystko się zmienia. Jedynym 

sposobem jest robienie tego, co się kocha, tego, co się robi 

najlepiej. W moim przypadku jest to śpiewanie. Chcę śpiewać, 

śpiewać by mieć swoich fanów…

– Zespół zmieniał dwukrotnie nazwę. Dlaczego?

Z liderem grupy Papa D.

rozmawia Robert Stępiński

– Od 1984 roku zespół nosił nazwę „Papa Dock”. Niestety, 

nie wszystkim ta nazwa się podobała, była kojarzona z wieloma 

innymi rzeczami. Nazwa grupy została więc zmieniona na Papa 

Dance, natomiast w 2007 roku z powodu zmian osobowych 

w zespole (odszedł Mariusz Zabrodzki, który był autorem 

większości utworów) postanowiliśmy zmienić nazwę, na taką, 

która będzie nawiązaniem do poprzedniej, a jednocześnie 

podkreśli nowy etap twórczości... I tak do dziś funkcjonujemy 

jako Papa D. Oczywiście było to ryzykowne przedsięwzięcie. 

Musieliśmy wypromować nowy singiel, aby ludzie nas kojarzyli. 

Zastanawialiśmy się jak ta zmiana zostanie przyjęta przez 

organizatorów imprez czy rozgłośnie radiowe. W roku 2007 

ukazała się piosenka „Będziemy tańczyć”, następnie „Bezimien-

ni” z albumu o tym samym tytule, więc zmiana nazwy nie odbiła 

się negatywnie na naszej karierze.

– 23 listopada wystąpiliście w Poznaniu na wyjątkowym 

koncercie andrzejkowym… Jakie masz wrażenia po nim?

–  To było wielkie przeżycie. Z jednej strony takie gwiazdy jak 

Sandra i Samantha Fox – czyli piosenkarki, przy których utworach 

bawiliśmy się w latach 80-tych. Z drugiej strony – wspaniała, 

energetyczna publiczność, która śpiewała z nami wszystkie 

piosenki. Koncert odbywał się tuż po moich urodzinach, długo 

nie zapomnę jak cała poznańska „Arena” śpiewała mi „100 lat”.

– W poznańskiej hali Arena oprócz Papa D. zagrała m.in. 

Sandra i Boney M. Mieliście już kiedyś okazję wystąpić obok 

takich zagranicznych gwiazd?
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– Z Boney M. graliśmy już kilkakrotnie. Mieliśmy też okazję 

zaśpiewać na koncertach z Limahlem, a ostatnio – w czerwcu 

tego roku – zagraliśmy we Wrocławiu przed Duran Duran.

– Lubisz Poznań? 

– Do Poznania mam wielki sentyment, chociażby przez szkołę 

piosenkarską na ulicy Głogowskiej, w której uczyłem się pod 

koniec lat 80-tych. Nie bywam ostatnio w Poznaniu tak często, 

jakbym chciał, ale cieszę się, że w zeszłym roku udało nam się 

zagrać w tym mieście aż trzy razy.

– Jak zapamiętałeś te czasy, kiedy w Poznaniu mieszkałeś?

– W każdych czasach możemy wyszukać lepsze i gorsze 

momenty z naszego życia, ale ja staram się pamiętać te 

najlepsze. W Poznaniu czułem się bardzo dobrze, poznałem 

wspaniałych ludzi i do dziś świetnie się czuję w tym mieście.

– Masz swoich stałych Fanów? Jakiś Fan klub?

– Chyba tak... Zapraszam na naszą stronę www.papad.pl, tam 

znajdziecie linki na naszego fankluba.

– Skąd czerpiecie inspiracje muzyczne?

– Z całego świata, z życia, od drugiego człowieka. Poprzez 

utwory, zachowanie na scenie i podejście do publiczności 

wyrażamy nasz charakter, nasze spostrzeżenia i emocje. 

A inspiracja to coś, co przychodzi na myśl w danej chwili...

– Jaki jest Paweł Stasiak prywatnie?

– Normalny facet.

– Twoim wielkim przebojem jest piosenka pod tytułem 

„Ocean codzienności”. O czym mówi?

– „Ocean codzienności” mówi o pewnym spotkaniu dwóch 

osób, o przeżyciach ludzi. Mówi o tym, że w momencie 

poznawania drugiego człowieka musimy patrzeć na życie z tą 

osobą, a nie bez niej. Mówi po prostu o miłości i uczuciach.

– Twoje marzenie?

– Marzeń mam sporo. To one mnie motywują do działania, ale 

nie chcę o nich mówić, żeby nie zapeszyć.

– Masz jakąś receptę na sukces?

– Rozwijać swoje pasje, znać swoje możliwości i otaczać się 

ludźmi z dobrą energią.

– Jak wspominasz swój udział w „Tańcu z Gwiazdami”?

– To bardzo miła, choć krótka przygoda.

– Paweł, masz również swój program w TV Disco „Niech 

żyje bal”. 

– To program, w którym przedstawiam muzykę, którą lubię, 

czyli lata 70-te, 80-te i 90-te. W każdym odcinku jest także 

miejsce dla gościa, który albo debiutował w tamtych latach, 

albo sięga do repertuaru z tamtych czasów. 

– Wiem, że pracujecie nad nową płytą, jaka ona będzie 

i kiedy premiera?

– Nowa płyta będzie bardzo przebojowa, bo będzie się 

składała z samych hitów. Sięgnęliśmy po piosenki z lat 80-

tych, które były popularne, kiedy debiutował Papa Dance. To te 

utwory często były inspiracją do napisania naszych przebojów. 

Wśród nich m.in. „Sunshine Reggae”, „Neverending Story” 

i „Tora Tora Tora”. Wszystkie w naszych, odświeżonych wersjach.

– Plany na najbliższy czas?

– Premiera płyty – mam nadzieję na początku roku, w związku 

z tym dużo pracy związanej z promocją i przygotowaniem 

programu koncertowego. 

– Odwiedzicie Poznań i Wielkopolskę w najbliższym 

czasie?

– Zawsze z wielką przyjemnością przyjedziemy, czekamy na 

zaproszenie.
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Marek Malcher choć skończył Szkołę Morską w Gdyni, to 

z wykształcenia jest też... fi zykiem teoretykiem.  

– Na piątym roku fizyki na Uniwersytecie we Wrocławiu 

zdecydowaliśmy wspólnie z przyjacielem, że chcemy zobaczyć 

szeroki świat. W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, podróże 

poza blokiem wschodnim były raczej niedostępne dla zwykłych 

śmiertelników. A ponieważ obaj bardzo lubiliśmy żeglarstwo,, to 

postanowiliśmy, że będziemy studiować w szkole morskiej. I tak 

skończyliśmy drugie studia, pływaliśmy najpierw jako ofi cerowie, 

a potem już w wolnej Polsce, w 1991 roku obaj zostaliśmy kapitanami, 

opowiada. 

O istnieniu pewnej dziennikarki z Mosiny dowiedział się po 

trzecim roku studiów w Gdyni, podczas wakacji na Mazurach. 

Zobaczył ją siedzącą na pomoście gdy czekała na kolegę, z którym 

miała popłynąć na drugą stronę jeziora. – Chcieliśmy z przyjacielem 

koniecznie wyręczyć tego kolegę i podpłynęliśmy do dziewczyny 

kajakiem, proponując, żeby wsiadła do nas. Nie zgodziła się na 

kajak, odpowiedziała z humorem, że dziękuje, ale wolałaby z trzciną 

w zębach przejść po dnie jeziora, niż z nami płynąć...  Zaprosiła 

nas jednak na ognisko do swego obozu, przeprawiliśmy się tam 

wieczorem i już tego pierwszego wieczora się jej oświadczyłem... Po 

dwóch latach zostaliśmy małżeństwem.

Kiedy Marek Malcher skończył Wyższą Szkołę Morską, zamierzał 

dwa lata popływać i wrócić do zawodu fi zyka. Tymczasem w jednym 

z pierwszych rejsów doświadczony radioofi cer powiedział mu, że 

zwiąże się z morzem na zawsze. I tak się stało. – W pewnym momencie 

życie zaczęło pisać swój scenariusz. Czując się odpowiedzialny za 

rodzinę, musiałem się temu scenariuszowi podporządkować.  Jest 

to praca, która zawsze zapewniała nienajgorszy byt, a my z Basią 

zaczynaliśmy prawie od zera. 

– Męża w domu miesiącami nie było, ale popływaliśmy trochę 

razem - mówi Barbara Miczko-Malcher, dziennikarka Radia Merkury 

w Poznaniu. – Krótko po ślubie Marek wypłynął na dwa półroczne 

rejsy, jeden po drugim. W trzeci rejs popłynęliśmy już wspólnie, m.in. 

do  Peru, na Polinezję, do Nowej Zelandii. Mam piękne wspomnienia, 

które wciąż są żywe, choć tyle lat minęło. Wtedy też zrozumiałam 

charakter pracy męża, przyjrzałam się ludziom morza. Myślę, że żony 

marynarzy powinny zobaczyć, na czym ta praca polega. Trudne życie 

rodzin marynarskich łatwiej jest też chyba układać, jeśli kobieta, 

która zostaje na lądzie ma swoje pasje. Ja takie pasje miałam, 

wychowywałam również dzieci, i może dlatego nie starczało już czasu 

na zadręczanie się tęsknotą. Sytuacje życiowe są różne i myślę, że jeżeli 

analizuje się je w odniesieniu do małżeństw marynarskich, trzeba 

wziąć pod uwagę to, że choć z  jednej strony trudno jest być mężem 

na statku w oddaleniu od domu i w samotności, to z drugiej równie 

trudno jest być żoną na lądzie. Kobiety zostają same z wszystkimi 

problemami. Muszą o wszystkim decydować. W dzisiejszych czasach 

dużo łatwiej jest się z sobą skontaktować i o tyle niektóre sprawy są 

prostsze, że można je wspólnie przedyskutować. Kiedyś tygodniami 

nie mieliśmy ze sobą łączności, a jeśli radioofi cer łączył telefoniczną 

Mój port Mosina
Mimo, że kapitan Marek Malcher pracuje w wysoko wyspecjalizowanej 

gałęzi światowej fl oty obsługującej instalacje gazowe i naftowe 

na całym świecie, to właśnie Mosina jest tym portem, do którego 

najchętniej wraca. Tutaj ożenił się z wyjątkową dziewczyną, która 

nie bała się zostać żoną marynarza, i w której zakochał się od 

pierwszego wejrzenia...

rozmowę, bywało, że słabo się słyszeliśmy, poza tym zawsze była to 

rozmowa przy świadkach. 

MORZA I OCEANY

Marek Malcher zaczął pływać w 1975 roku w Polskich Liniach 

Oceanicznych. Nigdy jednak nie był kapitanem polskiego statku, 

od 22 lat dowodzi jednostkami obcych bander. Obecnie pracuje 

w dość specyfi cznej gałęzi światowej fl oty, obsługującej morskie 

platformy naftowe na całym świecie. Jego statek należy do 

największego (amerykańskiego) armatora, dla którego pływa około 

500 jednostek. Jest bardzo cenionym fachowcem, czego dowodem 

jest  powierzenie mu dowództwa jednego z największych 

i najnowocześniejszych statków fi rmy. Polskiemu kapitanowi 

podlega załoga składająca się z obywateli wielu narodowości. 

Ta wysoko wyspecjalizowana żegluga posiada bardzo 

nowoczesne i zaawansowane technologicznie statki, których 

zadaniem jest wspomaganie konstrukcji, przeholowywanie 

i zaopatrywanie platform naftowych na morzu.

Czasami są to skomplikowane operacje  angażujące kilka 

statków. Kapitan  dowodził m. in. jednym ze statków, ustawiających 

na Morzu Kaspijskim platformę eksploatacyjno-produkcyjną 

wielkości dwunastopiętrowego budynku mieszkalnego. – Była 

to pełna fabryka, łącznie z mieszkaniami dla załogi. Kosztowała 

miliard dolarów. Przyholowaliśmy ją na olbrzymiej barce, długości 

kilkuset metrów. Platformę trzeba było ustawić na 16 specjalnych 

nogach zamocowanych na dnie morza na głębokości 120 m. Między 

to wszystko musiała wpłynąć barka ciągnięta z czterech stron 

przez statki. Kiedy znalazła się dokładnie nad nogami zaczęto ją 

napełniać wodą i powoli zatapiać, a platforma pomału osiadała na 

przygotowanych postumentach. Było to niezwykle skomplikowane 

logistycznie zadanie, wymagające precyzyjnego manewrowania 

każdym statkiem biorącym udział w tej operacji. Przy wykonywaniu 

takich zadań bardzo ważna jest pogoda. Czas jest zawsze dokładnie 

wybrany, ale dobra prognoza przecież nie zawsze się sprawdza. 

Morze przy silnym wietrze jest zawsze bardzo groźne.

Kiedy platforma już działa, wydobywa czy też przerabia ropę 

lub gaz, trzeba ją zaopatrywać w różne materiały. Potrzebne są 

surowce, odczynniki, narzędzia, żywność dla ludzi. Nie dostarczy 

tego helikopter, bo są to olbrzymie ilości ładunków, które można 

przetransportować tylko statkami i rozładować tylko za pomocą 

dźwigu. Jak to zrobić podchodząc do platformy i wiedząc, że 

dźwig ma ograniczony zasięg? Statek musi podpłynąć bardzo 

blisko. W niektórych wypadkach skrajnie blisko, a manewruje się 

jednostką, która waży kilka tysięcy ton! I to wszystko w odległości 

kilku metrów od platformy. Każde jej dotknięcie może spowodować 

bardzo niebezpieczne szkody, podobne do tych, jakie miały niedawno 

miejsce w Zatoce Meksykańskiej. Pamiętajmy, że mamy do czynienia 

z ropą lub gazem, czyli materiałami łatwopalnymi. Poza tym istnieje 
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wielkie niebezpieczeństwo zanieczyszczenia oceanu. A nade wszystko 

ważne jest bezpieczeństwo ludzi. 

Ostatnio kapitan Marek Malcher przeprowadził statek z Singapuru 

do Durbanu w Południowej Afryce i dalej do Tanzanii, gdzie 

odkryto nowe złoża gazu i ropy. W Durbanie statek przygotowano 

do możliwego ataku piratów. Pokład zabezpieczono zasiekami 

z drutu kolczastego, a załoga powiększyła się o kilkuosobowy 

uzbrojony personel. Historie napadów pirackich wcale nie 

są naciągane. – Różnie to wygląda w różnych rejonach świata. 

Właściwie „najbezpieczniejsi” są piraci somalijscy, ponieważ oni 

wiedzą, czego chcą. A chcą statku, mają go gdzie odprowadzić 

i czekają spokojnie na okup, nie krzywdząc załogi. Marynarze są 

dla nich cennymi zakładnikami. Najgorsi są piraci z Zachodniej 

Afryki a zwłaszcza z Nigerii. To bandyci, którzy starają się opanować 

statek, zrabować to co się da i uciec. Życie marynarzy nie ma dla nich 

najmniejszego znaczenia.

POLSKA NIE JEST JUŻ LICZĄCYM SIĘ GRACZEM

Gospodarka morska w Polsce, a zwłaszcza polska fl ota jest od 

lat zaniedbywana. Nasz przemysł stoczniowy, niegdyś chluba 

gospodarki dzisiaj właściwie nie istnieje. – Nie dba się o interesy 

polskiego shippingu. Jest to bardzo smutne, bo w pewnym momencie 

byliśmy przecież liczącym się na świecie graczem, posiadaliśmy 

i budowaliśmy piękne statki – mówi Marek Malcher. – Co cieka-

we, statek, który niedawno odbierałem w Singapurze został 

zaprojektowany w Polsce przez pracownię architektoniczną w Gdyni. 

W Polsce zawsze mieliśmy świetnych fachowców. Poczynając od lat 

siedemdziesiątych polscy ofi cerowie stanowili bardzo duży procent 

zatrudnionych w światowej fl ocie. Do tej pory mają bardzo dobrą 

opinię. 

Na koniec warto dodać, że podczas swoich rejsów, pomiędzy 

powrotami do jedynego właściwego portu – Mosiny, Marek  

Malcher przetłumaczył z języka angielskiego na polski powieść 

Franka Herberta „Biała plaga”. Kilkanaście lat temu publikował  

reportaże z Chin w tygodniku „Wprost”. W stanie wojennym 

przetłumaczył  też i wydał pod pseudonimem „Historię krajów 

demokracji ludowej”, a działając w Solidarności przewoził  m.in. 

prasę podziemną z Polski do Londynu, współpracował też 

z  „Obserwatorem Wielkopolskim”. 

– Powrót do domu w Mosinie to zawsze wielka radość. No i ogromna 

ulga. W domu wreszcie po paru miesiącach nie muszę nieprzerwanie, 

przez okrągłą dobę martwić się co dzieje się ze statkiem i załogą. 

No  i nareszcie  nie muszę o niczym decydować. Basia wyręcza 

mnie w tym znakomicie. A ja świetnie czuję się w roli podwładnego, 

wyznaje kapitan Malcher.

Elżbieta Bylczyńska
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Dzień 22 grudnia na długo zapadnie w pamięci naszym 

młodym adeptom ratownictwa – to właśnie w tym dniu złożyli 

uroczystą przysięgę strażacką.

Ceremonia zaprzysiężenia była tym ważniejsza, że przybyli na 

nią zaproszeni goście: prezesi i naczelnicy OSP Mosina i OSP 

Puszczykowo oraz przewodniczący Rady Miasta Mosina. Pomimo 

tremy, która z pewnością towarzyszyła zarówno opiekunom, jak 

i ich podopiecznym, wszystko przebiegło bez najmniejszego 

problemu.

Członkowie DDP oraz AMS otrzymali po przysiędze swoje 

pierwsze legitymacje OSP i od tego momentu zostali ofi cjalnie 

druhami i druhnami w swoich jednostkach. Wraz z legitymacją 

nasi adepci otrzymali specjalnie dla nich przygotowane „Książki 

sprawności”, które pomogą im w ich dalszym rozwoju w straży 

pożarnej.

Po uroczystości wszyscy w świątecznej już atmosferze zasiedli do 

stołów na symboliczny poczęstunek.

dh. Kuba Czajka

opiekun DDP

dh. Karolina Czajka

opiekun AMS 

Fot. P. Odzijewicz

Zaprzysiężenie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej 
oraz Akademii Małego Strażaka
Zaprzysiężenie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej 
oraz Akademii Małego Strażaka

W grudniu stołówka Szkoły Podstawowej nr 1 gościła już 

kolejny raz mieszkańców Osiedla nr 2 Czarnkourz w 

Mosinie na spotkaniu świąteczno – mikołajkowym. Zaproszenie 

przyjęło 80 mieszkańców osiedla, którzy zasiedli przy bogato 

zastawionym świątecznym stole.   Przybył również burmistrz 

Waldemar Krzyżanowski i ksiądz  kanonik Edward Majka. Dzieci 

wraz z nauczycielami tej szkoły przedstawiły Jasełka, zaśpiewały 

kolędy. Kolędowano również przy akompaniamencie miesz-

kanki osiedla Haliny Portalskiej, której towarzyszył mąż 

Marek. Niespodzianką było to, że przybył na spotkanie 

Święty Mikołaj wraz ze swoim elfem i rozdawał słodkie 

upominki. Zarząd Osiedla składa serdeczne PODZIĘKOWANIA 

swoim darczyńcom, Państwu: Halinie i Józefowi Modrzyk, 

Maciejowi Szulc, Eleonorze Woś, Zbigniewowi Piskorskiemu,  

Tadeuszowi i Pawłowi Marciniak, Lilianie Olejnik, Tomaszowi 

Pietraszkiewiczowi, Barbarze Olejniczak, Arkadiuszowi Rożek. 

Wsparcie okazali: Jacek Rogalka, Halina i Marek Portalscy, We-

Mikołajki dla Czarnokurza
ronika i Bożena Guzikowskie,  Longina Majchrzak, Dyrekcja 

Szkoły Podstawowj nr 1 w osobie Kamili Bilskiej, Katarzyna 

Jablońska i Beata Nieckarz, dzieci klas VI

W imieniu Zarządu Osiedla nr 2 Czarnokurz w Mosinie - 

przewodnicząca Jolanta Szymczak
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Nasze Saabowe koszulki, pomimo zakończenia 

majowego zlotu w Mosinie, nadal krążą nie 

tylko po Europie, w której granicach zamknęli swe 

widmo Marks i Engels, lecz wciąż odnajdują się nie 

tylko w naszych szafach, ale i w różnych odległych 

zakątkach świata. Na zdjęciu mój serdeczny przy-

jaciel  i praktykujący saabista,  Jim Laman ze swo-

ją śliczną  żoną Mary,  w  ich domu nieopodal je-

ziora Michigan (USA). W moim granatowym Saabie 

jeździ parę drobiazgów, które wcześniej cieszyły 

Jima, zaś drobiazgami, które go aktualnie cieszą 

wraz z małżonką, są nasze granatowe koszul-

ki. Jak wiadomo, nieśmiertelny duch „stroker'a” 

nie zna granic,  różnic kulturowych i odległości. 

Let's there be SAAB :)

Żródło: K. Rozenblat

W koszulkach z Mosiny
dookoła świata

Pierwsze, co zapamiętałam z fi lmu „Jesteś Bogiem”, to wy-
jaśnienie nazwy  Paktofonika. Że to „pakt przy dźwiękach 

głośnika” ; w moim osobistym i bardzo subiektywnym tłumacze-
niu pakt foniczny, muzyczny, rytmiczny.

Dla humanistki i przyszłej „pani od polskiego” hip –hop i rap 
(tak, zaczynam rozumieć tę różnicę), to przede wszystkim rytm. 
A rytm to najprościej mówiąc, powtarzalność w czasie. Pow-
tarzalność w czasie wierszy sylabicznych, czyli zdań, które rodzą 
się w głowach tekściarzy, czyli np. Magika, Rahima czy Fokusa. 
Natomiast jeśli wśród linijek tekstu wystąpi zakłócenie tego 
powtarzalnego elementu, to mamy do czynienia z tzw. efektem 
zawiedzionego oczekiwania, ponieważ wsłuchując się w tekst, 
spodziewamy się, że wersy będą zgadzały się  zwłaszcza w tych 
linijkach, które się rymują. Analizując tą prostą defi nicję i kieru-
jąc się nią, przesłuchałam kilkakrotnie utwory zespołu i doszłam 
do wniosku, że wraz ze śmiercią Magika nastąpiło takie właśnie 
zakłócenie w ich działalności, a ze strony fanów efekt zawiedzio-
nego oczekiwania. Na koncerty, na następne płyty, na wszystko, co 
zawierało się w skandowaniu skrótu „PFK” na ostatnim koncercie.

Przesłuchawszy jednak całą dyskografi ę i przeczytawszy książkę 
„Jesteś Bogiem. Historia Paktofoniki”, uświadomiłam sobie, że chy-
ba w tych utworach wszystko już zostało powiedziane, a właści-
wie zamanifestowane. Każde zdanie zawiera w sobie konkretny 
przekaz i naprawdę nie sposób tam już nic dodać, nic ująć. 
Wszystko jest jasne dla kogoś, kto chce zrozumieć tekst. Jeśli Ma-
gik i jego koledzy będą mieć odbiorców gotowych na ich 
komunikat, to niczego więcej nie trzeba. Ale nie każdy może być 
odbiorcą tego, o czym mówią, co wyśmiewają, co krytykują, do 
czego dążą w każdym kolejnym wersie. Nie wystarczy bowiem 
słyszeć słów, które docierają do uszu, ale trzeba ich słuchać.

Ja za ten zbiór wzięłam się chcąc podejść do mojego felietonu 
poważnie, a przy którymś z utworów zaczęłam naprawdę słuchać, 
a czy rozumiem? Nie wiem. Staram się...

Kiedy oglądałam fi lm, rzucił mi się w oczy moment, w którym 
gdzieś pod koniec fabuły Magik dzwoni do Fokusa o świcie. Ten 
przystawia słuchawkę do ucha, ledwo otwierając zaspane oczy, 
a w telefonie słyszy głos Magika: „...jestem Bogiem...”. Te dwa sło-
wa wybrzmiewają z takim samym echem, jaki słyszymy w ory0
ginalnej wersji utworu. Jest w tej scenie, w tym głosie Magika coś 
świeżego, emocjonującego, metafi zycznego. W tych dwóch sło-

wach zawiera się nie tylko kunszt Magika jako twórcy, ale rów-
nież tyle odwagi, na jaką stać było chyba jedynie średniowiecz-
nych heretyków. To zarazem pytanie i odpowiedź, stwierdzenie 
i zaprzeczenie, teza i antyteza. Dla niektórych może to być 
bluźnierstwo, obraza uczuć religijnych, aspirowanie do stano-
wienia czegoś w rodzaju starożytnego bóstwa. We mnie to zda-
nie, a zarazem tytuł utworu, nie budzi obrazoburczych uczuć, 
ale przeżycie jak z Dantego; oscylowanie między życiem a śmier-
cią, Bogiem i Szatanem, niebem i piekłem, jawą i snem... Mroczne, 
a zarazem genialne, choć nastręczające kłopotów z krytyką. Życie 
członków Paktofoniki też można podzielić na etapy, jak w „Bos-
kiej komedii”. I oni w swoich utworach, jak Dante Alighieri, 
zabierają nas i na dno piekła, i do nieba artyzmu. Sam Magik 
to dla mnie „poete maudit”, z francuskiego „poeta wyklęty”. For-
mułę tę wprowadził do literatury Paul Verlaine i oznacza ona poe-
tę nie zrozumianego przez swoje czasy i buntującego się przeciw nim.

Lecz ze względu na dojrzałość tekstów i wszechstronność 
warsztatu nadałabym mu miano „poeta laureatus”. To zwyczaj 
wywodzący się jeszcze ze starożytności i polegał na obdarowa-
niu twórcy wieńcem laurowym na znak uznania dla doskona-
łości jego sztuki poetyckiej.

Pewnie ani on, ani Rahim czy Fokus by go nie przyjęli, bo nie 
zależało im na zaszczytach, ale na zachowaniu własnej tożsamoś-
ci jako twórcom. I na pewno nimi pozostaną. Od A do Z. Od Z do A. 

I w fi lmie „Jesteś  Bogiem” właśnie takimi ich widzę. Prawdziwy-
mi, dźwigającymi ciężar czasu i akcji swojego życia, kiełkującymi 
z ogromu szarych blokowisk, w których żyli. Moim zdaniem 
muzyka, którą tworzyli miała ich wydostać spod przygniatającego 
i wszechogarniającego betonu i taka była. Muzyka wynosi swo-
ich twórców ponad otaczającą przestrzeń, jest jak powiew świe-
żego powietrza, jak otwarcie okna po letniej burzy, jak świt, bo 
podnosi z mroku nocy, z upadku, z pecha, z niedostatku pieniędzy, 
z beznadziei, z bezrobocia, braku perspektyw, z samotności... 
Bo rap, jak każda gałąź sztuki, jak każda subkultura bierze się 
z samotności. A każdy artysta jest samotny, jeśli nie ma odbior-
ców doceniających i rozumiejących jego przekaz, łaknących 
z nim kontaktu. A z tego kontaktu płynie moc... Moc  i sens samego 
aktu komunikacji, porozumienia, „kooperacji na mocy paktu”, 
„paktu przy dźwiękach głośnika...”

J. K.

Efekt zawiedzionego oczekiwania
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GABINET MASAŻU LECZNICZEGO
Technik Masażysta Renata Stachowiak

   Wykonuję masaże:
� masaż leczniczy: rwa kulszowa, rwa barkowa,
   RZS, bóle kręgosłupa, bóle pochodzenia mięśniowego,
   likwidacja negatywnych objawów stresu itp.
   Wykonuję zabiegi aparatem ultradźwiękowym:
� działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe.

www.renatamasaz.pl
   Oferuję również masaże:
� relaksacyjny
� gorącymi kamieniami
� miodem oraz antycelulitowy tel. 515 566 295

� kuchnie na wymiar
        � szafy wnękowe
                � komody
                        � lady recepcyjne

ul. Murawa 36, Poznań

tel. 502870297, 507377244

www.nitoris-design.pl
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i OKOLICACH 
(działki rolne i pod AG)
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kolekcjoner

Czego to ludzie nie zbierają?
Odpowiedź wydaje się prosta – ludzie 

zbierają to, co dla nich jest interesujące, 
oryginalne i cenne. Jedni zbierają dzieła 
sztuki, stare monety, inni gromadzą książki, 
guziki, znaczki, a nawet podkowy końskie. 
Po prostu zbierają to, co daje im satysfakcję 
z posiadania tych przedmiotów, a co spra-
wia, że oni sami stają się oryginalni. Tu na-
leży dodać, że niezależnie od intencji i te-
matu zbioru zbieractwo z czasem bywa 
formą pewnego rodzaju lokaty kapitału. 
Ponadto niewymierną cechą zbieractwa jest 
jego aspekt zachowawczy. Dzięki licznym 
kolekcjom zachowało się do dziś wiele 
wartościowych przedmiotów, które świadczą 
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ROZPUSTNE URZĄDZENIE DLA LENIUCHÓW, KTÓRYM SIĘ NAWET NA DWÓR WYJŚĆ NIE CHCE

o dawnej kulturze materialnej czasów, które 
minęły. 

Przykładem oryginalności, czego to ludzie 
nie zbierają, niech będzie materiał, jaki 
znalazłem w swoim archiwum kolekcjo-
nerskim. Otóż pewien zbieracz z Warszawy 
posiada niespotykaną kolekcję, chyba jedy-
ną w Polsce, przedmiotów będących kiedyś 
na wyposażeniu pomieszczeń popularnie 
określanych „tam, gdzie król piechotą cho-
dzi”, czyli WC. Przedmioty te to po prostu 
rączki do spłuczek klozetowych z przełomu 
XIX i XX wieku. Rączki te na początku ro-
bione były z drewna, co wiązało się z łat-
wą obróbką i posiadały kształty dość uro-
zmaicone. Rączki z późniejszego okresu 

robiono już z fajansu i posiadały one na 
ogół formę dwóch stożków i były bardziej 
estetyczne i łatwe w utrzymaniu czystości. 
Na obu rodzajach rączek umieszczano napisy 
fi rmowe, co dawało możliwość ustalenia 
miejsca ich pochodzenia. Ciekawostką było 
to, że niektóre rączki posiadały wewnątrz 

tzw. dusze z gipsu lub metalu w celu 
zwiększenia ich ciężaru. Starsze rączki po-
siadały natomiast na największym swym 
obwodzie gumowe krążki – odboje, chronią-
ce ścianę przed uszkodzeniem. Gromadzenie 
zbioru owych rączek jest równie interesujące 
jak sam pomysł ich kolekcjonowania.

Jak wspomina zbieracz z Warszawy, tere-

nem pozyskiwania rączek najczęściej bywały 

stare domy w trakcie rozbiórki oraz giełdy 

staroci. Dodaje, ze w trakcie penetracji bu-

rzonych domów nie miał konkurencji, gdyż 

kolekcjonerzy i zbieracze złomu poszukiwali 

tylko stylowych klamek, kłódek, kluczy, ko-

łatek, itp. Natomiast fajansowe czy drewniane 
rączki nie budziły zainteresowania, a tym 
samym ulegały zniszczeniu. 

To w zasadzie tyle o zbiorze rączek. Będąc 
już jednak przy tak „ciekawym” temacie 
kolekcjonerskim wypada zapoznać się choć 
w zarysie z historią początków WC. Jak wie-
my prymitywizm urządzeń sanitarnych od 
dawna dokuczał ludzkości. Radykalne zmia-
ny nastąpiły dopiero w 1775 roku, kiedy to 
rzemieślnik londyński – Aleksander Cummi-
rej skonstruował pierwszy nowoczesny wa-
ter closed (WC). Następnie w 1890 r. inny 
Anglik C.A. Neff  opatentował znacznie ule-
pszone technicznie urządzenie tego typu.

W Polsce pierwsze zmechanizowane ubi-
kacje zbudowano w Warszawie w latach 70. 
XIX w. Jak pisała ówczesna prasa „otwarto 
rozpustne urządzenie dla leniuchów, którym 
się nawet na dwór wyjść nie chce”. 

Poruszając tak ciekawy temat warto 
zerknąć na reprodukcję rysunków urządzeń 
WC z XIX w., w jakie wyposażone były dawne 
domy.

Na koniec pozostaje jeszcze jedna, żar-
tobliwa ciekawostka. O banknotach, których 
wartość mocno się obniżyła na skutek infl acji 
zwykle mówi się, że można nimi wytapeto-
wać mieszkanie lub WC. Ten żart zrodził po-
mysł na wykorzystanie papieru toaletowego 
do umieszczenia na nim wizerunku dolara 
USA. Okazją do tego pomysłu było w latach 
70. załamanie się tej waluty. Podobnie 
zakpiono  z waluty szwedzkiej, na papierze 
toaletowym umieszczono reprodukcję 
banknotu 100 koron z wizerunkiem króla 
Gustawa II.

To tyle, lecz bez względu na wartość 
i poziom tych fi gielków, są one niewątpliwie 
swoistą ciekawostką, zasługującą na coś 
więcej niż tylko powieszenie w miejscu 
przeznaczenia...

Zebrał i opracował
Henryk Pruchniewski
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Oferta Centrum obejmuje ciekawy 
pakiet usług związanych z psycho-

logią, pedagogiką i logopedią. Są wśród 
nich pomoc uczniom z trudnościami 
szkolnymi, treningi koncentracji uwagi, 
terapia dysleksji, dysgrafi i i dysortografi i, 
terapia ADHD, ale też kompleksowa tera-
pię osób po udarach i urazach mózgu 
i szeroki zakres usług logopedycznych 
i neurologopedycznych.

– Zacznijmy od tematu szczególnie 

ciekawego dla wielu rodziców w tym 

momencie. Koniec semestru, oceny nie 

zawsze zadowalające, a Państwo pro-

ponują pomoc w przypadku trudności 

szkolnych. Na czym ona polega?

– To bardzo szeroki temat. Często trzeba 
rozpocząć od właściwego zorganizowania 
miejsca pracy dziecka i nauczenia go umie-
jętnego planowania, organizowania i wyko-
nywania szkolnych obowiązków. Kolejną 
rzeczą jest motywacja dziecka do nauki, 
nad którą pracujemy zarówno z dzieckiem, 
jak i z rodzicami – podpowiadamy im, 
jak rozmawiać z dziećmi na temat obo-
wiązków szkolnych. Często już to wystar-
cza dziecku do zmiany. Następnie pora 
na analizę tak zwanych problemów spe-
cyfi cznych – związanych z defi cytami per-
cepcji wzrokowej i słuchowej, problemami 
koordynacji wzrokowo-ruchowej, grafo-
motoryki. To już wiąże się z systematycz-
ną pracą i odpowiednimi zestawami ćwi-
czeń, które rozwijają wymienione wyżej 
umiejętności. Opanowanie ich bezpośre-
dnio przekłada się na umiejętność czytania 
i pisania, a to z kolei na wyniki z wszystkich 
szkolnych przedmiotów.

– A co z matematyką?

– Dyskalkulia to ostatnio bardzo często 
używany termin. Nie zawsze jednak dziec-
ko z problemami z matematyką ma dys-
kalkulię. Dzieci nie umieją myśleć abstrak-
cyjnie. Liczba nie wiąże się dla nich z żadną 
wartością, można powiedzieć, że nie 
potrafi ą wyobrazić sobie dzielenia torta 
wśród gości. Nasze dzieci zażywają też 
mniej ruchu niż my w ich wieku. W efekcie 
nie potrafi ą tak dobrze ocenić odległości, 
nie orientują się tak dobrze w przestrzeni. 

O ileż godzin mniej nasze dzieci spędziły na 
huśtawkach, karuzeli, trzepaku, wspinając 
się na drzewa – niż my w ich wieku. Wszyst-
ko to wpływa na rozwój tych funkcji móz-
gu, które związane są również z matema-
tyką. W gabinecie cofamy się do treno-
wania takich podstawowych funkcji na od-
powiednich terapeutycznych materiałach 
i doświadczenia te przekładamy potem 
na operacje na abstrakcyjnych liczbach.

– Oferują Państwo treningi kon-

centracji uwagi. Skąd ten pomysł? 

Wydaje się, ze trenować koncentrację 

uwagi można samemu w domu, np. 

ucząc się na pamięć wierszy.

– Teoretycznie tak. W praktyce jednak 

okazuje się, że choć wiele osób zdaje 

sobie sprawę z własnych problemów 

z koncentracją uwagi i pamięcią, a bar-

dzo wiele dzieci ma wręcz zalecenie 

treningu koncentracji uwagi, to niewiele 

osób faktycznie tę koncentrację trenuje. 

Najczęściej nie wiadomo, jak się do tego 

zabrać, jak to zrobić. Poza tym problemy 

z koncentracją uwagi mogą być różnego 

rodzaju – mogą one dotyczyć np. słabej 

odporności na czynniki rozpraszające, jest 

to tzw. wybiórczość uwagi, mogą też 

oznaczać problem z wytrzymałością. Róż-

nimy się między sobą tym, czego po-

trzebujemy, by móc się skoncentrować 

– to co dla jednej osoby może stanowić 

idealne warunki do efektywnej pracy, dla 

drugiej – będzie przeszkodą nie do po-

konania. Dlatego nasz program treningo-

wy zakłada na początku i na końcu diagno-

zę – na początku, by dokładnie ustalić 

miejsca problematyczne, uwarunkowania 

indywidualne i potrzeby – inaczej musi 

się skoncentrować student uczący się do 

wymagającej sesji, a inaczej menadżer 

podejmujący równocześnie wiele ważnych 

decyzji, a na końcu, by w precyzyjny sposób 

określić postęp i sformułować zalecenia 

na przyszłość.

– Jeżeli dobrze zrozumiałem, dwie 

różne osoby zgłaszające się na trening 

koncentracji uwagi mogą trenować 

w zupełnie odmienny sposób.

– Dokładnie tak. 

– W ofercie mają Państwo też coś, 

co brzmi dość tajemniczo – EEG Bio-

feedback. Co to jest?

– EEG Biofeedback to urządzenie wyko-

rzystywane na świecie od kilkudziesięciu 

lat, w Polsce też coraz bardziej popularne. 

To jak się czujemy, jak funkcjonujemy, za-

leży od pracy mózgu. W niektórych as-

pektach mózg można trenować tak jak 

mięśnie – kto codziennie biega, ten wzmo-

cni mięśnie nóg, kto codziennie nauczy się 

10 słów w języku obcym, poprawi pamięć. 

Nie wszystko jednak, co dotyczy pracy 

mózgu daje się tak łatwo zobrazować 

i wyćwiczyć bez odpowiedniego sprzętu. 

EEG Biofeedback jest właśnie takim 

sprzętem. Przekłada obraz fal mózgowych 

na obrazy zrozumiałe nawet dla dziecka 

i pozwala trenować w odpowiedni spo-

sób wybrany obszar mózgu. Dlatego spek-

trum jego zastosowania jest tak szerokie. 

Ciekawostką jest tu fakt, że w ten sposób 

koncentrację uwagi trenował Adam Ma-

łysz.

– A dysgrafi a? Kiedyś ktoś po prostu 

bazgrał, a teraz ma dysgrafi ę?

– Dysgrafi a polega na niemożności pi-

sania kształtnych liter, równomiernie roz-

łożonych, w równych liniach. Osoby z dys-

grafi ą piszą też wolniej, szybciej się mę-

czą pracując manualnie. Robią to więc 

niechętnie. Proszę wyobrazić sobie dziec-

ko z dysgrafi ą przed zadaniem zapisania 

strony w zeszycie – ręka boli, zadanie 

jest trudne, a efekt opłakany. Nie wynika 

to z tego, że się nie starało. Wynika to 

z usztywnień przynajmniej dwóch sta-

wów, niedostatecznego usprawnienia pe-

wnych partii mięśni. I od tego musimy 

zacząć. W takich sytuacjach ćwiczenie 

szlaczków kończy terapię. Dziecko, które-

mu pisanie nie sprawia trudności, nie 

będzie się wzbraniało przed odrabianiem 

prac pisemnych w szkole, będzie mu się 

łatwiej przepisywało z tablicy, skupi się na 

materiale, a nie na czynności pisania.

– Dziękuję za rozmowę i życzę po-

wodzenia.

Gabinet Psychologiczny mieszczący się od trzech lat przy ul. Krotowskiego 12/1 (pomiędzy rondem

a Tesco) rozszerza swoją ofertę i zmienia nazwę na Centrum Terapeutyczne. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, że w 2012 roku 

najwięcej zarejestrowano zachorowań na  grypę i grypopodobne – 9.340 (9.059), 

ospę – 5.107 (4.127), szkarlatynę – 618 (596), różyczkę – 83 (72), krztusiec – 126 (23), 

boreliozę – 61 (40), meningokoki – 11 w tym 2 zgony (9), denga – 1.

Na gruźlicę zachorowało 98 (114) osób. Nowo wykrytych zakażeń HIV zarejestrowano 

– 50 (66), a na AIDS zachorowało – 7 (7) osób.

Szczepionki przeciw wściekliźnie podano  173 (175) poznaniakom.

W nawiasach dane za 2011 rok.

Cyryla Staszewska

Na co
chorowali
Poznaniacy
w 2012 roku
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Długo to nie trwało, dosłownie może 
dzień, dwa, no góra trzy, kiedy tym 

razem do Franka bednarza, kapralem zwa-
nego, zaszedł Jędrzej, co lepigliną był. 
J. – Oj ta, Franek wyklaruj mi co jes, że wiara 
nic ino cingiym o jakimś szampani godajum. 
Tego Napolełóna nie widziałym, ale żym 
słyszoł, że u cie byli, he? F. – Łe tam, ale buło, 
Jo ci siedze wew robocie i coś tak sie miało 
na podwieczorek, a óni przyjechali. Świyżom 
dymbine na klepki łupołym. Trzech jich buło na 
kóniach ci powiadum, ale takich wiysz, same 
ofi cyjery. Jedyn godoł po naszymu, to zaro żym 
sie skapnuł o co im sie rozchodziuło. Uni chcieli 
antałki kupić, kapujesz, ale jak najwiynksze i ile 
wlezie. Jo żym mioł akurat stojeć gotowe, bo 
obstalowoł je tyn co wino robi wew Mosinie. I óni 
godali, że do szampana co jes w naszy studni. 
J. – Oj ta, czyli prawda co godajum, ale zez naszy 
studni woda przecie jes, a nie jakiś tam szampan 
jak Ty godosz. Jo żym jeszczy o takim nie słyszoł. 
F. – To jes takie picie, jo żym jeszczy nie próbowoł, 
ale tyn co antałki do wina bierze, powiadoł, 
że to jes takie niby wino, ino jak go odetkosz, 
sie takie buszowiny robium, że nie wiym co. 
Musisz szybko pić, bo ci ućknie, a najszybci te 
bómble. J. – Oj ta, burzowiny powiadosz, to by 
mogło być. Jo tysz czasym musze do studni po 
wode iś i kiedyś oż żym sie wzdrygnuł. Dejcie 
spokój! Jakoś tyż tak jak tero pore dni gichało. 
Nabrołym do wymborka jednygo, nabrołym 
do drugigo i już miołym na szuńdy zahoczyć, 
kiedy pacze, a óna jakoś tako niespokojno, 
oż sie tak wew tym wymborku mojtała, jakby 
z guruncygo pieca zdjynto i jakieś takie dycha-
nie z ni szło. Jak żym pazure do ni wetknół, to 
całko mi tym dychaniym oblazła, miyndzy 
paluchy sie wciskała, ale szkody żadny nie 
robiuła. Nu istne burzowiny! F. – A smake miołeś 
na nióm? J. – Oj ta, żym sie napiół, ale stracha 
miołym. Czowieku, to tak gilgało wew gardle 
i jak żym wypiół, to zaro mi klukum wyprysło ino 
powietrze i mówisz, że to może być szampan. 
Ale pewno tyn prowdziwy to jes drogi szport. 
F. – Jo żym ci zaro na drugi dziń jak óni byli, 
poszed po tum wode, a óna nic. Czary jakie czy 
co? Bo chciołym tyż do sie nazorgować. Wiary 
sie zleciało i jeno my sie smakiym musieli obejś. 
Tero bydum czekali kiedy znowu to nastanie. 
Nu widzisz, ktu wie, kiedy znowu nastanie cały 
tyn szampan. Co radzisz Jyndrzej, godej co i sie 
tak nie oblizuj stale! J. – Coś zaradzić trza, że jo 
żym wtedy nie wiedzioł że to moze być takie 
dobre picie. Wiync powiadum ci jak to buło 
wtedy. Gorunc na dworze musi być, gichać tyż 
porzóndnie musi pare dni i jeszczy żeby tak 
rumnuł piorum feste nie roz w te naszum góre. 
F. – Tylko nikumu zaro nic nie paplej, bo jak 
byndzie tedy do sie ino nazorgujymy.  J. – Franuś, 
ty sie biesz i narób tych antałyków, żeby my już 

mieli.

***
Przeto szczęśliwcy, którzy z rąk samego 

cesarza kosztowali wody ze studzienki, 
spragnieni posiąść jej, czem prędzej docierali 
w okolice Mosiny na Pożegowo-folwark. Ale 
lipcowy gorąc z nieba i posucha odebrała całą 
moc studzience. Nic to, że się nie pieniła, nic 
to, że bąbelków w niej jak na lekarstwo, wszak 
sam cesarz Napoleon tutaj jej zaczerpnął, to 
ona obmywała oblicze jego i to ona radość 
życia przywróciła jemu. Każdy, kto podróży 
trudy zniósł i tutaj przybywał, pragnął 
szczęśliwości podobnej nabyć. Ktoś podobno 
z tych niedowiarków wiecznych biadolił 
i utyskiwał, że szczęścia nie ma za grosz, że kto 
wie, kiedy się ten szampan robi, może tylko 
raz w roku, a czy w ogóle to jest prawda. Ci, 
co byli, chwalili się: „a ja osobiście z rąk cesarza 
samego dostałem szklanicę z szampanem 
ze studni”. Ci, co nie byli, powiadali: „a mój 
przyjaciel hrabia ten a ten opowiadał, że 
z rąk osobistych dostał raz kiedyś od cesarza 
w szklanicy ze studni szampana się napić”. 
Ci, co słyszeli od tych, co nie byli, a słyszeli od 
tych, co byli osobiście, tak opowiadali: „a mój 
panicz to wspominał, że podobno hrabia 
ten tamten raz w zeszłym roku chyba albo 
jeszcze dalej, pił szampana z wody czy wodę 
co jak szampan była i że podobno raz w roku, 
ale tylko raz i trza wiedzieć kiedy”. Nawet tak 
było, że ci niektórzy co wcale nie byli, posuwali 
się do niegodziwości takich, że zmyślać 
poczęli i przechwalać się jak to oni z samym 
Napoleonem z jednej studni szampana pili. 
Jak to się spodziewać można było, z czasem 
zapał pośród właścicieli krwi błękitnej ostygł, 
aż odeszli z tego świata ci, co od samego 
Napoleona raczyli się tajemniczą wodą co 
w szampana się zamieniła. Ich potomkowie 
i potomkowie ich potomków wciąż jednak 
wspominali o niezwykłych właściwościach 
wody ze studzienki we folwarku Pożegowo 
koło Mosiny. Aż nastały czasy, że dla wygody 
swej gawiedzi poznańskiej pobudowali nawet 
drogę żelazną, aby przybywanie w te strony 
łatwym uczynić.

Wreszcie spyta ktoś, co u Jędrzeja lepigliny 
i Franka bednarza. No właśnie. Otóż ku 
dobremu wszystko szło. Wieść po okolicy się 
rozeszła, że na Pożegowie glina znamienita, że 
cegły i dachówki najprzedniejsze wychodzą, 
a naczynia wszelkie do domostwa mocne 
i cienkie są. Przeto rosły nowe piece do wy-
palania, przybywali z różnych stron fachmani 
rzemiosłem garncarskim się parający. Wpierw 
było ich prawie tuzin, ale długo nie trwało 
i z pół kopy się nazbierało. Jędrzejowych 
dwóch synów poszło jego śladem, dostatek 
w domu był i zajęcie dla całej familji.

Zakończenie
– Kto zatem w ten magiczny czas prze-

jeżdżać przez te strony będzie, niechaj do 

studni zagląda i jeśli w porę zorientuje się, 
że nadeszła zaczarowana godzina tej wody, 
przyjaciół swoich wtedy zawezwać winien 
bez zwłoki żadnej. A oni kogo tylko mogą, 
zabiorą ze sobą by kontentować się dobrem 
studni Napoleona mogli, bowiem tylko raz 
w roku w wielkiej łaskawości obdarza 
wszystkich niepowtarzalnym smakiem, przy-
pominającym jako żywo szampana. Radość 
tą poczują tylko ci, których serca są czyste, 
zamiary szczere i niechęcią do innych nie 
naznaczone. Kto zatem szczęścia nie dostąpi 
i ukontentowania ze spożywania wody nie 
poczuje, bo jemu ona zwyczajną w smaku 
będzie, ten niech wie, że w tym właśnie tkwi 
jej tajemnica, co nie wszystkim się objawia 
i nikt dotąd jej nie rozwiązał. Bowiem tylko 
optymizm na przekór zwątpieniom wszelkim 
pozwala cieszyć się niezapomnianym sma-
kiem. I na nic zdadzą się zaklęcia, wymyślanie 
formułek, bowiem studnia zazdrośnie strze-
że swego sekretu, a wiedza tajemna o niej 
w księgach niezawarta, jeno w słowie mó-
wionym przekazywana, znana nielicznym. 
Kto zatai swe odkrycie i nowiny nie przekaże, 
temu na nic się nie zda magiczna siła 
szampańskiej wody i moce jej nie uleczą go 
a jedynie zgagę większą powodując i czkać 
mu się będzie noc całą bez ustanku. Który zaś 
w ukryciu nagromadzi wody co szampanem 
się stanie i innym dla zarobku swego sprze-
dawać zechce, niech wie, że pożytku z tego 
żadnego mieć nie będzie, bo pieniądze 
w zwykłą wodę deszczową się zamienią 
a on na pośmiewisko wystawion będzie. Kto 
obdarzony bystrym umysłem i dobrem ser-
cem kompanów swych na czas zawołać 
zdoła, tego imię w nagrodę drzewa wyszumią 
stuletnie, ptaki wyśpiewają przez cały rok. 
Kiedy więc i do Ciebie wieść dojdzie, że woda 
w studni w szampana się zamieniła, wtedy 
bez zwłoki na Pożegowo ruszaj. Zakosztuj, 
a złość ci odejdzie, niedobre myśli cię opuszczą 
i zagniewanie wielkie ci po kilku łykach znik-
nie. Pamiętaj – nie pij szybko. Smakując na-
ciesz najpierw wzrok swój, pod słońce spra-
wdzając urodę bąbelków z niej płynących, 
a ucha nadstaw czy szumią delikatnie. Rozkosz 
spożywania zjednoczy się nawet z ulgą, 
jaką odczujesz, gdy dolegliwości ustąpić ra-
czą i nie pozwolą twoim smutkom się smu-
cić. Moc piorunów w górę bijących daje 
bowiem wodzie taką niebywałą krzepę, że 
i ty błyskawicznie wszelkie dociekania trudne 
rozwiążesz. Umysł twój lotnym się stanie 
i ochota do roboty wielka będzie aż wszela-
kie dobra posiądziesz. 

A ja com się dowiedział z mądrych książek, 
to spisałem a com wykoncypował to z własnej 
głowy i przy pomocy Wojciecha, syna mojego, 
co dziejopisów poznawaniem się w naukach 

swoich parał.                                           Roman Czeski

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

w szampana całkiem niedaleko Mosiny (cz. IV)
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muzyka

Bartosz i Piotr Waglewscy to bardzo 

uzdolnieni muzycznie synowie lide-

ra Voo Voo – Wojciecha Waglewskiego. 

Bartosz, znany pod pseudonimem „Fisz” 

i Piotr zwany „Emade” nie słyną jednak z te-

go, że są dziećmi wybitnego polskiego 

artysty. Swoje muzyczne kroki stawiali wy-

łącznie pod własnym szyldem. Fisz to 

w końcu uznany polski raper o wybitnej 

wrażliwości artystycznej. Razem z perku-

sistą Emade tworzą muzykę niesche-

matyczną, którą bardzo trudno zaszu-

fl adkować. Zabawy słowem, eksperymen-

ty brzmieniowe, jazzowe i bluesowe in-

spiracje. Poza tym występy z własnym 

ojcem, chociażby te na albumie „Męskie 

granie” z 2008 roku. Bracia Waglewscy 

jednym słowem zaskakują i nie pozwalają 

się nudzić.

Wraz z gitarzystą Michałem Sobolew-

skim utworzyli w 2008 roku rockowe trio 

Kim Nowak. W 2012 roku nagrali swoją 

drugą płytę, zatytułowaną „Wilk”. Całość 

tych nagrań to surowe, rockowe granie 

bez żadnych kompromisów. Wiele jest tu-

taj inspiracji latami 60-tymi i 70-tymi. Ro-

ckowe trio ma jednak mnóstwo pomys-

łów, by przełożyć te inspiracje na język 

współczesny. Weźmy chociażby jeden 

z najciekawszych utworów z tej płyty, 

„Prosto w ogień”. Fisz śpiewa do spółki 

z wokalistką legendarnego Tercetu Egzo-

tycznego, Izabelą Skrybant-Dziewiąt-

kowską. Zagadkowy tekst, hipnotyzujący 

rytm, piękny duet wokalny. W drugiej 

połowie utwór zamienia się w instru-

mentalny pochód przypominający gita-

rowe klimaty lat 60-tych. Ktoś powie, że 

to próba połączenia na siłę nowego ze 

starym. Nic bardziej mylnego – bardzo 

świeżo brzmiące rytmy tego utworu 

rozkołyszą niejedną imprezę karnawałową. 

Jedną z lepszych, moim zdaniem, pio-

senek z płyty jest surowy, korzennie 

heavymetalowy utwór „Skrzydła”. Ciężkie 

gitary, mocny rytm, który przeradza 

się w perkusyjne solo, brzmi jak granie 

prawdziwych rockowych weteranów. Cze-

go chcieć więcej od wysłużonych, 

hiphopowych wymiataczy? 

Album „Wilk” to jednak nie tylko ciężkie 

gitarowe zagrywki, ale także nośne me-

lodie, w sam raz do ustawicznego nu-

cenia pod nosem. Wyróżnia się bardzo 

pogodny i porywający utwór „Mokry Pies”. 

Optymistyczna oprawa muzyczna tej 

piosenki silnie kontrastuje z pesymisty-

czną wymową tekstu. Przynajmniej takie 

sprawia wrażenie, ponieważ teksty Fisza 

są zazwyczaj zagadkowe, metaforyczne, 

często są to tylko ambitne zabawy sło-

wem. To kolejna ozdoba tej płyty – po-

stawienie na inteligencję słuchacza i je-

go chęć zmierzenia się z przesłaniem 

poszczególnych piosenek. Bardzo wpada 

w ucho rytmiczna, jazzowa kompozycja 

„Noc”. I znowu dominuje tutaj magiczny 

wokal Fisza. Ciekawa to rzecz, że raper 

tak dużego formatu jak on, doskonale 

sprawdza się w roli rockowego śpiewaka 

lirycznego. Na niektórych utworach na 

płycie wydaje się, jakby próbował rapo-

wać, ale poprzestaje na swoim wokalnym 

stylu wypracowanym przez lata. Trudno 

rozgryźć tego artystę, ale być może to 

właśnie dlatego cieszy się on takim sza-

cunkiem. I na dodatek gra jeszcze na gita-

rze basowej w rockowym trio.

Cały album zamyka kompozycja tytuło-

wa. Jest w niej jakiś element hipnotyzują-

cy słuchacza, wprawiający w błogi nastrój. 

To przede wszystkim zasługa bębnów 

Piotra Waglewskiego, który trzyma całość 

w ryzach swoich wciągających rytmów, 

ozdobionych dostojnymi partiami gitary 

Michała Sobolewskiego. Niewątpliwie 

„Wilk” to wciągający od początku album, 

który nie potrzebuje za dużo czasu, by 

oczarować słuchacza. Dla mnie było to 

zauroczenie od pierwszego przesłucha-

nia, które nie mija do dzisiaj. Wdali się moc-

no w ojca panowie Waglewscy, ale potra-

fi ą się wybronić własnym, niepowtarzal-

nym stylem. Bez kompleksów mogą sta-

wać w szranki z niejednymi weteranami 

polskiej sceny rockowej. 

Wojciech Czeski

Kim Nowak „Wilk”

27/11 2012 r. zatrzymano nietrzeźwe-

go kierowcę samochodu, u którego 

stwierdzono 1,24 mg/l alkoholu w wy-

dychanym powietrzu.

30/11 – tego dnia wpłynęło zgłoszenie 

o kradzieży we wsi Krosno przez nie-

znaną osobę, motoroweru, jednak 

w wyniku wszczętych poszukiwań jed-

noślad odnalazł się.

10-04/12 we wsi Czapury miało miejsce 

podobne zdarzenie – nieznani sprawcy 

dokonali kradzieży z włamaniem   samo-

chodu osobowego, który po wszczętych 

poszukiwaniach rownież odnalazł się.

20/12 podczas kontroli pojazdu samo-

chodowego policjanci ujawnili posiada-

nie środka odurzającego przez pasażera 

w tym pojeździe.

23-26/12 w okresie świątecznym we 

wsiach Rogalin, Rogalinek, Daszewice 

miała miejsce seria włamań do do-

mów i mieszkań  – włamywacze kradli 

pieniądze, biżuterię, karty bankomato-

we. Poszkodowani oszacowali straty na 

kwoty od 1000 do kilku tysięcy złotych.

KOMUNIKAT POLICJI: Prosimy, aby 

wszyscy mieszkańcy zachowali czujność 

i uwagę, szczególnie na osoby dziwnie 

i podejrzanie zachowujące się. Wskaza-

na jest sąsiedzka uwaga i czujność.

(JSZ)

Kronika kryminalna grudzień-styczeń
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Dnia 2 Stycznia odprowadziliśmy na miej-
sce wiecznego spoczynku Dh. Zygmunta Pohla.

Dh. Zygmunt, choć urodzony w Nowym 
Tomyślu całe swoje życie i serce związał z naszą 
piękną ziemią mosińską. Pracował w wielu 
stowarzyszeniach i organizacjach.

W roku 1973, kiedy proboszczem w parafi i 
Św. Mikołaja w Mosinie został ks. mgr Kon-
rad Kaczmarek pomógł mu wydatnie rea-
ktywować zespół śpiewaczy przy parafi i. 
I tegoż roku został jego prezesem. 

Funkcję prezesa Mosińskiego Chóru Koś-

13 grudnia wychowankowie Inter-

natu Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im J. Korczaka 

w Mosinie zostali zaproszeni przez Bi-

bliotekę Miejską  im. M. Musierowicz Cen-

trum Animacji i Kultury w Puszczykowie 

do udziału w Koncercie Bożonaro-

dzeniowym połączonym z kiermaszem 

świątecznym. Przybyli goście mieli oka-

zję zakupić ozdoby świąteczne wykonane 

przez wychowanków Ośrodka podczas 

zajęć i warsztatów garncarskich, stolar-

skich, artystycznych. Ponadto zaprezen-

tował się szkolny zespół BOOM BANDA 

złożony z uczennic i nauczycieli Ośrod-

ka. Dwie wokalistki Amanda Zaidler 

i Magdalena Strzyżewska zaśpiewały 

świąteczne piosenki oraz kolędy. Atmo-

sfera zbliżających się świąt szybko 

udzieliła się publiczności, która nagrodzi-

ła artystów gromkimi brawami i popro-

siła o bis. Wieczór okazał się pełen świą-

tecznego klimatu i smaku białego opłatka.

Świąteczny kiermasz w Puszczykowie

Gospodarzom wieczoru BM CAK w Pu-

szczykowie serdecznie dziękujemy za 

zaproszenie.

Wychowawcy Internatu SOSW w Mosinie

Joanna Kozłowska-Skoryna

Jacek Krobski

Odszedł do Pana
cielnego p.w. Świętej Cecylii piastował 10 lat 
organizując spotkania, koncerty, wyjazdy 
i cotygodniową pracę tego zespołu.

W 1983 r. zrezygnował z funkcji prezesa 
chóru, nadal śpiewając. Marzeniem dh. Pohla 
było, aby chór posiadał własny sztandar. 
Bardzo zaangażował się w zbieranie środ-
ków na ten cel, marzenie urzeczywistnił, 
na jubileusz chóru poświęcono sztandar 
wyhaftowany przez profesjonalistkę w tej 
dziedzinie – Małgorzatę Grzelak. 

Mszę św. żałobną odprawił ks. kanonik 
Edward Majka w asyście sześciu kapłanów, 
mówiąc o zasługach zmarłego. Śpiewał 
chór pod dyr. Michała Grzybulskiego za-
przyjaźnionego ze zmarłym. Dyrygent 
wykonał też na organach modlitwę „Głos 
Duszy”, której nuty podarował mu kiedyś 
zmarły.

Na cmentarzu, żegnała zmarłego pogrą-
żona w żalu rodzina, kapłani, wielu przed-
stawicieli organizacji i stowarzyszeń, poczty 
sztandarowe, przyjaciele i znajomi.

Będę chwalił Pana do końca swego życia,
bo szczęśliwy ten, kto pokłada nadzieję
w Panu.
Będę śpiewał Panu pieśń nową, pieśń
do naszego Boga.
Od najmłodszych lat śpiewam Tobie Panie,
całym swym życiem aż do końca swoich dni. 
I przejdę z chóru ziemskiego do anielskiego,
by z radością śpiewać Zmartwychwstałemu.
                                                 

Bronisława Dawidziuk

Tuż przed Bożym Narodzeniem do-

wiedziałam się, że w mojej miej-

scowości powstaje chór, a właściwie zespół 

tworzący muzykę w duchu katolickim, 

a co za tym idzie także adwentowym i świą-

tecznym. Kilku informacji udzielił mi in-

strumentalista zespołu, Michał Pachura. 

Oprócz niego w skład wielopokoleniowej, 

a przez to jeszcze bardziej interesującej 

grupy wchodzą Ireneusz Łuczak (pomy-

słodawca, wokalista), Maria Wojciechowska 

(wokalistka) oraz Jacek Kuśnierek (wokal, 

gitara akustyczna). Próbują raz w miesiącu 

w warunkach domowych, na zmianę 

u każdego z członków. Michał gra na 

keyboardzie i co bardzo istotne, wszystkiego 

nauczył się również w domowym zaciszu. 

Gdy ćwiczy, domownikom towarzyszy je-

go muzyka. W parafi i Iłowiec raz w miesiącu 

chór ćwiczy w niepełnym składzie ze scho-

lą dziecięcą. Ponieważ dopiero rozpo-

czynają swoją działalność, będę z uwagą 

śledzić ich poczynania i mam nadzieję, że 

wkrótce usłyszy ich szeroka publiczność, 

nie tylko w czasie Mszy świętych. Czekamy 

i kibicujemy  całemu zespołowi.

J. K.

Panu Bogu
grają...
w Pecnej
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Prowadząc bloga Zielone Puszczykowo miałem przez ostatnie 

miesiące okazję przyjrzeć się bliżej, jak na naszym lokalnym 

poziomie działają procedury demokratyczne. Niestety, ze smutkiem 

odnoszę wrażenie, że demokracja dla wielu mieszkańców Puszczykowa 

i Mosiny jest tylko mechanizmem, który sam się napędza do działania 

i nie wymaga od przeciętnego obywatela zaangażowania. Jakby na 

przekór słowu „samorząd” mieszkańcy wyżej cenią święty spokój 

niż zaangażowanie w sprawy publiczne. 

Przykład pierwszy

Niedawno w Puszczykowie odbyły się wybory uzupełniające do 

Rady Miasta. Okręg wyborczy jest niewielki a ordynacja wyborcza tak 

skonstruowana, że każdy głos jest na wagę zwycięstwa lub porażki. 

Głosowanie bezpośrednie i większościowe sprawia, że wygrywa 

ten kandydat, który otrzyma najwięcej głosów. Takiego komfortu 

w wielu wyborach i wielu miastach nie ma. W Puszczykowie jest, 

ale mieszkańcy nie potrafi ą lub nie chcą go docenić. Do urn poszło 

raptem 261 mieszkańców, co stanowiło 17,16% uprawnionych do 

głosowania. Zwycięski kandydat otrzymał 83 głosy z 1521 możliwych 

do zdobycia. Jeśli przyjąć, że mandat radnego jest tak silny jak 

poparcie, którego mu udzielono, to wniosek z tej wyliczanki musi 

być ponury.  

Warto postawić pytanie, dlaczego mieszkańcy nie zadali sobie trudu, 

żeby udzielić swojemu przedstawicielowi odpowiedniego poparcia, 

co wzmocniłoby jego pozycję w radzie miasta, przekładając się na 

dobrze pojmowany interes dzielnicy?  Był wybór, bo startowało pięciu 

kandydatów o różnych programach, profi lach osobowościowych 

i zainteresowaniach. Obojętność mieszkańców na sprawy publiczne 

jest niepokojąca, ponieważ demokracja nieużywana degeneruje 

się  bardzo szybko, pozwalając pozbawionej kontroli władzy 

dowolnie zarządzać wspólnym dobrem, nie zawsze w interesie 

całej społeczności. W ostatnim czasie zarówno w Puszczykowie, 

jak i w Mosinie z dużą siłą ujawniły się konfl ikty, które są pochodną 

zaniedbania swoich praw i obowiązków przez obywateli. Okazuje 

się bowiem, że mieszkańcy naszych miast mobilizują się dopiero, 

gdy w ich bezpośrednim sąsiedztwie pojawia się problematyczna 

inwestycja będąca wynikiem decyzji lub braku decyzji władz 

wybranych wcześniej w demokratycznych wyborach. 

Kolejne przykłady

Bardzo dobrze, że mieszkańcy terenów przylegających do 

drogi wojewódzkiej 430 protestują w obronie swoich interesów,

(dokończenie na str. 32)

Ogrodnicy, Murarze i Milcząca Większość

W poniedziałek 17 grudnia o godzinie 17.00 w Sali Re-
prezentacyjnej MOK odbył się Koncert Gwiazdkowy ucz-

niów, działającego od trzech lat Instytutu Muzycznego Via Artis. 
Organizatorami wydarzenia był Mosiński Ośrodek Kultury i wspo-
mniany już Instytut Muzyczny. We wspaniałej świątecznej scenerii 
licznie zgromadzona publiczność wysłuchała wielu kompozycji 
o tematyce bożonarodzeniowej, a także dzieł największych twór-
ców takich jak Ludwig van Beethoven, Edward Grieg czy Franciszek 
Schubert. Swoje umiejętności na scenie zaprezentowali nie tylko 
uczniowie, którzy naukę gry na instrumencie kontynuują drugi lub 
trzeci rok, ale także ci, którzy swoją przygodę z muzyką rozpoczęli 
zaledwie kilka miesięcy temu. Po raz pierwszy na scenie wystąpiły 
min. dwie pianistki: 5-letnia Oliwia Krupa i również 5-letnia Karolina 
Michalak. Swój debiut wokalny ma za sobą także Kinga Hoff man, 
która akompaniując sobie na pianinie zaśpiewała piosenkę When the 
lion sleeps tonight. Koncert zakończył kameralny występ nauczycieli 
Instytutu, Michaliny Kwiatkowskiej (altówka), Hanny Piasnaj-Ka-
czmarek (obój) oraz Carlosa Ramireza (gitara), którzy wykonali in-
strumentalną aranżację utworu When the children cry zespołu White 
Lion.                                                                                                                           (mok)

Via Artis dla mieszkańców

W styczniu, w Puszczykowie przy ul. 3 Maja został otwarty 

pierwszy na naszym terenie luksusowy zakład opiekuńczo 

– leczniczy – Rezydencja Seniora. Budynek został wybudowany 

w roku 2001 zgodnie ze standardami Unii Europejskiej, z myślą 

o seniorach, ale okazało się, że nie był to czas sprzyjający takim 

inicjatywom. Dlatego właściciele postanowili prowadzić tam 

działalność – Centrum Konferencyjno – Bankietowe Atrium. Teraz 

w dobie zmian społecznych i demografi cznych nastąpił powrót do 

pierwotnej koncepcji. W Rezydencji docelowo może zamieszkać 

70 osób, budynek jest ciekawy architektonicznie i korzystnie 

położony przy lesie. Zakład został wpisany do rejestru placówek 

zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, prowadzonego przez 

wojewodę wielkopolskiego pod numerem 19.

Inauguracja działalności odbyła się uroczyście, z udziałem władz 

samorządowych, powiatowych i kościelnych.                                     (red.)

Rezydencja Seniora w Puszczykowie
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że mieszkańcy okolic ulicy Magazynowej w Puszczykowie 

sprzeciwiają się budowie marketu na działce do tego nie przeznaczonej,  

że mieszkańcy Mosiny skutecznie walczyli o zablokowanie budowy 

spalarni opon, że puszczykowscy strażacy walczą o swoją remizę, 

a mieszkańcy różnych dzielnic sprzeciwiają się budowie osiedli 

pod przykrywką stawiania domów jednorodzinnych. To świetnie, 

że dyskusyjne decyzje inwestorów prywatnych i publicznych są 

oprotestowywane. Żałować jednak należy, że ogniska protestów 

zapalają się i tlą tylko w okolicach, których dotyczy inwestycja. 
Demokratyczne protesty spotykają się z obojętnością mieszkańców, 

których te sprawy bezpośrednio nie dotykają (lub też oni uważają, że 
ich nie dotykają) oraz lekceważeniem władz (szczególnie w przypadku 
Mosiny) lub prymitywną reakcją ludzi, których prywatnym interesom 
zagrażają. Niedawno w „Głosie Puszczykowa” ukazał się tekst 
przedsiębiorcy Lesława Markiewicza, w którym zaatakował on 
ludzi walczących ze szkodliwymi, ich zdaniem, inwestycjami 
w mieście. Tekst nosi tytuł “Milcząca większość w końcu się odezwie” 
i zawiera zarzuty pod adresem mniejszości mieszkańców, którzy 
śmią zakładać stowarzyszenia i protestować przeciw inwestycjom. 
“Przecież ich (protestujących – przyp. mój) interes może być sprzeczny 
z oczekiwaniami milczącej większości” – pisze autor, nie zaznaczając 
jednak w żadnej części tekstu, że jeden z protestów, które wymienia 
dotyczył inwestycji planowanej przez niego samego. Jak rozumiem, 
krzykliwa mniejszość zagraża interesom “milczącej większości”, ale 
też konkretnie pana Markiewicza, który chciał coś tam wybudować, 
a mu uniemożliwiono. Na czym polega interes krzykliwej mniejszości, 
autor nie precyzuje, zapewne dlatego, że musiałby się odnieść 
merytorycznie do argumentów dotyczących ochrony przyrody, 
oryginalnego charakteru miasta oraz planowania przestrzennego. 
Innych interesów krzykliwa mniejszość, do której się zaliczam, nie ma.

W tym samym numerze „Głosu Puszczykowa” pojawił się tekst 
podsumowujący ankietę zorganizowaną przez fi rmę Geoprojekt 
i dotyczącą budowy marketu przy ulicy Magazynowej. Ankietę, zgodnie 
z przewidywaniami, wygrał organizator. Przepytywani mieszkańcy 
w większości opowiedzieli się za budową marketu. Niestety, znowu 
mamy do czynienia z działaniami wypaczającymi ideę demokracji. 
Ankieta została zorganizowana w sposób urągający standardom debaty 
publicznej. Przeciwników budowy uznano na nieodpowiedzialnych 
krzykaczy i w ogóle nie poinformowano o formule ankiety ani nawet 
o brzmieniu pytania. Inwestor uważa, że dowiódł, iż przeciwnicy nie 
mają racji, bo są w mniejszości. Pokazał, że „milcząca większość” ma 
rację, a on wspaniałomyślnie dał się jej wypowiedzieć w ankiecie. 
Nie wiem jednak, czy w swoim pytaniu poinformował pytanych, że 
przeciw inwestycji są nie tylko krzykacze, ale też władze miasta oraz 
Powiatowy Konserwator Zabytków. Nie podał też pewnie żadnych 
argumentów przemawiających przeciw inwestycji. 

Zarówno przeciwnicy budowy marketu jak i rozbudowy drogi 430 
przedstawili na łamach prasy długą listę merytorycznych argumentów 
przeciw inwestycjom. Punktem wspólnym argumentacji tych dwóch 
środowisk była chęć zachowania oryginalnego układu urbanistycznego 
nazywanego czasem „miastem-letniskiem”, kiedy indziej „miastem-
ogrodem” lub „miastem ogrodów”. Rosnącą, choć pewnie jeszcze 
nie dominującą grupę mieszkańców chcących mieszkać w zielonym 
mieście określić można w publicystycznym uproszczeniu Ogrodnikami. 
Ich głównym postulatem jest zrównoważony rozwój oparty na 
szacunku dla tradycyjnego charakteru miasta, ochronie przyrody 
i zabytków oraz na przemyślanych planach zagospodarowania 

przestrzennego i racjonalnej polityce komunikacyjnej i transportowej. 

Ogrodnicy kontra Murarze

Gdy tylko Ogrodnicy zaczęli domagać się szacunku dla 

prawa oraz dopasowania planów inwestycyjnych do lokalnych 

uwarunkowań, nastąpiła konsolidacja i kontroofensywa obozu 

„milczącej większości” reprezentowanej w mediach głównie przez 

deweloperów i przedsiębiorców oraz niektórych przedstawicieli 

lokalnych władz. W związku z ich budowlanym zapałem, nazwałbym 

tę grupę Murarzami. Ich głównym postulatem jest dopuszczenie 

każdej inwestycji w każdym miejscu bez względu na konsekwencje 

dla mieszkańców, przyrody, układu urbanistycznego, krajobrazu, 

zabytków i tym podobnych abstrakcji. Najchętniej zamieniliby centrum 

Puszczykowa w dzielnicę handlową z prawdziwego zdarzenia, (czyli 

coś w rodzaju Franowa lub Komornik), do którego dojazd umożliwi 

dwupasmowa droga wojewódzka tnąca na pół miasto, park narodowy 

i wżynająca się w rezerwaty i dzielnice mieszkaniowe. 

Co mają  wspólnego mieszkańcy Puszczykowa, którzy nie 

pofatygowali się na wybory uzupełniające, ze sporem między 

Murarzami a Ogrodnikami? Odpowiedź na to pytanie jest ukryta 

w pojęciu „milczącej większości”. Murarze zaczęli się powoływać na 

jej interes w reakcji na określenie „mieszkańcy Puszczykowa” 

używane czasem przez Ogrodników. O ile jednak drugie określenie 

nie sugeruje w żaden sposób, że chodzi o wszystkich mieszkańców 

Puszczykowa ani nawet o większość, o tyle sformułowanie użyte 

przez Murarzy zawłaszcza konkretną demokratyczną legitymację. 

Pan Markiewicz pewnie nawet nie pomyślał, że pisząc w imieniu 

„milczącej większości”mianował się samozwańczym przedstawicielem 

ok. 5 tysięcy mieszkańców Puszczykowa. To spora odpowiedzialność, 

zważywszy, że raczej nigdy nie startował w żadnych wyborach. 

Dopóki jednak mieszkańcy nie będą aktywnie uczestniczyć w życiu 

miasta, dopóty będą się pojawiać samozwańcy uważający, że lepiej 

wiedzą, co dla mieszkańców dobre, a co złe. 

Obecnie w Puszczykowie, (ale też w Mosinie, choć na innej 

płaszczyźnie) toczy się ważna debata o kierunku rozwoju miasta. 

Jak wspomniałem, Murarze chcieliby miasto rozbudowywać, tworząc 

z niego ośrodek handlowo-usługowy podobny do Lubonia czy 

Mosiny, a Ogrodnicy chcieliby zachować  jego dotychczasowy 

oryginalny charakter – miasta, które dzięki willowej zabudowie 

i dużej ilości zieleni stanowi miejsce wytchnienia i centrum rekreacji 

nie tylko dla swoich mieszkańców, ale i gości z okolicznych miast 

i gmin (Poznań, Mosina, Komorniki etc.) . Wybór jednej z tych dróg 

wiąże się z konsekwencjami, których każdy mieszkaniec powinien 

być świadomy, żeby móc się w tej sprawie rozsądnie wypowiedzieć. 

Żeby unaocznić różnicę, przytoczę przykład z życia. Bogaty 

przedsiębiorca sprowadził się do urokliwej miejscowości w sercu 

lasu. Wybudował duży dom na skraju lasu i postanowił zadbać o 

jego otoczenie. O radę zapytał kierownika budowy i ogrodnika. 

Pierwszy radził mu wybudować wysoki mur i odizolować się od 

otoczenia, drugi chciał posadzić drzewa, które odseparują go od 

drogi, ale będą jednocześnie ładnie korespondować z otaczającym 

działkę lasem. Drugie rozwiązanie może było tańsze i bardziej 

urokliwe, ale inwestor zdecydował się na mur. Lasu może nie zobaczy, 

ale za to oddzieli wyraźnie cywilizację od dzikiej przyrody. My, 

mieszkańcy mamy podobny wybór. Możemy posłuchać Ogrodników, 

możemy poprzeć Murarzy, możemy wreszcie znaleźć inną drogę. 

Albo się  obudzimy  za murem, albo będziemy  wdychać  woń 

zielonych lasów, albo też połączymy jakoś dwa przeciwstawne 

żywioły. Wybór należy tylko do Nas drodzy współobywatele. Jako 

aktywny Ogrodnik będę oczywiście zabiegał o poparcie zielonej 

drogi, podejmując merytoryczną dyskusję z oponentami i mając 

cień nadziei na wypracowanie konsensusu. Chciałbym jednak, 

żeby „milcząca większość” nie była tylko zwrotem retorycznym 

używanym w dyskusjach medialnych, ale realnym uczestnikiem 

zmian zachodzących w naszych miastach.

Marcin Muth,

współautor bloga zielone-puszczykowo.pl
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Stanowisko Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi

– ICPPC w sprawie tak zwanego zakazu GMO

„J est zakaz upraw, ale BRAK ZAKAZU SPRZEDAŻY! Takie 

dziurawe ustawodawstwo służy tylko międzynarodowym 

korporacjom, które coraz bardziej umacniają swoją pozycję 

w Polsce, bowiem Niemcy, Francja i inne kraje już wprowadziły 

zakazy upraw GMO. To prawo doprowadzi do dalszego 

niszczenia polskiego rolnictwa, naturalnego środowiska 

i zdrowia Polaków – najważniejszych wartości, których 

odzyskanie będzie niemożliwe.” – mówi Sir Julian Rose, prezes 

Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC 

W ustawie o nasiennictwie i rozporządzeniach zatwierdzonych 

przez Radę Ministrów  BRAK  jest  ZAKAZU SPRZEDAŻY genetycznie 

zmodyfi kowanych nasion (GMO). W dodatku ustawa POWAŻNIE 

ogranicza dostęp do tradycyjnych nasion.

Równocześnie Rząd PO + PSL nie przewiduje zwiększenia 

zatrudnienia w państwowych służbach odpowiedzialnych za 

kontrolę realizacji rozporządzeń jak też zwiększenia środków na 

działania kontrolne. W tej sytuacji rozporządzenia, nawet gdy 

zostaną zatwierdzone przez Komisję Europejską (na co mamy małe 

szanse ze względu na słabe uzasadnienie) pozostaną martwe.

„Rozporządzenia zakazujące uprawy kukurydzy MON810 

i ziemniaków Amfl ora to przerzucenie na rolników odpo-

wiedzialności za nieudolne ustawodawstwo! Rolnicy są nie-

świadomi zagrożeń GMO i nie czytają, podobnie jak wielu z nas, 

tego co pisze małymi literami na opakowaniach.” – mówi Jadwiga 

Łopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)

KONSEKWENCJE wprowadzenia tej ustawy PONIESIEMY WSZYSCY 

bo będziemy zmuszeni jeść żywność z GMO... zanieczyszczenie 

upraw tradycyjnych jest pewne na 100%. NASZE ZDROWIE, 

ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA i UTRATA NIEZALEŻNOŚCI 

ŻYWNOŚCIOWEJ POLSKI, nie mają znaczenia dla większości 

polityków i tych co popierają tę ustawę i rozporządzenia. 

Takie prawo (nie jest to pierwszy przypadek) powstało w wy-

niku mocnego lobbingu międzynarodowych korporacji, które coraz 

bardziej umacniają swoją pozycję w Polsce. Wzywamy wszystkich 

Polaków do połączenia sił w celu obrony dobrego, tradycyjnego 

i ekologicznego rolnictwa, naturalnego i kulturowego środowis-

ka, które jest naszym skarbem, wolności oraz zdrowia nas, naszych 

dzieci i przyszłych pokoleń.

Kontakt:

Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)

Sir Julian Rose, prezes

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

34-146 Stryszów 156, Poland

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

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

Partia Emerytów Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej (PER 
RP) stwierdza, iż najniższe emerytury powinny być w sposób 
znaczący podnoszone, jednak nie można tego czynić łamiąc 
prawo i zabierając część świadczeń tym, którym się słusznie one 
należą.

W środę (19.12.2012 r.), po ośmiogodzinnej rozprawie, Try-
bunał Konstytucyjny uznał, że przepisy wprowadzające 

metodę waloryzacji kwotowej są zgodne z konstytucją.
Uzasadniając wyrok, Andrzej Rzepliński przypomniał, że „za-

bezpieczenie społeczne, w  tym świadczenia emerytalno-rentowe, 
są gwarantowane przez konstytucję, a  ich formę w  całości określa 
ustawodawca”. Oznacza to – podkreślił – że „ustawodawca ma 
znaczną swobodę w  kształtowaniu mechanizmu waloryzacji i  może 
wybrać sposób optymalny do bieżących potrzeb”.

Sędzia podkreślił jednocześnie, że państwo, oprócz zapewnienia 
obywatelom zabezpieczenia społecznego, musi uwzględniać sytua-
cję gospodarczą w  kraju, szczególnie teraz, w  czasie kryzysu. „Wyni-
ka to z  konstytucyjnej zasady równowagi budżetowej państwa, 
od której zależy zdolność kraju do rozwiązywania odległych w  cza-
sie interesów różnych pokoleń” – wyjaśnił Rzepliński.

Pięciu sędziów Trybunału zgłosiło jednak zdania odrębne. Byli to: 
Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat, Marek 
Kotlinowski oraz Marek Zubik.

Sędzia Maria Gintowt-Jankowicz stwierdziła, że „waloryzacja 
kwotowa narusza zasadę równości wobec prawa i zaufania obywateli 
do państwa”. Wskazywała, że 71 zł, czyli kwota, o którą zwaloryzowa-
no tegoroczne emerytury i  renty, nie jest tak naprawdę waloryzacją, 
lecz jedynie dodatkiem do tych świadczeń. Podobnego zdania był 
sędzia TK Zbigniew Cieślak.

Partia Emerytów Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej (PER RP) 
kategorycznie stwierdza, iż orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 
w przedmiotowej sprawie łamie zapisy Konstytucji, powoduje, 
iż miliony emerytów i rencistów straciło zaufanie do Polski jako pań-
stwa prawa. Orzeczenie to zaprzecza innemu orzeczeniu sprzed 10 lat 
w takiej samej sprawie. 

Orzeczenie TK powoduje, iż wśród emerytów niepotrzebnie zaos-

trzają się podziały między tymi, którzy zyskali na podwyżce kwotowej, 

a tymi, którzy stracili. PER RP stwierdza, iż najniższe emerytury powin-

ny być w sposób znaczący podnoszone, jednak nie można tego czynić 

łamiąc prawo i zabierając część świadczeń tym, którym się słusznie one 

należą.

PER RP kategorycznie protestuje przeciwko językowi uzasadnienia 

niniejszego orzeczenia. Powoływanie się na kryzys i w związku z tym 

zgodne z prawem zabieranie najbiedniejszym środków do życia, 

świadczy o pogardzie, braku szacunku i kompletnego niezrozumienia 

sytuacji, w jakiej znajdują się miliony emerytów i rencistów w Polsce. 

Takie uzasadnienie jest niedopuszczalne, gdyż równie dobrze można 

stwierdzić, iż w związku z kryzysem należy w sposób zdecydowany 

poobniżać wynagrodzenia tym sędziom TK, którzy podpisali się pod 

takim uzasadnieniem. Nie do przyjęcia jest uzasadnienie TK, które 

stwierdza, że rząd może właściwie w dowolny sposób kształtować 

sposób  i wysokość rewaloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych. 

Pojęcie kryzysu jest względne, może ten kryzys wynika głównie 

z jak najgorszego rządzenia Polakami, może Ci co mogą w dowolny 

sposób określać wysokość świadczeń sami są winni w dużej mierze 

zaistniałemu kryzysowi. 

PER RP pragnie wyrazić swój szacunek i słowa uznania dla tych 

sędziów TK, którzy nie są dyspozycyjni wobec rządu sprawowanego 

przez PO i PSL i rozumiejąc, że prawo nie jest dla jednej partii, lecz 

ma służyć Państwu i Obywatelom, nie zgodzili się z pozostałymi 

dziewięcioma sędziami TK. Partia Emerytów Rencistów RP prosi 

wszystkich zainteresowanych i nie zgadzających się z orzeczeniem 

TK by na naszej stronie internetowej www.perrp.pl w zakładce forum 

podawali swoje nazwisko, imię i adres z poparciem wystąpienia 

naszej partii z odpowiednim wnioskiem do Europejskiego Trybunału 

w Strasburgu. Jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą do 

wszystkich prawników, którzy chcieliby pomóc nam w tej sprawie, 

jak i innych, o kontakt (kontakt na stronie PER RP).

W imieniu PER RP

Wojciech Kornowski
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SPRZEDAM
DOM

na granicy
Mosiny i Puszczykowa

działka 1000 m2

tel. 660 031 893

pięknie, ustronnie
położony
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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 !! 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

NAUCZYCIEL

języka angielskiego
UDZIELI

KOREPETYCJI
tel. 880 546 922

UCZYCI

ka aannggiieellsk

35

W związku z dynamicznym

rozwojem fi rmy Limaro Sp. J.

poszukujemy

SPRZEDAWCÓW

do pracy w sklepach fi rmowych.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

e-mail: m.malecki@limaro.pl

tel. 691 555 923

P.H.U.Wielobranżowe
Mariusz Kosicki
telefon 500743125

kompleksowe 
wykańczanie wnętrz

montaż płyt
kartonowo-gipsowych

szpachlowanie
malowanie
płytkarstwo
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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

Centrum Terapeutyczne:
PSYCHOLOG �  PEDAGOG �  LOGOPEDA

Mosina, ul. Krotowskiego 12/1, tel. 667-059-157
� poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne

�  diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna: trudności szkolne, 
koncentracja uwagi, pamięć, percepcja wzrokowa i słuchowa, 
ADHD, stres, terapia ręki, ocena IQ i inne

�  terapia logopedyczna: opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, 
afazja po urazach i udarach mózgu, dyzartia, terapia zaburzeń komunikacji 
u osób ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami psychicznymi 
lub upośledzeniem umysłowym, mutyzm selektywny

� treningi EEG Biofeedback

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
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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WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna)

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

Wojciech Czeski, Tomasz Zgrzeba

Opracowanie techniczne i grafi czne: Julian Prentki, e-mail: julianpe@o2.pl

Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00
Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać 

do skrzynki przy ul. Topolowej 1. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

62-050 Mosina, ul. Topolowa 1 
tel./fax 61 898 10 59
kom. 660  031 893 
www.gazeta-mosina.pl 
e-mail: ebylczynska@op.pl 

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

KOREPETYCJE z języka francuskiego. Pecna, 

tel. 721 787 862.

WOLNY Mobil, oczekuję propozycji. 

Tel. 500 050 715.

MIEJSCE na reklamę, Szosa Poznańska, Mosi-

na. Tel. 61 81 91 727.

PRO DU CENT mebli tapi ce ro wa nych poszu-

kuje pra cow ni ków na sta no wi sko:

TAPICER / PAKOWACZ MEBLI / MAGAZYNIER

Ofe ru jemy:

• atrak cyjne wyna gro dze nie

• zatrud nie nie na pod sta wie umowy o pracę

• sys tem 1-zmianowy

kon takt: meblepraca@o2.pl

BRAMY ogro dze nia kute, panelowe, ba-

lu strady, porę cze, bal kony, tel. 607663181.

SPRZE DAŻ płyt war stwo wych 1 gatu-

nek, ścienne i dachowe wypeł nie nie 

poli ure tan, styropian, wełna mineralna, 

płyty termoizolacyjne, obróbki blachar-

skie, wkręty, bogata kolo ry styka. Cena od 

59 zł m2 netto, tel. 534662234.

WYKSZTAŁ CE NIE średnie techn. poszu-

kuje pracy jako pomoc w przed szkolu, 

żłobku itp. Praktyka – 4 lata opieki nad 

małymi dziećmi. Mam 34 lata jestem 

odpowiedzialna, opiekuńcza lubię bar-

dzo dzieci. Tel. 513262750.

MAM 24 lata. Poszu kuję pracy dodat ko-

wej, miesz kam w Pusz czy ko wie. Jestem 

dostępny od godziny 17. Bar dzo szybko 

się uczę. Nr kon tak towy: 509079224.

38

KUPIĘ
grunt rolny

lub
gospodarstwo
tel. 531 998 603

PUSZ CZY KOW SKI zespół roc kowy – 

Bilo ka cja, gra jący w kli ma tach rock and 

roll, szuka basi sty do swego składu. 

Kon takt e-mail: darek.kerad@op.pl lub 

telefon 791018922.

SPRZE DAM Fiat Seicento. Rok pro duk-

cji 1999. Sprawny tech nicz nie, w dobrym 

sta nie. Auto do obej rze nia w Stęszewie.

Cena ok. 2000 zł do negocjacji. Kon takt 

603 634 915.

OPIEKUNKA. Mam 24 lata i jestem 

młodą mamą. Mam 1,5-roczną córeczkę 

bar dzo skorą do zabawy. Do nie dawna 

opie ko wa łam się małą 2-let nią dziew-

czynką lecz rodzina wyje chała za gra nicę 

i musia łam się roz stać. Zain te re so wa nych 

pro szę o kon takt na mail badź podany nr 

tel. 505557178.

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 doświad 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. .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 współ-

pracę. Podaję nr telefonu: 791755330.

SZU KAM pil nie pracy jako opie kunka 

do dziecka, do sprzątania, jako pomoc 

kuchenna. Cokolwiek. Mam 37 lat i miesz-

kam w Mosinie. Mój nr 883475567.

PODEJMĘ się wszel kiego rodzaju prac 

cha łup ni czych. 505–557-178.

ZAPRA SZAM wszyst kie PANIE W CIĄŻY 

na MASAŻ PRENATALNY, jest to bez-

pieczny masaż odprę ża jący, relak su jący. 

Posia dam cer ty fi  kat ukoń cze nia kursu 

masażu pre na tal nego. Z wykształ ce-

nia jestem położną, zapra szam nie tylko 

panie w ciąży ale rów nież te, które pra gną 

się zre lak so wać. nowia@poczta.onet.pl

RODZINA 2+1 poszu kuje kawa lerki lub 

taniego dwu po ko jo wego miesz ka nia 

w Puszczykowie. Pro szę o kon takt pod 

nume rem 792555823.
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