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Rzucani o ścianę – absolutorium w Mosinie
N

a majowej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, w punkcie zapytania
i wnioski radny Marian Jabłoński skrytykował burmistrza za odmowę zamieszczenia informacji na stronach urzędowych w Internecie
o spotkaniach klubu Koalicji Samorządowej z mieszkańcami.
– Burmistrz Z. Springer udzieliła pokrętnej odpowiedzi na piśmie, nie
zgadzam się z tym, jest to pogrzeb demokracji w Mosinie, mówił radny.
Jak wyjaśnił prawnik Urzędu, burmistrz nie jest odpowiedzialny za
spotkania i działania klubów na zewnątrz. Zgodnie z przepisami tego
wręcz nie wolno burmistrzowi robić, ma obowiązek natomiast stworzyć warunki pracy klubom, co w Mosinie ma miejsce. W obrębie Rady
pracują radni wszystkich klubów i spotykają się w salce RM w Urzędzie
Miejskim.
Po burzliwej dyskusji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie skargi
Janiny Tafelskiej – Stachowiak, lekarza z Pecnej na burmistrz Zofię Springer. Za odrzuceniem skargi głosowało 11 radnych, 6 było przeciw, 3 osoby wstrzymały się.
Komisja rewizyjna, jak mówił jej przewodniczący – Jerzy Falbierski,
wnikliwie przyjrzała się sprawie, odbywając cztery kilkugodzinne posiedzenia i uznała skargę za niezasadną. Zdanie odrębne wygłosiła Małgorzata Kaptur, zgadzając się tylko z niektórymi tezami komisji. Radna
stwierdziła, że Urząd jako organizator przetargu powinien bardziej precyzyjnie określić warunki przetargu. Natomiast wiceburmistrz Sławomir
Ratajczak poinformował, że nie bez znaczenia była możliwość zapewnienia mieszkańcom Pecnej specjalistycznej, płatnej opieki ze względu
choćby na oddalenie wsi od Poznania czy Mosiny. – Mogliśmy też nie
ogłaszać przetargu, ponieważ były takie naciski ze strony mieszkańców,
którzy chcieli, żeby przyjmowała dr Rabiza, mówił S. Ratajczak. – W pierwszym etapie pani Stachowiak-Tafelska nie podała specjalistów, daliśmy jej
możliwość uzupełnienia tego braku. Jakikolwiek byłby ten przetarg zawsze
można byłoby lepiej to zrobić. Po proteście pani doktor wystąpiliśmy o opinię prawną – była ona jednoznaczna na korzyść dr Rabizy.
Do dyskusji włączyła się radna B. Czaińska i powiedziała: Mieszkańcy
Pecnej nie mają takiego problemu z tą sprawą jak my tutaj na posiedzeniu
Rady. Ludzie są naprawdę zadowoleni, wolą iść do specjalisty w Pecnej, niż
jechać do Poznania.
– Intencje były takie, żeby było jak najwięcej specjalistów, dodała Aleksandra Czuryło, kierownik referatu geodezji, przewodnicząca komisji
przetargowej.
– Pani doktor Tafelska może nadal działać w budynku dotychczasowym, nikt jej tego prawa nie odebrał, ma nadal obowiązującą umowę.
W tej chwili Pecna ma dwóch lekarzy rodzinnych, wyjaśniła burmistrz
Z. Springer dodając, że przetarg dotyczył nowo wyremontowanego
przez Gminę budynku.
Najważniejszym jednak punktem majowej sesji była uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za rok 2012. Jak co roku, nie obyło się bez zgrzytów i nieprzyjemnych
uwag. Burmistrz Z. Springer omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, uznając, że pomimo iż rok 2012 był trudny z powodu
spowolnienia gospodarczego, dla gminy był stosunkowo dobry. Pozytywną opinię na ten temat wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową odczytała zebranym skarbnik Maria Borowiak. Opozycja nie zgodziła się z burmistrzem. Przewodniczący Klubu Koalicji Samorządowej,
J. Marciniak wytknął władzy jako niedopuszczalne: próbę zbycia 40 ha
terenów nad Wartą, sprzedaż ziemi sołeckiej w Rogalinie, zbycie działki
w Czapurach ze stratą 1 mln zł, „wyciąganie rąk po nienależną emeryturę”, wycinkę drzew wzdłuż Kanału Mosińskiego – „barbarzyństwo na
przyrodzie”. – Ten proceder realizowano na oczach Urzędu. Choćby tylko
jedna była tego typu sprawa, to już wystarczyłoby, żeby Koalicja Samorządowa głosowała przeciw absolutorium, mówił radny. – Skandaliczna była
próba wymuszenia przez burmistrza odprawy...
Po ośmiu godzinach obrad, 29 maja sesję przerwano i kontynuowano
3 czerwca. Brak akceptacji wykonania budżetu za rok 2012 zgłosiła także
przewodnicząca klubu Praworządna Gmina, Małgorzata Twardowska,
podając zastrzeżenia dotyczące: braku gospodarności ze strony burmistrza w sprawie budowy schroniska dla zwierząt, budowy chodnika

w Czapurach i nieutworzenia III oddziału pierwszej klasy w Zespole
Szkół w Mosinie oraz zapowiadając nie udzielenie absolutorium.
W ramach dyskusji, której nie sposób rozwinąć na łamach gazety
wypowiadały się wszystkie strony. Na zarzuty opozycji wyczerpująco
odpowiadali urzędnicy, uzasadniając decyzje podjęte przez burmistrza,
które także spotkały się z krytyką i uszczypliwością opozycji.
W ramach „wymiany poglądów” padły gorzkie słowa. Maria Krauze
odniosła się do stanowiska klubu Koalicja Samorządowa i na zarzut
J. Marciniaka o zmianach w budżecie dokonywanych do końca grudnia ub. roku, odpowiedziała: Zmiany były dokonywane, ale jest to zgodne
z prawem! Uważam za niedopuszczalne natomiast porównywanie działań gminy do działań w Korei Północnej. Pan Marciniak chyba nie wie, co
się tam naprawdę dzieje. Czy jest to stanowisko całego klubu czy tylko
radnego? Ubolewam nad tym.
Na temat demokracji w Mosinie i braku porozumienia w Radzie wypowiedział się też radny Ryszard Rybicki, zwracając się do Jana Marciniaka: Jako jeden z najstarszych radnych chciałbym panu przypomnieć, że to
pan wpajał nam jak powinna wyglądać demokracja. Proszę przypomnieć
sobie, kiedy był pan przy władzy, jak my jako opozycja byliśmy rzucani
o ścianę...
Burmistrz Z. Springer uznała za niedopuszczalne insynuacje przewodniczącego klubu KS, poinformowała, że każdy człowiek przechodząc na
emeryturę ma prawo do odprawy, którą pobiera się tylko raz w życiu
i twierdzenie, że jako burmistrz wyciąga ręce po coś, co się nie należy
jest właśnie skandalem. Że miała prawo o to wystąpić, ponieważ, kiedy
w r. 2007 głosami opozycji została odwołana ze stanowiska burmistrza,
na okres kilku miesięcy przeszła na emeryturę. Stwierdziła, że są to słowa, za które J. Marciniak może dopowiedzieć przed sądem.
Ostatecznie Rada Miejska udzieliła burmistrzowi absolutorium stosunkiem 14 do 6.
„Za” głosowali: B. Czaińska, J. Falbierski, A. Karliński, K. Kleiber,
M. Krauze, W. Mania, A. Miedziarek-Rogal, M. Osuch, J. Rogalka, R. Rybicki, K. Siestrzencewicz, W. Waligórski, W. Wiązek, T. Żak;
„przeciw” byli: M. Kaptur, Ł. Kasprowicz, M. Marciniak, J. Szeszuła,
M. Twardowska, P. Wilanowski.
Dochody gminy za 2012 rok – plan 79.536.103,07 zł – wykonano
76.012.374,07, tj. 95,58%;
Wydatki – plan 81.948.108,78 zł, wykonano 78.150.335,41 zł,
tj. 95,37%.
Inwestycje – plan 13.310.738,60 – wykonano 12.117.248,41 zł.
Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 29.274.000 zł,
wskaźnik zadłużenia – 36,81 %.
Najwięcej pieniędzy gmina wydała na oświatę i wychowanie
– 31.187.055 zł, transport i łączność (drogi) - 9.787.664 zł, pomoc
społeczną – 8.567.701 zł, administrację publiczną (Rada Miejska, Urząd
Miejski, promocja, jednostki pomocnicze) – 7.469.148 zł.
(E. B.)
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SESJA RM W PUSZCZYKOWIE

Najgorsza od lat decyzja w Puszczykowie?
M

ajową sesję Rady Miejskiej w Puszczykowie zdominowała
burzliwa dyskusja, między radnymi i mieszkańcami, na
temat zagrożeń w funkcjonowaniu Centrum Animacji Kultury
oraz zasadności zakupu przez miasto od prywatnego właściciela
budynku w centrum, tzw. Grzybka (za 750 tys. zł) i propozycji
przeniesienia do niego biblioteki miejskiej. Mieszkańcy obecni na
sali obrad zarzucili władzom miasta, że lekką ręką wydaje pieniądze,
które zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami (także wyborczymi
obecnego samorządu) miały być przeznaczone na rozbudowę
szkoły podstawowej nr 1 i gimnazjum nr 1. Prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Puszczykowa, Gabriela Ozorowska rozdała obradującym
list protestacyjny podpisany przez 566 mieszkańców:

W związku z powyższym domagamy się przywrócenia decyzji
o rozbudowie szkoły, wraz z bardzo potrzebną salą gimnastyczną.
Przy dzisiejszych technologiach budowlanych jest to możliwe, by
zdążyć z rozbudową do 1.09.2014 r. Apelujemy o rozsądek i racjonalne rozwiązanie niepotrzebnie powstałego konfliktu”.

„Działając zgodnie ze statutem Stowarzyszenia przekazujemy
Państwu list, w którym sprzeciwiamy się niszczeniu Centrum
Animacji Kultury – bardzo ważnej dla mieszkańców Puszczykowa
instytucji, służącej kilku pokoleniom... CAK jest zintegrowaną
instytucją kultury, służącą WZOROWO od kilku lat seniorom, osobom
w średnim wieku, młodzieży i dzieciom; można powiedzieć, że
łączy pokolenia. Centrum oblegane jest od rana do wieczora,
zapewniając mieszkańcom Puszczykowa
urozmaiconą ofertę rozrywki, nauki, zajęć
fizjoterapeutycznych, zabawy dla najmłodszych. Swoje spotkania mają tutaj także
organizacje pozarządowe i harcerze.
Rozbicie Centrum Animacji Kultury władze samorządowe tłumaczą brakiem sal
lekcyjnych dla uczniów w szkole podstawowej nr1 i gimnazjum nr 1.
Otóż nie zgadzamy się z takim uzasadnieniem, gdyż o szkolnych potrzebach
lokalowych wiadomo było od lat
i w związku z tym zaplanowana była
rozbudowa szkoły, zaplanowane w budżecie miasta były też na to środki
finansowe.
Nagłe wycofanie się z tej decyzji w grudniu 2012 r. zaowocowało oburzeniem
społeczności, a dalsze propozycje – przeniesienia w różne miejsca działalności prowadzonej w
CAK, wywołało ogromne zdziwienie i rozgoryczenie
mieszkańców. Co więcej – spowodowało niepotrzebne skonfliktowanie mieszkańców: rodziców, uczniów i osób korzystających
z zajęć w CAK, w większości seniorów. Przy czym nikt nie wspomina
o stronie ekonomicznej wszystkich proponowanych działań, a przecież wiąże się to z remontami przynajmniej trzech budynków.
Od lutego 2013 upominamy się o przedstawienie chociaż
szacunkowych kosztów. Uważamy, że jest dużą niegospodarnością
samorządu burzenie instytucji, która od 5 lat działa w budynku
gruntownie zmodernizowanym za niemałe środki z budżetu miasta
oraz środki unijne (chodzi o budynek starej szkoły). Niegospodarnością jest także nagłe zakupienie bez konkretnego celu budynku na
rynku, w którym nie wiadomo, co się zmieści.
Szanowni Państwo radni, wszyscy chcemy życia w Puszczykowie
w społecznej zgodzie; wszyscy jesteśmy równoprawnymi członkami puszczykowskiej społeczności i właśnie w imię zasad
dobrego współżycia nie przeciwstawiajmy poszczególnych grup
mieszkańców – dzieci seniorom i odwrotnie. Mieszkańcy nie mogą
ponosić konsekwencji zaniechania działania w odpowiednim czasie
i wycofania się z decyzji rozbudowy szkoły, jedynego racjonalnego
rozwiązania.

Przeciwko planom rządzących zaprotestowała sędzia Hanna
Sufinowicz, mieszkanka Puszczykowa, obecna na sesji, która
zapowiedziała też wystąpienie o postępowanie wyjaśniające: „...Czy
nie zostało popełnione przestępstwo niegospodarności. Uważam, że
państwu się to ode mnie należy…Poproszę o to, żeby pan prokurator
powołał biegłych, którzy stwierdzą, ile pieniędzy poszło na Centrum
Animacji Kultury, ile teraz będzie wydanych na nowe inwestycje

Działania burmistrza i radnych poparły rady rodziców szkoły
podstawowej i gimnazjum, co zakomunikowała zebranym Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Małgorzata Szczotka,
odczytując list Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 (o stanowisko w tej sprawie poprosiłam panią przewodniczącą po sesji).
Divide et impera – dziel i rządź

i prokurator zadecyduje, a państwo będziecie mogli podejmować swoje
decyzje. CAK jest wizytówką Puszczykowa, nie wiem, kto mógł podjąć
tak niemądrą decyzję. To jest naprawdę najgorsza od lat decyzja,
pozbawiająca ludzi starych tego, co najlepsze. Są inne możliwości
rozwiązania tego problemu... Zostawcie to, co już zrobiono, jest tam tak
pięknie, są obrazy, meble. Tam się ludzie czują jak u siebie w domu. Nie
wiem, co państwu przyszło do głowy...”.
Wypowiedź wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa
– Krystyny Marcolla brzmiała nie mniej krytycznie: „Dochodzę do
wniosku, że dzięki niektórym osobom doszło do zastosowania świetnej
zasady: divide et impera – dziel i rządź. Nie wiadomo, jakie warunki
będzie miało na rynku Centrum Animacji Kultury, ale Akademia Seniora
upadnie... Wybrano dobro dzieci, to jest bardzo ważne, ale co z ludźmi
starszymi? Mają siedzieć w kapciach przed telewizorem?”.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej, Zbigniew Czyż:
– Nie ma mowy o żadnej likwidacji Centrum Animacji Kultury.
Od samego początku podkreślamy, że bibliotekę chcemy przenieść
na rynek do nowego budynku, a w części nowej szkoły podstawowej
nr 1 przygotujemy pomieszczenia dla CAK. W założeniu były trzy sale,
szatnie, toalety itp. Jesteśmy na etapie rozważań, Urząd przygotowuje
koncepcję, do udziału w pracach nad nią zapraszamy państwa. Myślę,

informacje
że doszło tutaj do nieporozumienia, naszą intencją jest utrzymanie
obecnego stanu i tak, jak wspominałem, w budżecie nie planujemy
jakichkolwiek zmian związanych ze zmniejszeniem środków, wręcz
przeciwnie doceniamy funkcjonowanie CAK i będziemy to w dalszym
ciągu tak postrzegać i rozwijać.
Z galerii padło pytanie o określenie całkowitych kosztów zmian.
Odpowiedział na nie Burmistrz Puszczykowa - Andrzej Balcerek:
– Budynek w rynku został kupiony za 750 tys. zł, płatne w dwóch
transzach. Kompletna adaptacja wyposażenia biblioteki, która
ma mieścić się i będzie się mieścić na rynku, kosztować będzie
ok. 1 miliona zł, z czego 750 tys. pochodzić ma z dofinansowania,
o które wystąpimy w tym roku. Oznacza to, że z kasy miejskiej na
adaptację biblioteki wraz z wyposażeniem przeznaczone zostanie
ok. 250 tys. zł. Z kolei przeniesienie biblioteki umożliwi oddzielenie
gimnazjum od szkoły podstawowej i wydaje nam się to bardzo
racjonalne. Takich głosów było wiele, zarówno ze strony rodziców jak
i rady pedagogicznej. Wydaje mi się, jestem właściwie pewien, że te
działania, które rozpoczęliśmy są słuszne.
Jeżeli chodzi o dalsze koszty, będziemy informować mieszkańców,
bo jest to kwestia, o której wszyscy muszą wiedzieć – jakie będą nasze
działania w poszczególnych miesiącach (po to, żeby to wszystko we
wrześniu 2014 roku funkcjonowało), nie obniżając ani poziomu, ani
nie zmniejszając oferty, którą na dzień dzisiejszy ma CAK. A warunki
w szkole na pewno się poprawią.

W dalszej części dyskusji mieszkańcy podnieśli problem obciążenia
stropu nowego budynku księgozbiorem dopytując, czy projektant
przewidział takie obciążenie. Burmistrz odpowiedział, że według
projektanta konstrukcja budynku na pewno wytrzyma ciężar książek.
Na pytanie mieszkańca o wysokość kosztów obciążających miasto
tym przedsięwzięciem, w przypadku, gdyby nie udało uzyskać się
dofinansowania, odpowiedział Skarbnik Miasta, P. Łoździn:
– W sytuacji nie otrzymania dofinansowania na pewno będziemy
starali się obniżyć koszty, ale standard będzie co najmniej taki, jak w
chwili obecnej. W takim przypadku adaptacja powinna wynieść około
400 tys. zł z tym, że wystąpimy jeszcze o zwrot podatku VAT, więc
cała inwestycja (koszt zakupu budynku i adaptacja) zmniejszy się
dodatkowo o 23 procent.
Elżbieta Bylczyńska
Stanowisko
przewodniczącej Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu RM w Puszczykowie:
Kwestia problemów lokalowych Szkoły Podstawowej nr 1 jest
dla mnie priorytetowa. Bo kogo dotyczą te problemy? Wszystkich
dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców uczniów tej placówki.
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Zważywszy, że szkoła edukuje i wychowuje 348 młodych
ludzi, których kształci 34 nauczycieli, to problem (doliczając
do tego rodziców uczniów) dotyczy ok. 1000 mieszkańców.
Podoba mi się koncepcja rozdzielenia dwóch placówek oświatowych
– Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 – na dwa budynki
i powrotu przeznaczenia – bądź co bądź – starego budynku szkoły
na cele oświatowe. Taka reorganizacja spowoduje, że obie placówki
oświatowe zyskają, w opinii ich dyrektorów, konieczną powierzchnię,
która zaspokoi potrzeby lokalowe obu szkół i zapewni im odrębność
i niezależność, a co za tym idzie większy komfort i bezpieczeństwo
dzieci. Pomysł ten jest posunięciem, które należy oceniać bardzo
dobrze z punktu widzenia psychologii i edukacji małego dziecka.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1, Rada Rodziców SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 wyraziła swoją bardzo pozytywną opinię na ten temat
już wcześniej, przed sesją, na posiedzeniu KEKiS poświęconym
w całości temu zagadnieniu. Jedna z przedstawicielek Rady
Rodziców (podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 7.05) powiedziała wprost, że wobec takiej propozycji, rodziców
nie interesuje już rozbudowa szkoły. Dla każdego, kto rozumie
potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 jest to racjonalne i logiczne.
Rozbudowa nie spowodowałaby rozdzielenia „podstawówki” od
gimnazjum, maluchów od młodzieży i nie rozwiązała żadnych innych
problemów szkoły poza powstaniem dodatkowych pomieszczeń do
nauki. W przypadku przejścia gimnazjum do starego budynku szkoły
– dzieci nie będą uczyć się w jednym budynku z nastolatkami, co
jest niezwykle ważne, jak już podkreślałam,
ze względów psychologicznych, pedagogicznych i bezpieczeństwa. Bardzo wiele
gmin i miast marzy o takiej sytuacji, a my
możemy na to sobie pozwolić i zapewnić
komfort dzieciom i młodzieży chociaż
w dwóch z czterech placówek oświatowych
w Puszczykowie, prowadzonych przez Miasto. Inną kwestią jest też działalność
Centrum Animacji Kultury w nowym miejscu i zapewnienie mu odpowiednich warunków do prowadzenia wszystkich dotychczasowych zajęć i przedsięwzięć, które są
tak ważne dla kultury w naszym mieście.
Przeniesienie Biblioteki Miejskiej do nowego
budynku w centrum miasta uważam za
bardzo dobre rozwiązanie. Biblioteka
zostanie znacząco unowocześniona, jeśli
zrealizują się plany UM, to będziemy mieli budynek Biblioteki
Miejskiej w najwyższym standardzie w samym sercu Puszczykowa.
Pomieszczenia przeznaczone, według najnowszej koncepcji, na
warsztaty prowadzone przez CAK to sale (znajdujące się kilkanaście
metrów od dotychczasowego miejsca prowadzenia zajęć), gdzie
dotąd uczyły się dzieci, sama tam kiedyś, przed laty prowadziłam
lekcje, kiedy pracowałam jeszcze w szkole. Będzie to powierzchnia
ok. 200 m2 na odtąd już oddzielonym całkowicie od szkoły parterze
SP nr 1, gdzie będzie trzeba, bez większych trudności i nakładów
zrobić toaletę i aneks kuchenny. Jestem przekonana, że nie wpłynie to
w negatywny sposób na ilość i sposób prowadzonych warsztatów.
Dziwi więc mnie nazywanie (przez niektóre grupy mieszkańców,
piszących petycje) przeniesienie Biblioteki Miejskiej – z budynku,
który kiedyś należał do szkoły w inne miejsce, w centrum miasta
– niszczeniem ośrodka kultury, likwidacją czegoś, co się sprawdza
i pogorszeniem warunków życia puszczykowian. Jestem bowiem
przekonana, że ta koncepcja sprawdzi się i nie tylko przyniesie wymierne
korzyści i przyczyni znacząco do rozwoju młodych puszczykowian,
ale również ożywi jeszcze bardziej życie kulturalne naszego miasta.
Małgorzata Szczotka
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Jest i na razie będzie dziurawa
Z ZASTĘPCĄ BURMISTRZA MOSINY, WALDEMAREM KRZYŻANOWSKIM ROZMAWIA ELŻBIETA BYLCZYŃSKA
E.B. – Drogi w naszej gminie to od lat
problem numer jeden. Gmina nie jest
właścicielem wszystkich dróg, czy ma
wpływ na to, żeby poprawił się ich stan?
– Drogi są faktycznie naszą zmorą. Mało
kto z mieszkańców orientuje się (trudno się
temu dziwić), czy droga, którą się codziennie porusza, jest powiatowa, wojewódzka
czy gminna. Użytkownik nie powinien zawracać sobie tym głowy, chce po prostu
mieć dobrą drogę. Oczywiście jako gmina
notorycznie naciskamy na władze powiatu
w tej kwestii. Na dzień dzisiejszy dysponujemy kwotą 130 tys. zł, którą otrzymaliśmy
na mocy porozumienia ze starostwem na
utrzymanie dróg powiatowych, ale wyłącznie w granicy miasta. To jednak kropla
w morzu potrzeb. Samo łatanie dziur na
ul. Sowinieckiej w Mosinie w ubiegłym
roku pochłonęło połowę tych środków.
W sumie na terenie gminy mamy ponad 60 km dróg powiatowych. Najgorsza
z nich do ulica Poznańska w Daszewicach.
Niestety ta droga jest i będzie dziurawa.
Mam oczywiście nadzieję, że już niedługo.
Wg informacji, jakie posiadam 20 czerwca
br. ma nastąpić otwarcie ofert przetargowych na wykonanie instalacji sanitarnej
w Daszewicach. Po zakończeniu będzie
oczywiście wykonywana nowa nakładka.
Chcemy, aby ul. Poznańska była uzbrojona również w instalację deszczową, która
w tym sołectwie jest niezwykle istotna.
Na ostatniej sesji poparto proponowaną
przez nas uchwałę dotyczącą dofinansowania tego zadania. Mam nadzieję, że po
zakończeniu inwestycji będziemy mieli
wreszcie przejezdną powiatówkę i właściwe odprowadzenie wód opadowych.
– Porozmawiajmy teraz o drogach żelaznych – remoncie trasy kolejowej przebiegającej przez naszą gminę. Co nas
czeka?
– Inwestorami tego zadania nie jest Gmina, jednak na pewno wszyscy odczujemy
utrudnienie w ruchu podczas prowadzonej modernizacji. Musimy to przetrwać, to
bardzo ważna inwestycja dla nas. PKP Polskie Linie Kolejowe pod koniec stycznia br.
podpisały umowę z wykonawcą – hiszpańską firmą FCC Construccion, w konsorcjum
z firmami Azvi i Decoma na modernizację
linii kolejowej Poznań – Czempiń, tj. fragmenty trasy łączącej stolicę Wielkopolski
i Dolnego Śląska. Inwestycja na odcinku
Czempiń – Poznań pochłonie 940 mln zł,
80 procent tej kwoty to unijna dotacja.
Remont jest częścią dużej modernizacji linii Poznań – Wrocław, która kosztuje kilka

miliardów złotych. Modernizacja całego
odcinka została podzielona na dwie fazy.
W pierwszej – objętej rozpoczynającymi
się pracami, zadaniem jest dostosowanie
linii kolejowej do prędkości 160 km/h. Po
zakończeniu prac czas jazdy na trasie Poznań – Wrocław ma się skrócić do około
1,4 godz. (50 minut krócej niż obecnie).
W ramach projektu przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja nawierzchni torowej oraz sieci trakcyjnej.
Modernizacji zostanie poddany odcinek
torów, między Czempiniem a Poznaniem,
liczący 32 km. Na terenie naszej gminy
zlikwidowane zostaną dwa przejazdy kolejowe: w Krośnie na ul. Rzemieślniczej
i w Nowinkach na ul. Dębowej. W Nowinkach zostanie wybudowane przejście
podziemne w ciągu ul. Wierzbowej. Pozostałe przejazdy leżące na trasie zostaną zmodernizowane. Na dwóch przejazdach kolejowych w Pecnej na ul. Głównej
i w Drużynie na ul. Powstańców Wlkp. prace będą prowadzone bez zamykania ich dla
ruchu samochodowego. Przejazd będzie
się jednak odbywał wahadłowo, a ruchem
kierować będzie sygnalizacja świetlna
bądź sygnaliści. W Mosinie zlikwidowany
zostanie przejazd w ulicy Śremskiej, gdzie
powstanie tunel, którym samochody przejadą pod torami. Prace nad tym zadaniem
rozpoczną się jednak dopiero w drugiej połowie przyszłego roku i zakończą w 2015 r.
W Iłówcu, Puszczykówku, Puszczykowie
i w Poznaniu Dębcu wyremontowane zostaną przystanki. Pojawią się tam nowe
wiaty i ławki oraz zainstalowane zostanie
oświetlenie. W sumie na trasie Poznań
– Czempiń zmodernizowanych zostanie
17 przejazdów kolejowych, zmodernizowanych lub zbudowanych siedem mostów,
siedem wiaduktów, ekodukt, osiem przejść
dla pieszych pod torami i siedem przejść
dla zwierząt. Zlikwidowanych zostanie
12 przejazdów. Wzdłuż kilkunastu kilometrów trasy biegnącej przez tereny zabudowane zostaną ustawione ekrany akustyczne.
W tym czasie zmodernizowane zostaną także dworce w Mosinie, Czempiniu i Luboniu.
Powstaną tam nowe, wyższe, ułatwiające
wsiadanie perony. Na peronach będą też
zamontowane nowe wiaty. Po zakończeniu
prac perony i dojścia będą w pełni przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.
– Zbliżają się wakacje, jakie ma Pan
propozycje dla młodszych mieszkańców?
– Przede wszystkim chciałbym, aby ruszyły miejsca przeznaczone do kąpieli, które

będą nam służyły przez lata. W ostatnim
czasie wykonaliśmy audyty zbiorników na
gliniankach i jeziorze Jarosłwieckim. Mam
nadzieję, że wszystko uda się skutecznie
sfinalizować. Masa przepisów, norm, dokumentów, jakie należy spełnić przy takich
miejscach są ze wzglądu na bezpieczeństwo bardzo rygorystyczne. Na chwilę
obecną na gliniakach mamy wykonane
niezbędne badania wody, audyt i aktualnie
staramy się przygotować teren. Na jeziorze
Jarosławieckim mamy właściwie wszystko
przygotowane. Na funkcjonowanie tego
miejsca składają się trzy gminy Mosina,
Puszczykowo i oczywiście gospodarz – Komorniki. Po naszej stronie jest wyłącznie
utrzymanie miejsca. Przygotowanie i sprzęt
finansowany będzie przez kolejnego partnera – Mikroregion. Chciałbym, żeby miejsca przeznaczone do kąpieli ruszyły najdalej
w połowie lipca. Może również wielki czas
pomyśleć o powrocie do pomysłu odbudowy kiedyś istniejącego wyciągu narciarskiego? Zobaczymy. Wszystko zależy od pieniędzy, których wiecznie jest za mało.

W Daszewicach
powstanie Zespół Szkół
Od 1 września 2013 r będzie działać Zespół Szkół, a nie jak dotychczas
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.
Rada podjęła uchwałę w tej sprawie
podczas sesji 3 czerwca.
cześniej projekt uchwały zyskał pozytywne opinie Kuratora
Oświaty oraz Rad Pedagogicznych obu
daszewickich szkół. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum zajmują wspólny budynek.
Wielu nauczycieli pracuje w obydwu
szkołach na zasadzie łączenia etatów.
Utworzenie zespołu szkół pozwoli na zarządzanie pracownikami i mieniem szkolnym przez jednego dyrektora, a nie przez
dwóch, jak do tej pory. Ponadto w 2012
roku została oddana do użytku sala gimnastyczna w Daszewicach, dobudowana
do budynku szkoły podstawowej i gimnazjum, która stała się kolejną wspólną
częścią obu szkół.
Utworzeniem Zespołu Szkół w Daszewicach nie zostaną zakłócone założenia
reformy oświatowej, gdyż nie przewiduje
się połączenia gimnazjum w Daszewicach ze szkołą ponadgimnazjalną, informuje Urząd Miejski w Mosinie.
(red.)
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Dni Mosiny
odczas tegorocznych
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jekty.
ycznego „My”,
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Połczyńską, tym razem
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śpiewająco zaprezento
„Kreacja” .
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Prezes firmy Maria Ko
zygotowały koleWielgosz starannie pr
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kcję: suknie na każdą ok
wycające bluzki
powiewne tuniki, zach
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Firma „Kreacja”

proponuje odzież
zmiarach,
w różnych wzorach i ro

zaprasza
do swoich sklepów:
Mosina
Pl. 20 Października 2
Mosina
ul. Grabowa 1

(róg Leszczyńskiej)

Mosina
ul. Śremska 86
Kościan
ul. Wrocławska 26
Śrem
ul. Matuszewskiego 5
Szamotuły
ul. Poznańska 15
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CZY JEST SZANSA NA TO, ŻEBY TRWAJĄCY WIELE LAT KONFLIKT ZWIĄZANY
Z ELEKTROWNIĄWODNĄ NA KANALE MOSIŃSKIM ZOSTAŁ NARESZCIE ROZWIĄZANY?
W latach dziewięćdziesiątych we wsi Borkowice na Kanale Mosińskim zbudowano małą elektrownię wodną. Od tego momentu, twierdzą rolnicy (nie tylko z
gminy Mosina), uprawiający ziemię wzdłuż kanału oraz mieszkańcy okolicznych
wiosek, bardzo wzrósł poziom wód gruntowych, a na polach stoi woda. Od wielu
lat rolnicy ponoszą w związku z tym straty. Skarżą się, że nikt ich poważnie nie
traktuje, piszą pisma do urzędów, proszą o interwencję, zgłaszają szkody, sprawa
ciągnie się latami i nic się nie zmienia.

P

rzewodniczący komisji ochrony środowiska RM w Mosinie, Waldemar
Wiązek, zapytany o możliwości rozwiązania tego problemu, odpowiada:
– Właścicielami elektrowni, wskutek różnych kolei losów byli różni ludzie. Obecnie
należy ona do pana Lazarka, mieszkańca
Śląska. Od początku powstanie jazu na
kanale wzbudzało kontrowersje wśród
nie tylko mieszkańców naszej gminy
z Dymaczewa Nowego i Starego, Bolesławca i Borkowic, ale także gmin ościennych. Elektrownia wodna zaczęła nadmiernie piętrzyć wodę. I nie byłoby w tym
nic złego, gdyby ta elektrownia powstała
niżej, 300 – 400 metrów dalej w kierunku
Krosinka na starym miejscu, gdzie robili to Niemcy. Tajemnicą poliszynela jest
jak to wszystko zostało załatwione... Do
momentu powstania elektrowni rolnicy
dobrze sobie radzili, gleba nie była mokra, na polach nie stała woda. Ale przez
nadmierne piętrzenie nastąpiło cofnięcie
wody aż do miasta Kościan (potwierdziły to badania, które zleciła nasza gmina).
Wskutek tego bardzo wysoko podniosły
się wody gruntowe, oddziaływanie jest
nie tylko wzdłuż kanału, jest to strefa pia-

sków i żwirów, dlatego następuje bardzo
łatwe przenikanie wody. Skutek jest taki,
że ziemia jest nasączona wodą jak gąbka.
Jeśli do tego dojdą opady deszczu teren
staje się nieuprawny, rolnicy, którzy chcą
zbierać siano nie mogą wjechać na łąki,
bo jest grząsko. Niejeden rolnik utopił

Zamiatanie sprawy pod dywan
już tam swój sprzęt i maszyny. U nas nie
ma jeszcze takiego dramatu jak w gminie
Czempiń. Dochodzi do tego, że tam rolnicy w ogóle nie mogą wjechać na pola.
Straty są ogromne.
Jeden z rolników – pan Baraniak niedaleko tego jazu uprawia ziemię, od
momentu powstania elektrowni przestał
zbierać pożytek z połowy swoich gruntów, bo ciągle stoi tam woda. Nie zbiera
siana, traci kilka tysięcy zł rocznie. Do
Starostwa pisaliśmy o tym wielokrotnie,
a od sześciu lat na komisjach ochrony
środowiska podnosimy ten problem.
Krzysztof Kaczmarek z Urzędu Miejskiego w Mosinie od lat walczy o tych ludzi.

Na wsi się dzieje
O

przyszłości polskiej wsi i wspieraniu
oddolnych inicjatyw dyskutowali
w maju, w Licheniu uczestnicy konferencji
„Wiejska Polska”, zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Nie zabrakło na niej naszej słynnej już
sołtys Świątnik – Beaty Tomczak, która
w konkursie pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” odebrała wyróżnienie za
zagospodarowanie miejsca spotkań BOCIANOWO przez Sołectwo Świątniki. Konkurs jest częścią projektu pn. „Aktywnie dla
dobra wspólnego”, dofinansowanego ze
środków programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich. KSS realizuje go
przy współpracy z urzędami województwa wielkopolskiego i opolskiego. Celem
konkursu jest promowanie najlepszych
i najciekawszych projektów finansowanych

W ubiegłym roku na spotkanie przy jazie
z mieszkańcami, właścicielem i urzędnikami Starostwa Poznańskiego, (wpłynęły
na to różne pisma sołtysów, urzędu, rolników) przybyło kilkadziesiąt osób, byli
także pracownicy Spółek Wodnych. Właściciel śmiał nam się w oczy, pokazywał
pismo, które pozwala mu piętrzyć wodę,
a jak mieszkańcom się to nie podoba,
mówił, to niech go zaskarżą. Energię wyprodukowaną w tej elektrowni sprzedaje
do ENEI.
Oddziaływanie tego jazu jest potężne, dotyczy kilkudziesięciu kilo-

ze środków funduszu sołeckiego. Konkurs
ten objął dwie kategorie – wspomniany
już najciekawszy projekt sfinansowany ze
środków funduszu sołeckiego oraz najaktywniejszy mieszkaniec wsi. W drugiej kategorii sołtys Beata Tomczak zajęła I miejsce.
Warto dodać, że na konkurs z Wielkopolski
wpłynęły 54 wnioski a z woj. opolskiego –
27. Gratulujemy i życzymy pani sołtys dalszych sukcesów.
(red.)

metrów kwadratowych ziemi. Dzwonią ludzie, sołtysi, od lat proszą o
reakcję. Starostwo długo nie reagowało.
Na szczęście wyszła już decyzja w tej
sprawie, która z dniem 31 kwietnia nakazała zaprzestanie piętrzenia wody.
Ale właściciel nic sobie z tego nie robił,
w pierwszych dniach maja woda była nadal piętrzona. Dla mnie kuriozalne jest to,
że także Wielkopolski Zarząd Melioracji
i Spółek Wodnych tyle lat zamiata sprawę
pod dywan...
Z pisma Starosty Poznańskiego skierowanego do przewodniczącego komisji ochrony środowiska Rady Miejskiej
w Mosinie, W. Wiązka wynika, że toczy
się postępowanie w sprawie cofnięcia
pozwolenia na piętrzenie wód Kanału
Mosińskiego. Do Starostwa wpłynęły
także wnioski „o ustalenie wysokości odszkodowań w związku z występującymi
podtopieniami oraz, że w przedmiotowej
sprawie prowadzone są postępowania
administracyjne”.
Rolnicy po latach walki nie wierzą
jednak w skuteczność działań służb
administracji państwowej i twierdzą,
że z tego pisma nic jeszcze nie wynika. Uważają, że w dalszym ciągu nikt
na szczeblu powiatowym nie stanął w
obronie ich interesów. Doceniają i są
wdzięczni natomiast za zaangażowanie w tej sprawie Krzysztofa Kaczmarka
z UM w Mosinie. Twierdzą, że szef referatu
Gotowości Cywilnej, Spraw Wojskowych
i Obronnych naprawdę zrobił wszystko,
co możliwe, żeby konflikt rozwiązać.
(eb)
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Fot. Michał Dziedzic, Asystent Starosty

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych, którym zarządza Powiat Poznański,
stworzono otwartą strefę rekreacji dziecięcej
na potrzeby uczniów SOSW oraz mieszkań-

ców regionu. To pionierski w Europie model
przestrzeni, służący skutecznej rehabilitacji
dzieci z dysfunkcją wzroku, dostępny jednocześnie dla dzieci zdrowych. Jednym z jego
ważniejszych celów jest zapobieganie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych
wzrokowo oraz zapoznanie pełnosprawnych
mieszkańców powiatu ze sposobem funkcjonowania ludzi niewidomych i niedowidzących w otwartej przestrzeni. Sprzyja to pokonywaniu barier mentalnych oraz integracji
społecznej.
W Owińskach odtworzono klimat ogrodu
barokowego, a w przestrzeń parku wkomponowane zostały urządzenia dydaktyczno-zabawowe. Na terenie parku wytyczono
również ścieżki o różnej nawierzchni, tory
przeszkód, równoważnie, kładki, komunikator
dźwiękowy... Zakres robót obejmował także
prace związane z zagospodarowaniem terenu, melioracją stawu, budową sieci wodociągowej i instalacji elektrycznej. Całkowity koszt
projektu wyniósł 5 782 765,58 zł a kwota dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej to
2 947 291,24 zł.

Poza standardowymi zajęciami z zakresu
edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej, zajęcia w Owińskach obejmują orientację przestrzenną oraz edukację przyrodniczą. Dzięki
korzystaniu z nowatorskiej formy rehabilitacji
niewidomi uczą się wykorzystywać wszystkie
dostępne im zmysły: dotyku, słuchu i węchu.
W ten sposób przygotowywani są do swobodnego i bezpiecznego poruszania się w terenie, tak, aby mogli nie tylko poradzić sobie
ze wszystkimi utrudnieniami technicznymi
czekającymi ich w życiu, ale również czynnie
korzystać z otaczającego świata i zdobywać
nowe umiejętności.
W kwietniu zespół parkowy w Owińskach
został wyróżniony w konkursie „Zabytek Zadbany”, organizowanym przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejne wyróżnienie otrzymał w prestiżowym
konkursie na „Najlepszy Obiekt Sportowy
i Rekreacyjny 2012”. W konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” nagrodzono najlepsze przedsięwzięcia z zakresu

Fot. SOSW Owińska

Dwudziestego trzeciego maja w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród
w ogólnopolskim konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”.
Jest to największy tego typu konkurs
w Europie Środkowo-Wschodniej. W tegorocznej VI edycji zgłoszono 311 propozycji, z których ostatecznie nominowano
21 projektów. Po raz pierwszy w historii
konkursu uhonorowany został obiekt
z Wielkopolski – Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach otrzymał nagrodę
w kategorii „Miejsce przyjazne dzieciom”.

Fot. Ziemowit Maląg, Wydział Promocji

Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach
jednym z „7 Cudów Funduszy Europejskich”

rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji. Aby wybrać
najciekawsze projekty, Kapituła konkursowa
zbierała się czterokrotnie. Kolejnym etapem
były indywidualne spotkania z wnioskodawcami, którzy zdobyli największą liczbę punktów. Spośród nich wyłoniono 21 nominacji.
Park Orientacji Przestrzennej otrzymał nagrodę główną w kategorii„Miejsce przyjazne dzieciom”, stając się tym samym pierwszym,
w ciągu sześcioletniej historii konkursu, zwycięskim obiektem z Wielkopolski.
Oprac. Karolina Korcz
Gabinet Starosty
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Już niedługo, 1 lipca 2013 r. zacznie
obowiązywać nowa ustawa o zagospodarowaniu odpadów komunalnych,
wprowadzająca wiele zmian. Najważniejszą z nich jest ta, która odpowiedzialnością za zorganizowanie systemu
odbioru i utylizacji odpadów komunalnych obarcza jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy.

D

otąd właściciele nieruchomości
mieli podpisane indywidualne
umowy na odbiór odpadów komunalnych

wspólnie. W przypadku Puszczykowa,
Mosiny oraz ponad 20 okolicznych gmin,
zagospodarowaniem śmieci zajmie się
Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT".
Na majowej sesji RM Puszczykowa radni
zadali burmistrzowi pytania dotyczące gospodarki odpadami, w związku z przetargiem, który odbył się kilka dni przed sesją.
Odpowiedział na nie Zastępca Burmistrza
Puszczykowa, Władysław Ślisiński:
– Z uwagi na to, że oficjalne otwarcie

nastu gminach doszło do bardzo bulwersujących władze poszczególnych gmin
sytuacji. Wygrywają firmy zewnętrzne,
proponujące ceny bardzo niskie. Mówi się
głośno o tym, że firmy mające dobre zasoby finansowe podają niskie ceny po to, aby
upadły konkurencyjne, mniejsze przedsiębiorstwa, podobne do puszczykowskiego.
W tej chwili okazało się rzeczywistością
to, co było przedstawiane posłom i senatorom, że dojdzie do sytuacji, gdzie firmy,
które miasta i gminy budowały kilkanaście lat (zakłady komunalne), wyposażone

Upadną polskie firmy - śmieciowa rewolucja
z firmą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wywozu. Jednak 1 lipca
2013 r. wszystkie dotychczas podpisane
umowy stracą ważność. Zamiast nich wejdzie w życie tzw. opłata śmieciowa, którą
będziemy wnosić do gminy. Gmina wyłoni
w przetargu firmę, która zajmie się wywozem śmieci.
Gminy mogą nałożone przez ustawę
obowiązki realizować samodzielnie lub

ofert nie było objęte żadną klauzulą tajności, możemy powiedzieć, że przy otwarciu
niestety najlepszą – najniższą cenę podała
firma, która nigdy nie funkcjonowała na
rynku puszczykowskim. Na drugim miejscu była firma, która dotychczas obsługuje Puszczykowo. W przetargu wzięło udział
pięć firm, w tej chwili trwa badanie ofert,
ale musimy z przykrością powiedzieć, że
nie tylko w Puszczykowie, lecz już w kilku-

w sprzęt, zatrudniające wielu ludzi z danej
gminy, poprzez tą ustawę, która wchodzi
od 1 lipca, upadną. Zniszczy się to, co budowano przez wiele, wiele lat. I mówi się
głośno także o tym, że na polskim rynku
(nie wiem czy posłowie i senatorowie tego
nie słyszą) zostaną trzy lub cztery firmy
z kapitałem zagranicznym, które obejmą
całą gospodarkę śmieciową w kraju.
(eb)

Zaniżają ceny, żeby zdobyć rynek – ustawa śmieciowa
Dlaczego miasta, które mają swoje zakłady komunalne, budowane latami z pieniędzy samorządowych w wyniku reformy
śmieciowej będą musiały przegrać z potentatami, często z zagranicznym kapitałem?
Z Prezesem Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie
– Andrzejem Strażyńskim rozmawia Elżbieta Bylczyńska
E. Bylczyńska:
– Kto wygrał w Mosinie przetarg na wywóz śmieci?
A. Strażyński:
– Postępowanie komisji przetargowej trwa i nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Całe terytorium Związku Międzygminnego Selekt, do
którego należymy zostało podzielone na sektory - jeden sektor to
jedna gmina. Tyle ile jest gmin, tyle jest sektorów i każdy sektor ma
swoją komisję przetargową. Pracują one w zależności od tego, ile
wpłynęło wniosków i ile jest złożoności w ich ocenie. W niektórych
gminach jednak rozstrzygnięcia komisji już są, na przykład w Komornikach wygrała firma Remondis.
– Mówi się, że jest to jedna z trzech firm z kapitałem zagranicznym, które opanują polski rynek śmieciowy.
– Jeśli chodzi o system wprowadzenia reformy śmieciowej, największym naszym problemem jest to, że parlamentarzyści przyjęli
taką uchwałę, która wprowadziła „obligo”, dotyczące przetargów.
I to jest totalnym nieporozumieniem, nie potrafię tego zrozumieć.
Wiele było spotkań z posłami, którym staraliśmy się wytłumaczyć,
że nie powinno to dotyczyć firm komunalnych istniejących od lat
w gminach, ale niestety...
– Za silne jest w Polsce lobby potentatów?
Taka jest prawda, chodzi o to, żeby wygrało lobby dużych firm

śmieciowych, które są zainteresowane otwarciem polskiego rynku. I teraz bardzo łatwo jest już wyniszczyć małe polskie zakłady
– poprzez dumpingową cenę, bo duże firmy na to stać. One przez
nawet długi czas mogą dopłacać do tej usługi, właśnie po to, żeby
małe firmy upadły. Takie jak w Luboniu, Mosinie czy innych gminach, które mają swoje nieduże zakłady komunalne i nie stać ich
na to, żeby drastycznie obniżyć stawki. ZUK w Mosinie, w przetargu złożył cenę skalkulowaną naprawdę bardzo nisko, na granicy
opłacalności. Ale znalazła się firma, która złożyła korzystniejszą niż
nasza ofertę. Okazało się, że firma ta proponuje np. 50 zł za zbiórkę
1 tony surowców segregowanych. To jest rażąco niska cena, bo
żeby załadować tonę posegregowanych odpadów trzeba wydać
więcej niż 50 zł na same worki. A gdzie jest koszt objazdu całej gminy, gdzie pozostałe koszty? To jest dowód na ceny dumpingowe...
W większości przetargów startowały duże firmy zagraniczne
i one mogą zdominować ten rynek.
– Ustawa mówi, że przetarg może być ogłoszony maksymalnie na trzy lata. I może być na okres krótszy, Związek Selekt
podjął decyzję, żeby po wejściu w życie tej ustawy wprowadzić
okres sześciu miesięcy.
– Do końca tego nie rozumiem. Podobno za mało udostępniono danych. Ale te sześć miesięcy nic nie daje firmom komunalnym,
takim jak nasza i w gminach sąsiednich. Nawet, gdybyśmy wygrali
przetarg na pół roku, nic nie zyskujemy, a odkrywamy się maksymalnie... W tym czasie żadna z firm nie zainwestuje np. w poprawę sprzętu, bo co będzie, jeśli potem przegra przetarg? Zostanie
ze sprzętem, samochodami. To nie jest rozwiązanie. Przetarg powinien być ogłoszony na trzy lata, wtedy byłaby jakaś perspektywa. Procedura przetargowa obecnie trwa, ale za trzy miesiące, we
wrześniu, październiku trzeba będzie ogłosić nowy przetarg, żeby
od stycznia znaleźć nową firmę, na kolejny okres. Nie wiem czy na
półtora roku, czy dwa lata. O tym zadecyduje Selekt.
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Subwencja dla szkoły w Krośnie do zwrotu?
Po wielu miesiącach Ministerstwo Finansów wydało decyzję w sprawie subwencji oświatowej dla Zespołu Szkół w
Krośnie. Zdaniem ministra Mosina powinna oddać 1 152 849 złotych. Władze
Mosiny odwołały się od decyzji, kierując
do ministerstwa, zgodnie z przysługującym prawem, pismo o ponowne rozpatrzenie sprawy.

M

inisterstwo Finansów domaga się
zwrotu nienależnie pobranej (wg
ministerstwa) części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2010 (530 437 zł) i 2011
(622 412 zł). Gmina Mosina nie zgadza się
z argumentami przedstawionymi przez Ministerstwo. Chodzi m.in. o twierdzenie, że w
przypadku usytuowania budynków szkoły
w dwóch miejscowościach Gmina powinna
podawać adres szkoły z pominięciem danych z aktu założycielskiego szkoły (nowa
szkoła leży de facto w Mosinie, ale należy
do Zespołu Szkół w Krośnie z siedzibą w
Krośnie).
Gmina dysponuje także pismem z Mi-

nisterstwa Edukacji Narodowej, z którego
wynika, że z formalnego punktu widzenia
wpisy wprowadzone do systemu informacji
oświatowej dotyczące Szkoły Podstawowej
w Krośnie (w tym również dane adresowe
SP w Krośnie są zgodne z aktem założycielskim) i zostały wprowadzone prawidłowo.
O sprawie subwencji oświatowej dla Zespołu Szkół w Krośnie informowaliśmy już
czytelników naszej gazety. Przypominamy,
że Ministerstwo Finansów uważa, że na dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół w Krośnie
(w tym do budynku nowej szkoły, leżącej już
w granicach administracyjnych Mosiny) nie
należy się zwiększona subwencja oświatowa przysługująca dzieciom z terenów wiejskich i z miejscowości do 5 tys. mieszkańców. Decyzja wydana została mimo tego,
że do Zespołu Szkół chodzą te same dzieci,
które przed jej wybudowaniem uczyły się
w starej szkole w Krośnie.
Nową szkołę wybudowano, ponieważ w
starej brakowało już miejsca. Na taką lokalizację (w granicach Mosiny) zdecydowano
się, gdyż jak twierdzi Gmina, w Krośnie nie

– Czy jest jeszcze szansa na jakieś zmiany w tej sprawie?
– Ustawie może się jeszcze przyjrzeć Trybunał Konstytucyjny,
ponieważ Miasto Inowrocław złożyło wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją tej ustawy, poparty przez wiele gmin w Polsce,
jednomyślnych w tej sprawie i powołując się na przykłady rozwiązań europejskich. Bo paradoks sprowadza się do tego, że gminy
z pieniędzy samorządowych utworzyły przed laty zakłady, kupiły
sprzęt, zatrudniły ludzi, którzy wiele lat w nich pracują, tu mieszkają, tu zdobyli doświadczenie. I nagle okazało się, że mogą tą pracę
stracić, ponieważ na rynek wszedł potentat. Niech sobie te duże
firmy funkcjonują, ale na terenie tych miast, gdzie nie ma zakładów
komunalnych. Natomiast na terenie, gdzie one są, jak np. Mosina
czy Luboń w naszym regionie, powinno się to odbyć na zasadzie
porozumienia, zlecenia - bez przetargu. Skoro takie rozwiązanie
funkcjonuje w Europie, dlaczego nie może zaistnieć w Polsce?
Polacy są nadgorliwi i wszystko potrafią zepsuć. W Niemczech
czy Austrii jest tak, że jeśli miasto posiada firmę komunalną, uzgadnia warunki wykonywania usług i nie ma żadnego przetargu,
a ceny wcale nie są wysokie, są zbliżone do cen rynkowych.
Powiem o pewnym, paradoksie – Miasto Inowrocław próbowało
dowiedzieć się telefonicznie, czy w Hanowerze może wystartować
polska firma w przetargu na odbiór odpadów. Odpowiedź brzmiała: absolutnie nie, bo mamy własną firmę...
– Miasto Inowrocław złożyło wniosek do TK o zbadanie
zgodności z Konstytucją tej ustawy, powołując się na przykłady rozwiązań europejskich?
– Jeżeli my weszliśmy do Unii, stosujemy prawo polskie i europejskie, skoro w europejskim dopuszczone jest zlecanie zamówień
w trybie in house, to dlaczego w Polsce wprowadza się ograniczenia? To wynika tylko i wyłącznie z lobbingu potentatów, nie mam
wątpliwości.
Termin rozprawy w trybunale Konstytucyjnym nie jest jeszcze
wyznaczony, Trybunał wezwał Inowrocław do uzupełnienia wniosku i dodatkowe informacje. Liczymy, że nastąpi to w najbliższych
miesiącach. Jeśli nic się nie zmieni małe, polskie firmy zostaną wy-

posiadała dostatecznie dużej działki, na
której można by wybudować szkołę wraz
z odpowiednim zapleczem m.in. sportowym, takim, jakie jest w nowej szkole. Po
zakończeniu budowy Gmina utworzyła Zespół Szkół w Krośnie, składający się z dwóch
budynków. Siedzibą Zespołu jest Krosno.
Ministerstwo nie dostrzega, że budynki
Szkoły Podstawowej w Krośnie są położone
zarówno w Krośnie jak i w Mosinie, twierdzi urząd. W momencie powstania Zespołu Szkół w Krośnie z siedzibą w Krośnie w
styczniu 2010 r. Gmina zamierzała dla działalności oświatowej tj. prowadzenia zajęć
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krośnie
wykorzystać oba budynki. Do maja 2010
r. nie było to jednak możliwe, ponieważ w
budynku w Krośnie trwał remont mający
na celu podwyższenie standardu budynku
szkolnego. Później budynek był i jest do tej
pory wykorzystywany także na potrzeby
szkoły. Przypomnijmy, sprawę do prokuratury zgłosili w ubiegłym roku radni opozycji. Na ostateczny wynik trzeba będzie
zapewne jeszcze trochę poczekać.
(red.)

kończone. Zakłady pozwalniają ludzi, sprzedadzą sprzęt, a tego potem nie da się już odtworzyć. I o to chodzi monopolistom.
– Co się stanie z ZUK w Mosinie, jeśli TK utrzyma w mocy
przepisy ustawy śmieciowej?
– My będziemy funkcjonować nawet, jeśli stracimy ten wycinek
prac, postaramy się go rozwijać w innych kierunkach. Nie jest to
jednak łatwe zadanie, bo jesteśmy zakładem, który nie prowadzi
gospodarki wodno – ściekowej, czyli nie ma ciągłego przypływu
gotówki z tego tytułu. Firmom, które działają w tym obszarze będzie łatwiej.
– Czy dochód z gospodarki odpadami był dla ZUK decydujący?
– Nie, ale był znaczący, zatrudniamy wiele osób i mamy odpowiedni sprzęt.
– A może warto było wystartować mimo wszystko w przetargach w innych gminach?
– Mogliśmy oczywiście startować w innych przetargach, ale stosujemy zasadę, że skoro jesteśmy firmą komunalną, powinniśmy
się skoncentrować na Mosinie. Po to właściciel, czyli Miasto, powołał ten zakład. Inna sprawa, że gwoli przyzwoitości nie chcieliśmy
wchodzić do gmin, gdzie są zakłady komunalne. Złożyliśmy ofertę
w Grodzisku Wlkp., ale i tam chyba przebije nas jeden z potentatów. Liczymy jeszcze na Mosinę, bo może komisja dopatrzy się tzw.
rażąco niskiej ceny. Jeśli tak, istnieje jeszcze dla nas możliwość wykonywania tutaj tej usługi.
– Czy cena 50 zł za tonę odpadów, kiedy same worki kosztują
więcej, nie jest rażąco niską ceną?
– Komisja składa się z pracowników tej gminy, która może dostrzeże nasz interes... Procedura jest taka: komisja rozstrzyga, proponuje rozwiązanie i wysyła do przewodniczącego Związku Selekt.
Ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący Związku.
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wydarzenia

DNI RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃŚKIEJ 2013
Przypadające na maj mosińskie święto to okazja do przypomnienia bogatej historii i tradycji miasta, a organizowane w tym czasie imprezy kulturalne i sportowe co roku przyciągają mieszkańców całej gminy i okolicznych
miejscowości.

O

bchody święta gminy zostały zainaugurowane 24 maja
podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Mosinie, podczas której przyznawano między innymi najważniejsze wyróżnienie Gminy Mosina – Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej.
Laureatami zostali Państwo Teresa i Jerzy Miładowscy oraz pośmiertnie Maciej Nowaczyk i Państwo Wiktoria i Kazimierz Myszkierowie.

honorowy nad wydarzeniami objął Jan Grabkowski Starosta Poznański, Zofia Springer Burmistrz Gminy Mosina, a także prof.
Marcin Berdyszak Rektor UAP i prof. Andrzej Maciej Łubowski
Prezes ZPAP.
Doskonałą okazją do promowania zdrowego stylu życia był
organizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
V Bieg Eleganta, który odbył się w ramach akcji Polska Biega.
Wzięło w nim udział ponad dwustu zawodników nie tylko z Mosiny, ale i wielu sąsiadujących miast. Niespodzianką był także
gość specjalny biegu - olimpijczyk Rafał Wieruszewski. Nagrodami za I miejsca, oprócz pamiątkowych medali, były przyznane
tytuły Sportowych Elegantów z Mosiny dla Marcina Wieczorka
i Weroniki Gawin oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez
sponsorów. Na głównej scenie odbyło się również szereg koncertów i pokazów. Uwieńczeniem soboty był koncert Ani Rusowicz z zespołem.
Niedziela upłynęła pod hasłem turniejów i zawodów sportowych o puchary Burmistrza Gminy Mosina. Od samego rana
odbywały się zawody wędkarskie, szachowe, tenisa stołowego,
piłki nożnej, a także regaty żeglarskie. Na rynku miała miejsce
prezentacja Historii Motoryzacji Militarnej, wystawa pojazdów
od 1939 roku do współczesności. W godzinach popołudniowych

Podczas Sesji przyznano również wyróżnienia dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w działalności sportowej w 2012
roku.
Sobota upłynęła pod hasłem „Eleganta z Mosiny” – postaci na
stałe wpisanej do kart mosińskiej historii, za sprawą pamiętników Jana Chryzostoma Paska oraz legendy o czasach pobytu
wojsk hetmana Czarnieckiego. Kiedyś kawalera określano jako
model polotu i dworskości, dziś jako wzór zasług na polach sztuki, kultury i sportu, na podstawie których przyznaje się tytuły
wybitnym mieszkańcom gminy Mosina. W tym roku uhonorowano wybitnych profesorów UAP – Jacka Strzeleckiego i Bogdana Wagnera, związanych od samego początku z Galerią Miejską w Mosinie, powstałą w 1993 roku z inicjatywy obu artystów.
Jednocześnie obchodzono 20-lecie istnienia Galerii. Patronat
o tytuł Sportowego Elegancika z Mosiny, walczyli najmłodsi
mieszkańcy gminy. Statuetkę oraz tytuł zdobył Oskar Pazgrat,
uczeń szkoły podstawowej w Czapurach. Jedną z nagród dla
Małego Eleganta, był uroczysty przejazd odkrytym pojazdem
historycznym. Po wielu pokazach i występach na mosińskiej
scenie mieszkańcy mogli wysłuchać koncertu zespołu Skaldowie oraz Damiana Ukeje z zespołem. Pomimo niezbyt sprzyjającej aury w tegorocznych Dniach Miasta wzięło udział tysiące
mieszkańców miasta i okolic. Wielką niespodziankę sprawiła
również wizyta gości z gminy Witnica, z miejscowości, której nazwa brzmi bardzo przyjaźnie – również... MOSINA.
Organizatorzy Samorząd Gminy Mosina, Mosiński Ośrodek
Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie składają gorące podziękowania organizacjom, stowarzyszeniom, instytucjom, wszystkim służbom oraz sponsorom za współpracę i pomoc w organizacji wspólnego święta miasta.
(mok)
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TEGOROCZNI LAUREACI MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ
Wiktoria i Kazimierz Myszkierowie
Śp. Wiktoria Myszkier urodziła się w 1901 r. w Gorlicach. Od 1922
r. do 1970 r. pracowała jako nauczycielka, wychowała wiele pokoleń młodych Polaków. Do 1939 r. uczyła również religii. W Mosinie
prowadziła społecznie kółko recytatorskie i opiekowała się żeńską
drużyną harcerek. Wspólnie z mężem wychowała sześcioro dzieci.
Była kobietą z wielką charyzmą, determinacją i ogromną odwagą.
Uratowała swojego męża Kazimierza przed rozstrzelaniem na mosińskim Rynku, 20 października 1939 r. Parokrotnie chodziła do kierownika szkoły niemieckiej, prosząc go o uwolnienie męża. Udało
się. Niestety spośród 23 zakładników hitlerowcy skazali na śmierć
15 mieszkańców. W roku 1939 państwo Myszkierowie zostali wysiedleni z domu przy ul. Poniatowskiego, wrócili w 1945 roku
i we wrześniu rozpoczęli pracę jako nauczyciele. Wiktoria Myszkier
zmarła w 1993 roku w Mosinie.
Śp. Kazimierz Myszkier urodził się w 1907 r. w Rawiczu. W 1929 r.
został nauczycielem Szkoły Powszechnej w Mosinie i instruktorem
ZHP. W latach trzydziestych opiekował się pierwszą mosińską drużyną harcerską, słynną „19”. Przed wojną druh Kazimierz Myszkier
był członkiem komendy Hufca Harcerzy Poznań – powiat. W roku
1948 został pozbawiony prawa wykonywania
zawodu nauczyciela ze
względu na działalność
w Szarych Szeregach.
Jednak dzieci i młodzieży nie opuścił do końca
swego życia, działając
w ZHP. Należał do grona tych druhów, którzy
posiadali stopień harcmistrza. Na przestrzeni
85 letniej historii mosińskiego
harcerstwa
tytuł ten zdobyło tylko
27 druhów. Druh Myszkier był członkiem wielu
innych organizacji społecznych, otrzymał wiele
odznaczeń, m.in. Medal
Zwycięstwa i Wolności, odznakę 1000 lecia Państwa Polskiego, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Zasługi dla ZHP, Krzyż Kawaleryjski Orderu
Odrodzenia Polski, złotą odznakę za zasługi dla Chorągwi Poznańskiej ZHP, odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, odznakę
Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego. Kazimierz Myszkier
zmarł w 1996 roku w Mosinie.
Śp. Maciej Nowaczyk (ur. 17.II 1895, zm. 14.I.1966).
Był pierwszym po II Wojnie Światowej burmistrzem Mosiny. Przed
wojną pracował w Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu. W Mosinie mieszkał przy ul. Nowej 4.
Utrzymywał kontakty ze środowiskiem niepodległościowym Armii Krajowej Okręgu Poznańskiego. W 1945 roku został wybrany
burmistrzem Mosiny, urząd ten sprawował do roku 1949. Jak pisze wnioskodawca, prof. zw. UJ, dr hab. med. Antoni Dziatkowiak:
Maciej Nowaczyk „po objęciu stanowiska burmistrza zorganizował
od podstaw działalność Urzędu Miejskiego w Mosinie, opieki zdrowotnej, gospodarczej miasta, a w szczególności funkcjonowanie
młyna, piekarni, mleczarni, handlu w celu zapewnienia mieszkańcom miasta podstawowych warunków bytu, życia i pracy... Mimo
skuteczności działania dla miasta i jego mieszkańców został uznany przez miejscową organizację PZPR (Polską Zjednoczoną Partię

Robotniczą) za wroga ludu i odwołany ze stanowiska, a następnie
poddany różnego rodzaju szykanom”.
Teresa i Jerzy Miładowscy
Teresa Miładowska z domu Gubała ur. w 1931 r. w Lezionie,
w powiecie Ostrów Wlkp. przywędrowała w r. 1938 do Baranówka
z rodzicami, którzy kupili tam gospodarstwo rolne 14,5 hektarowe.
Jerzy Miładowski ur. w 1928 r. w Nowosiółkach, (gmina Sieniawka,
powiat Nieśwież) przywędrował do Polski z rodziną w 1946 roku
do Baranówka, gdzie rodzina Miładowskich otrzymała 32 ha ziemi
(po reformie rolnej pozostało z tego 12 ha). „Los rodziny Miładowskich jest niezwykły”, pisze wnioskodawca – Zarząd Gminny PSL
w Mosinie. W 1940 r. rodzina Miładowskich została „deportowana
w głąb Rosji. Cały miesiąc, w trzaskające mrozy wieźli ich w bydlęcych wagonach, zamkniętych drutem kolczastym pod Ural.
Umieszczono ich w obozie i stamtąd wożono ojca (Wincentego)
18 km kolejką wąskotorową na wyrąb lasu. Pan Jerzy miał wtedy
11 lat, starsi bracia 12 i 13 lat. Dostawali po 200 g chleba, ojciec jako
pracujący - 800 g dziennie. Ojciec dzielił chleb na sześć równych
części. Latem chodzili do lasu na jagody i grzyby, żeby jakoś przeżyć…W 1946 r. pozwolono Polakom wrócić do
kraju... Jerzy Miładowski
ukończył średnią szkołę
zawodową, potem kurs
języka rosyjskiego dla
nauczycieli. Otrzymał
nakaz pracy i uczył dwa
i pół roku w Gorzowie
Wlkp. Ciężkie przeżycia
syberyjskie spowodowały zachorowanie na
gruźlicę i odmę. Wrócił
do rodziców na wieś
Baranówko. Dzięki temu
przeżył. Było bardzo
ciężko, obowiązkowe
dostawy, brak maszyn
rolniczych. Ojciec Wincenty zmarł w r. 1965...
W Sowinkach i Baranówku zawiązała się rolnicza spółdzielnia
produkcyjna. Pan Jerzy Miładowski był jej księgowym. Prowadził
bazę sprzętu rolniczego. Przez 10 lat był sołtysem. Przeprowadził
doprowadzenie prądu elektrycznego do gospodarstw rolnych. Brał
czynny udział w telefonizacji obu wsi. Zmierzył się również z problemem obniżenia wód gruntowych, dowożenia wody do gospodarstw. Wspomina pierwszą wodę chlorowaną, od której padały
zwierzęta, protesty rolników i walkę o odszkodowania.
Czas wspomnieć o żonie Teresie, z którą wziął ślub w 1955 r. Państwu Miładowskim urodziło się trzech synów i jedna córka... Pani
Teresa działała w kole gospodyń wiejskich. Organizował kursy szycia, gotowania, różne spotkania. Wraz z koleżankami i kolegami
zorganizowała teatr objazdowy – wypożyczali stroje z Opery Poznańskiej i jeździli po okolicy z przedstawieniami przyjmowanymi
owacyjnie przez mieszkańców wsi i miast... Będąc małżeństwem
państwo Miładowscy łączyli w sobie głęboką pasję społeczników
z rzetelną pracą samorządową. Walka o drogę dla sołectwa Sowinki – Baranówko zakończyła się sukcesem w połowie. Droga przez
Sowinki została zbudowana, niestety Baranówko czeka na ciąg dalszy do dzisiaj... Nigdy nie był im obojętny los sąsiadów, dlatego do
dzisiaj są darzeni szacunkiem”.
E.B.
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I WIELKOPOLSKI RAJD INTEGRACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 31 MAJA 2013 R.

„Rowerami i z kijkami po Wielkopolskim Parku Narodowym”
Pomimo długiego weekendu na starcie stawiły się drużyny:
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, Domu Pomocy Maltańskiej z Puszczykowa, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku, Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Kole, Warsztatów Terapii Zajęciowej „Pomost”
w Poznaniu, Warsztatów Terapii Zajęciowej „Przyjaciele”
w Poznaniu, Klubu Olimpiad Specjalnych „Olimpijskie Konie”
w Poznaniu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie,
Warsztaty Terapii Zajęciowej z Kościana, Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego w Mosinie.

R

ajd rozpoczął się pod siedzibą Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach koło Mosiny. Imprezę otworzyła dyrektor SOSW w Mosinie Bożena Mazur, po której kilka słów powiedzieli przedstawiciel Powiatu Poznańskiego Daria Kowalska-Tonder,
wiceburmistrz Mosiny Waldemar Krzyżanowski, zastępca dyrektora WPN Krzysztof Kanas oraz z ramienia OSiR- u w Mosinie Jarosław
Szynklewski.
Uczestnicy mieli do wyboru 4 km trasę nordic walking, na którą
zgłosiło się 34 zawodników oraz 10 km trasę rowerową, którą pokonało 19 osób. Zanim jednak przystąpili do zmagań sportowych
czekała na nich niespodzianka, którą była możliwość zwiedzenia
Muzeum WPN, znajdującego się na starcie rajdu.
Po krótkiej rozgrzewce wszyscy wyruszyli na wcześniej wytyczone trasy, każdy miał jeden cel - dotrzeć na metę znajdującą się na
Osowej Górze, na której przygotowanych było wiele atrakcji.
Pierwsza na metę dotarła grupa kijkowo/trekingowa, następnie dojechali rowerzyści. Po przekroczeniu mety każdy zawodnik
otrzymał od wiceburmistrza Mosiny Waldemara Krzyżanowskiego,

dyrekcji SOSW Bożeny Mazur, Anny Kwiatek oraz organizatorów
unikatowy medal wykonany na warsztatach garncarskich przez
uczniów naszej szkoły.
Na zmęczonych sportowców czekało ognisko, wspólne pieczenie kiełbasek, gorąca grochówka, a na osłodę pyszna drożdżówka.
Po krótkiej regeneracji uczestnicy mieli możliwość skorzystania
z szeregu atrakcji. Jedną z nich był udział w konkursie wiedzy na temat walorów przyrodniczych Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Zawodnicy przystąpili do dalszych zmagań sportowych, wykazując się sprawnością w przygotowanych konkurencjach. Największym zainteresowaniem cieszyło się przeciąganie liny, gdzie zmagali się zarówno zawodnicy, organizatorzy jak również zaproszeni
goście.
Niespodzianką dla młodzieży był pokaz działań gaśniczo-ratowniczych, obejmujący między innymi prezentację samochodu bojowego i „drabiny” dzięki uprzejmości Jednostki Państwowej Straży
Pożarnej w Mosinie.
Spotkanie niespodziewanie zakończyło się wspólną zabawą
przy muzyce.
Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Poznańskiego Jana
Grabkowskiego.
Serdeczne podziękowania składamy sponsorom: Powiat Poznański, Gmina Mosina, Wielkopolski Park Narodowy, SherwinWilliams, ESA, piekarnia Art-Mik i Tosmak, Video Jack Studio, Folios
pak, Agencja Reklamowa Imago Art z Mosiny.
Wszystkim uczestnikom, wolontariuszom, organizatorom serdecznie dziękujemy za miłą atmosferę, wspólnie spędzony czas
i zapraszamy za rok.
Anna Skorczyk

Skwer Władysława Tomaszewskiego

T

aką nazwę będzie nosił teren przy
„Krzyżu Powstańczym" w Puszczykowie. O upamiętnienie Władysława Tomaszewskiego poprzez nadanie nazwy
ulicy lub placu wystąpiło do burmistrza
Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa.
Władysław Tomaszewski (1865-1914)
był bankowcem, ekonomistą, działaczem gospodarczym i dyrektorem Banku
Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu. Jako jeden z pierwszych zbudował
w 1897 r. dom przy dzisiejszej ulicy Cyryla Ratajskiego, stając się tym samym
prekursorem budownictwa letniskowe-
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Dotykając historii...
W

maju wychowankowie Internatu Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im J. Korczaka w Mosinie uczestniczyli w niezwykłej historycznej wycieczce. Celem ich wyprawy był Międzyrzecki Rejon Umocniony, czyli
najpiękniejszy i najlepiej zachowany w Europie zespół fortyfikacji. Chłopcy byli dobrze przygotowani na zwiedzanie
ponieważ kilka dni wcześniej w Internacie wychowawcy p.
Adam Napierała i p. Jacek Krobski opowiedzieli o historii tej budowli. Zwiedzanie rozpoczęło się od mostu obrotowego, który
mimo osiemdziesięciu lat działa ciągle bez zarzutu. Co ciekawe wystarczyło tylko dwóch najsilniejszych wychowanków
Internatu by obrócić most. Następnie zeszliśmy do podziemia,
tzn. rozpoczęliśmy zwiedzanie podziemnego systemu tuneli łączących poszczególne bunkry. To jest coś niesamowitego!
Przeszliśmy pod ziemią około 2 km a całość korytarzy liczy ponad
30 km. Imponujące! Dopełnieniem przeżyć była przejażdżka zabytkowym transporterem piechoty z czasów II wojny światowej.

Historia była na wyciągnięcie ręki dzięki wychowawcy gr. I p.
Adamowi Napierale, który zorganizował wycieczkę.
Jacek Krobski
Joanna Skoryna

Rada Miasta Puszczykowa nadała tytuł „Honorowego Obywatela
Miasta Puszczykowa” ks. kard. Marianowi Jaworskiemu
W uzasadnieniu uchwały czytamy:
„Ks. Kardynał Marian Jaworski ur.
21.08.1926 r. we Lwowie. W 1945 r. wstąpił
do Wyższego Seminarium Duchownego
we Lwowie, które zostało zlikwidowane
w 1945 r. przez władze sowieckie. Studia
kontynuował w Polsce w Kalwarii Zebrzydowskiej k. Krakowa. W dniu 25.06.1950 r.
otrzymał święcenia kapłańskie w Kalwarii
Zebrzydowskiej z rąk ks. abpa Eugeniusza
Baziaka. Posługę duszpasterską rozpoczął
w Baszni Dolnej k. Lubaczowa i w Poronienie k. Krakowa. Studia uzupełniające i późniejsza praca dydaktyczno-wychowawcza
oraz naukowa prowadzone były w katolickich uczelniach (Uniwersytet Jagieloński
w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Papieska Akademia Teologiczna w Warszago w tym rejonie. Czynnie uczestniczył
w pracy pozytywistycznej dla dobra kraju. Należał do sekcji ekonomicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Aktywnie uczestniczył w życiu politycznym i kulturalnym Poznania, był kolekcjonerem i mecenasem sztuki.
Na swojej posesji, wraz z żoną Anielą,
ufundował figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, którą poświęcił ksiądz oficjał
Edmund Dalbor, późniejszy pierwszy
prymas niepodległej Polski. Figura została poświęcona 15 lipca 1910 r. w dniu
500. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, co
było aktem patriotyzmu i odwagi wobec
trwającej germanizacji obszarów zaboru
pruskiego.
(red.)

wie). W latach 1982-1988 był pierwszym
rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej. Dnia 24.05.1984 r. został mianowany
przez Jana Pawła II biskupem i Administratorem Apostolskim w Lubaczowie.
W 1991 r. otrzymał nominacje na arcybiskupa. W dniu 21.02.1991 r. Jan Paweł II
powierzył Mu odbudowę (po 50 latach
niszczycielskich działań państwowego
sowieckiego ateizmu) struktur Kościoła łacińskiego na Ukrainie. W dniu 21.02.1998 r.
został mianowany przez Jana Pawła II kardynałem „in pectore”, a 21.02.2001 r. kreowany kardynałem. W dniach 18-19 kwietnia 2005 r. uczestniczył w konklawe, które
wybrało nowego papieża Benedykta XVI.
W październiku 2008 r. jako ks. kardynał senior zamieszkał na stałe w Krakowie.
Ks. kardynał Marian Jaworski jest autorem ponad 60 pozycji wydawniczych, które
stanowią liczący się wkład w rozwój współczesnej myśli filozoficznej odnoszącej się
do takich dziedzin nauki jak filozofia teologii i filozofia religii.
Związki ks. kardynała Mariana Jaworskiego z Puszczykowem
Zespół projektowy, koordynowany przez
mieszkańca Puszczykowa na apel ks. abpa
Mariana Jaworskiego, podjął wieloletnią
działalność przy odbudowie bazy materialnej Kurii Metropolitalnej we Lwowie
i w innych miastach na Ukrainie zniszczonej
przez sowietów podczas półwiekowej okupacji tych terenów.
Za pośrednictwem ks. kardynała Mariana
Jaworskiego w dniu 18.11.2004 r. została
przedstawiona Janowi Pawłowi II w krót-

kiej relacji historia parafii w Puszczykowie.
Jan Paweł II otrzymał wówczas „Kronikę
formowania się parafii i budowy kościoła
w Puszczykowie”.
Od 2008 r. związki puszczykowian z ks.
kardynałem seniorem, mieszkającym już
w Krakowie zostały znacznie poszerzone.
Kard. Marian Jaworski był bliskim przyjacielem Ojca Świętego. Jego znajomość zapoczątkowana w latach 60. trwała do ostatnich chwil ziemskiego pielgrzymowania
Naszego Wielkiego Rodaka.
Podejmując, po śmierci Jana Pawła II,
działania na rzecz utrwalenia pamięci tego
Niezwykłego Pontyfikatu – podjęta inicjatywa urządzenia Sali Jana Pawła II, została
m.in. wstępnie skonsultowana z ks. kardynałem.
Inicjatywa zorganizowania IV Wielkopolskiego Forum Samorządowych Inicjatyw
Papieskich w Puszczykowie w dniu 24 maja
2012 r. była konsultowana z ks. kardynałem
(ks. kard. Marian Jaworski jest członkiem
honorowym Stowarzyszenia Pamięć Jana
Pawła II).
W dniu 15 maja 2011 r. ks. kardynał
uczestniczył w uroczystej Mszy Św. i poświęceniu Sali im. Jana Pawła II (ofiarował
również bogaty zestaw fotografii papieża).
W porozumieniu z ks. kardynałem Marianem Jaworskim zostały uzyskane i sprowadzone do puszczykowskiej parafii relikwie
Ojca Świętego Jana Pawła II. W dniu 16 października 2012 r. podczas uroczystej Mszy
św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. kardynała Mariana Jaworskiego
zostały umieszczone w specjalnie przygotowanym relikwiarzu”.
(red.)
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Wyjazdy m. in. na:
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1000 m2
Pecna
ul. Sosnowa
Tel. 535 990 485
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NAJLEPSZE OKNA

602 261 828
SERWIS
OKIEN i DRZWI
Pomiary i doradztwo gratis.
Prace montażowe.

62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 37
tel. 61 813 07 55, 607 374 545
e-mail: pasbud37@wp.pl

KUPIĘ KAŻDĄ
PRZYCZEPĘ
KEMPINGOWĄ

płatność gotówką

www.pasbud.eu

Zapraszamy:
pon.-pt. 10-17, sob. 10-13

tel. 501-355-133

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Nowa lokalizacja!
ul. Konopnickiej 33
(budynek Tesco)

Mosina


Lekarze specjaliści w ramach NFZ:
chirurg ogólny
laryngolog


lek. med. Krzysztof Smuszkiewicz


dermatolog-wenerolog

lek. med. Małgorzata Jędrzejczak-Kopaczyńska

dr n. med. Ryszard Soboczyński
lek. med. Ryszard Przybylczak


neurolog

lek. med. Zygmunt Giergiel

Rejestracja: 660 456 568

Infolinia: 801 404 402
www.centermed.pl
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Portrety trumienne
N

iedawno, będąc na jednym z poznańskich cmentarzy zwróciłem
uwagę na sporą ilość grobów, które
wyróżniały się tym, że na płycie nagrobkowej
miały dodatkowo umieszczone zdjęcie
zmarłej osoby. Ponadto, są takie groby,
gdzie wizerunek głowy zmarłego jest
bezpośrednio wykuty na płycie nagrobnej.
Spostrzeżenie to przypomniało mi jak
kiedyś, przed laty, w trakcie zwiedzania
starego kościoła w okolicach Gostynia
zwróciłem uwagę na dwa wiszące
obrazy w bocznej nawie świątyni. Moje

uczczenie zmarłego w formie portretu,
który miał jak najdłużej przypominać
osobę zmarłą. Zwyczaj czczenia pamięci
zmarłych jest tak stary jak sama ludzkość.
Od najdawniejszych czasów istniało
w człowieku pragnienie jak najdłuższego
zachowania pamięci o zmarłej osobie.
Celem było też, aby cnoty i zalety, którymi
zmarły się odznaczał jak najdłużej były
żywym przykładem dla potomnych.
Najstarszym sposobem uczczenia osoby
zmarłej od bardzo dawna były kamienne
nagrobki, bardzo różnorodne. Składały

zainteresowanie wynikło stąd, iż obrazy te
miały nietypowe kształty oraz to, że były
malowane bodajże na miedzianej blasze.
Dowiedziałem się wówczas, że były to tzw.
tablice trumienne z XVIII wieku z czasem
nazywane portretami trumiennymi.
Wydaje się, że warto zatem przypomnieć
czym były portrety trumienne i warto
pomyśleć jak określać obecnie zdjęcia
umieszczane na płytach nagrobkowych.
Przede wszystkim należy zdać sobie
sprawę z tego, czym były portrety
trumienne. Nie było to nic innego, jak tylko

się czasem tylko z napisu, herbu, symbolu
nieboszczyka w zależności od materialnych
możliwości spadkobierców.
W wieku XV obok nagrobków kamiennych pokazały się chorągwie nagrobkowe, które stawały się dość pospolite
wśród szlachty polskiej. Chorągwie te
robione były z drogich materiałów, bogato
haftowane, nosiły napisy i znaki rodowe.
Sprawiało to, że były bardzo drogie i co
gorsze – nietrwałe. Zaczęto zatem poszukiwać innej formy ich zastąpienia
i jak podaje kronikarz „wówczas może

z owych chorągwi rozwinęły się nasze
tablice trumienne z portretem i napisem”.
Skąd zwyczaj ten wziął się w Polsce,
by mocować portrety nieboszczyka
na trumnie, nie wiadomo. Materiały
źródłowe nic na ten temat nie podają.
Jedno jest pewne, że portrety trumienne
przypominały zwyczaj umieszczania
portretów na sarkofagach egipskich,
natomiast nie ma jakichkolwiek śladów,
aby zwyczaj ten miał swe źródła w tradycjach Słowian. Natomiast początek
tablic trumiennych w Polsce sięga
XVII w. i w miarę upływu czasu przyjął
się we wszystkich częściach Polski.
Zwyczaj ten stosowała szczególnie
szlachta, choć również zamożniejsze
mieszczaństwo bardzo chętnie wieszało
portrety swym zmarłym. Większość zachowanych portretów pochodzi z warsztatów rzemieślniczych, malarzy cechowych, lecz są również takie, które świadczą
o artystycznym poziomie malarza. Koniecznie trzeba dodać, ze materiałem
podstawowym do wykonania portretu
była blacha cynkowa, miedziana, a nawet
płyta ołowiana. W jaki sposób umieszczano portrety na trumnie? Nie ulega
wątpliwości, że pierwotnie po prostu
przybijano je na trumnie. Wskazuje na to
wyraźnie ośmioboczna forma portretu
przypominająca przekrój trumny. Portret
umieszczano od strony głowy tak, by
był łatwo widoczny. Później, gdy trumny
przestano stawiać w grobowcach i podziemiach kościołów, i chowano je
wprost w ziemi, portrety trumienne
zaczęto wieszać na ścianach kościołów
i klasztorów, co w miarę upływu czasu
stawało się ozdobą każdej świątyni.
Na koniec nasuwa się pytanie, czy
portrety trumienne przedstawiają jakąś
wartość. Naturalnie, ze tak i to nie tylko jako
dzieła sztuki, lecz również jako dokumenty
historyczne. Są one bowiem źródłem
wiadomości dla dziejów kultury, bo przecież
przemawia z nich ówczesny człowiek ze
swym strojem, ozdobami czy fryzura.
Często dowiadujemy się z umieszczanych
na nich napisów o koligacjach, urzędach,
czynach osoby zmarłej. A wszystko to
razem daje nam ciekawy obraz dawnych,
bezpowrotnie minionych czasów.
Henryk Pruchniewski
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Pieniądze do odzyskania po latach
O
ODZYSKAJ

soby, które w okresie od
21.08.2003 r. do 15.04.2006 r.
dokonały rejestracji w Polsce samochodu sprowadzonego z zagranicy i wniosły
opłatę w wys. 500 zł za kartę pojazdu,
mają prawo ubiegać się o zwrot części tej
sumy. Jeżeli rejestrowałeś w tym okresie
pojazd to na 100% zapłaciłeś za dużo
za wydanie karty pojazdu, ponieważ
wszyscy musieli uiścić takową opłatę.
Ponieważ wchodzenie na drogę sądową
z Powiatem wydaje się zbyt wielkim
przedsięwzięciem dla pojedynczej osoby, można skorzystać z usług firmy zajmującej się takimi sprawami i uzyskać
zwrot, wygrywając sprawę przed poznańskim sądem. Tak, to jest możliwe! Nie

Więcej informacji:

300 zł

za pierwszą rejestrację w Polsce
21.08.2003 r. - 15.04.2006 r.
(dotyczy również aut sprzedanych i skasowanych)

Biuro Ubezpieczeń
Mosina, ul. Farbiarska 7
tel. 61 819 12 19

Tel. 693 454 341
www.karta-pojazdu.com.pl

Biuro Ubezpieczeń
62-050 Mosina, ul. Farbiarska 7
tel. 61 819 12 19, 693 454 341

warto zwlekać z decyzją. Nic się nie traci,
a można zyskać pieniądze i satysfakcję.
Z roszczeniem może wystąpić wyłącznie
ta osoba, która opłaciła kwotę 500,00 zł
za wydanie karty pojazdu, również jeśli
w międzyczasie pojazd został sprzedany lub wycofany z ruchu (złomowany).
Wystarczy odnaleźć jeden z poniższych
dokumentów: karta pojazdu albo vat25 z Urzędu Skarbowego albo poświadczenie zapłaty akcyzy z Urzędu Celnego
albo faktura bądź umowa kupna z zagranicy albo decyzja o rejestracji z wydziału komunikacji albo można pobrać
zaświadczenie z wydziału komunikacji
i z jednym z takich dokumentów przyjść
do nas. To będzie jedyne działanie ze
strony osoby ubiegającej się o zwrot –
dalszy etap odzyskiwania należności
należy tylko do nas. Zadzwoń – dowiedz
się więcej!

Car Car Groupe Jarosław Zawada
ul. Gorzycka 30
63-400 Ostrów Wielkopolski

Jednostka w Babkach ma już 10 lat

W

dniu 10 maja 2013 r. na terenie Jednostki Wojskowej
3950 w Babkach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji
10 rocznicy powstania jednostki.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu
w osobach Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina – Waldemara
Krzyżanowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Mosina –
Waldemara Waligórskiego oraz Komendanta Straży Miejskiej
w Mosinie – Andrzeja Woźniaka. Odczytano życzenia i rozkazy
okolicznościowe oraz wręczono wyróżnienia najlepszym
żołnierzom za szczególne osiągnięcia w służbie.
Uroczystości towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna
Sił Powietrznych, która zaprezentowała się także podczas
pokazu musztry paradnej. Uroczystość zakończyła się defiladą
pododdziałów oraz tradycyjną grochówką wojskową.

W przyszłych latach planuje się powrót do wieloletniej tradycji
wspólnego odchodzenia święta jednostki w Babkach w czasie
Dni Mosiny.
(red.)
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„Ty wyjeżdżasz, a ja zostaję...”
Z Puszczykowem związany jest od 44 lat. Kilka lat jednak, w ciągu swojego tutaj życia spędził między innymi w Rzymie. Pięknych lat, które na
zawsze wpisują się w historię świata i służbę największemu Polakowi
– bł. Janowi Pawłowi II...
Jest to historia nigdzie jeszcze nie publikowana, z wyjątkiem kilku wywiadów i dokumentów filmowych, w których brat Marian Markiewicz brał
udział razem z ks. Stanisławem Dziwiszem (obecnie kardynałem). Opowieść brata Mariana ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie drukujemy na łamach naszej gazety w odcinkach.
Cz. V (część I, II, III i IV dostępne w Internecie – www.gazeta-mosina.pl zakładka: wydania archiwalne).

W

listopadzie 1981 roku, w Ambasadzie Polskiej w Rzymie brat Marian
otrzymał wreszcie paszport z możliwością
wielokrotnego przekraczania granicy i mógł
bez obaw pojechać do Polski na wakacje.
– Miałem tzw. paszport w jedną stronę
i gdybym wrócił do kraju, nie mógłbym już
za granicę wyjechać. Kiedy w roku 1977 starałem się o paszport w Polsce, władze wie-

było sprawdzania bagażu – ten, kto nie
miał nic do oclenia otrzymywał pieczątkę
i przechodził przez bramkę. Przyleciałem
do Rzymu po południu, jak się okazało
„ostatnim samolotem wolności”. Następnego dnia rano, w niedzielę puka do mnie
jeden z księży studentów i mówi: „Wojna
w Polsce. Odpowiadam: Jaka wojna? Przecież jeszcze wczoraj tam byłem...”. Włączy-

łem radio, (a miałem dobry zasięg, często
słuchałem Warszawy), nie nadawano żadnych wiadomości. Można było jedynie
posłuchać muzyki poważnej i co godzinę
przemówienia Wojciecha Jaruzelskiego do
narodu.
Włosi nam współczuli, zastanawiano
się, co dalej będzie. Media włoskie na bieżąco przekazywały wiadomości o Polsce.
Na zdjęciach satelitarnych pokazywano
codziennie ruchy czołgów radzieckich, niemieckich i czeskich przy granicach naszego
państwa.
Dla Jana Pawła II był to czas wielkiego
smutku i troski. Papież, pozbawiony możliwości kontaktu z rodakami i wiadomości
z Polski bardzo martwił się o Ojczyznę i Polaków...
Rower, na którym można jeździć
w sutannie
1 maja 1982 roku odbywał się w Watykanie Światowy Zjazd Robotników. Z Polski
nikt nie mógł oczywiście przyjechać.
– Musiałem udawać robotnika, opowiada
b. Marian. – Ks. Dziwisz zapytał mnie przed
zjazdem, czy mam krawat, nie miałem. „To
się postaraj, żebyś wyglądał na robotnika” –
powiedział.
Do Watykanu pojechałem rowerem
ubrany po cywilnemu, w krawacie, z odpowiednim zaświadczeniem (gdybym był
w sutannie i koloratce nie byłoby problemu
z wpuszczeniem mnie przez Szwajcarów).
Rower zostawiłem i poszedłem na plac Św.
Piotra. Było mnóstwo delegacji – chorągwi
i flag z różnych krajów świata. Z wyjątkiem
Polski... Przeczytałem lekcję i potem jedno
wezwanie do modlitwy po polsku. Usiadłem razem z innymi „funkcyjnymi” (pełniącymi liturgiczne funkcje), wyróżniając się
ubiorem. Ojciec Święty jak zazwyczaj, siedział oparty z ręką przy policzku. Popatrzył

Brat Marian otwiera drzwi Ojcu Świętemu w rezydencji Prymasa Polski, Józefa Glempa

działy, że jadę do pracy, choć we wniosku
napisałem, że jest to podróż turystyczna
na jeden miesiąc. Mój wyjazd związany był
z pracą, którą nasze zgromadzenie miało
podjąć w Rzymie. Kazano napisać mi stosowne oświadczenie – na wypadek, gdyby
okazało się, że będę tam potrzebny miałem starać się o paszport wielokrotnego
przekraczania granicy. I tak się stało, kiedy
zapadła decyzja, że zostaję we Włoszech
złożyłem podanie w Ambasadzie Polskiej
w Rzymie. Na odpowiedź czekałem kilka
lat...
Do Polski b. Marian wyjechał w listopadzie 1981 roku. Po miesięcznym urlopie
wrócił do Rzymu – dzień przed ogłoszeniem stanu wojennego, w sobotę 12 grudnia.
– Zdziwiła mnie szybka odprawa na lotnisku w Warszawie, nikt o nic nie pytał, nie

Spotkanie Jana Pawła II z pracownikami sekretariatu Prymasa
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słupie tracił stopniowo władzę w nogach,
w końcu w ogóle przestał chodzić. Lekarze
zdecydowali się na trudną operację, w szpitalu w Puszczykowie przeleżał 105 dni.
– Ojciec Święty, kiedy dowiedział się o tej
chorobie od b. Władysława Piwko, modlił
się za mnie. Zapytał braci naszego zgromadzenia w Rzymie: „A ilu was jest? Sześćdziesięciu – odpowiedzieli. To mało, Marian
musi żyć...”. Podczas każdego z braćmi spotkania pytał o stan mojego zdrowia.
Była to poważna choroba, w tamtych
latach na 11 przypadków zachorowań na
nogi stanęły i wyszły o własnych siłach tylko
cztery osoby, taki był wynik statystyk prowadzonych w puszczykowskim szpitalu.
– Okazało się, że ja wyszedłem z tego
najlepiej. Mówiono nawet o mnie potem:
żywa reklama oddziału.

Bracia Marian (z prawej) i Włodzimierz (z lewej) z Ojcem Świętym w rezydencji Prymasa

na mnie, puścił oko, pogroził palcem, schował palec, nie odrywając ręki od policzka,
uśmiechnął się do mnie, a ja ukłoniłem się...
Warto tu powiedzieć o nietuzinkowym
prezencie, który b. Marian otrzymał od Ojca
Świętego w czasie pobytu w Rzymie.
– Dostałem rower, na którym można jeździć w sutannie. Jest na chodzie, w Polsce
i dobrze ukryty...
Ty wyjeżdżasz, a ja zostaję
W lipcu 1982 brat Marian Markiewicz
został odwołany z pracy w Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie.
– Poszedłem pożegnać się do Ojca Świętego. Na koniec Jan Paweł II powiedział
z nostalgią: „Ty wyjeżdżasz, a ja zostaję...”.
Na półtora roku b. Marian objął funkcję
mistrza nowicjatu w Puszczykowie – w Domu Generalnym Zgromadzenia Braci serca
Jezusowego.
– Jeździłem też w tym czasie do Rzymu,
prowadząc grupy pielgrzymkowe, które tak
się złożyło, za każdym razem spotykały się
z Papieżem na audiencji prywatnej, dzięki czemu i ja miałem szczęście widzieć się
z Ojcem Świętym. Zawdzięczaliśmy to ks.
Stasiowi (Dziwiszowi), wcześniej dzwoniłem do niego i w imieniu grupy prosiłem go
o te audiencje. Zawsze nam pomógł... Dla
Ojca Świętego każdy człowiek był ważny.
Miał takie czyste i proste spojrzenie, ludzie
zapominali na audiencji, co chcieli mu powiedzieć...
Potem zostałem skierowany do pracy
w Kurii Poznańskiej jako kierowca i kapelan
ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka. W czasie
tej posługi często wyjeżdżałem z arcybiskupem Jerzym Strobą do Rzymu. To też była
wspaniała okazja pobyć chwilę z Ojcem
Świętym.

Ojciec Święty i b. Marian

Modlił się za mnie Ojciec Święty
Po kilku latach pracy brat Marian poważnie zachorował. Z powodu guza na kręgo-

Błogosławieństwo na dalszą drogę życia
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dek, a jednocześnie współbrat zakonny,
który na wypadek, gdybym się źle poczuł
mógł mi pomagać lub zastępować mnie.
Pozostałem tam cztery lata.
W tym czasie Ojciec Święty przyjechał
z kolejną pielgrzymką do Polski.
– A ja otrzymałem od Pana Boga kolejną
wielką łaskę spotkania się z Nim, rozmowy i miłych wspomnień, ponieważ Papież
w czasie pobytu w Warszawie zamieszkał
w rezydencji księdza Prymasa. Miałem ten
zaszczyt, że witałem Ojca Świętego, otwierając mu drzwi. Nie obyło się w czasie tych
krótkich spotkań bez wypominania, że wywiozłem Go na Konklawe i zostawiłem...
Wiele działo się wtedy w rezydencji
ks. Prymasa – wiele było spotkań, dużo
gości, wspólne chwile Ojca Świętego z pracownikami sekretariatu prymasowskiego,
uwiecznione przez Arturo Mari na fotografiach. Ale wszystko, co dobre szybko
się kończy, nadszedł czas wyjazdu Papieża.
Przed odlotem poprosiłem Ojca Świętego
o błogosławieństwo na dalsze lata życia
zakonnego.
W tamtym czasie brat Marian miał jeszcze jedną okazję do spotkania z Ojcem
Świętym. W 1988 roku pojechał do Rzymu
z pielgrzymami z Leszna Wlkp., z ks. prałatem Konradem Kaczmarkiem.
– Był to dzień nadawania kapeluszy kardynalskich, a jednak Papież znalazł dla nas
czas. W trakcie spotkania wskazał na mnie
i powiedział: „Nie byłoby mnie tutaj, gdyby
nie on, bo mnie tu przywiózł i zostawił”.

Z pielgrzymką z Leszna Wlkp. w czerwcu 1988 roku

Wysłuchała i spisała
Elżbieta Bylczyńska
Fotografie autorstwa Arturo Mari
i b. Mariana Markiewicza ze zbiorów własnych.
„Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie on, bo on mnie tu przywiózł i zostawił”

Ale nie mam wątpliwości, że wiele zawdzięczam wstawiennictwu Ojca Świętego do Pana Boga... Tyle się przecież działo
za Jego pontyfikatu. Jak już wspomniałem
wcześniej siostra Eufrozyna spisywała
wszystkie prośby o uzdrowienia i modlitwę, i Papież codziennie rano znajdował
na klęczniku zeszyt z nowymi nazwiskami
i sprawami do omodlenia. Wiele było
uzdrowień za Jego życia... Po śmierci te
cuda, które zostały stwierdzone przyczyniły
się do szybkiej beatyfikacji. Teraz czekamy
na kanonizację, która przewidziana jest na
20 października br. Takie są przypuszczenia
i głośno już o tym się mówi.
Po długiej rehabilitacji brat Marian wrócił
do pracy, tym razem został oddelegowany
do Prymasa Polski – Józefa Glempa w Warszawie.
– Pracował tam mój rodzony brat Wło-

Prezent dla b. Mariana od Ojca Świętego
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Ochotnik do Auschwitz
Często słyszy się narzekanie, że współczesnej młodzieży brakuje wzorców
do naśladowania. Próbuje się je zatem kreować z popularnych gwiazd seriali,
filmów czy scen muzycznych. Młodzież nie do końca ulega tym trendom i stara się
kierować swoje poszukiwania w inną stronę – w stronę naszej rodzimej historii.
Doskonale wiemy, że w gąszczu przeszłych zdarzeń naszej Ojczyzny ukryło się
wiele godnych naśladowania ludzi honoru.

T

en nieco tajemniczy wstęp ma za
zadanie wprowadzenie Czytelnika
w pewnego rodzaju fenomen, który obserwować można od kilku lat – upamiętnianie
zapomnianych, polskich bohaterów. Do
najbardziej znamiennych z nich należy niewątpliwie rotmistrz Witold Pilecki, „ochotnik do Auchwitz”, jak napisał o nim jeden
z historyków. Ci, którzy nie zetknęli się
z postacią tego wybitnego żołnierza, mogą
przecierać oczy ze zdumienia. „Jak to, tak
dobrowolnie, na ochotnika, dostał się do
tego piekielnego obozu śmierci?”, zapytają.
Owszem, dobrowolne aresztowanie w celu
dostania się do Auschwitz to chyba najbardziej znany epizod z bohaterskiego życia
rotmistrza. Organizował tam ruch oporu,
pisał raporty na temat tego, co się w obozie działo, a na sam koniec uciekł stamtąd
i planował później zbrojny atak na obóz
w celu oswobodzenia więźniów. Dowództwo AK nie wyraziło jednak zgody na tę brawurową operację wojskową.
Co mógł robić ten wybitny żołnierz po
ucieczce z obozowego piekła? Naturalnie...
brać udział w powstaniu warszawskim! Nie
walczył on jednak o ordery, tylko o własną
Ojczyznę. Po upadku insurekcji dostał się
do niemieckiej niewoli i był przetrzymywany w bawarskim obozie jenieckim. Po
wyzwoleniu obozu przez aliantów udał się

na służbę do 2 Korpusu Polskiego generała
Władysława Andersa. Jak na człowieka honoru przystało, Pilecki dobrowolnie zgłosił
się na służbę do działalności wywiadowczej na terenie ogarniętej wtedy komunistyczna zarazą Polski. Został aresztowany w
1947 roku i po brutalnym śledztwie skazano go na karę śmierci. Wyrok wykonano 25
maja 1948 roku. Do dzisiaj nie wiemy, gdzie
spoczywa jego ciało.
Piszę o tym wszystkim, ponieważ coraz
więcej wiemy o życiu „ochotnika do Auchwitz”, pamięć o jego bohaterstwie zaczyna docierać do szerszego grona ludzi.
Coraz więcej szkół obiera sobie za patrona
rotmistrza Witolda Pileckiego, powstają
jego pomniki, ale przede wszystkim rodzą
się oddolne akcje społeczne, mające na
celu popularyzowanie wiedzy o jego życiu. Najsłynniejsza z nich to „Przypomnijmy
o Rotmistrzu” – cykle wykładów, zabieganie o nakręcenie filmu o bohaterze, a także marsze poświęcone jego pamięci. Młodzież znalazła sobie swojego „superidola”
bez pomocy ludzi kreujących gwiazdy jednego sezonu. W internecie można nabyć
na przykład piękne koszulki z portretem
rotmistrza, a pamięć o nim kultywuje raper
Tadek w utworze „Rotmistrz Witold Pilecki”.
Czyli jednak można bez nadęcia i sztuczności przedstawić młodzieży jakieś postaci

Czterdzieści lat minęło
P

olski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział w Mosinie obchodzi w tym roku
40 lecie swojego istnienia. Jubileusz rozpocznie się
uroczystą Mszą św. 15 czerwca o godz. 13 w kościele p.w. Św. Mikołaja w Mosinie w intencji członków
związku. O godz. 14 nastąpi przemarsz ze sztandarem
i orkiestrą na boisko Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie
o godz. 14.30 rozpocznie się oficjalna uroczystość.
Przewidziany jest poczęstunek, zawody sportoworekreacyjne, wręczenie dyplomów. Od chwili rozpoczęcia aż do zmroku będzie można posłuchać
ładnych melodii rozrywkowo-tanecznych.
Warto zaznaczyć, że w kwietniu b.r. na zebraniu
sprawozdawczo – wyborczym dotychczasowy prezes – Jerzy Malinowski ponownie został wybrany
do pełnienia tej funkcji na następne pięć lat. Wybrano ponownie także dotychczasowego skarbnika
związku – Janinę Słomińską i sekretarza – Teresę
Szymańską. Zastępcą prezesa związku został Zbigniew Magierski.
(red.)

godne do naśladowania, bohaterów z krwi
i kości, ludzi do końca niezłomnych. Nawet
publikacje mające na celu bezpodstawne
spotwarzanie rotmistrza nie są w stanie
odebrać młodzieży prawdziwego wzoru
do naśladowania.
W sztuce Teatru Telewizji zatytułowanej
„Śmierć rotmistrza Pileckiego” padają
dosyć znamienne słowa. Trwa śledztwo
w ubeckiej katowni, rotmistrza przesłuchuje znany funkcjonariusz UB, Józef Różański,
który słynął ze swoich krwawych metod
śledczych. W pewnym momencie mówi do
przesłuchiwanego: „Hołduje pan ideałom,
które się zestarzały, dlatego pan przegrał,
panie rotmistrzu”.
Uhonorowanie Witolda
Pileckiego
w 2006 roku Orderem Orła Białego dowiodło jednak, że ideały te się jednak nie
zestarzały. Świadczą o tym także wszystkie
piękne, oddolne i spontaniczne inicjatywy,
które przywracają pamięć o zapomnianym
bohaterze. Być może nie byłoby złym pomysłem nazwanie którejś z mosińskich ulic
jego imieniem.
Wojciech Czeski
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Sprzedam
kompleks nieruchomości
nad morzem!!!
Przedmiotem sprzedaży
jest kompleks nieruchomości
położonych w Grzybowie
k/Kołobrzegu
na działce o powierzchni
1771 m2,
w skład którego wchodzą
trzy budynki
o łącznej powierzchni
użytkowej wynoszącej
około 600 m2.
Teren jest idealny
pod inwestycję
usługowo-turystyczną.
Zainteresowanych
proszę o kontakt
pod numerem telefonu:

793 310 070
bądź za pośrednictwem
poczty elektronicznej:
nieruchomoscikolobrzeg@wp.pl

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

reklama

25

Praca w Niemczech
Gwarantujemy:
Legalną formę współpracy

Opieka
nad osobami
starszymi

Atrakcyjne zarobki + opłacony ZUS
Dodatkowe ubezpieczenie
Terminowe wypłaty wynagrodzenia
Pełną organizację i pokrycie kosztów
podróży do i z Niemiec
Nr certyfikatu 6837

Skontaktuj się z nami:
Poznań, ul. Zwierzyniecka 10, lok. 202
tel. +48 22 490 99 99
e-mail: poznan@promedica24.pl

Opiekujemy się ludźmi

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Tak bym sobie lina zjadła
T

o miał być taki zwyczajny wyjazd na
ryby, robię sobie w pracy wolną sobotę i od rana fru, fru. Mam takie ładne miejsce nad Wartą, tutaj niedaleko Jaszkowa.
W piątek wieczorem moja żona mówi do
mnie tak: „Wiesz co, jutro ma być ładna pogoda, w domu jestem wyrobiona z robotą,
obiad też mam gotowy, jak nie, to zabiorę
się z tobą”. No dobra. Rano spakowani, jedziemy autem, piękne widoki – przyroda
budzi się po nocy, humory nam dopisują i raptem ona do mnie w żartach, tak ni
z gruszki ni z pietruszki: „Wiesz co, tak bym
sobie lina zjadła”. Ona by sobie lina zjadła,
kapujesz. Jedziemy, jedziemy, a ja sobie
myślę: „Skąd kobieto ja ci tam lina wytrzasnę, chyba że zdarzy się jakiś cud”. Przecież
nie jest to uklejka ani płotka, co nawet we
większej kałuży można złowić, tylko szlachetna ryba.
W końcu jak lin wygląda wiedziałem
dokładnie, bo dotychczas chyba trzy
albo cztery razy złowiłem, ale wszystkie
nie trzymały wymiaru, za małe. Siedzi
toto przeważnie w błocie, w trzcinach,
ale tam we Warcie? Co do tego miałem
wątpliwości. Więc się pytam: „Co cię tak
napadło z tym linem, myślisz, że tak można pojechać na ryby i akurat lina złowić,
co?”. Ona mi zaraz zaczęła opowiadać
jak jej smakował lin w śmietanie w ubiegłym roku u mojego kolegi i zapewniała
o żarcie i o swoim akurat wspaniałym sa-

mopoczuciu. No dobra. Pośmialiśmy się
trochę zanim dotarliśmy na miejsce i byłbym może o tym zapomniał. Akurat na
moim ulubionym stanowisku nikogo nie
zastaliśmy, ani nawet w pobliżu śladu po
wędkarzach nie było żadnego. Więc normalny ceremoniał. Wyciągamy wszystkie
potrzebne sprzęty, ja wędki, a ona swój wygodny fotelik rozkładany i tak dalej. Ja oczywiście niecierpliwie najpierw uzbroiłem
zestaw, wyjąłem robaki i mówię sobie, że
bym musiał najpierw zbadać co jest, a więc
dobrać spławik przede wszystkim. Chyba
odruchowo założyłem czerwonego i zarzuciłem kontrolnie, całkiem niedaleko od
brzegu, no może 5 metrów i patrzę, czekając aż pojawi się spławik. Czekam, czekam,
a jego nie widać, więc nic tylko mówię sobie: „Zwijam zestaw i sprawdzam, co się stało”. A tutaj czuję jakiś ciężar, ale taki solidny
i wyraźnie po żyłce widzę, że przymurowało mój zestaw do dna. „Co jest?”, sobie myślę, „chyba nie ryba, cud jakiś czy co?”.
Wyraźne branie, byś musiał to widzieć
i jakie piękne, normalnie czuję ją, więc zaczynam holowanie, natychmiast krzyczę
do mojej żony, aby dała szybko podbierak, a ona do mnie, że już leci, rozumiesz,
a podbierak złożony jak do transportu
i mówię, żeby go rozłożyła, a ona nie wie
jak to się robi, a tu ryba coraz bliżej cały
czas po gruncie i nie wiem co mi się złapało, ręce mi się trzęsą zamiast zachować

spokój, krzyczę do niej: „babo, podbieraka nie umiesz rozłożyć!”, wytłumacz
w takiej chwili komuś jak się rozkłada podbierak, niby takie proste urządzenie, ale moment był naprawdę dramatyczny, bo sam
nie byłem przygotowany na coś takiego,
że zaraz będę musiał holować rybę i mówię
ci, zanosiło się na coś dużego, tak ciągnęła.
W końcu udało się jej ten podbierak rozłożyć jak należy i był to ostatni moment i lepiej
nie mogło się zdarzyć. Skracam cały czas zestaw, skracam i co ja widzę? Lin! Oczom nie
mogłem uwierzyć, szybko do podbieraka
i radość wielka, jest nasz! Co tam się wtedy
działo, mówię ci, dawno razem nie przeżyliśmy tak wspaniałej chwili, a później ta uczta
z obowiązkową śmietaną, nawet ten uszykowany wcześniej obiad dopiero zjedliśmy
w poniedziałek. Że co, acha, jaki duży on
był, o taki, no nawet taki.
W domu okazało się, że ma niecałe dwa
kilogramy, piękny okaz. Co tutaj dużo mówić, chyba tylko tyle, że od tamtego czasu
kiedy zajeżdżam na łowisko, pierwszą czynnością jest to rozkładanie podbieraka. I pamiętaj o tym, najpierw rozkładaj podbierak,
bo nigdy nie wiesz, co się może stać. Właśnie w tym tkwi piękno tego hobby, że nic
nie można przewidzieć.
eRCZe „Spławik”

O krainie krawiectwa w królestwie buraka
cukrowego nad Mogilnicą uwag kilka:
–Z

araz, zaraz, niech tylko chwileczkę pomyślę, coś na pewno mi się
o uszy obiło kiedyś. Ja urodziłem się, do
szkół różnych chodziłem w Poznaniu, to
co, miałbym nic nie wiedzieć? Dlatego też
znam taką historię w wersji poznańskiej, że
tak powiem. A było tak, że w Mosinie kiedyś pracowało wielu krawców i o ile pamięć
mnie nie myli, nawet mówiło się o tym, że
to było wręcz miasto krawców. Byli dosłownie wszędzie, aż trudno sobie dzisiaj taką
sytuację wyobrazić. Nie tylko, panie, na każdej ulicy, ale nawet po kilku, całe rodziny
słynęły z tego fachu, panie, z ojca na syna
przechodziło, a jak ojciec miał kilku synów,
to widzisz pan, jak się rozwijało. I od tego
właśnie wszystko się zaczęło. Takie mieli
niepisane nigdzie zasady i je troskliwie kultywowali, panie. Prawdopodobnie gdyby
knocili robotę, to ani nie mogliby się rozwi-

jać, ani tym bardziej nikt o nich nie słyszałby, ale że podobno, panie, szyli znakomite
ubrania, to zaczęli ich w Poznaniu nazywać
„eleganci z Mosiny”. Szpan, angielski krój,

najdoskonalsze materiały, znakomite wykończenia. Co pan tak patrzy i się śmieje?
Że to bajka? Przecież od tamtych czasów
nie minęło wiele lat, raptem mówimy teraz o okresie przedwojennym. Przed którą

wojną? No proszę pana, u nas jak coś było
dawniej, to na pewno miało miejsce przed
jakąś wojną. W tym konkretnym przypadku
mówimy o pierwszej wojnie, bo inne już
tak bardzo do tej historii nie pasują. I widzi
pan, w ten prosty sposób w Poznaniu mówiło się, że Mosina jest miastem krawców.
Podobnych przykładów do współczesnych
lat zachowało się więcej. Co będziemy daleko szukać, panie. Swarzędz z czego jest
znany? A widzi pan, ze stolarzy. Do dzisiaj
na każdej ulicy masz pan po kilka szyldów,
chociaż nieco wszystko już podupadło.
Albo wystarczy pojechać do Pleszewa. Tam
z kolei wszędzie się reklamują sami producenci kotłów centralnego ogrzewania. I tak
właśnie prawdopodobnie wyglądała Mosina w latach, kiedy rodził się mit o elegancie
z Mosiny.
Roman Czeski
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USŁUGI PODNOŚNIKIEM
KOSZOWYM


WYCINKA,
PIELĘGNACJA DRZEW
602 757 043

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Paradontoza jest drugą, po próchnicy, przyczyną utraty zębów. O ile jednak o walce z próchnicą
wiemy sporo, paradontoza funkcjonuje w naszej świadomości jako choroba rzadka i dotycząca osób
starszych. Program Paradontoza Stop, który ruszył w Poznaniu pierwszego czerwca, ma za zadanie
obalenie mitów związanych z paradontozą. Co zatem powinniśmy wiedzieć o tej chorobie?
Paradontoza – fakty i mity
Paradontoza atakuje tkanki otaczające ząb: dziąsło, kość, ozębną oraz
cement korzeniowy. Główną przyczyną tego podstępnie rozwijającego się
schorzenia jest nieprawidłowa higiena jamy ustnej, a dokładniej – bakterie
gromadzące się na powierzchni i wokół zębów. Produkowane przez nie
toksyny niszczą tkanki otaczające ząb, doprowadzając do zaniku kości,
a w efekcie nawet do utraty zębów. Chorobę można zatrzymać tylko na
wczesnym etapie rozwoju. W rozwiniętym stadium paradontoza jest
nieuleczalna.

To nie jest choroba osób starszych
Twierdzenie, że paradontoza jest schorzeniem podeszłego wieku jest
chyba najmocniej zakorzenionym mitem dotyczącym tej choroby.„Efektem
tego mitu jest fakt, że w Polsce pacjenci trafiają do lekarza zwykle po 50ce, kiedy choroba jest już w pełni rozwinięta, a więc nieuleczalna. Możemy
wówczas tylko próbować zahamować jej rozwój” – mówi stomatolog
Agnieszka Szygenda, właścicielka Centrum stomatologii Orident,
organizatora akcji Paradontoza Stop. „Paradontoza to choroba 30-latków.
Początkowe objawy, jak krwawienie z dziąseł, miejscowe stany zapalne,
obrzęk, kamień nazębny są jednak zwykle bagatelizowane. Choroba
rozwija się zazwyczaj przez 10-15 lat, zanim stanie się na tyle uciążliwa,
że pacjent trafi do lekarza. Niestety wówczas nie można jej już odwrócić,
a jedynie walczyć o zachowanie tkanek i kości” – dodaje.

jeden z nielicznych wypadków, kiedy czasem lepiej usunąć zęby, niż walczyć
o ich utrzymanie. „Ropna kieszonka zębowa może spowodować w ciągu
roku zanik kilku milimetrów kości, a właśnie te milimetry mogą być
kluczowe dla zastosowania implantów i protetyki. Jeśli miałabym określić,
jaki jest cel leczenia paradontozy, powiedziałabym, że w przypadku
tej choroby nie walczymy o utrzymanie zębów, ale przede wszystkim o
zachowanie tkanek, głównie kości” – mówi Agnieszka Szygenda.

To tylko choroba jamy ustnej
Paradontoza jest choroba jamy ustnej, jednak ma wpływ na cały
organizm. Rozchwianie i nadwrażliwość zębów sprawiają, że osoby chorzy
modyfikują swoją dietę, „przestawiając się” na papki, albo niedokładnie
rozdrabniają pokarm (łykają go). Oba przypadki mogą prowadzić do
poważnych problemów ze strony układu trawiennego. „Pamiętajmy, że za
paradontozę odpowiedzialne są bakterie, które w kieszonkach zębowych
mają doskonałe warunki do rozmnażania się. U osób z paradontozą
wzrasta wiec ryzyko choroby odogniskowej, a więc „rozsiewania” się
bakterii po całym organizmie. Badania dowiodły, że bakterie pochodzące z
jamy ustnej mogą być odpowiedzialne za występowanie infekcji, zapalenia
wsierdzia, reumatoidalnego zapalenia stawów, kłębuszkowego zapalenia
nerek, chorób narządu wzroku oraz schorzeń dermatologicznych i innych.”
– ostrzega właścicielka Orident.

Pierwsze objawy
To choroba bakteryjna, jednak nie zakaźna
Paradontozą trudno jest się zarazić. Oczywiście, jeśli bakterie napotkają
na środowisko sprzyjające ich rozwojowi, a więc trafią do osoby
obciążonej genetycznie, niedostatecznie dbającej o higienę i z obniżoną
odpornością – potencjalnie jest to możliwe. „Dlatego na wszelki wypadek
warto dbać o higienę jamy ustnej – higienę rozumianą nie tylko jako
mycie zębów (z wykorzystaniem pasty, szczoteczki, nici, płukanki nie
zawierającej alkoholu, ale także wyrażającą się w regularnym oczyszczaniu
zębów z kamienia i osadów w gabinecie stomatologicznym” – tłumaczy dr
Szygenda. Zwraca przy tym uwagę na genetyczną skłonność do chorób
przyzębia, podkreślając, że osoby obciążone powinny szczególnie zadbać
o profilaktykę. „Genetyczna podatność na choroby przyzębia została
potwierdzona badaniami. Jeśli więc nasi rodzice chorują na paradontozę,
powinniśmy być szczególnie ostrożni. Samo występowanie choroby w
rodzinie nie oznacza, że na pewno zachorujemy, powinno być jednak
sygnałem, że bardziej niż osoby nieobciążone genetycznie, powinniśmy
dbać o higienę i częściej badać się w kierunku paradontozy.” – dodaje.

Paradontoza jest nieuleczalna
Chorobę można odwrócić tylko w pierwszej fazie rozwoju. Kolejne etapy
są już nieodwracalne i niezwykle trudne do leczenia. W zasadzie walka
lekarzy w rozwiniętym stadium paradontozy polega na niedopuszczeniu
do zaniku kości lub do minimalizacji tych strat. Z leczeniem paradontozy
w rozwiniętym stadium wiążą się kolejne mity. Pierwszy mówi o tym,
że pacjenci ze zdiagnozowaną chorobą nie mogą nosić aparatów
ortodontycznych. „To nieprawda, aparaty ortodontyczne to jedna z
rutynowych metod leczenia paradontozy. Umożliwiają korektę wtórnych
wad zgryzu (zakładamy je nawet osobom w starszym wieku). Kiedy zgryz
przyjmuje odpowiedni kształt, pacjentom zakładamy specjalne szyny
stabilizujące zgryz.” – wyjaśnia właścicielka Orident. Kolejny mit dotyczy
implantów. Nieprawdziwe jest twierdzenie, że u chorych na paradontozę
nie można ich stosować. „Implantoprotetyka to najlepsze rozwiązanie w
stabilnej fazie chorób przyzębia” – mówi dr Szygenda – „Jednak zazwyczaj
wymaga dodatkowych zabiegów, jak np. rekonstrukcja kości. Implanty
stosuje się najczęściej w celu stworzenia zaczepów dla pełnych protez
stomatologicznych.” – dodaje. Trzeci mit dotyczący leczenia paradontozy
mówi, że zęby trzeba ratować za wszelką cenę. Okazuje się, że paradontoza to

Mówi się, że pierwszym objawem paradontozy jest nieprzyjemny
zapach z ust. To nie jest do końca prawda. Nieprzyjemny zapach w
wypadku paradontozy pojawia się wraz z ropniami na dziąsłach, a wiec
w trzeciej fazie rozwoju choroby. Najczęściej halitoza (nieświeży oddech)
jest wynikiem niedostatecznej higieny jamy ustnej, w tym także języka
(w 41% to np. efekt „działania” bakterii, które zalęgają na tylnej części
języka). Z kolei krwawienie z dziąseł jest nie tylko objawem paradontozy.
„Jeśli krwawienie występuje regularnie, koniecznie trzeba skontrolować
to u stomatologa. Warto przy okazji podkreślić, że nie zawsze oznacza
to chorobę przyzębia. Może być skutkiem innych chorób, np. krwi, jak
białaczka albo marskości wątroby czy AIDS. Co ważne – paradontoza może
przebiegać bez krwawienia z dziąseł. Dzieje się tak u osób z zaawansowaną
anemią oraz u palaczy” – wyjaśnia stomatolog.

Nie tylko geny
Jak widać nie tylko osoby z predyspozycjami genetycznymi należą
do grupy ryzyka. Zlicza się do nich również palaczy. Dlaczego? Nikotyna
obkurcza naczynia krwionośne i powoduje, że dziąsła nie są dostatecznie
ukrwione. Stąd brak krwawienia i charakterystyczne „blade” dziąsła
palaczy. To z kolei powoduje obniżoną odporność dziąseł na atak bakterii.
U osób palących część substancji smolistych odkłada się na zębach,
powodując, że stają się bardziej chropowate, a więc bardziej podatne na
odkładanie się kamienia nazębnego, a w konsekwencji – na paradontozę.
Również osoby chorujące na cukrzycę powinny koniecznie przebadać się
w kierunku chorób przyzębia. „Cukrzyca z jednej strony powoduje słabszą
odporność, dla tej choroby charakterystyczne jest też trudne gojenie
się ran oraz zwiększone odkładanie się płytki nazębnej. Z tego powodu
osoby cierpiące na to schorzenie są też bardziej podatne na paradontozę.
Z drugiej strony paradontoza i stany zapalne (nie tylko w jamie ustnej)
utrudniają stabilizację cukrzycy. Dlatego zachęcam wszystkie osoby,
które leczą się na cukrzycę do kontroli periodontologicznej” – opowiada
właścicielka Orident Stomatologia.
Jednak nie tylko osoby należące do grupy ryzyka powinny się
przebadać. Paradontoza może wystąpić u każdego, bo w 90% przypadków
jest skutkiem niedostatecznej higieny jamy ustnej. W ramach programu
Paradontoza Stop możemy to zrobić bezpłatnie.
Więcej szczegółów na www.orident.pl
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NAGRODY DLA PIELĘGNIAREK

Za fachowość, sumienność, otwartość
K

wiaty, dyplomy i nagrody, ale przede wszystkim podziękowania. Za całoroczną pracę, za fachowość, sumienność, otwartość, odpowiedzialność i za
dążenie do perfekcji. Tak, tradycyjnie już,
obchodzony jest w Szpitalu w Puszczykowie Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.
W tym roku z zaproszenia na uroczyste
spotkanie z pielęgniarkami oddziałowymi odpowiedziała pozytywnie Teresa
Kruczkowska, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. W swoim wystąpieniu poruszyła przede wszystkim wątek kształcenia
i fakt, że zawód pielęgniarki staje się coraz mniej atrakcyjny dla absolwentów
szkół średnich. – Nasz Uniwersytet Medyczny ma ministerialny limit na przyjęcie
na pierwszy rok pielęgniarstwa 150 osób.
Nabór to ledwie 70 osób – wyliczała. – A ile
spośród tych 70 trafia potem do zawodu?
– zastanawiały się głośno pielęgniarki oddziałowe. Bo przecież bardzo dużo osób
wyjeżdża za granicę. – Mamy te dane.
Wyjeżdżające pielęgniarki proszą nas o potwierdzenie prawa wykonywania zawodu.
Mogę powiedzieć, że w ostatnich latach
z samej tylko Wielkopolski wyemigrowa-

Każdy kolekcjoner poprzez znaczki poznaje świat, historię i geografię, kulturę, sztukę i... człowieka.

D

ruga rocznica beatyfikacji bł. Jana
Pawła II i 93 rocznica urodzin Naszego Wielkiego Polaka stała się okazją
do zorganizowania wystawy unikatowego zbioru znaczków pocztowych z kolekcji prywatnej Dionizego Danielewicza
z Poznania, który należy do wielkich
kolekcjonerów, pasjonatów i posiada
ogromny zbiór znaczków o tematyce papieskiej.
Poczta Polska i poczty świata wydały
mnóstwo znaczków, upamiętniając w ten
sposób pontyfikat i moment beatyfikacji Jana Pawła II. W sobotę, 18 maja 2013
roku odbyło się otwarcie wystawy znaczków w Sali im. Jana Pawła II, w Puszczykowie, w podziemiach kościoła św. Józefa
Oblubieńca NMP.
Najpierw puszczykowska młodzież, recytując fragmenty utworów Jana Pawła II,
wprowadziła gości w atmosferę miejsca
prezentacji wystawy. Następnie zaprosiliśmy autora kolekcji, do przedstawienia krótkiej historii swojej pasji zbierania znaczków. Także Bogdan Michalak,

Izabela Mróz – pielęgniarka oddziałowa Oddziału Neurologicznego, odebrała wyróżnienie z rąk Jana
Grabkowskiego – Starosty Poznańskiego oraz Jacka Michalaka – Wiceprezesa Szpitala

ło 500 pielęgniarek – stwierdziła Teresa
Kruczkowska. Jak przeliczyła, ta liczba
odpowiada obsadzie trzech szpitali powiatowych.
Optymizmem powiało natomiast podczas przemówienia Jana Grabkowskiego,
Starosty Poznańskiego i to nie tylko z powodu wyróżnień, które przyznał czterem
pielęgniarkom. Starosta zapewnił bowiem,

że termomodernizacja i budowa nowej
siedziby dla Oddziału Paliatywno-Hospicyjnego, nie zakończą ciągu inwestycji, jakie
w ostatnich czterech latach nieustannie
toczą się w puszczykowskim szpitalu. –
Budujemy właśnie model finansowy dla powstania nowego bloku operacyjnego – zapowiedział.
Jolanta Sielska

Znaczek - wyjątkowy ambasador
prezes Klubu Św. Gabriel, skupiającego
członków zbieraczy znaczków o tematyce religijnej, opowiedział o statusie
Związku Filatelistów i o idei zbieractwa
walorów pocztowych, ich emisji. Każdy
kolekcjoner poprzez znaczki poznaje
świat, historię i geografię, kulturę, sztukę i... człowieka. W osobie Jana Pawła
II - Jego naukę i słowo, a także, kapłana,
przyjaciela dzieci. Dowiedzieliśmy się,
że pierwszymi krajami, które wydały
znaczek z okazji pontyfikatu Jana Pawła
II były Gabon i Dominikana. Znaczek, to
„wyjątkowy ambasador” powiedział Zenon Błądek, kolekcjoner pamiątek, także
znaczków związanych z Janem Pawłem II.
Każdy kolekcjoner musi wykazać wielką
cierpliwość. Kolekcja zaprezentowana na
wystawie w Puszczykowie ukazuje wielki
profesjonalizm autora. Już teraz zaprosiliśmy do przyszłej prezentacji znaczków
wydanych z pewnością z okazji kanonizacji naszego Wielkiego Błogosławionego.
Serdeczne słowa wpisane do księgi pamiątkowej Sali oraz podziękowania skierowane do O. Marka Smyka, proboszcza

parafii za wyrażenie zgody na organizację wystawy są wyrazem satysfakcji dla
autorów i organizatorów wystawy.
Jolenta Strabel
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Rowerzyści mosińskiej Akcji Katolickiej
odwiedzili Elżbietanki
W

sobotę 11 maja 2013 roku odbył się piąty rajd rowerowy
pod patronatem Mosińskiego Oddziału Akcji Katolickiej
na trasie Mosina – Puszczykowo. Szlak rowerowy częściowo
wiódł trasą nadwarciańską. Najważniejszymi miejscami, jakie
odwiedzili rowerzyści było Muzeum Arkadego Fiedlera i dom
zakonny Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, u których odbyło się
nabożeństwo majowe. Uczestnicy zapoznali się z historią i charyzmatem zgromadzenia.
Siostry Elżbietanki, pełna nazwa Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety jest żeńskim zgromadzeniem zakonnym powstałym
27 września 1842 z inicjatywy czterech młodych mieszkanek Nysy (Maria i Matylda Merkert, Franciszka Werner, Klara Wolf), zdecydowanych służyć chorym i ubogim mieszkańcom. Zgromadzenie to jest wspólnotą kontemplacyjno-czynną, łączącą codzienną
modlitwę z posługą człowiekowi.
Pierwszą Matką Generalną Zgromadzenia (od 1859) była
Maria Merkert nazywana Śląską Samarytanką i Matką Ubogich
(jej Proces beatyfikacyjny, rozpoczęty w 1985 na szczeblu diecezjalnym zakończyła 30 września 2007 uroczysta beatyfikacja
w Nysie).
Zgromadzenie posiada Dom Generalny w Rzymie oraz liczne
placówki misyjne m.in. w Boliwii, Brazylii, Czechach, Danii, Gruzji, Kazachstanie, Litwie, Paragwaju, Rosji, Ukrainie, Ziemi Świętej.
Siostry pracują w szpitalach jako pielęgniarki, w przedszkolach i szkołach jako katechetki, w parafiach jako zakrystianki i organistki, w kuriach biskupich. Prowadzą też domy opieki, domy
dziecka, zakłady wychowawcze, internaty.
W Puszczykowie znajduje się nowicjat i dom rekolekcyjno
– wypoczynkowy dla sióstr. Oprócz mieszczącego się w puszczykowskim domu nowicjatu i przyjmowaniu na doroczne rekolekcje sióstr z całej prowincji – przyjmuje w wolnych miesiącach
siostry na wakacyjny wypoczynek. W nim odbywają się także
szkolenia sióstr przełożonych z wszystkich prowincji polskich,

rekolekcje Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, rekolekcje dla
dzieci i młodzieży głuchoniemych, a także różne inne grupy
modlitewne przybywają na swoje dni skupienia, rekolekcje i
zjazdy.
Drugim miejsce znajdującym się na trasie rajdu było znane
wszystkim mieszkańcom Mosiny i Puszczykowa, Muzeum i
Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Muzeum
to jest poświęcone życiu i twórczości podróżnika Arkadego
Fiedlera (1894 - 1985). Placówka swoją działalność rozpoczęła
w 1974 roku. Mieści się w starym domu rodziny Fiedlerów
w Puszczykowie. Muzeum odwiedziło ponad milion gości
z Polski i zagranicy. Sporo osób przyjeżdża tu wielokrotnie,
za każdym razem odkrywając coś nowego, jakąś kolejną
ciekawostkę.
Podczas rajdu uczestnicy rozwiązywali quiz biblijny i test,
którego pytania pochodziły z trasy. Wszystkie drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy, a zwycięska drużyna również puchar.
Anna Kreczmer

Kąpielisko nad Jeziorem Jarosławieckim
Jak zapowiedział włodarz Puszczykowa na sesji RM w maju, puszczykowianie cieszyć się będą w tym roku strzeżonym kąpieliskiem.

W

tym celu Burmistrz Puszczykowa,
Andrzej Balcerek spotkał się z Wójtem Komornik, Janem Brodą.
– Spotkanie dotyczyło problemu, z którym zetknęliśmy się już w ubiegłym roku,
chodzi o Jezioro Jarosławieckie. Wspólnie
z gminą Komorniki i Makroregionem, będziemy chcieli uruchomić w tym roku kąpielisko strzeżone, z ratownikiem, z oznakowanym akwenem dla pływających i nie
pływających oraz parkingiem, powiedział
burmistrz Puszczykowa.
Po zakazie kąpieli w Jeziorze Góreckim (kilka lat temu), zabroniono kąpieli
w bardzo popularnym wśród puszczykowian akwenie – Jeziorze Jarosławiec-

kim, położonym w Wielkopolskim Parku
Narodowym. We wrześniu 2011 r. weszła
w życie ustawa o bezpieczeństwie osób
przebywających w obszarach wodnych.
Od tego czasu obowiązuje zakaz kąpieli
w jeziorze, a za jego złamanie grozi mandat w wys. 500 zł.
Jednak według naukowców z UAM
w Poznaniu, zakazy kąpieli w jeziorach
WPN to jedyny sposób na ich uratowanie.
Która koncepcja ostatecznie zwycięży,
przekonamy się już latem. Być może starsi mieszkańcy (i nie tylko), którzy z rozrzewnieniem wspominają dzieciństwo
i codzienne kąpiele w jeziorze zostaną
usatysfakcjonowani?
(eb)

Sprzedam mieszkanie
nad morzem!!!
Oferuję Państwu
mieszkanie bezczynszowe,
położone bardzo blisko morza,
na dzielnicy Zachodniej w Kołobrzegu.
Łączna powierzchnia liczy 83 m2,
w tym powierzchnia użytkowa mierzy: 68,81 m2.
Mieszkanie jest dwupoziomowe
i składa się z czterech pokoi,
dużej kuchni, łazienki + wc, przedpokoju i strychu.
Ponadto do mieszkania przynależy duży ogród.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
pod numerem telefonu: 793 310 070
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej:

nieruchomoscikolobrzeg@wp.pl
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M

osińska Biblioteka zainaugurowała obchody Dni Mosiny opowieścią o postaci, która odegrała niebagatelną rolę w historii Mosiny i Rzeczypospolitej. Pani Maria Olejniczak, znana
w naszym mieście nauczycielka, dzięki
barwnej opowieści o Jakubie Krauthoferze-Krotowskim na chwilę przeniosła
nas w rok 1848, kiedy zostały wypowiedziane słowa: „URZĘDOWO PROKLAMUJĘ I USTANAWIAM RZECZPOSPOLITĄ
MOSIŃSKĄ, KTÓREJ GODŁEM BĘDZIE
ORZEŁ Z WIEŃCEM I NAPISEM POLSKA
POWSTAJĄCA”. To właśnie Jakub Krotowski w czasie Wiosny Ludów proklamował
3 maja w naszym mieście niepodległą

Z historią
w tle...
Rzeczpospolitą Polską. Na miejsce zbiegłego niemieckiego burmistrza mianował burmistrzem polskiego nauczyciela
Rosta, wręczając mu nominację opatrzoną pieczęcią. Jakub Krauthofer, potomek
bawarskich osadników, prawnik znający
niemieckie prawo lepiej od Niemców,
przybrał wraz z rodziną polskie nazwisko
i oficjalnie uznał, że to Polska jest jego ojczyzną. Na zakończenie wystąpienia pani
Maria, zgodnie ze szkolną tradycją, opowiedziała ciekawostki dotyczące Jakuba
Krotowskiego, z doświadczenia pedagogicznego wiedząc, że to właśnie poprzez
anegdoty i szczegóły dnia przeszłego
wielka historia zapada w pamięć. Składamy serdecznie podziękowania pani Marii, która jest historyczką z wykształcenia
i pasjonatką historii z zamiłowania, za
bezinteresowne przygotowanie prelekcji
i za podzielenie się z nami swoją ogromną wiedzą.
Zofia Staniszewska

Kronika kryminalna maj 2013
02/05 ujawniono oszustwo internetowe – za pomocą portalu Allegro
dokonano zakupu telefonu komórkowego – straty oszacowano na
około 500 zł;
03/05 nieznani sprawcy uszkodzili gabloty szklane na peronie stacji
PKP w Mosinie – straty 1000 zł;
08/05 ponownie miało miejsce oszustwo internetowe przy pomocy
portalu Allegro – dokonano zakupu kolejki elektrycznej – straty 275 zł;
12/05 miało miejsce nieumyślne spowodowanie śmierci jednego
z mieszkańców Mosiny;
14/05 funkcjonariusze komisariatu Policji wszczęli postępowanie wobec sprawców znieważenia sanitariuszy Pogotowia Ratunkowego;
16/05 ujawniono nielegalne posiadanie suszu konopi indyjskich
w Mosinie przez jednego z mieszkańców;

17/05 miała miejsce kradzież z włamaniem do samochodu osobowego, z którego zabrano urządzenie do przewozu zwierząt (na jednej
z posesji w Mosinie), Policja szuka sprawców;
28/05 na terenie wsi Babki skradziono drewno, szkodę poniosła Gmina Mosina, sprawców ustala Policja;
W miesiącu maju policjanci zatrzymali do kontroli kilkadziesiąt osób
kierujących pojazdami samochodowymi i jednośladami, ujawniono
kierujących pod wpływem alkoholu. Policja APELUJE o rozwagę
i o to, aby nie siadać za kierownicę samochodu po wypiciu choćby
jednego piwa. Statystyki są bezwzględne, zbyt duża ilość pijanych
kierujących ginie podczas wypadków, ponadto narażają innych na
utratę zdrowia i życia.
Zbliża się lato Policja APELUJE o czujność i dobrosąsiedzką pomoc,
podczas wyjazdów na weekendy i wakacje. Pomóżmy sobie nawzajem.
(JSZ)
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Ta jaśniejsza strona życia
J

edną z naszych czytelniczek jest pani
Wanda Bech – „korespondent wojenny”, której publikacje na temat tajemnic
rezydencji hitlerowskiego namiestnika, Arthura Greisera, od lat ukazują się
w prasie. Znana ze współpracy z biblioteką i szkołami, do których jest zapraszana na prelekcje dotyczące Greiserówki.
Z wykształcenia ekonomistka, od wielu lat pracuje w handlu zagranicznym.
Jednak wykonywany zawód nie ma nic
wspólnego z pasją: wojenną historią Polski i pojazdami militarnymi. Na dokładkę
pani Wanda jest obdarzona niezwykłym
talentem literackim.
Od dawna „rękopis” pani Wandy krążył
wśród czytelników naszej biblioteki, ciesząc się dużym zainteresowaniem. Dyskusyjny Klub Książki w ramach Tygodnia
Bibliotek zorganizował więc spotkanie
„60 lat z jajem” - wokół autobiografii pani
Bech. Świetnie się bawiliśmy, czytając raz
jeszcze wybrane fragmenty, opisujące w
sugestywny sposób różne działy z barwnego życia pani Wandy. Obecne cechy
charakteryzujące tę osobowość: przedsiębiorczość, zaradność i poczucie humoru ujawniły się już w wieku pięciu lat,
gdy mała Wandzia pomysłowo utrudnia-

ła życie sąsiadce, Anasi, która zagięła parol na jej ojca. A wszystko zaczęło się od
specyficznego miejsca zabaw przedszkolaków: starego cmentarza, gdzie grupce
urwisów przewodziła Wandzia, miewająca niecodzienne pomysły i marzenia, jak
ten o skarbach ukrytych we wnętrzu grobowców. W liceum panna Wanda wakacje
spędzała oczywiście na obozie wojskowym, gdzie doskonaliła zdolności przywódcze oraz musztrę i strzelanie z KBKS-u. W następnych rozdziałach zostaliśmy
zabrani w podróż za żelazną kurtynę, na
zabawy i bale, które były urozmaiceniem
szarych lat PRL-owskiej codzienności,
do kurortów i na zloty pojazdów militarnych. Odkrywaliśmy tajemnice Bornego
Sulinowa, miasta, którego do niedawna
nie było na mapach Polski. Na koniec
zapoznaliśmy się z karierą pracowniczą
i naukową pani Wandy - tu najbardziej
przypadł nam do gustu tytuł jej pracy dyplomowej z ekonomii „Wpływ środowiska
pracy na postawy ludzkie na przykładzie
ubojni zwierząt w gminnej spółdzielni”.
Pani Wanda jest również autorką „Wiktorii: historii jednego życia”, poświęconej jej
matce, oraz opasłej księgi o urokach podróży „Europa i ja”.

Trzymamy kciuki za dalsze losy książek
pani Wandy. Jeżeli Willam Wharton, autor
bestsellerowych biograficznych powieści,
zaczynał swoją karierę od maszynopisów,
krążących wśród znajomych, co stoi na
przeszkodzie wydania tak udanej i zabawnej prozy, jaką jest „60 lat z jajem”?
Zofia Staniszewska

Czytelniczka poleca
A

merykanie fascynują Polaków. To
proste stwierdzenie jest dla mnie
punktem wyjścia. Niezależnie od tego,
czy wyśmiewamy się z ich małej wiedzy
o świecie, czy z przerażeniem obserwujemy, jak wystawiają swoją prywatność
na sprzedaż, czy zazdrościmy osiągnięć,
zawsze robimy to z dużą dozą fascynacji. Może to mit „american dream”, może
ten ich zaraźliwy (i bardzo często niczym
nieuzasadniony) optymizm, ale Polacy
są zauroczeni tym narodem. Być może
dlatego trwa ciągła walka o wizy, wyjazdy. Jak jest naprawdę, tego nie wie żadne
z nas, bo trzeba być jednym z nich, aby
dostrzec to, co ukryte przed postronnymi.
Joyce Carol Oates jest amerykańską pisarką, potencjalną kandydatką literackiej
Nagrody Nobla. Na czym polega jej fenomen? Otóż pisze o tym, co zna, czego
doświadczyła. Jej powieści, opowiadania,
nie mają charakteru dokumentalnego,
a jednak pozostawiają wstrząsający obraz „american dream”. „ Moja siostra, moja
miłość” jest powieścią właśnie o tym.

Punktem wyjścia jest tragedia, której , jak
się okazuje, nie sposób zapobiec. Ale tak
naprawdę to tylko tło do analizy mechanizmu, jaki działa, kiedy w grę wchodzi
popularność. Powieściopisarka wkracza
w świat absurdu, niespełnionych ambicji i małomiasteczkowej mentalności. To,
czy w tym świecie jest jeszcze miejsce
na prawdziwe wartości, czytelnik musi
odkryć sam. Nie chcę zdradzić potencjalnym ciekawskim fabuły, puenty, dość, że
powieść wykorzystuje prawdziwe wydarzenia jako kanwę utworu. I to przeraża.
Środowisko amerykańskich przedmieść
poznajemy oczyma młodego człowieka,
który znajduje się wewnątrz przedstawianego świata. Jego narracja jest tym
prawdziwsza, że spójna, wartka, nieco
chaotyczna i do bólu realistyczna.
Czytając tę powieść uświadomiłam sobie cenę, jaką przychodzi zapłacić za połowiczny sukces. Dlaczego połowiczny?
Bo czym jest sukces, uznanie, jeśli nie daje
szczęścia. Czy życie naprawdę polega na
tym, żeby żyć „na świeczniku” i w pogoni

za pieniędzmi zatracić samego siebie? Na
te pytania czytelnik musi odpowiedzieć
sam. A uprzedzam, odpowiedź wcale nie
jest prosta. Czy sięgnąć po książki Oates?
Oczywiście. Mistrzostwo. Fantazja. Świadomość pisarska. Rzadkie cechy w literaturze współczesnej.
Beata Kacza
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Przynosimy, wynosimy,
zamiatamy, odnawiamy...
Kompleksowa obsługa
terenów zewnętrznych i budynków

Wynajem pracowników
do prac fizycznych
Wejdź
jdź
na naszą stronę
lub zadzwoń!

722-112-113
www.przynieswyniespozamiataj.pl

KUPIĘ GRUNT ROLNY
POD SIEDLISKO
lub
GOSPODARSTWO ROLNE
w WIRACH, CZAPURACH,
ROGALINKU i OKOLICACH
KONTAKT:

603 944 531

SPRZEDAM
DOM

tronnie
pięknie, us y
położon
na granicy
Mosiny i Puszczykowa

działka 1000 m2

tel. 660 031 893
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAREK FILIPCZAK
PROWADZENIE SPRAW
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:
- ADMINISTRACYJNYCH
- GOSPODARCZYCH
- SPADKOWYCH
- RODZINNYCH /rozwody, podział majątku/
- EGZEKUCYJNYCH
- UPADŁOŚCIOWYCH
PUSZCZYKOWO
UL. KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 24
TEL. 601 75 44 11
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NAJTAŃSZA POŻYCZKA
DLA KAŻDEGO!!!
BEZ BIK
DECYZJA W 15 MINUT

POSZUKUJEMY
GRUNTÓW ROLNYCH
powyżej 3 ha

KONTAKT:

Masz taki grunt
na sprzedaż - zadzwoń!

505 137 832
618 750 996
506 467 326

dla naszych Klientów

tel. 696 040 841
www.gieldadzialek.pl
Centrum
Kredytowe

Happy Credit
Niezależni Doradcy Finansowi

POŻYCZKI
 Kredyty bez BIK, chwilówki
 Kredyty gotówkowe i konsolidacyjne
 Kredyty hipoteczne, dla firm, leasing
 Pożyczki dla firm bez BIK, ZUS i US

ul. Głogowska 45, Poznań
tel. 665 74 74 74
ul. J. Słowackiego 41, Poznań
tel. 726 28 28 28

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH - Piotr Wojnowski
Puszczykowo, ul. Lipowa 10 (wjazd od szosy 430 Poznań-Mosina)
tel. 61 81 3 32 26, kom. 602 805 672
www.szkolka-wojnowski.pl

Oferuje:
 własnej produkcji sadzonki drzew i krzewów
iglastych i liściastych w pojemnikach oraz kopane (bryła w jucie)
 profesjonalne urządzanie ogrodów „pod klucz”
na bazie własnego materiału
 klientom indywidualnym urządzajacym we własnym
zakresie ogrody i zamawiającym u nas komplet roślin
- pełne doradztwo gratis

NOWOŚCI W OFERCIE:
 dział „bonsai do ogrodu” (niwaki)
 specjalizacja żywopłoty
 pielęgnacja ogrodów
Sprzedaż w dni powszednie od 9 do 17
w soboty od 9 do 14

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Gabinet Weterynaryjny „Gaja”
Lek. wet. Dominika Ludwiczak

ul. Reymonta 8
62-040 Puszczykowo
Tel. 609-513-161
www.gaja-puszczykowo.pl
Godziny przyjęć:
pon., śr., czw., pt. 11-19
wt. 13-17
sob. 9-12
niedziela i święta – dyżur telefoniczny
wizyty domowe

Psi Fryzjer – Salon Piękności dla psów
Tel. 511-201-361
(terminy do uzgodnienia telefonicznego)
ul. Reymonta 8
62-040 Puszczykowo
oferujemy:
- strzyżenie
- kąpiele
- rozczesywanie
- trymowanie
- toaleta uszu
- kosmetyki do pielęgnacji – na zamówienie

Jesteśmy z Państwem już 21 lat

OKNA
Z
PCV
Rolety zewnętrzne
Parapety, roletki, moskitiery
REGULACJA, KONSERWACJA, NAPRAWA OKIEN
62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 73
tel./fax 61 813 39 86, 660 532 476
depaw@op.pl
„Zawsze ciepło, zawsze cicho, zawsze przyjemnie”

DEPAW

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

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

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

reklama

38

ALPAT

Prace Ziemne

 Rozbiórki budynków, konstrukcji stalowych,

kominów itp. wraz z ich utylizacją
 Wykopy, korytowanie, równanie

i porządkowanie terenu
 Utwardzanie placów, dróg
 Przygotowanie terenu

pod budowę
 Załadunek i rozładunek

materiałów na paletach
 Wycinka drzew
 Usługi koparko-ładowarką
 Usługi koparką kołową

KUPIĘ
ZIEMIĘ
w MOSINIE
i OKOLICACH

Tel. 602 128 760
alpat@op.pl
www.prace-ziemne.net

62-050 Mosina, ul. Wawrzyniaka 9
tel./fax 61 898 10 59
kom. 660 031 893
www.gazeta-mosina.pl
e-mail: ebylczynska@op.pl

(działki rolne i pod AG)
KONTAKT:

601 980 640

SMAŻLNIA RYB
Mosina Targowisko
Czynna:
wtorki , piątki i soboty
od 7.00 do 14.00
Oferuje
świeżo smażone filety
i tusze z ryb
Przyjmujemy zamówienia
telefoniczne

501 607 903
512 215 054

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna)
WSPÓŁPRACA: Janek Bylczyński, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak,
Wojciech Czeski, Tomasz Zgrzeba
Opracowanie techniczne i graficzne: 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. Wawrzyniaka 9. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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