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Dom wybudował
w 1911 r. Leon Świetlik,
ktory odniósł ogromny
sukces w biznesie.
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Burmistrz Puszczykowa z absolutorium
Żaden z radnych RM nie był przeciwko udzieleniu Burmistrzowi Puszczykowa
Andrzejowi Balcerkowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2012. Czternastu radnych głosowało za, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Z

anim radni przystąpili do głosowani zapoznali się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
Zarówno RIO, jak i Komisja Rewizyjna
pozytywnie zaopiniowały przedstawione przez burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu miejskiego. Po krótkiej
dyskusji oraz odpowiedziach udzielo-

INFORMACJA
Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż w związku z nowym
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:
- opłaty należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca, w którym odpady
zostały odebrane z nieruchomości tylko i wyłącznie na numery
indywidualnie nadanych przez Związek Międzygminny
Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT subkont,
- na adresy podane w deklaracjach dostarczone zostaną numery
subkont, na które należało będzie uiszczać opłaty,
Jednocześnie na podstawie informacji otrzymanej ze Związku
Międzygminnego, z uwagi na opóźnienia w nadawaniu numerów
subkont, wpłaty należy dokonywać dopiero po otrzymaniu
indywidualnego subkonta. W związku z powyższym w momencie
uiszczenia opłaty po dniu 15 lipca nie będą naliczane odsetki za
zwłokę z tytułu opóźnienia w płatności (dotyczy opłaty za miesiąc
lipiec).
Dodatkowo istnieje możliwość uregulowania należności „z góry”,
czyli zbiorczej zapłaty za następne miesiące, jednak niewykraczającej
poza rok budżetowy tzn. można w styczniu zapłacić do grudnia, ale za
styczeń kolejnego roku już nie.

nych przez burmistrza A. Balcerka dotyczących wykonania dochodów i wydatków, odbyło się głosowanie.
Budżet Puszczykowa na rok 2012 zamykał się kwotą około 32 milionów złotych.
Jak wynika ze sprawozdania przedstawionego przez burmistrza, zrealizowano
go na poziomie 96 procent.
– Jestem bardzo zadowolony. Dla każde-

go burmistrza, wójta i prezydenta otrzymanie od radnych absolutorium, tym bardziej
jednogłośne, bo w Puszczykowie nikt nie
był przecież przeciwko, jest sygnałem, że
dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki – mówi burmistrz Andrzej Balcerek.
Jak podkreśla A. Balcerek w ciągu minionych dwóch lat udało się wiele w Puszczykowie zrobić, przy jednoczesnym
„zaciskaniu pasa” i zmniejszaniu zadłużenia miasta. Przybyło kilka nowych ulic jak
chociażby ulica Matejki, Nowowiejskiego. Dla mieszkańców bardzo ważna była
ul. Matejki, łącząca ul. Kościuszki z wylotem na Mosinę. Budowy ulic realizowane
są w oparciu o założenia rankingu ulic
przeznaczonych do budowy i modernizacji przygotowanego przez radnych minionych kadencji. Ważną ubiegłoroczną
inwestycją jest także budowa budynku
z 6 mieszkaniami komunalnymi na Niwce. Inwestycja tym bardzie zasługująca
na wzmiankę, bo miasto uzyskało na nią
40 procentowe dofinansowanie z Banku
Gospodarstwa Krajowego.
Red.
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Po 100 latach jak nowa
Kamienica przy ul. Wawrzyniaka 9 w Mosinie wybudowana w 1911 roku została niedawno oddana do użytku po kapitalnym remoncie. „Dom odzyskał swój blask i ubrał całą ulicę”, skomentowali mieszkańcy. Na pamiątkę niezwykłego człowieka, który ją postawił będziemy nazywać ją „Świetlik”...

L

eon Świetlik z Poznania, który w ubiegłym wieku dom wybudował, pochodził z Wudzynia koło Ostromecka (okolice Bydgoszczy). Po ślubie z Józefą zdecydował się postawić dom pod Poznaniem,

właśnie w Mosinie. Przede wszystkim dla
żony i gromadki dzieci, których urodziło
mu się pięcioro.
Był dobrym, ciepłym człowiekiem, opowiada wnuk właściciela – Jerzy Świetlik.

– Dziadek pod koniec epoki, w czasie
zaboru pruskiego i podczas I Wojny Światowej, a także po wojnie zajmował się
handlem i sprzedażą trunków. Był współwłaścicielem znanej firmy Likwowin, którą
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potomkowie dopiero niedawno odzyskali.
Był osobą bardzo zamożną i znaną w Poznaniu. Zmarł przed świętami Bożego Narodzenia w 1925 roku, w młodym wieku,
zostawiając wdowę z pięciorgiem dzieci.
Pogrzeb według tradycji rodzinnej miał
uroczysty charakter, z udziałem pięciu księży. Uczestniczyło w nim mnóstwo ludzi.
Na co dzień rodzina mieszkała w Poznaniu na Sołaczu. W tradycji rodzinnej dziadek był osobą nietypową jak na Wielkopolskę, bardzo wylewny (w sposób kresowy),
zarówno w stosunku do najbliższych, jak
i współpracowników. I był doskonałym
przedsiębiorcą. Nastąpił wtedy dobry czas
do robienia interesów. Nie zdajemy sobie
dzisiaj sprawy z tego, jak to wyglądało
w tamtym okresie, przed i podczas I Wojny
Światowej w Niemczech, bo był to jednak
teren Rzeszy. Nie odczuwało się żadnych
działań wojennych, panowała wspaniała
koniunktura gospodarcza ze względu na
działania wojenne. Po wojnie też był dla
Polaków kapitalny czas, ponieważ właściciele pochodzenia niemieckiego wyprzedawali swoje majątki – kamienice, zakłady
pracy. Uciekali z Polski. I sprzedawali swoje
dobra za bezcen. Tworzyło się nowe państwo. Dla ludzi przedsiębiorczych zawsze
jest to dobry moment. Można go porównać tylko z tym, co działo się u nas w Polsce
we wczesnych latach dziewięćdziesiątych,
kiedy zaczął się doskonały czas dla ludzi
z życiową smykałką. Dziadek taki właśnie
był i korzystał z koniunktury.
Jerzy Świetlik przytacza anegdotę, która
dobrze ilustruje charakter jego przodka:
– Dziadek był bardzo liberalny, rozumiał
ludzi. I jak to bywa, spotykał się w życiu
także z mało uczciwymi współpracownikami. Kiedy mu donoszono, że ktoś go
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okrada i, jeśli to nie było znaczące, dziadek
tylko się uśmiechał i mówił: No, on też z
czegoś musi żyć. Dla Wielkopolan to jest
coś niezwykłego. Był poza tym bardzo
uśmiechniętym człowiekiem, otwartym
dla świata. Pewnie i dzięki temu odniósł
sukces w biznesie.
Zaraz po ślubie z babcią, pierwszy dom
wybudował w Mosinie, w którym mieszkali od 1911 do 1921 roku. Następnie przenieśli się do willi na Sołaczu w Poznaniu.
W czasach mosińskich urodziło się troje
dzieci: Zenon, Zbyszko i Olech, a dwoje
już po przeprowadzce do Poznania: Włodzimierz i Danuta. Trójka najstarszych
chłopców spędziła tutaj młodość, dopiero
w wieku szkolnym zamieszkali na Sołaczu.
Kamienica w Mosinie była potem domem
letniskowym.
Pamiętam, opowiadano w naszym
domu, że dziadek mojego tatę nosił na barana, co wówczas było wielką rzadkością.
Był bardzo troskliwy i zapobiegawczy,
w czasach poznańskich, kiedy pojawił się
problem z mlekiem, dziadek kupił gospodarstwo na obrzeżach miasta, w Krzyżownikach – tylko po to, żeby zapewnić dzieciom mleko.
Babcia
Babcia z domu Rost, pochodziła z rodziny o niemieckich korzeniach, od pokoleń
spolonizowanej. Miała charakter diametralnie różny od dziadka, była przywiązana do niemieckiego porządku, zdecydowanie mniej słowiańska. Po śmierci męża
została ze znacznym majątkiem, ulokowanym w rozlicznych nieruchomościach,
którymi z trudnością zarządzała, dlatego
częściowo je wyprzedawała. Mieszkała nadal w Poznaniu, przyjaźniła się z wieloma

znaczącymi osobami. Co roku wyjeżdżała
do wód z przyjaciółkami z towarzystwa.
W późniejszych czasach domem w Mosinie opiekował się wujek - Zbyszko Świetlik, mieszkający na stałe w Poznaniu. Był
wyśmienitym specjalistą – radiowcem.
Zmobilizowany we wrześniu 1939 roku
został przydzielony do sztabu Naczelnego Wodza i znalazł się na emigracji. Służył
w dywizji generała Maczka, wyzwalając
spod okupacji niemieckiej Holandię. Nawiązał tam wiele przyjaźni, ale po wojnie
zdecydował się wrócić do kraju. Przez lata
piastował w Poznaniu funkcję dyrektora
przedsiębiorstwa, które zajmowało się
elektryfikacją terenów wiejskich Wielkopolski. Zmarł w 2007 roku, mając 95 lat, do
końca zachowując fantastyczną kondycję
fizyczną i psychiczną.
Bywał w Mosinie, kochał ten dom, zajmował się nim z całym sercem. Był okres,
że zamierzał przenieść się tutaj – do Mosiny. Krąży o nim taka anegdota: Był niezwykle słownym i punktualnym człowiekiem,
do tego stopnia, że jak się umówił na spotkanie, spóźnienie nie wchodziło w grę.
Miał poza tym ogromne poczucie humoru, opowiadają o tym do dzisiaj lokatorzy,
państwo Janina i Eugeniusz Ilaszowie.
Któregoś razu pan Zbyszko umówił
się z lokatorami kamienicy na spotkanie
w Mosinie. Ponieważ zaspał, wypadł
z domu (w Poznaniu) na pociąg w ostatniej chwili. W Mosinie u państwa Ilaszów
pojawił się w płaszczu, spod którego wystawała ...piżama.
Na jego pogrzeb w Poznaniu przybył
konsul honorowy królestwa Holandii.
Zbyszko Świetlik był ostatnim żyjącym
w Polsce oficerem dywizji generała
Maczka.
Wzrusza mnie pamięć Holendrów
o wyzwolicielach Holandii. W ostatnią
zimę wojny Holandia głodowała, bo
Niemcy przestali dostarczać żywność. Do
tego stopnia ludzie głodowali, że jedli cebulki tulipanów. Holendrzy z wielkim pietyzmem i szacunkiem otaczają wszystkich
wyzwolicieli (nie tylko Polaków), mają żelazną zasadę – uczestnictwa w ich pogrzebach. Jest to jedyny naród, tak traktujący
swoich wybawicieli. Niemców Holendrzy
nie lubili, mieli do nich pretensje, nie tyle
z powodu okupacji, co za pogwałcenie
świętej zasady neutralności.
Czasy powojenne
Od II Wojny Światowej kamienicą opiekowała się rodzina państwa Ilaszów, którzy nie byli tylko zwykłymi lokatorami, ale
ludźmi, zasługującymi na wdzięczność
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Oficjalne zakończenie remontu

rodziny, reprezentowanej przez Zbyszka Świetlika. Dbali o nieruchomość jak
o swoją, pan Zbyszko traktował ich z wielkim szacunkiem i przyjaźnią. Często bywał u nich w Mosinie, zawsze serdecznie

przyjmowany. W momencie sprzedaży
w roku 2011, czyli po 100 latach od wybudowania, w domu mieszkała nadal córka
państwa Ilaszów – Janina – z mężem, która
po śmierci rodziców przejęła nad kamieni-

Dzisiejszy wygląd kamienicy to dzieło firmy Sylwestra Kellera i jego zięcia z Kostrzyna. Nie byłoby może w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że jej właściciele doskonale wpisują się
w opowieść o Leonie Świetliku. Są ludźmi wielkiej kultury, doświadczonymi w swoim fachu, posiadają umiejętności budowlane na bardzo wysokim poziomie, cechują się ponadto rzadko
spotykanymi zaletami: uczciwością, punktualnością, rzetelnością, o czym z ręką na sercu zaświadczają obecni właściciele.
I co ważne, firma zatrudnia świetną, oddaną pracy załogę.
Warto dodać, że przy ul. Wawrzyniaka 11 wybudowali także

cą opiekę. Po wyremontowaniu państwo
Janina i Eugeniusz Ilaszowie wciąż w niej
mieszkają, będąc w dalszym ciągu podporą i przyjaciółmi nowych właścicieli.
Elżbieta Bylczyńska

przychodnię zdrowia – piękny, nowoczesny budynek – ESKULAP, w którym już niedługo rozpocznie działalność jedyna
tego rodzaju instytucja lekarsko-usługowa w Wielkopolsce,
wyposażona w sprzęt i aparaturę na światowym, najwyższym
poziomie, i zatrudniająca wysokiej klasy specjalistów.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane
Kostrzyn
ul. Braci Drzewieckich 10
tel. 602 794 243.
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N

a wyścig i festiwal wybraliśmy się z Basią za namową Bartka
Mikosza. Trójkąt lwowski, czyli trasa wyścigu od czasów
przedwojennych praktycznie do dnia dzisiejszego zachowała
się bez zmian i przebiega ulicami Pełczyńską (Witows’koho),
przez pl. św. Zofji (pl. Iw. Franki), dalej Stryjską, Abramowiczow –
Kadecką (Gwardijs’ka). Rozgrywano tu konkurencyjne dla Monte
Carlo 100 okrążeniowe wyścigi od 1930 roku. Tor jest bardzo
trudny technicznie, niezwykle śliska kostka bazaltowa, zjazdy z
dużą prędkością kończące się nawrotami. Podobno przed wojną
przed wyścigiem szpachlowano nawierzchnie. Dzisiaj kostka
jest w fatalnym stanie, wystające z jezdni szyny tramwajowe
są groźniejsze od krawężników i powodują, że łatwo w chwili
dekoncentracji przewrócić auto na dach. Impreza, której miasto
oddaje swoje centrum na cztery dni, organizowana przez Zaz
Kozok, Automobilklub Lubelski i władze Lwowa, jest wielkim
świętem dla mieszkańców pełnych zrozumienia dla trudności
komunikacyjnych, spowodowanych wyścigiem, pokazami,
świętowaniem i ucztowaniem.
Sam wyścig rozgrywany jest z limitami prędkości ze względu na bezpieczeństwo widzów. Samochody wyposażane są
w GPS, prędkość kontrolowana z zewnątrz. Praktycznie jest to wy-

ścig na regularność (podobnie, jak wspomniany wcześniej Rajd
Monte Carlo). Zjawiają się na Leopolis wprawieni w tego typu zawodach uczestnicy wyposażeni w houerwoską aparaturę.
Aut było ok. 150, czarną flagę zobaczyło krakowskie Porsche
911. Przyjechałem trzeci, Bartek czwarty. Dlaczego akurat tak,
nie wiem. Traktowałem przejazd jako przyjemność i zabawę.

Letnia zabawa
Z

arząd Osiedla nr 2 Czarnokurz oraz Stowarzyszenie
Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska zorganizowały
na terenie urokliwego "Zakątka Chopina" i zespołu boisk
imprezę plenerową, integrującą mieszkańców osiedla oraz
przybyłych przyjaciół i gości na rozpoczęcie lata 29 czerwca
2013 r. Wspaniała letnia aura sprzyjała zabawie na łonie
natury, zarówno dzieciom jak i dorosłym. Przybyli bardzo
licznie, i mali i duzi. Dzieci brały udział w różnych grach,
konkursach, zawodach i otrzymały za to wspaniałe nagrody
i smakołyki. Przebojowa muzyka porwała wszystkich do
tańca i tak bawiono się do późnych godzin wieczornych.
Wszystkim, którzy przyczynili się do udanej imprezy
składamy wyrazy uznania i serdeczne poziękowania,
zwłaszcza darczyńcom.
JolaSzymczak

Leopolis
Grand Prix 2013

Organizator zrobił niespodziankę publiczności i mnie, wyznaczając trzech zawodników do wyścigu pokazowego, bez ograniczeń prędkości. Wystartował Szweczenko na Zazie (mocne autko
pod górę, lecz bez szans z Saabem na zakrętach), Stanisław Popowicz na pięknym polskim Fiacie 508III Sport (bardzo umiejętnie
prowadzonym prze zawodnika ze Stalowej Woli, lecz słabszym od
Saaba) oraz ja. Pierwsze okrążenie pokonaliśmy razem, w drugim
odjechałem, co było wyłącznie zasługą dobrego Saaba.
Oprócz zawodów odbywających się w niezwykle serdecznej
atmosferze, znakomitych warunków hotelowych, doskonałego
jedzenia, przyjaznych organizatorów (pogodnych, niespiesznych) zwiedzaliśmy Lwów korzystając z podpowiedzi i prowadzenia za rękę przez Bartka, który zna miasto znakomicie
i okazał się doskonałym i chętnym cicerone. Droga powrotna
to Kołomyja, Kamień Podolski, Chocim, Czerniowce i rumuńska
Mołdawia i Bukowina.
Ukraińskie „jamy” (dziury w drogach) spowodowały, że obręcze przyczepy, zaczep etc. trzeba wymienić. Dla chętnych na
Leopolis 2014 informacja: droga od granicy polskiej (Hrebenne)
do Lwowa jest bardzo dobra, innych należy unikać, by oszczędzić nasze cenne zabytki.
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Rosyjskie piosenki i cmentarz pełen zabawek
W

ycieczka DKK Mosińskiej Biblioteki do Bornego Sulinowa udała się nadzwyczajnie –
nie mogło być inaczej, gdy naszym przewodnikiem
była pani Wanda Bech. Pani Wanda, związana od
kilkunastu lat z Miastem pod Skrzydłami Orła, czuje
się tam jak u siebie w domu. Borne Sulinowo, dziwne miasto, którego jeszcze dwadzieścia lat temu nie
było na mapie Polski. III Rzesza wybudowała na tych
terenach w latach 30. garnizon dla szkoły artylerii
Wehrmachtu. W 1945 roku wkroczyła tu Armia Czerwona i utworzono doskonale strzeżoną bazę Północnej Grupy Wojsk. My rozpoznawaliśmy budynki
z okresu niemieckiego po pięknych czerwonych dachówkach, a bloki radzieckie po płaskich dachach.
Zanim wjechaliśmy do Bornego Sulinowa, złożyliśmy wizytę w miejscu dawnego oflagu (przeznaczonego dla oficerów francuskich, później
polskich) Grossborn. W obozie, znanym z licznych
ucieczek, jeńcy zorganizowali własny teatr i igrzyska sportowe. Odwiedziliśmy też rosyjski „Cmentarz z Pepeszą”, na którym pochowani są radzieccy wojskowi i ich dzieci, zmarłe po drugiej wojnie
światowej. Rosjanie zapoczątkowali osobliwy zwyczaj, później kultywowany przez uczniów zajmujących się grobami – dzieciom przynoszono oprócz
zniczy pluszowe zabawki. O mieście, które właśnie
obchodziło 20-lecie nadania praw miejskich, ciekawie opowiadał jeden z pierwszych mieszkańców,
obecnie dyrektor muzeum oraz pan Andrzej Michalak, prywatny kustosz i hobbista, prezentujący
nietypowe zbiory dotyczące historii Bornego Sulinowa, mieszczące się w garażu. Spacer pomiędzy sosnami, porastającymi miasteczko obfitował
w liczne atrakcje, największe wrażenie zrobiły na
nas ruiny Domu Oficera, do którego weszliśmy „na
własne ryzyko”. Pałacyk o ciekawej architekturze,
położony nad jeziorem Pile pełnił kiedyś funkcje
reprezentacyjne – dość wspomnieć, że sala koncertowa przeznaczona była na tysiąc osób.
Nocowaliśmy w dawnym szpitalu wojskowym,
dziś Domu Pomocy Społecznej, obecnie największym budynku w mieście, (o czym przekonaliśmy
się nieraz gubiąc się w licznych skrzydłach i zakamarkach domu). Pensjonariusze zachwalali sobie
pobyt w pięknym miejscu, jedzenie i powietrze
nasycone olejkami sosnowymi. Za to uczestnicy
naszej wycieczki chyba nie zapomną wieczornej zabawy – w kanjpce PRL-u. Kolacji na pamiętne kartki
żywnościowe, opłaconej setkami z Waryńskim, rosyjskich piosenek i pląsów w tancbudzie oraz sołdata, który czekał na nas przy wartowni – nie do
rozpoznania przebrana pani Wanda. Wyjeżdżając,
obiecaliśmy wrócić tu z rodzinami, a wówczas naszym przewodnikiem będzie pan Michalak, organizujący wycieczki wojskowymi gazikami szlakiem
bunkrów. Był początek czerwca, więc nic dziwnego,
że zapachniało nam wakacyjną przygodą: sosnowy
las, słońce, błyszcząca tafla jeziora i śmiech – będzie
do czego wracać!
Zofia Staniszewska
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Park Orientacji Przestrzennej
ponownie doceniony
Tytuł Laureata Samorządowego Lidera
Zarządzania 2013 w obszarze usług społecznych, w kategorii oświata oraz nagroda
w konkursie Budowa Roku 2012 to kolejne
już wyrazy uznania dla Powiatu Poznańskiego za utworzenie Parku Orientacji
Przestrzennej przy Specjalnym SzkolnoWychowawczym Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

K

onkurs Samorządowego Lidera Zarządzania to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń tego typu. W procesie oceny
biorą udział m.in. przedstawiciele Związku
Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich
i Związku Gmin Wiejskich RP. Do udziału zgłoszono 61 projektów. Spośród nich wybrano te,
które cechuje innowacyjność, podnoszenie jakości usług, efektywność kosztowa, integracja
z systemem zarządzania oraz replikowalność
(możliwość zastosowania przez inne jednostki
samorządu terytorialnego). W imieniu Powiatu Poznańskiego nagrodę odebrali Wicestarosta Poznański, Tomasz Łubiński oraz Dyrektor
SOSW w Owińskach, Maria Tomaszewska.
Park Orientacji Przestrzennej znalazł się również w finale konkursu Budowa Roku 2012,

C

zy możliwe, aby Puszcza Amazońska
wyrosła w Puszczykowie? Czy lwa
i słonia można spotkać w Uzarzewie? Czy
o życiu w Indiach można posłuchać w Chludowie? Niemożliwe staje się możliwe, jeżeli
wyruszysz „Śladami podróżników dookoła
Poznania” razem z Dominikiem Trampem!
Mówią na niego TRAMPek nie dlatego, że
chodzi w trampkach, ale dlatego, że jego
pasją są podróże. TRAMPek zabiera nas
w wirtualną podróż do Ameryki Południowej na wielkie polowanie na komary, na sawannę afrykańską, na naukę tradycyjnego

w kategorii obiektów ocenianych indywidualnie. Konkurs zorganizował Polski Związek
Inżynierów i Techników Budownictwa oraz
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Obiekt w Owińskach doceniono za walory estetyczne oraz funkcjonalne,
podkreślając jego wykorzystanie na potrzeby

dydaktyki dzieci niewidomych mieszkających
i uczących się w Ośrodku.
Nagrodę z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie, Janusza Żbika odebrał Starosta Poznański, Jan Grabkowski.
Michał Dziedzic,
Asystent Starosty

Podróżuj dookoła świata z TRAMPkiem!
tańca indyjskiego, do Australii i na poszukiwanie śladów starożytnej Troi, a wszystko
dlatego, iż zwiedza świat z Arkadym Fiedlerem, o. Marianem Żelazkiem, hrabią Zamoyskim i hrabią Raczyńskim.
Do przekraczania granic muzeów niezbędny będzie „Paszport podróżnika”. Jest
on przepustką do gry, której planszą jest
niemal cały powiat poznański. Wystarczy
przybić cztery pieczątki w czterech miejscach regionu i dzięki temu zdobyć nagrodę. Paszporty dodawane są bezpłatnie do
każdego biletu wstępu do Zamku w Kórniku, Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego
Fiedlera, Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie, a także w Zgromadzeniu
Zakonnym ojców Werbistów w Chludowie.
Od 2014 roku piątą pieczątkę będzie można
także otrzymać w pałacu w Rogalinie, który
obecnie przechodzi remont.
Aby podjąć wyzwanie z TRAMPkiem, należy ściągnąć aplikację z serwisu Google
Play lub AppStore. Aplikacja została przygotowana na urządzenia z systemem operacyjnym Android i iOS. Każdy kontynent
to inna gra połączona z quizem wiedzy.
Wkrótce TRAMPKa będzie można również
spotkać w serwisach społecznościowych
Facebook i NaszaKlasa.pl.
Więcej szczegółów na stronie
www.trampek.powiat.poznan.pl

Podróż dookoła świata to marzenie niejednego z nas. Z TRAMPkiem świat jest na
wyciągnięcie ręki...
Katarzyna Ksenicz,
Wydział Promocji

felieton / informacje
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a ryby ja zawsze lubiłem jeździć,
od małego, jak to się mówi. Kiedy tylko miałem wolną chwilę, w pracy
mogłem się urwać, pogoda akurat dopisywała, wtedy nie było takiej siły, która
byłaby w stanie mnie powstrzymać na
przykład w domu. Chyba, że znalazł się
ktoś drugi, kto mnie namówił na kort
tenisowy, ale kiedy byłem sam, wtedy
zwykle wędkowanie brało górę. Wspaniale odpoczywałem, pełen relaks, zwykle odprężony wracałem z powrotem.
Czasem też zdarzyło się łowić coś ekstra,
wtedy dodatkowa uciecha dla podniebienia, bo smakoszem rybnym zawsze
byłem i ryby smakowały mi pod każdą
postacią. W miarę jak interes z firmą się
rozkręcał, miałem coraz większy apetyt
na jakieś własne łowisko, kapujesz, mieć
swoje miejsce na stałe bez tych wszystkich ceregieli z zezwoleniami. Zezwoleniami przede wszystkim chciałem zarybić
odpowiednio, mieć zdrowe mięso, jak to
się mówi, wiem co jem, bo mam swoje.
Stara zasada powiada podobno, że jak
szukasz, wtedy przeważnie znajdujesz,
prędzej czy później. Tak też było w moim
przypadku. Znalazłem niedaleko stąd
takie nieduże, czterohektarowe jeziorko,
bardzo ładnie położone wśród lasów.
Co ciekawe, jest ono „zasilane” we wciąż
świeżą wodę przez wypływające z jego
dna źródełko na samym końcu, po dru-

giej stronie plaży. W najgłębszym miejscu
ma podobno 12,5 metra. Poprzedni właściciel zapewniał, że jest w nim ryba, a już
szczególnie okonie, podobno powyżej
35 cm. Po zakupie z moimi chłopakami,
którzy mieli akurat wakacje, postanowiliśmy czym prędzej sprawdzić jak biorą. Ja
nawet miałem taki niby urlop i postanowiłem, że około tygodnia, codziennie po
obiedzie jedziemy nad wodę. Pierwsze
próby z brzegu nie były specjalnie zachęcające. Postanowiliśmy jezioro dokładnie
spenetrować z łodzi. Tak mnie wciągnęło,
że nawet nie zauważyłem kiedy minął
najpierw jeden tydzień, później drugi,
trzeci. A ryby jak nie było, tak nie było.
Owszem jakieś płotki, małe leszczyki, raz
po raz okoń dość duży, ale gdzie jest ta
ryba. Nie dawało mi spokoju i już byłem
niemal pewien, że chyba mnie ktoś wykiwał, mnie starego wygę. Nie mogłem
tego przeboleć, mówię ci. Różne zanęty
nic nie dawały, tylko my na łodzi byliśmy
coraz bardziej poirytowani, ale słonce nas
ładnie opaliło.
Wreszcie przyszedł ten dzień dokładnie
po miesiącu, wyobrażasz to sobie, dopiero po miesiącu jeżdżenia, prawie dzień
w dzień. Byliśmy w łodzi w trójkę, bo
Jacek gdzieś musiał być. Pierwsze pięć
leszczy, ale takich brązowych będę długo
pamiętał, bo wreszcie się coś ruszyło i zaczęły brać. Może określenie takie jest zbyt

delikatne, one nie zaczęły brać, ale wręcz
rzuciły się na nas. Jedyny podbierak, jaki
ze sobą mieliśmy bez przerwy był potrzebny, dosłownie jeden holował, drugi
brał do ręki podbierak, a trzeci zakładał na
haczyk czerwonego. I tak non stop, ogarnęła nas radość wielka, a mnie wreszcie
ulżyło. Trwało to chyba około półtorej godziny, wyobrażasz sobie. Tylko te leszcze
wyhaczaliśmy, ogłuszaliśmy i na dno łodzi i następny i znowu i znowu. Do dzisiaj
mi się czasem ten połów śni. Po tym czasie wszystko ucichło i mogliśmy wracać
do domu. Piękny widok. Nie ważyliśmy
ich wszystkich, tylko pozwoliliśmy sobie
nacieszyć wzrok naszym wspólnym sukcesem w ten sposób, że ułożyliśmy je na
trawie w jednym rzędzie. Zgadnij ile metrów mogło być, nie, od razu ci powiem,
bo nie zgadniesz – 16 metrów! Jeden za
drugim bez żadnej przerwy. Z mojego
własnego jeziora. Minęło ładnych parę lat
i takiej obfitości ryb nigdy nie złowiliśmy.
Pięknie jest czasem tak sobie powspominać, prawda?
eRCZe „Spławik”

Znane już dobrze mieszkańcom Mosiny Stowarzyszenie Rozdaj Siebie, które powstało w 2005 r. (przy kościele p.w. Św. Mikołaja) przyciąga coraz więcej osób. Są to ludzie, którzy nie wstydzą się swojej wiary i z radością pomagają drugiemu człowiekowi. W zamian za to otrzymują jeszcze więcej...

M

onika Kujawska była osobą, która od początku zajmowała się
pracą Stowarzyszenia. Przez te wszystkie lata stało się ono już na
tyle znane i cenione w środowisku Mosiny, że wiele osób wyraża dzisiaj o
nim bardzo przychylne opinie.
– Mamy już mnóstwo ludzi, którzy otrzymali od Stowarzyszenia konkretną pomoc, mówi pani Monika.
Pomysłodawca tej działalności,
mieszkaniec Mosiny, w pełni aprobuje wybór Moniki Kujawskiej na
prezesa Stowarzyszenia, mało tego,
nie wyobraża sobie, że mogłoby
być inaczej. Dlaczego właśnie ona?
Odpowiedź jest prosta, pani Monika najbardziej ze wszystkich do tego
się nadaje.
Jakie są plany po reaktywacji Stowarzyszenia, po przerwie w działalności?
– Chciałabym sprostować, Stowarzyszenie cały czas działało, z tym, że
beze mnie. Na pewien czas odeszłam do pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Ale wróciłam z większym doświadczeniem.
Siedziba Stowarzyszenia Rozdaj Siebie będzie mieścić się przy ul.
Wawrzyniaka 13 w Mosinie, w nowo wybudowanym budynku Eskulapa – przychodni zdrowia. Wróciłam, żeby móc rozszerzyć tą działalność,
którą do tej pory prowadziliśmy. Bardzo zależy nam na kontynuacji tego,
co robiliśmy, czyli pomocy w kojarzeniu osób potrzebujących z osobami,
które mogą tą pomoc dać. Pomoc w rozumieniu wszelakim, od materialnej po duchową, czyli modlitwę wsparcia, na przykład. I to jest główny
cel, który tak naprawdę nie potrzebuje wielkich środków finansowych,
tylko ludzi dobrej woli. I tego, żeby człowiek sam chciał dawać siebie...

W Polsce i na świecie funkcjonuje coś takiego jak bank czasu, bank dóbr,
gdzie ludzie pomagają, wykorzystując swoje umiejętności, doświadczenie, zawód - tym, którzy tego nie mają. Na przykład starsza pani potrzebuje pomocy w przekopaniu ogródka, sama tego nie może zrobić, ale
może zaoferować np. czas dla „przyszywanego wnuczka” i zaopiekować
się nim, poczytać mu bajkę. Jeśli
jest dobrze sytuowana materialnie
– może wspomóc ubogiego, itp.
To kojarzenie ludzi jest podstawą
naszego działania. „Co za siebie
rzucisz, przed sobą znajdziesz.”
Drugą rzeczą, ważną, jest to, żeby
uwrażliwiać na potrzeby człowieka. Nie jest tak, że pomagać mogą tylko
ci, którzy coś mają, czy są ku temu wykwalifikowani. Każdy z nas ma jakiś
zasób, dobro, którym może się podzielić. To jest ta chwila czasu na modlitwę, to jest wolontariat, który chcemy tutaj rozwinąć. To jest też przekazanie rzeczy, których już nie używamy, a które mogą przydać się innym

Rozdawać siebie?

Wolontariat
W Mosinie Monika Kujawska w 2006 r. założyła Lokalne Centrum Wolontariatu we współpracy z Centrum Wolontariatu w Poznaniu.
– Pozyskiwaliśmy wolontariuszy, głównie młodzież ze szkół mosińskich i gminnych. Ci młodzi ludzie pomagali dzieciom i swoim rówieśnikom, działali jakby na zasadzie starszy brat, starsza siostra, czyli odwiedzali młodszych podopiecznych i po prostu im towarzyszyli w czasie
wolnym. Grali z nimi w piłkę, odrabiali razem lekcje. Nawiązały się serdeczne więzi, obustronne. Pamiętam chłopczyka, którego wychowywała babcia, tata jest chory na stwardnienie rozsiane – leży, mama rodzinę

informacje

porzuciła. Babcia na tyle ile mogła, pomagała w wychowaniu wnuka, ale
to był już nastolatek, który miał potrzebę zagrania np. w piłkę. Przychodził do niego nasz wolontariusz, chłopiec był przeszczęśliwy, miał niejako starszego brata. To akurat troszkę źle się zakończyło, bo wolontariusz
z dnia na dzień przestał przychodzić. I ten chłopiec załamał się, kolejna
osoba, którą pokochał opuściła go. Przez to doświadczenie zrozumieliśmy, że trzeba takie decyzje podejmować odpowiedzialnie. Po tym zdarzeniu na szkoleniach wolontariuszy bardzo podkreślałam, że ta praca
jest dobrowolna i jeżeli jej się nie czuje – nie wolno zaczynać. Albo w
odpowiedzialny sposób zakończyć. Było jednak także mnóstwo pozytywnych doświadczeń.
Teraz po reaktywacji Stowarzyszenia, będziemy chcieli zachęcać też
inne osoby w Mosinie, nie tylko młodzież, do wolontariatu. Wolontariat
to nie tylko forma pomocy innym, ale i świetny sposób na nabycie
nowych umiejętności i kwalifikacji. Działanie w ramach wolontariatu może stać się pierwszym krokiem do wejścia na rynek pracy.
Monika kończy prawo, posiada już wszystkie uprawnienia do szkolenia wolontariuszy.
– Wolontariat owocuje ponadto zawarciem przyjaźni, miłością do drugiego człowieka, czasem na całe życie. Nasza pomoc ma jeszcze drugie
znaczenie, jesteśmy uzupełnieniem pracy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mosinie, który nie jest w stanie pomóc wszystkim potrzebującym. I my
trafiamy czasem do ludzi, którzy nie korzystają z pomocy, bo ich poczucie godności nie pozwala przyjść i prosić. Pomagamy im tak, żeby nie
czuli się upokorzeni. Takie osoby zazwyczaj poznaje się przypadkowo.
Rozdajmy trochę siebie
Liczą się dobrowolne wpłaty celowe, darowizny, każde wsparcie materialne. Można zostać członkiem naszego Stowarzyszenia i mieć wgląd na
to, co się tutaj dzieje, sprawdzić, że pieniądze nie marnują się. Wprowadzać swoje pomysły i doskonalić to, co się już dzieje lub zaproponować
nowe formy działania.
– Pieniądze są bardzo potrzebne, na przykład na dożywianie dzieci w
szkole, bo to nie jest tak, że państwo wszystkim dzieciom pomaga, pomaga jedynie tym, których rodziny nie przekraczają pewnego progu dochodu na jedną osobę, wyjaśnia pani Monika. - A ten próg jest bardzo łatwo
przekroczyć, to nie znaczy, że jak jest to powyżej 500 złotych na osobę
w rodzinie, to jest się rodziną, którą stać na wszystko. Bieda najbardziej

Bezpieczne miejsce
do kąpieli na Gliniankach

O

d 14 lipca na tzw. Gliniankach w Mosinie można oficjalnie się kąpać. Kilka tygodni trwały prace nad przystosowaniem tego miejsca do kąpieli. Poszerzono
i przygotowano plażę, postawiono przebieralnię, wyrównano teren, stworzono warunki do parkowania samochodów na parkingu. Postawiono kosze na śmieci i toalety
typu toi-toi. Nad bezpieczeństwem osób
kąpiących się do końca sierpnia br. będzie
czuwało dwóch ratowników w godzinach
od 11-19.00. Kolejny etap zagospodarowania tego terenu przyczyni się do zwiększenia jego atrakcyjności.
(red.)
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odbija się na dzieciach. Dożywianie dzieci w szkołach to nasze bardzo
ważne działanie, gdzie bez wpłat osób fizycznych czy firm nie moglibyśmy zagwarantować żadnemu dziecku wykupienia obiadów w szkole. A
niestety w gminie są dzieci dla których ten obiad bardzo wiele znaczy...
Ponadto są osoby, które naprawdę nie mogą znaleźć pracy, długo bezrobotne lub są rodzicami dzieci niepełnosprawnych. I jest taka możliwość,
która się rozwija – ekonomia społeczna, czyli np. zakładanie spółdzielni socjalnych dotowanych przez państwo, działających na podobnych
zasadach jak stowarzyszenia, które mogą uzyskiwać dotacje i wsparcie
zewnętrzne. Marzy mi się taka spółdzielnia w Mosinie dla ludzi, posiadających umiejętności i nie mających możliwości ich wykorzystania. Spółdzielnie są wieloaspektowe, każda osoba może coś wnieść. Jeśli są to panie

Monika Kujawska

umiejące szyć, możemy stworzyć punkt usług krawieckich. Mogą to być
też usługi gastronomiczne, bo są panie, które świetnie gotują i pieką ciasta.
Monika Kujawska jest kopalnią wiedzy na temat możliwości pomocy
ludziom ubogim (duchowo i materialnie). I co najważniejsze ma wielkie
serce i piękną duszę. Działa razem z innymi członkami o podobnych zaletach. Wszyscy deklarują gotowość do pracy na rzecz drugiego człowieka,
bez czerpania z tego korzyści. Oni już wiedzą, że kiedy się daje, jeszcze
więcej się otrzymuje.
Zapraszamy do dzieła. Tel. 510 697 056.
E.B
PS
Od tego numeru gazety, jedna strona będzie co miesiąc poświęcona
Stowarzyszeniu Rozdaj Siebie. Ponadto nasz miesięcznik będzie ściśle
współpracował z tą organizacją, a co za tym idzie gwarantował niejako
świeże informacje i propozycje dla najbardziej potrzebujących. Autorka
niniejszego artykułu ma nieśmiałą nadzieję, że uda się dzięki temu poszerzyć w Mosinie krąg osób z dobrymi sercami...

kolekcjoner
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Jak podają źródła kolekcjonerskie –
guziki były przedmiotem zbieractwa
w Polsce już w XVIII wieku. Spośród
niezliczonych rodzajów, najbardziej
pożądane były guziki wojskowe. Wojskowy guzik mundurowy tak ściśle
związał się z naszym godłem państwowym – znakiem orła, że trudno sobie
wyobrazić polski mundur bez tego
elementu.

W

ielu z nas sądzi, ze jest to tradycja
bardzo stara sięgająca zamierzchłej przeszłości. Tymczasem źródła historyczne odsłaniają nam zaskakującą
prawdę, że guzik na polskich mundurach
ze znakiem orła pojawił się w wojsku
polskim dopiero w XX wieku. Wcześniej
w XIX w. podstawowym elementem
graficznym guzika wojskowego był numer pułku danej jednostki. Do najcenniejszych, zachowanych egzemplarzy
guzików z orłem należą guziki z czasów
Księstwa Warszawskiego, pochodzące
z pierwszej poł. XIX w. Natomiast bardzo
cenione i bardzo poszukiwane są wśród
zbieraczy guziki wojskowe z okresu Królestwa kongresowego. Okazuje się, jak
podają historycy, że w tym czasie mundury z guzikami ze znakiem orła nosiła
ściśle określona, nieduża grupa wojskowych. Byli to generałowie, adiutanci
i sztabowcy. Były to guziki srebrne bądź
posrebrzane z orłem na awersie. Guziki te
określane są przez zbieraczy jako „generalskie”.
Po upadku Powstania Listopadowego

przestało istnieć regularne wojsko polskie.
W czasie powstań 1948 i 1963 r., przy improwizowanych mundurach sporadycznie używano guzików wzoru z okresu
Królestwa Kongresowego, tzn. z orłami.
Takie guziki utrwaliły się właśnie w świadomości dążących do wolności Polaków
jako typowe guziki polskie. I właśnie taki
guziki przyjęto w 1914 r., kiedy w zaborze
austriackim utworzono Legiony Polskie.
Należy dodać, że w pozostałych zaborach nie zezwolono na takie demonstrowanie symboli narodowych Polski. W Rosji noszono guziki z dwugłowym orłem
carskim. W innych krajach, gdzie organizowano wojsko polskie noszono też różne guziki i tak we Francji noszono mundury z guzikami Legii Cudzoziemskiej.
Masowa produkcja polskich guzików
wojskowych nastąpiła po ukazaniu się
w kwietniu 1917 r. przepisów ubiorczych
dla Polskich Sił Zbrojnych. Zamieszczono
tam rysunek guzika z orłem historycznym, nawiązującym do jego formy z czasów Księstwa Warszawskiego.
Reasumując ten krótki przegląd dziejów guzika wojskowego, stwierdzić trzeba, że polski guzik wojskowy, sięgający
tradycji czasów księstwa Warszawskiego,
pomimo zmiany stylu i technologii do
dziś zachował swój charakter narodowy.
Zachował symbol, drogi dla każdego Polaka – znak orła.
To tyle o dawnych guzikach wojskowych. Po nich najbardziej rozpowszechnione jest zbieranie guzików liberyjnych.
Pod pojęciem stroju liberyjnego rozu-

miemy strój cywilny, trochę podobny do
munduru, w jaki wyposażona była męska
służba prywatna w dawnych dworach
i pałacach. Ponadto liberyjny strój obowiązywał i obowiązuje nadal portierów,
woźnych, szwajcarów w wysokiej klasy
hotelach. Ponieważ strój liberalny jest
pochodną munduru wojskowego i stroju cywilnego, postanowiono, że będzie
wyróżniał się widoczną formą i tematyką
guzików. Najczęściej spotyka się okazy
z koronami odpowiadającymi tytułowi
szlacheckiemu.
Guziki z koronami produkowano masowo, podczas gdy drugi rodzaj guzika
tj. herbowego był wykonywany na indywidualne zamówienie i w określonej ilości. Cechą guzików liberyjnych robionych
na prywatne zamówienie były mocno
eksponowane monogramy właścicieli
dworów i pałaców.
Do bardzo poszukiwanych przez zbieraczy należą guziki Kolei Warszawsko
-Wiedeńskiej. Dużą rzadkość stanowią
guziki z dawnych terenów zaboru rosyjskiego, bardzo duże, o średnicy 32 mm
i, co ciekawe, podobno trafiały się partie
guzików robionych ze srebra, a generalskie bywały nawet pozłacane.
Guziki liberyjne są nadal wdzięcznym
przedmiotem zbieractwa ze względu
na dużą różnorodność form i treści, bogactwo informacji, jakie w sobie kryją,
a przede wszystkim dlatego, że są dokumentem minionych bezpowrotnie czasów.
Henryk Pruchniewski
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Latynoamerykański
punk progresywny
W

łaśnie minęła dziesiąta rocznica
wydania albumu, który zapisał
się już jako klasyka gatunku, swoisty kanon nowoczesnego podejścia do rocka
progresywnego. Rocznica ta pokrywa
się jednak z zakończeniem działalności
zespołu, który ów album nagrał. Chodzi
o amerykańską grupę The Mars Volta,
wspomnianą płytą jest natomiast dzieło
zatytułowane tajemniczo „De-Loused in
the Comatorium”.
Trzon grupy stanowi portorykański gitarzysta Omar Rodriguez-Lopez – kompozytor nadający swoją gra charakterystyczne brzmienie albumów grupy. Te
stanowią wielowątkowe zabawy dźwiękami, chaos przeradzający się w harmonijne pasaże, kończące się zazwyczaj
inną kawalkadą brzmień. Ich muzyka ma
w sobie coś pierwotnego i nieokrzesanego, jak gdyby pochodziła z samego serca
latynoamerykańskiej dżungli. Opisywana
tutaj płyta jest tego najlepszym dowodem – wystarczy wsłuchać się w odgłosy
natury z początku utworu „Televators”, by
przekonać się, skąd panowie czerpią niektóre inspiracje. Całość to niespokojna,
tajemnicza ballada z lekkim podtekstem
psychodelicznym. Mimo, iż niezbyt rozbudowana i szybka, to stanowi pogląd na

muzykę zespołu. Podobnie jest z otwierającym płytę „Son Et Lumiere”, który jest
krótkim przedsmakiem, swoistą „ciszą
przed burzą” mającą nastąpić na dalszej
części albumu. Już od początku lekko nie
jest – tajemnicza ekipa przechodzi od
razu do rzeczy w niemalże punkowym
„Inertiatic ESP”, który powoli przemienia
się w latynoamerykańskie rytmy, cięte,
gitarowe riffy i sporadyczne spowolnienia. Naprawdę dużo dzieje się na podczas
tych czterech minut trwania utworu.
Już sam początek płyty pozwala odkryć
fenomen zespołu The Mars Volta – łącznie
naprawdę wielu gatunków muzycznym
w spójną, chaotyczną całość. Zmieszać
ze sobą punk z rockiem progresywnym,
czyli dwa zdawałoby się wzajemnie wykluczających się gatunki? Dla nich nie
stanowi to zbyt wielkiego wyzwania.
Mamy ty krótkie, instrumentalne „Tira Me
a las Arañas", brzmiące niemal amatorsko,
ale wciągające swoim hipnotycznym klimatem. Latynoskie rytmy z „Drunkship Of
Lanterns” prowokują do tańca, przechodząc po chwili w mocny, gitarowy atak.
Nastrojowa „Eriatarka” zmienia się stopniowo niczym kalejdoskop. Inspirujący
utwór, który z mieszaniny wielu sprzecznych ze sobą dźwięków tworzy przy-
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awet kilkaset złotych wydajemy każdego roku na
szkolne podręczniki dla swojego dziecka. O wiele taniej
zapłacimy w Mosinie przy ul.
Modrzewiowej 2. Już od 3 lat
istnieje tutaj możliwość nabycia używanych książek o 50%
taniej w stosunku do ich nowych odpowiedników. Kupując np. cały komplet książek do
gimnazjum mamy możliwość
zaoszczędzenia nawet 300 zł.
Właścicielka prowadzi też duży
sklep w Poznaniu, dzięki czemu
asortyment stale się powiększa, i nawet w przypadku braków pozycji na półkach można
zrealizować zamówienie w najbliższym czasie, bezpośrednio
w Mosinie bez potrzeby niepo-

trzebnego wyjazdu do Poznania.
Oprócz sprzedaży podręczników
prowadzony też jest ich skup, dzięki czemu oszczędność zaopatrzenia
dziecka w podręczniku może być
jeszcze większa.

Używane podręczniki
Zapraszamy do zakupu
używanych podręczników
Książki tańsze o 50% w stosunku do nowych
Oferujemy książki w dobrym stanie
do szkoły podstawowej od 4 klasy,
gimnazjum i średniej
Rodzicu, zaoszczędź nawet 300 zł *
(dot. kompletu książek do gimnazjum)

Skupujemy również aktualne podręczniki
Mosina ul. Modrzewiowa 2
Czynne od pon.-pt. od godz. 18
Tel. 514 440 124
www.uzywanepodreczniki.com

jemny, letni klimat. Być może to przez te
latynoskie smaczki ich muzyka brzmi tak
ciepło, pełno w niej świeżej energii oraz
pozytywnego nabuzowania. Kulminacją
całej imprezy jest majestatyczny „Cicatriz
ESP” – ponad 12 minut łamanych rytmów, eksperymentów, natłoku różnych
melodii przerwanych w środkowej części psychodelicznymi dźwiękami. Jest to
także popis umiejętności oraz kwintesencja gitarowego stylu Omara Rodriguez-Lopeza – od solówek po przeciąganie
pojedynczych, frapujących odgłosów.
Warto nadmienić, że na gitarze basowej
zespół wspiera słynny Michael Balzary,
a na gitarze John Frusciante (obaj z grupy
Red Hot Chili Peppers). Słychać tu zwłaszcza dopracowaną technikę tego pierwszego, który swoją doskonałą grą dodaje
albumowi dodatkowego ciepła i kolorytu. Osobną kwestią są teksty oraz tytuły
piosenek na samym albumie. Wydaje się,
że osoba, która nie ma stosownego, filologicznego wykształcenia, po prostu nie
będzie w stanie odkryć ich głębi. To już
ogromne wyzwanie dla fanów tłumaczenia zbyt trudnych słów z pogranicza różnych języków, nie tylko angielskiego. Idealnie koresponduje to z ich wielobarwną,
i nieprzewidywalną muzyką.
Żal, że panowie zakończyli swoją działalność. Mieli na koncie same dobre albumy, w tym jeden naprawdę wybitny.
Pokazali na nim, że rock progresywny
ma inne, nieodkryte oblicza. Że wcale
nie musi to być muzyka nadęta, niszowa,
będąca przerostem formy nad treścią.
Panowie z The Mars Volta potwierdzili
to na swoich dalszych albumach, rozwijając inne środki wyrazu. Naprawdę wart
polecenia zespół, który pokazał, że rock
progresywny w XXI wieku to wcale nie
przeżytek, tylko ciągle aktualna ścieżka
muzycznych poszukiwań.
Wojciech Czeski
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Zatrudnimy od zaraz
mężżczyzn i k
kobiety
bi
d
do rozbi
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k
Dla osób z doświadczeniem w „mięsie” dodatkowe bonusy
Więcej informacji udzielimy telefonicznie:

882 110 445
882 111 566
CV proszę składać na:

info@zdmosina.pl

ROK ZAŁ.
ZAŁ 2001

SALON OKIEN i DRZWI
AUTORYZOWANY PARTNER:
A
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Nietuzinkowe ciuchy
(NAPRAWDĘ!) dobrych firm

znajdziesz i kupisz
bardzo tanio
w sklepie
z odzieżą używaną

NAJLEPSZE OKNA

w Mosinie
przy ul. Śremskiej 1
k/apteki Drive

tel. 788-968-571

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

KUPIĘ KAŻDĄ
PRZYCZEPĘ
KEMPINGOWĄ

płatność gotówką

e-mail: pasbud37@wp.pl 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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Sytuacja na parkingu mosińskiego rynku – dialog
(dawna epoka przedparkometrowa):

–A

dzień dobry panu, witam pana,
panie szanowny, daj pan dwa
złote, tylko dwa złote na zupę zbieram, autka przypilnuję, co? Cały czas będę miał je
na oku, nic mu się nie stanie i możesz pan
iść spokojnie na zakupy, proszę pana (mimo
rannej godziny gościu stara się robić wrażenie trzeźwego jak niemowlę).
– Panie, bardzo dziękuję, ale ja tylko na
chwilę i zaraz wracam, bardzo dziękuję, ale
może innym razem skorzystam chętnie, coś
muszę zobaczyć i wracam.
– Panie, to daj pan chociaż złocisza jednego, no nie bądź pan taki, dzień ładny się
zaczyna, a żyć jakoś trzeba, co nie?
– Panie, nie mam czasu na takie pierdoły i
daj mi pan spokój.
– No panie szanowny, nie bądź pan taki
nerwowy, chociaż pół złocisza, no nie bądź
pan taki, daj pan.
– A na co panu, ładnie to tak ludzi zaczepiać, do roboty lepiej byś się pan zabrał, panie.
– Panie kochany, na zupę zbieram, na
zupę, to grzech jakiś, firmę zamknęli i widzisz mnie pan tutaj.
– Dobra, panie ja chciałem się coś dowiedzieć o tym waszym elegancie, nie wiesz
pan gdzie on może być, nie słyszałeś pan
coś o nim, pan jesteś z Mosiny? Dam chęt-

nie te dwa złote nawet, ale pomyśl pan, nic
pan o nim nie wiesz?
– Panie, ja tam nic nie wiem, nic nie widziałem, słowo daję, nic sobie nie mogę
przypomnieć, jak bogackiego panie, na
bank. Może jakiś elegant, jak to pan powiedziałeś, tutaj był, nie wiem i nic więcej pan ode mnie nie wyciągniesz panie,
a na co to panu, tak porządnych ludzi jak ja
pan zaczepiasz i zeznania zaraz mam zdawać, śledztwo pan jakieś prowadzisz, czy
coś się stało? Oświadczam, że nic nie wiem
i nic nie widziałem. Widzisz pan, jaki jestem
uczciwy człowiek. Cały czas tutaj na rynku
nie stoję, to wszystkiego nie widzę, ale takiego gościa nie było. Wyglądasz pan na porządnego człowieka, a nie jakiś tam kapuś i
szkieł. Daj mi pan spokój, idę sobie.
– Panie, ale podobno tutaj gdzieś stoi
taka duża figura eleganta, wie pan, eleganta z Mosiny. O tę figurę mi chodzi, nie wiesz
pan gdzie to może być?
– Figurę powiadasz pan, o figurę się panu
rozchodzi, taki niby model, co? Panie szanowny, masz pan całkowitą rację, tak jest
panie szanowny, oczywiście, że stoi figura
jak byk, nad kanałem postawili, o tu zaraz
trzeba skręcić w prawo i przed mostem tak
na dół schodami wejdziesz pan na taki mały
placyk koło tego okularnika, kapujesz pan,

Prezentacja oferty podmiotów branży turystycznej i organizacji pozarządowych oraz informacje o bezpłatnych
szkoleniach dla przedsiębiorców, to
tematy, które między innymi były
przedmiotem spotkania, które odbyło
się 19 czerwca br. Urzędzie Miejskim w
Mosinie.

Kolejne spotkanie branży turystycznej

W

zięły w nim udział osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, zarządzające obiektami hotelowo-gastronomicznymi i rekreacyjnosportowymi, prowadzące ośrodki jeździeckie czy aktywnie działające w organizacjach pozarządowych związanych
z turystyką.
W pierwszej części spotkania miała
miejsce prezentacja oferty, jaką posiadają poszczególne podmioty, tak aby
stworzyć sieć kontaktów między nimi
oraz bazę kompleksowych informacji dla
turysty o tym, co może zobaczyć w okolicy, gdzie znaleźć nocleg, zjeść posiłek czy
aktywnie spędzić czas.
W kolejnej części omówione zostały
bezpłatne szkolenia dla mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw, dofinansowane
z Unii Europejskiej. Najbliższe szkolenie

z arkusza kalkulacyjnego MS Excel odbędzie się w dniach od 5-7 lipca w Dymaczewie Nowym. Zainteresowane firmy
zapraszamy do zgłaszania się do udziału.
Szczegółowe informacje znajdują się na
www.mosina.pl.
Podczas spotkania omówiono także

dobrze mówię panie szanowny i na środku
tak trochę z boku stoi taki laluś, picuś-glancuś i się patrzy. Nie wiem czemu akurat,
panie szanowny, tam go ustawili, ale nie powiem, nie powiem wcale mi teraz nie zawadza, stoi panie i szlus. Kolega jeden mi tylko
mówił, że podobno od jakiegoś Francuza się
wzięło, chyba od samego Napoleona. Ale to
było hen kiedyś i może nieprawda. Wzięliby
i normalnie napisali, czemu tam stoi model jeden, to człowiek by wiedział. A tak
stoi i stoi. Fakt, że mi tam akurat kompletnie nie zawadza. Panie, jak na delegację
się jeździło kiedyś w Polskę i człowiek powiedział, że jest z Mosiny, to często było
słychać zaraz: „a, to pan jesteś elegant
z Mosiny!” i widzisz pan, wszyscy nas znają.
Panie, teraz jestem chwilowo od paru lat
bez roboty i na Napoleona mnie normalnie nie stać. To co, dasz pan te pięć złotych,
bądź pan człowiek.
Roman Czeski

wspólnie zrealizowane inicjatywy, w tym
tablice z mapą turystyczną Gminy Mosina
oraz rozmawiano o kolejnych pomysłach
i planach na przyszłość.
Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy na kolejne spotkanie – już po
wakacjach.
(KA)
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„Witaj Ojcze Święty! Zo
Umocnij naszą wiarę!”
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. VI (część I, II, III, IV i V dostępne w Internecie – www.gazeta-mosina.pl zakładka:
wydania archiwalne).

P

o odwołaniu brata Mariana z pracy
w sekretariacie prymasa Polski, Józefa Glempa zostały mu zlecone obowiązki
kierowcy biskupa Jana Czerniaka – emeryta w Gnieźnie. Po reorganizacji diecezji,
której ogłoszenie nastąpiło z udziałem ks.

grzymce papieskiej, gdyż były jakieś małe
problemy między służbami watykańskimi
a Biurem Ochrony Rządu, opowiada brat
Marian. – Znałem język włoski i zwyczaje panujące wśród służby watykańskiej,
znałem wszystkich biskupów w Polsce,

arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce i po nominacji
ks. biskupa Henryka Muszyńskiego na Arcybiskupa Metropolii Gnieźnieńskiej brat
Marian został jego kierowcą. Zaczął się kolejny etap w życiu brata.
– W 1991 roku miał przyjechać do Polski Ojciec Święty. Ksiądz biskup Alojzy
Orszulik zaproponował mi udział w piel-

to ułatwiało mi współpracę przy obsłudze pielgrzymki. Do obowiązków grupy,
w której pracowałem, składającej się
z służby watykańskiej i BOR należało po
przylocie Papieża odebranie bagaży i darów, odpowiednie ich posegregowanie
i dostarczenie w wyznaczone miejsca.
Potem trzeba było też zebrać i zabezpieczyć dary, które Ojciec Święty otrzymał

w Polsce i zapakować je tak, aby bezpieczne dotarły do Watykanu.
Wczesnym rankiem 1 czerwca 1991 r.
wyjechaliśmy z Gniezna do Koszalina
z biskupem B. Wojtusiem i jego kierowcą
p. Bronkiem na IV pielgrzymkę ojca Jana
Pawła II do Ojczyzny.

Tak rozpoczęła się nowa praca
brata Mariana – obsługa pielgrzymek papieskich
Na lotnisko dotarli szczęśliwie, wszystkie
trasy po drodze obstawione były służbami
porządkowymi. Domy na trasach przejazdu były przez Polaków pięknie udekorowane.
– Na lotnisku odnalazłem pracowników
BOR, z którymi miałam pracować przy
obsłudze Ojca Świętego i jego orszaku, liczącego 28 osób. Nadleciał samolot z Rzymu i zapanowała wielka radość. Podczas
oficjalnych powitań Papieża zapoznałem
się z ochroną watykańską. Wypakowaliśmy bagaże do ciężarówki i pojechaliśmy
do seminarium w Koszalinie. Potem mogłem już wziąć udział w uroczystościach.
Podczas poświęcenia seminarium miałem
możliwość porozmawiania z Papieżem.
Drugiego dnia pielgrzymki Papież spotkał się z Wojskiem Polskim. Potem nastąpiły przygotowania do przelotu do
Rzeszowa. Załadowaliśmy bagaże do samolotu TU 154 i polecieliśmy razem z Ojcem Świętym.
W południe w Rzeszowie rozpoczęła
się Msza św. pontyfikalna pod przewodnictwem Papieża, w trakcie której Ojciec
Święty ogłosił błogosławionym sługę Bożego – Józefa Sebastiana Pelczara.
W tym czasie ekipa brata Mariana jechała już do Lubaczowa przygotować nocleg
dla Ojca świętego i całego orszaku.
– Gdy Ojciec Święty wyruszył na spotkanie z wiernymi w Lubaczowie my jechaliśmy już do Kielc przygotowywać następny
nocleg. Na lotnisku w Masłowie koło Kielc
zerwała się potężna burza – niespodzianka z niebios, która jednak ludzi nie wystraszyła. Trwali wiernie, chociaż bardzo zmokli. W czasie tej Mszy dane mi było przyjąć
Komunię św. z rąk Ojca Świętego. Po Mszy
wróciliśmy do rezydencji biskupa Szymeckiego.
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bacz, ile masz dzieci.
Kolejnym miejscem odwiedzin był Radom. Następnym Białystok – 5 czerwca
i Olsztyn. W tym dniu swoje urodziny obchodził inspektor generalny watykańskiej
służby bezpieczeństwa, odpowiedzialny
za bezpieczeństwo Ojca Świętego – Camillo Cibin. Z tego powodu kolacja miała
być uroczysta. Dostałem bojowe zadanie
przygotowania urodzinowego tortu. Ale
w tym czasie w Olsztynie obowiązywał
zakaz Sanepidu robienia ciast z kremem
(chodziło o salmonellę i zakaz używania
jajek). Kłopot był więc niemały. Na szczęście zakaz nie dotyczył sióstr zakonnych,
które przygotowały dwa torty.
Włosi z mojej grupy zabrali się do gotowania makaronu, gdyż zamierzali zrobić
niespodziankę swojemu szefowi – inspektorowi. Siostry znalazły się w kłopocie,
ponieważ przygotowały już posiłek. Włosi
jednak nie ustąpili, bo uważali, że posiłek
bez spagetti nie jest żadnym posiłkiem.
I postawili na swoim. Włosko-polska kolacja upłynęła w atmosferze radości.
Kolejny dzień 6 czerwca był pielgrzymką do Włocławka, następny do Płocka.
– Wziąłem udział w nabożeństwie czerwcowym w katedrze, potem był obiad
w rezydencji biskupa Kamińskiego. Po
obiedzie miałem zaszczyt przedstawić
Ojcu Świętemu „moją załogę” – panów
z BOR, z którymi współpracowałem. Byli
z tego bardzo zadowoleni – Ojciec Święty
podziękował im za trud i troskę, obdarował różańcami i każdemu uścisnął dłoń.
Rano 8 czerwca nie było widać świata,
tak wielka była mgła. W środkach masowego przekazu ogłoszono, że jeżeli mgła
nie ustąpi, Papież uda się do Warszawy
drogą lądową, a nie powietrzną. Na szczęście wypogodziło się i helikopter papieski
wystartował do stolicy.
Ruszył także nasz konwój, w którym jechała też policja, na początku i na końcu,
samochodami na sygnale. Ogromne było
poruszenie po drodze, bo wiele osób wybiegło ufając, że w kolumnie jedzie Ojciec
Święty, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w mediach, z powodu mgły.

Dotarliśmy do Warszawy
na ostatni postój
W ciągu dwóch dni odbyło się wiele
uroczystości, np. Te Deum w katedrze
z okazji 200 rocznicy Konstytucji 3 Maja,
czy otwarcie II Krajowego Synodu Plenarnego, spotkania w nuncjaturze, w Teatrze
Wielkim, w kościele ewangelicko – habs-

burskim, w Katedrze Polowej, w sekretariacie Episkopatu Polskiego. Na zakończenie Papież odprawił Mszę św. na Agrykoli.
W dzień odlotu Ojca Świętego do Wa-

tykanu pojechaliśmy z bagażami i darami
na lotnisko. Po załadowaniu ich do samolotu pożegnaliśmy się z funkcjonariuszami
BOR. Przybył Papież i wygłosił ostatnie
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przemówienie, następnie pożegnał się
z zebranymi.
Ojciec Święty wszedł do samolotu ostatni i maszyna ruszyła na pas startowy. Czekaliśmy aż samolot wzbijający się w niebo
zniknie nam z oczu. Rozstaliśmy się z życzeniem spotkania podczas drugiego etapu papieskiej pielgrzymki – w Częstochowie, na Światowym Spotkaniu Młodzieży.
Nastąpiło ono dwa miesiące później.
Nasza mała grupa obsługująca pielgrzymkę poleciała małym samolotem do Krakowa. Tam mieliśmy czekać na lotnisku na
przylot Papieża. Kiedy samolot wylądował
ujrzeliśmy uśmiechniętego Ojca Świętego, wiwatowalismy z radości. W trakcie oficjalnego powitania przeładowaliśmy bagaże do samochodów BOR i pojechaliśmy
do rezydencji biskupiej na ul. Franciszkańskiej w Krakowie, gdzie były przygotowane pokoje dla Ojca Świętego.
W tym pierwszym dniu Jan Paweł II nawiedził szpital dziecięcy w Krakowie Prokocimiu, następnie poświęcił budynek Papieskiej Akademii Teologicznej. Na Rynku
w Krakowie odprawił Mszę. św., w trakcie
której wyniósł do chwały ołtarzy Anielę Salawę. Wieczorem z okna na Franciszkańskiej
przemówił do czuwającej przed rezydencją
młodzieży i potem pożartował z młodymi,
zachęcając do udziału w VI Światowym
Dniu Młodych w Częstochowie.

14 sierpnia Ojciec Święty udał się do
Wadowic, aby konsekrować kościół
św. Piotra Apostoła. Po liturgii przemówił
do zebranych z balkonu: „Cieszę się bardzo, że macie tutaj ten kościół, takie miejsce, skąd papież może przemawiać, Urbi
et Orbi. Bóg zapłać. Teraz trzeba jechać do
Częstochowy”.
Z Wadowic Ojciec Święty pojechał na
Jasną Górę i zastał tam radość i ożywienie,
ogromny entuzjazm młodzieży. Niezliczone rzesze młodych z całego świata, z 80
krajów.

Wielojęzyczny, kolorowy, roześmiany, rozgadany i rozmodlony tłum
Kiedy Papież wszedł na szczyt jasnogórski powitał Go jeden wielki krzyk radości.
Po oficjalnych powitaniach przywitał Jana
Pawła II przedstawiciel młodzieży: „Witaj
Ojcze Święty! Zobacz, ile masz dzieci.
Umocnij naszą wiarę! Mów nam o miłości. Prowadź nas do Chrystusa”. Młodzież z wielką uwagą słuchała słów Papieża, także później, kiedy w czasie nocnego
czuwania przemawiał, rozwijając trzy słowa Apelu Jasnogórskiego: Jestem, pamiętam, czuwam.
O tym spotkaniu tak pisze kardynał Stanisław Dziwisz w książce „Świadectwo”:
„Ojcu Świętemu zapadło w serce wspo-

mnienie Dnia Młodzieży na Jasnej Górze
w Częstochowie w 1991 roku. Niewiele
wcześniej runął Mur Berliński. I oto przed
obliczem Matki Bożej spotkali się młodzi
ze Starego Świata z tymi, którzy niedawno
wyzwolili się z jarzma komunizmu. Było
to zaskoczenie dla obydwu stron. Młodzi
z zachodu odkryli świeżość wiary rówieśników z Europy Środkowo-Wschodniej,
a ich koledzy ze Wschodu zrozumieli, że
również na Zachodzie szerzy się żywa wiara, zaangażowana w sprawy społeczne. To
spotkanie utwierdziło jedność młodych
w wymiarze ogólnoświatowym”.
Dla brata Mariana bardzo cenna była
możliwość codziennego kontaktu z Ojcem Świętym, nazywa to prawdziwym
szczęściem, największą łaską od Boga.
– Także liczba osób przyjmujących
Komunię św. z rąk Papieża była zwykle
ograniczona. Ja nie miałem takiej bariery,
zawsze byłem blisko i mogłem dostąpić
tego zaszczytu.
Brat Marian miał świadomość tej ważności, wyjątkowości swojej posługi i możliwości kontaktu z Papieżem. Po latach,
dzisiaj, kiedy nie ma już Jana Pawła II docenia tą wyjątkową łaskę służenia Wielkiemu
Polakowi, Świętemu, następcy apostoła
– św. Piotra, namiestnika Chrystusa.
Wysłuchała i spisała Elżbieta Bylczyńska
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Spotkanie po 60. latach

60 rocznica ukończenia Szkoły Podstawowej w Mosinie
22.06.2013 r.

D

nia 22 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie po 60. latach
od ukończenia szkoły podstawowej w Mosinie rocznika 1939. Absolwenci spotkali się w kościele na Mszy świętej,
a następnie udali się do restauracji Działkowiec na poczęstunek,
rozmowy, wspomnienia i wspólne oglądanie starych fotografii.

W

sobotę 15 czerwca odbyła się
trzecia droga Świętego Jakuba,
zorganizowana przez mosińską Akcję Katolicką. Pielgrzymi biorący w niej udział
swoją drogę rozpoczęli w Mosinie, w parafii pw. św. Mikołaja, a zakończyli w Żabnie
w parafii pw. Świętego Jakuba Apostoła.
Uczestnicy Drogi Jakubowej zatrzymali
się również przy grobach w lasach okalających miasto, gdzie znajdują się szczątki
ludzi pomordowanych przez hitlerowców.
Okupanci niemieccy w latach 1940-1943
dokonali licznych egzekucji ludności cywilnej. Przy okazji nawiedzenia tychże
grobów, była okazja zdobycia szerszych
wiadomości na temat tych egzekucji i pochówków.
Przez Żabno przebiega trasa kierująca
pielgrzymów do Santiago de Compostela, która jest częścią Wielkopolskiej Drogi
św. Jakuba odtworzonej w Polsce. Fragment drogi św. Jakuba w okolicach Żabna
wchodzi w skład europejskiej sieci szlaków
pielgrzymich, prowadzących do grobu św.
Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Odcinek ten ma długość ok. 235 km.
Szlak wiedzie z Gniezna przez Poznań do
Głogowa, gdzie łączy się z dolnośląskim
etapem Drogi. Szlak jest oznaczony w terenie symbolem białej muszli, z wpisanym

Pierwsze spotkanie miało miejsce 10 lat temu w Mosińskim Ośrodku kultury, wtedy to przybyło 51 osób, obecnie – były 34 osoby.
Wszyscy bawili się doskonale, obiecali sobie, że jak tylko zdrowie dopisze, spotkają się za rok.
Jola Szymczak

czerwonym krzyżem. Znaki prowadzące
pielgrzymów można znaleźć na słupach
i drzewach na trasie Drogi. Szlak jest także
odtworzeniem trasy historycznego traktu
handlowego północ-południe, z Wielkopolski przez Łużyce do Czech.

Od Świętego
Mikołaja do
Świętego Jakuba
W Żabnie pielgrzymów powitał ksiądz
proboszcz Waldemar Babicz, który poprowadził modlitwę w kościele. Kolejnym miejscem, w którym zatrzymali się
uczestnicy Drogi Jakubowej był dom
parafialny, gdzie przybyszów miło przyjęła Akcja Katolicka z Żabna. Wrażeniami
z pielgrzymowania do Santiago de Compostela podzielili się z nami państwo
Renata i Jakub Skuteccy. Była też okazja
obejrzeć zdjęcia z trasy, jaką przeszli.
Katedra w Santiago de Compostela
jest jedną z najważniejszych świątyń piel-

grzymkowych. Jest to miejsce docelowe
Drogi Świętego Jakuba, miejsce gdzie
znajdują się relikwie Św. Jakuba Większego, jednego z dwunastu apostołów,
uczniów Jezusa Chrystusa.
Święty Jakub Apostoł zginął śmiercią
męczeńską w Jerozolimie. Jego ciało zostało wkrótce przeniesione do Galicji. Za życia
miał prowadzić działalność misyjną na Półwyspie Iberyjskim. W dobie prześladowań
chrześcijan zamieszkujących ten teren,
w III w. grób wraz ze szczątkami św. Jakuba został porzucony. W 813 r. szczątki
apostoła zostały odnalezione dzięki, jak
głosi tradycja, eremicie Pelayo, który podczas swoich poszukiwań w nocy widział
deszcz gwiazd spadających na pobliskie
wzgórze. Podzielił się swoją wizją z miejscowym biskupem Teodomirem z Iria,
który zleciwszy zbadanie sprawy odkrył
kamienny grobowiec zawierający szczątki świętego męczennika. Wybudowano
w tym miejscu kościół, a nazwa Compostela (pochodzi z łacińskiego campus stellae – co oznacza pole gwiazd), przypomina cudowne wydarzenie związane z tym
miejscem. Santiago de Compostela obok
Jerozolimy i Rzymu jest miejscem, do którego zmierzają najliczniejsze pielgrzymki.
Anna Kreczmer
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Praca w Niemczech
Gwarantujemy:
Legalną formę współpracy
Atrakcyjne zarobki + opłacony ZUS
Dodatkowe ubezpieczenie
Terminowe wypłaty wynagrodzenia
Pełną organizację i pokrycie kosztów
podróży do i z Niemiec

Opieka
nad osobami
starszymi

ODZYSKAJ

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

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

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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Opatrzność Boża nas poprowadzi,
bądźmy dobrej myśli
W

niedzielę 7 lipca 2013 roku mieliśmy okazję uroczystego spotkania z wyjątkowym gościem – J. Em.
Kardynałem Marianem Jaworskim. To
już trzeci raz zawitał do Puszczykowa
ten wielki przyjaciel błogosławionego
Jana Pawła II. Pierwsza wizyta odbyła się
15 maja 2011 roku jako dziękczynienie
za beatyfikację JP II i poświęcenie Sali im.
Jana Pawła II w Puszczykowie, w następnym roku 16 października przeżywaliśmy
wprowadzenie do kościoła św. Józefa
relikwii Błogosławionego i teraz – jakże
uroczyste nadanie tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Puszczykowa. Przeżyliśmy dwa dni spotkań i rozmów z emerytowanym już dziś metropolitą lwowskim,
także licznymi gośćmi, którzy zjechali na
tę okazję do Puszczykowa. W niedzielę,
po poświęceniu nowej części domu parafialnego, ks. kardynał posadził pamiątkowe drzewo – czerwony (kardynalski)
buk. Także pobłogosławił i poświęcił

w kościele nowy obraz Jezusa Miłosiernego. Mając to wszystko w pamięci, będziemy dzięki temu pielęgnować wspomnienie przyjaciela, jakim stał się dla nas
jego eminencja, dziękując Opatrzności
Bożej za dar spotkania tak zacnego kapłana w naszym życiu.
Msza św. koncelebrowana była dziękczynną modlitwą w intencji władz miasta

Puszczykowa za przyznany tytuł kardynałowi. Oficjalna część uroczystości wręczenia tytułu Honorowego Obywatela
odbyła się w Sali im. Jana Pawła II, z udziałem gości m.in.: z Ukrainy – ks. dziekana
Kazimierza Halimurki, o. Andrzeja Wichowskiego – Prowincjała Zgromadzenia Ducha Św., kapłanów, ojców i sióstr
z bratnich, puszczykowskich zakonów,

burmistrza i przedstawicieli Rady Miasta, prezesa i członków Stowarzyszenia
Pamięć Jana Pawła II, a także rodziny
ks. kardynała i licznych wiernych, mieszkańców Puszczykowa. Było wiele miłych
i gorących gratulacji, i podziękowań,
wzruszających słów i pamiątek w postaci,
medali, fotografii, wycinków prasowych.
Były okolicznościowe kartki wydane
przez Pocztę Polską, upamiętniające to
wydarzenie. Całej uroczystości towarzyszyła promocja albumu, autorstwa prof.
Zenona Błądka, naszego parafianina, poświęcona życiu i drodze kapłańskiej j. em.
ks. Marianowi Kardynałowi Jaworskiemu.
To jest przepiękne wydanie, zawierające ponad 400 stron dobrej wiedzy, tak
mało nam znanej, ale i ok. 1000 ilustracji,
w znacznej części pochodzących z prywatnych zbiorów kardynała. Każdy
uczestnik podczas poniedziałkowego
spotkania chciał kupić książkę i zdobyć
podpis kardynała i autora zarazem. To był
czas opowieści o życiu na Ukrainie, o odradzaniu się tamtejszego Kościoła, także
ciężkiego życia kapłanów i ludzi, tamtejszych „budowniczych”. Po relacji ks. Kazimierza Halimurki, prawie zawiązała się
grupa chętnych na wyjazd z pielgrzymką w tamte strony. Lwów, Stanisławów
i inne ciekawe miejsca czekają... Jak mówił ks. kardynał Opatrzność Boża nas poprowadzi, bądźmy dobrej myśli!
Jolenta Strabel
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II Dzień Aktywności Osób Niepełnosprawnych w specjalnym
ośrodku szkolno-wychowawczym im. Janusza Korczaka

D

nia 7 czerwca 2013 roku na terenie naszego Ośrodka
odbył się II Dzień Aktywności Osób Niepełnosprawnych.
Jest to impreza integracyjna, która jest dowodem na to, że
tolerancja jest bardzo ważna w stosunkach międzyludzkich, gdyż
przełamuje bariery i ułatwia komunikację pomiędzy osobami
pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi. Gościliśmy w Ośrodku
uczniów Gimnazjum z Pecnej, którzy przybyli na spotkanie wraz
z panią Małgorzatą Jankowiak i Magdaleną Grossy, uczniów ze
Szkoły Podstawowej z Pecnej, którzy przyjechali do nas ze swoją
panią, Elżbietą Wiśniewską i dyrektorem szkoły panią Małgorzatą
Sroczyńską. Uczniów klasy O c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Mosinie, którzy przybyli na spotkanie z panią Anną Balcerek –
Kałek oraz panią Anną Arlt – Stelmachowską. Wiktorię Repeć
uczennicę Szkoły Podstawowej nr 6 ze Śremu.
Dzień ten rozpoczął się występami artystycznymi. Jako
pierwsza wystąpiła uczennica naszego ośrodka Amanda Zeidler,
która zaśpiewała piosenki pt: „CHCĘ TU ZOSTAĆ” oraz „FAMILIJNY
ROCK AND ROLL” wraz ze swoim kolegą Sebastianem Gołębiem.
Następnie na naszej scenie pojawiła się Wiktoria Repeć, uczennica
klasy 6 Szkoły Podstawowej ze Śremu która jest jednocześnie
uczennicą Szkoły Muzycznej 1 stopnia. Zaśpiewała dla nas
piosenkę pt:„Laj,laj, laj” oraz zagrała na gitarze utwór„Romance for
Guitar” Jeffrey Goodmana. Kolejni na scenie wystąpili uczniowie
klasy O c, grając na flażoletach. Nastepnie występy należały już
do uczniów naszego Ośrodka. Uczniowie „zagrali” na gazetach
była to tzw.„Papierowa orkiestra Pana Kubika”. Na zakończenie
części artystycznej wszyscy mieli okazję obejrzeć przedstawienie
pt:„Nie myśl i patrz”, które zostało już wystawione na XIV Festiwalu
Sztuk Naszych Dzieci w Zamku w Poznaniu.
Po obejrzeniu występów, wszyscy uczniowie udali się na
zajęcia-warsztaty, lekcje otwarte, gdzie mogli zobaczyć, jakimi

Nagrody sportowe
przyznane

metodami są aktywizowani uczniowie na zajęciach każdego
dnia. We wszystkich salach odbywały się zajęcia prowadzone
przez nauczycieli SOSW, w których uczniowie mogli wziąć udział.
Zajęcia zorganizowane dla różnych kategorii wiekowych i z
uwzględnieniem możliwości rozwojowych uczniów. Były to m.in.
warsztat stolarski, warsztat tkacki, zajęcia w sali doświadczania
świata, warsztat garncarski, zajęcia sportowe, zajęcia warsztatowe
– prowadzone metodą scrapbookingu. Lekcja otwarta dla klas I-III
– legenda o poznańskich koziołkach” ,lekcja otwarta –„Bezpieczne
wakacje” ,zajęcia „Doświadczamy świat wszystkimi zmysłami”, „Na
łące” twórczość artystyczna dzieci. Stymulacja polisensorycznab
„Czekamy na lato” prowadzona dla oddziałów rewalidacyjnowychowawczych.
Na zakończenie spotkania wystąpili uczniowie ze Szkoły
Podstawowej z Pecnej , którzy recytowali wiersze Juliana Tuwima.
Dyrektor naszego Ośrodka pani Bożena Mazur, po krótkim
wystąpieniu pokroiła tradycyjny tort z logo szkoły oraz wręczyła
statuetki II Dnia Aktywności Osób Niepełnosprawnych. Zanim
jednak wszyscy wrócili do swoich szkół, udali się na poczęstunek.
Podczas trwania imprezy można było obejrzeć także wystawę prac
naszych uczniów oraz prezentację kwartalnika Notesik a także
prezentację zdjęć z I Dnia Aktywności. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za przyjęcie naszych zaproszeń oraz za to, że w tym
dniu byli z nami. Był to ważny dzień dla naszych uczniów, którzy
mogli zaprezentować swoje umiejętności i pokazać, jak dużo
potrafią. Dziękujemy za miłą atmosferę i wspólnie spędzony czas
Serdeczne podziękowania składamy sponsorom: Piekarni Limaro,
Hurtowni owoców i warzyw E. T. Grzechowiak
Agnieszka Kozak,
Magdalena Grześkowiak
i Łukasz Jankowiak

W

Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dniu 20 czerwca br. odbyła się uroczystość związana z podsumowaniem sportowego współzawodnictwa
szkół w Powiecie Poznańskim. Uczestniczyły
w niej delegacje z wyróżnionych szkół oraz
zaproszeni goście. Efekty całorocznych
zmagań na arenie sportowej przełożyły
się na miejsca na podium. Gmina Mosina była w czołówce, zarówno w kategorii
współzawodnictwa sportowego gimnazjów, gdzie II miejsce zajęło Gimnazjum
nr 1 z Mosiny, jak i w kategorii Najbardziej
Usportowionej Gminy Powiatu Poznańskiego. W tej kategorii zajęliśmy II miejsce,
a nagrodę odebrał Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina- Waldemar Krzyżanowski.
Wramachuroczystościzostałyprzyznanetakże wyróżnienia dla zasłużonych osób z okazji 60-lecia Szkolnego Związku Sportowego.
Z naszej gminy medale otrzymali – Waldemar Demuth i Paweł Gulcz z Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Mosinie. Gratulujemy odznaczonym i dziękujemy wszystkim osobom
zaangażowanym w propagowanie sportowego trybu życia i sportowej pasji.
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III Regionalne Regaty Olimpiad Specjalnych
w Żeglarstwie i Kajakarstwie
W

dniach 12-14 czerwca 2013 roku na przystani żeglarskiej
Mosińskiego Klubu Żeglarskiego w Mosinie w Dymaczewie Nowym, odbył się obóz szkoleniowy, którego zwieńczeniem
były III Regionalne Regaty Olimpiad Specjalnych w Żeglarstwie
i Kajakarstwie. Do udziału zgłosiły się kluby Olimpiad Specjalnych:„Miłek” Poznań, „Olimpijskie konie” Poznań, „Serafy” Poznań,
„103” Poznań, „Bahia” Poznań, „Elegant” Mosina. Gościnnie przyjechała grupa zawodników – aktorów ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego z Poznania, którzy startowali jako klub
„Elegant” Mosina. Dali słowo, że w przyszłym roku przyjadą jako
osobny klub Olimpiad Specjalnych, a my trzymamy ich za słowo.
Pogoda dopisywała od pierwszego dnia. Wszyscy uczestnicy są
doświadczonymi zawodnikami i doskonale odnajdują się na naszej przystani. Ze względu na piękną aurę, z której było aż żal nie
korzystać, odbyło się krótkie rozpoczęcie obozu, po czym łódki
zostały otaklowane, kajaki zwodowane i rozpoczęły się treningi
pod bacznym okiem naszych sprawdzonych sterników panów
Leona, Staszka, Jarka, Tomka i Romana. Zabawa na wodzie skończyła się chwilę przed kolacją. Wieczorem przygotowane zostało
ognisko z kiełbaskami, przed którym mieliśmy możliwość obejrzenia wspaniałego przedstawienia przygotowanego przez grupę teatralną „Bezsenni” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z Szamarzewskiego w Poznaniu, prowadzoną przez
państwa Kingę i Krystiana Reszel, po którym prowadzone były
zajęcia z arteterapii i malowania ciała. Po ognisku pełni pozytywnych wrażeń poszliśmy spać. Następnego dnia po porannej toalecie i pysznym śniadaniu, przy pięknej pogodzie nastąpiło uroczyste rozpoczęcie regat, przy hymnie Olimpiad Specjalnych została
wciągnięta flaga i odczytana przysięga Olimpiad Specjalnych. Regaty rozpoczęły się od zawodów kajakowych K200 i K500, po których przystąpiliśmy do regat żeglarskich. Ze względu na zróżnicowany sprzęt, regulamin zobowiązywał załogi do startu na każdej
z trzech łodzi. Wiatr sprzyjał nam na tyle, że wszystkie biegi eliminacyjne zostały rozegrane w czwartek. Wieczorem nie mogło
obyć się bez ogniska z kiełbaskami przy szantach i obowiązkowej
dyskotece. Niestety również w czwartkowy wieczór musieliśmy
pożegnać grupę „Szamarzewo”, która wszystkim uczestnikom
zrobiła niespodziankę w postaci pysznych lodów na ochłodę.
Piątkowy poranek okazał się nieco chłodniejszy od poprzednich
i przed zawodnikami startującymi w biegach finałowych stało nie
lada wyzwanie – startu przy bardzo silnym wietrze. Po przygotowaniu przystani odbyły się regaty. Wszystkich zawodników oraz
zaproszonych gości powitała dyrektor SOSW w Mosinie pani Bożena Mazur. Uroczystego otwarcia III Regionalnych Regat dokonał Komandor MKŻ w Mosinie pan Paweł Maciejewski, po którym
kilka słów powiedział kierownik OSiR w Mosinie pan Waldemar
Demuth. Zwyczajem każdych zawodów nastąpiło wciągnięcie
flagi Olimpiad Specjalnych, odsłuchanie hymnu, wybicie „szklanek” i złożenie przysięgi olimpijskiej. W rywalizacji wzięło udział
8 osad. Każda osada liczyła troje zawodników. Do rozgrywek przygotowane zostały trzy żaglówki klasy „Omega”, „Glamoure” „Hania” „Jedynka”. Każda z nich miała swojego sternika. Osady miały
za zadanie przepłynąć określony tor kolejno każdą żaglówką, a co
za tym idzie każdy sternik miał możliwość współpracować z każdą osadą. Nad prawidłowym przebiegiem regat czuwali panowie
Szymon oraz Staszek. Po regatach przyszedł czas na najmilszą
część każdych zawodów. Panie wicedyrektor Specjalnego Ośrod-

ka Szkolno-Wychowawczego – Anna Załuska-Kwiatek, Renata
Pawłowicz, komandor Paweł Maciejewski, Stanisław Tubis, wiceprezes Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego pan
Roman Bartkowiak wręczali medale i drobne upominki każdemu
zawodnikowi. Nagrodzeni zostali wszyscy bez wyjątku. Każdy był
i czuł się zwycięzcą, a to dzięki prawdziwej olimpijskiej postawie,
zdrowej rywalizacji i pogodzie ducha każdego uczestnika.
Regionalne regaty w żeglarstwie i kajakarstwie odbyły się dzięki pomocy i wsparciu wielu instytucji. Przede wszystkim serdecznie dziękujemy za gościnę komandorowi Mosińskiego Klubu Żeglarskiego i Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mosinie. Olimpiadom
Specjalnym Wielkopolskie Poznań, burmistrzowi Gminy Mosina
za upominki dla naszych sportowców. Podziękowania należą się
również dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mosinie, Starostwu Powiatowemu, a także restauracji „Adamo”.
A szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomoc dla naszych wspaniałym wolontariuszy. Wszystkim zaangażowanym
w organizację i przebieg regat dziękujemy!
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy
za rok.
Żeglarskim pozdrowieniem AHOJ,
Anna Skorczyk

Drogowcy na ul. Lipowej

R

uszyły prace związane z budową kolejnej schetynówki w Mosinie. Tym razem drogowcy realizują ulicę Lipową w Krosinku,
która połączy tę miejscowość z Krosnem.
Wykonawcą robot jest firma Strabag. Drogowcy rozpoczęli już
prace. W ramach tej inwestycji powstanie 860 metrowy odcinek
drogi asfaltowej wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem.
Obok jezdni zaplanowano ścieżkę rowerową i chodnik. Zaprojektowano też miejsca parkingowe. Przy ulicy posadzone zostaną
drzewa, aby podkreślić nazwę, będą to oczywiście lipy. W ramach
budowy poszerzony zostanie także biegnący pod ulicą Lipową
przepust rzeki Samica. Nowa arteria, która jest przedłużeniem ul.
Piaskowej stworzy wygodne połączenie do Krosna i umożliwi skrócenie o około 3 kilometry drogi między tymi miejscowościami. Całość kosztować ma 2.458.684 złotych. Z budżetu Mosiny wydanych
zostanie jednak tylko 1.305.608 złotych – resztę, czyli 1.153.076 złotych pochodzić będzie z budżetu państwa.
Red.
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Sportowy początek wakacji w Mosinie
Początek wakacji Mosina zainaugurowała na sportowo. Od samego rana
w niedzielę 30 czerwca 2013r. do naszego miasta zjechali zawodnicy zarówno
z całej Polski, jak i z partnerskiej gminy Seelze w Niemczech, aby wziąć udział
w dwóch, mających już swoją wypracowaną markę imprezach. Pasjonaci piłki
nożnej sprawdzali swoje umiejętności podczas Dziecięcego Turnieju Piłki Nożnej- FWMT MOSINA CUP 2013. Entuzjaści wyścigów rowerowych mieli zaś okazję
zmierzyć się z bardzo zróżnicowaną trasą po Wielkopolskim Parku Narodowym,
podczas V Otwartych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Kolarstwie Górskim
XC, znanych także pod nazwą „Cross Country- Mosina 2013”.

M

imo niskich temperatur, jak na początek lata, na polanie przy ulicy
Skrzyneckiej w Mosinie, już od samego
rana trwały przygotowania do przedostatniej imprezy w cyklu wyścigów
XC Thule Cup 2013, a na drogach dojazdowych do Mosiny można było spotkać
wielu rowerzystów. Zawody miały charakter otwarty i mógł w nich wziąć udział
każdy, kto spełnił regulamin, a przede
wszystkim lubi tę formę rekreacji. W kilkunastu kategoriach wiekowych startowały zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe,
amatorzy i profesjonaliści, mieszkańcy
Mosiny, Wielkopolski i Polski. Trasa przebiegała po malowniczych, ale miejscami trudnych do przejechania terenów
Wielkopolskiego Parku Narodowego,
który był partnerem imprezy. Zawodnicy
podkreślali, że właśnie tak zróżnicowane ukształtowanie terenu stwarza doskonałe warunki do sprawdzenia siebie
i swoich umiejętności. W najciekawszym
i stojącym zarazem na bardzo wysokim
poziomie sportowym wyścigu mastersów na dystansie ponad 20 kilometrów
(krótkie okrążenie rozjazdowe oraz
5 rund po 4 km każda) zwyciężył Marcin Wichłacz z Poznania. Przez cały czas
zmagania zawodników komentował nieoceniony Piotr Kurek, który towarzyszy
nam każdego roku, a którego wiedza na

temat uczestników jest ogromna. Gmina Mosina i Powiat Poznański na swoich
stoiskach promocyjnych prezentowały
ofertę turystyczno- rekreacyjną okolicy
oraz zachęcały do aktywnego spędzania
wolnego czasu. Dla uczestników został
przygotowany także konkurs wiedzy
o Mieście Eleganta, a każdy, kto udzielił
prawidłowej odpowiedzi otrzymywał pakiet nagród.
Po rozdaniu pucharów i uhonorowaniu
zwycięzców, zawodnicy rozjechali się do
domów. Mamy nadzieję, że wrócą do Mosiny za rok. Organizatorzy „Cross CountryMosina 2013”, składają serdeczne podziękowania za pomoc w przeprowadzenie
imprezy wszystkim służbom, dzięki którym zawody przebiegły bezpiecznie: Jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej
z Gminy Mosina, Straży Miejskiej w Mosinie oraz Komisariatowi Policji w Mosinie.
Organizatorami Mistrzostw były: Powiat Poznański, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Pałuki”
i GogolMTB. Partnerami: Gmina Mosina,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
i Wielkopolski Park Narodowy.

W dniach 21-22 października w Poznaniu odbędzie się jubileuszowy V „Wyścig
Jaszczurów”. Do udziału w konkursie filmowym i fotograficznym staną niezależni twórcy, którzy ukończyli, co najmniej
50 lat życia.

zaprezentowane niezależne filmy i fotografie
autorstwa osób starszych. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się autorzy prac, które
nie są realizacjami komercyjnymi. Dopuszcza
się jednak filmy i fotografie realizowane przez

„Wyścig Jaszczurów” jest jedyną w Polsce tego typu imprezą adresowaną do osób
posiadających poważne doświadczenie życiowe, a nierzadko dyskryminowanych przez
organizatorów wielu konkursów ze względu
na swój wiek. Honorowy patronat nad Festiwalem objął Rzecznik Praw Obywatelskich
– prof. Irena Lipowicz Podczas dwóch dni
Festiwalu w poznańskim kinie MUZA zostaną

Jaszczury

**********
Zapraszamy także do przeczytania relacji Piotra Kurka, na stronie:
www. rowery-kurek.pl.

niezależnych producentów, które współfinansowane są ze środków publicznych, takich jak Polski Instytut Sztuki Filmowej, Regionalne Fundusze Filmowe, Samorządy Gmin,
Miast i Województw, a także TVP S.A. Filmy
konkursowe zostaną ocenione jedynie przez

publiczność, która w wyniku głosowania
przyzna nagrodę „Złotego Jaszczura”. Natomiast jury studenckie przyzna „Studenckiego
Jaszczura” najlepszemu, ich zdaniem, filmowi
autorstwa osób dojrzałych. Fotografie seniorów oceniać będzie profesjonalne jury.
Organizatorzy czekają na prace konkursowe do dnia 10 września. Filmy i fotografie
wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać na adres: Polskie Towarzystwo
Artystów, Autorów, Animatorów Kultury
PTAAAK, ul. Turkusowa 3/130, 60-658 Poznań. Dodatkowe informacje znajdują się na
stronie www.jaszczury.org.pl
Więcej informacji:
Jerzy Jernas 607 126 852
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Szanowna Redakcjo,
w związku z nieprawdziwym stwierdzeniem zawartym w wywiadzie udzielonym panu Dariuszowi Urbanowiczowi przez pana
radnego Piotra Bekasa, przesyłam w imieniu redakcji bloga Zielone Puszczykowo oświadczenie.
Z przykrością stwierdzamy, że słowa pana radnego Piotra Bekasa
dotyczące ostatnich wyborów uzupełniających są nieprawdziwe.
W swojej wypowiedzi stwierdził m.in . bowiem, że „Nawet w jesiennych wyborach uzupełniających popierany przez SPP czy
też Zielone Puszczykowo kandydat przegrał z kretesem i zdobył
11 głosów.”
Otóż, stwierdzenie to nie ma nic wspólnego z prawdą. Ani redakcja bloga Zielone Puszczykowo, ani Stowarzyszenie Przyjaciół
Puszczykowa nie wystawiło, ani też nie popierało oficjalnie czy też
nieoficjalnie żadnego z kandydatów w wyborach uzupełniających
do Rady Miasta w 2012 roku.
Na blogu Zielone Puszczykowo prezentowaliśmy poglądy
wszystkich 5 kandydatów: Tomasza Potockiego, Piotra Krzyżańskiego, Dariusza Piechockiego, Przemysława Stefaniaka oraz
śp. Ryszarda Jackowiaka, nie faworyzując żadnego z nich.
Z tego, co nam wiadomo, „Kurier Puszczykowski" wydawany
przez SPP zrezygnował nawet z publikacji biogramów kandydatów, nie chcąc się angażować w kampanię wyborczą.
Bardzo cenimy wszystkich kandydatów i szanujemy ich inne
poglądy w niektórych sprawach. Na blogu Zielone Puszczykowo
wspieramy i chwalimy (rzadziej krytykujemy) inicjatywy kilku
z nich.
Nie mamy pojęcia, skąd pan radny Piotr Bekas wziął informacje,
jakoby nasz kandydat zdobył 11 głosów? Taką liczbę głosów uzyskał kandydat Piotr Krzyżański, którego bardzo szanujemy i pewnie udzielilibyśmy mu pomocy, gdyby o nią się zwrócił. Na etapie
kampanii nie prosił redakcji Zielonego Puszczykowa ani poszcze-

gólnych jej (ówczesnych) członków o oficjalne ani organizacyjne
wsparcie. Pełnomocnikiem kandydata był pan Maciej Krzyżański,
który równolegle rozpoczął współpracę z blogiem Zielone Puszczykowo, ale jego artykuły nie dotyczyły kandydatury pana Piotra
Krzyżańskiego. Ponadto pan Maciej Krzyżański publikował wówczas niemal we wszystkich puszczykowskich gazetach i trudno
z tego faktu wysnuwać wniosek, że wszystkie redakcje popierały
kandydaturę pana Piotra Krzyżańskiego.
Porażką Zielonego Puszczykowa w ostatnich wyborach była
haniebna frekwencja. Apelowaliśmy o udział w wyborach i jak
się okazało nie dotarłem do zbyt wielu osób z okręgu wyborczego. Tylko, że ta porażka nie jest tylko naszą porażką, ponieważ tak
samo pokonana może się czuć cała puszczykowska demokracja.
Reasumując, proszę w imieniu redakcji Zielonego Puszczykowa
o zamieszczenie sprostowania w następnym numerze „Głosu
Puszczykowa". Dodam, że zauważyłem jeszcze kilka wypowiedzi, w których pan radny Piotr Bekas, delikatnie mówiąc, mija się
z prawdą. Wykaz większości opublikowałem w artykule na blogu
Zielone Puszczykowo. Nie ujmuję go w oświadczeniu, ponieważ te
wypowiedzi nie dotyczyły redakcji Zielonego Puszczykowa, choć
wydają się niemniej krzywdzące.
Pozdrawiam,
Marcin Muth / Zielone Puszczykowo
Do wiadomości:
Radny Piotr Bekas
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Czyż
Redakcja "Echa Puszczykowa"
Redakcja "Kuriera Puszczykowskiego"
Redakcja "Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej"

Informacja, która może się przydać
W tych czasach dla wielu będzie to dobra wiadomość. I może
się przyczyni do tego, że wyświadczymy dobro osobom, które naprawdę na nie zasługują.
W niedzielę pojechaliśmy z rodziną do Czacza. Dla tych, którzy
nie kojarzą – jest to wieś, 40 km od Mosiny, na trasie Poznań – Wrocław, tuż przed Śmiglem. Można tam kupić wszystko, od śrubokręta do mebli (ja kupiłam kozaczki włoskie, markowe ze skóry za
15 zł). Jest tam towar używany sprowadzany z Zachodu. W czasach, kiedy nastała bieda, ludzie tej wioski wpadli na pomysł sprowadzania z Zachodu różnych rzeczy. Strzał był w dziesiątkę, dzisiaj
jeździ do nich całe województwo i nie tylko, bo meble kupili nawet
ostatnio przy nas ludzie z Białegostoku, za grosze w porównaniu
do cen w normalnym sklepie. Tanim kosztem można wyposażyć
cały dom, np. kuchnia – szafki wiszące i stojące, zlewozmywak,
zmywarka do naczyń Simensa kosztuje tam 850 zł. Albo komplet
skórzany – rozkładana kanapa i dwa fotele, jak nowe za 1400 zł
(plus stolik w prezencie). Nie mówiąc już o kożuszku prawdziwym
z kapturem za 40 zł – śliczny. Dlaczego tam tak tanio? Bo jest całe
mnóstwo towaru i każdy chce zarobić. Nie da się opisać wszystkiego, ale nie o tym miał być list.
Oprócz fajnych rzeczy spotkaliśmy kapitalnych ludzi.I to całkiem
przypadkowo. Ktoś nam powiedział, że za Czaczem jakieś 10 km
jest jeszcze jedna wioska Wilkowo Polskie. No i tam pojechaliśmy.
Mamy zgodę na podanie adresu i nazwiska tych osób. Oni wcale
nie spodziewali się, że im zaproponujemy darmową reklamę. Ale

bardzo na to zasługują i nawet nie wiedzą co napiszemy. Kupiliśmy u nich właśnie tą kuchnię, umywalkę za 10 zł, zlewozmywak
z szafką za 130 zł, i mnóstwo drobiazgów, z których wiele było prezentem. Ci państwo mieszkają w oddaleniu od Czacza i kiedy ludzie zaczną zakupy w Czaczu nie mają już sił chodzić i nie wiedzą,
że dalej w Wilkowie u pani Mirki jest jeszcze korzystniej. To dzielna
kobieta, ma duże gospodarstwo, którego w tych czasach nie daje
rady prowadzić, bo nie jet to czas dla rolników w Polsce. Razem
z mężem zajmują się więc handlem rzeczami z Zahodu i uprawą
szparagów. Na więcej nie starcza im już sił, bo pani Mirka ma chory kręgosłup a jej mąż tez wszystkiego na da rady zrobić. Syn nie
może im pomóc, bo choruje na raka. Nie jest im lekko, liczy się każdy grosz, ostatnio postanowili rzucić palenie, żeby zaoszczędzić.
Pani Mirka jest tak miła i uczynna, że po zakupach zaprasza do
ogrodu na kawę i ciastko. Dla ludzi biedniejszych zawsze coś ma
do podarowania, a to komplet szklanek, a to pościel czy co kto sobie wybierze. Poza tym zawsze daje rabat, a im więcej zakupów,
tym rabat większy. Nie piszę więcej, bo chodziło mi o to, żeby pomóc tym, którzy nie mają za dużo pieniędzy. Pani Mirce i jej rodzinie, ponieważ są bardzo dobrzy i ludziom w Mosinie, którzy o tym
nie wiedzą, że można kupować tanio i przyjemnie.
Telefon do p. Mirki:
61 44 34 070, kom. 665 79 67 61 lub 665 50 36 95
Wilkowo Polskie, ul. Kościańska 57.
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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

(działki rolne i pod AG)
KONTAKT:

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

alpat@op.pl
www.prace-ziemne.net

601 980 640

501 607 903
512 215 054

ULEGŁEŚ wypadkowi? Błędowi medycznemu? Zostałeś poszkodowany w inny
sposób? Ty lub ktoś bliski z Twojej rodziny. Zadzwoń, pomogę 601 575 564.

ustawianie ścianek, wylewanie posadzek.
Ocieplanie domów i innych budynków.
781 229 695.

PRZYJMĘ ziemię, piasek oraz każdy urobek z wykopów itp. bez większych ilości
gruzu na działkę w Mosinie. Brak możliwości wjazdu dla pojazdów z naczepą
typu wanna! T - 607 645 245.

MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie, montaż paneli i płytek podłogowo-ściennych, podwieszanie sufitów,

ZAPRASZAM nad morze do miejscowości Jastarnia http://turystyka.org.pl/
Wynajem-pokoi-o218 Tel. (58)675–33-19,
kom. 509–215-531.

HYUNDAI H-100 Kupie. Uczciwie zapłace, stan obojętny. 721-605-052.
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Wyjazdy m. in. na:


wesela
pogrzeby
 imprezy sportowe
 imprezy integracyjne itp.



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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HALA
BIUROWO-SOCJALNO-MAGAZYNOWA

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

w BRODNICY 74
budynek o wymiarach zewnętrznych 10 x 20 m
 działka 3800 m2
 kostka 800 m2
 plac asfaltowy 450 m2
 prąd, woda, deszczówka, kanaliza, c.o.-ekogroszek
 wysoki standard wykonania, okna PCV, drzwi hala EI-30
 posadzka w hali przemysłowa, brama na pilota
 pomieszczenie biurowe + socjalne - płytki ceramiczne

POSZUKUJEMY
GRUNTÓW ROLNYCH
powyżej 3 ha
dla naszych Klientów



Masz taki grunt
na sprzedaż - zadzwoń!

tel. 696 040 841
www.gieldadzialek.pl

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
w 48 h


w domu klienta
dogodny system spłat
 brak ukrytych opłat


ZADZWOŃ:
61 282 11 05, 500 150 810

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
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POSZUKUJĘ mieszkania w okolicach
puszczykowa. Może być do remontu.
Oferty proszę kieować na ades mailowy
aneta76@op.pl.
UWAGA okazja! Dom na sprzedaż w Dymaczewie 120 m2, działka 1000 m2. Gotowy do wprowadzenia. Cena 375 tys. do
negocjacji. Mój nr tel. 790 895 091.
SZYBKO, dokładnie posprzątam, wyprasuje, wypiorę. Mam duże doświadczenie.
Tel. 509 450 980.
POSZUKUJĘ lokalu na sklep dziecięcy
do 50 m2 z miejscem parkingowym.
Tel. 792–254-115, mail: itc@bajama.pl.
SKLEP Świat Dziecka, Puszczykowo Stare, ul. Gołębia 21. Zapraszam rodziców
na zakupy kompletnej wyprawki, wózki,
foteliki, łóżeczka, pościel, zabawki, taniej do 30 lipca. Tel. 792–254-115. sklep
internetowy: www.bobasek.pl, rabat specjalny dla lokalnych mieszkańców.
PRZYJMĘ posadzkarzy maszynowych
(najlepiej pełną brygadę) do pracy
w firmie na terenie Poznania oraz okolic.
Do dyspozycji samochód, telefon służbowy. Dogodne warunki płacowe.
Tel. 509 971 400 lub 609 099 428.
DOŚWIADCZONY nauczyciel języka
angielskiego zawodowego przygotuje
fachowców wyjeżdżających do pracy do

krajów anglojęzycznych. Dla każdego
zawodu dobieram odpowiednie materiały do nauki. Pracuję indywidualnie lub
w układzie nauczyciel – dwóch/dwoje
uczniów. Tel. 694 435 045, od 16 lipca.
DOŚWIADCZONY nauczyciel i egzminator oke przygotowuje do egzaminów
maturalnych. Gwarantowany profesjonalny coaching w nauce. Tel. 694 435 045,
po 16 lipca.
NAJTAŃSZE ulotki w WLKP. Sprawdź
nasze promocje. A6 5000 125 zł brutto, A5 5000 239 zł brutto. Więcej na
www.mgraffo.pl
AGENCJA Pracy Progres HR dla swojego klienta poszukuje pracowników na
stanowiska: Spawacz MIG/MAG, stolarz,
elektryk, mechanik, lakiernik, blacharz,
monter. Praca 2-zmianowa. Stabilne warunki zatrudnienia. Kontakt: 609 872 828.

ZATRUDNIMY kierowców kat. C oraz
C+E, praca od zaraz. globmar@op.pl
ZATRUDNIĘ osobę do obsługi klienta
w placówce bankowej w Mosinie. Mile
widziane doświadczenie sprzedażowe
w branży finansowej. Pakiet szkoleń,
pensja podstawowa oraz wynagrodzenie
prowizyjne.
PRZYJMĘ ziemię (np. z wykopów przy
budowach) na nisko położoną działkę
budowlaną w Mosinie. Tel. 600 721 888.
KUPIĘ: – polskie oraz niemieckie odznaki, ordery i medale wojskowe – odznaczenia i medale nadawane w okresie PRL –
legitymacje, dokumenty nadania medali
i odznaczeń – elementy umundurowania, orzełki, klamry, naszywki – znaczki
pocztowe, stare listy, koperty i pocztówki
– stare zdjęcia – figurki porcelanowe
i obrazy – inne kolekcje, starocie. Kontakt telefon.: 692–844-021; gadu-gadu:
43219711; email: polskie-ordery@wp.pl.

USTKA. Pokoje 2-,3-,4-osobowe w domku jednorodzinnym, położone na 2 kondygnacjach, ze wspólną łazienką, z dostępem do kuchni, ogrodu, grilla, możliwość
zaparkowania samochodu na posesji.
Dom położony jest w miłej, cichej i spokojnej okolicy. Cena od 35 zł os za dobę,
tel.: 501 084 304. Zapraszam serdecznie!

SPRZEDAM mieszkanie TBS Krosno/Mosina 52 m2 na parterze, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, garderoba. Tel. 607 431 258.

UCZCIWIE zapłacę za każdego mercedesa 190d. 721–605-052.

SZUKAM mieszkania do
w Mosinie lub okolicy, pilne.

WITAM, mam do sprzedania wykrywacz
metali o najwiekszym zasiegu w Polsce.
Serdecznie polecam! Tel. kontaktowy
782 63 9721.
wynajęcia

FORMATY OGŁOSZEŃ
Moduł podstawowy (czarno-biały)
60 x 60 mm
– 35 zł + VAT
60 x 125 mm (2 moduły)
– 70 zł + VAT
125 x 125 mm (4 moduły)
– 140 zł + VAT
190 x 65 mm (3 moduły)
– 105 zł + VAT
Pół strony:
190 x 130 mm (6 modułów) – 210 zł + VAT
Cała strona:
190 x 265 mm (12 modułów) – 420 zł + VAT
W kolorze:
1 moduł
2 moduły
3 moduły

– 44 zł + VAT
– 88 zł + VAT
– 132 zł + VAT

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

4 moduły
– 176 zł + VAT
6 modułów
– pół strony – 264 zł + VAT
12 modułów – cała strona – 528 zł + VAT
Przy wielokrotnej emisji reklamy istnieje
możliwość negocjacji cen.
Na życzenie możemy zamieścić także
ogłoszenie wielkości połowy modułu
podstawowego – 25 x 25 mm.
Gazetę zamieszczamy w całości (PDF)
w Internecie:
www.gazeta-mosina.pl
bezterminowo i tutaj reklama jest bezpłatna, w ramach ceny za wydanie papierowe.

Banery internetowe – strona główna
1 baner = 50 zł netto miesięcznie
– szer. 250 pikseli, wys. 125
2 banery = 100 zł – 250 x 250
3 banery = 150 zł – 259 x 375, itd.

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

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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Rampa posiada najlepszy węgiel, mówią mieszkańcy. Zaopatrujemy się tylko u nich od lat.
Wychodzi dużo taniej, bo dobry węgiel jest bardziej wydajny.

P.H.U.

ı,,RAMPA®®

Autoryzowany Sprzedawca Węgla
Katowickiego Holdingu Węglowego

poleca
WĘGIEL:
 GRUBY-KOSTKA
 ORZECHY
 MIAŁY
 EKO-GROSZEK
DREWNO KOMINKOWE LIŚCIASTE:
 SEZONOWANE
 CIĘTE
 ŁUPANE
TYLKO POLSKIE KOPALNIE!
WYSOKA JAKOŚĆ OPAŁU!
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE!

ALNA
T
A
R
Ż
A
D
SPRZE T NA MIEJSCU
R
TRANSPO
ZAPRASZAMY!
Plac składowy – STACJA PKP PUSZCZYKÓWKO
Otwarte:
pon. – pt. 8.00 – 15.30
sob. 8.00 – 13.00
Zamówienia telefoniczne:

61 633 61 04
602 554 258
606 767 414

Family Shop
DZIEŻĄ
O
Z
P
E
L
K
S
Y
NOW
ANĄ
NOWĄ I UŻYW
2
m
0
0
1
I
N
H
C
Z
NA POWIER
ODZIEŻ
A
N
J
Y
C
A
L
E
REW
PY!
Z CAŁEJ EURO
W każdy PONIEDZIAŁEK nowy towar na WAGĘ,
oraz ciągła wyprzedaż poprzedniego
po 5,00 zł / szt. i 3,00 zł / szt.
Godziny otwarcia:
od pon. do czw. 900-1800, pt. 800-1700, sob. 800-1500

Mosina, ul. Kościelna 1 (wejście od strony Kościoła)

reklama

Najniższe ceny
w mieście,
przyjdź i sprawdź

Atrakcy
jne
RATY

