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ESKULAP - ośrodek medyczny,
który może stać się chlubą Mosiny
Już sam budynek, patrząc od ulicy zadziwia wyglądem. Nie ma takiego drugiego w Mosinie. Kiedy
po raz pierwszy weszłam do środka, zgodziłam się natychmiast z opinią innych oglądających: „cudo”.
Może to zbyt kolokwialne określenie, ale tak właśnie było.

O

twarcie Eskulapa nastąpiło 27 lipca,
w obecności władz miasta. Wstęgę
przecinał m. in. ks. proboszcz Edward Majka, który poświęcił nieruchomość, a modląc
się o pomyślność i błogosławieństwo dla
pracowników i pacjentów wyraził nadzieję,
że „to Boże dzieło, bo powstało nie tylko dla
zysku, ale także by służyć bliźniemu, przyczyni się do budowania lepszego jutra...”
Jest to ogromny przeskok ku nowoczesności (poprzednio Eskulap mieścił się przy
mosińskim rynku, w wynajętym pomieszczeniu).
Po uroczystym otwarciu goście mieli
możliwość obejrzenia obiektu, każdego
jego zakątka, od schowka pod schodami,
poprzez kotłownię, gabinety lekarskie i diagnostyczne, laboratorium itp., po niezwykle nowoczesną recepcję. Szczerze mówiąc
zobaczyliśmy coś, czego jeszcze nikt z nas
nie widział, (no, może gdzieś na Zachodzie).
Budynek jest wyposażony w bardzo drogą i nowoczesną wentylację, powietrze
jest tu filtrowane, wymieniane, schładzane
w każdym pomieszczeniu. Daje to niesamowity komfort, nie jest zimno jak w markecie,
nie jest duszno ani gorąco. Zimą, oprócz

ogrzewania podłogowego, ustawionego
buforowo na małą temperaturę w każdym
pomieszczeniu można regulować nawiew
powietrza. Ale za każdym razem powietrze
to jest wymieniane. Osobna wentylacja
funkcjonuje w gabinecie zabiegowym, tam

powietrze krąży w obiegu zamkniętym,
z odrębną cyrkulacją.
Powstał obiekt komfortowy i niebotycznie drogi zarazem. Dlaczego? Dzisiaj lekarze i pacjenci godzą się na kompromisy ze
względu na to, że sytuacja polskiej służby
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zdrowia jest zła. Natomiast już niedługo
pacjent, zostawiając pieniądze w prywatnym gabinecie będzie chciał perfekcyjnej
obsługi, bez czekania na spóźniającego się
lekarza, zależeć mu będzie na prawidłowej diagnozie i komplecie badań. Ponadto dobry lekarz nie przyjedzie do Mosiny
z Poznania, jeżeli nie zapewni mu się odpowiednich warunków pracy. I nie chodzi
tu o lekarza, który się ima każdego zajęcia
i każdego miejsca. Na dobrą służbę zdrowia
trzeba zapracować, uważa właściciel Eskulapa, który poświęcił dużo uwagi i środków,
aby budynek powstał w najnowocześniejszej technologii i zatrudniał najlepszy personel. Co do rozwiązań architektonicznych
– zastosował doskonałe rozwiązanie doświetlenia budynku, wykorzystując światło
naturalne. Szczególną uwagę zwraca we
wnętrzach gra świateł - półtora kilometra
różnego rodzaju podświetleń. A także okna
zakupione w doskonałej niemieckiej firmie.
Do wykończenia wykorzystano drewno,
granit w różnych barwach i skórę. Nie wynika to ze snobizmu i zamiłowania do przepychu, lecz z troski o długotrwałe użytkowanie, bez doinwestowywania uszkodzonych
elementów. Ze skóry wykonane są wszyst-

kie fotele, kozetki i krzesła dla pacjentów.
W Eskulapie jest przytulnie i co ważne,
może tutaj bez przeszkód wejść osoba niepełnosprawna (winda, podjazdy itp.).
Jest to budynek na miarę XXI wieku,
który ma jeszcze służyć wielu następnym
pokoleniom. Wykonano go, jak informuje
wykonawca – firma Keller z Kostrzyna –
z żelbetonu, używając 25 milimetrowych
prętów ułożonych co 4 centymetry. Zawiera
„w sobie” 12 ton stali. Stropy są żelbetonowe o 25 cm grubości po to, żeby nie trzeba
było budować żadnych ścian nośnych. Daje
to możliwość przebudowywania wnętrza
bez ograniczeń, jeśli zajdzie kiedyś taka
potrzeba. Poza tym konstrukcja jest tak
mocna, że nie ma mowy o uszkodzeniu,
np. przez największe opady śniegu.
W budynku na parterze będzie mieścić
się apteka, która wygrała z wielu startującymi konkurentami – właściciel postawił
wysokie wymagania. Zależy mu na odpowiednim podejściu do pacjenta, niskich
cenach leków i prawidłowych warunkach
działalności. Wiadomo już, że są to bardzo
dobrzy aptekarze, a przede wszystkim
porządni ludzie, na czym szczególnie właścicielowi zależy. Oprócz tego nowa firma

gwarantuje wieloaspektową działalność.
Apteka będzie wytwarzać leki okulistyczne,
jako jedyna w regionie (nie wszystkie apteki pełnią taką funkcję). Ponadto rozwijać
się będzie dział kosmetyczny, z pewnością
zaskoczy to niejedną mosiniankę...

Co jest ważne dla pacjenta?
Z myślą o nim Eskulap zamierza współpracować z najlepszymi specjalistami
i firmami świadczącymi usługi medyczne.
Powstanie tu profesjonalny punkt pobrań
– laboratorium PREMIUM. Krew będzie pobierał ratownik medyczny pod osłoną lampy, która wyświetla dokładnie mapę żył (nie
będzie szukania żyły igłą w trakcie pobierania). U dzieci możliwe będzie stosowanie
środka znieczulającego.
Eskulap ma umowę z mniejszym laboratorium, nie będącym wielką sieciówką,
tylko lokalną, poznańską firmą, która większość badań wykonuje w swojej siedzibie,
pod pełną kontrolą – od chwili pobrania
materiału do dostarczenia wyników. Chlubą tego laboratorium jest pracownia mikrobiologii, co potwierdzają lekarze z całego regionu.
Kolejną sprawą jest jakość usług okulistycznych, w Eskulapie przyjmuje doktor
Iwona Przybylska - Rybczyńska z Puszczykowa, pracująca na co dzień w poznańskiej
klinice. Okulista ma tu do dyspozycji najnowszy sprzęt okulistyczny renomowanej
japońskiej firmy. Od unitu okulistycznego
po np. optotyp – urządzenie multimedialne, które jest w stanie zanalizować ogromną ilość schorzeń związanych z ostrością
wzroku, daltonizmem, ułatwiające dobór
właściwych szkieł, przez komputerową
analizę zachowań pacjenta (jego odczytów
liter, cyfr, kształtów i kolorów z ekranu).
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Poza tym jest pachymetr. Standardowym badaniem w gabinecie okulistycznym jest tonometria, czyli badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Prawidłowy
wynik u zdrowego człowieka waha się
pomiędzy 10-21 mm Hg i taki odczyt otrzymujemy po badaniu tonometrem. Jednak,
nie znając grubości rogówki jest to tylko
wstępny wynik do dalszej analizy, a konkretnie do kalibracji ze wskazaniami z pachymetru – urządzenia przeznaczonego do
pomiaru grubości rogówki.
I tak na przykład, jeżeli po badaniu tonometrem lekarz uzyska wynik 25-27 mm Hg
to jednoznacznie stwierdzi zbyt duże ciśnienie w gałce oka, które może być wynikiem jaskry, nadciśnienia lub innej choroby. Jednakże w większości przypadków, po
pomiarze grubości rogówki pachymetrem
i skalibrowaniu uzyskanych wartości z wynikiem tonometru, okazuje się, że pacjent
ma grubą, lub bardzo grubą rogówkę,
a jego faktyczne ciśnienie wynosi np. 1920 mm Hg.
Jest także urządzenie do mierzenia pola
widzenia najnowszej generacji.
Jeśli chodzi o stomatologię, lekarze
dr Bonowicz i dr Kopczyński wyposażyli
swoje gabinety w najdoskonalszy sprzęt,
nie szczędząc pieniędzy. Można tu wykonać praktycznie wszystko, co w stomatologii jest do zrobienia. Podobnie jest
z każdą specjalizacją.
Aparat USG, rok temu zakupiony (był
wtedy drugim w Polsce takim urządzeniem) może obsługiwać różne przypadki, od ginekologii po kardiologię, są to
dwa skrajne bieguny dla urządzenia,
wartego 200 tys. zł, wyprodukowanego
w Szwajcarii.
Eskulap w ramach bardzo tanich pakietów (za kilkanaście zł) zamierza zachęcać
swoich pacjentów do wykonywania podstawowych badań przed wizytą po to, aby
lekarz miał pełniejszy obraz i więcej danych
do prawidłowej diagnozy.
Pakiety badań zostaną przypisane do danej specjalizacji, firma na tym nie zamierza
zarabiać.
Ceny w Eskulapie mają utrzymywać się,
pomimo wysokiego standardu na niższym
poziomie niż w konkurencyjnych ośrodkach lub poziomie podobnym.
Działalność Eskulapa w Mosinie nastawiona jest przede wszystkim na dobro pacjenta, oczywiście nie jest to bezinteresowna praca. Ale na zyski firma poczeka jeszcze
długie lata, kiedy zostaną pokryte koszty
i spłacony niebotyczny kredyt.
W Eskulapie panuje jawność, otwartość
i uczciwość, od podania cen na stronie internetowej do należytego potraktowania
chorego człowieka. Gabinety zostały wy-
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posażone w taki sprzęt, aby począwszy od
dzieci po ludzi starszych można było opiekować się pacjentem całościowo.
Do godz. 18 będzie na miejscu ratownik
medyczny i, co niezwykle ważne, dysponujący defibrylatorem. Jeśli więc mieszkaniec Mosiny źle się poczuje, będzie mógł
się zgłosić do Eskulapa po pomoc przy ul.
Wawrzyniaka 13, nie jadąc do Lubonia.
Dojście do Eskulapa: od ul. Wawrzyniaka
i od strony budynku MOK i Banku Spółdzielczego przy ul. Dworcowej.
Eskulap nie jest zamknięty na nowych
specjalistów, może i chce udostępnić bezpłatnie swój nowoczesny sprzęt i gabine-

ty wraz z całą infrastrukturą, przez okres
6 miesięcy tym lekarzom, którzy chcieliby
w Mosinie rozpocząć pracę. Dlatego zaprasza ich do współpracy i dołączenie do
obecnego zespołu placówki.
Właściciel podkreśla, że w Eskulapie
zawsze znajdzie się miejsce dla dobrego specjalisty, który może praktykować
w doskonałych warunkach i z najlepszym sprzętem.
Kontakt dla lekarzy:
tel. 602 662 992
e-mail:eskulap-mosina@gmail.com

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane
Kostrzyn, ul. Braci Drzewieckich 10
tel. 602 794 243

E.B.

informacje
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Budynek przy ul. Wawrzyniaka wrócił do właściciela
Przez 21 lat w najciekawszym architektonicznie budynku gminy, w Mosinie przy ul. Wawrzyniaka działała prywatna szkoła. Na początku katolicka,
w 2003 roku została przez władze kościelne pozbawiona prawa do używania nazwy „katolicka”:
„Uprzejmie zawiadamiam, iż z dniem
1 lipca 2003r. wycofuję prawo używania
przez szkołę w nazwie tytułu katolicka. Jak
wykazały ostatnie wizytacje, szkoła nie
spełnia podstawowych wymagań organizacyjnych i programowych, stawianych
szkołom katolickim. Nie zostały też zrealizowane w pełni wymogi określone w piśmie Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego z dnia 21 sierpnia1998r. l. dz.5415/98.
Zdaniem wizytatorów kadra kierownicza
szkoły nie rokuje też żadnych nadziei na to,
iż w przyszłości nastąpi jakakolwiek poprawa nieprawidłowej sytuacji”.

Umowa wynajęcia tego budynku
prywatnym osobom mówiła o okresie
10-letnim. Po upływie tego czasu – mimo,
że służby Urzędu sygnalizowały konieczność zajęcia stanowiska co do dalszego
najmu ze strony Zarządu Gminy, był całkowity brak reakcji (funkcję burmistrza
pełnił Jan Kałuziński a zastępcy Jan Marciniak). Skutkiem braku decyzji burmistrza umowa zgodnie z obowiązującym
prawem przedłużyła się o dalsze 10 lat
lub czas nieokreślony (opinie prawne
w tym względzie są podzielone). W 2002
roku burmistrzem gminy Mosina została
Zofia Springer. Zaczęto uważnie przyglądać się działalności szkoły, gdyż wyniki jej
pracy były bardzo słabe, nie wywiązywano się z obowiązków względem gminy,
a dzieci z rejonu Mosiny prawie do niej
nie uczęszczały. Trudno było dostrzec, że
budynek ma dobrego gospodarza. Przeglądy techniczne mówiły o zagrożeniach

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół w Daszewicach

30

lipca 2013 roku odbył się konkurs na stanowisko dyrektora nowopowstałego Zespołu Szkół w Daszewicach. Konkurs wygrała Katarzyna Skrzypczak, która do 31 sierpnia 2013 roku pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej
w Daszewicach, a od 1 września przez 5 lat będzie Dyrektorem Zespołu Szkół
w Daszewicach – Szkoły Podstawowej w Daszewicach i Gimnazjum im. Orła Białego
w Daszewicach.
Uzasadnienie i koncepcja funkcjonowania Zespołu Szkół w Daszewicach, przedstawione przez K. Skrzypczak, uzyskały wysoką ocenę komisji konkursowej. Koncepcja była merytoryczna, zaplanowana na wzrost efektów nauczania, przyjazna
uczniom, rodzicom, pracownikom Zespołu i przede wszystkim otwarta na środowisko lokalne. (red.)

wynikających ze złego stanu technicznego budynku i całkowitym nieprzystosowaniem wnętrza do działalności edukacyjnej. Należy wyraźnie podkreślić, że
w razie jakichkolwiek złych zdarzeń odpowiedzialność spadłaby na właściciela budynku, czyli Gminę Mosina, a nie burmistrza. Obserwując dzisiejszy stan wnętrza
budynku remonty bieżące, do których
użytkownik – najemca był zobowiązan,y
były wykonywane w znikomym zakresie
(egzekwowane były również przez Sanepid i Straż Pożarną). Stan powierzchni budynku aktualnie jest tragiczny.
Dlatego Gmina w 2009 roku wypowiedziała umowę najmu. Od tego czasu rozpoczęły się sprawy sądowe, które
ostatecznie zakończyły się w 2011 roku.
Sąd określił zwrot budynku Gminie na
30 czerwca 2012 roku. Najemcy nie respektowali żadnych ustaleń z Gminą, ani
wyroków sądu. Stosowali najróżniejsze
formy nacisku, aby nie opuścić budynku.
Ostatecznie przejęcie budynku nastąpiło
1 sierpnia 2013 roku po działaniach komornika sądowego.
Wreszcie ten piękny i ciekawy obiekt
wrócił do zasobów Gminy Mosina. Co
z nim będzie? O tym przesądzi ocena stanu technicznego i warunków wnętrza.
Każda działalność publiczna musi być
zgodna z wymogami zapewniającymi
bezpieczeństwo użytkowników. Spełnienie ich nie jest łatwe. Ciekawi jesteśmy
również tego, jakie zdanie o budynku
mają mieszkańcy naszej gminy. Ze względu na fakt, że przez 21 lat mało kto miał
wstęp do tego obiektu, postanowiliśmy
udostępnić go wszystkim chętnym poznania jego wnętrza. Oczekujemy też
Państwa sugestii w sprawie późniejszego
wykorzystania budynku. Co ma w nim być,
jakie są Państwa wizje. By wspólnie zdecydować o przeznaczeniu budynku na stronie internetowej mosina.pl oraz w budynku
dostępna będzie anonimowa ankieta.
Zachęcamy do odwiedzenia obiektu
i wyrażenia opinii na temat
jego przyszłości.
DNI OTWARTE 16-22 września br.
od poniedziałku do piątku
w godzinach 15:00 – 18:00 w sobotę
i niedzielę od 12:00 do 18:00.
Zapraszamy!
Uwaga!
Prosimy o zwrócenie uwagi na stan
pomieszczeń zastany po opuszczeniu
budynku przez szkołę prywatną.
UM
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Wesoła biesiada
W

sobotę, 27 lipca na terenach Wielkopolskiego Parku
Narodowego odbyła się biegowa impreza pod nazwą:
"Pogoń za Wilkiem". Przełajowy bieg odbył się dzięki staraniom
Stowarzyszenia Luboński Klubu Biegacza, przy współpracy
władz Parku. Dystans 10 km jako pierwszy pokonał Marcin Frehlau z czasem 35:34. Najszybszą kobietą okazała się Agnieszka
Staniewska z wynikiem 42:34. Oprócz biegu, po urozmaiconych
terenach leśnych, imprezie towarzyszyło szereg atrakcji w okolicach biura zawodów i siedziby WPN. Organizatorzy zadbali o to,
by osoby towarzyszące biegaczom również aktywnie spędziły
czas na łonie natury. Po starcie biegu głównego o g. 10.00 rozpoczęły się imprezy dla dzieci. Można było zwiedzić Muzeum
Przyrodnicze, obejrzeć film "Z notatnika przyrodnika", dzieci
mogły pobawić się w bawialni, tematycznie związanej z postacią Wilka, a także zmierzyć się na dystansach biegów Wilczków,
w różnych kategoriach wiekowych.
Dopisały pogoda i dobra organizacja. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale, zwycięzcy puchary i nagrody rzeczowe.
Osobne kategorie dla najszybszych mieszkańców gmin Komorniki, Luboń i Mosina miały na celu propagowanie idei aktywnego wypoczynku mieszkańców tych okolic. Na tle obecnie realizowanych imprez biegowych atrakcyjność tej imprezy polegała
na jej rodzinnym charakterze. Oprócz emocji i rywalizacji, związanych ze startem, można było wesoło biesiadować na pikniku,
poznać kilka ciekawostek przyrodniczych, a przede wszystkim
wspólnie spędzić przedpołudnie.
Łukasz Kubiak - Luboński Klub Biegacza

Fundusze europejskie nie są na wyciągnięcie ręki
W
ubiegłym roku powstał pierwszy
odcinek ciągu drogi Krosno – Krosinko. Jest nim ul. Piaskowa w Krośnie. Ten
etap budowy zakończył się na granicy
Krosna i Krosinka. Powstała szeroka droga z oświetleniem drogowym i odwodnieniem. Wybudowano szerokie chodniki
i ścieżki rowerowe. Droga stanowi obecnie
komfortowy dojazd do silnie rozwijającego się osiedla mieszkaniowego . Jest to
duże udogodnienie dla ruchu z rejonów
południowych i wschodnich. Dopełnieniem szczęścia mieszkańców i rozwiązaniem wielu problemów komunikacyjnych
odciążających mocno zatłoczone centrum
Mosiny było podjęcie starań o wybudowanie drugiego odcinka tego ciągu komunikacyjnego – ul. Lipowej w Krosinku. W tym
celu Gmina Mosina podjęła starania o zdobycie środków na finansowanie zadania.
Złożony został w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim projekt w celu pozyskania
funduszy z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Konkurencja była silna. Podobne wnioski złożyło 31 powiatów i 91 gmin. Walka
okazała się owocna i zakończona sukce-

sem. Mosiński projekt został oceniony
bardzo wysoko i zajął drugie miejsce, co
dało asumpt do realizacji zadania. W całym „rozdaniu” na tak dużą liczbę uczestników środki pozyskało tylko 12 gmin,
z czego w powiecie poznańskim oprócz
Mosiny, także Rokietnica i Swarzędz.
Często odnieść można wrażenie słuchając wielu opinii, iż fundusze tego typu
znajdują się na wyciągnięcie ręki. Kto
choć trochę zagłębił się w tę tematykę
wie, że do pozyskania tego typu środków
należy wykonać ciężką pracę , by wniosek
był bardzo dobrze przygotowany i pozostawił w polu wielu innych chętnych.
Środki bowiem są niewielkie i ograniczone, i starcza ich dla zaspokojenia niewielu. W tym miejscu należy podkreślić wartość i zaangażowanie w sprawę Referatu
Inwestycji UM w Mosinie.
Na chwilę obecną z pełną mocą trwają
prace na budowie ul. Lipowej w Krosinku. Zwycięzcą przetargu została firma
Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa. Zaoferowana kwota przez wykonawcę na cale
zadanie to blisko 2,5 mln złotych. Gmina
przeznaczyła na zadanie pond 1.3 mln zł

a pozostałą część pozyskano z budżetu
państwa.
W ramach tego projektu wybudowana
zostanie droga o nawierzchni asfaltobetonowej, długości 860 metrów. Wybudowane zostanie również oświetlenie
drogowe, ścieżka rowerowa, chodniki
i miejsca parkingowe. Przewidywane jest
poszerzenie przepustu rzeki Samicy. Całości dopełnia wybudowanie kanalizacji
deszczowej. Znajdujący się nad Kanałem
Mosińskim most został zmodernizowany kilka lat temu i w opinii specjalistów
może być używany jeszcze dobre 10 lat.
Gmina już dziś rozważa budowę po tym
czasie nowego, szerszego mostu.
Dla zachowania charakteru i adekwatnie do samej nazwy ulicy posadzone zostaną lipy.
Planowany termin zakończenia prac
to koniec września tego roku. Po ukończeniu powstanie dogodne połączenie
dla wielu mieszkańców, także dla ruchu
tranzytowego, a odczuwalne będzie dla
wszystkich mieszkańców w centrum miasta . Ten ciąg komunikacyjny odciąży bowiem ruch w mieście.
(red.)
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Nowy system gospodarowania odpadami
Od 1 lipca 2013 r., na terenie całej Polski obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z powyższym to gmina staje się właścicielem wszystkich
śmieci produkowanych na jej terenie.

G

mina Mosina, będąc członkiem
Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów
SELEKT, zadania z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi przekazała do
Związku.
Znowelizowana ustawa nakłada nowe
obowiązki na samorządy terytorialne,
jednocześnie zmienia zakres obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczących właściwego gospodarowania odpadami, co obecnie budzi wiele wątpliwości
oraz problemów związanych z jej wdrażaniem.



Co zmiana ustawy oznacza
dla mieszkańca
oraz podmiotów prawnych?
Wprowadzenie nowego systemu
oznacza przede wszystkim to, że
wszyscy solidarnie zapłacimy za
wywóz śmieci. Dotychczas ok. 30%
Polaków nigdy nie płaciło za odbiór
odpadów. Znany był proceder wyrzucania śmieci do lasów, przydrożnych
rowów, czy palenia nimi w piecach.
Nowa ustawa ma to zmienić.
 Dotychczas osoby fizyczne i prawne
podpisywały indywidualne umowy
na odbiór odpadów. W nowym systemie nie będziemy już musieli się o to
martwić, bo to Związek Międzygminny CZO SELEKT zorganizuje wywóz
odpadów komunalnych i podpisze
umowę z odbiorcą w naszym imieniu.
 Obowiązkiem wszystkich mieszkańców i podmiotów prawnych jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami. Na
podstawie złożonej deklaracji nadane zostają indywidualne subkonta,
na które w terminie do ostatniego
dnia każdego miesiąc należy wnosić
opłatę za ich odbiór. Wszyscy, którzy nie wypełnią tego obowiązku
otrzymają decyzję, na mocy której
zostanie naliczona im wyższa opłata
- jak za odbiór odpadów zbieranych
w sposób nieselektywny. Spóźnieni
powinni więc jak najszybciej zgłosić
się do Urzędu Miejskiego w Mosinie,
celem spełnienia nałożonego na nich
obowiązku.


Obowiązkiem właściciela nieruchomości, z której odbierane będą
odpady jest zabezpieczenie nieruchomości w pojemnik na odpady
komunalne. Alternatywą dla kupna
nowego pojemnika jest odkupienie
używanego pojemnika lub dzierżawa od firmy wywozowej, która od
1 lipca świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych. Przedsiębiorca
świadczący usługi zobowiązany jest
do przekazania właścicielom nieruchomości pojemników w formie
użyczenia lub najmu z możliwością
pobierania opłaty.

Co zmiana ustawy
oznacza dla Gminy”
Związek Międzygminny staje się
właścicielem wszystkich śmieci produkowanych na terenie gmin członkowskich.
 Związek
Międzygminny, któremu
gmina Mosina powierzyła zadani z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi jest organizatorem całego
systemu odbioru i zagospodarowania
odpadów. W wyniku zorganizowanego przez Związek przetargu odbiorem
odpadów komunalnych z terenu Gminy Mosina w okresie od dnia 1 lipca
do dnia 31 grudnia 2013 r., zajmuje się
Konsorcjum firm: Remondis Sanitech
Poznań Sp. z o. o., ul. Górecka 104,
61-483 Poznań oraz Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Eko-Rondo s.c.,
Halina i Zenon Guźniczak, ul. Nadwarciańska 11, 62-041 Puszczykowo.


Z uwagi na trudności we wdrażaniu systemu Gmina Mosina na bieżąco wspomaga Związek Międzygminny CZO SELEKT
w zakresie wdrażania i koordynowania
nowego systemu. Dzięki temu mieszkańcy gminy Mosina mają możliwość na
bieżąco składać deklarację oraz aktualizować wcześniej złożony dokument w
siedzibie Urzędu Miejskiego. Ponadto,
każdy kto nie otrzymał jeszcze subkonta, może udać się do Urzędu Miejskiego
w Mosinie, gdzie pracownicy niezwłocznie wygenerują właściwy dla danej nieruchomości numer subkonta, zgodnie
z informacjami podanymi w deklaracji.

Współpraca pomiędzy gminą a Związkiem dotyczy również koordynowania
działalności odbiorcy odpadów. Zgłaszane przez mieszkańców uwagi dotyczące
braku odbioru odpadów z danych nieruchomości są na bieżąco rozwiązywane, we współpracy z przedsiębiorcą oraz
Związkiem Międzygminnym. Dotyczy to
również harmonogramów. Wszelkie ich
zmiany na bieżąco aktualizowane są na
stronie internetowej urzędu, w zakładce
„wszystko o odpadach”.
Zgodnie z nowymi zasadami z terenów
nieruchomości zamieszkałych odpady
nieposegregowane odbierane są tylko
jeśli znajdują się w pojemnikach. Należy
zatem pamiętać aby zapewnić na nieruchomości odpowiednią wielkość i ilość
pojemników. Odpady nieposegregowane oddane w workach nie będą odbierane przez przedsiębiorcę.
Odbiór odpadów selektywnych odbywa się w systemie workowym. Do worków o pojemności od 80 do 120 l będzie
można wrzucać makulaturę (worek niebieski), tworzywa sztuczne (worek żółty)
i szkło białe, kolorowe (worek biały/zielony). Pozostałe nieczystości stałe należy
wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Worki dostarczy przedsiębiorcą.
Fakt nieotrzymania worków lub otrzymania zbyt małej ilości zgłosić należy bezpośrednio do przedsiębiorcy lub za pośrednictwem urzędu.
Zasady segregacji odpadów przedstawia poniższa ulotka.
Od 1 lipca br. na terenie Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych
funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie
właściciele nieruchomości będą mieli
możliwość bezpłatnego oddania tzw. odpadów problemowych jak szkieł okiennych, mebli, styropianu, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek,
baterii, opon, przeterminowanych leków
i chemikaliów, opakowań po farbach
i lakierach, zużyte baterie i akumulatory,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe. Docelowo na terenie każdej Gminy członkowskiej powstać ma PSZOK.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywała dodatkowo dwa razy do roku, w okresie
wiosennym i jesiennym.
Przeterminowane leki można oddawać
do specjalnych pojemników na odpady
niebezpieczne w aptekach, przychod-
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niach, ośrodkach zdrowia lub zawieźć do
PSZOKu.
Odpady budowlane i rozbiórkowe
w niewielkich ilościach można wrzucać
do pojemników na odpady zmieszane.
W przypadku większej ilości właściciel
nieruchomości powiadamia firmę wywozową od której zamawia kontener
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na tego typu odpady za odpowiednią
opłatą.
Odpady to cenne surowce, tak więc należy zadbać o to, by się nie zmarnowały,
tylko aby jak najlepiej nam służyły.
Więcej informacji na temat nowego
systemu znaleźć można na stronach internetowych oraz pod wskazanymi nu-

To jeszcze nie koniec
Kontrowersje wokół działalności ZUK w Mosinie trwają nadal. Poprosiliśmy Urząd o dodatkowe wyjaśnienie sytuacji
prawnej na dzień dzisiejszy. Wynika z tego, że gmina choć
posądzana przez opozycję o działanie niezgodne z interesem własnym, nie popełniła specjalnych błędów i działała na
rzecz lepszego funkcjonowania służb komunalnych, wynajmując przed działki i hale po Swarzędzkiej Fabryce Mebli.

„G

mina Mosina zawarła w dniu 25 marca 2004 r. ze Swarzędz
Meble S.A. z siedzibą w Swarzędzu umowę najmu części hali o powierzchni 2269 m2, położonej w Mosinie przy ulicy
Sowinieckiej. Wynajmujący – Swarzędz Meble S.A. – oświadczyła
w umowie najmu, że jest użytkownikiem przedmiotowej nieruchomości a własność w księdze wieczystej wpisana jest na rzecz Fodorne-Urbaniak Teresa Małgorzata, Liska Janina, Urbaniak Henryk,
Urbaniak Krystyna Maria oraz Urbaniak Włodzimierz. Nieruchomość została przeznaczona na działalność Zakładu Usług Komunalnych, gdyż budynki dotychczas przez ten zakład użytkowane,
zlokalizowane w Mosinie przy ulicy Krotoskiego znajdowały się
w bardzo złym stanie technicznym, nie nadawały się już do re-

merami telefonów odpowiednio Związku
Międzygminnego
www.selekt.czempin.pl,
tel. 612 826 303, 612 823 359
oraz Urzędu Miejskiego w Mosinie
www.mosina.pl,
tel. 618 109 545, 618 109 546,
618 109 547.

montu, a także specyfika wykonywanej działalności przez Zakład
Usług Komunalnych wiązała się z potrzebą użytkowania większej
powierzchni. Ponadto rodzaj świadczonych usług zdeterminował
zmianę dotychczasowej siedziby z uwagi na konieczność wyprowadzenia tego rodzaju działalności, w szczególności w odniesieniu
do zbiórki odpadów komunalnych (segregacja śmieci), z centrum
miasta. W dniu 18 stycznia 1991 r., a więc 22 lata temu ówczesna
Swarzędzka Fabryka Mebli S.A. w Swarzędzu wniosła do sądu
o stwierdzenie, że nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w Mosinie przy ulicy Gałczyńskiego. Wniosek
Swarzędzkiej Fabryki Mebli S.A. o zasiedzenie dotyczył również
nieruchomości, którą Gmina Mosina wynajęła później od Swarzędz
Meble S.A. na potrzeby działalności Zakładu Usług Komunalnych.
Niestety po 22 latach procesu Sąd Okręgowy w Poznaniu
uznał, że Swarzędz Meble S.A. nie zasiedziały nieruchomości,
o której zasiedzenie wystąpiły. Należy podkreślić, iż Gmina Mosina zawierając w/w umowę najmu kierowała się potrzebą zapewnienia właściwych warunków pracy dla pracowników oraz
funkcjonowania dla własnej jednostki organizacyjnej. W chwili
obecnej istnienie Zakładu Usług Komunalnych Sp.z o.o. w Mosinie nie jest zagrożone, zostały podjęte działania by utrzymać
pełen zakres świadczonych usług pomimo konieczności opuszczenia wynajmowanej części hali”.
(um)
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Co ja mam robić?
-W

takim razie poradź mi, co ja
mam robić. Ja wiem, że wy
o tych swoich rybach moglibyście opowiadać godzinami, ale mnie to nudzi,
rozumiesz, nudzi mnie. Nic na to nie poradzę, a muszę z nimi jechać, bo wiadomo jakie szczytne cele temu towarzyszą.
Ciągle słyszę tylko, że dla zdrowia trzeba
gdzieś z tych bloków wyjechać co jakiś
czas, że łono przyrody daje tyle dobrego,
prawda, ptaszki ćwierkają, świeże powietrze, sama natura nad wodą, widoki można podziwiać. A jak zajedziemy po kilku
godzinach na Pojezierze Drawskie, wtedy
okazuje się zawsze to samo. Najpierw
on oczywiście, że on, wybiera miejsce,
jak nie tutaj to tam byłoby najlepiej. „To
co zostajemy”, mówi, „zobacz jak ładnie”,
wyciąga te swoje wędki, nie wędki, siatki, haczyki i czort wie co jeszcze i znika.
A ktoś przecież musi przypilnować auta
jak mój pan idzie czasem wzdłuż jakieś
rzeczki, bo na pstrąga trzeba mój kochany szukać miejsca, jeden zakręt, drugi zakręt, bo tam pewno będą brały i o mnie
zupełnie zapomina, już nie mówię wcale
o tym, że nawet się nie obejrzy. Po godzinie patrzenia na te piękne widoki normalnie mi się zaczyna nudzić, więc wyciągam coś do czytania, jakieś krzyżówki
do odgadnięcia, siadam na ten fotelik,
nie mogę powiedzieć, bardzo wygodny

i siedzę. Na komary mam swoje metody
i musiałam nauczyć się ich po prostu nie
zauważać. Niby mogę się opalać, bo słońce grzeje czasem, że hej, ale rozbierz się
na takim odludziu czasami i siedź samotna kobieto, zupełnie bezbronna. Akurat
„odludziu”, a tacy jak mój Rysiu wszędzie
są i zdarzy się, że ktoś przejeżdża, akurat
w tym miejscu. Raz siedzę, czytam, wtedy byliśmy nad jakimś jeziorem, a tutaj
zatrzymuje się takie wypasione auto
terenowe, wychodzi z niego wyraźnie
wesołe towarzystwo mieszane i szykują
się na balangę. Normalnie struchlałam.
Rozumiesz mnie, ja sama i dobrze, że nie
opalałam się jak to się mówi, na całego.
Całe szczęcie skończyło się na strachu.
Raz podpłynęła straż wodna, czy jak to
się nazywa, rybacka chyba, wędka leżała na tych patyczkach, ale haczyk był
zaczepiony o rączkę, a oni do mnie: „dokumenty proszę, a karta wędkarska jest,
a zezwolenie wykupione?”. Co ja musiałam się tłumaczyć, w końcu mi uwierzyli, ale nerwów miałam, mówię ci. Kiedyś
znowu, czytam, czytam i nawet nie wiem,
kiedy mi się zasnęło, ale tak na amen, rozumiesz. Naraz czuję, że nie jestem sama,
jakieś niby pomruki, a nawet jakby delikatne muśnięcia czuję. Ja otwieram oczy
i widzę całe stado saren i jelenie. Podeszło zupełnie bliziutko i mnie oglądają.

Początkowo nawet myślałam, że mi się
śni, że jakaś zjawa ale nie, na pewno mi
się nie śniło. Tak wytrzymałam bez ruchu
aż sobie nie poszły. Fajnie było, szkoda, że
nie mam jakiegoś zdjęcia.
Najgorsi są ci strażnicy leśni. Trudno
z nimi dyskutować, bo o czym niby, jak
jest zakaz wjazdu na tereny leśne. Staram
się uśmiechnąć, rozweselić, a oni ciągle
swoje:
Mandat się należy, proszę pani za parkowanie w niedozwolonym miejscu.
– Ale ja przecież nie parkuję, tylko mój
mąż, bo on tutaj przyjechał ryby łowić,
a ja tylko pilnuję.
– Nam, proszę pani jest obojętne, kto
parkuje, proszę dokumenty i piszemy
mandacik.
Ostatnio nawet było całe 200 złotych,
kurczę, mówię ci. Ja siedzę cała wnerwiona, przyrzekam sobie w kółko, czekaj,
czekaj, ostatni raz mnie tak nabrałeś, koniec kropka. A mój Rysiu wraca radosny,
uśmiechnięty, zadowolony i cieszy się
jak małe dziecko, no zupełnie jak małe
dziecko. Kiedy go takiego widzę, ręce mi
same opadają, złość mi częściowo mija.
I poradź mi, co ja mam robić?
eRCZe „Spławik”

Delikatne i kruche...
2 sierpnia w mosińskiej Galerii Miejskiej odbył się wernisaż
dwóch mosińskich artystek zajmujących się rzeźbą i ceramiką – Małgorzaty Witt („Konstrukcje”) oraz Urszuli Szymańskiej
(„Rozmowa”). Wystawa potrwa do 1 września br.

M

ałgorzata Witt jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu. Ukończyła Wydział Edukacji Artystycznej
(1999r.) pod kier. prof. Romana Kubickiego, dyplom w specjalności
ceramika pod kier. prof. Ewy Twarowskiej-Siody. Jest również Prezesem Mosińskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego,
pedagogiem, instruktorką ceramiki w Mosińskim Ośrodku
Kultury oraz pomysłodawczynią i koordynatorką organizowanego od 2006r. Powiatowego Turnieju Rzeźbiarskiego w Mosinie.
Główne motywy jej prac ceramicznych prezentowanych w Galerii Miejskiej pochodzą z natury i odnajdywane są w budowie mikroorganizmów lub tkanek roślinnych,
wewnętrznej budowie kości, onstrukcje, które przetransponowane w abstrakcyjne formy stają się podstawą tworzenia nowej rzeczywistości. Niekiedy ewoluują w formy architektoniczne, zyskując nową tożsamość i otwierając pole
nowym interpretacjom. Delikatne i kruche budowle kryją
w sobie fascynującą różnorodność kształtów i skomplikowaną
złożoność struktur, których wytrzymałość była wielokrotnie

poddawana próbie podczas obróbki i utrwalania masy szamotowej.
Urszula Szymańska studiowała rzeźbę na poznańskiej Akademii
Sztuk Pięknych w pracowniach prof. J. Petruka i prof. J. Kopczyńskiego. Studia zwieńczyła w 2005 roku dyplomem z rzeźby (wyróżnienie). W 2006 roku, poszukując nowych doświadczeń, spędziła
kilka miesięcy w krajach bałkańskich; uczęszczała m.in. na ASP
w Tiranie (Albania). W swoich rzeźbach prezentuje tradycyjne podejście do sztuki, w której istotna jest forma i realizm przedstawienia. Rzeźbiarka wyróżnia szczegóły anatomiczne, wyraz twarzy czy
wykonywany ruch. Autorka wiernie i z pokorą odwzorowuje rzeczywistość, a zadana praca i realizm są dla niej ważne. Powstawaniu pracy towarzyszy rozmowa, która z czasem staje się integralną
częścią procesu twórczego. Subtelna relacja między portretującym
a portretowanym odciska specyficzne piętno na powstających
rzeźbach.
(red.)
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towarzyszenie Rozdaj Siebie powstało z myślą o innych ludziach, nie chcemy być„kółkiem wzajemnej adoracji”, chcemy
pomagać tak jak potrafimy i możemy najlepiej. Do tego naprawdę
nie potrzeba wielkich umiejętności, kwalifikacji czy doświadczenia,
wystarczy dobre, otwarte serce. Każdy z nas je ma, tacy się urodziliśmy - jako tabula rasa (z łac. niezapisana tablica), przynajmniej tak
twierdzą niektórzy. Zatem co stoi na przeszkodzie, by czynić dobro,
oddać kawałek siebie?
Głównym celem Stowarzyszenia jest „pośrednictwo w spełnianiu dobrych uczynków, czyli kojarzenie potrzebujących
z chcącymi pomagać” (za treścią §8 ust.1 statutu Stowarzyszenia
Rozdaj Siebie).
Pośrednictwo, czyli Wy dajecie lub zgłaszacie potrzebę, my
przekazujemy to potrzebującym lub chcącym pomóc. Pomagać
można również osobiście, a nas możecie jedynie zapytać o potrzeby, o rodzinę, czy życzy sobie osobistego kontaktu czy nie.
Dobre uczynki, czyli wszystko to, co przyczynia się do zmiany
na lepsze (w nas samych, w naszym otoczeniu i w otoczeniu osób,
którym pomagamy), wszystko to o czym słyszymy, np. w kościele
podczas Mszy św., a nie zawsze wiemy, co to konkretnie jest. Dobrych uczynków może być tak wiele rodzajów, jak wiele jest istnień
ludzkich. Poczynając od uśmiechu podarowanego zatroskanemu
koledze, po dary materialne, wykonanie jakiejś pracy.
Potrzebujący... może nim być każdy z nas. Każdy z nas potrzebuje dobrego słowa, modlitwy czy wsparcia. Jedni z nas potrzebują
tego więcej, inni mniej. Są tacy, którzy bez naszej pomocy mogą nie
stanąć na nogi. Ale kiedy już na nie staną, zróbmy wszystko, by ruszyli przed siebie. Może czasami będą potrzebowali naszego ramienia do podparcia się na chwilę, może czasami się potkną, ale niech
idą dalej i niech ta droga będzie piękna i jak najmniej wyboista.
Chcących pomagać, jest ich wielu, coraz więcej osób zgłasza
się z chęcią pomocy, z pytaniem „co mogę zrobić?”, „jak pomóc?”.
W Stowarzyszeniu pomagać można na wiele sposobów:
 zostań wolontariuszem:
Wolontariuszem może zostać każdy, nawet uczeń szkoły podstawowej, osoba niepełnosprawna, czy osoba będąca już na eme-

D

o Mosiny zawitali przedstawiciele dwunastu gmin członkowskich. Po powitaniu gości przez Burmistrza Gminy Mosina- Zofię Springer,
miała miejsce prezentacja multimedialna o gminie. Głównymi punktami zebrania było zapoznanie z protokołem
z kontroli LGD Lider Zielonej Wielkopolski przez Samorząd Województwa
i programem naprawczym, wybór nowych członków do Rady Stowarzyszenia oraz przyjęcie uchwały o wprowadzeniu zmian w Lokalnej Strategii
Rozwoju i zatwierdzenie tekstu jednolitego. Wszystkie punkty obrad zostały
zrealizowane. Na zakończenie dla gości
przygotowano poczęstunek.

ryturze. Jako wolontariusz wybierasz sam sposób, czas, w jakim
chcesz pomagać. Robisz to, co uważasz, że jesteś w stanie wykonać. Możesz poprosić o podpowiedź, co mógłbyś robić, możesz
przyjść z własnym pomysłem. Każdy wolontariusz znajdzie u nas
pracę na miarę swoich możliwości i chęci. Możesz np. pomagać
w nauce swoim rówieśnikom lub młodszym, możesz pomagać
osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym, czy zorganizować jakieś wydarzenie dla grupki dzieci, np. Mikołajki, możesz
pomagać w szykowaniu prezentów na Gwiazdkę, w zdobywaniu
darów itp. Możliwości jest mnóstwo. Więcej o wolontariacie w kolejnych numerach gazety.
 podaruj coś:
Jak już pisałam wyżej, podarować można wiele. Może to być
Twój czas (np. odwiedzenie starczej pani, zrobienie jej zakupów
raz w tygodniu, przekopanie ogródka, wyniesienie śmieci, pogranie w piłkę z chłopakiem, który nie ma rodzeństwa i czuje się
samotny), możesz oddać coś co Tobie już się nie przyda, a inny
jeszcze może z tego skorzystać (np. sprzęt do domu, meble, ubrania, książki, przybory szkolne, zabawki), możesz coś kupić (np.
żywność, pieluchy, środki czystości), możesz sfinansować obiady
dla dzieci w szkole itp.
 zostań członkiem Stowarzyszenia:
Będąc członkiem Stowarzyszenia będziesz mieć wpływ na to, co
dzieje się w Stowarzyszeniu, co robimy, jak robimy. Możesz przedstawiać swoje pomysły, uwagi, możesz działać. Jest tylko jeden
podstawowy warunek: opłacanie składki członkowskiej. To bardzo
ważne. Bez stałych wpływów finansowych nie możemy zagwarantować bezpiecznej, stałej pomocy, np. w dożywianiu dzieci.
 pomódl się:
Pomódl się za nas, żeby wystarczyło nam sił i zdrowia do pracy,
pomódl się za ludzi, którym pomagamy, żeby potrafili mądrze z tej
pomocy skorzystać, pomódl się za pomagających, żeby Bóg im to
wynagrodził we wszelkich łaskach, pomódl się wreszcie za siebie,
za swoją rodzinę i najbliższych... Oni też Ciebie potrzebują.
Wspierajcie nas tak jak możecie, bardzo tego potrzebujemy...
Monika Kujawska
Przypominamy, że w związku z rozpoczynającym się rokiem
szkolnym w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wawrzyniaka 9
można zostawiać wszelkie dary i przedmioty szkolne, a także
ubrania, buty itp. Jesteśmy otwarci na każdą inną pomoc, łącznie z ofiarami na sfinansowanie najbiedniejszym dzieciom obiadów w szkołach.
Więcej informacji – tel. 602 662 992.

Walne Zebranie członków Lokalnej Grupy Działania
Lider Zielonej Wielkopolski
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Medal Burmistrza dla Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego
M

osińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie
im. dr. Tadeusza Adama Jakubiaka jako pierwsza z organizacji działających na terenie naszej otrzymała prestiżowy
medal Burmistrza Gminy Mosina. Medal nadawany przez Burmistrza przyznawany jest od 2000 roku. Jest to nagroda uznaniowa dla mieszkańców, organizacji, które w szczególny sposób
przyczyniają się do utrwalania i budowania tradycji kulturowych w gminie Mosina, przyczyniają się do jej rozwoju, angażując niejednokrotnie swój czas prywatny. Do tej pory Medalem Burmistrza Gminy Mosina uhonorowane zostały wspaniałe
osobowości naszej gminy: Lucyna Smok, Beata Tomczak, Aleksander Falbierski, Jerzy Bangier, Zygmunt Pniewski, ks. Bolesław
Kryś, Jarosław Kubiak, Zygmunt Pohl, Henryk Pruchniewski, no
a teraz dołączyła do nich na razie jedyna organizacja – Bractwo
Kurkowe.
W imieniu Burmistrza medal podczas XVII Memoriału dr Tadeusza A. Jakubiaka w dniu4 sierpnia br. wręczył Zastępca Burmistrza – Waldemar Krzyżanowski i Przewodniczący Rady Miasta
– Waldemar Waligórski. Kurkowe Bractwa Strzeleckie mają na
ziemiach polskich ponad 700-letnią tradycję. Były to mieszczańskie organizacje, których celem było ćwiczenie się w posługiwaniu bronią, aby w razie potrzeby zbrojnie stanąć w obronie
porządku wewnętrznego w mieście jak i odparcia zagrożenia
z zewnątrz.
Podczas swojego wystąpienia Burmistrz Krzyżanowski przypomniał o bogatej tradycji strzeleckiej Mosiny. Podziękował za
zaangażowanie i poświęcenie w realizacji celów statutowych
Bractwa. Według dokumentów Bractwo Strzeleckie powstało na
naszym terenie już w 1762 roku. Bardzo prężnie działało w okresie międzywojennym. Liczyło wówczas 41-50 członków.
Historia Mosińsko-Puszczykowskiego Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego rozpoczyna się w 1761 roku. W roku 1774 następny władca Rzeczypospolitej – Stanisław August Poniatowski
potwierdził, przyjęty w 1762 roku przez Augusta III Sasa, przywilej dla Bractwa Kurkowego. W okresie okupacji hitlerowskiej
zaginęły klejnoty brackie, sztandar bracki, dokumenty, zginęli
niektórzy członkowie stowarzyszenia. Po zakończeniu II wojny
działalność patriotycznych organizacji przez ówczesne stalinowskie władze została zabroniona. Dopiero rok 1989 przyniósł społeczeństwu polskiemu pełnię wolności i suwerenności. Moment
ten stanowi apogeum przemian, jakie miały miejsce w drugiej
połowie lat osiemdziesiątych XX wieku. Owocem owej metamorfozy naszego narodu, a właściwie wszystkich społeczeństw
państw bloku wschodniego, było odrodzenie się niepodległej
państwowości, w naszym przypadku Rzeczypospolitej Polskiej.
Upadek dawnego systemu przyniósł ze sobą nie tylko początek demokratycznych rządów, lecz również renesans postaw
kulturowo-patriotycznych wśród Polaków. Lata po obradach
Okrągłego Stołu cechują się prawdziwą wolnością słowa oraz
swobodą zgromadzeń. Za główny cel swego przedwojennego
istnienia zakładały one aspekt patriotyczny czy paramilitarny,
często z lekkim zabarwieniem chrześcijańskim. W okresie PRL-u
nie mogły te organizacje egzystować, gdyż było to sprzeczne
z ówczesną ideologią, czyli jak to ładnie ujmowano w nowomowie z demokracją ludu. Nasze Bractwo należy do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, zrzeszających aktualnie
108 Bractw z terenu całego kraju. Od 1992 roku ZKBS RP należy
do Europejskiej Federacji Historycznych Strzelców EGS.
(red.)
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Junek z Buku, Elegant z Mosiny
i Pierdoła z Gądek

W

niedalekiej Opalenicy Adam
w 2010 roku tak się tłumaczył:
– Coś na ten temat słyszałem, przecież
wszyscy tutaj go znają. Nie, gdzieś czytałem,
ale teraz nie mogę nic powiedzieć, bo nie
pamiętam. Jak poszukam, to ci odpowiem
na pytanie. No tak się mówi: Junek z Buku,
Elegant z Mosiny i Pierdoła z Gądek.
Po trzech miesiącach wracamy do tematu:
– Wiesz co, nic nie mogę znaleźć na ten temat, ale moja córka obiecała, że mi pomoże
coś poszukać. Tylko trochę cierpliwości.
Czas szybko mija, jest październik 2012
roku:
– Wiesz co, mam wreszcie coś o elegancie z Mosiny. Nawet sobie nie wyobrażasz,
w jakich okolicznościach dowiedziałem się
o nim. Z kolegami z klasy maturalnej od
jakiegoś czasu spotykamy się w różnych
stronach Polski, przeważnie w ich miejscach zamieszkania, na kilka dni. W tym
czasie zwiedzamy bliższą i dalszą okolicę.
Jak wiesz, całkiem niedawno gościłem ich
u siebie i w ramach pobytu za twoją radą
przywiozłem ich na waszą wieżę widokową.
Pogoda wspaniała, mówię ci i patrząc tam
z góry na piękną okolicę, mówię do nich,
że mam takiego kolegę, który interesuje się
tematem eleganta. Wyobraź sobie, że jeden
z kolegów mieszkający dawno, dawno
w Kielcach, wyobrażasz to sobie, opowiedział nam tam na górze taką historię. Za-

K

czyna się ona w ten sposób, że w Mosinie
była kiedyś podobno fabryka odzieży,
w której produkowano masowo dużo ciuchów, ale takich kiepskiej jakości, jak to dzisiaj mówią – niemarkowe. Miały takie jakieś
podejrzane niby metki ładne, ale podrabiane. Co ciekawe, nosiło to się dobrze aż do
pierwszego, mocniejszego zabrudzenia, bo
po pierwszym praniu to miałeś tego o dwa
numery za duże, albo odwrotnie, o trzy numery za małe. Rękawy na przykład się wstępowały i z długich robiły się niespodziewanie krótkie, nie szło się zapiąć w pasie, tak
jakbyś nagle przytył nie wiadomo od czego
i kiedy. Albo odwrotnie, mogłeś się nimi
opasać dookoła i rękawy wisiały ci do kolan, czyli nagle, gwałtownie schudłeś bracie
z dnia na dzień, czy wręcz nawet z wieczora
do rana. Utrata fasonu to jedno, a niespodziewana zmiana kolorów to druga niespodzianka. Woda po praniu zabarwiała się od
lichych pigmentów i od razu wyłaziła cała
lipa tej roboty. Tak dosłownie. Czujesz to?
Czy taka fabryka istniała rzeczywiście,
tego nie wiem, natomiast u nich w kieleckim pokutowała taka opinia, obiegowa
zresztą, że jak ktoś miał na sobie właśnie taki
ciuch, jak przed chwilą opisałem, czyli albo
za duży, albo za mały, taki sflaczały i bez formy, wtedy wołali na niego, że się wystroił
jak elegant z Mosiny. Może nie zaraz, że się
wystroił, bo wyglądał czasem jak strach na

ażde lato, w szczególności miesiąc lipiec dla mosińskich harcerzy oznacza tylko jedno- wielkie przygotowania do obozu,
którego tegoroczną tematyką było rycerstwo polskie. Mamy naszych harcerzy i zuchów przygotowywały piękne suknie dla dam
oraz zbroje dla dzielnych rycerzy. Kadra pilnie przygotowywała
program oraz miejsce obozowania, a nasi harcerze i zuchy zbierali siły i energię na rozpoczynającą się niebawem dwutygodniową
przygodę. Ośrodek ZHP Mosina silnie związany jest z tradycjami
rycerskimi, ponieważ w swojej pełnej nazwie nosi on imię króla Polski Bolesława Chrobrego, a jedna
z drużyn należy do Wspólnoty
Drużyn Grunwaldzkiej- wspólnoty która zrzesza drużyny o tradycjach rycerskich. Doskonałym
więc pomysłem było przygotowanie wspólnej imprezy dla harcerzy, rodziców oraz zaproszonych
gości, która w sposób szczególny uczcić miała naszego patrona oraz
ideały rycerskie.
Przygotowania do Dnia Patrona zaczęły się już od samego rana.
W podobozach trwały przygotowania do przyjęcia gości, porządki,
sprawdzanie umundurowania. Gdzieś w lesie słychać było próby
scholi, która przygotowywała oprawę muzyczną do Mszy świętej,
a jeszcze gdzie indziej zaskakujące brzmienie trąbki, która jak się
później okazało towarzyszyła harcerzom podczas apelu.
O godzinie 9 zaczęli zjawiać się pierwsi goście a wśród nich przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Waligórski, kierownik Re-

wróble, ale zwyczajnie ubrał się i wygląda
nieco komicznie, jak obiekt godny pożałowania i litości. Mi się nawet wydaje, że taki
koleś nawet nie zdawał sobie sprawy z tego
faktu i dopiero kiedyś ktoś z towarzystwa
zwrócił mu uwagę, wtedy nawet sam z siebie się śmiał. A to były przecież czasy zaraz
po wojnie i markowych ciuchów wtedy się
nie nosiło wcale, przynajmniej w jego otoczeniu. Ta opinia o elegancie z Mosiny, czy
raczej inaczej mówiąc, wyobrażenie o nim
musiała pochodzić z czasów nieco wcześniejszych, czyli ta fabryka jeśli w ogóle istniała, to zapewne zaraz po pierwszej wojnie. I co ty byś powiedział na taką historię?
Mnie zawsze wydawało się coś innego, że
może jakiś ktoś hrabiego udawał i wydało
się, albo ktoś ubrał się kompletnie bez gustu, no sam nie wiedziałem. Byś ty musiał
widzieć tę dyskusję, jak koledzy zainteresowali się szczegółami i dopytywali się jeszcze
wieczorem podczas zakrapianej kolacji. I widzisz w Kielcach, aż w Kielcach 50 lat temu
tak mówili o elegancie, ale tylko tak mówili,
a ja w dalszym ciągu nie wiem skąd się bierze jego początek, rozumiesz mnie, jaka jest
geneza powstania, co się takiego zdarzyło, że ktoś użył określenia po raz pierwszy
i dlaczego.
Roman Czeski

feratu Oświaty Małgorzata Kasprzyk oraz nasza kochana druhna
Helenka Konieczna. Już o godzinie 10 padały pierwsze komendy
nawołujące drużyny harcerskie na apel oraz pokaz musztry harcerskiej. Tradycyjnie na obozie nie zabrakło Mszy harcerskiej, rajdu
rodzinnego, który nawiązywał do rycerstwa oraz ogniska ze wspólnym śpiewem.
W rajdzie rodzinnym wzięło udział około trzydzieści rodzin – nagrodzone zostały trzy najlepsze. Rodziny wykonywały różne konkurencje, takie jak walka na miecze, rąbanie drewna, ratowanie
zaginionego listu czy budowanie
twierdzy rycerskiej.
Nasz dzień patrona zakończyło
wspólne ognisko, podczas którego
podobozy przedstawiały się, mówiąc o swojej nazwie, tradycjach
i zwyczajach, a wszystko to przeplatały nuty harcerskich piosenek
chętnie śpiewanych przez wszystkich gości.
Wspólne spotkania z gośćmi, naszymi sympatykami, rodzicami
oraz przyjaciółmi to zawsze powód do ogromnej radości. Właśnie
podczas takich spotkań harcerze i instruktorzy czują, że to co robią ma sens oraz że praca i chęci, które wkładają w ciągu roku harcerskiego w zdobywanie stopni i sprawności to powód do dumy
dla rodziców oraz każdego gościa. Takie chwile są nam potrzebne,
więc nie pozostaje nic innego jak zaprosić wszystkich rodziców
i naszych sojuszników za rok na następne takie spotkanie!
Czuwaj!
(H)

Rycerze na obozie harcerskim
w Lubniewicach

reklama
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Alegria! zapnraasza
'
Szkoła Tanca

TANIEC TOWARZYSKI 40+ 50+
pn. 18:00 – Luboń

Piękny dom w lesie!
Wymarzone miejsce dla rodziny
Działka 1000

LATIN, PANIE 40+ 50+
pn. 19:15 – Wiry, czw. 19:30 – Luboń

Pecna ul. Sosnowa

MIDI LATIN 7-11 i MINI LATIN 4-6
Puszczykowo, Wiry, Luboń

www.alegria.poznan.pl
tel. 600 873 292
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Tel. 535 990 485 lub 602 261 828

SALON OKIEN i DRZWI
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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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Pływamy na Gliniankach
T
ak upalnego lata już dawno nie było.
Ostatnie dni z temperaturami powyżej 30 stopni spowodowały, że mieszkańcy
Mosiny i okolic wybrali jako jedną z form
spędzania wolnego czasu – wypoczynek
nad wodą, a konkretnie nad mosińskimi
„Gliniankami”. Jeszcze do niedawna wydawało się to niemożliwe, aby w sposób
bezpieczny, pod okiem ratownika na tym
zbiorniku pływać. A jednak. Przystosowanie tego miejsca jako wykorzystywanego
do kąpieli było oczekiwaniem wielu od
dawna. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wreszcie się udało! Od 14 lipca
2013 roku oficjalnie „Glinianki” stały się
akwenem służącym do kąpieli.
Zanim jednak stało się to możliwe, konieczne było przeprowadzenie szeregu
prac, które pozwoliły wstępnie zakwalifikować to miejsce jako wykorzystywane
do kąpieli. Wykonano bardzo szczegółowy audyt dna, który potwierdził, że nie ma
przeciwwskazań do organizacji takiego
miejsca właśnie na tym zbiorniku. Badania wody, wykonane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Poznaniu wykazały, że odpowiada ona
wskaźnikom i spełnia warunki niezbędne
dla osób kąpiących się. Mając tego typu
wiedzę, popartą odpowiednimi dokumentami, rozpoczęły się prace inwestycyjne,
trwające kilka tygodni.
W tym czasie m.in. wyrównano teren,
poszerzono i przygotowano plażę, postawiono przebieralnię, stworzono warunki
do parkowania samochodów. Postawiono
także kosze na śmieci, toalety typu toi-toi,
a w najbliższym czasie pojawią się także ta-

blice edukacyjne dotyczące ekologicznego
stylu życia oraz przyrodniczych skarbów
Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Niezwykle ważnym elementem
organizacji miejsca wykorzystywanego do
kąpieli było zapewnienie wypoczywającym nad wodą bezpieczeństwa, dlatego od
14 lipca, aż do końca sierpnia br. na Gliniankach pracuje tutaj dwóch ratowników, którzy codziennie (od poniedziałku do niedzieli)
w godzinach od 11-19.00 są na posterunku.
W opinii mieszkańców i gości, którzy przyjeżdżają do Mosiny już nie tylko na położoną naprzeciwko plaży na
Gliniankach wieżę widokową, ale po to
aby popływać, inicjatywa ta była niezwykle potrzebna i jak pokazuje codzienność – budzi ogromne zainteresowanie.
W tym miejscu należy wspomnieć, że niemal wszystkie podjęte działania w celu
uruchomienia zbiornika do kąpieli na Poże-

gowie były finansowane z budżetu gminy
Mosina, a koszt prac przygotowawczych
oraz bieżącego funkcjonowania wynosi
ponad 50 tysięcy zł. W ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udało się zaś wykonać przebieralnię
oraz tablice edukacyjne.
Poza Gliniankami, w tym samym czasie
zafunkcjonowało oficjalnie także drugie
miejsce wykorzystywane do kąpieli- nad
Jeziorem Jarosławieckim, na terenie WPN.
Było to możliwe dzięki inicjatywie trzech
gmin należących do Stowarzyszenia Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego: Mosina, Puszczykowo i Komorniki. Tutaj
także nad bezpieczeństwem osób kąpiących czuwają ratownicy, został przeprowadzony audyt zbiornika, wykonano badania
wody oraz zadbano o infrastrukturę.
Mając takie możliwości wypoczynku nad
wodą i wyjątkowo gorące lato nie pozostaje nic, jak tylko wybrać się na Glinianki lub
Jezioro Jarosławieckie.
(um)

Jacek Komuda „Herezjarcha” i „Imię bestii”

Ś

redniowiecze to jeden z moich
ulubionych okresów w literaturze
i sztuce, być może dlatego, że najmniej
wyeksploatowany. Sama nie wiem, dlaczego zawsze ujmuje mnie to połączenie
świętości z bluźnierstwem. Uwielbiam,
kiedy bohater jest trudny do sklasyfikowania, gdy prawda historyczna pozostawia wiele luk, które można dowolnie wypełnić. Ponieważ to epoka dla znawców,
mam wrażenie, że należę do małego klubu wtajemniczonych , a Francois Villon to
ucieleśnienie naszych marzeń o przygodzie, występku i bluźnierstwie, na które
w życiu sobie nie pozwalamy.
Mogłabym polecać poważne dzieła na
temat średniowiecza, ale nie pora na to:
lato, wysokie temperatury to czas przygody, zabawy, wolności. Takie oblicze

poety i bluźniercy zaprezentował Jacek
Komuda. Swoiste połączenie fantastyki,
biblijnej fantasmagorii i ciętego języka.
Zastanawia mnie, czy to ostatnie to licentia poetica autora, czy też postać Villona
przekorna, a jakże, bezwiednie narzuca
twórcy ten jędrny, bogaty i nieprzystojny język. Kryminały o pierwszorzędnej
intrydze, fantastyka z aniołami w tle, średniowiecze i Villon w całej okazałości – to
wszystko znajdziemy u Komudy.
„Imię bestii” to przewrotne dzieło,
w którym zwodniczy los zmusza bohatera do wszczęcia śledztwa i dokonania
przy tym nieprawdopodobnych, a jednak logicznych odkryć. „Herezjarcha” jest
zbiorem opowiadań, w których możemy
dostrzec zamiłowanie autora do Polski
szlacheckiej. Villon spotyka bohaterskich

polskich rycerzy,
którzy rzucają się
w wir boju, łącząc
brawurę z odwagą,
pijaństwo z wstrzemięźliwością.
W obu pozycjach
zwraca
uwagę
wspaniały język,
jakim posługuje
się główny bohater, konsekwencja,
jednolitość. Dzieło przemyślane, bawiące, uwodzące czytelnika precyzją.
Tak pokazane średniowiecze przykuwa uwagę. Villon po raz kolejny uwodzi,
mami, tylko po to, by w końcu nas porzucić. Mam nadzieję, że nie czyni tego po
raz ostatni.
Beata Kacza
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Deep Purple „Now What?!”
M

ożna śledzić nowe twarze w muzycznym świecie i stwierdzić, że
sporo jest młodych talentów i objawień.
Zespoły te nagrywają płyty, przyciągają
tłumy na swoje koncerty, lecz nagle na
scenę wkraczają weterani muzyki rockowej i wszystko wywracają do góry nogami. Tym razem po ośmiu latach od wydania ostatniego albumu przebudziła się
legenda hard rocka – Deep Purple.
Panowie wydali niedawno znakomity
album zatytułowany „Now What!?”, który
bardzo pozytywnie zaskakuje. Wydawałoby się, że gwiazdy tego kalibru spoczęły na laurach po bardzo owocnej karierze,
a tu niespodzianka. Nagrywają płytę, która zwala z nóg. Zbliżający się do wieku
emerytalnego panowie poczuli chyba
nagły przypływ młodości, ponieważ ich
nagrania aż skrzą się od młodzieńczej
energii. Dominuje tutaj moc spontanicznych i dynamicznych pomysłów, choć
można także wyczuć nutkę refleksji i muzycznej dojrzałości. Tę jednak panowie
prezentowali już od samego początku
swojej kariery, czyli jakby nic się nie zmieniło. Jednak po pierwszym wysłuchaniu
nie uwolnimy się od wrażenia, jakie to
wszystko…nowoczesne. Czasami warto
trzymać się sprawdzonych metod i wypracowanego przez lata stylu, a mimo to
można wstrzelić się we współczesne kanony muzyczne. Panom z Deep Purple sztuka ta udała w sposób iście koncertowy.
Warto jednak przejść do meritum sprawy zwanej potocznie recenzją muzyczną.
Płyta zaczyna się w sposób niepozorny
– delikatne dźwięki gitarowe, z klawiszowymi tłami zapowiadają raczej album in-

strumentalny o melancholijnej wymowie.
Fanom takiego grania brytyjscy weterani
psują zabawę już w drugiej minucie, gdy
uruchamiają swój cały potencjał w porywającej pieśni „Simple Song”. Od razu
wyczuć można, na czym polega fenomen
zespołu Deep Purple – jedna z najlepszych sekcji rytmicznych (Ian Paice/Roger
Glover), wiecznie młody wokalista-legenda Ian Gillan, wirtuoz gitary Steve Morse oraz nietuzinkowy klawiszowiec Don
Airey to skład iście mistrzowski. Mimo, że
nie wszyscy z nich grali w zespole w latach jego największej sławy, to doskonale odczuć można ich świetne zgranie. Nie
jest to zespół jednego muzyka dominującego nad innymi, tylko prawdziwa grupa grająca zespołowo do jednej bramki.
Dalej brytyjscy weterani nie spuszczają
z tonu – okraszony orientalnymi motywami klawiszowymi „Weirdistan” skutecznie zaostrza muzyczny apetyt słuchacza.
Aż dziw bierze, że można grać tak przebojowo, lekko i ambitnie zarazem. Naprawdę jest na czym ucho zawiesić. Najjaśniejszy punkt albumu to refleksyjny
i wciągający „Above and Beyond”, poświęcony pamięci zmarłego w zeszłym
roku Jona Lorda – byłego klawiszowca
Deep Purple. Solidne rytmy, mocne zagrywki klawiszowe i bardzo nastrojowy
śpiew Gillana to piękna ozdoba całego
albumu. Utwór ten jednak nie ma nic
z wolnej ballady – to chwytliwy rytm, który przyspiesza bicie serca.
Jeżeli mowa już o przyspieszaniu, to
trudno pominąć w tej krótkiej formie literackiej opisu innej wyróżniającej się kompozycji – „Uncommon Man”. Zaczyna się

Kronika kryminalna VI-VII 2013
09/06 we wsi Dymaczewo Nowe miała miejsce kradzież z włamaniem do samochodu osobowego, skradziono laptopa, sprawcy zostali zatrzymani - straty wyniosły 5000 zł;
14/06 w Dymaczewie Nowym włamano się do samochodu osobowego, z którego skradziono radioodtwarzacz, policja ustala sprawców zdarzenia;
12/06 w Mosinie Policjanci zatrzymali dwie osoby, które zajmowały się uprawą konopi indyjskich;
14/06 w Mosinie miała miejsce kradzież elementów miedzianych
z jednego z transformatorów. Policja ustala sprawców;
17/06 nieznani sprawcy dokonali kradzieży katalizatora z samochodu osobowego w Mosinie;
17/06 Policjanci zatrzymali sprawców kradzieży alkoholu w jednym ze sklepów spożywczych w Mosinie;
19/06 młodzież będąca pod wpływem alkoholu wybiła szybę
z okna wystawowego w Mosinie w jednym ze sklepów;

podobnie, jak cały album – instrumentalne wariancje doskonałych muzyków
tworzą coś w rodzaju muzycznej symfonii z dynamicznymi partiami pierwszego
skrzypka, czyli w tym wypadku gitarzysty. Klawiszowe tła tworzą właśnie ten
orkiestrowy klimat, by w kulminacyjnym
momencie przerodzić się w podniosłe
partie brzmiące niczym fanfary. Tutaj polecam ciekawy eksperyment – posłuchanie sobie tej piosenki w trakcie spaceru.
Po narastającym z minuty na minuty napięciu nagle wchodzi główny motyw całej piosenki Efekt jest piorunujący – trudno instynktownie nie przyspieszyć kroku
w trakcie tego podniosłego momentu.
Cóż, panowie na najnowszym albumie opanowali zdolność przyspieszania
ludzkiego tętna oraz kroku. Na albumie
nie zabrakło także spokojniejszych kompozycji jak bluesowe „Blood from a Stone” czy przebojowa ballada „All the Time
in the World”. Brakuje na tym albumie
momentów słabszych, burzących harmonię piękna całości. Po przesłuchaniu
najnowszej płyty zbliżających się do
emerytury weteranów jestem już prawie przekonany do podwyższania wieku
emerytalnego.
Wojciech Czeski

21.05-20.06 we wsi Dymaczewo Nowe miało miejsce nielegalne
odprowadzanie ścieków na jednej z posesji, która nie posiadała
umowy z firmą AQUANET – sprawa w toku;
24/06 taka sama sytuacja miała miejsce w Mosinie - nielegalne odprowadzanie ścieków z posesji bez umowy;
02/07 w Mosinie ujawniono nielegalną plantację konopi indyjskich
– policjanci zarekwirowali towar, sprawa w toku postępowania;
05/07 – tego dnia miało miejsce uszkodzenie banera reklamowego sklepu Żabka przez nieznanych sprawców, policja jest w trakcie
ich poszukiwania na podstawie metod operacyjnych;
POLIJANCI APELUJĄ: nasiliła się w ostatnim czasie kradzież paliwa z samochodów ciężarowych, zarówno w mieście jak i na wsi.
Uprasza się o czujność i informowanie odpowiednich służb o nietypowym zachowaniu się osób, potencjalnych sprawców włamania
i kradzieży.
Szanowni Mieszkańcy Mosiny i Goście! Życzymy wszystkim
miłego i bezpiecznego pobytu i wypoczynku na naszej gościnnej
ziemi mosińskiej. Nie zwalnia nas to jednak z odpowiedzialności
i czujności wobec zagrożeń, jakie mogą na nas czekać. (red. JSZ)
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Patrz pan na mnie i rób pan to samo
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. VII (część I, II, III, IV, V i VI dostępne w Internecie – www.gazeta-mosina.pl zakładka: wydania archiwalne).

Papieża. Później Lech Wałęsa przedstawił marszałka Zycha i jego żonę. Ojciec
Święty zamienił z nimi kilka zdań. Stałem tuż za nimi, Papież spojrzał na mnie
i powiedział: „A tego, to dobrze znam,
to jest ten winowajca, który mnie wywiózł na konklawe i zostawił”.
Zauważyłem, że prezydent Wałęsa
dopiero teraz popatrzył na mnie łaskawszym okiem...
Po powitaniu z członkami rządu Jan
Paweł II poszedł przygotować się do

K

iedy zakładano nową placówkę
w Sekretariacie Episkopatu Polski
w Warszawie brat Marian został odwołany z Gniezna i razem z bratem Januszem Supadym, który pracował w Kurii
w Gnieźnie wyjechał do stolicy, do nowej
pracy.
– Ja podjąłem pracę na etacie kierowcy ks. biskupa Tadeusza Pieronka, a brat
Janusz na furcie. Wkrótce dołączył do nas
trzeci brat – Józef Szymanek.
W Sekretariacie Episkopatu b. Marian
przepracował 5 lat. W dalszym ciągu obsługiwał pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce. W międzyczasie pielgrzymował do
Rzymu służąc jako przewodnik.
W roku 1995 – 22 maja – Ojciec Święty
przybył do Polski, najpierw do Skoczowa,
Bielska Białej i Żywca
– Z biskupem Tadeuszem Pieronkiem
pojechaliśmy na uroczystości. Była też
z nami siostra Liliana z Sekretariatu Episkopatu. Dojechaliśmy do Skoczowa
mając przepustkę BOR-u. Dzięki temu
mogliśmy podjechać pod samą kaplicę.
Ksiądz biskup poszedł przygotować się
do koncelebry, a ja zjechałem na niżej
położony parking, ponieważ przy kaplicy miały zaparkować dwie kolumny samochodów papieskich i prezydenckich.
Kierowcy na niższym parkingu zaproponowali, żebym został z nimi, bo stąd
lepiej będzie widać uroczystość w TV.
Nie musiałem poprzestać tylko na telewizyjnej relacji, ponieważ miałem przepustkę, dlatego poszedłem pod samą
kaplicę. Trzeba dodać, że było okropne
błoto i ludzie brodzili w tej mazi.

Patrz pan na mnie
i rób pan to samo
Członkowie rządu polskiego czekali już
pod kaplicą gotowi do powitania Ojca
Świętego. Wystąpił członek BOR – przedstawił scenariusz powitania: najpierw
przy schodach kaplicy Papieża mieli po-

witać prezydent Lech Wałęsa z małżonką,
następnie miało nastąpić przedstawienie
poszczególnych osób członków polskiego rządu.
– Po przywitaniu Jan Paweł II miał udać
się do kaplicy i przygotować do koncelebry. Przyjechał Lech Wałęsa i przywitał się
najpierw z przedstawicielami rządu. Potem rozmawiał z nimi. Stałem blisko, więc
słyszałem dobrze treść tych rozmów.
Premier Józef Oleksy powiedział do
prezydenta Wałęsy: „Panie prezydencie,
pierwszy raz będę witał Ojca Świętego
i nie wiem jak się zachować”. Na to prezydent odpowiedział: „Patrz pan na mnie
i rób pan to samo...”. Danuta Wałęsa po
chwili dodała: „Panie premierze, to jest
głowa państwa watykańskiego i Kościoła,
trzeba przyklęknąć i ucałować pierścień”.
W chwilę później nadjechał Ojciec
Święty. Najpierw przywitał Go prezydent z żoną, następnie członkowie rządu, przedstawieni przez prezydenta.
Patrzyłem czy premier Oleksy posłucha
rady Danuty Wałęsy. Nie posłuchał, przy
powitaniu skłonił się tylko lekko... Danuta Wałęsa uklękła i ucałowała pierścień

liturgii. Był już przy ołtarzu, kiedy usłyszałem głosy ludzi ochrony watykańskiej: „Mariano, Mariano vieni qiu”, (Marian chodź tutaj).
Podszedłem, patrzę, a panowie z BOR-u niosą siostrę zakonną trzymając ją
pod łokcie, tak, że siostra nie dotyka
nogami ziemi. Musiałem tłumaczyć
rozmowy między służbami BOR i Watykanu, bo sytuacja była wyjątkowa
i wymagała wyjaśnień. Okazało się, że
siostra znalazła się w sektorze z darami
dla Ojca Świętego. Niestety nie miała odpowiedniej przepustki i została
posądzona o złe zamiary. Cała zapłakana opowiedziała nam, że pisała do
organizatorów pielgrzymki prosząc
o pozwolenie wręczenia Papieżowi, co
było jej wielkim pragnieniem, wykonaną przez siebie bieliznę kielichową
i albę haftowaną, a ponieważ nie otrzymała odpowiedzi, próbowała zrobić to
bez przepustki.
Watykańczycy orzekli, że siostra nie
zagraża Ojcu Świętemu, ale do sektora
nie może już wrócić. Polecili jej poczekać
na podeście prowadzącym do kaplicy,
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a kiedy skończy się Msza św. i Ojciec
Święty będzie tamtędy przechodził, wtedy siostra wręczy Mu swój dar. Tak się też
stało. Łzy szczęścia popłynęły jej po policzkach, a ja miałem cichą radość, że się
do czegoś przydałem...
Po uroczystości brat Marian musiał
szybko przedostać się do samochodu
na parkingu, aby na czas włączyć się do
kolumny papieskiej i dojechać do Bielska
Białej i Żywca. Obiad Ojciec święty spożył
W Bielsku Białej, natomiast biskup Pieronek pojechał do Żywca odprawić Mszę
św. i tam zaczekać na Papieża.
– Od Bielska Białej do Żywca jechaliśmy
w eskorcie wozu policyjnego. Dojechaliśmy bezpiecznie, po drodze zatrzymał
nas tylko szlaban kolejowy. Biskup Pieronek odprawił Mszę św., po czym polecił mi odnieść do samochodu pastorał
i mitrę, by potem spokojnie oczekiwać na
przyjazd Ojca Świętego.
Zrobiłem tak, jak mi polecił, tylko nie
do końca... Po drodze dowiedziałem się
od panów z BOR, że Ojciec Święty przyjdzie wprost na plebanię. Pomyślałem
więc sobie, że mogę na Niego poczekać
właśnie tam. Kiedy papamobile wjechał
na podwórko i podstawiono schodki
do samochodu, podszedłem bliżej. Kiedy Papież schodził po nich, spojrzał na
mnie i powiedział: O, Marian już tutaj
jesteś”.
Kiedy Ojciec Święty wychodził z plebani poszedłem za orszakiem papieskim do konkatedry, gdzie wręczono
Papieżowi klucze i uroczyście wprowadzono do środka.
Po modlitwie w świątyni uczestnicy
spotkania przeszli w kierunku podium,
z którego Papież miał przemówić. Po
przemówieniu, tak jak wcześniej było
ustalone, zaczęli do Ojca Świętego podchodzić księża biskupi, parlamentarzyści i księża z konkatedry, aby się pożegnać. Stałem z siostrą Lilianą tuż przy
podeście w nadziei, że kiedy Papież
będzie schodził z podestu my również
będziemy mieli możliwość pożegnania.
Przechodzący obok biskup Domin spojrzał na nas i powiedział: „Co tu tak stoicie, idźcie pożegnać się z Ojcem Świętym”. Poszliśmy więc, siostra przodem,
a ja za nią. Kiedy byliśmy już całkiem
blisko ks. Dziwisz podszedł i powiedział:
„Już widziałeś się z Ojcem Świętym”.
„Owszem, odpowiedziałem z uśmiechem, ale pożegnać się trzeba”. Podszedłem do Ojca Świętego, który powiedział do mnie: „Marian, przecież ty nie
jesteś z Żywca”. „Oczywiście, że nie. Jestem z Sulejowa, ale jeżdżę z biskupem
pochodzącym z tych okolic, dlatego tu
jestem i pragnę się pożegnać”. Poroz-
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mawialiśmy jeszcze chwilę i zszedłem
z podium.
Papież udzielił wszystkim błogosławieństwa i udał się na kolejne miejsce
spotkania z wiernymi, a ja z biskupem
Pieronkiem i siostrą Lilianą udałem się
w drogę powrotną do Warszawy.

Kolejna pielgrzymka
do Polski – rok 1997
Szósta pielgrzymka Papieża do Ojczyzny rozpoczęła się 30 maja 1997 we
Wrocławiu. Brat Marian pojechał tam
z kolumną BOR-u, jak zwykle służyć pomocą przy obsłudze pielgrzymki służbom watykańskim i pracownikom Biura
Ochrony Rządu. Ojciec Święty zamieszkał
w rezydencji kardynała Gulbinowicza, natomiast część gości orszaku papieskiego
w Wyższym Seminarium Duchownym
i w Hotelu Panorama.
– O godzinie 12.40 Ojciec Święty nawiedził katedrę i tam spotkał się z księżmi
biskupami, uczestnikami 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.
W adoracji Najświętszego Sakramentu
wziął udział kler diecezjalny i rodziny zakonne. Po południu Ojciec Święty udał
się do Hali Ludowej na modlitwę ekumeniczną, po czym pojechał do seminarium
na spotkanie z przedstawicielami Episkopatu i kościołów siostrzanych. Okazję do
przywitana się i porozmawiania z Papieżem miałem zaraz po Jego przyjeździe do
seminarium.
W niedzielę, 1 czerwca przed godziną 9 brat Marian wyjechał w kolumnie
z ochroną BOR na miejsce Statio Orbis,
samochodem marki Pontiac.
– Woziłem w nim specjalną lodówkę,
w której znajdowała się krew grupy Ojca
Świętego i mini sala operacyjna, nad którą pieczę sprawował osobisty lekarz Ojca
Świętego – Renato Buzzonetti. W samochodzie jechali ze mną Watykańczycy
z ochrony papieskiej. Przed godz. 10 przybył Ojciec Święty i zaczął przygotowania
do Mszy św. na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.
W czasie tej Mszy przyjąłem Komunię św.
z rąk Ojca Świętego.
W poniedziałek 2 czerwca Papież poleciał helikopterem do Legnicy i Gorzowa
Wielkopolskiego. Przekazaliśmy wyznaczone dary dla tych miast, następnie załadowaliśmy bagaże i kolumną pojechaliśmy do Gniezna przygotować kolejny
nocleg.
We wtorek 3 czerwca, o godz. 9 Ojciec
Święty nawiedził relikwie św. Wojciecha
i poświęcił barokową konfesję oraz nowy

ołtarz główny katedry. Po modlitwie spotkał się z kanonikami Kapituły Prymasowskiej i siostrami klauzurowymi z kilku polskich klasztorów.
O godz. 10 rozpoczęła się Msza św.
z okazji 1000-lecia męczeńskiej śmierci
św. Wojciecha. Na tą uroczystość licznie
przybyła młodzież, której to Papież na zakończenie symbolicznie przekazał Ewangelię wraz z przesłaniem i błogosławieństwem na nowe tysiąclecie. Wręczył też
krzyże misjonarzom. W tej uroczystości
uczestniczyli prezydenci: Polski, Niemiec,
Litwy, Słowacji i Węgier.

Po liturgii odbyło się spotkanie z prezydentami w Pałacu Arcybiskupim.
Jeszcze tego samego dnia, po obiedzie
i krótkim odpoczynku Ojciec Święty udał
się helikopterem na spotkanie z młodzieżą w Poznaniu, na Plac Adama Mickiewicza, po czym wrócił do Gniezna.
W środę 4 czerwca spakowaliśmy bagaże i ruszyliśmy w kierunku Zakopanego.
Przed nami była daleka droga.
Cdn.
Wysłuchała i spisała
Elżbieta Bylczyńska
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Możemy być z nich dumni
Już dziewięć razy mieszkańcy Mosiny spotkali się na imprezie pn. „Szeroko na Wąskiej”, odbywającej się co roku przy
ul. Wąskiej. Organizowana z myślą o lokalnych twórcach
przyciąga wielu zainteresowanych, z okolic, Poznania a nawet zza granicy. I co roku jej uczestnicy, zarówno twórcy jak
i oglądający są bardzo zadowoleni.

B

ogactwo wystaw – sztuki, malarstwa, rzemiosła, staroci,
wyrobów artystycznych wszelkiego rodzaju, produktów
pszczelich, modnych kreacji a nawet pochodzących z rejonu
gminy wykopalisk – zębów mamucich – i tego lata oszołomiło
mieszkańców. Występy artystyczne mosińskich zespołów – chór
związku emerytów, zespołu MY umilały atmosferę. I jak co roku
można było delektować się ciastem z owocami, chlebem ze
smalcem i ogórkiem małosolnym, których nie szczędził sponsor
– firma LIMARO. No i oczywiście oprawę artystyczną uzupełnił
i zapewnił podobnie jak w poprzednich latach, niezastąpiony
Andrzej Kasprzyk.
Serce w organizację włożyli pracownicy MOK, tak naprawdę
jest to ich wyłączna zasługa, że wydarzenie to nabrało charakteru i jest coraz bardziej oczekiwane. Bo oprócz przyjemności
oglądania nawiązuje się tu sympatyczne kontakty, także z artystami, ale też kupuje piękne dzieła.

Można powiedzieć i jest to sympatyczne, że wielu uczestników wyraziło wielkie zadowolenie z uczestnictwa w tej imprezie. Weszła już ona do stałego kalendarza wydarzeń, które każdego sierpnia przyciągają wielu zainteresowanych. Przy okazji
możemy przekonać się jak wielu mamy tutaj artystów i pasjonatów, którzy naprawdę tworzą piękne dzieła. Możemy być z nich
dumni...
(red.)

Andrzej (Ramona) Kasprzyk.

Minaturki zabytkowych europejskich budowli przedstawił H. Pruchniewski.

Sekcja Historyczna Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia, towarzyszące oficerom panie w kreacji z lat dwudziestych członkowie stowarzyszenia z Lubonia określili jako ...zdobycz wojenną. Zdobycz rzeczywiście piękna.

Maria Jaśkiewicz ze swoją sztuką, która zdobywa uznanie coraz większej liczby koneserów...

Modelarz Marek Krupa z czołgiem o znanej nazwie „Rudy” wystawił niezwykłe modele, wykonane po mistrzowsku z papieru.
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Arsenał minionych wieków

Kusza – broń „niegodna rycerza”
K
usza – broń miotająca, której historia jest nader odległa i mocno
skomplikowana. Zbudowana została
w starożytnych Chinach, znana była w
Grecji i Rzymie. W Średniowieczu popularna była w Europie. Charakteryzowała
się bardzo dużą celnością oraz ogromną
siłą przebicia. Jak podają XI wieczne kroniki, dobry kusznik w ciągu minuty potrafił wystrzelić 15 bełtów (strzał) i zabijał

przeciwnika na odległość 650 kroków,
a na odległość 150 kroków strzała z kuszy przebijała każdą zbroję. Kusza swoje
największy triumfy święciła w czasach
wypraw krzyżowych, szczególnie podczas walk wśród Saracenów. Na owe czasy była bronią straszną, porównywalną
do współczesnej broni masowego rażenia. Skuteczność bojowa kuszy była tak
ogromna, że po raz pierwszy w dziejach
Kościoła głos zabrał papież Innocenty
II przerażony faktami, że za jej pomocą
wyniszczają się sami chrześcijanie. Specjalnym dekretem zakazał jej stosowania
między narodami chrześcijańskimi. Zakaz ten potwierdził 29 Sobór Luterański
w 1139 roku uznając kuszę za broń wysoce nieszlachetną i nie godną rycerza. Zakaz ten miał wyjątek, można było używać
kuszy w czasie walk, jeśli miały one charakter krucjat. Jak piszą źródła - zakaz ten
nie był przestrzegany, a oddziały kuszników walczyły nadal w bitwach i to między chrześcijanami.
Kusza bardzo popularna stała się we
Francji za czasów panowania Króla Ludwika VII. Entuzjastom tej broni był także
król Ryszard Lwie Serce, który jak się okazało zginął ugodzony śmiertelnie strzałą
z kuszy. Kusza zbudowana została na zasadzie łuku, to właśnie drewniane ramię
łuku zamocowane jest do drewnianego
łoża zwanego kolbą. Łoże najczęściej
robiono z drewna gruszy bądź orzecha.
Łoże posiadało miejsce na umieszczenie
bełtu oraz zamocowane urządzenie spustowe. Do naciągania cięciwy stosowano
początkowo metalowy hak, a później
specjalną kręconą dźwignię (zwaną kozią
nóżką) lub lewar kołowy.
Kusza na przestrzeni wieków podlegała
sporej ewolucji tak w zakresie konstrukcji, jak i wyglądu – wystroju. Robiono
bogate egzemplarze myśliwskie, gdzie
kolby zdobiono płytkami kości słoniowej, srebrem, a nawet masą perłową. Były
też próby ładowania kuszy tzw. ciężkich
umieszczanych na murach obronnych,
które zamiast strzelać strzałami miotały
kamiennymi kulami.
W Polsce kusza była podstawową bronią piechoty, jednak z powodzeniem używana była w formacjach konnych. Pierwsze wzmianki użycia kuszy w wojskach
polskich znajdujemy w kronikach Wincentego Kadłubka. Inni kronikarze opisują skuteczność kuszy bojowej podczas
oblężenia Legnicy przez Turków w 1241
roku oraz podają opis taktyki walki pol-

skich kuszników w XV – XVI wieku, i tak:
kusznicy strzelając w dużej grupie ustawiali się w głębokim szyku w ten sposób,
że pierwszy jego szereg strzelał z przyklęku, a następne strzelały ponad głowami
szeregu pierwszego. Każdy szereg kuszników po oddaniu strzału przechodził w
tył na koniec szeregu, dla przygotowania
się do następnego strzału. Stosowano
również w celach zabezpieczenia kusz-

ników specjalne tarcze ochronne zwane
pawężami. Z chwilą wyparcia kuszy przez
broń palną pozostała ona w użyciu do
schyłku XVIII wieku jako broń myśliwska
ówczesnych możnych. Natomiast jako
broń myśliwska i sportowa stosowana jest po dzień dzisiejszy w Szwajcarii,
w Niemczech, Włoszech oraz w USA.
Kolejną ciekawostką w dziejach kuszy
bojowej jest fakt jej bojowego użycia
w partyzantce wietnamskiej podczas
wojny z armią amerykańską. W Polsce
niestety mimo wspaniałych tradycji tej
broni nie jest ona używana ani jako broń
myśliwska, ani jako broń sportowa.
Zebrał i opracował
Henryk Pruchniewski
Źródło:
1. Kolekcjoner Polski 1985 r.
2. 1000 słów o broni białej i Uzbrojeniu
- Włodzimierz Kwaśniewicz
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75 lecie Koła Wędkarzy w Mosinie
4

sierpnia na rzece Warcie w Sowińcu odbyły się towarzyskie
zawody wędkarskie oraz festyn z okazji 75 lecia Koła Nr 27
Mosina Miasto, które mimo przekładanego terminu stały pod
znakiem zapytania w związku z utrzymywaniem się wysokiego
stanu Warty, a co za tym idzie brakiem dostępu do linii brzegowej.
Niedzielny poranek przywitał nas bardzo ciepło niestety w okolicy
krążyła burza, która około 9.00 przeszła nad nami. Zawody zostały przerwane, a burza przeczekana, a po kilkunastu minutach nie
było już po niej śladu i zawodnicy wrócili na stanowiska. Wędkowanie odbyło się z podziałem na grupy wiekowe Senior i Nestor, w
szranki wędkarskich zmagań stanęło 36 zawodników. W kategorii
Senior zwycięzcą został Kol. Zalewski Andrzej z wagą 7600 pkt.,
w kategorii nestor Kol. Górecki Zenon z wagą 3670 pkt. Po zawodach był poczęstunek – grillowana karkówka, grochówka kawa
i ciasto. Dodatkową atrakcją był konkurs z nagrodami, strzelanie
z wiatrówki do celu, ustawione zostały trzy stanowiska; I treningowe II strzelanie do zapałki III , strzelanie do tarczy na punkty. Festyn trwał do godzin popołudniowych. Wszystkim uczestnikom
rozdane zostały koszulki z logo Koła. Przed ogłoszeniem wyników wręczone zostały również pamiątkowe statuetki dla najstarszych członków obecnych na zawodach. Po ogłoszeniu wyników
odbyło się wręczenie pucharów dla zwycięzców obu kategorii
wiekowych oraz nagród dla wszystkich uczestników. Serdeczne
podziękowania dla Zarządu Koła organizatorów i uczestników za
wspaniałą organizację i atmosferę. Wyniki: seniorzy: I miejsce
Zalewski Andrzej 7600 pkt., II miejsce Kosicki Dawid 6190 pkt.,
III miejsce Jaroszczak Leszek 5040 pkt., IV miejsce Nowicki Wojciech 4760 pkt., V miejsce Jasiczak Artur 4430 pkt. Wyniki nestorzy:ImiejsceGóreckiZenon3670pkt.,IImiejsceZalewskiMateusz
3600 pkt., III miejsce Mankiewicz Eugeniusz 3340 pkt., IV miejsce Kołodziej Bronisław 2810 pkt., V miejsce Zimmer Aleksander
2650 pkt. Gratulujemy.
Dominik Maćkowiak
PZW Mosina Miasto

Historia – działalność Koła PZW nr 27 Mosina-Miasto
Jest rok 1938.
Mała miejscowość Mosina, około 20 km od Poznania położona
nad Kanałem Obrzańskim niedaleko jego ujścia do rzeki Warty.
Piękna okolica wzbogacona urokiem malowniczych jezior Góreckiego, Skrzyneckiego oraz Budzyńskiego, dalej jeziora Łódzko-Dymaczewskie i Witobel, które uzupełniają swym urokiem krajobraz.
No i sama rzeka Warta po prawym i lewym brzegu swego koryta
otoczona pięknmi stawami, które świadczą o jej panowaniu przed
laty. Dalej piękne Dęby Rogalińskie, które liczą sobie kilka setek
lat, są po dziś dzień są świadkami tamtych lat. Jeszcze dalej wioski Baranowo i Krajkowo, które przyległymi stawami uzupełniają
w pełni bogactwo tutejszych wód. Nic więc dziwnego, że ludzie żyjący w tych okolicach byli i są związani nierozerwalnie z tymi darami natury i przyrody i coraz więcej interesowali się mieszkańcami
tych wód. Dlatego też zrodziła się w nich żyłka łowiecka, której dążeniem był odłów ryb, tak dla smacznego ich mięsa, jak i przyjemności oraz wypoczynku. Kłusownictwo rozszerzało coraz większe
macki. I stąd też zebrani na pogawędkach obywatele Mosiny, miłośnicy wędkarstwa omawiając to i owo wypracowali myśl zorganizowania się w organizację sportową wysuwającą na pierwszy
plan sportowy połów ryb na wędkę. Miłośnicy ci to: Rembikowski,

Śniady, bracia Józef i Bronisław Mayerowie, Woźniak Antoni i kilku
innych, którzy byli pierwszymi założycielami Związku Wędkarskiego w 1938 r. w Mosinie o nazwie ,,SPORTOWE KOŁO WĘDKARZY’’.
Członkowie tego koła posługiwali się przede wszystkim wędką
budowy i konstrukcji własnego pomysłu. Wędzisko to leszczyna,
jałowiec, bambus był luksusem. Wędka to sznur jedwabny, spławik i hak własnej konstrukcji i produkcji. Łowione ryby: szczupaki,
okonie, brzany, sumy, klenie, leszcze i pospolita drobnica .Rekordowe okazy: sumy 15kg, brzany z kanału 8kg nieraz i większe,
które wędkarzowi odbierały sprzęt wędkarski. Sam wędkarz był
człowiekiem posiadającym kartę wędkarską, oraz wyposażenie
łowieckie tj. plecak, naczynie na żywca i przynęty, buty gumowe
i ubranie nieprzemakalne.
Tak w przybliżeniu wyglądało wędkarstwo mosińskie w latach przedwojennych, zalążek Koła w Mosinie. Wybucha wojna,
kraj zostaje zajęty przez okupanta, toteż wędkarze ciężko przeżyli utratę swobody wędkowania. Po wojnie powstaje w Poznaniu Okręgowy Związek Wędkarzy. W poszczególnych miastach
powstają koła wędkarskie. W Mosinie powstaje również Koło
o nazwie Związek Sportowy Wędkarzy ,,WARTA”, który jest spadkobiercą przedwojennej organizacji wędkarzy. Pierwsze zebranie
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Niedługo ruszą drezyny
Wreszcie dobiegają końca wszelkie czynności związane z przygotowaniem nieużywanych torów kolejowych Puszczykówko – Osowa Góra do ich ponownej eksploatacji, tym razem pod kolej drezynową.

N

ie spodziewałam się, że mimo życzliwości osób, bez zgody których całe
przedsięwzięcie nie mogłoby się wydarzyć,
sprawy będą trwać tak długo. Na szczęście
kiedyś maleńkie światełko w tunelu, przeradza się już w całkiem jasną drogę.
Procedury urzędowe to jednak „piwko”
w porównaniu z bezpośrednimi pracami
na torach.
Wycinka zarastających je od 12 lat (wcześniej jeździł tam pociąg) drzew i krzewów
okazała się zajęciem nad wyraz trudnym.
Tego karkołomnego zadania podjęli się
panowie – prawdziwi mężczyźni, profesjonaliści – z Towarzystwa Przyjaciół Kolei,
które od ponad 10 lat jest właścicielem
Grodziskiej Kolei Drezynowej i prace przy
oczyszczaniu torów nie są im obce. Mimo,
że ich trasa liczy 32 km nigdy nie spotkali
się z takim gąszczem jak w Mosinie Pożegowie. Jest to niewątpliwie efekt regularnie
nawożonej komunalnymi śmieciami gleby,
których to część zamieniała się w kompost.
Na tym podłożu wyrastały liche, ale bardzo liczne drzewa samosiejki, tworząc coś
w rodzaju dżungli.
Jednak prawdziwy koszmar ukazał się,
kiedy znikły drzewka. Ilość śmieci rozmaitego autoramentu przekraczała wszelkie
wyobrażenia. Były oczywiście te dominu-

jące – już wspomniane śmieci komunalne
z „pampersami” po dzieciach z kilku roczników. Niektóre z tych dzieci może zostaną
w przyszłości lekarzami lub ekologami
i nie będą miały nawet świadomości, że
wyrastały w sąsiedztwie prawdziwych
bomb epidemiologicznych i ekologicznych, jakie stwarzały ich własne pieluchy.
Obawiam się, że zbieranie tych „skarbów”
na długo pozostanie powodem moich
sennych koszmarów.
No, ale były rzeczy mniej obrzydliwe,
np.: gruz po rozmaitych remontach, którego analiza pozwalała wyobrazić sobie jak
ludzie mieszkali, odzież – określić ich styl,
słoiki ujawniały preferencje kulinarne, brudy z zadbanych ogrodów – upodobania
do niektórych roślin, butelki potłuczone
w drobny mak (przy użyciu niewątpliwie
sporej siły) – ducha sportowego itp. itd.
W pewnym sensie zbieranie śmieci może
być zajęciem bardzo interesującym głównie dla socjologów, psychologów, a za ileś
tam lat archeologów.
Nam (tj. córce i mnie), które podjęłyśmy
wyzwanie oczyszczenia torów ze śmieci,
nie zawsze jednak było wesoło, szczególnie, że żar lał się z nieba, a końca ciągle nie
było widać.
Do tej pory zapełniłyśmy 180, 60-cio li-

zwołane zostaje w dniu 01.06.1945 r., na którym wybrano zarząd
z pierwszym prezesem kol. Maksymilianem Żelazek. Zarząd pod
jego kierownictwem przetrwał do 1948 r. Koło liczyło wówczas
ponad 100 członków. Od 1948 do 1952 prezesem był kol. Bronisław Mayer. Kronika odnotowuje pierwsze ślady organizacji zawodów wędkarskich. W latach 1952 do 1953 prezesem jest kol.
Czesław Jaroszczyk, koło liczy około 200 członków, powołana
zostaje Straż Wędkarska. W roku 1953 po wyborze nowego zarządu prezesem zostaje kol. Rembikowski. Kronika odnotowuje
pierwsze ślady prac społecznych na rzecz lokalnego środowiska.
W roku 1955 powołany zostaje całkowicie nowy zarząd, któremu
przewodniczy jako prezes kol. Stefan Jabłoński, a v-ce prezesem
jest kol. Gielnik. Następuje okres największej świetności naszego
koła. Po dziś dzień w pamięci członków są przeżycia ze wspólnych
imprez i spotkań wędkarzy. Od 1961 za zgodą zarządu i osobistym
zaangażowaniem kol. Matejewskiego powstaje w Mosinie sekcja
wędkarstwa rzutowego. Mosinę szybko odwiedzają członkowie
kadry narodowej wróżąc naszej młodzieży prawdziwą karierę. Tak
też się stało, z Mosiny wywodzą się mistrzowie Polski w wędkarstwie rzutowym. W roku 1970 koło liczy około 400 członków. Od
roku 1970, w zarządzie pojawiają się nowi działacze, jednak trzon
tworzą sprawdzeni społecznicy, od roku 1976 prezesami koła kolejno są: kol. Połczyński, kol. Gielnik. W roku 1977 prezesem zostaje kol. Tyma Stanisław, który funkcję tą sprawuje do 1993 r. Jest

trowych worków śmieciami, które leżały
w „zasięgu ręki”, a całkiem sporo zostało
tych, które widać, ale trudno się do nich
przedrzeć.
Mój stosunek do tej katorżniczej pracy
jest nieco ambiwalentny, bowiem mam
obawy, że nie zostanie ona doceniona i historia się powtórzy, z drugiej strony na razie
przecież będzie czysto.
Czy podjęłybyśmy się jeszcze raz takiego
zadania – NIE!!!
Wszystko wskazuje na to, że pod koniec
sierpnia ruszy Kolej Drezynowa do Osowej
Góry, a przejażdżki nią staną się prawdziwą
atrakcją, na którą
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Maria Stachowiak
REKLAMA

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

to okres z kolei sukcesów w wędkarstwie spławikowym w naszym
kole wśród młodzieży. Od 1993 do 2008 r. zarząd tworzą działacze
pod przewodnictwem prezesa kol. Kosowicza Stanisława, jest to
okres wytężonej pracy na rzecz budowy dobrego wizerunku wędkarstwa wśród społeczności. W dowód uznania Walne Zebranie
Sprawozdawczo Wyborcze Koła w dniu 11.01.2009 r. swą Uchwałą
nadało kol. ,,TYTUŁ HONOROWEGO PREZESA KOŁA”
Od 2009 r. do dzisiaj pracą koła i zarządem kieruje nowo wybrany prezes kol. Andrzejewski Ireneusz, który jako cel postawił sobie
realizację dotychczasowych założeń i upowszechnianie wędkarstwa rekreacyjnego jako sposobu na przyjemne obcowanie wędkarzy z naturalnym środowiskiem nad naszymi akwenami wodnymi.
Historia naszego koła zaczerpnięta została z istniejących
w naszym posiadaniu zapisanych kronikach. Twórcami tych historycznych zapisów byli kronikarze: kol. Matejewski Tadeusz założyciel kroniki, kol. Stefan Jabłoński, kol. Stefan Kluge, kol. Stanisław Łakomy i obecnie Kozak Adam. To dzięki ich społecznej pracy
jesteśmy dziś w posiadaniu sześciu tomów bezcennych zapisów
działalności wędkarskiej na terenie Mosiny od 1938 r.
Wszyscy jesteśmy Im bardzo wdzięczni za tak wspaniały DAR,
za pióro które pozostawia te wspomnienia.
Koło Wędkarskie Mosina
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CORAZ WIĘCEJ OSÓB KORZYSTA ZE ZINTEGROWANEGO INFORMATORA PACJENTA

NFZ w Puszczykowie
Ponad 100 pracowników i pacjentów Szpitala w Puszczykowie skorzystało 30 lipca z możliwości wygenerowania hasła do internetowej bazy
danych na temat swojego leczenia. Pracownicy NFZ specjalnie przyjechali do szpitala, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Z

dowodami przychodzili nie tylko pacjenci leczeni na szpitalnych
oddziałach, ale też osoby, które akurat
korzystały z poradni lekarza rodzinnego
oraz z poradni specjalistycznych mieszczących się w budynku szpitala. – To bardzo cenna inicjatywa, że fundusz stara
się być bliżej ludzi. Swoje hasła dostępu
do ZIP wygenerowało wiele osób, które
same nie wybrałyby się specjalnie w tym
celu do NFZ – mówi Ewa Wieja, prezes
NZOZ Szpital w Puszczykowie.
ZIP jest internetowym systemem zbudowanym dla osób ubezpieczonych. Po
zarejestrowaniu się w systemie, możemy
dowiedzieć się, z jakich świadczeń w poradniach i szpitalach korzystaliśmy, jaki
był ich koszt, jakie leki zakupiliśmy i jaki
był koszt ich refundacji. Dostępne są też
informacje o tym, gdzie złożyliśmy deklaracje wyboru lekarza rodzinnego, i jaki
jest nasz status ubezpieczenia.
Na co dzień indywidualne hasło do ZIP
można otrzymać jedynie w oddziałach
Funduszu. – Aby korzystać z systemu
należy wypełnić wniosek formularz dla
nowego użytkownika, podając numer
PESEL, serię i nr dowodu osobistego na
stronie www.nfz-poznan.pl/zip lub www.

nfz.poznan.pl/zip. Następnie formularz
należy osobiście dostarczyć do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
– wyjaśnia Alma Karoń z WOW NFZ.
W Zdrowotnym Informatorze Pacjenta
znajdują się dane dotyczące placówek
i kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych od 2004 r. Zasoby informacyjne
ZIP są na bieżąco aktualizowane
Zdrowotny Informator Pacjenta z jednej strony stanowi cenne źródło informacji o historii leczenia ubezpieczonego,

gdy może mieć ona znaczenie przy decyzjach dotyczących dalszej terapii, z drugiej - to sposób na uszczelnienie systemu
opieki zdrowotnej. Jeżeli na własnym
koncie pacjent zauważy jakieś nieprawidłowości (np. świadczenie medyczne,
które w jego przekonaniu nie zostało wykonane), może zwrócić się o ich wyjaśnienie do WOW NFZ.
podpis pod zdjęcie: Przy stanowiskach,
gdzie można było uzyskać hasło dostępu
do ZIP cały dzień ustawiała się kolejka.
Jak przekonują pracownicy NFZ, system ZIP jest bezpieczny. Użytkownik
powinien zastosować kilka zasad korzystając z niego: należy chronić swoje dane
dostępowe (login i hasło), przechowywać
w bezpiecznym miejscu, nie udostępniać
ich osobom trzecim. Korzystanie z systemu jest bezpłatne. WOW NFZ nie poniósł
żadnych kosztów w związku z wdrożeniem ZIP. Wykorzystał istniejącą już bazę
danych i opracował system pozwalający
na ich udostępnienie pacjentowi.

Dla tych, którzy skrywają romantyczną, a zarazem mroczną naturę

Gillian Flynn „Zaginiona dziewczyna”

N

ie wiem jak inni czytelnicy, ale w wakacje odzywa się we mnie, z jednej
strony , prawdziwa żądza krwi, a z drugiej
romantyczna natura nie poddaje się i walczy o chwile uwagi. Coś w tej pogodzie jest
zwodniczego... Nie dziwię się, że jest to czas,
w którym bardzo często sięgam po thrillery, uciekając tym samym od ambitnych,
pouczających dzieł. Co dziwniejsze sięgam
z reguły po dzieła sążniste. Nie ma bowiem
dla mnie niczego gorszego niż kończąca się lektura i dziesiątki, setki kilometrów
przede mną. Krótko mówiąc wyznaczniki
podstawowe w okresie wakacyjnym mam
dwa: adrenalina i trwanie.
W bibliotece, zupełnie przypadkowo,
wpadło mi w ręce prawdziwe tomiszcze.

Nawet nie tom, tomik, ale właśnie tomiszcze. Oprócz tego nosiło znamienny (tak
bardzo przeze mnie upragniony w wakacje) tytuł „Zaginiona dziewczyna”. Czegóż
chcieć więcej? Wszystko, co tygryski lubią
najbardziej. Niemniej nie spodziewałam
się żadnych rewelacji. Wiadomo, jak to
w thrillerze bywa, ktoś zabił, szukają mniej
lub bardziej udolnie sprawcy, a i tak najczęściej winną jest osoba, której byśmy
nie podejrzewali. I tak właśnie miało być
i tym razem. I jakież moje zaskoczenie, kiedy zupełnie niespodziewanie nie mogłam
oderwać się od lektury. Nim się obejrzałam
sto stron po prostu przemknęło. Analiza
związku obojga bohaterów, narracja stopniowo ujawniająca szczegóły układanki,

zachwyciły
mnie.
Tytułowa zaginiona
dziewczyna nie jest
tak do końca ofiarą,
a podejrzany tak zupełnie winny.
Thriller przewrotny, głęboki i sprawnie napisany. Na tyle zachwycający, że z zalewu wakacyjnej literatury postanowiłam go wyróżnić. Mało tego,
pamiętam szczegóły, rozpamiętuję sposób
postępowania głównych bohaterów. Coś
dla tych, którzy lubią być zaskakiwani na
każdym kroku, dla tych, którzy lubią wartką
akcję i dla tych, którzy skrywają romantyczną, a zarazem mroczną naturę. Polecam.
Beata Kacza
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Blisko pół tysiąca piłkarzy w Mosinie
O

statnia niedziela czerwca br. zapisała się w pamięci jako
dzień sportu i rekreacji. Dominowały wyścigi rowerowe oraz
piłka nożna. Na płycie stadionu w Mosinie spotkały się reprezentacje piłkarzy z całej Wielkopolski, jak również zza granicy, a dokładnie z partnerskiej gminy Seelze w Niemczech, aby wziąć udział
w V Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej FWMT Cup Mosina 2013.
Niezmiernie cieszy fakt, że nasi przyjaciele z Niemiec przyjęli zaproszenie do udziału w rozgrywkach i mimo kilkunastogodzinnej podróży do Polski, z uśmiechem i entuzjazmem przystąpili do turnieju.

Uroczysta inauguracja zawodów odbyła się tradycyjnie na mosińskim rynku. Powitano gromkimi brawami wszystkie 38 składów
z Wielkopolski oraz niemiecką drużynę TUS Seelze, dzięki której
zmagania zyskały rangę międzynarodowych. Z ust przedstawicielki organizatora, wiceprezes KS 1920 Mosina, Magdaleny Białożyt
oraz Waldemara Krzyżanowskiego – zastępcy burmistrza Mosiny,
padły słowa gorącego dopingu i zachwytu nad rekordową liczbą uczestników. Życząc rywalizacji w duchu fair play, oficjalnego
otwarcia turnieju symbolicznym kopnięciem piłki dokonał Janusz
Wieczorek, który reprezentował Firmę Wieczorek Meble Tapicerowane – główny sponsor imprezy.
Młodzi piłkarze korowodem pod wodzą Orkiestry Dętej im. hm.
Antoniego Jerzaka udali się na stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie, gdzie rozegrali mecze w pięciu kategoriach wiekowych.
Oto jak przedstawiała się klasyfikacja turnieju:
– rocznik 2006-2008 - zwycięzcami w tej kategorii byli wszyscy
uczestnicy
– rocznik 2004-2005: 1. Błękitni Owińska, 2. Lider Swarzędz,
3. UKS II Luboń.
Najlepsi piłkarze kategorii: bramkarz: Bartek Ostrowski, zawodnik: Kacper Zomermild, król strzelców: Tymoteusz Panowicz
– rocznik 2002-2003: 1. UKS Orlik Mosina, 2. TUS Seelze, 3. Karolinka Koziegłowy;
Najlepsi piłkarze kategorii: bramkarz: Wiktor Jóźwiak, zawodnik:
Denis Zingrefe, król strzelców: Piotr Woźnikiewicz
– rocznik 2000-2001: 1. Kotwica Kórnik II, 2. Polonia Środa Wielkopolska, 3. Kotwica Kórnik;
Najlepsi piłkarze kategorii: bramkarz: Krzysztof Mruga, zawodnik:
Bartosz Bartkowiak, król strzelców: Kacper Grabowski
– rocznik 1999: 1. Warta Poznań, 2. Mieszko Gniezno, 3. KS 1920
Mosina
Najlepsi piłkarze kategorii: bramkarz: Patryk Grenzel, zawodnik:
Dawid Piskuła, król strzelców: Jakub Paździerski
Dzięki sponsorom każdy młody piłkarz wrócił do domu z nagrodą. Na wszystkie, nie tylko uczestniczące w turnieju dzieci, (a nawet

na dorosłych), czekały gry, zabawy i kreatywne animacje. Gośćmi
specjalnymi imprezy byli Kebba Ceesay – obecny, oraz Ivan Djurdjevic – były piłkarz Lecha Poznań, a teraz trener młodzików tej
drużyny. Gratulowali zwycięzcom, rozdawali uśmiechy i autografy.
Jak co roku turniejowi towarzyszyła zbiórka pieniędzy dla chorego
na rdzeniowy zanik mięśni Mikołaja Kramera. Wszystkich ucieszyła
jego obecność na turnieju. Poza wsparciem potrzebnym na kosztowną rehabilitację, Mikołaj otrzymał niespodziankę – szalik z życzeniami zdrowia wykonany przez kibicujące mu w walce z chorobą dzieci z pomocą animatorów Projektu Bąbel. Bardzo miły gest
dla Mikołaja wykonali także zawodnicy z zespołu TUS z Seelze, którzy również aktywnie włączyli się w pomoc dla niego.
Piąty Turniej na pewno przejdzie do historii nie tylko ze względu na rekordową liczbę zawodników – ponad 400, ale również
ze względu na inaugurację współpracy z niemieckim klubem
sportowym TUS Seelze. Podczas kilkudniowego pobytu w naszej
gminie, goście mięli okazję wspólnie spędzać czas nie tylko na treningu, ale również podczas wycieczek i spotkań integracyjnych.
Cieszy bardzo fakt, że miedzy gminą Mosina a gminą Seelze został otwarty nowy rozdział współpracy, właśnie w obszarze sportu,
do nawiązania którego przyczynił się Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mosinie, KS 1920 i Gmina Mosina. Niesamowita atmosfera, która
towarzyszyła tej wizycie, nawiązane przyjaźnie oraz zapewnienia
o podtrzymaniu współpracy, bardzo dobrze rokują na przyszłość.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji turnieju, a w szczególności sponsorom oraz wszystkim wolontariuszom!
Kolejna edycja turnieju FWMT Mosina Cup już za rok. Zapraszamy!
(red.)
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Pierwszy medal Igrzysk Olimpijskich
Głuchych w historii Polskiego JUDO
P

ierwszy medal w historii Akademii Judo Poznań zdobyła Natalia Brzycky – medal brązowy w wadze + 70 kg.
Natalia w pierwszej walce przez wykonanie rzutu Tani otoshi
na wazari i przejście do trzymania wygrała z reprezentantką Turcji Aydin Munife. Drugi pojedynek już z zawodniczką
z Ukrainy Kravchenko Oksana. Natalia zaczęła dobrze, rzucając przeciwniczkę na Ura Nage, po czym nieszczęśliwie nasza
zawodniczka wpadła w trzymanie i przegrała walkę. Ostatni pojedynek – walkę z mistrzynią świata Drozdova Natalia niestety przegrała. Perfekcyjnie wykonany rzut Ippon Soi
Nage przez Rosjankę dał jej złoty medal, a nasza zawodniczka
skończyła na rewelacyjnym trzecim miejscu podczas igrzysk.
Była to przewspaniała chwila, kiedy nasza zawodniczka Poznańskiej Akademii Judo zdobyła medal na najważniejszej imprezie dla sportowców, jaką są Igrzyska Olimpijskie.
– Jestem z siebie bardzo dumna, ponieważ nie spodziewałam
się medalu, a szczególnie na olimpiadzie – był to mój pierwszy start w tak ważnych zawodach. Rywalizacja była bardzo
ciężka, mimo wszystko dałam z siebie, co mogłam. Jest to też
zasługa mojego trenera Radka Miśkiewicza, który do końca
mnie mobilizował i motywował do ciężkich obozów, jestem mu
bardzo za to wdzięczna. – mówi brązowa IO – Natalia Brzykcy
– Cieszyć się będziemy pewnie jeszcze długo z tak wspaniałego
wyniku, jest to niezapomniane przeżycie dla każdego trenera.
Tym bardziej, kiedy to jest podopieczna z klubu, z klubu, który stworzyło wiele ludzi i do tego liczącym dopiero niespełna
4 lata. Chciałbym wszystkim podziękować – tym, którzy przyczynili się do osiągniętego wyniku (podczas zgrupowań, treningów, pracy na co dzień). Medal to zasługa WSZYSTKICH z AKADEMII JUDO POZNAŃ- mówi trener Radosław Miśkiewicz
Przygotowanie do Igrzysk finansował Polski Związek Sportu
Niesłyszących, natomiast szkolenie wspierał Urząd Miasta Poznań, a prowadził je trener klubowy i kadry olimpijskiej – Radosław Miśkiewicz.
(RM)
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SKOKI W WORKACH U KOCMOŁUSZKA

Krasnoludki są na świecie
W

czerwcu, w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie odbył się
festyn rodzinny, podczas którego wszyscy obecni mogli ponownie uwierzyć
w krasnoludki.
Tego popołudnia teren przedszkola
zamienił się w Bajkową Krainę Rozrywki,
a wszyscy pracownicy placówki – ku zaskoczeniu rodziców i dzieci – przeobrazili się w krasnoludki. Zebranych uczestników przywitał przedstawiciel rodu
krasnali, dyrektor E. Jędrowiak, która
słowami zaczerpniętymi z bajki M. Konopnickiej stworzyła atmosferę tajemniczości i oczekiwania tego, co się działo
później. A działo się, działo.
W świat wyobraźni i doznań baśniowych wprowadziło wszystkich przedstawienie pt. „Baśń higieniczna o Śnieżce
i krasnoludkach”, w wykonaniu rodziców
dzieci i pracowników przedszkola. Przedstawienie było podsumowaniem całorocznej pracy placówki o tematyce zdrowotnej. Spektakl był znakomitą formą
rozrywki, bawili się nie tylko widzowie,
ale również aktorzy. Po przedstawieniu
na rodziców i dzieci czekały krasnoludkowe niespodzianki. Każdy mógł się wykazać swoją tężyzną fizyczną, zręcznością
i sprawnością ruchową, odwiedzając
gospodarstwa krasnoludków. Na uczestników festynu czekała „Konwaliowa Gospoda”, która serwowała dania promujące zdrową żywność. Dodatkową atrakcją
była trampolina, dmuchany zamek oraz
pokaz baniek mydlanych. To święto rodzinne na tyle utkwiło w pamięci uczestników, że stało się inspiracją do napisania

G

mina Mosina oferuje szeroką możliwość form aktywnego spędzania
czasu. W ciągu roku odbywa się wiele imprez o charakterze m.in. sportowo-rekreacyjnym: są to np. liczne zawody i rajdy
rowerowe, imprezy dla biegaczy, nordic
walking. 4 sierpnia 2013r. nadarzyła się
świetna okazja dla miłośników sportów
wodnych. Spływ kajakowy po rzece Warcie zgromadził 60 amatorów tej formy aktywnego spędzania czasu. Organizatorzy,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, zadbali o transport uczestników do Śremu,
gdzie czekały już przygotowane kajaki. Następnie przez około 4 godziny, 26km, grupa
kajakarzy płynęła Wartą wraz z nurtem do
przystani w Rogalinku. Spływ zakończył się
posiłkiem regeneracyjnym oraz wymianą
wrażeń z przebiegu trasy.
(red.)

wierszowanego tekstu, który prezentujemy poniżej.
Na Festyn Rodzinny krasnoludki przybyły „Baśń higieniczną" wystawiły.
Przedstawienie uciechy dało niemało, ale krasnoludkom to nie wystarczało.
Do wspólnej zabawy wszystkich zaprosiły.
Czegóż one tam nie wymyśliły:
- skoki w workach u Kocmołuszka,
- wyścigi zaprzęgów u Baryłki,
- łowienie rybek u Dymka,
- zawody narciarskie u Chorutka
- rzuty do balonów u Oczka.
A kto jeszcze siłę miał na trampolinie
i dmuchanym zamku skakał.
W cieniu drzew „Konwaliową Gospodę”
otworzyły,
gdzie zdrowymi przekąskami się dzieliły.
Odwiedził nas też Skrzat z dalekiej krainy,
pokazywał cudowności dla każdej dzieciny.
Bańki mydlane na wietrze tańczyły i wiele
radości dzieciom sprawiły.
Krasnoludki bardzo się z gości cieszyły
i każdemu na pożegnanie balon i plakietkę
wręczyły.
A kto nie był niech żałuje i swoją kondycje
w domu szlifuje.

Organizatorzy festynu serdecznie dziękują:
FirmieRob-cytrusowoce-warzywaRobert
Machaj, Przedsiębiorstwu prywatnemu
„Woj-Mar” Manieczki, Piekarni „Tosmak”
w Krosinku, Pani Stanisławie Rożek,
Pani E. Wójciak – Dyrektorowi Przedszkola Niepublicznego „Leśna Rodzinka”
w Czempiniu.
Szczególne podziękowania składamy
panu Jackowi Rogalce za użyczenie sprzętu
nagłaśniającego oraz czuwanie nad przebiegiem festynu.
Krasnoludki

Spływ kajakowy ze Śremu do Rogalinka
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FWMT KROSNO OPEN W PUSZCZYKOWIE
TURNIEJ TENISOWY PAR
3

sierpnia na kortach w Centrum Animacji i Sportu w Puszczykowie odbył się turniej tenisowy par. Inicjatorem i fundatorem nagród i pucharów była Firma Wieczorek Meble Tapicerowane z siedzibą w Krośnie koło Mosiny. W turnieju wzięło
udział 6 par:
1. Agnieszka Kaczmarek i Janusz Ratajczak,
2. Weronika Kanarek i Aleksander Ostoja,
3. Iwona Weber i Ryszard Pietrzak,
4. Magdalena i Michał Dębińscy,
5. Katarzyna Witkowska i Krzysztof Kaczmarek,
6. Jolanta i Janusz Wieczorek.
Rozgrywaki dostarczyły wiele emocji nie tylko grającym na
korcie. Po wyczerpujących meczach granych przy upalnej aurze wyłoniły się zwycięskie pary:
1 miejsce: para Jolanta i Janusz Wieczorek,
2 miejsce – Iwona Weber i Ryszard Pietrzak,
3 miejsce – Weronika Kanarek i Aleksander Ostoja.

Zwycięska para bedąca fundatorem wspaniałych nagród
– foteli tapicerowanych z podnóżkami, po wręczeniu pucharów
przekazała nagrody swoim finałowym rywalom. Dla wszystkich uczestników turnieju były nagrody pocieszenia. Sponsor
turnieju składa podziękowanie Panu Ryszardowi Pietrzakowi
za pomoc w zorganizowaniu świetnego turnieju. FWMT już
dziś zapowiada, że zorganizuje taki turniej w przyszłym roku,
a nagrody będą również wspaniałe.
Serdecznie pozdrawiam,
Jolanta Wieczorek
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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
alpat@op.pl
www.prace-ziemne.net

(działki rolne i pod AG)
KONTAKT:

601 980 640

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

501 607 903
512 215 054
Jako Grupa Hunters działamy na Polskim rynku od
20 lat, specjalizując się w kompleksowej ochronie
mienia. W związku z nieustannym rozwojem
aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Agent Ochrony
Miejsce pracy: Gądki
Obowiązki:
 zapewnienie bezpieczeństwa chronionego
obiektu
 reagowanie na zagrożenia
 przestrzeganie procedur
 współpraca z Klientem
Kwalifikacje:
 wykształcenie średnie
 licencja pracownika ochrony I lub II stopnia
 niekaralność
 dyspozycyjność
 komunikatywność
Oferujemy:
 atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 praca w systemie zmianowym
 niezbędne narzędzia pracy
 dojazd do miejsca pracy
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
pod nr tel.: 607 072 434
lub poprzez e-mail: robert.komisarek@hunters.pl
Prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych
(DzU nr 133 poz. 883)”.

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

reklama

34

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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KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAREK FILIPCZAK

Mieszkanie 50 m2

PROWADZENIE SPRAW
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:

dwa pokoje
z aneksem kuchennym,
dwupoziomowe,

- ADMINISTRACYJNYCH
- GOSPODARCZYCH
- SPADKOWYCH
- RODZINNYCH /rozwody, podział majątku/
- EGZEKUCYJNYCH
- UPADŁOŚCIOWYCH
PUSZCZYKOWO
UL. KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 24
TEL. 601 75 44 11

niedaleko Starego Browaru
w Poznaniu,

wynajmê
Kontakt

603 638 819

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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SPRZEDAM żyto i jęczmień jary, słomę
telefon 667282107.

w kuchni (na zmywaku). Kontakt: zbigniew.przybyll@gmail.com

MALOWANIE szpachlowanie docieplanie tapeta panele płyty g-k malowanie
stolarki okiennej i dzwiowej itd. Tanio
i solidnie. Tel. 608 764 392.

CZYNNA zawodowo nauczycielka języka polskiego, pomoże w przekształceniu pracy uznanej za plagiat. Przerabiam
zdanie po zdaniu, a następnie weryfikuję
moją pracę w znanym programie, który
poświadcza brak zgodności z innymi pracami. Kontakt: plagiat@onet.pl Tel. 510
628 244.

SZUKAM mieszkania 3-pokojowego do
wynajecia, mile widziane, jeżeli będzie
wyposazżone. W Mosinie lub okolicy na
minimum 1-1,5 roku. Proszę o kontakt
pod nr. 506-314-539.
DO SPRZEDAŻY działka o powierzchni 0,0819 ha w miejscowości Dachowa,
wjazd od ul Krętej. Prostokątna działka,
(od frontu ok. 36 m) znajduje się wśród
11 działek budowlanych. Działka pod teren zabudowy mieszkaniowej. Wydana
decyzja o warunkach zabudowy. Media:
PRĄD i WODA przy działce. GAZ zgodnie
z decyzją pojawi się do końca roku 2013.
91 000 zł 819 m2, 111 zł / m2. Tel. 534 044
744.
NIEPALĄCY kawaler, lat 27 zamieszkały w Mosinie. Szukam dowolnej pracy,
w godzinach wieczorno-nocnych. Gotowość do pracy od września – w ciągu
całego tygodnia. Nie mam wymagań
odnośnie wynagrodzenia oraz formy
zatrudnienia. Posiadam książeczkę sanepidowską. Doświadczenie w pracy
na produkcji (piekarnia oraz zakład produkujący chemię gospodarczą) a także

KUPIĘ lub wydzierżawię ziemię. Interesują mnie grunty rolne o powierzchni 1,5
hektara i więcej, wymagana klasa gruntu to 4 klasa, 5 klasa lub 6 klasa. Proszę
o kontakt: 691 616 118.
WYROBY betonowe z białego cementu:
tralki balkonowe i ogrodzeniowe, balustrady i kolumny. weltbet@gmail.com
Tel.: 516 593 101. www.weltbet.pl
ZOSTAŃ
Konsultantką
Mariza
http://www.mariza-kosmetyki.com.pl
Tel. 514–554-229 (kontakt po godz. 15).
GG: 5665363. skype: mariza-kosmetyki
e-mail: renatka383@wp.pl
ZAKŁAD krawiecki poszukuje Pań do szycia, szycie ciężkie (obicia mebli tapicerskich). Mile widziane doświadczenie w tej
pracy. Praca w Mosinie. Tel. 728 588 417.
MAM na imię Dorota, poszukuję pracy jako sprzątaczka na terenie Mosiny,

Puszczykowa, Krosna, Krosinka. Z chęcią
posprzątam dom, umyję okna. Mogę także sprzątać biuro. Jeśli ktoś jest zainteresowany moją ofertą proszę o kontakt pod
numer: 669-129-308.
SZUKAM Pracy biurowej administracja,
księgowość, recepcja. 603-428-479.
W SOBOTĘ 27.07.2013 roku przed południem, w Rogalinku na ul. Sikorskiego 6,
zaginęła suczka York. Dziecko bardzo
tęskni za swoim pupilem. Prosimy o kontakt osoby które ja widziały lub wiedzą
gdzie jest! Dla znalazcy przewidziana nagroda! Prosimy o pomoc w jej odnalezieniu. Właściciele.
POSZUKUJĘ lokalu do 50m2 najlepiej rynek i okolice. Tel. 791-927-037.
POSZUKUJĘ opiekunki dla trójki dzieci
w wieku 4, 6 i 8 lat w Rogalinie. Praca od
pon. do pt. przez 2-3 godziny dziennie
15-17/18. Zadaniem opiekunki będzie
odebranie dzieci ze szkoły w Puszczykowie
i przedszkola w Rogalinku, powinna więc
posiadać własny samochód oraz zaopiekowanie się nimi do czasu powrotu rodziców. Tel. kontaktowy: 506-130-687.
SPRZEDAM działkę z możliwością zabudowy w Borkowicach gm. Mosina, cena
do uzgodnienia — kontakt 501 78 44 16.

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. Wawrzyniaka 9
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
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Z CAŁEJ EURO
W każdy PONIEDZIAŁEK nowy towar na WAGĘ,
oraz ciągła wyprzedaż poprzedniego
po 5,00 zł / szt. i 3,00 zł / szt.
Od 1 września czynny także w niedzielę - nowy towar!
Godziny otwarcia:
od pon. do czw. 900-1800, pt. 800-1700, sob. 800-1500

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