1

ISSN 1689-8958

www.gazeta-mosina.pl
www.
ww
w

październik / listopad 2013

Czy gmina Mosina
ma asa w rękawie?
str. 3

Wypróbować się
w roli opiekuna
str. 6

Dziękuję Panu Bogu
za tę moją winę – cz. ostatnia

Z łapy do papy
str. 11

str. 17

 Proszę o najmniejszy wymiar kary – obrady RM w Puszczykowie – str. 4  Spór wokół obligacji - Mosina – str.
 To naprawdę tak wyglądało? Wódkę piło się w pracy? – str. 10
 Komu w drogę – temu znalezienie wylotówki z miasta – str. 22  Marnośc ideologii, nie filozofii – str. 24

5

2

reklama

wydarzenia

3

Czy gmina Mosina ma asa w rękawie?
W

ażnym punktem wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Mosinie była dyskusja radnych w sprawie wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu spółki Aquanet. Plan dotyczy lat
2014 – 2018. Uczestniczący w obradach przedstawiciele Aquanetu
wyjaśnili, że przyjęcie w tej sprawie uchwały jest tylko wymogiem
formalnym. Radni jednak chcieli wiedzieć więcej na temat możliwości lepszego rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w poszczególnych wsiach i rejonach. Radna M. Twardowska zauważyła,
że Babki i Daszewice są skanalizowane tylko w części i w projekcie
nie ma ul. Leśnej. Odpowiedź przedstawiciela Aquanetu brzmiała:
– Ulica Leśna to są jeszcze tereny leśne, w przygotowaniu jest
plan miejscowy i po uchwaleniu go, odlesieniu będzie można dopiero projektować sieć.

nością będzie tam budowane nowe ujęcie wody dla aglomeracji
poznańskiej. Na razie dla Aquanetu byłaby to rezerwa na przyszłość.
Ekspert UAM obecny na sesji powiedział, że teren zalewowy to
obszar produkcji wody z rzeki (poprzez infiltrację – woda przepływa przez tą strefę, co trwa ok. 3 lat) i byłoby dobrze, żeby ten pas
został zabezpieczony miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w przeciwnym razie czeka nas degradacja. Dlatego Aglomeracja Poznań i Gmina powinny ten teren ochronić, żeby
mieć gwarancję dostawy wody na przyszłość. W tej sprawie powinny się porozumieć wszystkie władze regionu.
– To fakt, że Mosina została w swoim rozwoju ograniczona właśnie przez to, że posiada to ujęcie i strefę ochrony, ale macie dobro unikalne na skalę krajową, mówił ekspert z Instytutu Geologii,
który przypomniał też, że woda nie jest w rozumieniu dyrektywy
wodnej, produktem handlowym.
Prezes Aquanetu zapewnił, że koszt zakupu terenu nie spowoduje wzrostu cen wody i ścieków.
Ponieważ ta sprawa nie była ujęta w porządku obrad, a radni
z całą stanowczością zażądali dyskusji, przewodniczący Rady ogłosił przerwę i dyskusja rozgorzała. Przedtem jednak strony porozumiały się co do spotkania w niedalekiej przyszłości.
As w rękawie?

Z kolei M. Kaptur zapytała o osiedle w Sowinkach:
– Wydzielono tam 100 działek pod zabudowę jednorodzinną.
Nie można się jednak budować bez przyłącza kanalizacyjnego. Czy
Aquanet planuje budowę sieci w Sowinkach?
– Dzisiaj spółka ma za mało środków na inwestycje, mówił prezes. – W przyszłym roku mamy taki zamiar, ale w oparciu o nowe
fundusze.
Kilku radnych wyraziło też oburzenie tym, że budowa sieci dla
Mieczewa, Rogalina i Świątnik przewidziana jest dopiero po roku
2018.
Co do dokończenia inwestycji w Krosinku radni otrzymali zapewnienie, że zostanie ona zakończona w czerwcu 2015 r.
W głosowaniu uchwały przyjmującej wieloletni plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej Aquanetu, za – było 14 radnych, dwóch
wstrzymało się od głosu i jedna radna (M. Twardowska) była przeciw.
Ale niespodzianką była (już po przyjęciu tej uchwały) informacja
o chęci zakupu przez Aquanet działki – terenu nadwarciańskiego,
tzw. zalewowego, należącego do Gminy.
Przypomnijmy – teren ten kilka miesięcy temu został przez
Gminę wystawiony do sprzedaży. Protest społeczny, z inicjatywy
opozycji i wędkarzy, którzy obawiali się braku dostępu do Warty
spowodował, że Gmina wycofała się z tych planów. Ponadto argumentem przeciwko takiemu pomysłowi była też obawa, że gmina
zostanie pozbawiona wartościowych przyrodniczo i pięknych terenów, które służą mieszkańcom.
W opinii Aquanetu tereny te są narażone na skażenie nawozami
przez rolników (Gmina wydzierżawia je pod uprawę łąk) i trzeba je
jak najszybciej zabezpieczyć, bo w perspektywie 20-30 lat z pew-

Na propozycję prezesa Aquanetu – dobrej współpracy w tej sprawie radny J. Rogalka powiedział:
– O jakiej współpracy tu się mówi, Aquanet wprowadził niedawno strefę ochrony wody w gminie tylnymi drzwiami, wcale z nami
nie dyskutując i nie pytając o zdanie. Ograniczyliście rozwój gminy!
– Posypaliśmy głowę popiołem i dzisiaj chcemy tą dyskusję prowadzić, odpowiedział prezes Aquanetu. – Odrobiliśmy tą gorzką
lekcję – wiemy, że zabrakło dialogu.
Radny W. Wiązek zaproponował:
– Szaleństwem byłaby sprzedaż tych cennych dla gminy terenów wodonośnych. Lepiej je wydzierżawić. Po co gmina ma sprzedawać coś, co może wnieść aportem do spółki Aquanet, przecież
jest jej udziałowcem! Moglibyśmy mieć z tego dochód.
Radny J. Falbierski wytknął przy okazji, że owszem Aquanet teraz
z Gminą rozmawia, ale wcale nie robi tego Aglomeracja Poznań.
Radny J. Marciniak przypomniał, że dobrze się stało, że teren nie
został sprzedany: – Jestem za tym, żeby to Aquanet był właścicielem terenów wodonośnych.
Ocenił przy tym negatywnie tych radnych, którzy byli skłonni
przychylić się do decyzji o sprzedaży, bo dzisiaj byłby już tam prywatny inwestor i nic nie można byłoby zrobić.
P. Wilanowski powiedział: – Dla dobra tej sprawy zapomnijmy już
o kłótniach i myślmy o przyszłości. Tak, żeby „wilk był syty i owca
cała”.
Czas pokaże, a właściwie zadecydują o tym radni RM w Mosinie
czy wilk dostanie to, co chce i czy owca ocaleje?
Jeżeli jest to perspektywa 20-30 lat, kiedy na tych terenach powstanie nowe ujęcie wody, to czy Aquanet musi już stać się ich
właścicielem? Skąd ten pośpiech? Wystarczy odpowiednio go
zabezpieczyć i uchronić przed degradacją. Jedno jest pewne, nie
może pójść w prywatne ręce, bo to akurat nigdy nie da gwarancji,
że nie powstaną tam np. tak niechciane pola golfowe. Inna rzecz,
że każdy właściciel sam decyduje czy chce mieć coś w posiadaniu,
czy odsprzedać dalej...
E.B.
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Proszę o najmniejszy wymiar kary

Wszystko wskazuje na to, że wokół
puszczykowskiego szpitala powstanie
osiedle domów jednorodzinnych.

K

luczowym problemem wrześniowej
sesji Rady Miejskiej w Puszczykowie,
o którym dyskutowali radni była propozycja Starosty Powiatu – Jana Grabkowskiego. Właściciel szpitala, którym jest Powiat
wystąpił do Miasta z propozycją rozpatrzenia projektu uchwały o przystąpieniu
do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu należącego do szpitala.
Skutkiem tej uchwały ma być powstanie
osiedla domków jednorodzinnych.
W komisjach podczas prac nad tą uchwałą radni mieli wątpliwości.
Na sesji Starosta Poznański tak uzasadniał swoją prośbę do radnych:
– Przyszedł taki czas po 10 latach od przejścia zadłużonego szpitala w nasze ręce, że
dzisiaj jako spółka prawa handlowego placówka normalnie funkcjonuje. Zainwestowaliśmy tu kilkadziesiąt milionów złotych.
Przed nami jest jeszcze termomodernizacja
części hotelowej i budowa nowego bloku
operacyjnego za 30 milionów zł, który musi
powstać do 2016 roku. Po tym czasie stary blok nie będzie już spełniał wymogów
przepisów Unii Europejskiej. Decyzja, którą
kiedyś podjąłem, że nie będziemy sprzedawać majątku dziś ulega zmianie. Sprzedajemy majątek, żeby zbudować blok operacyjny... Jeśli nie będziemy konkurencyjni
– wypadniemy z tego rynku.

Nastąpi zmiana wartości terenu, na czym
nam zależy – 6,5 ha przylegającego do
szpitala, zostanie zamienione na działki
budowlane i sprzedane prywatnym właścicielom. Pozwoli to pozyskać tyle kapitału,
że będziemy mogli zrealizować to zadanie.
Starosta dodał, że sytuacja ta jest wynikiem m.in. decyzji ministra finansów, Jacka
Rostowskiego.
W dyskusji nad projektem radni mówili
o obronie interesów miasta, o drogach dojazdowych:
– Żebyśmy jako miasto nie zostali zmuszeni do wykupienia tych dróg, czy uzbrojenia terenu. Chodzi przecież o ok. 50 działek budowlanych.
Proszę o najmniejszy wymiar kary...
Starosta odpowiedział, że cały ciężar tej
zmiany poniesie Powiat. Poprosił też, żeby
radni nie uchwalali opłaty planistycznej w
wysokości 30 procent wartości, bo zabraknie pieniędzy na samą inwestycję. Proszę o
najmniejszy wymiar kary...
Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu radni podjęli jednogłośnie.
Maciej Krzyżański – puszczykowski historyk tak komentuje decyzję radnych:
„Rozbudowa szpitala o nowy blok operacyjny jest konieczna, ale nie kosztem parku
szpitalnego. Park jest niezbędną częścią,
która pozwala zapewnić najwyższy standard opieki zdrowotnej dla przebywających w Puszczykowie pacjentów. Szpital
w Puszczykowie powstał przez wyjątkowe

warunki klimatyczne, a decyzja Starosty,
który chce teren parku sprzedać pod budowę osiedla, może doprowadzić do mniejszej konkurencyjności szpitala. Nie można
również pozwolić na wycinkę przepięknego parku, którego nie będzie można odtworzyć w przyszłości.
Oczywiście nie wypada nie wierzyć publicznie złożonej obietnicy. Ale rodzi się tutaj mała wątpliwość: co będzie jeśli wybory
nie przebiegną po myśli p. Grabkowskiego
i po wyborach ktoś inny zajmie jego miejsce? Czy inny starosta dotrzyma obietnicy
złożonej naszym władzom przez swojego
poprzednika? Może tak, a może nie. A jeśli
nie, to czy aby nie mieszkańcy Puszczykowa zapłacą za gesty radnych wobec władz
powiatowych? Może to być również niebezpieczny precedens na przyszłość, gdyż
władze miejskie w poszukiwaniu zysków ze
sprzedaży ziemi, mogą zacząć przekształcać
grunty o statusie lasu w działki budowlane.
Przed podjęciem ekspresowej decyzji
należało sprawę dogłębnie przeanalizować
i starać się zabezpieczyć również interesy
mieszkańców hotelu-bloku przy szpitalu,
gdzie również mieszkają obywatele naszego miasta. Przed podjęciem decyzji należało podpisać ze Starostwem stosowne umowy, aby w przypadku innego niż pożądany
przez p. Grabkowskiego wynik wyborów,
mieć w garści jakieś prawne zabezpieczenie, a nie tylko dżentelmeńskie słowo”.
E. B.
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Obligacje na inwestycje
Punktem, który najbardziej rozgrzał atmosferę wrześniowej
sesji Rady Miejskiej w Mosinie była dyskusja nad emisją obligacji. Po debacie radni zdecydowali, że gmina wypuści wartościowe papiery na kwotę 3,5 miliona złotych, a nie jak pierwotnie planowano na 4 miliony złotych. Przeciwko emisji obligacji
głosowali radni opozycji.
Już przed sesją na internetowych forach ulubionych przez
radnych tzw. opozycji pojawiły się opinie, że pieniądze z obligacji mają załatać budżetową dziurę, że są wzięte tylko po to,
aby zapłacić nimi poprzednie pożyczki.
– Nie wiem, jaką dziurę budżetową mają na myśli te osoby. Wieszczenie katastrofy finansowej naszej gminy ma według mnie wyłącznie
cel polityczny. Widocznie ci radni już rozpoczęli swoją kampanię wyborczą. To, że gmina wyemitowała obligacje, żeby nimi spłacać długi
jest nieprawdą. Chcę też przypomni,, że gdy obejmowałam funkcję
burmistrza zobowiązania gminy sięgały granic dopuszczalnych przez
ustawę o finansach publicznych. Regionalna Izba Obrachunkowa
musiała udzielić warunkowej zgody na zaciągnięcie kredytów – mówi
Zofia Springer, burmistrz Mosiny.
Jak podkreśla burmistrz w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Mosina w 2014 roku dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi w przypadku Mosiny 14,76 procent, a wskaźnik planowany ustalony jest na 11,15 procent, co oznacza sporą rezerwę.
W kolejnych latach sytuacja powinna być lepsza: w 2015 r. maksymalny wskaźnik wynosi 14,10 proc. a wskaźnik planowany to 10,10
proc. W 2016 maksymalny wskaźnik to 16,39 proc., a wskaźnik planowany to 10,01 procent.
Mosina nie przekroczy też wskaźników zadłużenia do dochodów ogółem. W przyszłym roku (przy maksymalnym wskaźniku 60
proc.) wskaźnik Mosiny wyniesie 26,01 proc., by w roku 2015 osiągnąć 18.39 procent.
– W obu wskaźnikach mamy dużą rezerwę. Ponadto żaden samorząd nie może dowolnie przekraczać maksymalnych pozio-

„Kogutek”
M

osina odzyskała budynek, w którym
od 1992 roku działała szkoła prywatna. Z uwagi na to, że jej właściciele nie chcieli dobrowolnie opuścić wynajmowanego
od gminy obiektu (mimo wyroku sądowego) do akcji musiał wkroczyć komornik.
Niestety po przejęciu budynku okazało
się że jest on a bardzo złym stanie technicznym. Przez 20 lat funkcjonowania
w nim prywatnej szkoły właściciele nie zrobili w nim żadnego remontu, ograniczając
się praktycznie do malowania ścian.
Gmina na razie nie zdecydowała co
tam będzie. We wrześniu przez tydzień
mieszkańcy mogli „odwiedzić” budynek i
obejrzeć, co się tak naprawdę w nim znajduje. Przez minione 22 lata takie odwiedziny nie były raczej możliwe. Odwiedzający wypełniali też ankietę, „Nowe życie
Kogucika, jaka będzie przyszłość budynku”.
W odpowiedziach mieli proponować: na co
powinien zostać przeznaczony odzyskany
budynek.

mów zadłużenie, ponieważ to jedne z podstawowych parametrów finansowych sprawdzanych przez organy kontrolujące nasze
finanse. Jak doskonale widać nasze wskaźniki są całkiem dobre
i złowieszcze prognozy o bankructwie Mosiny głoszone przez niektórych radnych uważam wyłącznie za polityczną rozgrywkę
– mówi Z. Springer.
Jak wyjaśniała już w Merkuriuszu Mosińskim skarbnik Maria Borowiak decyzja o emisji obligacji związana jest z obecną sytuacją
finansową gminy. Ubiegły rok gmina zakończyła z nadwyżką budżetową w wysokości 4.125.100 złotych.
– Jednak w ciągu roku okazało się, że planowane dochody są nieco mniejsze, natomiast wydatki uległy zwiększeniu. Gmina uzyskała
mniejsze dochody m.in. z powodu niższych wpływów z podatków
PIT, czyli podatków od dochodów płaconych przez mieszkańców i CIT
– podatków które wpłacają przedsiębiorstwa, firmy. Niższe niż planowano okazały się też wpływy z opłat adiacenckich, sprzedaży działek.
Z kolei wzrost wydatków związany jest ze wzrostem kosztów ponoszonych na inwestycje, czyli zwiększone dotacje do szkół, bieżące utrzymanie dróg. W związku z tym nadwyżka budżetu, którą planowano
sfinansować rozchody budżetu i niektóre inwestycje „zmniejszyła się”
z kwoty 4.125.100,00 zł do 625.100 zł – wyjaśnia M. Borowiak.
Taka sytuacja „zmusiła” do dokonania wyboru właściwie z dwóch
rozwiązań. Gmina mogła zdobyć te brakujące 3, 5 mln zł. i realizować zaplanowane inwestycje i wydatki lub zrezygnować z realizacji
tych zaplanowanych i potrzebnych gminie inwestycji i niezbędnych wydatków właśnie na kwotę 3,5 mln zł.
– Kondycja finansowa gminy jest jednak na tyle dobra, że nie ma
potrzeby rezygnować z zaplanowanych inwestycji. Brakujące 3,5 mln
zł. gmina może pozyskać poprzez pożyczkę, kredyt lub właśnie emisję
obligacji. Zdecydowaliśmy się na emisję obligacji. Oczywiście emisja
wymaga decyzji radnych, którzy zgodzili się na to rozwiązanie podczas wrześniowej sesji – dodaje M. Borowiak.
Jak tłumaczy skarbnik gminy emisja obligacji stwarza możliwość
pozyskania środków o wiele taniej i szybciej niż z kredytu bankowego. Obligacje są też bardziej elastyczne w zakresie ustalania
terminów spłaty odsetek i wykupu tych papierów wartościowych
oraz określenia celów emisji.
(red.)

Najwięcej odpowiedzi zyskał pomysł zorganizowania w budynku informacji turystycznej lub Gminnego Centrum Informacji.
Padały też propozycje otworzenia tam muzeum regionalnego, motelu lub hotelu, czy
nawet hotelu z restauracją. Kilka osób proponowało tam przeniesienie Urzędu Stanu
Cywilnego i sali ślubów.

Jak widać pomysłów nie brakuje. Jednak dzisiaj jest jeszcze zbyt wcześnie, aby
mówić o szczegółach. Najpierw obiekt
musi przejść gruntowną ocenę techniczną. Dopiero po niej będzie wiadomo
o kondycji budynku i o koniecznych re-

montach, które trzeba będzie wykonać.
Nie wszystkie pomysły nadają się jednak do realizacji właśnie w tym budynku.
W Kogutku mamy np. bardzo wąskie schody, które ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa ograniczają
bardzo zakres funkcji, na które można przeznaczyć ten obiekt. Oczywiście każdy budynek można przystosować jednak to wymaga zdecydowanie większych nakładów
finansowych.
Kogutek, jak popularnie nazywany jest
ten budynek to jeden z bardziej charakterystycznych obiektów w Mosinie. Wieżyczka
górująca nad czerwonym dachem jest chyba znana każdemu. Przed II Wojną Światową
był częścią sanatorium balneologicznego.
Prowadził do niego most przerzucony nad
kanałem z budynku z wieżyczką stojącego
na Rynku. Most jednak został zniszczony
podczas wojny. Później w budynku działała
izba porodowa, w której na świat przyszły
setki, jak nie tysiące mosinian. W ostatnim
etapie przed szkołą w budynku funkcjonowała Gromadzka Rada Narodowa i komitet
PZPR.
(red.)
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Wypróbować się w roli opiekuna...
Dowiedziała się, że w pogotowiu rodzinnym jest maleńkie 16 dniowe dziecko. Pojechała, zobaczyła maleństwo
i zdecydowała. Nie mogła postąpić inaczej. Po prostu zakochała się.

T

akich mamy w Mosinie wolontariuszy,
każdy z nich to wielkie serce i dobra
dusza. Pracują w przytulisku dla zwierząt
(ul. Krotowskiego, koło Tesco, dawny ZUK).
Paweł Wośkowiak, opiekun przytuliska
właśnie rozmawia z panią, która ogląda
pieski i chce jednego zaadoptować. Zastanawia się, a kierownik z wielkim zaangażowaniem przedstawia psa i jego zalety. Pani
chyba się zdecyduje…
Pracuje tutaj z nim 20 wspaniałych wolontariuszy.
– Wolontariat w Mosinie działa bardzo
prężnie, są to uczennice szkół i gimnazjów,
osoby prywatne, wyjaśnia kierownik. Paweł
Wośkowiak działa też w klubie sportowym
– psy i sport to jego wielkie pasje. Rozmawiamy w pomieszczeniu piwnicznym, służącym za biuro i przytulisko (koty, króliki),
psy są na dworze. Warunki kiepskie, stęchlizna, brak światła. Ale nie narzekają. Tutaj
wszystko rozświetla miłość do zwierząt.
Warto przy okazji podkreślić, co zaznacza
kierownik, że swojemu psu czy kotu powinniśmy podpiąć pod obrożę tzw. adresówkę,
dzięki czemu w razie zagubienia się zwierzęcia pracownicy przytuliska będą mogli
skontaktować się z właścicielem. Jest to o
wiele prostszy i bardziej skuteczny sposób
na identyfikację, lepszy niż chip, który można odczytać tylko w określonych warunkach. Osoba prywatna chipu nie odczyta.
Mają wyniki
Dzięki ludziom dobrej woli dużo jest tutaj
adopcji, szczeniaki nie przebywają dłużej
niż kilka dni. Wszystko to jest efektem bardzo prężnego działania ośrodka i wolontariuszy, akcjom w internecie.
W tygodniu odwiedziny odbywają
się codziennie między godz. 14 a 17, tel.
512 815 865.
Można też umówić się na inny termin.
Istnieje możliwość wypożyczenia pieska
do domu w dni wolne od pracy. Przyszły
właściciel ma okazję zaprzyjaźnić się z nim i
wypróbować się w roli opiekuna.
Trafia tutaj kilka psów tygodniowo, zwykle dostarcza je Straż Miejska.
– Sytuacja poprawiła się, w tym roku latem mieliśmy o 60 procent mniej psów,
mówi Paweł Wośkowiak. – Dzięki akcji internetowej i prężnemu działaniu wolontariuszy ludzie przestali już wyrzucać psy z

Bunia jest tutaj od początku istnienia schroniska. Powinna jak najszybciej znaleźć dom. – Chciałaby mieć chociaż
budę w ogródku, mówi Ania. – Jedzie niedługo do fryzjera, do pani Magdaleny Wawrzyniak na Pożegowie. Będzie
śliczna. A jest cudowna, ciepła, delikatna.

Ta suczka jest tutaj rok, starszy właściciel musiał zamieszkać w Domu Opieki… Pies bardzo to przeżywa, tuli się
do każdego...

reportaż
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powodu wyjazdu na wakacje. Bardzo pomaga nam Ania Wojnowska z Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Wolontariusze sami przygarniają psy do
domu, a ci, którzy nie mają warunków właśnie tutaj „przynoszą” swoje serca. Trzeba
kochać zwierzęta, żeby podjąć taką pracę.
Atmosfera jest wspaniała, tworzymy fajną
drużynę.
Kochają nie tylko psy
Przyjaźnią się i pomagają sobie.
Wolontariuszka, Ania Kaczmarek jest
mamą dwu letniej córki, już zaangażowanej w opiekę nad psami. Ma ponadto
dwóch adoptowanych synów, tworząc
z mężem rodzinę zastępczą.
Jedno dziecko – 16 dniowe przywieźli
z Mazur kilka lat temu. Jak do tego doszło?
– To działanie pochodzi od... Boga, tam
są nasze drogi zaplanowane, wyjaśnia pani

Diana została odebrana właścicielowi trzy dni temu przez poznańską fundację Animals, z którą bardzo dobrze
współpracuje mosińskie przytulisko. Jest zagłodzona, bardzo chuda i bardzo serdeczna. Każdemu, kto stanie przy
kracie kojca zagląda z miłością w oczy, podaje łapę (jakby chciała powiedzieć, żeby ją zabrać do domu).

„Sunia po wypadku. Leżała w rowie trzy dni. Psinka,
nawet nie próbowała wstać, nie płakała, nie skarżyła się,
jest nad wyraz spokojna, ale wszystko jest wypisane w jej
przeraźliwie smutnych oczach”. (Marta Przybyła).

Ania. – Dowiedziałam się, że w pogotowiu
rodzinnym jest maleńkie dziecko. Pojechałam, zobaczyłam maleństwo i zdecydowałam. Nie mogłam postąpić inaczej.
Po prostu zakochałam się. Mąż przyjechał
z poligonu (jest zawodowym żołnierzem),
spojrzał i powiedział: to jest już nasz syn…
Mama z powodu choroby (schizofrenia) nie
mogła opiekować się dzieckiem.
Drugie dziecko przygarnęli z tego samego pogotowia. Urodziło się pijane... matka
jest alkoholiczką, dziecko niestety ponosi
tego skutki, jest lekko upośledzone. To jednak nie przeszkadza zastępczym rodzicom
kochać je i dawać siebie. Twierdzą, że psy –
dogoterapia też działa cuda.

Aż trudno to komentować...
Dziewczęta wolontariuszki spędzają tutaj
każdą wolą chwilę, biegną zaraz po szkole i
zajmują się psami.

Można im pomóc, liczy się wszystko, karma, opieka, datki... A psie oczy? Dają i mówią wiele, nawet jeśli będziemy spoglądać
w nie tylko w schronisku...
E. B.

wydarzenia
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Bezpiecznie i nowocześnie
D

o nowoczesnych technologii ludzie podchodzą w różny
sposób. Jedni się ich boją, inni mają obawy dotyczące
prywatności, ale są też tacy, którzy używają ich codziennie. Okazuje
się, że można je też wykorzystać dla poprawy bezpieczeństwa i
komfortu życia. Jak? O tym rozmawiamy z Pawłem Szymańskim,
twórcą aplikacji OpiekunRodziny.pl.
– Nowoczesne technologie to zagrożenie czy szansa?
– Nowe rozwiązania elektroniczne dają ogromne możliwości. Wszystko
zależy od tego, jak je wykorzystamy. Owszem, z pomocą komputera,
mając odpowiednie umiejętności, można włamać się chociażby na konta
bankowe. Ale pozytywnych przykładów wykorzystania technologii jest
dużo, dużo więcej.
– Wasza aplikacja jest jednym z nich?
– Jak najbardziej. W Opiekunie Rodziny wykorzystujemy obecne w
codziennym życiu najnowsze technologie. Najważniejszy element to
geolokalizacja, dzięki której w dowolnej chwili można sprawdzić gdzie
przebywa druga osoba z zainstalowaną aplikacją.
– Kto i w jakim celu ktoś mógłby z tego skorzystać?
– Na przykład rodzice chcący wiedzieć gdzie jest ich dziecko – czy
wróciło już ze szkoły lub od znajomych. Taka usługa jest bardzo przydatna,
gdy nie możemy do niego zadzwonić lub napisać SMS, jesteśmy w pracy
albo po prostu nie chcemy go niepokoić telefonami. Czasem rodzice chcą
dać dziecku większą swobodę i nauczyć je samodzielności, ale wciąż
boją się o jego bezpieczeństwo. W takich sytuacjach będą spokojniejsi
mając pomoc w postaci usługi Opiekun Rodziny. Zresztą lokalizacja to nie
jedyna funkcja naszej usługi.
– W takim razie w jaki jeszcze sposób Opiekun Rodziny przydatny
w życiu rodzinnym?
– Dzięki naszej usłudze można między innymi wyznaczyć trasę dojazdu

do dziecka. Jeśli rodzice, mieszkający na przedmieściach, muszą odebrać
kilkoro dzieci z różnych miejsc w Poznaniu, to będzie dla nich ogromne
ułatwienie. Co więcej, w razie zagrożenia, dzięki naszej aplikacji, dziecko
może wezwać pomoc jednym przyciskiem SOS – rodzice zostaną o
tym powiadomieni natychmiast. Opiekun Rodziny pozwala też na
bezpłatne komunikowanie się mamy czy taty z dzieckiem za pomocą
wbudowanego komunikatora. Wszystko jest bardzo bezpieczne, bo
każdy numer dodawany do aplikacji podlega weryfikacji.
– Liczba funkcji jest zatem imponująca. Czy korzystanie z tego
typu usług jest kosztowne?
– Aplikację można pobrać bezpłatnie z serwisów Google Play, Windows
Phone czy App Store. Każdy użytkownik ma pełne dwa tygodnie na
bezpłatne sprawdzenie aplikacji. Jeśli po tym okresie stwierdzi, że jest to
przydatna usługa, dalsze korzystanie jest odpłatne, ale to niewielka kwota
– tylko 6 zł na miesiąc, a korzyści z zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa
i usprawnienia codziennych czynności są ogromne.
– Jaki sprzęt jest potrzebny do używania aplikacji?
– Bliski, którego lokalizację chcemy sprawdzić musi posiadać telefon
komórkowy z systemem Android, iOS lub Windows Phone. Co ważne,
nie musi to być najnowocześniejszy smartfon. Z usługi można również
korzystać na dowolnym komputerze z dostępem do Internetu.
– Na koniec warto zapytać co trzeba zrobić, żeby móc korzystać z
Opiekuna Rodziny.
– Najlepiej wejść na stronę www.OpiekunRodziny.pl. Są tam odnośniki do
serwisów, z których można pobrać aplikację. Później należy zarejestrować
się i zaprosić członków rodziny, z którymi chcemy współużytkować usługę.
Na stronie znajdują się też wszystkie informacje i instrukcje, jest również
adres e-mail, na który można wysłać ewentualne pytania.
Dziękuję za rozmowę.
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Wielkie grillowanie w Swarzędzu
„P

ożegnanie lata” to hasło kolejnej akcji medialnej „Wiecie co jecie w poznańskim powiecie”, mającej na celu
zapoznanie mieszkańców z zasadami zdrowego żywienia, zaszczepienie mody na zdrowy tryb życia i zmianę złych praktyk
żywieniowych. Czwarta edycja imprezy odbyła się 10 września
br. w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Główną atrakcją spotkania było wielkie grillowanie i bazar warzywny.

Tym razem w imprezie udział wzięły wszystkie szkoły powiatu
poznańskiego. Ma to związek z nową formułą akcji, która teraz
prowadzona będzie we wszystkich szkołach, z większą częstotliwością. Ponadto Powiat Poznański po raz pierwszy zaprosił
do współpracy Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Będą

one zapoznawać uczestników
z problematyką zaburzeń żywieniowych, takich jak anoreksja czy bulimia.
W trakcie imprezy uczniowie podzieleni na zespoły przygotowywali potrawy, które następnie zostały ocenione w konkursie
na najładniej podane i najsmaczniejsze danie z grilla. Oprócz
tego w programie standardowo znalazły się bezpłatne porady
dietetyków, badania profilaktyczne wykonywane przez pracowników Szpitala w Puszczykowie oraz ważenie i mierzenie młodzieży szkolnej.
Obecnie co piąty uczeń w Polsce ma nadwagę, w ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci z otyłością wzrosła aż trzykrotnie. Przyczyny tych niepokojących trendów to głównie złe odżywianie,
a więc jedzenie wysoko przetworzonych dań typu fast food, połączone z brakiem ruchu. Dlatego władze powiatu poznańskiego postanowiły rozpocząć cykliczną akcję promującą ekologiczną i zdrową żywność oraz producentów oferujących tradycyjne
lokalne produkty.
Pierwsza edycja „Wiecie co jecie w poznańskim powiecie” odbyła się w listopadzie 2012 r. w Zespole Szkół w Puszczykowie
i połączona była z obchodami Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania organizowanego przez Komisję Europejską.
Kolejna impreza miała miejsce w lutym br. w filii Zespołu Szkół
im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Murowanej Goślinie
i była doskonałą okazją do otwarcia nowej pracowni gastronomicznej. Poprzednia akcja odbyła się także w „Swarzędzkiej Jedynce” w kwietniu tego roku.
Anna Kozłowska
Gabinet Starosty

Nagroda Starosty Poznańskiego 2013
Z

nasz kogoś, kto działa na rzecz
rozwoju społeczności lokalnej powiatu poznańskiego? Kogoś kto wspiera,
aktywizuje i integruje mieszkańców swojej okolicy? A może prowadzi projekty
z zakresu kultury, edukacji, sportu czy
promocji zdrowia?
Jeśli tak, zgłoś jego kandydaturę do
Nagrody Starosty Poznańskiego 2013!
Celem tego wyróżnienia jest uhonorowanie mieszkańców i podmiotów
z powiatu poznańskiego, które poprzez
działalność gospodarczą i obywatelską
przyczyniają się do rozwoju społeczności
lokalnej. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
osobowości prawnej w trzech kategoriach:
przedsiębiorczości,
inicjatyw obywatelskich,
organizacji pozarządowych.
Nagrodę przyznaje się za działania na
rzecz lokalnej społeczności powiatu poznańskiego. Wybór następuje wg. kryteriów wskazanych w Regulaminie przyzna


wania Nagrody Starosty Poznańskiego,
do których należy m.in.: działalność na
rzecz ochrony środowiska, kształtowanie
pozytywnych postaw wśród mieszkańców powiatu, wykazywanie się postawą
prospołeczną w prowadzeniu działalności, stosowanie zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, inicjowanie
nowatorskich form aktywności społeczno-kulturalnej, rozwijanie powiatowego
środowiska artystycznego, wspieranie
i upowszechnianie wolontariatu, aktywizowanie w tym celu społeczności lokalnych, dbanie o ochronę dziedzictwa
kulturowego i troska o lokalne zabytki,
realizacja inicjatyw na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich w powiecie poznańskim, organizacja akcji edukacyjnych
i popularyzatorskich z zakresu wiedzy
o regionie, społeczeństwie obywatelskim, przedsiębiorczości.



Z wnioskiem o przyznanie Nagrody
może wystąpić m.in.: grupa co najmniej
100 mieszkańców powiatu poznańskiego, grupa co najmniej trzech organizacji

społecznych lub stowarzyszeń, organy
oraz jednostki pomocnicze gmin z powiatu poznańskiego.
Wniosek musi być podpisany i zawierać
dane identyfikujące kandydata, informacje dotyczące dotychczasowej działalności oraz uzasadnienie wskazujące znaczenie osiągnięć kandydata dla powiatu
poznańskiego. Ponadto wniosek powinien zawierać informację o dotychczas
otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
ze szczególnym wyróżnieniem tych
o charakterze lokalnym oraz wskazanie
kategorii Nagrody, do której kandydat
jest zgłaszany.
Wnioski można składać
do 1 listopada 2013 r.
poprzez e-mail:
michal.dziedzic@powiat.poznan.pl
lub pocztą na adres:
Gabinet Starosty, Starostwo Powiatowe
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
Pełny regulamin dostępny na stronie
internetowej www.powiat.poznan.pl

felieton / informacje
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J

ak się okaże za chwilę, z wody można
wyciągnąć na haczyku różne rzeczy,
czasem zupełnie niespodziewane. Niektóre z nich bywają nawet zabawne jak
przysłowiowy kalosz, ale bywa czasami
i tak, że nie wszystkim jest do śmiechu,
chociaż sytuacja może być naprawdę
koszmarna.
Na ryby wybraliśmy się całą paczką chłopaków w czasie letnich wakacji
w szkole podstawowej. Wiadomo, nie
o wszystkim mieliśmy pojęcie, ale wyprawa przygotowana była od dłuższego
czasu. Typowa wędka była najzwyczajniej
jednoczęściowa, bo robił za nią zwykły,
w miarę prosty kij leszczynowy. Spławik
z korka od butelki, kawałek żyłki tak na
oko mniej więcej trzy-cztery metry. Do
jeziora było siedem kilometrów, nad nim
spora plaża bez żadnych pomostów. Weszliśmy wszyscy do wody tak daleko jak
tylko się dało, czyli do pępka albo nieco
wyżej i zaczęliśmy nasze połowy. Aby
założyć robaka trzeba było za każdym
razem wyjść z wody. Tak mniej więcej
po godzinie wszystkim zaczęły dzwonić
zęby ze zwykłego wychłodzenia, chociaż słońce na początku świeciło i grzało
w plecy cały czas. W pewnym momencie
Janek, kolega, który stał obok mnie wydał
bojowy okrzyk: „mam!”. I rzeczywiście, po
wyciągnięciu z wody okazało się, że na
haczyku wisi sporych rozmiarów stwór,
mocno przypominający wszystko, tylko

nie rybę. W naturalny sposób to coś, co
wisiało na haczyku siłą swojego ciężaru
po wyjęciu z wody zmierzało w kierunku
wędkarza trzymającego pionowo wędkę.
Janek błyskawicznie zrobił unik i kiedy
owa ryba go minęła ledwo o milimetry,
wydał z siebie następny okrzyk „wąż-żmija!” i panicznie rzucił się do ucieczki
w kierunku brzegu. A my wszyscy oniemieliśmy z przerażenia i za nim, go ratować. To coś na haczyku, ten „wąż-żmija”
bujało się na tej żyłce tak, że raz Janek
miał go z tyłu, a raz z przodu, bowiem
wędkę miał mocno wyciągniętą w górę,
żeby nie stracić zdobyczy z oczu i co
ważne, cały czas starał się jak najszybciej
wydostać na brzeg. Co chwilę tracił równowagę, przewracając się, woda zakotłowała się na sporej długości, bo wszyscy
staraliśmy się jak najszybciej być na brzegu. Janek cały czas charakterystycznym
głosem oznajmiał światu swe odkrycie
„wąż-żmija, wąż-żmija!”. Tak jakoś dobrnął
do brzegu nie jeden raz się przewracając
i rzucił swoją wędkę jak najdalej na trawę. Już na niego czekaliśmy ze swoimi
kijami-wędkami. A ten „wąż-żmija” z tą
żyłką w paszczy czynił różne esy-floresy po ziemi z niezwykłą wprost energią.
A to podskakiwał, wił się jak prawdziwa
żmija z niezwykłą wprost energią i wyglądał niezwykle groźnie. Sytuacja była
dramatyczna, bowiem mogliśmy zostać
wszyscy przez to coś zaatakowani. Nic

to, że nas było sześciu na jednego. Więc
stanąwszy w kręgu zaczęliśmy naszymi
wędkami walić o ziemię, starając się trafić w tego potwora i go chociaż ogłuszyć.
Wbrew pozorom nie było to takie proste,
bo ów stwór wciąż zmieniał swe miejsce
położenia i walczył jak tygrys.
Hałas musiał być doprawdy spory, bo
dodawaliśmy sobie wszyscy otuchy krzycząc bojowo. Trwało to wszystko już ładną chwilę, kiedy za naszymi plecami od
strony jeziora dał się słyszeć bardzo głośny śmiech. Okazało się, że słysząc, co się
dzieje zza trzcin na łodzi wypłynął wędkarz i widząc nas zaczął się normalnie
rechotać ze śmiechu i w pierwszej chwili
nie mógł nawet nic powiedzieć, tak się
cieszył. W końcu wykrztusił z siebie: „to
jest węgorz, nie wąż-żmija”. Natychmiast
odłożyliśmy wędki i może to był ostatni moment dla ryby, bo byśmy ją może
tam zatłukli na śmierć. Janek cały dumny
schował węgorza do siatki, wspaniałomyślnie dał wszystkim potrzymać swoją
zdobycz i natychmiast ruszyliśmy do domów z powrotem.
eRCZe „Spławik”

To naprawdę tak wyglądało? Wódkę piło się w pracy?
M

ilicjanci mądrzy czy głupi – wszyscy jednakowo pili. O tym
przekonuje Ryszard Ćwirlej w serii kryminałów, których akcja toczy się w latach osiemdziesiątych XX w. w Poznaniu i Wielkopolsce. Na październikowym spotkaniu DKK zgodnie chwaliłyśmy
wiernie oddany klimat tamtych czasów: polskie krążowniki szos
„Maluchy”, obowiązkowe picie alkoholu w pracy, kolejki, towar
spod lady, Pewex, królujących aparatczyków partyjnych, cinkciarzy
i badylarzy. To czasy pełne absurdu i jednocześnie poczucia wspólnoty – mieliśmy wspólnego wroga, a zdobywanie brakujących
dóbr wyzwalało nieraz poczucie solidarności społecznej, którą cementowały „ubogie” biesiady przy wyłączanym prądzie. Powieści
Ćwirleja o schyłku Polski Ludowej to powrót do okresu dzieciństwa,
młodości, a dla niektórych najmłodszych członków DKK nauka historii – tej od podszewki. Pani Joanna zdziwiona zadała pytanie:
„To naprawdę tak wyglądało?! Wódkę piło się w pracy?”.
Jedni z nas chwalili barwny język autora kryminałów, garściami
korzystający z gwary poznańskiej, dla innych dialogi były sztucznie
wysilone. Podziwialiśmy warsztat pisarski, choć przeładowanie fabuły ilością bohaterów i wątków dawało poczucie chaosu. Świetną
zabawą było dla nas porównanie topografii obecnego Poznania
i tego sprzed lat. Tak jak Wrocław ma swojego Eberharda Mocka,
tak stolica Wielkopolski zyskała trzech twardych gliniarzy: kaprala
Błaszkowskiego, podporucznika Teofila Olkiewicza i porucznika
Mirka Brodziaka. Książki Ćwirleja czyta się szybko, łatwo i przyjemnie, ale przeszkadzał mi fakt, że sugestywnie opisany brutalny
gwałt i morderstwo młodej dziewczyny jest punktem wyjścia dla

dobrej zabawy – łamigłówki o wykryciu przestępstw partyjniaków
i esbeków.
Wszyscy zgodnie żałowaliśmy, że pisarz nie mógł przybyć na nasze spotkanie – czekały na niego książki i niezadane pytania. W jaki
sposób zbierał materiały do swoich powieści? Na ile posiłkował się
wspomnieniami, na ile opowieściami znajomych i archiwaliami?
Gdzie przebiega granica między fikcją a rzeczywistością?
Zgodnie z naszym klubowym zwyczajem polecałyśmy ciekawe
książki: intymny portret pisarki Doroty Terakowskiej, spisany przez
jej córkę „Moja Mama Czarownica”; wywiad z królową polskich
seriali „Ł jak Łepkowska” oraz nowość Angeliki Kuźniak „Papusza”
o legendzie cygańskiej poezji.
Zofia Staniszewska
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Ręce opadają - zdrowa, piękna polska rodzina z sześciorgiem dzieci, w kraju, w którym tyle mówi się o spadku urodzeń i starzeniu się społeczeństwa, który podobno nieźle się ma na tle europejskiego kryzysu jest zdana na łaskę ludzi dobrej woli. A przecież nie chcą, żeby ich wyżywienie zapewniała, np. firma Limaro z Mosiny,
znana ze swej dobroczynności, która od dawna dostarcza im codziennie kilkanaście bułek i kilka bochenków
chleba po tzw. umownej cenie, (bo nasze państwo nie pozwala na dostarczanie ubogim chleba za darmo).
Są zdrowi, chcieliby pracować i zarabiać tyle, żeby starczyło na godne życie. Bez pożyczania na jedzenie,
ubranie, opał. Marzenie ściętej głowy? Chyba tak...

A

le takich jak oni nie widać i nie
słychać. Państwo woli się chwalić autostradami, stadionami, Orlikami,
mieszkaniami dla młodych (bogatych)
i wzrostem gospodarczym…
Mieszkają na wsi, kilka kilometrów od
Mosiny. Ewa i Robert Skonieczni z Trzebawia nie wstydzą się mówić o sobie, mają
sześcioro dzieci, są szczęśliwą rodziną, dla
której najważniejszymi wartościami jest
miłość, ciepło i wzajemne zrozumienie. Ale
warunki materialne nie są już dla nich powodem do szczęścia, podkreślają, że gdyby

Z łapy do papy
nie pomoc ludzi i Stowarzyszenia Rozdaj
Siebie często nie mieliby co„do garnka włożyć”. Na szczęście pieczywo, dobre i świeże
mają prawie za darmo, a jeśli nie zjedzą
wszystkich bułek, albo uznają, że jest ich
o kilka za dużo - oddają sąsiadom. Zakupy
żywności „na zeszyt” w miejscowym sklepie też są dla nich codziennością, podobnie
zresztą jak pomoc sąsiadów, którzy w trudnych momentach pożyczają im drobne
kwoty na najpilniejsze potrzeby. Taką była
ostatnio wizyta u okulisty z najmłodszym
synem, dla którego lekarz przepisał okulary. Może trudno w to uwierzyć, ale i na to
trzeba było pożyczyć, bo z jednej pensji
ojca rodziny nie wystarczyło. Ale pani Ewa,
pomimo, że ma poważną wadę wzroku
i okulary powinna nosić, musi z nich zrezygnować. Oczywiście z braku pieniędzy.
Mieszkają w po pegeerowskim budynku,
czterorodzinnym, w którym remont – cen-

tralne ogrzewanie i malowanie pomogli
zrobić dobrzy ludzie. Na dole znajduje się
kuchnia i niewielki pokój, tutaj śpią rodzice
i dwójka dzieci. Na poddaszu, w maleńkim
pokoiku znajdują się piętrowe łóżka i kanapa rozkładana dla mamy pani Ewy. Jedna
z córek śpi na podłodze, prawie w przejściu
na korytarzu, gdzie u wezgłowia stoi miska,
bo kapie z dachu… Jest jeszcze jedna skrytka na poddaszu, która mogłaby być wykorzystana na kącik dla jednego dziecka, ale
nie wyremontowana, z wiadomych przyczyn. Warunków do nauki dzieci nie mają.
- Bardzo dużo pomaga nam Stowarzyszenie Rozdaj Siebie, zaczęło się od księdza
chodzącego po kolędzie. Straciłem wtedy
pracę jako ochroniarz, bo firma postawiła
wymóg trzeciej grupy inwalidzkiej, a ja byłem przecież zdrowy, mówi pan Robert.
Jest to kolejny absurd i dowód na „sprzyjający” klimat dla przedsiębiorców, którzy
uciekają w ten sposób od rosnących kosztów zatrudnienia.
- Ale najważniejsza w domu jest miłość
i ciepło. I modlitwa…
- Pierwszy raz kilka lat temu przyjechała
do nas jako wolontariuszka pani Monika
Kujawska ze Stowarzyszenia, dodaje Ewa
Skonieczna. - Bardzo nam pomogła. Było
nam wtedy bardzo ciężko, nie mieliśmy
pieniędzy ani na jedzenie, ani na utrzymanie. Trudno to nawet opisać. Nie umieli prosić o pomoc, godność człowieka często nie
pozwala na to…
- Po prostu z łapy do papy, śmieje się
Robert. – Co zarobię to przejemy.
I nie jest to wystawne jedzenie.
Kolejnym problemem jest dojazd do
Poznania i Mosiny. Nie mają samochodu,
dzieci w drodze do szkoły na przystanek
jeżdżą codziennie rowerem trzy kilometry
przez las.
Pan Robert pracuje obecnie w tartaku
Roberta Piotrowskiego w Dymaczewie.
Jest zadowolony i bardzo wdzięczny
(dokończenie na str. 16)
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Alegria! zapnraasza
'
Szkoła Tanca

TANIEC TOWARZYSKI 40+ 50+
pn. 18:00 – Luboń
LATIN, PANIE 40+ 50+
pn. 19:15 – Wiry, czw. 19:30 – Luboń
MIDI LATIN 7-11 i MINI LATIN 4-6
Puszczykowo, Wiry, Luboń

www.alegria.poznan.pl
tel. 600 873 292

ROK ZAŁ.
ZAŁ 2001

SALON OKIEN i DRZWI
AUTORYZOWANY PARTNER:
A

JE!
C
O
!
M
Y
O
T
R
P
RA

NAJLEPSZE OKNA

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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Zakątek pełen ODZYSKów – STAROCIE
porcelana, szkło, ceramika
- wazony, donice, filiżanki itp.
(Niemcy, Holandia, Anglia)
 odzież
- tylko wyselekcjonowana
 buty, torebki, paski
 meble i wiele innych
użytkowych przedmiotów


Zapraszamy
do sklepów
w Mosinie:
 ul. Farbiarska 28 (obok banku)
 ul. Poznańska 43 (wyjazd w kierunku Poznania)

BLACHY NA DACHY
Trapez

od

16,00 zł/m2
brutto

Blachodachówka

od

20,90 zł/m2
brutto

telefony:

500 256 513, 693 341 838
www.euro-proﬁl.com.pl

Nowa
siedziba Redakcji
tel. 660 031 893
Mosina,
ul. Wawrzyniaka 9

wydarzenia

14

Dyniowa niedziela w Grzybnie
6

października 2013 r., już po raz drugi,
w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie pożegnaliśmy lato i powitaliśmy jesień
rodzinnym festynem pod hasłem „Baw się
razem z nami, w Grzybnie dyniami”. Imprezę
otworzyła dyrektor ZSR – Grażyna Tokarek
i główny koordynator projektu Albatros –
Tomasz Polak. W imieniu starosty śremskiego gości powitała i życzyła dobrej zabawy
naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Spor-

we wszystkie kolory jesieni, słoneczne dynie zgłoszone do konkursów prezentowały
się wspaniale. Największą ich ilość zgromadziła klasa III TR (166 sztuk), największą
(315 cm obwodu) i najdziwniejszą dynią
(tykwa) pochwalić się mogła klasa IV TR,
a najmniejszą – klasa II TR.
Dyniowe konkursy cieszyły się dużą popularnością. Dyniowi poeci, malarze, rzeźbiarze i kucharze swoimi dziełami zachwy-

tu i Promocji Powiatu – Wioleta Jastrząbek.
Miło było nam gościć Wójta i Wicewójta
Gminy Brodnica, kierownika WODR z Biura
Powiatowego w Śremie, radnych powiatowych i gminnych, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i placówek, prof. Ryszarda
Cichockiego oraz „Akademię Słońca”. Ponownie pojawiło się wielu amatorów dobrej zabawy. Licznie przybyłym gościom
już od wejścia pojawiały się dyniowe owoce: małe, duże, dziwne i śmieszne. W otoczeniu pięknego parku, spowitego teraz

cali obecnych. Do najprzyjemniejszych
i z pewnością najsmaczniejszych atrakcji
należała degustacja przeróżnych potraw
i wypieków z dyni przygotowanych na
konkurs kulinarny. Spróbować można było
różnych zup, bigosów, kompotów, ciast,
ciasteczek, kremów, chlebów, dżemów i
sałatek z dyni... Pyszności. Niezły popis
kulinarny dała kuchnia szkolna oraz klasa II THA, której leczo z dyni zwyciężyło w
konkursie szkolnym. Stoiska sołectw Brodnica, Drużyna, Grzybno, Żabno i Żabinko,

Słonin prezentowały się równie znakomicie
pod względem kulinarnym i wizualnym. Za
najpiękniejszą dyniową dekorację komisja
konkursowa uznała fantastyczny podświetlany lampion należący do sołectwa Żabinko, a wśród klas zwyciężyła III TR. Chociaż
trzeba przyznać, że dzieciom najbardziej
podobał się dyniowy „Słoninja”.
Na miejscu można było podziwiać lub
wykonać portrety dyni. W konkursie plastycznym „Malowana dynia”, w kategorii
szkół podstawowych i gimnazjów zwyciężył Dominik Wojciechowski z kl. V SP
w Brodnicy, którego „Malowana dynia”
zachwycała ziołowym zapachem. Wśród
szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Patrycja Lebica z ZST w Śremie. Z kolei
pasjonaci „dyniowej prozy” mogli napisać,
przedstawić lub wysłuchać pełnych humoru dyniowych baśni. Autorkami najpiękniejszej z baśni okazały się: Klaudia Płóciennik i Kinga Frąckowiak z ZST w Śremie.
„Dyniowi rzeźbiarze” tworzyli fantastyczne
dyniowe rękodzieła.
Z kolei „Dyniowi sportowcy” licznie wzięli
udział w turnieju tenisa stołowego, w którym dominowali: Maciej Rachuba i Łukasz
Paluszkiewicz, natomiast „dyniowi strong
meni” popisywali się rzutami wielką oponą (zwycięzca Mateusz Żak), w wyścigach
z ciężkimi workami z ziarnem (spacer farmera – zwycięzca Roman Głogiński), oraz podczas przeciągania ciągnika, w którym zwyciężył zespół zawodników z Żabinka i Żabna.
Ten ciągnik to CASE IH Magnum, o mocy 370
KM, na którym szkolą się nasi uczniowie. Najlepszym poskramiaczem CRAZY TRACTORA
okazał się Krzysztof Szczepaniak.
Chwilę wytchnienia od przeróżnych konkurencji wypełniły uczennice z klasy IV TAK,
które pod kierunkiem Izabeli Laudańskiej
i przy wsparciu chłopaków z III THA przedstawiły scenkę obyczajową „Marzenia do
spełnienia, czyli sfrustrowana nauczycielka”.
Dzieciaki licznie gromadziły się przy skansenie „Wiejska zagroda”, gdzie mogły pogłaskać i nakarmić kozę, koniki lub królika,
a także wziąć udział w konkursach, pooglądać starodawne narzędzia rolnicze lub zjeść
świeżo upieczoną bułeczkę. Z radością, z
kolorowo pomalowanymi przez uczennice
naszej szkoły twarzyczkami, jeździły na konikach, ścigały się na specjalnym CASE IH
GO CART, goniąc pluszowego Wartka, towarzyszącego im podczas całego festynu. Usilnie przewracały też dyniowe kręgle, brały
udział w konkursie na hokejowego mistrza
slalomu, w którym najlepszymi okazały się:
Wiktoria Mikołajczak i Wiktoria Wójkiewicz.
(dokończenie na str. 15)
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anie, niech pan już przestanie o tym Elegancie, ja już tego nie
mogę słuchać, bo tego nie da się słuchać. Obojętnie, co by
tam powiedzieć, różne rzeczy przecież można wymyślać, prawda?
Jak pan sam widzi, ludzie potrafią fantazjować na poczekaniu. Nie
na tym przecież polega przekazywanie naszej historii, tylko na konkretnych przypadkach, a nie dopisywanie sobie nie wiadomo jak
chwalebnych wydarzeń. Że niby od Napoleona bierze swój początek albo jeszcze wcześniej, aż od Stefana Czarnieckiego. Też takie
wersje gdzieś słyszałam, ale mnie to w ogóle nie bierze, wie pan, na
mnie działa elegant zupełnie inaczej. Powiem zupełnie szczerze, że
serdecznie współczuję tym wszystkim, co tutaj się urodzili, naprawdę innego określenia bardziej trafnego nie mogę teraz znaleźć.
A wie pan dlaczego? Bo podobno kiedyś o Elegancie z Mosiny
mówiło się tylko i wyłącznie kpiarsko, rozumie mnie pan, a wręcz
ironicznie, aby tylko w ten sposób komuś dokuczyć dosłownie,
a nawet wyśmiać go. Można było kogoś ośmieszyć za sam fakt pochodzenia, zamieszkania czy inaczej mówiąc – urodzenia. Sama na
własne uszy słyszałam jak ktoś kiedyś opowiadał na dość dużym
spotkaniu, że za nic w świecie nie chciałby mieszkać w Mosinie, bo
mogliby go przezywać elegantem, co dla niego stanowiłoby poważną ujmę na honorze. I z taką opinią ja się najzupełniej zgadzam,
bo proszę pana osobiście czułabym się tym określeniem bardzo

(dokończenie ze str. 14)
Natomiast do najlepszych kangurków w
worku należały: Jagoda Maciejewska, Karolina Matuszewska oraz Kamil Wojciechowski. W spacerze z dyniami zwyciężył: Michał
Tobolski, a tuż za nim uplasował się Michał
Bocian oraz Aleksandra Bandosz. Konkursową chwilę dla siebie miały też rodziny, które
miały możliwość wzięcia udziału w „familiadzie”. Podium zdominowały dwie rodziny
ze Słonina: państwo Konieczni i Jankowscy
oraz z Grzybna państwo Buchert. „Najcelniejszym okiem”, w określaniu obwodu dyni
mogą pochwalić się panowie: Piotr Mańkowski i Piotr Karliński.
„Dyniowy festyn” stał się okazją do od-

mocno dotknięta.
Pan się może śmiać,
ale niech mi pan
wierzy, że mnie to
najzwyczajniej rani.
Rozumiemy się, boli
mnie to. Dlatego proszę mnie zrozumieć,
jak tylko mogę, to
nie przyznaję się gdzie mieszkam, bo po co mam się wystawiać na
pośmiewisko. Na przykład w Poznaniu, w pewnych kręgach towarzyskich ta atmosfera funkcjonuje do dzisiaj, ten prześmiewczy ton,
ta wyższość nad prowincją, ta niby wyższa sfera. Potocznie o takim
gronie powiada się, że są „spod znaku ę i ą”, czyli samozwańcza elita. Sama się o tym przekonałam, z jaką lubością czasami potrafili
konferować na temat, że tak powiem, niedołęstwa estetycznego
i braku wyczucia smaku. Już słyszę jak się ujawniam i gdzie mieszkam, skąd pochodzę, te uszczypliwe uwagi na temat na przykład
mojej torebki albo czegokolwiek innego, byle tylko „wejść na kogoś” i go objechać. Chyba sama bym się spaliła ze wstydu, poważnie to mówię. Nic tylko obciach i kpina.
Roman Czeski

wiedzenia szkoły i pięknego parku, w którym się mieści nasza szkoła przez liczną
młodzież, ich rodziców, znajomych i całe
rodziny oraz pretekstem spotkań dla naszych absolwentów. Każdy mógł znaleźć
dla siebie coś interesującego.
Słodkościami raczyła nas firma KADAM
oraz piekarnia i ciastkarnia REN-MAK, a
firma „Piotr Królak” z Manieczek zapewniła ciepłe kiełbaski i mięsko z grilla. Ofertę
podczas festynu przedstawił m. in. SGB
Gospodarczy Bank Spółdzielczy – Mosina. Ogromne zaangażowanie i pomoc w
organizacji festynu okazał również prof.
Ryszard Cichocki (gospodarstwo Ogieniowo), Grzegorz Kosowski oraz Michał Odważny (stadnina Galantówka), państwo

Wojciechowscy z gospodarstwa w Iłowcu.
Słoneczne dynie zapewniły podczas festynu pogodę, która wraz z dobrą muzyką
w wykonaniu zespołu „Ranczo”, grillem, pyrkami z pastą dyniową i pyszną zupą dyniową podgrzewały radosną atmosferę.
W imieniu organizatorów serdecznie
dziękujemy wszystkim sponsorom, szkołom, sołectwom, instytucjom i osobom
prywatnym, które zechciały przyjąć nasze
zaproszenie i uczestniczyć w festynie.
Pozostajemy z wyrazami szacunku,
mówimy do zobaczenia w przyszłym
roku.
Dyrektor ZSR w Grzybnie
Grażyna Tokarek
wraz całą społecznością szkolną
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Z łapy do papy
(dokończenie ze str. 11)
pracodawcy, który dodatkowo pomaga
mu jak może.
A jeśli mają coś, czym mogą się podzielić
z innymi, chętnie to robią.
Nie są jednak nieszczęśliwi, chcieliby żyć,
pracować, cieszyć się rodziną więzią. Nie
chcą nic za darmo, mogą także pomagać, co
zresztą robią w stosunku do ludzi, którym
jest ciężko. Czasami jest to podarowana
bułka, czy rąbanie samotnej sąsiadce
drewna. Dzieci państwa Skoniecznych są
wolontariuszami i są szczęśliwe, że mogą
komuś wyświadczyć dobro.
Trzeba na koniec wymienić osoby,
które bardzo zaangażowały się w pomoc
rodzinie Skoniecznych. Są nimi państwo
Górkowie i państwo Tobysowie z Mosiny,
Roman Kilkowski z Dymaczewa, firma
Limaro, Robert Piotrowski z Dymaczewa
i ludzie skupieni wokół Stowarzyszenia
Rozdaj Siebie.
Dziennikarstwo interwencyjne to z
definicji działanie, które ma na celu… No
właśnie - interwencję. Tam, gdzie człowiek
potrzebuje wsparcia i pomocy. Gdzie już
nie można liczyć na nic innego.
Czytelnikom, którzy chcieliby pomóc,
niekoniecznie w formie pieniężnej,
podajemy numer tel. rodziny Skoniecznych:
510 414 514 lub Stowarzyszenia:
510 697 056.
Elżbieta Bylczyńska

Pierwsze zebranie wolontariuszy Stowarzyszenia Rozdaj Siebie w siedzibie redakcji Gazety MosińskoPuszczykowskiej. Jesteśmy na etapie tworzenia, a raczej powiększenia istniejącej grupy osób, które chciałyby
pomagać innym, krótko mówiąc: rozdawać siebie.
Zapraszamy do kontaktu: Monika Kujawska – prezes, tel. 510 697 056 lub w siedzibie gazety przy ul. Wawrzyniaka
9 w Mosinie.
Zawsze otrzymuje się więcej niż się daje...
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Dziękuję Panu Bogu za tę moją winę,
bo dla mnie to wina szczęśliwa...
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. IX, ostatnia (części I do VIII dostępne w Internecie – www.gazeta-mosina.pl zakładka: wydania archiwalne).

W

ostatnim roku kadencji biskupa
Tadeusza Pieronka – Sekretarza
Episkopatu Polski brat Marian pojechał do
Rzymu na pielgrzymkę z ks. Wojciechem
Stokłosą i siostrami, pracującymi w sekretariacie Episkopatu.
– Dostąpiliśmy łaski uczestniczenia we
Mszy świętej, odprawianej przez Jana
Pawła II w prywatnej kaplicy Pałacu Apostolskiego, opowiada b. Marian. – Po dziękczynieniu spotkaliśmy się z Ojcem Świętym
i chwilę z Nim rozmawialiśmy. Przy powitaniu Papież zapytał mnie: „Marianku, jak
się masz?”. – Wspaniale, odpowiedziałem
zgodnie z prawdą.
Przez tydzień zwiedzaliśmy jeszcze Rzym
i okolice, po czym szczęśliwi wróciliśmy do
Polski.
Brat Marian po pracy w Sekretariacie
Episkopatu Polski został skierowany do
Bazyliki Metropolitalnej w Gnieźnie. Tam
dane mu było przejść przez próg trzeciego
tysiąclecia chrześcijaństwa. Był też świadkiem wielkich uroczystości z udziałem księży kardynałów, biskupów, premierów i prezydentów państw, w miejscu, gdzie 1000
lat wcześniej misjonował św. Wojciech.
W pokrótce opisanych pielgrzymkach
Ojca Św. do Polski b. Marian brał udział jako
tłumacz i pośrednik między służbami watykańskimi i Biura Ochrony Rządu.
– Do nas należało przygotowanie miejsc
odpoczynku, noclegów, a dokładniej – chodziło o sprawdzenie, czy wszystko odbywa
się zgodnie z protokołem dyplomatycznym. Dostarczaliśmy też bagaże i osobiste
rzeczy orszaku papieskiego na miejsca
postoju. Byłem w każdej sypialni Ojca
Świętego przed Jego przybyciem. A kiedy
przybywał, bardzo często miałem sposobność spotkania się z Nim i zamienienia kilku
słów. Podczas tych spotkań Ojciec Święty
żartobliwie wypominał mi to, że zawiozłem
go na Konklawe i zostawiłem, nazywając,
jak zazwyczaj „winowajcą”.

Podczas pielgrzymki Jana Pawła II do
Polski w 1999 roku nie brałem udziału
w obsłudze, pomimo próśb organizatorów... Szkoda. Tym razem Brat Generał nie
wyraził zgody na mój czynny udział. Ta pielgrzymka dla naszej wspólnoty i dla mnie
osobiście była wyjątkowa, ponieważ Ojciec
Święty wyniósł na ołtarze 108 męczenników II Wojny Światowej, w tym naszego
współbrata – Józefa Zapłatę, który zmarł w
opinii świętości w obozie w Dachau. Brat
Zapłata zgłosił się dobrowolnie opiekować
chorymi na tyfus więźniami, ofiarowując

swe cierpienia i życie w intencji szczęśliwego powrotu po wojennej tułaczce księdza
kardynała Augusta Hlonda, reorganizatora
naszego zgromadzenia.
Po dwóch latach pracy w Gnieźnie
b. Marian został przeniesiony do seminarium w Radomiu, gdzie ordynariuszem był
ks. biskup Jan Chrapek, koordynator papieskich pielgrzymek do Polski.
– W pielgrzymce Ojca Świętego w 2002
roku (Kraków Łagiewniki – Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego, Planty Krakowskie,
Kalwaria Zebrzydowska) uczestniczyłem
jako zwykły pielgrzym, udając się tam
z moją rodzinną parafią z Sulejowa.
W 2005 roku, roku śmierci Papieża Polaka brat Marian pracował w Warszawie,
w Seminarium Duchownym na Krakowskim Przedmieściu. W kwietniu, kiedy Ojciec Święty był już śmiertelnie chory obserwował zachowanie ludzi w stolicy, jeżdżąc
codziennie ulicami miasta na rowerze.
– Wierni gromadzili się na placach, w kościołach na modlitwy. Ulica Jana Pawła II
była rozświetlona zniczami na całej długo-
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ści, ustawionymi między torami tramwajowymi. Wieczorem 2 kwietnia 2005 r. wróciłem z przejażdżki, atmosfera była bardzo
smutna, co chwilę łączono się telefonicznie
z Watykanem. Czekaliśmy na tą najgorszą
wiadomość...
Kiedy porównuję atmosferę panującą na
Palcu Św. Piotra w Rzymie po zamachu na
Jana Pawła II i tą w dniach poprzedzających
śmierć (tu w Polsce), i zachowanie ludzi widzę duże podobieństwo. Wierni gromadzili
się na modlitwę spontanicznie, nikt nikogo nie namawiał do wychodzenia z domu
łączenia się w wielkie grupy modlitewne.
Wszyscy modlili się o dar życia dla Papieża. Ale w 2005 roku inna była wola Pana...
Ojciec Św. dał nam przykład, jak należy
przygotować się do przejścia na tą drugą
stronę...
Zawsze odczuwałem wielką bliskość
Ojca Św., odkąd poznałem Go w 1977 roku,
kiedy zacząłem pracę w Kolegium Polskim
w Rzymie. Czułem się przy Nim jak przy
starszym bracie, była to Jego zasługa, Jego
sposób podejścia do każdego człowieka,
i tego na stanowisku i tego zwykłego, szarego człowieka.
Konsekwencją drogi życia brata Mariana,
która przez jakiś czas wiązała się z posługą
dla Jana Pawła II w Rzymie (cztery lata woził do Niego gości z Kolegium) jest m. in.
ten cykl artykułów, publikowany w naszej
gazecie. Ale dużo większą rolę odgrywa
chyba wieloletnie przekazywanie tej historii ludziom starszym, młodzieży, więźniom w Polsce – b. Marian jeździ po kraju
i opowiada wszystko to, co zdołał zachować
w pamięci.
– Najbardziej ujmujące są spotkania
z ludźmi w domach starców. Widać wtedy
ich wielkie przeżycie, dla nich Papież był
niezwykle ważny, uczestniczył w ich dojrzałym życiu, niosąc nadzieję i wiarę. To były
przecież ich lata. Dzisiaj są bardzo samotni.
Płaczą i słuchają z wielkim szacunkiem...
Brat Marian bywa też w więzieniach polskich, w domach poprawczych.
– Aniołów tam nie ma. Kiedyś odbyłem spotkanie półtoragodzinne w domu
poprawczym. Nie było słychać żadnych
szmerów, na sali panowała cisza i skupienie. Po tym spotkaniu dyrektor ośrodka był
bardzo zdziwiony. – Wytrzymali z bratem
tyle czasu?, pytał. – Zapraszałem gwiazdy
estrady, sportu. Po dziesięciu minutach już
ich to nie obchodziło. – Opowiadam to, co
widziałem, a opowieści świadka słucha się
chyba inaczej, wyjaśniłem.

Jan Paweł II nazywał często brata Mariana – winowajcą. Za to, że zawiózł Go na
Konklawe i zostawił.
– Zawsze dziękuję Panu Bogu za tę moją

winę, bo dla mnie to wina szczęśliwa... Wielkości naszego Papieża nie sposób opisać –
tego, co zrobił dla Kościoła, świata i Polski
przez 27 lat ciężkiej, mozolnej pracy, modlitwy i cierpienia. Obyśmy zawsze umieli stosować w swoim życiu Jego wskazania, pouczenia i tak jak On ufali Bożej Opatrzności.
Kanonizacja Jana Pawła II
odbędzie się 27 kwietnia 2014 roku
w niedzielę Miłosierdzia Bożego
– Nie umiem sobie wyobrazić tych tłumów podczas kanonizacji w Rzymie. Byłem
niedawno w Watykanie, kiedy patrzyłem
na Plac Św. Piotra – były tam tysiące ludzi.
Widziałem entuzjazm ludzi młodych, kiedy
Papież Franciszek dwukrotnie objeżdżał
Plac. Jego uśmiech i ciepło. Jego sposób
kontaktowania się z wiernymi, bezpośredni, serdeczny jak u Jana Pawła II. Jest to
jednak inny Papież, choć kontynuuje to zaczęte przez Papieża Polaka „wietrzenie” Watykanu. Ojciec Święty Franciszek chce być
blisko ludzi, dlatego nie wprowadził się do
apartamentów papieskich. Byłem w Rzymie akurat w dniu konsekracji arcybiskupa
Konrada Krajewskiego z łódzkiej archidie-

cezji, który został jałmużnikiem papieskim.
Wiem z relacji, że kiedy wyszła procesja do
ołtarza, ni stąd i zowąd, z boku wyszedł
sobie Ojciec Święty Franciszek i usiadł dalej, żeby popatrzeć. Po prostu wymknął się
i przeszedł 200 metrów bez żadnej obstawy. Szybko zorganizowano mu tron do siedzenia i ochronę.
Do Niego także przyjeżdżają tysiące ludzi
na spotkania i audiencje. Papież Franciszek
doskonale naśladuje Chrystusa, podkreślając to, że Kościół powinien być tak jak
Jezus ubogi… Przypomina mi to zdarzenie
po rozpoczęciu pontyfikatu Jana Pawła II,
kiedy zastanawiano się, jaki samochód (ciężarowy) posłać po jego rzeczy do Krakowa.
A On nic nie miał, bo co Mu siostry kupiły, zaraz rozdawał. Nigdy nie przywiązywał uwagi do rzeczy materialnych. Jego
wielkość była w tej normalności, dobroci
w kontaktach z ludźmi, w zachowanej jednocześnie powadze Kościoła i Urzędu.
Dożyliśmy pięknej chwili, zbliża się kanonizacja Papieża Polaka, który rozsławił
Polskę na całym świecie. Jako naród zyskaliśmy bardzo dużo...
Wysłuchała i spisała
Elżbieta Bylczyńska
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W uznaniu za długoletnie pożycie małżeńskie
W dniu 9 października 2013 r. w restauracji „Morena” w Mosinie odbyła się
uroczystość, na którą zostały zaproszone pary z 50 – letnim stażem małżeńskim.
W tym roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył z naszej gminy 28 par
medalem za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

A

ktu dekoracji dokonała Burmistrz
Gminy Mosina Zofia Springer
w towarzystwie Marzeny Obst –
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Mosinie- Waldemara Waligórskiego i Z-cy
Burmistrza Waldemara Krzyżanowskiego.
Życzenia
przekazał
również
ks.
Proboszcz z Krosna – Paweł Kujawa.
Jubilatom wraz z życzeniami długich lat
życia w dobrym zdrowiu oraz doczekania
kolejnych jubileuszy w cieple rodzinnego

ogniska, wręczone zostały kwiaty,
okolicznościowe dyplomy oraz upominki.
Po części oficjalnej i uroczystym toaście
wzniesionym przez panią burmistrz,
specjalnie dla jubilatów, wystąpili soliści
Teatru Muzycznego w Poznaniu –
Magdalena Rutkowska i Bartosz Kuczyk.
W uroczystości, która przebiegała w bardzo
miłej i ciepłej atmosferze uczestniczyli
również bliscy krewni oraz znajomi
jubilatów. Były wspomnienia przy kawie, a
na koniec oczywiście pamiątkowe zdjęcia.

Arkady Fiedler – człowiek bez paszportu
W ostatni piątek, czyli pierwszy weekend października, w
Puszczykowie odbyła się uroczysta premiera książki i filmu „Arkady
Fiedler – człowiek bez paszportu”.
odróżnik, pisarz i korespondent wojenny, którym był Arkady
Fiedler jest osobą ciągle obecną w życiu Puszczykowa. Niestety
poza najbliższym jego otoczeniem osiągnięcia tej niezwykłej i co
należy stanowczo podkreślić – pionierskiej postaci zostały mocno
zapomniane. Szczególnie dotyczy to ostatnich ponad dwudziestu lat,
od kiedy naczelną wartością stało się posiadanie dóbr materialnych.
Niezależny reżyser filmowy z Poznania, Jerzy Jernas - który
zrealizował m.in. film „Bohaterowie z Wapna”, czy „KSU – legenda
Bieszczad, legenda rocka” postanowił przypomnieć współczesnym
Polakom o zasługach Arkadego Fiedlera. Jak się okazuje większość
osób odwiedzających Muzeum w Puszczykowie na widok książki
„Mały Bizon” albo „Wyspa Robinsona” wyznają, iż to była ich pierwsza
książka, jaką w życiu przeczytali. Niektórzy nawet ze zdziwieniem
stwierdzają, że kompletnie zapomnieli, że to właśnie Arkady Fiedler
napisał legendarną książkę „Dywizjon 303”.
– Kilka lat temu uświadomiłem sobie, że koniecznie trzeba przypomnieć
wszystkim losy Arkadego Fiedlera – mówi scenarzysta i reżyser filmu
Jerzy Jernas. Przecież jego działalność powinna być wzorcem dla młodego
pokolenia. Przyglądając się jego wielu napisanym życiorysom uświadomiłem
sobie, że zawsze pomijany jest okres stalinowski. Wtedy już wiedziałem, że ten
film musi opowiedzieć właśnie o tym - najtrudniejszym okresie w jego życiu.
Razem z filmem opublikowana została książka napisana przez syna
reżysera Oskara Jernasa o tym samym tytule. Pozycja jest nie tylko
uzupełnieniem filmu.

P

Mamy nadzieję, że wydarzenie to na
długo pozostanie w pamięci jubilatów
i ich gości.
Dostojni Jubilaci:
Barbara i Józef Boberscy
Bogumiła i Józef Cebulscy
Janina i Kazimierz Dąbrowscy
Bogdana i Leon Fiedziuszko
Jadwiga i Józef Gonera
Barbara i Florian Gozdowscy
Józefa i Hieronim Holewinscy
Janina i Czesław Iwańscy
Aurelia i Stanisław Kapusta
Irena i Eugeniusz Konopko
Jadwiga i Walenty Kudera
Józefa i Kazimierz Kuśnierczakowie
Maria i Edmund Kwiatek
Teresa i Lechosław Lubiejewscy
Jolanta i Zdzisław Marciniakowie
Cecylia i Jan Matuszczakowie
Janina i Stanisław Pabisiakowie
Anna i Stanisław Przepiera
Teresa i Alojzy Przepiera
Janina i Kazimierz Ruszkowscy
Janina i Mirosław Rutkowscy
Maria i Wincenty Siejakowie
Maria i Eugeniusz Szczepaniakowie
Jadwiga i Stefan Szczupscy
Maria i Edward Szymańscy
Włodzimiera i Sławoj Tomowiakowie
Olga i Ryszard Westerscy
Stanisława i Józef Zywar
Marlena Chmielewska

– Zawiera znacznie więcej informacji o wojennych losach i dramacie,
jaki pisarz i podróżnik przeżył po powrocie do ojczyzny, jest w niej więcej
wywiadów i fotografii – dodał Oskar Jernas.
Emisją filmu zainteresowana jest TVP Poznań, TVP Regionalna, ale
przede wszystkim TVP Kultura, TVP Polonia, Kino Polska oraz Planete +.
Filmowy obraz wyprodukowało Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów,
Animatorów Kultury PTAAAK, przy współudziale finansowym Starostwa
Poznańskiego. W najbliższych miesiącach odbędą się liczne lokalne
premiery m.in. w Kórniku, Jarocinie, Wągrowcu, Krotoszynie.
Producentem filmu jest Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów,
Animatorów Kultury PTAAAK przy współudziale finansowym Starostwa
Poznańskiego. Premiera filmu odbędzie się 4 października w Bibliotece
Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie.
Jerzy Jernas 607 126 852
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Spotkanie chórów
„Śpiewajmy wszyscy nową pieśń, razem niech dźwięczy
nasz głos, a hymn nasz niechaj będzie gorący i umiłowanie
muzyki niech nas łączy”

S

potkania te przeszły już do historii i zostały wpisane w bogate stronice kronik zaprzyjaźnionych chórów: „ Harfy” z
Czempinia, „ Lutni” z Kościana, „ Moniuszki” ze Śremu i „Św. Cecylii”
z Mosiny. Dwunaste z kolei spotkanie chórów odbyło się tym razem w Mosinie. Organizatorami Spotkania byli Mosiński Chór Kościelny i Mosiński Ośrodek Kultury. Po wprowadzeniu sztandaru
do kościoła Św. Mikołaja w Mosinie rozpoczęła się Msza Święta w
intencji śpiewaków, koncelebrowana przez ks. kan. Edwarda Majkę i ks. Ryszarda Bucholca.
Połączone chóry wykonały pieśń „Gaude Mater Polonia”, na

nastąpiła prezentacja poszczególnych chórów na stopniach ołtarza. Słowo wiążące z informacją o poszczególnych uczestnikach
prezentacji prowadził Andrzej Kasprzyk. Całość uwieczniał aparatem fotograficznym p. Jacek Matuszak, a nagrywał kamerą Jacek
Rogalka. Czempińskim Towarzystwem Śpiewaczym „ Harfa” dyrygowała Anna Rymaniak. Towarzystwem Śpiewu „Lutnia” przy
Powiatowym Cechu dyrygowała Katarzyna Swinarska, Śremskim
Stowarzyszeniem Śpiewackim im. Stanisława Moniuszki dyrygował Jerzy Andrzejczak, Mosińskim Chórem Kościelnym pw. Św.
Cecylii dyrygował Jerzy Nagórniak.
Po prezentacji chórów burmistrz Zofia Springer podziękowała
wszystkim wykonawcom mówiąc, że z ogromną radością uczestniczyła w XII Spotkaniu zaprzyjaźnionych chórów i wysłuchała
poszczególnych prezentacji. Pani burmistrz i dyr. Mosińskiego
Ośrodka Kultury, Marek Dudek wręczyli nagrody, kwiaty, puchary
i dyplomy dyrygentom i prezesom chórów.
Prezes Bronisława Dawidziuk podziękowała gospodarzowi
miejsca ks. kan. Edwardowi Majce, wręczając jeden z pucharów– statuetek, które zaprojektował i wykonał artysta rzeźbiarz
z Mosiny – Roman Czeski, jednocześnie podziękowała współor-

Ofiarowanie „Będę Śpiewał Tobie” J. Sykulskiego, na Komunię św.
„Ave Verum Corpus” Mozarta i na zakończenie „Laudate Dominum” Gounoda. Połączone głosy 120 śpiewaków zabrzmiały niesamowicie w mosińskiej świątyni. Na organach na chórze zagrał
Michał Grzybulski, akompaniował na organach przy ołtarzu – Maciek Kubacki. Organy nagłaśniał ks. Andrzej Pajzerski. Czytania w
czasie nabożeństwa – Joanna Pniewska, psalmy – Anna Kaźmierczak, modlitwa wiernych Magda i Michał Batura.
Następnie po powitaniu zaproszonych gości w osobach duchowieństwa, burmistrzów i przewodniczących rad zaprzyjaźnionych miast, a także przewodniczącego Rady Powiatu ze Śremu,
starszego cechu z Kościana i dyr. Centrum Kultury z Czempinia

ganizatorom z MOK-u w Mosinie. Tak się złożyło, że XII Spotkanie
zbiegło się w czasie z 30-leciem prezesury Bronisławy Dawidziuk,
z tej okazji śpiewacy złożyli jej życzenia, wręczając kwiaty i pięknego anioła.
Po uroczystościach w kościele chórzyści i zaproszeni goście
prowadzeni przez orkiestrę dętą im. Antoniego Jerzaka przemaszerowali do Domu Kultury w Mosinie. Następnie w pięknie
przygotowanej sali, przy zastawionych stołach zaproszeni goście
i śpiewacy wymieniali swoje doświadczenia, śpiewali, a potem
piękna muzyka Jacka Rogalki porwała wszystkich do tańca.
(red.)
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Trenerzy judo w Grecji
W

październiku trenerzy Akademii
Judo Poznań - Dariusz Migdałek i Radosław Miśkiewicz wzięli udział
w europejskim szkoleniu Judo, na które
zostali zaproszeni przez grecką organizację Olimpiad Specjalnych. Szkolenie zostało zorganizowane przez Biuro
Narodowe Olimpiad Specjalnych Polska i odbyło się w Atenach, u podnóża
Akropolu. W 2011 roku odbywały się

właśnie w Atenach Światowe Igrzyska
Olimpiad Specjalnych. Podczas szkolenia trenerzy mieli okazję wziąć udział w
wykładach oraz zajęciach praktycznych
prowadzonych przez jednych z najbardziej doświadczonych w tym zakresie
trenerów na świecie: Tycho Vander Werffa z Holandi oraz Tomasa Rundqvista ze
Szwecji. Są oni prekursorami idei Judo
dla osób z niepełnosprawnością inte-

Udane starty
E

uropy w Londynie, Bratysławie oraz
Springelferden zajmowała miejsce
tuż na podium, tj. miejsce 5. Barbara Jopek, o której mowa wywalczyła brązowy
medal na Pucharze Europy w Tempere
– Finlandia. Basia przegrywając jeden
pojedynek, wygrywając dwa pojedynki
przez ippon (maksymalna ilość punktów
przed czasem) zamieniła się miejscami
z koleżanką klubową Joanną Witkowską, która przed rokiem zdobyła właśnie
w Finlandii brązowy medal. Był to ostatni start naszych zawodniczek przed
najważniejszym startem: Basia na Mistrzostwach Polski Seniorek, a Asia na
Akademickich Mistrzostwach Europy
w Portugalii.
Cieszymy się z udanych startów naszych zawodniczek, gdyż widać, jaką
ciężką pracę wykonują wszyscy w naszej
Akademii Judo Poznań.
Podczas Mistrzostw Polski Seniorek na-

sze zawodniczki startujące w tej imprezie
to Sonja Liber, Joanna Witkowska oraz
Barbra Jopek. I właśnie ta ostania zawodniczka zdobyła najwyższą lokatę spośród
zawodniczek Akademii. Basia uplasowała się na 5 miejscu, pechowo przegrywając w walce półfinałowej, a w walce
o 3 miejsce doznała kontuzji i nie mogła
dokończyć walki. Na 7 miejscu ukończyła
zawody Asia Witkowska, natomiast Sonja
po pierwszej walce odpadła z turnieju.
Należy podziękować zawodniczkom
za długie i ciężkie przygotowania do mistrzostw, a przede wszystkich za to że robią to z pasji, a nie dla pieniędzy, których
nie ma w judo, za odwagę i wytrwałość
w takim trudnym i ciężkim sporcie jakim
jest Judo – mówi trener zawodniczek Radosław Miśkiewicz
Zespół Akademii Judo Poznań
www.akademiajudo.pl

lektualną, prowadząc tego typu zajęcia
od ponad 20 lat. W samej Holandii Judo
w ramach Olimpiad Specjalnych trenuje ponad 2000 osób, a każdego roku
organizowanych jest 8-10 turniejów,
na których startuje po kilkaset osób.
Szkolenie jest kolejnym, dużym krokiem
w ramach starań o włączenie Judo jako
oficjalnej dyscypliny Olimpiad Specjalnych w Polsce. Kolejnym etapem będzie
zorganizowanie w przyszłym roku szkolenia dla trenerów w naszym kraju, na
którym mamy nadzieje zjawi się ich jak
najwięcej. Szkolenie odbędzie się w Poznaniu, a trenerzy Darek i Radek, dzięki
seminarium w Grecji, mają szanse stać
się koordynatorami Judo Olimpiad Specjalnych w Polsce. W naszym kraju Judo
jest uprawiane przez ponad 80 osób z
niepełnosprawnością intelektualną. 26
października 2013r. w Luboniu k. Poznania, odbędzie się pierwszy Regionalny
Turniej Judo Olimpiad Specjalnych, który także z całą pewnością przyczyni się
do rozwoju tej dyscypliny w Polsce.
Akademia Judo Poznań prowadzi zajęcia z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną w Poznaniu i Luboniu od
2010 roku, w zajęciach bierze udział
około 50 osób. Zajęcia judo dla osób
niepełnosprawnych wspiera Urząd Miasta Luboń.
(red.)
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Komu w drogę, temu znalezienie
odpowiedniej wylotówki z miasta
Zbieg wielu okoliczności doprowadził do tego, że wiedziałyśmy już, co
jest naszą pasją. Nie zorientowałyśmy
się nawet, kiedy zaczęłyśmy się jej
podporządkowywać...
Wszystko jest możliwe
Mieszkamy i studiujemy w Hiszpanii,
i realizujemy swoje marzenie nr 1. Ale
mamy też i inne marzenia. Jednym z tych
ostatnich była chęć zwiedzenia słonecznej, pięknej Andaluzji. Miałyśmy do dyspozycji siedem wolnych dni.

Plan był bardzo napięty, ponieważ
chciałyśmy wykorzystać maksymalnie
czas. Pierwszy dzień nie zapowiadał się
dobrze, znajomi odradzali wyjazd w deszczu. Czekając na słońce przygotowałyśmy napis na kartonie: Malaga i Marbella.
Cierpliwość nie jest jednak naszą mocną
stroną, wszak deszcz to nie przeszkoda –
stwierdziłyśmy, że nie ma na co czekać.
Łamiemy też stereotypy – w opinii wielu znajomych – narażamy się wielce, bo
jedziemy autostopem. Dwie blondynki
w kolorowych pelerynkach... A przed na
nami południe Hiszpanii.
Podczas pokonywania autostopowych
kilometrów na naszej drodze pojawiali
się sami dobrzy ludzie. Wszyscy z wielkim
zdziwieniem przyjmowali do wiadomości, że to nasz własny pomysł. Nie mogli
zrozumieć, że niewygoda nie jest dla nas

Tydzień: to zdecydowanie za mało.
Rzeczy potrzebne: plecak, śpiwór i kilka
ubrań. Element niezbędny: kompan! Nie,
kto inny tylko Magdalena, wcześniejsza
towarzyszka hiszpańskich przygód i autostopowych wyjazdów (zawsze przyświecał nam jakiś ambitny cel wyjazdów,
według nas oczywiście).
Tym razem stawiamy na minimalizm.
Wyzywanie przyjęte – 7 dni, koszt realizacji – 50 euro – w kieszeni, karty płatnicze
w domu. Przed nami 1009 km do pokonania autostopem! (Rodzice, zapewne
dowiedzą się o tym dopiero czytając Gazetę Mosińsko-Puszczykowską).

problemem, a niepewność gdzie będziemy spać lub czy starczy nam pieniędzy
na całe przedsięwzięcie jest bardziej ekscytująca, niż martwiąca. Hiszpanie wielokrotnie powtarzali, że jesteśmy silne, nie
mając na myśli dźwigania plecaka.
Dzięki znajomości języka hiszpańskiego podróż była dużo łatwiejsza i mogłyśmy się dowiedzieć wielu ciekawostek
od mieszkańców poszczególnych miejscowości. Korzystając z Couchsurfingu
poznałyśmy wspaniałych ludzi z wielu
krajów. Byłyśmy goszczone przez Włocha
z Sardynii, który był naszym przewodnikiem w Marbelli, popularnym kurorcie,

i który pokazał nam także rezydencje
szejków arabskich oraz stare miasto.
Giordano ugotował nam włoską kolację,
a rano poczęstował mocnym espresso.
Śniadanie było z widokiem na morze, jadłyśmy siedząc na hotelowym leżaku, na
plaży, a dwudniowy, twardy chleb i dżem
nie zepsuły nam tego poranka. Czułyśmy
się jakbyśmy wygrały los na loterii.
Marbella nie przypadła nam do gustu ze swoim luksusem i zamożnymi
turystami, zatem czym prędzej uciekłyśmy jeszcze bardziej na południe
na Gibraltar. Jest to kość niezgody
między Wielką Brytanią, a Hiszpanią.
Od XVIII wieku terytorium brytyjskie,
jednak Hiszpanie nadal twierdzą, że to
ich własność... Jakie było nasze zdziwienie, gdy się tam dostałyśmy. Słyszałyśmy o małpach, o wielkiej skale, ale
nie sądziłyśmy, że to spore miasteczko
i absolutnie wszyscy mówią po angielsku!
35 stopniowy upał nie ułatwiał nam maszerowania z plecakami pod stromą górę,
jednak widok Afryki, która była tylko
14 km dalej, złagodził nasze zmęczenie.
Magoty, czyli małpy występujące w tym
miejscu Europy próbowały porwać za-
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wartość naszych plecaków, odpinając
zamki i skacząc po nich.
Zdałyśmy sobie sprawę, że nie mamy gdzie
spać tej nocy, ale bardzo zadowolone z pobytu na Gibraltarze, stwierdziłyśmy, że„jakoś,
to będzie”. Przed zmrokiem zaczęłyśmy łapać
stopa jeszcze dalej na południe, by z dala od
miasta rozbić nasze obozowisko. Oczywiście brak namiotu nie stanowił przeszkody
do spania (pod gołym niebem). Ku naszemu zdziwieniu dostałyśmy wiadomość, że
w Taryfie – raju kitesurferów czeka na nas
Hiszpan ze Słowaczką, którzy chętnie nas
przyjmą pod swój dach. Zatem jadąc z kobietą pochodzącą z Mozambiku do Taryfy, udało nam się poznać kolejne interesujące towarzystwo. Dopadające nas zmęczenie nie
przeszkodziło w tym, by kolejną noc spędzić
na zwiedzaniu, tym razem surferskiej wioski.
Cóż była za radość, gdy okazało się, że to miejsce przyciąga najlepszej klasy sportowców

z całego świata. Ciepły, letni wieczór,
a właściwie już noc i rozmowy do rana sprawiły, że byłyśmy bardzo ciekawe jak Taryfa
wygląda przy świetle... dziennym. Tym bardziej, iż jest to najdalej wysunięty na południe
punkt kontynentalnej Europy. Nasz gospodarz – chirurg, zostawił nam dom do dyspozycji i po nabraniu sił czym prędzej udałyśmy
się na zwiedzanie. Przed naszymi oczami w
końcu jawiły się szerokie, piaszczyste plaże
i tylu sportowców! (Jesteśmy studentkami
Akademii Wychowania Fizycznego). Z żalem
w sercu, opuściłyśmy to miejsce. Towarzyszyła nam jedna myśl – my tu jeszcze wrócimy.
Autostopowanie szło nam nadzwyczaj
dobrze. Sprawnie przemieszczałyśmy się
według wyznaczonych miejscowości. Do
Jerezu de la Frontera trafiłyśmy w czasie
sjesty, kiedy na ulicach byli tylko turyści,
doskwierający upał uniemożliwiał nam
odkrywanie tego miasta. Tego wieczoru
naszym kolejnym gospodarzem był nasz
rówieśnik, Antonio, zabrał nas ze sobą na
przyjęcie pożegnalne Amerykanki i Australijki. W tak multikulturowym towarzystwie nikogo nie zdziwiła nasza obecność
oraz sama idea tej podróży. Bawiłyśmy
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się przednio, szczególnie, gdy
zaczęto grać flamenco, tańczyć
i śpiewać.
Komu w drogę, temu znalezienie odpowiedniej wylotówki z miasta
Ze wszystkimi naszymi nowymi znajomymi żegnałyśmy
się mówiąc: „do zobaczenia
w innym miejscu na świecie”.
I słowa zamierzamy dotrzymać.
Pierwsza rewizyta nastąpiła już
po 3 dniach. Antonio przyjechał do nas
do Sewilli, gdzie dostałyśmy klucze do
mieszkania pewnej Niemki. Odwdzięczyłyśmy mu się pomocą, utwierdzając
w przekonaniu, że polskie dziewczyny to
skarb! Gdy poznaje się wielu ludzi nagle
świat staje się mały. A gdy potrzebujesz
pomocy, każdy jest chętny, by ją nieść.
Cała podróż szła nam bardzo sprawnie.
Wielokrotnie tłumaczyłyśmy Hiszpanom,
iż szukamy wylotu na autostradę, a nie
stacji autobusowej, czy też kolejowej.
Miny niektórych ludzi należałoby fotografować... Powrót był jednak naszym
największym zmartwieniem, ponieważ ja
mieszkałam w Almerii, a Magda w Murcji,
czyli 100 km dalej. Teoretycznie nie jest
to dużo, ale co zrobić, byśmy obydwie
dotarły bezpiecznie do domu? Stopowanie w pojedynkę odpadało. Cóż, odrobinę rozsądku jeszcze posiadałyśmy. Co
więcej, budżet był również znikomy, a do
pokonania łącznie ponad 400 km. Naszą
uniwersalną odpowiedzią na zmartwienia było: „no, dobrze, jakoś to będzie”.
I było. Do Granady zawieźli nas małżonkowi z Brazylii, zapraszając do siebie na
przyszłoroczny Mundial. W Granadzie
musiałyśmy się już zdecydować, jak dalej
postąpimy – rozdzielamy się czy jedziemy razem do Murcji lub Almerii? Traciłyśmy już wiarę w pozytywne zakończenie,

kiedy na stacji benzynowej pojawił się
Norweg – Greg. Rozmowa odbyła się po
angielsku, a jej efektem było ustalenie (ku
naszej radości), że Greg zawiezie nas do
Murcji, do Magdy. Trudno, jutrzejszy egzamin na uczelni przepadnie – pomyślałam.
W czasie jazdy Greg poprosił nas o mapę,
przestudiował ją spokojnie i po chwili
powiedział: „Dziewczyny, ja jestem pilotem. Moim zadaniem, jest dowożenie

ludzi bezpiecznie do domu. Tak miło się
z wami rozmawia, że nie robi mi różnicy
odwiezienie najpierw Kornelii do Almerii,
a potem Magdy do Murcji”.
Nie będę dodawać, że było to absolutnie nie po drodze i nie w jego kierunku.
Tak dojechałam pod same drzwi domu,
bezpiecznie i bardzo szybko.
W rezultacie przez cały tydzień poznałyśmy około 30 osób różnych narodowości, każdą ze swoją, własną historią.
Postawiłyśmy stopy w nie odkrytych
miejscach w Andaluzji. Zmęczyłyśmy się
fizycznie, ale psychicznie stałyśmy się
silniejsze i pełne wiary we własne możliwości. I już nie chodzi nawet o te 48 euro
i 50 eurocentów, i zrealizowane założenia.
Zyskałyśmy dużo więcej. Mówi się, że droga prowadzi do celu, ale bywa też, że obrany cel wskazuje nam właściwą drogę i ludzi.
Szanowni Państwo - wszystko jest możliwe. Życie jest piękne!
Kornelia Kubiczak
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Marność ideologii,
nie filozofii
C

zytam sobie pewną poczytną, słynącą ze swojego żarliwego obiektywizmu gazetę i oczom nie wierzę. W rozmowie
z profesorem Janem Hartmanem pada pytanie o wielkich polskich
filozofów, lecz pytany nie wymienia wśród nich ś. p. ojca profesora
Mieczysława A. Krąpca OP. Czyżby jego odpowiedź była swego rodzaju skazaniem go na „niepamięć”, jak u Jerzego Orwella? Trudno
dociec intencji profesora Hartmana, ale jego wypowiedź udowadnia to, co kiedyś powiedział aktor Ryszard Filipski do Rafała Ziemkiewicza: „Najmądrzejszy człowiek, jaki żyje w Polsce – o. prof. Mieczysław Krąpiec – jego pan nie znajdzie w telewizji”.
Wypowiedź artysty padła w 2006 roku, czyli dwa lata przed
śmiercią wielkiego Polaka. Cóż można powiedzieć, by w minimalistycznej formie przytoczyć żywot ojca profesora Mieczysława
A. Krąpca? Urodzony w 1921 roku na Kresach, dominikanin, filozof, zwolennik św. Tomasza z Akwinu, człowiek. Podejrzewam, że
sam nie obraziłby się na tak zaproponowane streszczenie jego życiorysu. Był słynnym wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, długoletnim rektorem tejże uczelni, inicjatorem wydania
monumentalnej Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Ponadto nie
ominął go zaszczyt przyjaźni z Karolem Wojtyłą, z którym dyskutował jako kolega „po fachu”. Przy wielkich zasługach swojego intelektu był to człowiek skromny, szczery patriota recytujący z pamięci
dłuższe fragmenty dzieł naszych wieszczów. Dlaczego jego twórczość zasługuje na stałe poznawanie i odkrywanie? Przede wszystkim z powodu banalnego faktu, który stale podkreślał sam ojciec
profesor – filozofia to nauka mająca za cel poznanie rzeczywistości.
Może wydaje się to dziwne, ale dla wielu filozofów na przestrzeni
dziejów (a także tych współczesnych) nie jest to stwierdzenie tak
oczywiste. Brzmi nie jak banał, lecz postulat badawczy. Skoro tak,
to oznacza, że filozofia wcale nie skupia się na poznaniu rzeczywistości. Nierzadko rządzi nią słynne stwierdzenie Karola Marksa:
„Filozofowie dotąd tylko objaśniali świat, chodzi jednak o to, by go
zmieniać”. Ojciec Krąpiec wytrwale walczył z takim postawieniem
filozofii na głowie, demaskując niebezpieczeństwa, które kryją się
za tak uprawianym „umiłowaniem mądrości”.
Ogromną zaletą wykładów ojca profesora jest ich łatwa dostępność w Internecie. Ich słuchanie uczy nie tylko myślenia, ale pozwala na zdrowe zdystansowanie się od tego świata. Dystans ten pod-

party jest u ojca Krąpca budowaniem na zdrowych fundamentach
rozumu i rozsądku, a nie oderwaniem od rzeczywistości. Filozofia
przez niego opowiedziana sprowadza człowieka na ziemię pokazując mu jego właściwe cele, ograniczenia i możliwości. To poszanowanie ludzkiego rozumu oraz głęboka pokora wobec każdego
człowieka objawiają się podczas dialogów ojca Krąpca z poetką,
Lusią Ogińską, która przeprowadziła cykl rozmów z wybitnym filozofem.
Głęboką dyscypliną intelektualną i kulturą osobistą najwyższej
próby odznaczał się ojciec profesor do końca swoich dni, prezentując prawdziwy etos przedwojennego inteligenta. Bardzo przykre,
że ludzie jego pokroju wydają się być ludźmi z poprzedniej, minionej epoki.
Wart polecenia jest jego inspirujący i piękny mini-wykład zatytułowany „Blask kultury polskiej”, bez problemu dostępny w Internecie. Przedstawia on w nim krótko naszą najpiękniejszą cechę –
walkę o wolność własną oraz innych narodów. W tym kontekście
przytacza znanego prawnika średniowiecza, Pawła Włodkowica,
który bronił prawa wszystkich narodów do własnej suwerenności.
Ta myśl wniosła wiele do bogactwa europejskiego dziedzictwa
i była według ojca profesora owym „blaskiem kultury polskiej”, który nadal promieniuje. Przypomniał on także o swoim wykładzie
wygłoszonym na Zamku Królewskim w Warszawie 14 lipca 1988
roku, na spotkaniu Michaiła Gorbaczowa z intelektualistami. Ojciec
Krąpiec przytoczył w trakcie tego wystąpienia postać Pawła Włodkowica i jego teorię suwerenności. Według ojca profesora w Polsce
nie może przyjąć się doktryna Breżeniewa o ograniczonej suwerenności narodów, ponieważ mamy długoletnią tradycję obrony podmiotowości innych narodów. Ówczesne władze PRL-u wydawały
się być zaskoczone i wystraszone tym odważnym przemówieniem,
lecz sam Gorbaczow w swoim liście do ojca profesora przyznał mu
rację. Dobitnie dowodzi to, że bycie intelektualistą oznacza bycie
odważnym człowiekiem.
Wydaje się, że po tym krótkim wywodzie można odpowiedzieć
na pytanie postawione na początku. Otóż profesor Jan Hartman
najwidoczniej pominął osobę ojca Krąpca w swoim wywodzie, ponieważ ten zbyt dobitnie obnażał jałowość i zagrożenia płynące
z nowoczesnego stylu uprawiania filozofii. Metoda oparta na próbie
zmiany świata była dla ojca profesora uprawianiem ideologii, a nie
filozofii. Myśliciel, który kieruje się tylko próbą wyjaśnienia rzeczywistości, a nie jej kreowaniem, to człowiek „nieprzydatny” dla polityków czy ideologów. To człowiek, który brutalnie obnaża każdą próbę
sterowania społeczeństwem za pomocą manipulacji ideami. W tym
tkwić będzie siła ojca Krąpca oraz marność jego adwersarzy.
Wojciech Czeski

Przedstawiamy pięciowierszyk zamiast długiego i życzliwego komentarza dla poczynań Pań inicjatorek uruchomienia
tak wyjątkowego połączenia Puszyczkówka z Pożegowem.

DREZYNA
W grudniu przez pożegowskie góry i doliny
Mknie drezyną nasz znajomy – Elegant z Mosiny
Ma monokl, wąsy, cylinder, wieją fraka poły
I fular! Do tego laskę z gałką i gałązkę jemioły
W butonierce. A nos z zimna ma czerwono-siny!
03.10.2013.
Ryszard Krawiec
Paniom: Ewie Stachowiak i Jagience Byrda-Drożdżal – inicjatorkom i „siłaczkom” rewitalizacji szlaku kolejowego PuszczykówkoPożegowo z życzeniami powodzenia. A tak nawiasem – może by właśnie ten szlak otworzył Elegant?
Widziałem kilkakrotnie tę postać podczas różnych imprez miejskich w Mosinie.

kolekcjoner
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Jak narodziła siĘ polska złotówka
O

czym mówią dawne monety? Dziś,
gdy złotówka jest tematem nieustających dyskusji, warto sięgnąć do dawnych
kronik i zobaczyć, jak to ongiś bywało. Okazuje się, że nasi przodkowie też mieli kłopoty z pieniądzem, ba – nawet znali inflację.
Pierwszą polską monetę- srebrny denar

o wadze 1, 5 kg wybito prawdopodobnie ok. roku 980 na polecenie Mieszka I.
Tu ciekawostka, w Polsce, w tym czasie tego
kruszcu nie było (nie wydobywano go jeszcze). Mieliśmy zatem do czynienia z importem surowca. Technologia bicia pierwszych
denarów była prymitywna, podstawowym
narzędziem było kowadło, na którym rozkuwano srebro na cienką blaszkę. Nożycami
wykrawano małe krąż oraz stempel.
Warto przypomnieć, że do poznania pojęcia pieniądza przyczyniły się denary rzym-

skie i arabskie, otrzymywane w zamian za
bursztyn. Jak piszą źródła historyczne mennica mieszka I wybiła niewiele tych monet,
pisze się natomiast, ze za czasów Bolesława
Chrobrego wybito podobno ok. 80 tysięcy
srebrnych denarów. Dla porządku trzeba
przypomnieć, że za podstawową jednostkę
rozliczeniową przyjęto tzw. grzywnę polską
(do dziś mówimy o płaceniu grzywny), która ważyła 810 g srebra. Z grzywny bito 240
denarów o wadze 0,87 każdy. Z biegiem
czasu, aby uzyskać więcej monet zaczęto
do srebra dodawać miedź. Doszło do tego,
że dokładano jej nawet 50 procent.
Tak oto denary traciły rzeczywistą wartość kruszca, stosowało się mniej wartościową monetę. Za czasów Krzywoustego,
gdy bito już bardzo duże ilości denarów

żę sprawiedliwy czy Mieszko pan doskonały – miały na celu rozsławianie panowania
księcia. Gdy tymczasem moneta stawała się
coraz gorsza jakościowo. Wówczas pojawiła się potrzeba nowego pieniądza, nowej
monety. Te funkcje zaczęły w połowie XIX
wieku pełnić grosze. Były to najpierw grosze czeskie, uzyskiwane jako zapłata za eksport soli, za który to 1 centnar uzyskiwano
15 groszy praskich. Nazwa grosz pochodzi
od łacińskiego wyrazu grossus – gruby.
Około r. 1315 Władysław Łokietek ustanowił nowy system oparty na wzorach

i zużywano tony srebra, zaczęto oszczędzać
i wprowadzono nowy rodzaj monety. Były
to bardzo ciężkie krążki stemplowane tylko po jednej stronie, ten rodzaj monet nazywano bracteoty od Łacińskiego bractea
– cienka blaszka. Dalsze pogorszenie jakości monety nastąpiło za panowania Mieszka
III w 1173 roku. Bito z grzywnej srebra plus
miedź, ok. 700 brakteoty. Duża ciekawostka z tego okresu to wprowadzenie przez

Mieszka III przymusowej wymiany starych
monet na bite – nowe, lepsze, dając ich
oczywiście mniej. Początkowo takie operacje przeprowadzano raz na kilka lat, za czasem trzy razy w roku. Nastąpiło to, co dzisiaj
nazywamy inflacją – wobec wielkiej liczby
brakteatów na rynku monety traciły około
30 – 40 procent wartości. Kronikarz czeski –
Kosmas pisał wówczas: „Żadna inna klęska,
żaden głód i pomór, ani żaden nieprzyjaciel
tak gwałtownie nie niszczy kraju, tyle szkody ludowi nie przyniesie, co częsta zmiana.
Zdradliwa. Pogorszenie monety. Nie książęta to, lecz złodzieje”.
Ciekawostką jest, ze w tym czasie pojawiły się brakteaty również z tekstami hebrajskimi. Było to wynikiem przejęcia mennicy
przez Żydów. Napisy takie jak: Mieszko, ksią-

czeskich. Przyjęto grzywnę o wadze 196 g.
Składała się ona z 48 groszy, a jeden grosz
z 12 denarów. W tym systemie każdy denar
zawierał 0,3 g. czystego srebra. Były to więc
nowe, dobre denary, ale ich wartość zaczęła
się psuć, w 1330 r. moneta zawierała już tylko 0,1 g. srebra.
W czasach panowania Kazimierza Wielkiego za 24 grosze można było kupić woła,
a za 2 grosze parę butów.
W wieku XV nastąpił kryzys wartości monety, emisje bitych monet osiągały olbrzymie rozmiary. Pojawiła się również fałszywa
moneta, co gorsza bita przez możnych,
o czym pisał Długosz oskarżając o fałszowa-

nie np. rajcę poznańskiego – Jerzego Merkela. Co ciekawe, w tymże XV w. pojawia
się i zaczyna w Polsce kursować nowa złota moneta – wenecki dukat. Sama moneta
nie przyjęła się, ale przyjęła się nazwa jako
oznaczenie złotej monety. Jednocześnie
w Polsce wyznaczano wartość dukata
w monecie srebrnej.
Sejm Piotrowski w 1496 r. określił ja na 30
groszy za jednego dukata. Aby uniknąć pomyłki dukat złoty nazwano dukatem czerwonym złotym, natomiast srebrny – złotym
polskim. I tak oto narodziła się polska złotówka.
Zebrał i opracował
Henryk Pruchniewski
Źródła: Teoria pieniądza, K. Dobrecki,
1975 r. oraz Kurier Polski Z. Laskow, 1989 r.
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Uczniowie puszczykowskiej „Dwójki”
na XX Biegu Olimpijskim
W

sobotę 14 września na stadionie hippicznym w Racocie
odbył się XX Jubileuszowy Bieg Olimpijski i IV Olimpijski Nordic Walking RACOT 2013, pod Honorowym Patronatem
Ministra Sportu i Turystyki. Ta wielka impreza sportowa ma na
celu popularyzację biegania wśród dzieci oraz osób dorosłych,
w ramach akcji „Polska Biega”. Przyświeca jej hasło: „Jeśli stanąłeś
na starcie, to już zwyciężyłeś – choćbyś przybiegł ostatni”.
Jest to impreza rodzinna i integracyjna – każdorazowo zapraszane są osoby niepełnosprawne, dzieci z ośrodków szkolnowychowawczych i domów dziecka, przedstawiciele klubów seniora a także paraolimpijczycy. Nie zabrakło ich również w tym
roku – znicz olimpijski podczas ceremonii otwarcia zapalił Paweł
Piotrowski – multimedalista paraolimpijski z Aten i Pekinu. Zaproszenie na Bieg przyjęło też wielu olimpijczyków i paraolimpijczyków, którzy – z ponad 2 tysiącami zawodników – pokonali trasę liczącą prawie 5 kilometrów. Na mecie na wszystkich
czekały gorące napoje i posiłki oraz wielkie losowanie nagród.
Atmosfera panująca na stadionie była bardzo gorąca i wszyscy
uczestnicy świetnie się bawili.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie wybrali
się do Racotu pod opieką naszej olimpijki, Ewy Pomes oraz nauczycielek: Marzenny Johaniewicz i Sławki Woźniak. Towarzyszyli im członkowie puszczykowskiego Klubu Olimpijczyka.
Polski Komitet Olimpijski, Szkolny Klub Sportowy „JANTAR”
w Racocie oraz liczni sponsorzy zadbali o wspaniałą oprawę jubileuszowego biegu oraz atrakcyjne nagrody. Nasi dzielni sportowcy wrócili do Puszczykowa z pucharem, piłką do gry w siatkówkę i Kroniką Polskiego Sportu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sportu
na kolejny, XXI Bieg Olimpijski i V Olimpijski Nordic Walking, który odbędzie się za rok!
Sławka Woźniak

Dzień Chłopaka z Julianem Tuwimem
R

ok 2013 ogłoszony został rokiem
Juliana Tuwima. Kalendarz Imprez
Szkolnych tworzony jest zawsze na dany
rok szkolny. Stąd też od kilku lat Szkoła
Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku zapoznaje swoich uczniów z postacią roku
w okresie od września do grudnia.
Od września jedziemy więc kolejnymi wagonikami, które zapoznają nas
z postacią Juliana Tuwima i jego twórczością. Wrzesień to wagonik organizacyjny
– mamy poznać najpierw postać pisarza;
odpowiedzialni są za to wychowawcy
i polonistka naszej szkoły.
A trzecia klasa – jak zwykle inaczej!
30 września – Dzień Chłopaka. 11 wspaniałych kolegów witają trzecioklasistki. Czytają wiersze o innych chłopcach:
Grzesiu Kłamczuchu, Dyziu Marzycielu,
Dwóch Michałach, Głupim Gabrysiu,

kultura
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Pasja jak narkotyk
C

zy artysta ma prawo do przedstawiania własnej intymności? Kiedy pasja, praca przekształca się w narkotyk? Jaką
cenę płaci się za bycie w symbiozie z ukochaną osobą? Czy
dziennikarstwo wojenne jest etyczne? Na te pytania próbowaliśmy odpowiedzieć na wrześniowym spotkaniu DKK, a pretekstem do żywej dyskusji była książka Grażyny Jagielskiej „Miłość
z kamienia. Życie z korespondentem wojennym”. Rozmawialiśmy o przypadkach osób żyjących z „pasjonatami”, osobami, dla
których praca lub pasja staje się najważniejsza. Niekoniecznie
musi to być dziennikarz wojenny, himalaista lub znany pisarz.
Urzędnik czy pracodawca odpowiedzialny za tysiące pracowników nieraz nie zdają sobie sprawy, jak ich stres wpływa na
funkcjonowanie rodziny. Niektóre z czytelniczek były oburzone
na żonę korespondenta z powodu jej bezwolności i przyzwolenia na zanurzenie w nie swoim życiu. Ale książka „Miłość z kamienia” nie jest wbrew pozorom jednoznacznym oskarżeniem
męża, Wojciecha Jagielskiego, znakomitego reportera „Gazety
Wyborczej”. Opisał on większość ważnych konfliktów ostatnich
20 lat, a cenę za jego wyjazdy zapłaciła Grażyna, u której w klinice psychiatrycznej rozpoznano stres bojowy. Wojna uzależnia.
Nie tylko, jak się okazuje, żołnierzy, dziennikarzy, fotoreporterów
(współpracownik Jagielskiego, fotograf Krzysztof Miller również
leczył się psychiatrycznie), ale i ich współmałżonków. Grażyna Jagielska mówi o sobie: „W 1996 w Afganistanie połknęłam
dziennikarskiego bakcyla. Poczułam, jak fascynujące jest przekazywanie wiadomości z frontu. Ma w sobie coś demiurgicznego. Jeśli nie przekażesz informacji o wydarzeniu, nikt się o nim
nie dowie. Nie zaistnieje.” To dlatego nie wzięli rozwodu – nie
było czasu – trzeba było napisać reportaż o Czeczeni, a autorka „Miłości z kamienia” często pomagała mężowi w redagowaniu tekstów. I to z nią przez lata „mieszkali” Meraba Kakubawe,
zastrzelony Gruzin, którego głowa potoczyła się chodnikiem,
i Taja, Czeczenka regularnie raz w miesiącu gwałcona przez rosyjskich żołnierzy. To ona czeka na telefon, który zawiadomi ją
o jego śmierci. Wyobraża sobie, kto i jak jej o tym powie.

A wszystko po to, aby się na tę śmierć przygotować. W konsekwencji, po przeżyciu wyjazdów na 53 wojny, Jagielski porzucił
swój zawód.
W drugiej części naszego spotkania, polecałyśmy książki
przeczytane latem. Były to pozycje poważniejsze, jak „Życie
w słoiku” o Irenie Sendlerowej czy „Obłęd '44. Czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie” oraz
„Z Weepers do Wieprza. Droga panny Preuss”. Padły też propozycje lżejsze, jak zabawna powieść „Teściową oddam od zaraz” czy
cykl Katarzyny Michalak „Adela”, „Lidka” i „Bogusia”. Dla odmiany
po pogodnej sielskiej prozie, pani Maria poleciła nam mroczną,
apokaliptyczną prozę Cormacka McCathy’ego.
Uwaga! Mówiliśmy też o nowej inicjatywie, znanej w Polsce
jako akcja „uwolnij książkę!”. Idea bookcrossingu, czyli „krążenia książek” nie jest nowa i w wielu miejscach naszego kraju
pojawiły się półki z lekturami, które można wziąć, przeczytać
i znów podać dalej. Na DKK padła też druga ciekawa propozycja
– założenia teatru, działającego przy bibliotece. Pomysłodawczyni, pani Joanna Kaczmarek, zwróciła się z prośbą do wszystkich chętnych o pomoc przy realizacji tego projektu. Niebawem
poinformujemy o szczegółach tych akcji!

Idącym Grzesiu... Składają życzenia,
wręczają laurki i upominki, tańczą samodzielnie przygotowany taniec. To nie
koniec atrakcji!
Każdy poniedziałek klasa III spędza
w gościnnych murach filii Mosińskiej
Biblioteki Publicznej – w Krosinku. Na
pierwszych zajęciach tutejsza bibliotekarka zapoznała nas z regulaminem
biblioteki oraz zapisała w jej szeregi nowych czytelników. Co tydzień więc idziemy wypożyczać książki lub lektury.
30 września pani Karolina TalarczykWieczorek
postanowiła
obchodzić
z nami Dzień Chłopaka. Przedstawiła
nam jednego z chłopaków: Juliana Tuwima. Oglądając w tle prezentację multimedialną prezentująca wizerunek Tuwima wysłuchaliśmy opowieści o jego
życiu. Wspólnie próbowaliśmy recytować
wiersze. Analizowaliśmy cechy charakteru przedstawione w kolejnych utworach.
„Rzepkę” inscenizowaliśmy. Kolejne zadanie to krzyżówka wykonywana w gru-

Zofia Staniszewska
pach. Podsumowując spotkanie pani Karolina z wahaniem zadała nam pytania
kontrolne. Dzięki temu, że przekazała
nam wszystko w tak śmieszny, otwarty
i zrozumiały sposób zapamiętaliśmy prawie wszystko! Na koniec słodka niespodzianka – nie tylko dla chłopców. I już
wracaliśmy z zadaniem do wykonania
w naszej sali lekcyjnej – portret pisarza.
Chwyciliśmy w ręce ołówki, węgiel, pastele i... ściany naszej klasy zdobi wspaniała galeria z wizerunkiem Juliana Tuwima.
Przed nami jeszcze wiele atrakcji
związanych z projektem szkolnym „Wagoniki Julka”. Zapraszamy na stronę:
www.spkrosinko.xn.pl! Dziś dziękujemy
za wspaniałą lekcję pani Karolinie Talarczyk-Wieczorek, a pani dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej gratulujemy
wspaniałej bibliotekarki! Dzięki takim
okolicznościom wiemy, że książki i czytanie to sama przyjemność!
Kropka
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ALPAT

Zespół muzyczny

Prace Ziemne

ONLY2

 Rozbiórki budynków, konstrukcji stalowych,

kominów itp. wraz z ich utylizacją

Profesjonalna
oprawa muzyczna imprez:

 Wykopy, korytowanie, równanie

wesela, bankiety, festyny,
dancingi i inne imprezy

i porządkowanie terenu
 Utwardzanie placów, dróg

Gramy 90% polskich utworów
Mamy wolne terminy!
Atrakcyjne ceny!!!

 Przygotowanie terenu

pod budowę

Tel. 608-072-021

 Załadunek i rozładunek

lub

materiałów na paletach

505-337-790

 Wycinka drzew
 Usługi koparko-ładowarką
 Usługi koparką kołową

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

MIEJSCE
NA
TWOJĄ
REKLAMĘ!

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

ZATRUDNIMY
PRACOWNIKÓW
OCHRONY
do pracy
na terenie G¹dek
k/Poznania
Kontakt:

606 107 720
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Firma LUMO Technika Grzewcza
Firma LUMO Technika Grzewcza powstała dnia 1 lipca 1984. Początkowa
produkcja obejmowała tylko kotły na
paliwa stałe i mieściła się w małym, rodzinnym warsztacie Krystyny i Ryszarda Małeckich, skupiając wokół siebie
zaledwie kilkoro pracowników. Produkowane przez zakład kotły, dzięki solidnemu wykonaniu szybko zyskały sobie
miano doskonałych, wysokiej jakości
produktów.

nacisk kładziony jest przede wszystkim na
jakość produktów oraz zadowolenie Klientów. Obecna produkcja opiera się na wykorzystaniu najnowocześniejszych maszyn
i rozwiązań technicznych takich jak wycinanie laserowe blach, kształtowanie elementów na prasie krawędziowej CNC, malowanie proszkowe itp. Dzięki temu jakość
produktów jest zawsze najwyższa, czego
najlepszym dowodem jest fakt, iż ogromna

D

ziś LUMO to nowoczesne przedsiębiorstwo, znane i cenione nie tylko
na naszym lokalnym rynku i krajowym,

takie jak pelet i ekogroszek; palniki olejowe, gazowe, peletowe; układy sterownicze;
wymienniki oraz zasobniki ciepłej wody
użytkowej; zbiorniki buforowe i akumulacyjne ciepłej wody do systemów solarnych
i pomp ciepła; systemy kominowe ze stali
szlachetnych.

ale także za granicą. Posiada nowoczesną
strukturę zarządzania i wykwalifikowany
personel. Zgodnie z tradycjami ogromny

część wytwarzanych urządzeń jest eksportowana do licznych krajów europy zachodniej i krajów skandynawskich.
W obecnej ofercie znajdują się kotły centralnego ogrzewania: olejowe, gazowe, na
paliwa stałe – w tym także obecnie najpopularniejsze kotły na paliwa ekologiczne

Dzień seniora
13

października Zarząd Osiedla nr 2 Czarnokurz w Mosinie, zorganizował dla swoich seniorow spotkanie okolicznościowe
w związku z przypadającym na dzień
1 października "Światowym Dniem Seniora". Na zaproszenie Zarządu przybyło 58 gości, którzy doskonale się bawili,
śpiewali piosenki, zaintonowane przez
chór "Zawsze Młodzi" pod kierownictwem Edmunda Górnego.
Rozmowy, wspólne śpiewanie i gościnne progi restauracji "Działkowiec"
sprawiły, że seniorzy rozchodzili się w doskonałych humorach, zapowiadając, że
spotkają się za rok.
Wszystkim obecnym życzenia złożył
zastępac burmistrza - Waldemar Krzyżanowski, w imieniu władz samorządowych
Mosiny na ręce najstarszej mieszkanki

Firma oferuje także szeroki zakres usług
w zakresie obróbki metali – wycinanie laserowe, gięcie blach, spawanie konstrukcji,
malowanie gotowych elementów itp.
Przez cały okres naszej działalności niezmiennie staramy się wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom wszystkich Klientów. Serdecznie zapraszamy do salonu sprzedaży w
siedzibie naszej firmy w Krośnie k. Mosiny
przy ul. Głównej 51 B, gdzie udostępniona
jest dla Państwa stała ekspozycja naszych
produktów.

- Franciszki Dominiak, która wkrótce będzie obchodziła jubileusz 90.
urodzin.
Zarząd Osiedla Czarnokurz dziękuje wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystość obchodów "Dnia Seniora", a darczyńcom za pomoc
i wsparcie.
Zarząd Osiedla
Przewodnicząca Jolanta Szymczak

reklama
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Wyjazdy m. in. na:


wesela
pogrzeby
 imprezy sportowe
 imprezy integracyjne itp.



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

603 944 531

SPRZEDAM
DOM

tronnie
pięknie, us y
położon
na granicy
Mosiny i Puszczykowa

działka 1000 m2

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

reklama
WYWÓZ I SPRZĄTANIE
zbędnych rzeczy
z mieszkań,
piwnic, garaży
i innych obiektów

tel. 500 050 715
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TRANS PATAN
Firma Transportowa
ze Stęszewa zatrudni

KIEROWCĘ
w transporcie
międzynarodowym
i krajowym kat. C+E
kontakt:

0048 61 813 51 61

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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Doktor
nauk przyrodniczych
udziela lekcji:
 biologii
 chemii
 biochemii
na wszystkich
poziomach nauczania

Tel. 601 947 721

KOREPETYCJE
z matematyki
i fizyki
na wszystkich
poziomach
nauczania

Tel. 601 757 522

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

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAREK FILIPCZAK
PROWADZENIE SPRAW
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:
- ADMINISTRACYJNYCH
- GOSPODARCZYCH
- SPADKOWYCH
- RODZINNYCH /rozwody, podział majątku/
- EGZEKUCYJNYCH
- UPADŁOŚCIOWYCH
PUSZCZYKOWO
UL. KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 24
TEL. 601 75 44 11

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

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.
PRZYJMĘ reklame na działce Szosa Poznańska w Mosinie, tel. 61 8191727.
SANPRO Job Service - Agencja Zatrudnienia (nr wpisu do KRAZ 2360) - poszukuje
osoby na stanowisko mechanika zakładowego w Kórniku. Wymagania: - wykształcenie średnie lub zawodowe- techniczne
- doświadczenie min 1 rok na podobnym
stanowisku, - uprawnienia SE - umiejętność czytania rysunku technicznego, danych CAD, instrukcji - wiedza techniczna
z zakresu obrabiarek skrawających, elektronarzędzi - podstawowa znajomość MS
Excel. Zainteresowane osoby prosimy o
przesłanie CV pod adres: operacja.poznan@impel.pl.
ADECCO Poland Sp. z o.o. jest Agencją
Zatrudnienia (certyfikat nr 364). Aktualnie
dla naszego klienta poszukujemy osoby
na stanowisko: MAGAZYNIER. Miejsce pracy: Mosina. Praca od pon do pt w systemie
zmianowym na pełen etat.
Wymagane doświadczenie na podobnym
stanowisku!. Oferujemy umowę o pracę
tymczasową. Praca od zaraz! Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr telefonu: 618 51 32 92 lub o wysłanie CV na adres: anna.donaj@adecco.com z dopiskiem
MOSINA.
HYDRAULIK Instalator 24h - tel. 518085509.

NAPRAWA i montaż instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
przez 24h 7dni w tygodniu.
SZUKAM pracy w Mosinie oraz w okolicy
miasta. Mam 19 lat i jestem dyspozycyjna
od zaraz. Jestem miłą, uczciwą dziewczyną.
Byłam kelnerką oraz mam doświadczenie w
opiece nad małymi dziećmi. Więcej info pod
adresem e-mail ;) dariamosinka@op.pl
FIRMA NOKOS.PL oferuje kompleksowe
usługi elektryczne na terenie Mosiny i w
okolicach. W zakres usług wchodzą m.in.: usuwanie awari - wykonywanie modernizacji instalacji (montaż/przysunięcie gniazda,
oświetlenia itp.) - wykonywanie całości instalacji bądź jej części - podłączanie nowych
urządzeń - pomiary elektryczne (np.: potrzebne przy odbiorach budynków) - i wiele
więcej! Firma posiada niezbędne uprawnienia i sprzęt do wykonywania wszelkich prac
elektrycznych. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.nokos.pl
SZUKAM pracy w Puszczykowie Mosinie
Luboniu i widzach do rozproszenia ulotek
albo kelnerki. Mam dopiero 14 lat ;( bogmonia1810@wp.pl
KUPIĘ lub przejmę zadłużoną spółkę z
o.o. Możliwość kontynuacji działalności i
dofinansowania. Notarialne odkupienie
udziałów, zmiana siedziby oraz Zarządu.
Kompleksowa ochrona zarządu. Spółka ma
kłopoty zadzwoń. 729-632-978.

SERDECZNIE zapraszamy do naszej nowej
przychodni w Pecnej. Zapewniamy pełną
opiekę medyczną( umowa z NFZ), posiadamy również kilku specjalistów. Przychodnia mieści się : ulica Główna 50 , 62-053 Pecna (koło Straży Pożarnej w Pecnej) TELEFON
DO NAS: 61 28 21 695.
SPRZĄTANIE domków, mieszkań. Daszewice i okolice. .Jestem osobą sumienną, lubiącą przesadnie aż porządek. Zainteresowane
osoby proszę o kontakt. Agnieszka i mój numer tel. 796526507.
POSPRZĄTAM Twoj dom starannie. Jestem
osoa doswiadczona w wykonywaniu tych
czynnosci. Zainteresowanych prosze o kontakt, najchetniej na terenie Puszczykowa.
aniulka881@wp.pl
MAM do zaoferowania mieszkanie za
odstępne z zasobów TBS, w Poznaniu w
okolicach Malty..Mieszkanie składa się z 2
niezależnych pokoi i salonu z aneksem kuchennym..zainteresowane osoby proszę o
kontakt tel..796526507..cena mieszkania to
133 tys.
ZATRUDNIĘ pracownika do pracy dorywczej w firmie na terenie Puszczykowa. Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod
numerem 692-662-460.
TRALKI BETONOWE z białego cementu.
www.weltbet.pl

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: redakcja@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
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.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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OPIEKUNKI
DO PRACY
w Niemczech
– Potrzebne
Wypełnij ankietę
ze strony:
www.violettas-pflegeagentur24h.de

USŁUGI PODNOŚNIKIEM
KOSZOWYM


WYCINKA,
PIELĘGNACJA DRZEW
602 757 043
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

reklama

36

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!

RATALNACU
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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

