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Kto wydzierżawi budynek
przy ul. Dworcowej w Mosinie?
Dlaczego nie ma chętnych na wydzierżawienie budynku przy ul. Dworcowej, w którym funkcjonują przychodnie lekarskie? Drugi przetarg zorganizowany przez Gminę Mosina również nie przyniósł rozstrzygnięcia.

P

ierwszego i drugiego przetargu nie
rozstrzygnięto z powodów formalnych. Kiedy przyszedł czas na licytację (było
tak za pierwszym i drugim razem) uczestnik przetargu po prostu formalnie nie wziął
w nim udziału, ponieważ nie podbił wyjściowej stawki, czyli mówiąc fachowo nie
zaoferował postąpienia ponad ustaloną
cenę wywoławczą. Urząd Gminy ustalił ją
na 12 zł za metr kw. Natomiast postąpienie,
czyli przebicie stawki wynosiło 20 groszy.
Oferent mógł więc wynająć budynek za
12 złotych 20 groszy za 1 metr kw. powierzchni. Mógł, ale tego nie uczynił.
W licytacji uczestniczyło konsorcjum
Przychodni Zdrowia VIS MEDICA i Przychodnia Lekarza Rodzinnego „CONSENSUS”, czyli spółki aktualnie działające w budynku przy ul. Dworcowej, mające podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Do drugiego przetargu stanęła także spółka Medicomplex, jednak ze
względu na popełnione błędy formalne
w złożonych dokumentach nie została dopuszczona do ustnej licytacji.
Redakcja gazety otrzymała niedawno
anonimowy list, w którym napisano m. in.:
(zachowujemy oryginalną pisownię) „Pani
burmistrz i zastępcy chcą zarobić pieniądze wymuszając czynsz na istniejących tam
przychodniach na drodze przetargu remont
budynku i wysoki czynsz nie mając na uwadze dobra ludzi lecz tylko własne”. Pozostałe
inwektywy zawarte w liście mogłyby być
poddane pod ocenę sądu za naruszenie
dóbr osobistych konkretnych osób...
Stanowisko Urzędu
– Na terenie innych gmin czynsze są
dużo wyższe, wyjaśnia burmistrz Zofia
Springer. – Tutaj po prostu musimy mówić
o mniejszych zyskach, a nie o obniżeniu
jakości obsługi pacjenta, co sugerują spółki. Wszystkie możliwości, które pozwalały
na wynajęcie bez przetargu budynku tym
spółkom zostały wyczerpane. Należy też
mieć na względzie to, że na społecznym
obiekcie, bo jest to własność Gminy, cele
społeczne realizuje spółka prywatna, która
osiąga określone zyski. Na terenie innych
gmin są lekarze rodzinni i radzą sobie, budując własne obiekty. Taki obiekt jest też
w Świątnikach, podobny przykład mamy
w Luboniu czy Dopiewie.

– Zleciliśmy rzeczoznawcy jeszcze w 2010
roku wycenę – cena najmu wyniosła średnio w naszym powiecie 12 do 40 zł za metr
kwadratowy, dodaje zastępca burmistrza,
Sławomir Ratajczak. – W przetargu wystawiliśmy cenę minimalną – 12 zł. Spółki mogły wygrać pierwszy przetarg i dawno miałyby już umowę na 10 lat. Odbył się drugi
przetarg i też bez wyniku. Czy liczą na to,
że będą dzierżawić budynek za niewielkie
pieniądze? Że Gmina nie znajdzie chętnych
i przeforsują swoje warunki? Dlaczego gmina ma się godzić na dużo niższą cenę niż to
wynika z rynku? Byłby to brak gospodarności. Teoretycznie, gmina mogłaby wynająć
ten budynek na dowolne usługi i miałaby
do tego pełne prawo, i większą korzyść finansową, ale ze względu na mieszkańców,
którzy przyzwyczaili się, że w budynku na
Dworcowej jest przychodnia, chcemy, żeby
ta funkcja została podtrzymana. Stąd uważam, że warunki są wręcz komfortowe dla
istniejących tam spółek. Twierdzenie, że
odbędzie się to kosztem pacjentów jest
nadużyciem i manipulacją. Wprawdzie wpisaliśmy obowiązek wykonania remontu,
ale z możliwością odpisania jego kosztów
od czynszu. Uważamy, że jest to uczciwa
oferta. Natomiast spółki chcą przedłużenia
umowy na trzy lata bez inwestowania. Ponadto spółki w pierwszym i drugim przetargu podpisały oświadczenie, że zapoznały
się ze stanem budynku i warunkami prze-

targu, i nie wnoszą żadnych uwag, a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia
stan techniczny budynku. A potem, kiedy
okazało się, że nie ma konkurencji, nie
podpisały umowy. Jeśli coś było źle wycenione lub nie do zaakceptowania powinny
były wnieść uwagi, gmina odniosłaby się
do nich. Ta sprawa jest kuriozalna. Gmina
musi stać na straży finansów publicznych
i nie chodzi o stawianie wysokich progów,
niszczenie kogokolwiek czy zarabianie na
budynku. Wręcz przeciwnie wolelibyśmy,
żeby leczyła ta sama firma, co do tej pory
i żeby to ona wygrała, dla gminy to mniej
problemów. Ale nie możemy się zgodzić na
dyktat i szantaż, i wynajęcie za 6 czy 7 zł za
metr kwadratowy, jeżeli te ceny na rynku
są dużo wyższe. Byłoby to dokładaniem
pieniędzy podatników do działalności prywatnej. Dotarły też do mnie nieoficjalnie
informacje, że wcześniej dotychczasowi
dzierżawcy podnajmowali pomieszczenia
w tym budynku innej firmie medycznej
w cenie wielokrotnie przekraczającej stawkę, jaką sami Gminie płacili. Jest to dowód
na to, że dobrze jednak oceniamy wartość
tego budynku, może nawet za nisko...
Obecnie spółki płacą Gminie 5,95 zł netto
za 1 m. kw. powierzchni gabinetowej i 1,04 zł
za 1 m kw. klatki schodowej i korytarzy. Do
kolejnego, trzeciego przetargu Gmina obniżyła stawkę najmu o 10 procent, czyli do
10,80 zł. Nie wiadomo czy trzeci przetarg,
który odbędzie się w grudniu przyniesie
odpowiedź na pytanie, kto będzie leczył
mieszkańców Mosiny.
(eb)
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O

statnio wiele emocji wzbudziła
sprawa Sławomira Ambrożewicza – urzędnika mosińskiego magistra
tu, oskarżonego przez opozycję o działania na szkodę gminy. Pisała o tym regionalna prasa. Padły też mocne słowa
i sformułowania na portalach internetowych. Urzędnikowi zarzuca się współpracę
z firmą Family House, która buduje osiedla
domów, m. in. w Czapurach. Jako karygodny uznano fakt, że architekt mający wpływ
na decyzje wydawane w urzędzie (jest kierownikiem referatu planowania przestrzennego i budownictwa), działając jawnie
w swojej prywatnej firmie zaprojektował
domy dla tego dewelopera. Domy, które
deweloper wybudował poza gminą Mosina. Czy jest tu konflikt interesów? Nikt nie
odpowiada jednoznacznie, sprawę bada
prokurator.
Poprosiliśmy Sławomira Ambrożewicza o
wyjaśnienie, nie zgodził się na wywiad do
gazety, powiedział, że na razie nie będzie
wypowiadał się na łamach prasy.
Natomiast z Urzędu Miasta otrzymaliśmy poniższe oświadczenie burmistrz Zofii
Springer:
„Po zapoznaniu się z opiniami i interpretacjami prawnymi (Urząd Miejski nie

poniósł żadnych kosztów związanych z ich
opracowaniem) dotyczącymi możliwości
naruszenia zapisów art. 30. Ustawy o pracownikach samorządowych przez Sławomira Ambrożewicza, kierownika Referatu
Planowania Przestrzennego i Budownictwa
tutejszego Urzędu Miejskiego 14 listopada

Ferowanie
wyroku?
2013 r. podjęłam decyzję o rozwiązaniu
z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia
w trybie art. 52, paragrafy: 2 i 3 Kodeksu
pracy.
Decyzja była bardzo trudna, gdyż problem jest złożony, skomplikowany, a opinie
prawne niejednoznaczne. W żadnej opinii
nie znalazło się kategoryczne stwierdzenie,
że doszło do naruszenia przepisów prawa, a jedynie zapisy, że istnieją przesłanki,
iż mogło do nich dojść.
Jak podkreślają prawnicy udzielenie jed-

noznacznej opinii w tej sprawie, dającej
100 procentową pewność jest niemożliwe,
z uwagi na to, że przepisy (art. 30 Ustawy
o pracownikach samorządowych) zawierają wiele ocennych i nieostrych określeń,
trudnych lub niemalże niemożliwych do
jednoznacznego zinterpretowania.
Zacytuję fragment jednej z opinii:
,,...Dlatego też, ile głów tyle możliwych oceni nie sposób z całą pewnością stwierdzić,
jakie stanowisko w tej sprawie zająłby sąd.
W związku z tym w tak trudnych wątpliwych
i wywołujących wiele emocji wśród lokalnej
społeczności sprawach dla nie przekonanego do końca pracodawcy najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z sankcji określonych w art. 30. 2 Ustawy o pracownikach
samorządowych. Faktyczny stan może
ocenić jedynie sąd, który zbadałby sprawę
bardzo skrupulatnie, ponieważ w tym przypadku każdy, najdrobniejszy szczegół może
mieć ogromne znaczenie.”
Mogę przypuszczać, że tak właśnie będzie, ponieważ prawnicy podkreślają, że
pracownik zwolniony w w/w trybie z pewnością nie zrezygnuje ze skierowania
sprawy na drogę sądową, a wówczas to
niezawisły sąd ostatecznie oceni zaistniały
przypadek i wyda stosowny wyrok”.
(eb)

Jaki los czeka mieszkańców bloku
– hotelu przy puszczykowskim szpitalu?
Decyzja Starosty Poznańskiego o sprzedaży majątku szpitala w Puszczykowie wywołała wśród mieszkańców duży niepokój. Skutkiem tej decyzji będzie zbycie 6,5 ha
terenu przyległego do placówki (zamienionego na ok. 50 działek budowlanych) prywatnym właścicielom. Przeznaczone do sprzedaży są także mieszkania w budynku,
który był niegdyś hotelem dla pielęgniarek. Proponuje się, aby nieruchomość przejęła wspólnota mieszkaniowa, założona przez obecnych mieszkańców. Za pieniądze ze
sprzedaży majątku Starosta ma zamiar wybudować nowy blok operacyjny.
Relacja z otwartego spotkania Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa:

W

ażną sprawą omawianą 5 listopada
br. na zebraniu Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa była sytuacja mieszkańców bloku przy ul. Kraszewskiego 6. Budynek,
w którym mieszkają został zbudowany w roku
1981. Od tego czasu nie przechodził remontów. Przez pierwsze dziesięciolecia swojego
istnienia pełnił funkcję hotelu dla personelu
szpitala. Przez to nie spełnia standardów wymaganych od budownictwa mieszkaniowego. Przykładem może być brak kuchni w poszczególnych mieszkaniach. Czynsz, jaki płacą
mieszkańcy wynosi 600 złotych miesięcznie.
Nie ma jednak funduszu remontowego
i kwota zasila konto szpitala. Sami mieszkańcy bloku na zebraniu mówili, że wnieśli cegiełkę do odnowy szpitala, a sami nic nie dostali
w zamian. Warto przytoczyć fragment listu, wydrukowanego w „Kurierze”: „Łza się
w oku kręci... W 2004 roku, kiedy właśnie ta
obecna spółka przejęła szpital, pracownicy

podpisali umowę pozasądową zrzekając się
odsetek na rzecz szpitala [...] Było to „być albo
nie być” szpitala”.
Zaproponowano wykup mieszkań po
2.400 złotych za metr kwadratowy. Jest
to bardzo wysoka cena. Budynek przy
ul. Kraszewskiego 6 jest zamieszkany przez
około sto rodzin, które są częścią społeczności. Niektóre osoby dostają dofinansowanie z MOPS-u na utrzymanie, nie stać
ich zatem na wykup bardzo kosztownych
mieszkań. Warto dodać, że duża część lokatorów pracuje w szpitalu i służy codzienną
ciężką pracą miastu i powiatowi. Mieszkańcy
bloku zwracają uwagę, że „w bloku mieszkają emeryci, pracownicy szpitala z rodzinami, matki wychowujące samotnie dzieci.
Jeżeli znajdą się chętni na mieszkania my
będziemy musieli je opuścić”. Spotkali się
z burmistrzem miasta Puszczykowa, który
powiedział wedle relacji, że „nic w tej sprawie
nie może zrobić”. Na Sesji Rady Miasta dotyczącej przyszłości mieszkańców bloku przy
ul. Kraszewskiego 6 przeprowadzono tylko

krótką dyskusję na temat szpitala, wspominając niewiele o losie mieszkańców. Przykre
to, szczególnie w porównaniu z czasem, jaki
radni poświęcają drobnym sprawom, takim
jak nazwa ulicy.
Mieszkańcy bloku przy ul. Kraszewskiego 6 chcą realnej ceny za mieszkania, które
teraz zajmują. Należy pamiętać, że nieruchomość jest w stanie tragicznym. Drugim
postulatem jest ustanowienie wspólnoty
mieszkaniowej oraz wprowadzenie składek na fundusz remontowy, który pozwoli
rozpocząć najpilniejsze roboty. Miejmy nadzieję, że władza wreszcie zacznie myśleć
o ludziach zamieszkujących Puszczykowo.
Szkodliwym jest również pośpiech, z jakim
administracja rozpatruje szczególnie ważne
sprawy. Miejmy nadzieję, że lokatorzy bloku
z pomocą obywatelskich środowisk Puszczykowa, zdołają się obronić przed bezduszną
władzą. Nasze środowisko zawsze będzie
wspierać mieszkańców Puszczykowa, bo
przecież ludzie są najważniejsi!
Maciej Krzyżański
Maciej Krzyżański – puszczykowski historyk, autor
pracy magisterskiej o historii Puszczykowa, publikuje teksty historyczne i publicystyczne na łamach
puszczykowskich gazet, we współpracy z punktem
Eko-Info zorganizował serię spacerów, podczas których pokazywał najciekawsze budynki i miejsca
w Puszczykowie.

Źródło: zielone-puszczykowo.pl

kultura / informacje

5

Marek Pruchniewski – twórca z Mosiny
18
października w salach Mosińskiego Ośrodka Kultury licznie
zgromadzona publiczność wzięła udział
w spotkaniu z Markiem Pruchniewskim –
dramatopisarzem, scenarzystą i autorem
słuchowisk radiowych. Jest on twórcą
uznanym i nagradzanym – jego sztuki

dwukrotnie otrzymały Grand Prix Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” za sztuki „Łucja
i jej dzieci” oraz „Kontrym”. Przygodę z filmem Marek rozpoczął od scenariusza do
filmu „Z odzysku”, a „Miłość”, do którego
scenariusz współtworzył, oglądaliśmy na

wielkim ekranie w tym roku. Pruchniewski w swojej twórczości często porusza
tematy trudne i bolesne, bezkompromisowo opisując rzeczywistość. Punktem centralnym wieczoru była rozmowa
z dramatopisarzem, który barwnie i interesująco opowiadał o kulisach swojej pracy, współpracy z reżyserami oraz
o źródłach inspiracji. W opowieściach nie
zabrakło humoru, więc ponad półtoragodzinne spotkanie przeminęło stanowczo
za szybko. Na zakończenie Pruchniewski
zaprosił przybyłych do drugiej sali, gdzie
w klimatycznym oświetleniu wyeksponowane zostały czarno-białe fotografie z Paryża, autorstwa dramatopisarza. Okazuje
się, że poza pisaniem pasjonuje się on
fotografią właśnie. Spotkania z interesującymi ludźmi często pozostawiają po sobie niedosyt, dlatego Autor odpowiadał
jeszcze na mnóstwo pytań zgromadzonych osób po oficjalnej części spotkania,
które przez ten fakt przeciągnęło się do
późnych godzin wieczornych. Wieczoru
– dodajmy – nadzwyczaj udanego. Organizatorzy: Mosińska Biblioteka Publiczna
oraz Mosiński Ośrodek Kultury dziękują
serdecznie wszystkim uczestnikom spotkania!
Karolina Talarczyk-Wieczorek

Mosińscy przedsiębiorcy na bezpłatnych kursach
K

olejna już, trzecia grupa przedsiębiorców z terenu gminy Mosina
rozpoczęła w październiku br. bezpłatny
trzy -weekendowy kurs organizowany
przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) z Poznania. Inicjatywa darmowych szkoleń dla firm i ich pracowników
jest możliwa dzięki współpracy Urzędu
Miejskiego w Mosinie z ZDZ z Poznania.
Dla wygody kursantów wszystkie zajęcia
(a jest ich 70 h) odbywają się na terenie
Mosiny.
Tym razem uczestnicy szkolą się z grafiki komputerowej, zgłębiając praktyczne umiejętności z zakresu Corela
i Photoshopa. W trakcie trwania kursu
przedsiębiorcy poznają nie tylko obsługę
programów, ale także sposoby i techniki
wydajnej pracy. Docelowo omówione
zostaną zagadnienia związane z projektowaniem grafiki DTP, grafiki komputerowej na potrzeby publikacji elektronicznych, grafiki na potrzeby projektowania
stron internetowych oraz zagadnienia
korekcji fotografii cyfrowej.
W najbliższym czasie ruszy także kolejny kurs dot. Arkusza Kalkulacyjnego
Excel, na który trwa rekrutacja. Druga

edycja szkolenia odbędzie się w dniach
6,7,8 grudnia w Hotelu Szablewski w Dymaczewie Nowym.
Zainteresowanych kursem projektowania stron internetowych – (70h), któ-

ry także odbędzie się w Mosinie zapraszamy do składania zgłoszeń.
Szczegółowe informacje na temat kursów znajdują się na stronie www.mosina.pl
i www.gci.mosina.pl
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Z Mosiny na Polską
Stację Antarktyczną
Mieszkaniec Mosiny - Emil Kasprzyk (rocznik 1985, absolwent Politechniki Poznańskiej – automatyk) jest jednym z uczestników polskiej wyprawy antarktycznej. Od
21 września br. bierze udział w 38. wyprawie na Antarktydę. Dwanaście miesięcy
spędzi w Polskiej Stacji Arktycznej im. Henryka Arctowskiego, gdzie jego głównym
zadaniem będzie utrzymywanie komunikacji Stacji z resztą świata. 1 listopada
2013 r. 38 wyprawa pożegnała uczestników 37 wyprawy i objęła Stację.

P

oniżej przedstawiamy pierwszą relację Emila z 24 października 2013
roku, przedstawiającą podróż przez
Atlantyk rosyjskim statkiem pasażerskim
Polar Pioneer. Zapraszamy do śledzenia
losów naszego mieszkańca.
W 40 dni przez Atlantyk
Tyle właśnie zajmuje podróż z portu
w Gdyni na Polską Stację Antarktyczną.
„Wyprawa rozpoczęła się 21 września
2013 roku, ma na celu utrzymanie życia
i wykonanie badań na najdalej wysuniętym pracującym zakątku naszej Ojczyzny.
Jest nas jedenastu. Baza położona jest w
zatoce Admiralicji na wyspie Króla Jerzego, w archipelagu Szetlandów Południowych. Pierwszym etapem wyprawy jest
trwająca około 40 dni przeprawa przez
Atlantyk. Naszym domem na te 40 dni zostaje rosyjski statkiem Polar Pioneer, pły-

wający zarówno po wodach Antarktydy
jak i Arktyki. Wystartowaliśmy 22 września 2013 r. z portu w Gdyni. Wszyscy zaciekawieni świata, pełni nadziei na przeżycie przygody z małym lękiem, jak to
będzie na miejscu. W porcie żegnały nas
rodziny i najbliżsi oraz przedstawiciele
jednostki zarządzającej bazą, czyli Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jeszcze dzień po wypłynięciu
z portu telefony komórkowe łapały zasięg, później było coraz gorzej z łącznością z domem. Pierwszym przystankiem
było tankowanie paliwa w Szwecji, następnie po pokonaniu duńskich cieśnin
krótki załadunek statku sprzętem na
niemiecką stację Antarktyczną. Od momentu wypłynięcia z portu w Bremerhaven utraciliśmy juz zupełnie kontakt z
rodzinami na wiele dni. Najbliższym przystankiem i kontaktem z cywilizacją miała

być wyspa Las Palmas de Gran Canaria.
Jednak do wyspy pozostawało sporo,
często bardzo rozkołysanych mil, a statek
nie osiągał zbyt dużych prędkości. Wizyta na Gran Canaria odbyła się dopiero
4 października i trwała zaledwie 6 godzin.
W tym czasie statek przeszedł czynności serwisowe. My, Polacy pasażerowie
Pioneera, nie musieliśmy być obecni w
tym czasie na pokładzie, dlatego dość
szybko uciekliśmy z portu zwiedzić wyspę. Chętnie zaliczyliśmy ostatnią wizytę
w McDonald’s, która musi wystarczyć na
wiele miesięcy. Skorzystaliśmy ochoczo
z kąpieli w ciepłych wodach Atlantyku.
Tu, znalezienie punktu z kartkami pocztowymi nie sprawiło nikomu kłopotu,
fajnie było podesłać je bliskim. Godzina
odpłynięcia z portu niemal brutalnie zakończyła ostatni oddech gorącym lądowym powietrzem... A przygoda przecież
ciągle czeka, trwa i rozwija się, aż trudno
zebrać myśli od natłoku wrażeń.
Od momentu wypłynięcia z Wysp Kanaryjskich do następnego przystanku –
Mar De Plata w Argentynie minęło wiele,
wiele dni, podczas których przeżyliśmy
chrzest na równiku. Każdy, kto pierwszy

wydarzenia
raz płynął musiał pokonać szereg trudnych i morderczych zadań przygotowanych przez załogę statku. Na końcu
trzeba było ukłonić się Neptunowi oraz
wypić kieliszek wody oceanicznej. Dzielni żeglarze zarówno polscy jak i rosyjscy
otrzymali dyplomy uprawniające do pływania po wodach całego świata. Też taki
mam! Długie ciepłe dni umilały nam liczne grupy delfinów bawiących się przed
kadłubem statku. Czasem można było zauważyć wielkie fontanny wody pozostawiane przez wieloryby, chociaż nie tylko
fontanny, ale i same ogromne wieloryby.
Ci, którzy mieli więcej szczęścia, widzieli
przepływające w pobliżu statku żółwie
oraz rekiny. Plagą okazały się latające
ryby uciekające przed statkiem, czasem
nad ranem lub w nocy znajdowaliśmy
pojedyncze sztuki na pokładzie. Dopiero
22 października dopłynęliśmy do następnego postoju w Argentynie. Tym razem
staliśmy dwa dni. Musieliśmy załadować
świeże warzywa oraz mięso. Odbyło się
też kolejne przetankowanie paliwa dla
statku oraz na potrzeby stacji. Po szybko
zakończonej pracy stanęliśmy na stałym
lądzie - po raz pierwszy od 18 dni (a świat
nadal się kołysał). Nasza jedenastka wyruszyła na zwiedzanie miasta. Poszukiwanie kartek pocztowych, poczty nie było
już takie łatwe jak w Europie. Komunikacja z Argentyńczykami do najłatwiejszych
nie należała, nie było z nami nikogo, kto
biegle porozumiewał się po hiszpańsku.
Okazało się, że Argentyńczycy nie znają
i nie za bardzo lubią język angielski. Czas
biegł nieubłaganie, nawet się nie zorientowaliśmy i już musieliśmy opuścić ląd.
Statek ruszył... Płyniemy w stronę bazy,
bo następnym przystankiem ma być już
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Polska Stacja Arktyczna im. Henryka Arctowskiego na Antarktydzie, na mroźnej
wyspie Króla Jerzego. A co ciekawe, to
płyniemy w rejony lata antarktycznego,

a słupek rtęci leci w dół. Jednak najpierw
musimy przepłynąć niespokojne wody
Cieśniny Dreak’a...
Emil Kasprzyk, Atlantyk

Październik dobrych uczynków
w SP Krosinko
O

d 9 do 15 października 2013
roku trwał Międzynarodowy
Tydzień Pisania Listów. Informacja od
mamy Zuzi - trzecioklasistki postawiła
nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku w pełną
gotowość. Dzięki niej dowiedzieliśmy
się o istnieniu strony www.marzycielskapoczta.pl To tam zgromadzone są
profile chorych dzieci czekających, aby
drugi człowiek rozpromienił ich twarz,
odczarował ich rutynowy dzień małym
promykiem radości zamkniętym w kopercie. Klasy IV-VI pod okiem polonistki, a klasa IIIa – wychowawcy napisali
listy do wybranych przez siebie dzieci.

Do kopert trafiły również drobne upominki w zależności od zainteresowań.
W ubiegłym roku Samorząd Szkolny
z Dymaczewa Starego zainicjował akcję,
która w tym roku stała się jakby oczywista: zbiórka karmy dla mieszkańców
mosińskiego przytuliska. W Dzień Kundelka, 25 października, samorządy wraz
z opiekunami dostarczyły ponad 60kg
smakołyków.
Wychowawczyni klasy IIIa zaapelowała do rodziców swoich wychowanków,
aby ci informowali o ciekawych akcjach,
które mogą nauczyć nasze pociechy dobrych odruchów serca. Nie czekaliśmy
długo. Tuż przed 27 października wszyscy

uczniowie klasy III siedzieli i tworzyli kartki urodzinowe, włączając się tym samym
w – jak się okazało później – ogólnoświatową akcję pisania kartek urodzinowych
dla chorej na białaczkę Oliwki. Jesteśmy
dumni, że nasze 21 papierowych dobrych uczynków dotarło do dziewczynki obok miliona innych, w tym Papieża
Franciszka.
Dobry uczynek – by go dokonać naprawdę nie trzeba dużo! Zachęcamy!
Kropka

wydarzenia
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Do niezwykłego i niecodziennego
wydarzenia doszło w październikowy weekend w Mosinie - gościliśmy na naszym terenie kierowców rajdowych z całej Polski.

I RAJD WIELKOPOLSKI
– Mosińskie Szutry

W

Mosinie odbył się I Rajd Wielkopolski – Mosińskie Szutry, którego głównymi punktami były: uliczny prolog
ulicami miasta i 8 specjalnych odcinków po szutrowych drogach okolicznych wsi: Kubalin, Sasinowo, Czapury, Wiórek. Rajd
stanowił 10 rundę ogólnopolskiego cyklu Pucharu Polski Automobilklubów i Klubów PZM. Dodatkowo kierowcy rywalizowali
o Puchar Burmistrza Gminy Mosina. Głównym organizatorem
rajdu był Automobilklub Koszaliński, a partnerami współorganizującymi rajd była Gmina Mosina, Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mosinie i Mosiński Ośrodek Kultury.

wyżej1800 cm oraz w klasie „gość”, w której rywalizowali zawodnicy z licencjami kierowców rajdowych i niewątpliwie licznymi
sukcesami na swoich kontach.
Sponsorem przedsięwzięcia była między innymi firma Duda
– Mercedes, która prezentowała na mosińskim rynku modele
samochodów tej marki. Jeden ze specjalnie przygotowanych
modeli mercedesa pokonał również trasę rajdu.
Drugiego dnia rajdu, czyli w niedzielę 27 października kierowcy rywalizowali na szutrowych drogach najbliższej okolicy
naszego miasta. I na tych odcinkach było wiele emocji i zacię-

Rywalizacja rozpoczęła się w sobotę 26 października 2013 r.
na rynku w Mosinie o godzinie 18-tej. Przy specjalnym oświetleniu miejsc i pojazdów na ulicach miasta kierowcy prezentowali
swoje umiejętności rajdowe, pokonując odcinek 0,9 km na czas.
Gościem specjalnym rajdu był Michał Polody wicemistrz Europy
w Draftingu samochodowym. Ewolucje, które wykonywał swoim
samochodem wzbudziły ogromne emocje wśród licznie zgromadzonych widzów tego sportowego i prestiżowego wydarzenia.
Rywalizację amatorskich kierowców rajdowych rozpoczął wiceburmistrz Mosiny Waldemar Krzyżanowski, który wraz z pilotem
Waldemarem Waligórskim, przewodniczącym Rady Miejskiej
przejechał cały odcinek rajdowy samochodem citroenem saxo.
W rajdzie rywalizowały 64 załogi w 5 klasach samochodów
o pojemności silnika: do 1400 cm, do 1600 cm, do 1800 cm i po-

tej sportowej walki. Na niektórych odcinkach specjalnych Straż
Miejska w Mosinie dokonywała pomiarów prędkości, a każdy
z uczestników rajdu otrzymał pamiątkowy dyplom ze swoim
zdjęciem z pomiaru. Ogłoszenie wyników rywalizacji odbyło się
w niedzielę o godzinie 18 – tej w sali reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury. Wówczas też swoje puchary wręczyli
wiceburmistrz Waldemar Krzyżanowski oraz przewodniczący
Rady Miejskiej w Mosinie Waldemar Waligórski..
Taka duża impreza sportowa o wysokim stopniu ryzyka mogła odbyć się na ulicach miasta tylko przy dużym zaangażowaniu służb porządkowych, Policji, Straży Miejskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Mosiny oraz firmy Foltyn Autoservice
z Wiórka. Łącznie w pracach nad zorganizowaniem rajdu wzięło udział 200 osób.
(red.)
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Uroczyste wręczenie Stypendiów
Rady Powiatu w Poznaniu
D
wudziestego trzeciego października br.
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu w Poznaniu, której tematem przewodnim były sprawy oświatowe
w powiecie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się
m.in. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele i najzdolniejsi uczniowie.
Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański, podczas sesji przedstawił zgromadzonym prezentację na temat aktualnej sytuacji oświaty w regionie. Głos zabrała również Barbara Antoniewicz,
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania,
podkreślając rolę nauczyciela zarówno w pracy
z uczniem zdolnym jak i słabym.
Posiedzenie Rady Powiatu w Poznaniu było
również okazją do nagrodzenia najzdolniejszych
uczniów szkół Powiatu Poznańskiego. Stypendia,
wraz z gratulacjami i pamiątkowymi dyplomami, z rąk Piotra Burdajewicza, Przewodniczącego
Rady Powiatu w Poznaniu, Tomasza Łubińskiego, Wicestarosty Poznańskiego oraz Barbary Antoniewicz, Przewodniczącej Komisji Oświaty
i Wychowania, odebrało 53 uczniów, którzy w poprzednim roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub gimnazjum, prowadzonym przez Powiat
Poznański uzyskali średnią ocen minimum 5,0.
W nagrodę, w roku szkolnym 2013/2014 przez

10 miesięcy będą otrzymywać stypendium
w wysokości 250 zł. Stypendia Rady Powiatu
w Poznaniu wręczone zostały uczniom z: Zespołu Szkół w Kórniku, Zespołu Szkół nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich, Zespołu Szkół
nr 2 w Swarzędzu, Zespołu Szkół w Puszczykowie,
Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych

im. Synów Pułku w Owińskach oraz Zespołu Szkół
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. W porównaniu do roku ubiegłego liczba stypendystów wzrosła aż o 20 osób, co ogromnie cieszy. Świadczy to o coraz szerszej wiedzy uczniów
oraz rosnącym poziomie nauczania powiatowych
placówek edukacyjnych.
Agnieszka Przybylska
Wydział Edukacji

Nowe możliwości rejestracji w poznańskim PUP
A

by zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie trzeba już stać w kolejce.
Można skorzystać z wygodnych rozwiązań internetowych. Z pełnej rejestracji za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl mogą skorzystać
osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil
zaufany ePUAP. Online można też umówić termin
zgłoszenia się do rejestracji. Wystarczy posiadać
adres e-mail oraz dostęp do komputera z łączem
internetowym. System wyznacza termin (dokładny dzień i godzinę), w którym klient musi pojawić
się w urzędzie. Należy przyjść w konkretnym dniu,
około 10 minut przed wyznaczoną godziną i pobrać bilet z biletomatu, podając numer PESEL.
Jeśli chodzi o osobistą wizytę w poznańskim
PUP, każdego dnia bilet do rejestracji może otrzymać maksymalnie 50 osób. Każda rejestrująca
się osoba powinna przedstawić komplet wymaganych dokumentów (ich lista znajduje się
na stronie www.pup.poznan.pl).
W urzędzie dostępne są także stanowiska komputerowe, przy których osoby bezrobotne mogą,
korzystając z pomocy pracownika urzędu, zarejestrować się przez Internet. Bezpłatne skorzystanie
z komputera z łączem internetowym jest również
możliwe w gminach powiatu poznańskiego:
Buk
czytelnia Biblioteki Publicznej w Buku przy
pl. Stanisława Reszki 29 (poniedziałek, wtorek,
środa, piątek w godzinach 13:00-18:00, czwartek w godzinach 11:00-15:00 pierwsza, druga oraz trzecia sobota miesiąca w godzinach
8:00-13:30),





filia Biblioteki Publicznej w Niepruszewie przy
ul. Starowiejskiej 26 (poniedziałek, środa w godzinach 9:00-14:00 wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 13:00-18:00).

Mosina
Gminne Centrum Informacji, ul. Dworcowa 4.



Murowana Goślina
Klub Pracy OHP przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, ul. Dworcowa 10,
pok. 309 (poniedziałek – piątek w godzinach
7:00-15:00).



Czerwonak
Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39.



Kleszczewo
 Biblioteka Publiczna w Kleszczewie ul. Poznańska 2 (od poniedziałku do piątku w godzinach
10:00-18:00),
 Filia Biblioteki Publicznej w Tulcach, ul. Poznańska 1 (od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00-17:00).
Kostrzyn
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kostrzynie przy ul. Poznańskiej 20.



Kórnik
Biblioteka Publiczna w Kórniku, ul. Poznańska 65,
 Filia Biblioteki Publicznej w Kórniku – Bninie,
ul. Rynek 3,
 Infokiosk przy Ratuszu w Kórniku, Plac Niepodległości 1.


Luboń
 Biblioteka Miejska w Luboniu przy ul. Żabikowskiej 42 (poniedziałek, środa w godzinach
12:00-20:00, wtorek, czwartek w godzinach
9:00-15:00, piątek w godzinach 12:00-19:00, sobota w godzinach 9:00-13:00).

Pobiedziska
Biblioteka Publiczna w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 21 (poniedziałek, czwartek 10.0019.00, piątek 10.00-15.00, pozostałe dni 10.0016.00, w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca
9.00-13.00).



Rokietnica
Urząd Gminy w Rokietnicy, Biuro Obsługi Interesanta, ul. Golęcińska 1 (poniedziałek w godzinach 10:00-18:00, wtorek - piątek w godzinach
8:00-15:30)



Tarnowo Podgórne
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne (przy Biurze
Obsługi Klienta), ul. Poznańska 115.



Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu www.pup.poznan.pl
Magdalena Morze
Samodzielne Stanowisko
ds. Organizacji i Promocji

felieton / wydarzenia
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Energia elektryczna – nowoczesna,
ekologiczna i bez konserwantów
H

alo! Dzień dobry! Czy dodzwoniłam się może do pana (tutaj nazwisko pana Romana, znane nie tylko
Redakcji)? To świetnie się składa, moje
nazwisko (tutaj pada szybko nazwisko
osoby dzwoniącej), bo właśnie mam
dla pana od naszej firmy Prąd-eko ofertę współpracy. Działamy na rynku od
niedawna jako zupełnie nowe konkurencyjne przedsiębiorstwo i chcę panu
przedstawić umowę na dostawę prądu
elektrycznego w trosce o to, aby pan więcej nie przepłacał rachunków i czerpał
z ekologicznie zdrowej energii, którą my
pozyskujemy ze źródła odnawialnego,
jakim jest siła wiatru. W związku z czym
jest ona absolutnie nieszkodliwa, nowoczesna i co ważne, bez konserwantów
i dodatkowych dodatków, proszę pana.
Każdy dostarczony kilowat posiada certyfikat gwarancyjny i co jest absolutną
nowością, nie może być kradziony przez
osoby z sąsiedztwa, nawet z rodziny.
W razie jakichkolwiek uszkodzeń urządzeń odbiorczych czy też w przypadku

typowych przebić nasz eko-prąd nie
kopie tak bezmyślnie jak pozostałe i nie
powoduje żadnych porażeń ani poparzeń. Każda żarówka świeci o wiele dłużej
i o wiele bardziej, ponieważ nawet po
zgaszeniu jakiś czas naładowana daje
sama z siebie jasność, nie powodując
żadnych skutków ubocznych. W pakiecie
dla pana mamy trzecią taryfę, tak zwaną
wakacyjną. Polega ona na tym, że prąd
w trzeciej taryfie pobiera pan bezpłatnie, bowiem po pańskim wyjeździe na
urlop nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za niekorzystanie z sieci. Aby
umowę zawrzeć z panem, musi mi pan
podać swoją wysokość, częstotliwość
i zaświadczenie o zwolnieniu z wuefu
w czterech egzemplarzach, ale nie na
ksero. Taki jeden pan przyjedzie rowerem, (bo ekologicznie) z tą umową, a pan
ją najlepiej niech od razu podpisze bez
czytania, bo kurier nie będzie miał czasu
czekać. Po czym dopiero dowie się pan
ile nasza energia jest warta i jak bardzo
cenna. Bo przecież pan musi zrozumieć,

Święto Niepodległości
J

uż w piątek 8 listopada br. złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy przez przedstawicieli samorządu Mosiny na
grobie hr. Edwarda Raczyńskiego – Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, znajdującym się w krypcie kościoła w Rogalinie, rozpoczęły się uroczystości upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku.
W 95.rocznicę tego ważnego dla Polaków wydarzenia, mieszkańcy gminy i przybyli goście spotkali się, aby oddać hołd Ojczyźnie. 11 listopada 2013 roku wieczorem na cmentarzu parafialnym
w Mosinie władze samorządowe złożyły kwiaty na grobach poległych w obronie naszego kraju. O godzinie 18.00 rozpoczęła się
Msza święta w intencji Ojczyzny, która tradycyjnie odbyła się w kościele parafialnym p. w. Św. Mikołaja w Mosinie. Oprawę muzyczną
Mszy zapewniło Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. hm.

że takie na przykład jajka z dowolnego
wybiegu też mają swoją cenę, nie ma się
co czarować, ekologia jest naszym przyszłym atutem. Pan jest widzę człowiekiem
nowoczesnym i postępowym i jeszcze mi
pan tutaj zadaje takie pytanie, co będzie
jak wiatr nie zawieje. To nie jest, proszę
pana, pytanie na telefon i dopiero mogę
odpowiedzieć po zawarciu umowy. Nasza firma nie nakłada żadnych dodatkowych kar z powodu niewiania wiatru ani
też nie przewidujemy ulg w przypadku
nadmiernie uciążliwych wiań.
– Panie Romanie, bardzo przepraszam,
ale to jest chyba kącik o wesołych rybach,
a co pan nam tutaj nawypisywał!
– Dla mnie wszystko jest jak najbardziej na miejscu. Podałem przykład wielokrotnego nękania różnymi telefonami.
Ta pani mnie normalnie podbierała, a jak
podbieranie, to zaraz mi się z rybami kojarzy.
eRCZe „Spławik”

Antoniego Jerzaka w Mosinie oraz Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii.
Licznie zgromadzone poczty sztandarowe, delegacje szkół, instytucji, organizacji pozarządowych oraz przybyli mieszkańcy w uroczystym przemarszu przeszli pod pomnik na Placu 20 Października,
gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze ku pamięci pomordowanych.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Mosińskim Ośrodku Kultury. Rozpoczął ją wykład Małgorzaty Witt pt. „Malarstwo patriotyczne XIX i początku XX wieku od Powstania Styczniowego, do odzyskania niepodległości”. Bardzo ciekawa prezentacja była swoistą
kroniką dziejów narodu. Po odśpiewaniu hymnu państwowego
i wystąpieniu burmistrz Zofii Springer, nastąpiło uroczyste wręczenie Medali Burmistrza Gminy Mosina. W tym roku uhonorowano
nimi: Tadeusza Matusiaka – Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra
Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka w Mosinie, Krystynę Małecką –
Firma Lumo – Technika Grzewcza oraz Tomasza Olejniczaka – Piekarnia Tosmak. Na ręce prezesa Przemysława Pilarskiego złożono
również podziękowania dla Gospodarczego Banku Spółdzielczego, który był sponsorem uroczystości. W dalszej kolejności goście
wysłuchali koncertu okolicznościowego w wykonaniu AFFABRE
(CONCINUI) – The Chamber Singers – zespołu wokalnego śpiewającego a cappella, założonego w 1983r. w Poznaniu. Po zakończeniu koncertu wzniesiono uroczysty toast w intencji Ojczyzny.
Miłym akcentem wieczoru było wręczenie pani burmistrz przez
płk pilota Jacka Zygmanowskiego – dowódcę Mobilnej Jednostki
Dowodzenia i Naprowadzania w Babkach – pamiątkowej odznaki
będącej symbolem Jednostki.
Burmistrz Zofia Springer dziękuje za aktywny udział w uroczystości oraz za wywieszenie w tym ważnym dniu flag narodowych.
Zwraca się też z prośbą o wywieszenie flag 27 grudnia w rocznicę
Powstania Wielkopolskiego.
(red.)

informacje
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Dobre i otwarte serca
S

towarzyszenie Rozdaj Siebie stara
się pomagać rodzinom systemowo,
nie tylko przekazując niezbędne rzeczy,
na zakup których rodziny nie stać, ale
i wspierając w szukaniu pracy, uzupełnianiu wykształcenia, czy skontaktowaniu się
z jakimś specjalistą (np. lekarzem, prawnikiem, psychologiem, pedagogiem).
Takie pomaganie nie jest łatwe i wymaga
wielu umiejętności, jedna osoba nie jest w
stanie ich posiąść, dlatego też tak ważne,
wręcz niezbędne jest włączenie w tą pomoc różnych ludzi. Każdy z nas ma szereg
talentów, zdolności, dóbr czy umiejętności. Dzielmy się nimi z tymi, który nas potrzebują.
Czas jesienno-zimowy to dla jednych
świetny czas na relaks na stokach narciarskich, wycieczkach około świątecznych,

przygotowaniach do Świąt, Sylwestra,
a dla innych to zamartwianie się jak przetrwać mrozy, jak zadbać o opał, o ciepłe
ubrania dla dzieci, o jedzenie, nie wspominając już o prezentach dla dzieci.
Stowarzyszenie Rozdaj Siebie, dzięki
uprzejmości Centrum Medycznego Eskulap postara się spełnić przy Państwa pomocy kilka dziecięcych marzeń. Na przełomie listopada i grudnia w Eskulapie pojawi
się choinka z serduszkami, na których będzie imię i wiek dziecka. Prezent dla wybranego dziecka będzie można zostawić
w recepcji Eskulapa. Będzie również możliwość wsparcia rodzin tych dzieci, przez
zakup jedzenia, środków czystości itp.
Jedzenie przekażemy na bieżąco, nie będziemy czekać do Świąt. Liczymy na Państwa dobre i otwarte serca.

Przełom listopada i grudnia to również
możliwość włączenia się w projekt Szlachetna Paczka. Już od 16 listopada będzie
można zarejestrować się na stronie www.
szlachetnapaczka.pl i wybrać jedną rodzinę, której chcecie Państwo pomóc. W systemie znajdzie się sporo „naszych" mosińsko-puszczykowskich rodzin. Oczywiście
nie będzie tam ich danych osobowych, adresów, lecz opis sytuacji, w jakiej rodzina się
znajduje i jej konkretne potrzeby. Zachęcamy do włączenia się w to piękne dzieło.
Jeśli chcieliby Państwo pomóc w inny
sposób, zachęcamy do kontaktu z nami:
rozdajsiebie@gmail.com tel. 510 697 056.
(m.k.)

Sezon turystyczny 2013 zakończony
W
malowniczych wnętrzach XIX wiecznego Pałacu Rodziny Potockich w Będlewie, 5 listopada br. odbyło się
ostatnie w tym roku spotkanie dla przedstawicieli branży turystycznej. Stawili się na nim m.in. hotelarze, restauratorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych związanych z edukacją
ekologiczną, pracownicy Wielkopolskiego Parku Narodowego
i Nadleśnictwa Babki.
O tym, jak ważna jest współpraca w/w podmiotów na samym
początku powiedział Waldemar Krzyżanowski - Zastępca Burmistrza Gminy Mosina. Dzięki cyklicznym spotkaniom udało się
wspólnie wypracować ciekawe pomysły i zrealizować inicjatywy,
a każdy głos w dyskusji zawsze przyczyniał się do rozpoznania
potrzeb branży, a tym samym do jeszcze lepszego dostosowania
do potrzeb turystów, odwiedzających naszą gminę.
Zgromadzeni uczestnicy tym razem mieli możliwość zapoznania się z ofertą Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
oraz konkretnych produktów turystycznych, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy, zaprezentowaną przez Jana Mazurczaka.
Padło wiele pytań o szczegóły współpracy i mamy nadzieję, że
przełoży się ona na obopólne korzyści.
W ramach promocji zatrudnienia i przedsiębiorczości wśród

osób bezrobotnych, pojawił się także temat założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej w Mosinie, z usług której mogłaby
korzystać m.in. branża turystyczna. O szczegółach i pomysłach na
profil działalności przyszłej spółdzielni z przedsiębiorcami rozmawiał Marcin Sadowski – przedstawiciel Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.
O kolejnej nowej inicjatywie, którą Urząd Miejski w Mosinie planuje wprowadzić na początku 2014 roku, a mianowicie
o „Mosińskiej Karcie Rodziny 3+” opowiedziała Katarzyna Leszczyńska z Gminnego Centrum Informacji w Mosinie. Podczas
prezentacji przedsiębiorcy uzyskali szczegółowe informacje na
temat możliwości włączenia się do programu wspierającego rodziny wielodzietne z terenu gminy Mosina.
Rok 2013 szybko minął i obfitował w wiele ciekawych wydarzeń w obrębie turystyki i rekreacji oraz animacji czasu wolnego,
o czym opowiedziała Karolina Adamczyk z Gminnego Centrum
Informacji. Wśród wielu wymienionych inicjatyw, na szczególną
uwagę zasługiwało m.in. utworzenie miejsc wyznaczonych do
kąpieli na Gliniankach i nad Jeziorem Jarosławieckim, podświetlenie wieży widokowej czy uruchomienie kolei drezynowej, która stała się hitem wśród turystów. O tym ostatnim przedsięwzięciu opowiedziała jego inicjatorka – Maria Stachowiak i jej córka.
Na zakończenie spotkania podsumowano projekt edukacyjny
dla dzieci i młodzieży, w ramach którego w miesiącach wrześniu
i październiku odbył się cykl bezpłatnych warsztatów i zajęć terenowych. Podziękowania przekazano obecnym na spotkaniu
przedstawicielom Wielkopolskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Babki oraz Towarzystwa Przyjaciół Lasu- Koło Dąb.
Wycieczka po pałacowych wnętrzach zamknęła ostatnie
w tym roku spotkanie dla branży turystycznej. Dziękujemy
wszystkim, którzy przez cały rok razem z nami pracowali nad tematami promocji i rozwoju turystyki w naszej gminie i zapraszamy chętnych do włączenia się w te prace już od przyszłego roku.
Organizatorzy spotkania składają serdeczne podziękowania
dla Pana Sławomira Malechy -kierownika Pałacu w Będlewie za
pomoc w przygotowaniu spotkania.
(gci)

wydarzenia
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Ogólnopolskie spotkanie sieciujące
W

październiku, w Dymaczewie zakończyło się II Ogólnopolskie
Spotkanie Sieciujące Zakłady Aktywności Zawodowej. Zakłady w całej Polsce zatrudniają osoby niepełnosprawne,
prowadzą ich społeczną i zawodową rehabilitację. Trzydniowe spotkanie było
największym w dziejach zjazdem kierowników i dyrektorów ZAZ oraz jednostek
samorządu terytorialnego. Uczestniczyło w nim bowiem aż 80% istniejących
w Polsce zakładów aktywności zawodowej i wiele osób zainteresowanych dalszym rozwojem tych jednostek.
Patronat nad spotkaniem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej Pełnomocnik Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław
Duda. 23 października zostało ono oficjalnie otwarte przez Członka Zarządu
Województwa Wielkopolskiego Marszałka Tomasza Bugajskiego. W spotkaniu
udział wzięło ok. 160 osób z całej Polski,
reprezentantów ZAZ, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i świata biznesu.
II OSSZAZ zostało zorganizowane
w odpowiedzi na liczne sygnały płynące
ze środowiska o konieczności spotkania
i przedyskutowania najważniejszych
z punktu widzenia ZAZ spraw, miejsca w systemie rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych
w Polsce. Podjęto wiele konkretnych,
trudnych tematów. W ciągu trzech dni
odbyły się liczne panele dyskusyjne,
debata o dobrych praktykach, osobne spotkanie księgowych i kadrowych,
spotkanie z prawnikami. Wiele tematów
wywołało burzliwe dyskusje. Powołane
jeszcze przed spotkaniem grupy tematyczne zobowiązały się dalej pracować
nad kwestiami, które okazały się najtrudniejsze i wymagają dalszej wnikliwej
analizy, w celu wypracowania rekomendacji i ekspertyz, które pomogą zakładom aktywności zawodowej w codziennym funkcjonowaniu.
Gospodarzem i organizatorem II Ogólnopolskiego Spotkania Sieciujące ZAZ
była Fundacja im. Królowej Polski
św. Jadwigi z Puszczykowa, która
m.in. prowadzi silny i prężnie działający
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Fundacja jest też inicjatorem kampanii promocyjnej Zakup prospołeczny,
członkiem – współzałożycielem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych
Przedsiębiorstw Społecznych, jednym

z partnerów projektu Wielkopolskie
Centrum Ekonomii Solidarności (WCES),
twórcą sieci Klubów Integracji Społecznej i wielu przedsięwzięć społecznych.
II Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące
Zakłady Aktywności Zawodowej było

dofinansowane ze środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Fundacja
im. Królowej Polski św. Jadwigi,
Puszczykowo

felieton

J

asiu, jako że starszy, tak mnie pouczał onegdaj latem: – Jaka jest
prawda na ten temat, to trudno mi teraz
powiedzieć, bo po tylu latach nikt chyba
nie wie dokładnie jak było i dlaczego tak
się stało, że dookoła tak się mówi. Wiem
tylko tyle, co rodzina opowiadała, najbliższa rodzina ma się rozumieć, czyli matka,
ciotki itd. A przecież oni na pewno mnie
nie okłamywali, co do tego jestem w stu
procentach pewien. I na pewno musiało tak być, jak oni mi opowiadali, nie raz
mi opowiadali. Nie zaraz żeby, dajmy na
to, bardzo często, ale na tyle na ile, że
szło wszystko dobrze spamiętać. Pewno słyszałeś o różnych historiach, ludzie
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czasami zmyślają takie cuda, że aż strach
tego słuchać, że podobno jakieś wojska
tutaj były i że niby dlatego tak się zaczęło
później mówić. Bzdura kompletna, bajka
i tyle. Jak mogło się tak stać, że od jakichś
żołnierzy zaczęto mówić o elegancie
z Mosiny, no powiedz sam. Widzisz, że nic
tutaj nie pasuje. Co ma piernik do wiatraka? To, co ja słyszałem i wiem, to cała
ta historia tyczy się krawców, rozumiesz
mnie, tylko krawców. Od nich się wszystko zaczęło i wszystko się zgadza i jest logiczne. Proszę ciebie, była kiedyś swego
czasu grupa krawców, bardzo dobrych fachowców i oni starali się trzymać pewien
poziom, kapujesz. Jak coś uszyli, wtedy

ZŁODZIEJSKI PROCEDER

Telewizor – złodziej czasu?
Z

nany polski kapitan żeglugi wielkiej, Karol Olgierd Borchardt, wspominał swoją służbę na transatlantyku „Polonia”, pływającym na linii Konstanca-Hajfa. W czasie wachty nocnej przysiadła się
do niego para narzeczonych, którzy chcieli w spokoju napawać się romantycznym
widokiem otwartego morza. W pewnym
momencie panna rozpoczęła rozmowę
z Borchardtem o tym, że statek napędzany jest siłą nieludzko męczonych
wioślarzy ciężko wiosłujących pod pokładem. Polski kapitan zdziwił się na słowa
rozmówczyni zwracając uwagę, że przecież statek płynie dzięki pracy maszyn.
Panienka jednak obstawała przy swoim,
podkreślając, że przecież sceny męczenia
biednych wioślarzy widziała „na własne
oczy w kinie”
Przytaczam tę nieco przydługą anegdotę by pokazać, jak wielką rolę w kreowaniu rzeczywistości ma obraz. W czasach powyższej opowieści (lata 30-te
XX wieku) nie było wprawdzie telewizji,
ale jak na dłoni można zobaczyć siłę oddziaływania kina. Skoro człowiek widział
coś „na własne oczy”, to przecież musi być
to prawdą! Podobnie można powiedzieć
o świadomości współczesnego człowieka,
który na każdym kroku bombardowany
jest obrazem wszelakiej maści: od reklam,
przez materiały prasowe i serwisy informacyjne po seriale, które sprytnie przemycają swoje treści. Trudno uznać, że cały
ten przekaz jest rzeczą neutralną. Obrazy
te świadomie wykorzystują wszelkie triki,
żeby wykreować w telewidzu jakieś postawy. Nie chcę w tym miejscu oceniać,
czy postawy te są dobre czy złe, chodzi
tylko o podkreślenie, że takie nasycenie

życia codziennego obrazem musi mieć
swoje konsekwencje.
Spotkałem się już z opiniami naukowców, którzy akcentują szkodliwy wpływ
takiego natłoku informacji na kształtowanie osobowości i wyobraźni człowieka.
Wspominany przeze mnie w poprzednim numerze Gazety ojciec Mieczysław
A. Krąpiec mawiał, że nigdy nie poszedł
do kina by obejrzeć ekranizację wielkich
dzieł polskiej literatury, ponieważ zepsułoby mu to jego wyobrażenie o bohaterach takich jak Andrzej Kmicic czy Tadeusz Soplica. Telewizja podaje gotowe
formuły i schematy, zwalniając człowieka
z myślenia i uruchamiania wyobraźni.
Chyba standardowa opinia człowieka,
który ogląda ekranizację jakiejś wcześniej
przeczytanej lektury brzmi: „książka lepsza”. Czytanie wydaje się być szczepionką na natłok wielu, często zupełnie nam
niepotrzebnych informacji. Pomyślcie sobie Państwo ile czasu zyskalibyście, gdyby chociaż na 24 godziny zrezygnować
z oglądania telewizji. Sam ostatnio praktykuję dłuższe przerwy w przesiadywaniu przed telewizorem i przyznać muszę,
że mają one zbawienne skutki.
Przede wszystkim człowiek może się
bardziej wyciszyć. Nikt go nie bombarduję nachalną informacją, nigdzie nie popędza, do niczego niepotrzebnego nie zachęca. Człowiek zyskuje więcej czasu dla
siebie i najbliższych. Nieustannie włączony telewizor wydaje się być zabójczy dla
pogłębiania relacji z drugim człowiekiem
– zamiast ściszyć odbiornik uciszamy drugiego człowieka, ponieważ akurat nam
przeszkadza i nie słyszymy rzekomo najważniejszych rzeczy. Żyjemy w czasach,

można było zaraz i z całym przekonaniem powiedzieć, że było to eleganckie.
Tak właśnie zaczęło się mówić potocznie
„eleganckie z Mosiny”. Ta grupa krawców
działała jakiś czas temu, ale wyrobili sobie
taką markę, że do dziś zostało. Proste, co?
I nie ma co więcej zmyślać.
Roman Czeski

gdy człowiek nieustannie goni za postępem technicznym, przyczyniając się przy
tym do pomieszania języków, zakłócenia
komunikacji z drugim człowiekiem. Budujemy sobie sami nową wieżę Babel.
Czy naprawdę warto aż tak bardzo gonić
w nieznane, żeby oddalać się od ludzi?
Niejednokrotnie można usłyszeć, że telewizor to „złodziej czasu”. Jest to jednak
dosyć specyficznie działający złodziej,
któremu sami otwieramy na oścież drzwi
własnego domu i wystawiamy na widok
wszystkie kosztowności. Sami pozwalamy mu na jego złodziejski proceder, zrzucając na niego winę za poniesione straty.
Polecam od czasu do czasu przeciwstawić się tak zrozumiałemu „złodziejstwu
czasu”, które dokonuje się tylko i wyłącznie za naszą wiedzą i zgodą. Może lepiej
po prostu zamienić telewizor na jakieś
nowe hobby?
Wojciech Czeski

Wystawa
Henryka
Pruchniewskiego

W

dniu 18 listopada 2013 r.,
o godz. 14.00 odbyło się
otwarcie wystawy w związku
z 200-leciem śmierci księcia Józefa
Poniatowskiego, wystawy ze zbiorów
Henryka Pruchniewskiego
z Mosiny. Pan Henryk jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Poznaniu, prowadzi rubrykę Kolekcjoner w naszej gazecie.
Miejsce wystawy - to Izba Pamiątek
Regionalnych w Kórniku, mieszcząca się w Ratuszu przy ul. Rynek 1.
Wszystkich chętnych zapraszamy do
zwiedzania.
(red.)
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Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57,
wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego:
262 470 034 zł, wg stanu na 28 grudnia 2012 r. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego na dzień 23 października 2013 wynosi 5,06%.
RRSO wyliczone zostało przy założeniach: całkowita kwota kredytu - 171 000 zł; kredyt
zaciągnięty na okres 26 lat, wniesiony wkład własny - 9%, oprocentowanie kredytu - 4,42%
wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu mieszkaniowego obowiązującej
w Banku (2,69%) i marży Banku w wysokości 1,73%, równa rata kapitałowo-odsetkowa
w wysokości 924 zł, całkowity koszt kredytu - 126 267 zł przy uwzględnieniu kosztów:
ubezpieczenie brakującego wkładu własnego w wys. 11% - 890 zł, ubezpieczenie
przejściowe na okres 6 m-cy - 593 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń
losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku - 171 zł, opłata miesięczna za otwarcie
i prowadzenie rachunku Eurokonto Mobilne - 0 zł, opłata miesięczna za kartę debetową
Debit Mobile wydaną do rachunku - 3,99 zł, opłata za kontrolę nieruchomości - 137 zł, wpis
hipoteki z podatkiem - 219 zł, prowizja od udzielenia kredytu 1,49% płatna gotówką. Bank
podejmuje decyzję o udzielenie kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności
kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego.

ROK ZAŁ.
ZAŁ 2001

SALON OKIEN i DRZWI
AUTORYZOWANY PARTNER:
A
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DIETETYK
Mosina, ul. Rzeczypospolitej 29
godz. przyjêæ: czwartek 17-20, sobota 9-12
Œrem, ul. Powstañców Wlkp. 4a
(Klub KSA Fitness Zone) - wtorek 16-20

mgr in¿. Ma³gorzata Andrzejczak
NAJLEPSZE OKNA

tel. 667 512 937

mgr in¿. Agnieszka Ludwiszewska

tel. 508 375 845
www.tudietetyk.pl
tudietetyk@gmail.com

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

GARBARSKA 8
MOSINA
STUDIO A
tel. 881 675 555

fryzjerstwo damskie
i męskie
 przedłużanie
i zagęszczanie włosów



usługi
rabatu na onem
% z tym kup
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GALERIA URODY
kosmetyka twarzy i ciała
tel. 530 50 60 66

wybrane
rabatu na twarz
usługi na

50%NOWOŚĆ

- kwas hialuronowy!

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Rowerem przez gminę
W niedzielę 27 października Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mosinie oraz Krąg Instruktorski „Elita” zorganizowali rodzinny rajd rowerowy.

W

ten jesienny dzień pogoda nie zawiodła i mimo brzydkiego przedpołudnia dzień okazał się pogodny, ciepły
i słoneczny. Trasa rajdu wynosiła 20 kilometrów, a punktem
startowym było Western City Rio Grande w Krosinku. Później
uczestnicy przejeżdżali ukończoną drogą do Krosna i dalej do
Drużyny, Nowinek, Pecnej, Baranówka i z powrotem do Krosinka. Podczas rowerowej podróży po uliczkach, ścieżkach
i leśnych duktach najbliższej okolicy można było zachwycić się
urokiem polskiej jesieni, podziwiać złociście przyozdobioną
roślinność i leśne zwierzęta. Na każdego uczestnika czekała
gorąca grochówka i kiełbaska z grilla. W rajdzie wzięło udział

60 rowerzystów w różnym wieku, od kilku do kilkudziesięciu
lat. Wszyscy cykliści mogli też wziąć udział w pikniku okolicznościowym, rywalizować w konkursie strzeleckim, organizowanym przez przedstawicieli Mosińskiego Bractwa Kurkowego i Mosińsko-Puszczykowskiego Bractwa Kurkowego, czy też
sprawdzić swoją wiedzę w konkursach wiedzy o gminie Mosina. Przy pomocy Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita zorganizowano punkt pomiaru ciśnienia i poziomu cukru,
a całe rodziny mogły rozegrać turniej w badmingtona. Atrakcją
pikniku był start balonu z sekcji balonowej Aeroklubu Poznańskiego, chociaż wiatr uniemożliwił lot balonu.
Uczestnicy rajdu wzięli udział w uroczystym otwarciu drogi
łączącej Krosno i Krosinko – ulicy Lipowej, którego dokonali
przedstawiciele władz samorządowych – Zofia Springer
Burmistrz Gminy Mosina, Waldemar Krzyżanowski Zastępca
Burmistrza i Waldemar Waligórski Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mosinie. W zorganizowaniu pikniku pomagał
Witold Styła.
(red.)

Hattrick Vanessy Machnickiej
P

o raz trzeci z rzędu zawodniczka
naszej Akademii Judo Poznań, Vanessa Machnicka wygrała Puchar Polski
Juniorek Młodszych w Judo, który odbył się w Bytomiu. Vanessa rywalizująca
w wadze do 48 kg nie dała szans swoim
przeciwniczkom w zdobyciu złotego
medalu. Chwilę niepokoju przeżyliśmy,
gdy w pierwszej walce przeciwniczka
z Krakowa założyła Vanessie dźwignię,
lecz nasza zawodniczka wyszła obroną
ręką z tego ataku i chwilę później rzuciła
przeciwniczkę na Ippon.
Druga walka odbyła się z zawodniczką – Izabelą Sochą, był zacięty bój i kolejny skuteczny atak na Ippon Soi Nage,
i awans do półfinału. Tam też już czekała
odwieczna rywalka z Krakowa – Karolina Bobilewicz. Zmieniona koncepcja na
tą walkę przyniosła efekt – Vanessa znalazła się w finale Pucharu Polski, gdzie
nie dała już żadnych szans zawodniczce
z Czarnych Bytom i po kilku sekundach
została triumfatorką kolejnego Pucharu
Polski. W nowej wadze natomiast wy-

stąpiła Oliwia Gawron, która walczyła
w +70kg, gdzie dobrze poradziła sobie
zawodniczkami tej kategorii wagowej.
Po pierwszej wygranej walce i przegranych dwóch kolejnych ciężkich bojach
Oliwia uplasowała się na miejscu piątym.

Młodziutka Agata Szafran nie miała
szczęścia w losowaniu i po dwóch przegranych pojedynkach odpadła z Pucharu.
Życzymy dalszej wytrwałości w doskonaleniu siebie. Rozwój zawodniczek wspiera Urząd Miasta Poznań.
Radosław Miśkiewicz
miskiewicz@akademiajudo.pl
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Rozmów o spółdzielni socjalnej w Mosinie ciąg dalszy
Zapowiadany wcześniej temat powołania w Mosinie spółdzielni socjalnej rozwija się w szybkim tempie. Najlepszym
tego dowodem są prowadzone równolegle rozmowy z osobami bezrobotnymi, zainteresowanymi pracą w spółdzielni
oraz przedsiębiorcami, którzy mogą wskazać obszary do
współpracy, jak i zapotrzebowanie na poszczególne usługi.

W

dniu 6 listopada 2013r. Urząd Miejski w Mosinie i Fundacja Współpracy Wzajemnej Barka spotkali się w Mosińskim Ośrodku Kultury z kilkudziesięcioma osobami bezrobotnymi, które przyszły na spotkanie informacyjne dotyczące
powołania przedsiębiorstwa społecznego, jakim właśnie jest
spółdzielnia socjalna. Podczas prezentacji zostały przedstawione zagadnienia związane z prawnym funkcjonowaniem spółdzielni, zasadami jej tworzenia, pracy czy obowiązkami członków. Mówiono także o dobrych praktykach, pokazujących, że
właściwie wybrany kierunek działania dla spółdzielni poprzez
dokładne rozpoznanie potrzeb rynkowych jest gwarantem powodzenia takiego przedsięwzięcia. Aby osiągnąć wspomniany
efekt, zarówno w dniu 5 listopada, jak i 6 listopada br. prowadzone były rozmowy z przedsiębiorcami odpowiednio – branży
turystycznej oraz firmami reprezentującymi pozostałe branże
z terenu gminy Mosina, podczas których podjęto starania zmierzające do wyszukania obszaru, w którym nowo powstająca
w spółdzielnia socjalna mogłaby znaleźć odbiorców swoich
usług, a tym samym mieć szansę na sprawne funkcjonowanie.
Proces tworzenia spółdzielni trwa. Osoby, które są zainteresowane wstąpieniem do spółdzielni proszone są o kontakt

z koordynatorem tego działania – Sergiuszem Szajek, telefon 609-943-683, s.szajek@wp.pl. Zachęcamy także przedsiębiorców do zastanowienia się nad możliwościami i obszarami
współpracy dla spółdzielni. Chętnych prosimy o przesyłanie
propozycji na adres e-mail: gci@mosina.pl.

Czym jest spółdzielnia socjalna? Jest to coraz bardziej popularna forma przedsiębiorstwa społecznego, w ramach którego m.in. osoby bezrobotne mają szansę na poprawę swojej sytuacji życiowej, poprzez podjęcie zatrudnienia
w spółdzielni i wspólną pracę na rzecz jej rozwoju. Cykl szkoleń rozpoczynający proces powołania spółdzielni rozpocznie
się w grudniu br. i będzie prowadzony przez Fundację Pomocy
Wzajemnej Barka. Rozpoczęcie działalności spółdzielni ma nastąpić w roku 2014.
(gci)

Stypendia Samorządu Gminy Mosina i Nagrody Burmistrza
Gminy Mosina dla dyrektorów szkół i nauczycieli 2013

7

listopada w Sali Kolumnowej Mosińskiego Ośrodka Kultury odbyło
się uroczyste spotkanie włodarzy gminy
z uczniami gimnazjów, nauczycielami, rodzicami i opiekunami najzdolniejszych
uczniów. Tematem przewodnim spotkania
było przede wszystkim nagrodzenie gimnazjalistów Stypendiami Samorządu Gminy Mosina.
Stypendia naukowe otrzymali uczniowie: Łucja Majchrzycka i Olga Lewandow-

ska – Zespół Szkół w Mosinie – Gimnazjum
nr 2, Andrzej Lemański i Wiktoria Zielonacka – Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Izabela
Witkowska – Zespół Szkół w Daszewicach
– Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach, Marcelina Skrzypczak i Patrycja Rejmaniak – Gimnazjum w Pecnej.
Stypendia dla uczniów szczególnie
uzdolnionych w określonej dziedzinie
otrzymali: Julia Dziaczyszyn – Gimnazjum
w Pecnej, Leszek Czajka – Gimnazjum nr 1
w Mosinie, Kacper
Balcerek-Kałek – Zespół Szkół w Mosinie – Gimnazjum
im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego
w Mosinie.
Po uroczystym wręczeniu uczniom aktów stypendialnych
oraz
upominków
Zofia Springer – Burmistrz Gminy Mosina wręczyła Nagrody Burmistrza na-

uczycielom, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w swoją pracę.
Otrzymali je: Kamila Pietrzak – nauczycielka Zespołu Szkół w Daszewicach, Bogumiła
Jankowska – nauczycielka Zespołu Szkół
w Krośnie, Elżbieta Stelmaszyk – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie,
Mariola Samborska – nauczycielka Zespołu Szkół w Rogalinku, Małgorzata Taraszkiewicz – nauczycielka Gimnazjum nr 1
w Mosinie, Marlena Tonińska – nauczycielka
Przedszkola nr 2 Wesołe Skrzaty w Mosinie.
Tydzień wcześniej- 28 października burmistrz gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniła Nagrodami Burmistrza
dyrektorów gminnych placówek oświatowych.
Nagrody Burmistrza Gminy otrzymali: Grażyna Bartkowiak – dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie, Katarzyna Jaszczak
– dyrektor Zespołu Szkół w Rogalinku,
Marianna Janik – dyrektor Przedszkola Nr 4
w Mosinie, Arkadiusz Jurek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Czapurach.
Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy...
(um)
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Byłem tylko kierowcą
Rozpoczynając cykl artykułów poświęconych papieżowi – bł. Janowi Pawłowi II nie
przypuszczałam, że historia, którą opowiedział dla gazety brat Marian Markiewicz ze
Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie zostanie tak dobrze przyjęta
przez czytelników. Co prawda była to historia nigdzie jeszcze nie publikowana, ale myślę, że jest to też dowód na wielką miłość i dumę z Papieża Polaka.

M

am teraz zaszczyt przedstawić
opowieść brata Stefana Kozicy
(także ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie), związaną
z Prymasem Tysiąclecia – Stefanem Kardynałem Wyszyńskim,. O więzi łączącej
Prymasa i Papieża napisano już wiele, pozwolę sobie tutaj zacytować tylko słowa
z książki „Beskidzka katedra Prymasa Tysiąclecia”, księdza Andrzeja Walczaka:
„Prymas Polski Stefan Wyszyński,
Mojżesz, który przeprowadził Polskę
przez „Morze Czerwone” spotykał się

Pawła II. Mówi o sobie, że był tylko kierowcą...
Ale tym, którego do pracy w Rzymie rekomendował sam prymas Wyszyński.
Bardzo ważną postacią i przyjacielem
Prymasa Tysiąclecia był arcybiskup Antoni
Baraniak.
– Pracowałem sześć lat u ks. arcybiskupa
Baraniaka w Poznaniu (wcześniej służyłem
w Katedrze Warszawskiej), opowiada brat
Stefan. – Był już bardzo chory, kiedy po raz
kolejny zawiozłem go do Krynicy na urlop,

Arcybiskup Baraniak był torturowany
nieludzko, ale nigdy nie załamał się i nigdy
nie mówił o tym, co przeżył w więzieniu.
– Nieraz prosiliśmy go, żeby spisał swoje
przeżycia. Nie chciał. Miał blizny na ciele
po przesłuchaniach, o których nie chciał
mówić nawet swojej lekarce. Wiem jednak, że w więzieniu codziennie był sprowadzany do piwnicy i wiele godzin stał po
kolana w fekaliach z kanalizacji... Opowiadał nam tylko raz jak był męczony i zmuszany do mówienia przeciwko Prymasowi.
Ks. biskup Jędraszewski podkreślał (napisał o nim książkę), że był męczennikiem za
życia.
Po półpaścu arcybiskup zachorował na
raka, rokowania były złe. Wtedy ks. prymas
Wyszyński, który znał mnie z Warszawy
poprosił naszego przełożonego, brata
Władysława Hołuba, żeby wysłał mnie
do Rzymu. Nie byłem już potrzebny arcybiskupowi Baraniakowi, a w Papieskim
Instytucie Polskim zabrakło kierowcy.
W czerwcu 1977 roku byłem już we Włoszech. Pojechałem na rok. Dwa miesiące
później zmarł ks. arcybiskup Antoni Baraniak.
Był człowiekiem na wskroś serdecznym,
szczególnie dla dzieci i młodzieży, dla
mnie jak ojciec. Miał taki zwyczaj, że dawał dzieciom czekoladki do ust, całował
je w czoła (dopiero by dzisiaj była afera).
A to był salezjanin, który po prostu kochał
dzieci.
W świetle dzisiejszych ataków na duchownych tamte zachowania, które były
całkiem normalne i akceptowalne, i nie
było w nich nic złego dzisiaj zapewne posłużyłyby do zohydzania Kościoła...

z kardynałem Karolem Wojtyłą w latach
1960 – 1967, te spotkania Prymas bardzo sobie cenił, twierdząc, że stracił dla
Niego głowę i dzięki Niemu przestał odczuwać męczące osamotnienie w swoich trudach...”. (Mowa tu o spotkaniach
w Siwcówce niedaleko Stryszawy, przyp.
aut.)
Brata Stefana Kozicę odwiedziłam
w Wonieściu, gdzie obecnie mieszka. Jest
już na emeryturze, pochodzi z Lubinia
w Wielkopolsce. Dwadzieścia lat swojego
życia spędził w Rzymie. Służył za czasów
trzech papieży Pawła VI, Jana Pawła I i Jana

do sióstr Elżbietanek. W tym samym dniu
jednak ks. arcybiskup zachorował na półpasiec. Wróciłem po niego i przywieźliśmy go
z powrotem do Poznania. Umierał cały rok.
W latach pięćdziesiątych, kiedy kardynała Wyszyńskiego władze Polski Ludowej
przetrzymywały w więzieniu, arcybiskupa
Baraniaka także zaaresztowano. Komuniści chcieli go zmusić do zeznań przeciwko
Wyszyńskiemu, tak jak przeciwko biskupowi Czesławowi Kaczmarkowi zeznawali
niektórzy księża kieleccy, zmuszani torturami (biskup Kaczmarek parę lat temu został zrehabilitowany, a był rzekomo szpiegiem Watykanu...).

– Ks. Prymas Wyszyński podczas Milenium w 1966 roku wypowiedział, pamiętam, znamienne słowa o nim: „Mam
przyjaciela prawdziwego, to właśnie ten
przy ołtarzu”. Zresztą prymas Hlond umierając właśnie księdzu Baraniakowi, który
był jego sekretarzem, a potem tą funkcję
pełnił przy Prymasie Tysiąclecia powierzył
swą ostatnią wolę, aby jego następcą został kardynał Wyszyński.
Prymas Tysiąclecia
– Pierwsze moje spotkanie z ks. prymasem Stefanem Wyszyńskim miało miejsce
w kwietniu 1966 roku, gdy Prymas wraz
z całym Episkopatem przyjechał do Poznania na obchody 1000 – lecia chrztu Polski.
Przywieziono wtedy kopię obrazu Matki
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Bożej Częstochowskiej, która do dziś wędruje po ojczyźnie.
Gdy ks. prałat Borowiec – kapelan ks.
prymasa Wyszyńskiego zawołał mnie, aby
zabrać pelerynę Prymasa od ołtarza miałem okazję przywitać się z nim, powiedział
do mnie wtedy: „Synu, Bóg zapłać”. Minęło
47 lat, a słowa te wciąż słyszę...
– W latach 1966 – 1969, kiedy pracowałem w Katedrze Warszawskiej bardzo często widywałem ks. prymasa Wyszyńskiego, gdyż przez cały rok 1966 przychodził
do Matki Bożej Częstochowskiej na Apel
Jasnogórski, aby łączyć się w modlitwie
z Jasną Górą. Brały w tym udział wielkie
rzesze ludzi. W różnych uroczystościach
ks. Prymas wygłaszał piękne, długie, patriotyczne kazania, podtrzymujące naród
na duchu. Słuchaliśmy go z wielką radością. Przyjeżdżali na nie specjalnie różni
dziennikarze, także przedstawiciele radia
Wolna Europa. Prymas często w czarnej
sutannie, sam i bez żadnej obstawy przychodził do Katedry, aby porozmawiać
z ludźmi i dziećmi. Przychodził także i do
nas na rozmowy, ciepłe i serdeczne.
Kiedy brat Stefan pracował już w Poznaniu (od 1969 r.), w rezydencji ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka spotkał zacnych
i szlachetnych ludzi, m.in. ks. prałata Edwarda Majkę, obecnego proboszcza kościoła
św. Mikołaja w Mosinie, o którym mówi:
– Zawsze radosny szczery i z wielkim sercem. I z ogromnym poczuciem humoru.
– Poznaliśmy się, gdy ks. Majka walczył
o kaplicę w szpitalu przy Lutyckiej. Akurat
piętro wyżej, dokładnie nad przyszłą kaplicą mieściła się sala operacyjna i trwała
operacja. Ks. Majka w roboczym ubraniu
kuł ścianę pod Tabernakulum. W pewnym
momencie przybiegł lekarz i z oburzeniem
zapytał: - Kto panu pozwolił tutaj tak hałasować? Ks. Majka odpowiedział spokojnie:
– Ksiądz, bo tu ma być kaplica. – A gdzie
jest ten ksiądz? – Ja nim jestem... Później
lekarz z księdzem bardzo się zaprzyjaźnili.
Do dzisiaj ks. proboszcz jest honorowym
członkiem zarządu tego szpitala.

Brat Stefan z Ojcem Świętym. Fot. Arturo Mari

Brat Stefan w Rzymie, lata 1977-2001
Pracował w Papieskim Instytucie Polskim, gdzie zatrzymywali się biskupi polscy i ks. prymas Wyszyński.
– Ks. prymas Wyszyński jeździł do Rzymu
pociągiem (nie lubił latać). Podróżowali
z nim dostojnicy kościelni, tzw. dyplomatycznym wagonem. Wcześniej, kiedy pracowałam jeszcze w Poznaniu jeździłem po
nich na Dworzec Gdański w Warszawie,
żeby przywieźć kilkadziesiąt paczek (książki, żywność i inne rzeczy dla zakonów).
Była to jedyna okazja, żeby coś z tych za-

Brat Stefan Kozica, Wonieść, listopad 2013
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kazanych przedmiotów przemycić do kraju. W tym samym czasie, kiedy przyjeżdżał
pociąg z Wiednia, na drugich torach stał
pociąg jadący do Moskwy. Nieraz widziałem jak z niektórych wagonów pociągu
moskiewskiego robiono zdjęcia podczas
odbierania tych paczek. Były intrygujące
dla służb specjalnych, bo przecież nie mieli wstępu do wagonu dyplomatycznego.
Po Rzymie woził także razem z prymasem Wyszyńskim kardynała Karola Wojtyłę. Dopiero przez ostatnie dwa lata Prymas
dał się namówić na podróże samolotem.
Na ogół zatrzymywał się w Papieskim Instytucie Polskim, a kardynał Wojtyła w Papieskim Kolegium Polskim.
– Służyłem duchownym, zawożąc ich
tam, gdzie potrzebowali. Tak było do sierpnia 1978 r., kiedy zmarł Ojciec św. Paweł VI.
Na uroczystości pogrzebowe i konklawe
przybył ks. prymas Wyszyński. Codziennie
po kolacji w Papieskim Instytucie Polskim
zawoziłem go do ogrodów watykańskich.
Prymas chodził godzinę alejkami, spotykając się i rozmawiając z różnymi biskupami i kardynałami. Zresztą, gdzie tylko się
pojawiał, nie tylko ludzie, ale i starsi biskupi podchodzili, aby ucałować rękę prymasa Polski, więźnia komunistycznego.
Podczas uroczystości w Bazylice św. Piotra w Watykanie nawą główną do ołtarza
przechodzili różni kardynałowie. Panowała cisza, czasami były szepty. Ale gdy kroczył nasz Prymas ludzie wstawali z miejsc,
były gromkie oklaski i wołano: E viva Cardinale Wyszyński, E viva Polonia.
W Instytucie Polskim Prymas przyjmował też gości i interesantów, którzy nie
mieli wstępu do ojczyzny. Był to m.in. ks.
prałat Zdzisław Peszkowski, który cudownie ocalał od śmierci w Ostaszkowie – Ka-

Prymas Stefan Wyszyński

tyniu i który zawsze podkreślał, że zginęło tam tylu zacnych Polaków. Przybywał
też do Prymasa ks. Franciszek Blachnicki
z Niemiec (obecnie sługa Boży), któremu
zabrano paszport i wypędzono z kraju.
To on założył Ruch Światło – Życie i zgromadzenie sióstr, tzw. „Blachniczanki”. Popierał go szczególnie kardynał Wojtyła.
Przyjeżdżała Polonia z całego świata,
aby usłyszeć słowa otuchy i otrzymać błogosławieństwo Prymasa Tysiąclecia, który
błogosławił też małżeństwa i chrzcił dzieci.
Kobieta trzymająca się oślego ogona
Co roku ks. Prymas odwiedzał Monte
Casino i cmentarz wojskowy w Bolonii
oraz Loretto. Zawsze ks. prałat Franciszek Mączyński, który był rektorem w Papieskim Instytucie Polskim organizował
dwu, trzy dniowe wycieczki z noclegiem

„Królem elekcyjnym pieśniarzy
na rok 2013 został Remigiusz Szuman”

R

emigiusz Szuman z Mosiny 26 października, na I Festiwalu
Pieśniarzy Niepokornych we Wrocławiu zdobył pierwszą nagrodę. Jest ona tym bardziej zaszczytna, że laureatów wybierali
spośród siebie sami uczestnicy.
Festiwal był „konfrontacją pomiędzy twórczością cenionych, popularnych poetów, a poetami niepopularnymi, których dokonania
twórcze nie zostały docenione lub były celowo ignorowane przez
wydawnictwa i krytyków”. Gościł m. in. bardów – Kołakowskiego,
Kowalskiego, Kołakowskiego oraz Volodia. Poświęcony był piosence autorskiej, poezji śpiewanej oraz wszelkim jej odmianom.
– Poezja śpiewana, mimo że nie jest medialnie nagłaśniana, nie ma
jej na listach przebojów stacji radiowych, ma się dobrze – mówi Janusz Kasprowicz z Projektu Volodia, współorganizator pierwszego Festiwalu Pieśniarzy Niepokornych. – Ten świat żyje nadal i ma
swoich wiernych wyznawców. Wciąż są artyści, którzy tworzą pod
prąd i nie idą za modą. Nie brakuje też publiczności chcącej posłuchać

w hotelu przy sanktuarium w Pompei lub
u sióstr Elżbietanek na Capri. Pamiętam,
jechaliśmy kiedyś wysoko w górach, kiedy
Prymas zapytał mnie, czy mam aparat fotograficzny. Nie miałem.
– Zobacz Stefan, powiedział uśmiechając się. – Mielibyśmy zdjęcie miesiąca.
Drogą szedł osioł obładowany drewnem, na nim siedział Włoch, a za nim
maszerowała kobieta także obładowana
drewnem, trzymając się oślego ogona...
Innym razem ks. Prymas, widząc mężczyzn
pijących rano wino przed barem, zapytał
ich o żony. Odpowiedzieli, że pracują
w polu... Interesowało go wszystko, w ten
sposób odpoczywał. Ale wszędzie biło od
niego dostojeństwo, był takim Abrahamem dla Polaków.
Po śmierci Jana Pawła I, kiedy w październiku 1978 roku papieżem został Jan
Paweł II, ks. Prymas wziął mnie na rozmowę i w imieniu ks. rektora Mączyńskiego
poprosił, abym został w Rzymie, bo praca
moja została dobrze oceniona. Byli tam
wtedy księża studenci, siostry służebniczki z Lubonia-Żabikowa. Zgodziłem się
z radością.
Kiedy przyjeżdżał do Rzymu zawsze
przytulał nas do serca, pytał, czy nie tęsknimy za krajem. Do mnie mówił zawsze:
„Trzymaj się Stefanie, Sefcie są dobrzy...”.
Ostatnie dwie podróże odbył samolotem. Swoją pracę w Rzymie zakończyłem
w sierpniu 2001 roku z powodu choroby.
Po mojej ostatniej Mszy św. u Ojca Świętego Jana Pawła II podszedłem do Niego
i ks. biskup Dziwisz powiedział: Brat Stefan
przyszedł się pożegnać, bo na stałe wyjeżdża do Polski. Ojciec Święty uścisnął mnie
i rzekł: „Ty wyjeżdżasz, a ja zostaję...”
Elżbieta Bylczyńska

czegoś nowego, ale także twórców zapomnianych, pomijanych przez
wytwórnie płytowe i media.
Roman Kołakowski – poeta, pieśniarz, kompozytor, tłumacz,
reżyser teatralny, autor wielkich widowisk estradowych. Autor
tekstów piosenek wykonywanych przez Voo Voo, Kazika, Michała
Bajora, Justynę Steczkowską czy Piotra Rubika. Wieloletni dyrektor Przeglądu Piosenki Aktorskiej.
Jacek Kowalski – pieśniarz, sarmata, poeta, tłumacz literatury
starofrancuskiej, autor licznych książek i płyt CD
Andrzej Kołakowski – bard, poeta, pedagog, publicysta, nauczyciel akademicki.
CzubsoN & DJ Prestiż – przedstawiciele młodej, polskiej sceny
hip-hopowej
Projekt Volodia – zespół goszczący na wielu znaczących wydarzeniach muzycznych i kulturalnych w całym kraju, znany z niekonwencjonalnych i brawurowych aranżacji utworów Włodzimierza Wysockiego, Toma Waitsa, Leonarda Cohena, Tiger Lillies.
Red.
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Pierwsze sukcesy uczniów z Mosiny
w VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej
Znane są już wyniki pierwszego, szkolnego etapu VI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. 534 z prawie 7 tys.
uczniów, którzy podjęli tegoroczne wyzwanie zmierzy się
w etapie okręgowym. Jego zwycięzcy zawalczą o bezpłatne
studia, staże, praktyki i cenne nagrody w marcowym finale,
który odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki –
Organizatora olimpiady.

P

onad pół tysiąca przyszłych logistyków z sukcesem pokonało pierwszy etap VI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Awans do drugiego etapu wywalczyli ci, którzy najlepiej odpowiedzieli na 25 testowych pytań z zakresu podstaw
logistyki oraz roli transportu i spedycji. Wśród nich znalazło się
aż 13 reprezentantów Zespołu Szkół w Mosinie.
W etapie okręgowym pozostały 132 szkoły ponadgimnazjalne – technika, ogólniaki i szkoły zawodowe ze 121 miast z całej
Polski. Najliczniej reprezentowane jest województwo mazowieckie – do dalszych zmagań zakwalifikowało się stamtąd aż
84 uczniów, a z województwa wielkopolskiego wystartuje ich
łącznie 56. Przed nimi miesiąc przygotowań do kolejnego starcia – w etapie okręgowym poprzeczka wędruje wyżej – 25 pytań
testowych wielokrotnego wyboru i 50 punktów do zdobycia.
– Pokonanie prawie 7 tysięcy konkurentów to prawdziwy
sukces, nie tylko zakwalifikowanych uczniów, ale także ich nauczycieli – mówi Alicja Gruszczyńska, rzecznik prasowy Wyższej
Szkoły Logistyki. – Trudno o lepszą motywację do dalszej nauki
i pracy. Udział w olimpiadzie to nie tylko walka o wynik, to szansa na dobry początek kariery zawodowej w logistyce oraz studia
w prestiżowej uczelni logistycznej.
Drugi etap odbędzie się 5 grudnia w kilkunastu ośrodkach
okręgowych. Finał olimpiady, do którego zakwalifikuje się ścisła czołówka młodych logistyków, będzie miał miejsce tradycyj-

nie w Poznaniu, siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki, 7 marca.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi
4 kwietnia 2014 r.
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest organizowana
przez Wyższą Szkołę Logistyki od 2008 roku. Jej celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką logistyczną, ocena praktyczna programów nauczania w szkołach
ponadgimnazjalnych, stopnia ich zrozumienia i przyswojenia
przez uczniów oraz podnoszenie poziomu kształcenia. Olimpiada jest jedynym w Polsce turniejem tematycznym z dziedziny
logistyki, którego laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Honorowym Patronem olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej. Partnerem Merytorycznym
jest Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.

Niecodzienna wizyta
Co zrobić, żeby zostać pilotem wojskowym?
Na to pytanie i wiele innych udzielał odpowiedzi mjr Rafał Felcenloben, który spotkał się
z uczniami Szkoły Podstawowej w Pecnej.
a niecodzienna wizyta szefa sekcji wychowawczej w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach była okazją do porozmawiania
o pracy pilotów samolotów wielozadaniowych
F-16 oraz żołnierzy z 31. BLT.
Mjr Rafał Fencenloben przekonywał, że naukę warto zacząć wcześnie, bo droga kariery
w lotnictwie jest dość długa. Jeśli teraz młodzi
ludzie zobaczą, z czym wiąże się zawód żołnierza pilota, łatwiej będzie im później podjąć decyzję, czy rzeczywiście to jest to, co chcą w życiu robić. Mjr Felcenloben wprowadził uczniów
w lotniczy świat sprzętu wysokościowo-ratowniczego prezentując wyposażenie pilota F-16,
zdjęcia oraz filmy.
Spotkanie to było nagrodą za zaangażowanie
uczniów i ich opiekunów w akcję „Sprzątamy
lasy, parki, tereny zielone”, którą zorganizował
w dniach 21-25 czerwca 2013 r. Urząd Miejski
w Mosinie.

T

Jej uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych w: Daszewicach, Krośnie, Pecnej, Krosinku i Czapurach oraz gimnazjów z: Daszewic,
Pecnej i Mosiny (Zespół Szkół ul. Sowiniecka)
oraz dzieci z przedszkola we Wiórku.
Uczniowie i ich opiekunowie porządkowali
tereny leśne w Daszewicach przy szkole, teren
Parku Strzelnica w Mosinie, w Krośnie plac zabaw oraz teren ul. Leśnej, teren leśny w okolicy
Wiórka, las Karolewo, las wzdłuż ul. Głównej
do ul. Różanej w Pecnej,
lasy po obu stronach
drogi Mosina-Czempiń
oraz drogę w kierunku
Grzybna. Na terenie WPN
w Krosinku porządkowana była droga spacerowa
do Ludwikowa, natomiast
w Czapurach młodzież
porządkowała
drogę
wzdłuż ul. Poznańskiej,
parking przy ul. Promowej oraz teren przy Figurze.

Alicja Gruszczyńska
Rzecznik prasowy WSL

Z informacji, jaką uzyskaliśmy z Zakładu Usług
Komunalnych w Mosinie, najwięcej śmieci zebrała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Pecnej,
Zespołu Szkół w Krośnie, Szkoły Podstawowej
w Krosinku oraz Szkoły Podstawowej w Daszewicach. Wszyscy uczestnicy mimo niesprzyjającej aury niezrażeni kaprysami pogody chętnie
brali udział w porządkowaniu.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z lasami państwowymi Nadleśnictwem Konstantynowo uczestnicy akcji „Sprzątamy lasy, parki, tereny zielone” otrzymali sadzonki drzew gatunku
grab.
(um)
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Wyjazdy m. in. na:


wesela
pogrzeby
 imprezy sportowe
 imprezy integracyjne itp.
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500 743 125








malowanie
szpachlowanie
p³ytkarstwo
uk³adanie paneli
monta¿ p³yt
gipsowo-kartonowych
itp.

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!
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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

reklama
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Zapraszamy

na bezpłatne konsultacje
prawno-obywatelskie
Zapraszamy mieszkańców
i mieszkanki Wielkopolski,
bez względu na status
społeczny i ekonomiczny,
do skorzystania z bezpłatnej
pomocy prawnej

Poznań, ul. Bukowska 27/29
tel. 61 624 28 92
porady.poznan@wrk.org.pl
wt. 12.00 -20.00, śr.12.00-20.00, czw. 12.00 -18.00
Brodnica 41, Urząd Gminy, pok. nr 9
tel. 61 622 26 90
porady.brodnica@wrk.org.pl
czw. 15.00 -18.00

www.poradyprawne.wrk.org.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

wywiad
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„...Bo ludzie mniej się dziwią, gdy ktoś jest oryginałem w złem, niż kiedy w dobrem chodzi własnymi drogami.
Pierwszego potępiają, ale nie przestają brać na serio. Z drugiego... się śmieją”. (S. Kasznica – „Rozważania”).

Nie udało się utopić wszystkiego w błocie
Z Teresą Krokowicz z Poznania, autorką książki „Co pozostało? O rodzinach Kaszniców, Durskich i Szymańskich”
rozmawia Elżbieta Bylczyńska.
– Napisała Pani książkę, pokazującą
m. in. mieszkańcom Mosiny, że żyli tutaj
ludzie, którzy zapisali piękną kartę w historii Polski. I jeżeli szukamy wzorów do
naśladowania i autorytetów – zwłaszcza dla młodzieży – mamy je w zasięgu
ręki. Rodzina Kaszniców to ludzie nieprzeciętni i wybitni: prawnik – profesor
Stanisław Wincenty Kasznica i jego syn
Stanisław Józef Kasznica, ostatni Komendant Narodowych Sił Zbrojnych,
zamordowany przez władze komunistyczne w 1948 r. Jego szczątki zostały
odnalezione dopiero w tym roku na
powązkowskiej Łączce i zidentyfikowane dzięki próbkom DNA pobranym od
młodszej siostry – Eleonory Kasznicy,
a Pani cioci, mieszkającej w Warszawie.
– Pomysł napisania książki zrodził się
w październiku ub. roku. Przyczynił się do
tego odnaleziony w domowych zbiorach
list, napisany 30 lat temu do mojej mamy
przez Eleonorę Kasznicę oraz nawiązany z
nią kontakt. Po zapoznaniu się z tragicznymi losami jej rodziny postanowiłam ocalić
od zapomnienia to, co było ważne i dobre
w ich życiu oraz w życiu naszych dziadków
i rodziców, a co zapewne chcieliby przekazać potomnym.
– Działa Pani w Stowarzyszeniu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
które pielęgnuje pamięć o zacnych postaciach, absolwentach tej szkoły.
– Z „Marcinkiem” związana jestem od
pokoleń. Mój dziadek – dr Zygmunt Szymański był jednym z organizatorów i profesorów tej szkoły. Kiedy zaczęłam mówić
w środowisku poznańskim o profesorze
Kasznicy i losach jego rodziny okazało się,
że jest ona praktycznie nieznana. ,,Czerwone światełko” zapaliło mi się wówczas,
kiedy odkryłam, że młodzi Kasznicowie
Jan i Stanisław byli absolwentami „Marcinka”. To był listopad 2012 roku, a w maju
2013 r. mijała właśnie 65. rocznica śmierci Stanisława Józefa Kasznicy – ostatniego
komendanta NSZ. Przywrócenie pamięci
o Kasznicach stało się wielkim wyzwaniem
– na realizację książki i przygotowanie obchodów miałam zaledwie pół roku. Dzięki
wielkiemu wsparciu bliskich mi osób udało
się szczęśliwie wydać książkę, odsłonić pa-

miątkową tablicę przed gmachem naszego
liceum, zorganizować wystawę w gmachu
szkoły. 11 maja 2013 roku byliśmy świadkami pięknej i wzruszającej uroczystości,
której przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski, nasz absolwent.
– W ten sposób przywraca Pani pamięć o ważnych postaciach i faktach,
które próbowano usunąć z pamięci narodu. Po latach zakłamywania historii
można o nich mówić...
– Jesteśmy to winni żyjącym członkom
rodzin pokrzywdzonych przez reżim komunistyczny. Eleonora Kasznica skierowała do
licznie zgromadzonych przed ,,Marcinkiem”
osób słowa wdzięczności i radości za to, że
po wielu latach przywracana jest pamięć
o ludziach, którzy oddali całe swoje życie
w służbie ojczyźnie, dla których wartości
takie jak honor, dobro wspólne, ,,służba”
i wiara były fundamentem funkcjonowania
państwa i rodziny.
– Profesora Kasznicę i pozostałych
bohaterów Pani książki łączyły pewne
wspólne cechy.
– Są wartości, które bronią się same
i nigdy nie dezaktualizują – to kodeks honorowy i moralny. Przecież przed II Wojną
Światową walka między różnymi opcjami
politycznymi była zaciekła. Obserwując dzisiejszą rzeczywistość można powiedzieć,

Prof. Stanisław Wincenty Kasznica, fot. z archiwum
rodzinnego

że historia lubi się powtarzać. W profesorze Kasznicy zafascynowało mnie to, co
starałam się pokazać w książce również poprzez przedstawienie pozostałych rodzin,
Durskich i Szymańskich. Byli to ludzie stali
w swoich poglądach. Obecne czasy sprzyjają ciągłemu poszukiwaniu... Właściwie nie
wiadomo czego. To co stałe jest po prostu
spokojem czystego sumienia. Taki był profesor Kasznica. W momencie, kiedy zorien-

Ślub Marii Durskiej i Jana Kasznicy, fot. archiwum rodzinne
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tował się, że nie może już realizować się na
scenie politycznej, gdyż tamten układ mu
nie odpowiadał, usunął się, działał jednak
dalej jako rektor, dziekan, wykładowca i wychowawca młodzieży na uniwersytecie.
– O tym, że z rodziną Kaszniców wiążą
się ważne wydarzenia dla Polski i Poznania wie niewiele osób. Profesor Stanisław Wincenty Kasznica po odzyskaniu
niepodległości w 1918 roku budował
tutaj zręby państwa polskiego. Był senatorem RP i rektorem Uniwersytetu
Poznańskiego.
– W 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość odżyło życie polityczne
i społeczne, powstały nowe stronnictwa
i partie. Polacy zaczęli szukać swojego miejsca w nowej rzeczywistości. W narodzie budził się entuzjazm i wola szybkiej odbudowy kraju. Do Poznania z najodleglejszych
zakątków Rzeczypospolitej przyjeżdżały
transporty Polaków, którzy chcieli przywrócić polskość na terenach zaboru pruskiego.
Z Wilna, Lwowa, Stanisławowa wyruszały
pociągi, którymi przybywała lub wracała
polska inteligencja i polscy przedsiębiorcy,
gotowi tworzyć fundamenty pod budowę
silnego państwa.
Profesor Stanisław Wincenty Kasznica,
wybitny naukowiec, ceniony wykładowca,
poseł na Sejm Krajowy przybył do Poznania w 1920 roku ze Lwowa na zaproszenie
Uniwersytetu Poznańskiego. Zamieszkał
z rodziną w służbowym mieszkaniu przy
ul. Grottgera 2 m. 3 i zaczął organizować
od podstaw Wydział Prawno-Ekonomiczny
uczelni.
– Jego losy wiążą się także z Mosiną.
– Profesor wybudował dom w Krosinku
koło Mosiny, którego budowę ukończono
w 1938 roku.
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W 1947 roku, po aresztowaniu syna Stanisława, został relegowany z uczelni na
karną, najniższą emeryturę i zamieszkał
w Krosinku na stałe. To był wyjątkowy dom,
jak wspomina jego córka: „Przyjeżdżali koledzy, przyjaciele i młodzi ludzie, aby wymienić poglądy, umocnić postawy, wchłonąć specyficzną atmosferę domu, którą
oboje rodzice stworzyli”. Po śmierci Profesora dom przekazano oo. Dominikanom,
którzy pomagali Kasznicom w trudnym
okresie represji, kiedy zmagali się z osobistą tragedią (proces i śmierć syna) oraz ze
zwyczajną biedą. Profesor był człowiekiem
głęboko wierzącym, zaangażowanym
w życie religijne, bardzo szanowanym, zaprzyjaźnionym z kardynałem Augustem
Hlondem. To oni byli promotorami powrotu Dominikanów do Poznania. W tym roku
w kościele oo. Dominikanów odsłonięto
tablicę poświęconą ich pamięci.
– Przed aresztowaniem syna dom
Kaszniców w Krosinku był obserwowany, widywano ubeków ukrywających się
w trawie, pamiętają to jeszcze najstarsi
mieszkańcy. Był to czas, kiedy aparat
bezpieczeństwa skazywał na śmierć
przeciwników rządów Stalina w Polsce.
Skazano m.in. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, rotmistrza Witolda Pileckiego i właśnie płk Stanisława Józefa Kasznicę, który został stracony 12 maja 1948
r. w więzieniu mokotowskim, zginął od
strzału w tył głowy.
– Trudno wyobrazić sobie większy dramat dla rodziny połączonej bardzo silnymi
więzami. Eleonora bardzo kochała swego
przyrodniego brata. Po ogłoszeniu wyroku,
na ostatnim widzeniu w więzieniu bardzo
rozpaczała i powiedziała wtedy: „Dopadnę
tego drania, który na ciebie doniósł”. A on
objął ją i zaprotestował: „Siostro, nie masz

Stanisław Józef Kasznica zdjęcie z procesu, fot. z Archiwum IPN

Teresa Krokowicz

prawa oceniać ludzi, jeżeli nie wiesz, przez
co przeszli”. Stanisław wiedział, co mówi,
gdyż stosowano wobec niego wyjątkowo
bestialskie metody śledcze, o czym wspominali świadkowie i współwięźniowie. Nikt
z nas nie wie, jak zachowałby się podczas
tortur i maltretowania...
Dopiero w 1992 roku płk Stanisławowi
Józefowi Kasznicy przywrócono należne
miejsce wśród zasłużonych Polaków XX
wieku. Kiedy w lutym tego roku Eleonora
dowiedziała się, że szczątki jej brata zostały
odnalezione na powązkowskiej Łączce, powiedziała: „Nie udało im się utopić wszystkiego w błocie...”.
– Profesor Kasznica miał pięcioro dzieci, dwóch synów Stanisława (komendanta) i Jana z pierwszego związku z Amelią
z Malewskich, która zmarła młodo, i troje z drugiego.
– Amelia umierając miała 44 lata. Przed
śmiercią zdążyła poprosić swoją wiele lat
młodszą i niedawno owdowiałą siostrę
Eleonorę z Malewskich - Merak, by ta po jej
śmierci zaopiekowała się Profesorem oraz
ich synami i wyszła za niego za mąż. I tak
się stało. Małżeństwo było udane i szczęśliwe, złagodziło ból synów po stracie matki. Eleonora urodziła troje dzieci: Andrzeja,
Wojciecha i Eleonorę, o której rozmawiamy.
Rodzicom udało się przekazać dzieciom to,
co najważniejsze: miłość, szacunek do ludzi
i ojczyzny, poczucie obowiązku i odpowiedzialności oraz wiarę w Boga.
Jan Kasznica zginął w bitwie nad Bzurą
w 1939 roku. Stanisław Józef także uczestniczył w walkach nad Bzurą i pod Laskami, przeżył, przedostał się do Warszawy
i walczył w obronie miasta. Pozostałe dzieci
walczyły w Powstaniu Warszawskim. An-

wywiad
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drzej cudem uniknął śmierci. Po wojnie, w
1946 roku wstąpił do zakonu dominikanów. Wojciech pozostał na Zachodzie i wyjechał do USA. Najmłodsza Eleonora żyje
i mieszka w Warszawie.
W 1956 roku, w wyniku zmian politycznych profesor Kasznica, autor Polskiego
prawa administracyjnego, które wraz z usunięciem go z życia naukowego uznano za
książkę szkodliwą, za„wytwór myśli burżuazyjnych”, został przywrócony do pracy na
uniwersytecie. Był już mocno schorowany,
zmarł w wieku 84 lat w 1958 roku. Został
pochowany na cmentarzu w Mosinie.
– Losy rodziny Kaszniców splatają się
z losami rodzin Durskich i Szymańskich
– Maria Durska, siostra Pani mamy, była
żoną Jana Kasznicy. Natomiast dr Zyg-

munt Szymański, teść Pani mamy, zasłynął m.in. jako świetny przedsiębiorca.
Prowadził znaną cegielnię w majątku
Rudnicze na Górczynie.
– Tak, to prawda. Mój dziadek był wielkim
patriotą i mądrym człowiekiem. Był przekonany o tym, że Polska powinna być oparta
na czymś trwałym, wiedział, że bez przemysłu jako kraj niewiele będzie znaczyć. Cegielnię kupił w 1925 r. i dzięki sprawnemu
zarządzaniu udało mu się ją rozbudować
i unowocześnić tak, że stała się ona jedną z najbardziej wydajnych w Wielkopolsce. Po II wojnie światowej cegielnia była
w 50 procentach zniszczona. Aby ją odbudować trzeba było zainwestować ogromne środki. Mając zapewnienie władz, że
cegielnia nie zostanie znacjonalizowana
moja rodzina podjęła ten ogromny trud

Cegielnia Rudnicze, fot. archiwum rodzinne

Kronika policyjna IX-X 2013
Czapury
 Nieletni sprawcy zniszczyli urządzenia na placu zabaw na
szkodę gminy Mosina. Sprawcy czynu przyznali się do winy,
sprawę skierowano do sądu dla nieletnich.
 We wrześniu skradziono samochód osobowy marki Audi A3.
Krosno
 Z terenu bloków skradziono Volkswagena Golfa. Policjanci
podczas czynności operacyjnych ustalili, że kradzieży dokonali mieszkańcy Poznania, którzy samochody te sprzedawali
na części na jednym z portali aukcyjnych. Paserzy zostali zatrzymani.
Mosina
 Policjanci złapali na gorącym uczynku złodziei dokonujących
kradzieży w markecie Tecso.
 Na stacji paliw PKN Orlen skradziono paliwo, nieustaleni do-

i cegielnię ponownie uruchomiono w 1947
roku. Dzięki jej produktom odbudowano
wiele zabytków, w tym Katedrę Poznańską,
dla której ręcznie wyrabiano specjalne gotyckie kształtki. Niestety 15 czerwca 1950
cegielnia mimo wcześniejszych zapewnień
została przejęta pod przymusowy zarząd
państwowy. Nie muszę tłumaczyć, jaki to
był cios dla dziadka i całej rodziny.
– W swojej książce Teresa Krokowicz
zachęca także wszystkich, którzy mogą
ocalić od zapomnienia jakiekolwiek pamiątki.
– Do dawania świadectwa przeszłości
i chronienia historii. Do szperania w archiwach rodzinnych. Wbrew temu, co się
powszechnie sądzi jest też wielu młodych
ludzi (i na szczęście jest ich coraz więcej),
którzy widzą coś ponad „kasę, furę i komórę”. Mają swoje marzenia, są ambitni, pracowici, ale wiedzą, co w życiu ma wartość. To
właśnie z myślą o nich napisałam tę książkę.
– O tym, jakie to ważne niech świadczy list napisany do Pani po ukazaniu się
książki:
„Serce rośnie, widząc jak pamięć o tych,
którzy najbardziej są jej godni, dzięki takim
ludziom jak Pani jest przywracana. A pamięć
to nieśmiertelność. Latami opluwani przez
komunistyczną propagandę, skazywani na
zapomnienie teraz nareszcie w chwale wracają do panteonu naszych bohaterów narodowych. W imieniu swoim własnym, jak i pana
pułkownika Jana Podhorskiego pragnę Panią
zapewnić, że będziemy kontynuować naszą
pracę przywracania pamięci tradycji narodowych oraz kultywowania wartości najważniejszych, które oni tak umiłowali, które są i na
zawsze pozostaną: Bóg, Honor, Ojczyzna.”
Andrzej Churski, Prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Żołnierzy NSZ,
13 maja 2013 r.

tychczas sprawcy uciekli z miejsca przestępstwa, straty wyniosły 336 zł.
 Z terenu szkoły na ul. Topolowej nieznani sprawcy ukradli kamery z monitoringu szkolnego.
 Włamanie z kradzieżą do Citroena C4 przyniosło właścicielowi
straty w wys. 1550 zł.
 Z prywatnej posesji skradziono zestaw mebli ogrodowych
o wartości 1700 zł.
Rogalinek
 Z parkingu restauracji Skarpa skradziono samochód osobowy
marki Skoda Super B, straty wyniosły 18 tys. zł.
Ponadto policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierujących zarówno jednośladami, jak i samochodami, którzy byli
pod wpływem alkoholu. Policja prosi, aby osoby poruszające
się jednośladami, ze względu na szybko zapadające ciemności
zakładały kamizelki odblaskowe i posiadały oświetlenie przednie i tylne.
(jsz)
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Stare maszyny do szycia
K

ażdy z nas wie, jak wygląda maszyna do szycia, ale jaka jest historia jej
powstania to już wie niewielu. Pierwsze
próby zbudowania maszyny do szycia podejmowano już 250 lat temu. Działo się
to w Anglii, a pierwszym był konstruktor
pochodzenia niemieckiego – Frederick
Weisenther. Niestety konstrukcja jego maszyny okazała się niepraktyczna i przez na-

Andrzej Dymalski

stępne 80 lat odzież dalej była szyta tylko
przy użyciu igły i nici. Dopiero w roku 1830
pierwszą użyteczną maszynę do szycia
skonstruował francuski krawiec – Barthelmy Thimonnier. Jego maszyna posiadała
podobne do dzisiejszych poziome ramę,
jednak szew powstawał od spodu, a nie na
wierzchniej stronie tkaniny. W 1841 roku
Thimonnier opatentował swoją maszynę,
równocześnie wybudował bardzo duży zakład krawiecki z osiemdziesięcioma maszynami własnej konstrukcji. Interes rozwijał
się dobrze, szył mundury dla armii francuskiej, mimo że maszyny były nieporęczne,
a produkowane mundury łatwo się pruły
oraz, że zużycie nici było duże. Niestety
cała operacja dla konstruktora zakończyła
się niemal tragicznie – konkurencja widząc
dynamiczny rozwój firmy Thimonniera,
zorganizowała się i spora grupa krawców
francuskich zaatakowała jego fabrykę, niszcząc ją wraz ze wszystkimi maszynami. Sam
wynalazca ledwo uszedł z życiem.
Kolejnym konstruktorem, który usprawnił maszynę do szycia był Amerykanin

– Elias Howe, który wymyślił inny, mocniejszy rodzaj ściegu. Jego maszyna miała jednak pewne mankamenty – tkaninę
trzeba było przesuwać ręcznie, igła poruszała się w poziomie, nie można było swobodnie manewrować tkaniną i tworzyć
szwy krzywoliniowe.
Natomiast pierwszym Amerykaninem,
który opatentował maszynę do szycia
w 1842 roku, w Stanach Zjednoczonych był
Jaha Greenough.
Należy dodać, że prace nad ulepszaniem maszyny do szycia były podejmowane przez wielu konstruktorów i inżynierów, w wielu krajach świata. Jednak za
wynalazcę współczesnej maszyny doszycia uznaje się Isaaka Merrita Singera, który w 1852 r. skonstruował pierwszą maszynę do szycia, przeznaczoną do użytku
domowego. Jego maszyna miała stopkę
przytrzymującą i przesuwającą materiał,
co umożliwiało wykonywanie długich
szwów i szycie po krzywiźnie. Jednocześnie wyposażył ją w napęd ręczny, przenoszony poprzez pedał.
Wynalazek Singera szybko zdobył
uznanie i w niedługim czasie maszyny
jego produkcji pojawiły się na całym
świecie. Tu trzeba dodać, że pierwszą maszynę do szycia o napędzie elektrycznym
Singer zbudował w 1900 roku. Początkowo były to maszyny z silnikiem elektrycznym, przymocowanym do korpusu
maszyny na zewnątrz, stopniowo jednak
wbudowywano je w konstrukcję metalową maszyny.
To tyle w skrócie o historii starych maszyn do szycia.
W Polsce kolekcjonerów i zbieraczy starych maszyn do szycia jest niewielu, tym
bardziej z dużą satysfakcją mogę podać,
że jednym z tych nielicznych jest mieszkaniec naszego miasta – Andrzej Dymalski,
urodzony w Mosinie. Od lat prowadzi tutaj
własny zakład naprawy maszyn do szycia.
Działalność zawodowa oraz duch zbieracza
spowodowały, że to, co nie dało się naprawić lub było przestarzałe nie szło na złom,
lecz zostawało w jego warsztacie. Dzięki
temu dziś na ul. Leszczyńskiej, w jego firmie znajduje się niezmiernie ciekawa kolekcja ok. 80 egzemplarzy zabytkowych
maszyn do szycia. Pochodzą one z różnych
krajów Europy, najstarsze były zbudowane
jeszcze w XIX wieku, natomiast stan zachowania oraz stopień rzadkości kwalifikuje je
do eksponowania w muzeach techniki. Ten
sam duch zbieractwa spowodował, że pan
Andrzej posiada również bardzo ciekawą

i sporą kolekcję żelazek do prasowania.
Warto przypomnieć, że swoje zbiory od
paru lat prezentuje podczas imprezy „Szeroko na Wąskiej” w Mosinie, jak mówi, za
namową Andrzeja Kasprzyka.
Opracował Henryk Pruchniewski
Zródło: „Niezwykłe dzieje zwykłych rzeczy”.
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Agencja Ubezpieczeniowa PZU LM
i AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR OLEJU CASTROL

ŚWIĄTEC
Z
PROMOC NA
JA!!!

Ubezpiecz Samochód w PZU w pakiecie OC AC a:
 olej CASTROL odpowiedni do Twojego samochodu
dostaniesz GRATIS!
Ubezpiecz Samochód w PZU OC
 płyn do spryskiwaczy ZIMOWY GRATIS!

PROMOCJA DLA STARYCH I NOWYCH KLIENTÓW
 w tym dla Klientów do 26 roku życia

dodatkowo najlepsza oferta cenowa
w stosunku do innych Towarzystw Ubezpieczeniowych!

PROMOCJA
DLA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
i CIĘŻAROWYCH!

Zadzwoń
i przekonaj się sam
jak to działa!
tel. 690 659 561

Przedsiębiorco, włącz się
do akcji wspierającej
rodziny wielodzietne

Z

początkiem 2014 r. Urząd Miejski w Mosinie
planuje uruchomić program wspierający
rodziny wielodzietne z terenu gminy Mosina.
„Chcę wprowadzić do funkcjonowania „Mosińską
Kartę Rodziny 3+”, która skierowana będzie do
rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych,
zamieszkałych na terenie Gminy Mosina,
prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
z minimum trojgiem dzieci” – mówi Waldemar
Krzyżanowski, zastępca Burmistrza Gminy Mosina.
„Rodzina wielodzietna to oczywiście więcej radości
i uśmiechu na co dzień, zdaję sobie jednak sprawę,
że wiąże się to również z ilością problemów do
rozwiązania, z jakimi spotykają się duże rodziny.
Chcę zaproponować przedsiębiorcom, aby z nami
wyszli na przeciw ich potrzebom. Zależy mi na tym,
aby odciążyć domowe budżety ponad siedmiuset
rodzin z naszej gminy.”
Już teraz Urząd Miejski w Mosinie zaprasza
przedsiębiorców i usługodawców, którzy chcieliby
włączyć się do programu, oferując zniżki na
proponowane produkty lub usługi dla wskazanych
rodzin. Podmioty, które przystąpią do programu
oznaczone zostaną specjalnymi naklejkami z logo
projektu oraz zostaną wpisane na listę katalogu ulg
i zniżek zamieszczonego na stronie www.mosina.
pl. „Otrzymujecie Państwo okazję pozyskania
nowych, stałych klientów, a poprzez oferowanie
zniżek w ramach „Mosińskiej Karty Rodziny 3+"
wpływacie na pozytywny wizerunek swojej firmy,
działającej na rzecz rozwoju mieszkańców Gminy
Mosina.”- zachęca burmistrz Krzyżanowski.
Karty dużych rodzin wprowadzane są w wielu
miastach i gminach Polski. Wydawane są w celu
tworzenia dobrych warunków dla życia i rozwoju
rodzin wielodzietnych, promowania modelu dużej
rodziny oraz możliwości rozwojowych i życiowych
dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Gmina Mosina będzie trzecią gminą powiatu
poznańskiego, która zdecydowała się wprowadzić
taki program. Jak podkreśla burmistrz „Nie jest
to jedyne działanie, jakie planujemy uruchomić
w najbliższym czasie, w przyszłości będziemy
chcieli zachęcić również przedsiębiorców do
współpracy m.in. przy tworzeniu Karty Seniora.”
Szczegółowe informacje o tym jak przystąpić do
programu, który ruszy w przyszłym roku można
znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Mosinie
www.mosina.pl
(um)
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Inauguracja projektu
„Aktywni i bezpieczni w środowisku”

29

października 2013 w SOSW
im. J. Korczaka w Mosinie miała miejsce inauguracja projektu „Aktywni
i bezpieczni w środowisku”. Projekt adresowany jest do uczniów klas Przysposabiających do Pracy i realizowany będzie w ciągu
całego roku szkolnego 2013/2014. Będzie
on obejmował działania mające na celu
aktywizację uczestników w zakresie poznawania środowiska, w którym żyją oraz ich
usamodzielnianie, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na zachowanie bezpieczeństwa
w trakcie podejmowanych działań. Projekt
realizowany jest przez nauczycieli klas Przysposabiających do Pracy. Podczas lekcji inauguracyjnej uczestnicy zostali zaznajomieni

z projektem, wykonali również kilka zadań
praktycznych związanych z bezpieczeństwem, a także rozwiązali wspólnie krzyżówkę z hasłem promującym projekt. Na inauguracji obecna była wicedyrektor Ośrodka
Renata Pawłowicz.
W ramach całorocznych działań uczestnicy będą: odbywać wycieczki krajoznawcze, poznawać i podziwiać piękno bliższej
i dalszej okolicy, uczyć się aktywnych form
spędzania czasu wolnego. Odwiedzać
miejsca użyteczności publicznej, w celu
nabywania umiejętności odpowiedniego
zachowania w tych miejscach i załatwiania różnych spraw; uczestniczyć w życiu
kulturalnym naszego regionu, doświad-

czać nowych wrażeń poprzez kontakt ze
sztuką, (oglądać występy, wystawy, kino,
teatr) oraz uczestniczyć w innych imprezach kulturalnych z ich aktywnym udziałem
np. warsztaty); odwiedzać zaprzyjaźnione placówki, zawierać nowe znajomości,
uczyć się jak dawać sobie radę w kontaktach
z innymi ludźmi.
W trakcie trwania projektu prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna
działań. Powstaną także pisemne relacje
z każdego działania, a na zakończenie planowane jest stworzenie kolorowego albumu prezentującego całość projektu
Ewa Malinowska,
Agnieszka Kozak

KLUB ABSOLWENTA w SOSW im. J. Korczaka w Mosinie

D

nia 16 października w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Mosinie rozpoczął
swą działalność Klub Absolwenta. Spotkania odbywają się w świetlicy przy ulicy Topolowej 2. Na pierwszym spotkaniu
w drodze głosowania obecnych na spotkaniu, prezesem Klubu została Natalia
Bertman, a zastępcą Mariola Kubiak. Ustalony został także harmonogram spotkań,
które będą się odbywały co dwa tygodnie,
w środy o godzinie 16. W programie
przewidujemy zajęcia zarówno artystyczne, ruchowe, a także wyjścia do kawiarni
i wiele innych atrakcji. W organizację spotkań zaangażowane są: Agnieszka Górna, Magdalena Pytel oraz Rafał Kania.
Serdecznie zapraszamy Absolwentów do grona naszego Klubu!
Opiekun Klubu
Magdalena Pytel

U

przejmie informujemy, że nasza
szkoła (Gimnazjum) zakwalifikowała się do projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem
społecznym nowoczesnej szkoły”. Jest
to nowy ogólnopolski projekt Minister-

oraz oczekiwań rodziców, uczniów, nauczycieli, wypracowanie rozwiązań rozwijających tę współpracę, wzmocnienie
współpracy w 1034 polskich szkołach
i przedszkolach dzięki wsparciu szkoleniowo-warsztatowemu. Ideą projek-

w specjalnie opracowanych szkoleniach
i warsztatach. Zespół naszego Ośrodka
tworzą: uczniowie: Roksana Pigla, Piotr
Rutkowski; rodzice: Luiza Rozwadowska,
Wiesław Kowalski; nauczyciele: Elżbieta
Majchrzak, Marta Jańczak. Zespół bę-

SOSW im. J. Korczaka w projekcie MEN: „Szkoła Współracy”
stwa Edukacji Narodowej, realizowany
w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji. Rozpoczął się w marcu bieżącego roku i potrwa do końca lutego
2015 r. Jego główne cele to: diagnoza
obecnego stanu współpracy w szkole

tu jest wprowadzenie trwałych zmian
w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w
działaniach szkoły. Każda szkoła wybiera
6-osobowy zespół, składający się z dwójki uczniów, dwójki rodziców oraz dwójki nauczycieli. Będzie on uczestniczył

dzie analizował obecny stan współpracy
w szkole, zaplanuje wspierające ją działania oraz opracuje Program Współpracy
jako narzędzie do dalszego rozwijania
współdziałania w szkole.
(sosw)
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X Mistrzostwa Wielkopolski Nauczycieli
Reprezentacji Powiatów w Piłce Siatkowej
W

dniach 26-27 października reprezentacja nauczycieli Naszego
Ośrodka (równocześnie powiatu poznańskiego) wzięła udział
w Jubileuszowych X Mistrzostwach Wielkopolski Nauczycieli Reprezentacji Powiatów w Piłce Siatkowej w Opalenicy i Grodzisku Wlkp. Tegoroczne rozgrywki odbywały się w ramach obchodów 60-lecia SZS „Wielkopolska” w Poznaniu. Patronat nad imprezą objął Poseł na sejm RP Jakub
Rutnicki, Wielkopolski Kurator Oświaty, Prezes SZS Wielkopolska z Poznania oraz Starosta Nowotomyski. Turniej rozgrywany był równolegle na
dwóch obiektach, rozgrywki trwały przez dwa dni. W sobotę w Grodzisku
i Opalenicy toczyły się eliminacje, w niedzielę w Grodzisku rozgrywane
były mecze o miejsca 7 – 10, a w Opalenicy półfinały oraz mecz finałowy.
Do tegorocznych rozgrywek zgłosiło się 10 powiatów w tym gospodarze
zawodów: powiat nowotomyski i grodziski. Pozostali uczestnicy to reprezentanci powiatów: Kalisz, Ostrzeszów, Śrem, Turek, Szamotuły, Kościan,
Poznań, Leszno.
W ciągu dwóch dni rozegrano 31 meczów. Każda z drużyn wystąpiła na
parkiecie co najmniej sześć razy. Emocje trwały od pierwszego gwizdka
sędziów, którymi byli nauczyciele wychowania fizycznego z Opalenicy
i Grodziska Wlkp.
Do zmagań nad siatką z przeciwnikami stanęli: Martyna Bąkowska,
Agnieszka Golak (koleżanka pożyczona po fachu), Łukasz Jankowiak,
Janusz Zaremba, diakon Michał Tomiak oraz Roman Marcinkowski. W roli
„trenera” wystąpił nasz niedoszły „czarny koń” zespołu: Łukasz Mańkowski,
który na trzy dni przed turniejem nabawił się kontuzji barku…
W sobotę sportowa rywalizacja trwała średnio do godziny 19.00. Po
ciężkich bojach (czterech meczach) zespoły udały się na posiłek i nocleg
do pobliskiej Trzcianki, gdzie odbyła się również przygotowana przez
organizatorów impreza taneczna w rytmach muzyki lat 80-tych i 90-tych.

Niedzielny pojedynek rozpoczął się przywitaniem nowej zawodniczki:
Izabeli Ostry, która zastąpiła diakona Michała Tomiaka. Rozegraliśmy
kolejne dwa mecze. Niestety rezultaty były niewystarczające by zająć
miejsce „medalowe”.
Z Grodziskiej Hali Sportowej udaliśmy się do Opalenicy obejrzeć mecz
finałowy między Kaliszem, a Nowym Tomyślem. Miłym obrazkiem dla oka
było podglądanie tak znakomitego pojedynku. Ostatecznie I miejsce zajął
Kalisz, II Nowy Tomyśl, a III Leszno.
Bogaci w nowe doświadczenia udaliśmy się domów. Dziękujemy
wszystkim trzymającym kciuki i zapraszamy do zgłoszeń nowych
reprezentantów nauczycieli w przyszłym roku.
Martyna Bąkowska

Nasi zawodnicy zdobyli miejsca medalowe
D
nia 6 listopada br. pojechaliśmy do
Szamotuł na XVII REGIONALNY MITYNG PŁYWACKI OLIMPIAD SPECJALNYCH
SZAMOTUŁY 2013. Organizatorami imprezy
były Olimpiady Specjalne Polska- Oddział

Regionalny Wielkopolskie- Poznań Klub OS
„Herkules” przy Zespole Szkół Specjalnych w
Szamotułach. Honorowy patronat objął Starosta Szamotulski Paweł Kowzan.
Z SOSW w Mosinie, z klubu ELEGANT

pojechało siedmiu zawodników z opiekunami: Martyną Bąkowską, Anną Skorczyk, Rafałem Kanią i Basią Antkowiak.
Celem turnieju było podsumowanie całorocznej pracy trenerów i zawodników
oraz popularyzacja pływania w szkołach
i placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Jak zawsze nasze zawodniczki i zawodnicy zdobyli miejsca medalowe.
W konkurencjach adaptowanych (dystans 17 m z asystą) udział wzięli i zajęli
następujące pozycje: Daniel Idkowiak –
III miejsce i brązowy medal, Wojtek Gintrowicz – II miejsce i srebrny medal.
W stylu grzbietowymwystartowali: Edyta
Czarnywojtek – II miejsce i srebrny medal, Szymon Nowak – II miejsce i srebrny
medal, Leszek Andrzejczak – IV miejsce.
W stylu dowolnymwystartowali: Agata Mocek – I miejsce i złoty medal, Szymon Nowak – III miejsce i brązowy medal, Edyta
Czarnywojtek – III miejsce brązowy medal,
Michał Górny – III miejsce i brązowy medal.
Wszystkim zawodnikom serdecznie
gratulujemy sukcesów pływackich i życzymy wytrwałości w dalszej pracy!
Martyna Bąkowska
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Zespół muzyczny

ONLY2
Profesjonalna
oprawa muzyczna imprez:
wesela, bankiety, festyny,
dancingi i inne imprezy
Gramy 90% polskich utworów
Mamy wolne terminy!
Atrakcyjne ceny!!!

Tel. 608-072-021
lub

505-337-790

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

LOKAL
do wynajęcia

14 m2
Galeria Familijna
Krosno
ul. Nektarowa 1
gm. Mosina

tel.

606 339 290

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

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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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

AGENCJA
PZU
UBEZPIECZENIA:
 komunikacyjne  majątkowe
 domy  mieszkania  firmy
 rolne  wojażer za granicą

Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00
Mosina, ul. Poznańska 11
tel. 61 819 14 29, 602 32 58 84
e-mail: skubiak@agentpzu.pl

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

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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PILNIE poszukuję lokalu na biuro.
Mosina - rynek, około 30 m2, parter,
wejście od ulicy, umowa minimum 8 lat.
509 315 595, 61 28 30 615.

nież psychologiem, chętnie pracuję z dziećmi z problemami w nauce, dyslektycznymi,
z trudnościami w nauce czytania i pisania
etc. Tel. 505 043 763.

OPERATOR DTP - GRAFIK szuka zatrudnienia. Znajomość obsługi Mac i PC,
CTP Heidelberg, cyfry Konica-Minolta Bizhub C9600, pakietu Adobe, QuarkXPress.
Tel. 502 525 788, e-mail: julianpe@o2.pl

POTRZE BU JESZ pomocy z matematyki
w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej?
Zapraszam. Wieloletnie doświadczenie.
Tel. 604 600 616.

HYDRAULIK-instalator 24h. Tel. 518085509.
Naprawa i montaż instalacji wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania przez
24h, 7dni w tygodniu.

POSZUKUJĘ doświadczonego TOKARZA
do stałej pracy w galanterii wyrobów metalowych w Mosinie. Tokarka tradycyjna! Proszę o CV na mail rekrutacja.teb@gmail.com

PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki
samochodowej i meblowej. Stosowane
środki czyszczące są bezpieczne dla ludzi
i zwierząt. Jako jedyni dostosowujemy się
do terminów i godzin.Gwarantujemy że
skorzystanie z naszych usług przyniesie
oczekiwane zadowolenie. Zapraszamy
do skorzystania z naszych usług. Telefon
661 373 424.

CIESIELSTWO, dekarstwo, montaż więźby
dachowej, dachówki, okien, rynnien tel. 602
114 117. www.ciesielstwo-dekarstwo.eu

SPRZEDAM Opel Astra II. Rok produkcji
1999. Sprowadzony z Niemiec w 2008 r.
Stan auta dobry w pełni sprawny. Spalanie ok. 5,5 l/100 km. Przebieg 270 000 km.
Podświetlenie tablicy rozdzielczej w kolorze
niebieskim - fajny efekt. Centralny zamek,
Radio. 798190411.
KOREPETYCJE z języka polskiego – wszystkie poziomy zaawansowania (również studia). Wieloletnie doświadczenie. Oprócz
wykształcenia kierunkowego jestem rów-

FIRMA Seito Polska Sp. z o.o. zatrudni operatora wózka widłowego na terenie Stora
Enso w Mosinie. Kontakt: Koordynator Oddziału Marcin Szmyt (telefon: 669 900 350).
POSZUKUJĘ lokalu ok. 50 m do wynajęcia w Mosinie, w ścisłym centrum - rynek,
ewentualnie ulica Poznańska. Mój telefon:
795442882.
FIRMA poszukuje osoby: obowiązkowej,
odpowiedzialnej do pracy jako dozorca bloku (4 klatki schodowe). Zakres prac: sprzątanie klatek schodowych, terenów zewnętrznych. Praca 4 - 5 godzin 2 razy w tygodniu,
wynagrodzenie: 8 zł netto / godzinę. Prosimy o kontakt tel.: 603 279 279 lub mailowy: noble@noblecleaning.pl

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

606 107 720

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

POSZUKUJĘ pracowników do pracy
w ochronie. Licencja nie jest wymagana.
Wymagana jest kultura osobista, prezencja oraz zaangażowanie. Zapewniam najkorzystniejszą formę zatrudnienia oraz
ponadprzeciętną stawkę wynagrodzenia.
Kontakt - 607072434.
JESTEM młodą 20-letnią dziewczyną
poszukującą pracy na terenie Mosina, Puszczykowo jestem osobą dyspozycyjną, uczciwą, pracowitą i sumienną. Pilnie proszę
o kontakt tel. 781114337 lub email: patrycja.
kozlowska@spoko.pl
NIE LUBISZ prasować mogę to zrobić za
ciebie, mogę także posprzątać, umyć okna
jeśli nie masz czasu. Zainteresowane osoby
proszę o tel. 608630285 – Maria.
ODDAM za darmo kanapo-tapczan długość około 220 cm, rozkładany, obicie
materiałowe, kolor łososiowy, pojemnik
na pościel. Puszczykowo, okolice szpitala
– tel. 516057090.
SPRZĄTANIE domów, mieszkań. Daszewice i okolice. .Jestem osobą sumienną, lubiącą przesadnie porządek. Zainteresowane
osoby proszę o kontakt. Agnieszka; mój numer tel. 796526507.
SPRZEDAM bezpośrednio działkę z możliwością zabudowy wieś Borkowice gm.
Mosina – centrum wsi, ok.40m od głównej
drogi, pięknie położona w pobliżu lasu
o powierzchni 3000 m2 cena 70 zł za m2
do negocjacji. maminszon@gmail.com
PRACODAWCO! Spełnię twoje marzenie o pracowniku idealnym! Jestem kreatywny, nawet kiedy śpię. Nie boję się
wyzwań, konkurencji i samodzielnej pracy twórczej. Mam wykształcenie wyższe
i bogate doświadczenie zawodowe. Jeśli
szukasz świetnego pracownika, zadzwoń
daj mi szansę się wykazać!. Tel. 880 514
269, Adam.
SPRZEDAM tarcicę dębową bezsęczną
suchą (sezonowaną 6 lat), 3 metrową
o grubości 5 cm. Posiadam około 24 m3,
przy całości cena do negocjacji.

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.

reklama

35

USŁUGI PODNOŚNIKIEM
KOSZOWYM


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