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REWOLUCJA W OBSŁUDZE KLIENTÓW BUDYNKU
od 6 grudnia rozpoczęliśmy bezpłatną, bezterminową akcję:

� zawsze wolne miejsce parkingowe
� bezpieczne parkowanie
� bezpieczny samochód
� bezpieczne manewrowanie
� bezpieczny wyjazd
�  opieka nad dziećmi w samochodzie

na czas zakupów
�  opieka nad dziećmi w samochodzie 

na czas rejestracji
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informacje

W niedzielę, 8 grudnia 20-osobowa 

grupa mieszkańców gminy Mo-

sina (i nie tylko), pod przewodnictwem 

Bożeny Michalak odwiedziła sanktuarium 

Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Dla więk-

szości pielgrzymów była to kolejna wizyta 

w słynącym z łask i uzdrowień karmelickim 

klasztorze (od XVI wieku w sanktuarium 

w Oborach mają miejsce cudowne uzdro-

wienia i nawrócenia). O. Piotr Mączyński, 

opiekun pielgrzymów przyjął grupę mosiń-

ską jak zwykle bardzo serdecznie. Po Mszy 

św. i Obrzędzie Błogosławieństwa Chorych 

(przez nałożenie rąk kapłana) odbyło się 

spotkanie opłatkowe z o. Piotrem w przy-

klasztornej kawiarni. 

– Wraz z błogosławieństwem i gestem 

przełamania się opłatkiem przyjmijcie naj-

serdeczniejsze życzenia na zbliżające się 

Święta Narodzenia naszego Pana Jezusa 

Chrystusa. Życzenia ode mnie, ale także 

od wszystkich ojców i braci oborskiego 

Karmelu, mówił o. Piotr. - Jest nas w Obo-

rach siedmiu karmelitów i wszyscy, którzy 

tutaj stróżują Matce Bożej Bolesnej obej-

mują was i wasze rodziny, kochani, swoją 

modlitwą. Niech to Boże Dzieciątko, któ-

re przychodzi z miłością do naszych serc, 

szczególnie w Eucharystii i kiedy klękamy 

na stopniach ołtarza, aby przyjąć Komu-

nię świętą, niech to Boże Dziecię z ubogiej, 

betlejemskiej groty rodzi się też w sercu 

każdego z was. Niech napełnia was swoim 

pokojem i radością. Niech Pan uświęca was 

swoją miłością, błogosławi wasze rodziny 

i bliskich. Niech usuwa to, co dzieli, niech 

łączy serca, niech łączy dłonie i burzy mury. 

Niech tworzy pokój i zgodę w waszych 

domach. Niech Pan hojnie błogosławi i li-

Opłatek
w Oborach

tościwie pochyli się nad tymi, którzy się źle 

mają. Może w waszych domach są chorzy, 

przykuci do łoża boleści. Proszę, żebyście 

im ode mnie zanieśli serdeczne życzenia 

i pozdrowienia. Niech Matka Boża Bolesna 

zawsze będzie z wami. 

O. Piotr opowiedział zebranym o ostat-

nich cudownych uzdrowieniach i świadec-

twach. Przypomniał też kobietę z Poznania 

chorą na stwardnienie rozsiane, która po 

uzdrowieniu zostawiła w sanktuarium kule 

związane wstążką (pisaliśmy o tym na na-

szych łamach).

Wyraził także wielkie uznanie dla Bożeny 

Michalak, która od wielu lat organizuje piel-

grzymki do oborskiego sanktuarium.

– Jestem bardzo wzruszony, to pierwszy 

Opłatek w tym roku w Oborach. Macie or-

ganizatorkę, która zawsze wszystko dopina 

na ostatni guzik... Pani Bożeno, myślę, że 

będę wyrazicielem wszystkich zgromadzo-

nych, by podziękować za to, co pani robi, 

za organizowanie pielgrzymek, za wielkie 

serce i zaangażowanie. Niech Pan Bóg bło-

gosławi także i pani osobiście w tej pięknej 

posłudze Kościołowi.                                     (red.)

Życzenia pięknych, błogosławionych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz 
szczęsliwego Nowego Roku 2014 
wszystkim Czytelnikom

składa
Redakcja

Życzenia pięknych, błogosławionych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz 
szczęsliwego Nowego Roku 2014 
wszystkim Czytelnikom

składa
Redakcja
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Wiadomość pojawiła się nagle, ale pewnie niewielu puszczykowian, 

szczególnie tych zainteresowanych sprawami miasta, będzie nią 

zaskoczonych. W naszym miasteczku plotki są szybsze od potwierdzonych 

komunikatów i kłopoty przewodniczącego Rady Miasta były w ostatnich 

miesiącach tajemnicą poliszynela. Zaskoczeni wydają się tylko burmistrz 

i radni, czyli polityczni koledzy radnego Zbigniewa Czyża.

Na 38. sesji Rady Miasta, w dniu 17 grudnia 2013 r. został wygaszony 

mandat radnego Zbigniewa Czyża. W projekcie uzasadnienia uchwały, na-

pisano, że „Radny Zbigniew Czyż został skazany za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego". Polskie prawo zabrania osobom skaza-

nym prawomocnym wyrokiem wykonywania funkcji publicznych i starto-

wania w wyborach. 

Radny Czyż odchodzi, problem pozostaje

Przypomnijmy, że radny Zbigniew Czyż do ostatnich dni był główną po-

stacią obecnego układu władzy w Puszczykowie. Nie tylko nadal sprawo-

wał funkcję przewodniczącego RM, ale także niemal w każdym numerze 

ofi cjalnego informatora miejskiego – „Echa Puszczykowa” – pojawiał się 

wywiad z nim, w którym bardzo nierzetelnie relacjonował działania miej-

skiej opozycji. Podpisał się także pod słynnym oświadczeniem, w którym 

12 radnych odmawia odpowiedzi na publiczne pytanie zadane w imieniu 

mieszkańców.

Wygaszenie manadatu przewodniczącego to jednak nie koniec skanda-

lu, ale jego początek. Z pisma burmistrza Andrzeja Balcerka przesłanego 

do radnych wynika,  że prawomocny wyrok skazujący zapadł już  3 paź-

dziernika 2011 roku, a uprawomocnił się 5 kwietnia 2012 roku, czyli prawie 

dwa lata temu. Dlaczego burmistrz wnioskował o wygaszenie mandatu 

dopiero teraz? Dlaczego radny Zbigniew Czyż wykonywał przez ten czas 

funkcję, której wykonywać nie miał prawa? Dlaczego pobierał za to wyna-

grodzenie? Dlaczego, skoro po mieście krążyły plotki o procesach i wyro-

kach przewodniczącego, burmistrz nie zajął się tą sprawą? Na wszystkie te 

pytania mieszkańcy Puszczykowa  będą domagać się odpowiedzi.

Za co został skazany radny Zbigniew Czyż? W piśmie burmistrza An-

drzeja Balcerka czytamy: „Pan Zbigniew Czyż został skazany za czyny okre-

ślone w art. 286 par. 1, art 297 par. 1 i art. 273 w związku z art. 11 par. 2 

kodeksu karnego“. Oznacza to, że przewodniczący Rady musiał „doprowa-

dzić inną osobę do niekorzystnego rozporządzania własnym majątkiem“, 

a także przedstawić nierzetelny lub podrobiony dokument w banku lub 

innej instytucji fi nansowej w celu osiągnięcia osobistych korzyści. Samego 

wyroku ani dokumentów procesowych nie znamy, ale burmistrz powinien 

je ujawnić, bowiem wyborcy i mieszkańcy Puszczykowa również  zostali 

przez przewodniczącego Zbigniewa Czyża w ordynarny sposób oszukani. 

Sposób sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Miasta przez 

Radnego Zbigniewa Czyża na pewno nie budził powszechnej sympatii. 

Odwracanie się plecami do mieszkańców, ignorowanie ruchów społecz-

nych, głosów obywateli i aroganckie zachowanie szybko uzmysłowiły wie-

lu puszczykowianom, że z radnym Zbigniewem Czyżem Rada Miasta nie 

będzie prawdziwą reprezentacją interesu mieszkańców. 

Także "kariera" polityczna radnego Zbigniewa Czyża budziła wiele 

kontrowersji. Przypomnijmy, że pierwszy raz został radnym w 2006 roku, 

startując z komitetu wyborczego Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej. W trak-

cie kadencji rozmyślił się jednak i przeszedł na stronę ówczesnej opozycji, 

aby w wyborach w 2010 roku stać się pierwszoplanową postacią komitetu 

obecnego burmistrza Andrzeja Balcerka.

Podsumowując na gorąco dokonania radnego Zbigniewa Czyża w Ra-

dzie Miejskiej, warto podkreślić, że zapisał się w historii dwoma osiągnię-

ciami. Po pierwsze, był autorem najbardziej spektakularnego transferu 

"politycznego" w historii puszczykowskiego samorządu. Po drugie, jako 

pierwszy radny i pierwszy przewodniczący Rady Miasta w Puszczykowie, 

został skazany w trakcie sprawowania funkcji, czym zmusił radnych do 

wygaszenia jego mandatu. Mamy nadzieję, że oba osiągnięcia nie zostaną 

szybko powtórzone przez innych radnych.

Wygaszenie mandatu radnego Zbigniewa Czyża to warunek koniecz-

ny oczyszczenia atmosfery w Radzie Miasta. Nie jest to jednak warunek 

wystarczający. Konieczne jest ujawinienie wszystkich dokumentów w tej 

sprawie łącznie z wyrokiem oraz pismami, które prokuratura musiała skie-

rować  do Rady Miasta lub burmistrza, aby poinformować  ich o sytuacji 

prawnej radnego Czyża. Mieszkańcy mają prawo się dowiedzieć, dlaczego 

przez niemal 2 lata radą naszego miasta kierował człowiek, który nie miał 

do tego prawa.

Marcin Muth / zielone-puszczykowo.pl
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Podpisaniem porozumienia między 

samorządami gmin Mosina i Witnica 

zakończyło się spotkanie w dniu  5 grudnia 

w Mosinie. Było ono wynikiem prowadzo-

nych już wcześniej rozmów oraz wizyt dele-

gacji obu gmin w maju i wrześniu 2013 roku.

Wizytę rozpoczęło spotkanie w Urzędzie 

Miejskim w Mosinie. Gminę Witnica reprezen-

towali: Burmistrz – Andrzej Zabłocki, Zastępca 

Burmistrza – Eugeniusz Kurzawski, Sołtys wsi 

Mosina – Paweł Kołodziejczyk, Naczelnik OSP 

w Witnicy – Zdzisław Mikisz. Ze strony Mosi-

ny w spotkaniu uczestniczyli: Zofi a Springer 

- Burmistrz Gminy Mosina, Waldemar Krzyża-

nowski – Zastępca Burmistrza Gminy Mosina, 

Sławomir Ratajczak – Zastępca Burmistrza 

Gminy Mosina, Waldemar Waligórski – Prze-

wodniczący Rady Miejskiej, Jacek Rogalka 

– Przewodniczący Komisji Promocji i Współ-

pracy Samorządowej, Michał Kołodziejczak 

– Naczelnik OSP w Mosinie, Karolina Adam-

czyk – Zastępca Kierownika Biura Promocji 

i Komunikacji Społecznej.

Po krótkim powitaniu, goście zapoznali się 

Partnerstwo Mosiny i Witnicy
z charakterystyką turystyczno-inwestycyjną 

naszej gminy oraz działalnością Ochotniczej 

Straży Pożarnej, po czym nastąpił najważniej-

szy punkt programu, czyli podpisanie poro-

zumienia o współpracy. Partnerzy  będą ze 

sobą współpracować w obszarach o charak-

terze społecznym, kulturalnym, sportowym 

i gospodarczym.  Zarówno Gmina Witnica, jak 

i my mamy zawiązane partnerstwa z samo-

rządami za granicą, m.in. w Niemczech. Cie-

szy nas bardzo fakt, że także na płaszczyźnie 

krajowej udało się wprowadzić w życie taką 

inicjatywę.
Po spotkaniu w Urzędzie goście wzięli 

udział w wycieczce po gminie. Spacerowali 
Rynkiem w Mosinie, obejrzeli wystawę w Ga-
lerii Miejskiej oraz Izbie Muzealnej, zobaczyli 
m.in. wieżę widokową i studnię Napoleona, 
Zespół Szkół w Krośnie i kompleks boisk Orlik, 
zabudowę mieszkaniową i inwestycje drogo-
we, stadion i siłownie zewnętrzne. Ważnym 
punktem była też wizyta w strażnicy OSP 
i PSP  w Mosinie, podczas której naczelnik 
mosińskiej OSP, Michał Kołodziejczak zapre-
zentował sprzęt ratowniczo-gaśniczy i samo-
chody strażackie oraz opowiedział o szkole-
niach, jakie prowadzone są dla strażaków.

Na zakończenie pobytu, miała miejsce wy-

miana świątecznych upominków, będących 

popularnymi produktami lokalnymi Mosiny 

i Witnicy.

Mamy nadzieję, że zainaugurowana 

współpraca przyniesie korzyści obu gmi-

nom, a dzięki wymianie wzajemnych do-

świadczeń i tzw. dobrych praktyk przyczy-

ni się do rozwoju naszych samorządów 

w różnych obszarach tematycznych.

(um)

Pierwsze dni listopada to zaduma, któ-

rej kroki zawsze prowadzą najmłod-

szych uczniów naszej Szkoły (0-II) przed 

Pomnik Ludwika Bajera w Dymaczewie 

Starym.

8 listopada w obu budynkach dumaliśmy 

w trakcie Akademii nad Niepodległością 

naszej Ojczyzny.

W dniu 22 listopada br. w naszej szko-

le odbył się szkolny etap Wojewódzkiego 

Konkursu Języka Polskiego dla uczniów 

szkół podstawowych województwa wiel-

kopolskiego. Do kolejnego etapu konkursu 

zakwalifi kowały się dwie uczennice kl. V.

W Dzień Pluszowego Misia, rankiem 

25 listopada 2013 roku, przybył do naszej 

Szkoły Łukasz Wierzbicki – wspaniały pisarz, 

człowiek pełen pasji, rewelacyjny mów-

ca. Przybył z prawdziwym niedźwiedziem. 

A dokładnie z książką „Dziadek i niedźwia-

dek”. Prezentacja multimedialna, efekty 

dźwiękowe, idealne motywy fi lmowe i eks-

presja pana Łukasza sprawiły, że uczniowie 

klas III-VI pełni ciekawości spędzili 45 minut 

spotkania. Na koniec pamiątkowe zdjęcia, 

autografy i możliwość zakupu książki.

Ciąg dalszy 25 listopada to popołudnio-

we spotkanie poetycko-muzyczne „Wie-

Listopad „Pod Lipami”
czór z Julianem Tuwimem”. Tuż przed jego 

rozpoczęciem miało miejsce „Dyktando 

z Tuwimem”. Zorganizowała je dla chętnych 

uczniów, rodziców i nauczycieli bibliotekar-

ka szkolna. Na początek wieczorku z wier-

szem Tuwima wystąpili nauczyciele. Rywa-

lizację między klasami wygrały: 0a, IIIa i Va. 

Nastąpiło również rozwiązanie konkursu na 

najpiękniejszy portret poety. W muzyczną 

podróż tekstami Tuwima za-

brali nas przedstawiciele chó-

ru szkolnego w ramach Mini 

Playback Show.

Czwartkowym późnym po-

południem, 28 listopada, od-

była się dyskoteka andrzejko-

wa. Wzięły w niej udział klasy 

III, IV, V i VI.

Popołudnie i początek piąt-

kowego wieczoru, 29 listo-

pada, klasa IIIa spędziła na 

wycieczce do Muzeum Naro-

dowego w Poznaniu. Pełna 

energii pani kustosz opro-

wadziła nas po jego części, 

tłumacząc nam na przykładach kolejnych 

obrazów style w malarstwie. Następnie 

uczestniczyliśmy w warsztatach plastycz-

nych. Każdy pastelami wykonywał dowolny 

obraz, ale musiał odnieść go do poznanego 

stylu.

Listopad... Myli się ten, kto mówi, że 

nudny!

Kropka
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Mieszkaniec Mosiny - Emil Kasprzyk (rocznik 1985, absolwent Politechniki Po-

znańskiej – automatyk) jest jednym z uczestników polskiej wyprawy antark-

tycznej. Od 21 września br. bierze udział w 38. wyprawie na Antarktydę. Jego 

głównym zadaniem w Polskiej Stacji Arktycznej im. Henryka Arctowskiego jest 

utrzymywanie komunikacji stacji z resztą świata.

Z Mosiny na Polską
Stację Antarktyczną (cd.)

Cieśnina Dreak'a – 1000 kilome-

trowy odcinek łączący Antarktydę 

z resztą świata, wyznacza też granicę mię-

dzy Pacyfi kiem a Atlantykiem. 

Po opuszczeniu Argentyny była to je-

dyna przeszkoda na naszej drodze na 

Antarktydę. Jednak dla nas Dreak pokazał 

się z jak najlepszej strony. W najgorszych 

momentach fale miały tylko około 8 me-

trów wysokości. Piątego dnia rano, od 

wypłynięcia z Argentyny na Lions Rump 

wyładowaliśmy dwie osoby, są oni czę-

ścią tzw. letnią grupą naszej wyprawy. 

Ania i Michał zamieszkują letnią chatkę 

postawioną tuż za skałami nad samym 

brzegiem zatoki Króla Jerzego i spędzą 

w niej okres lata, na badaniach nad pin-

gwinami i płetwonogami. My popłynę-

liśmy do następnej zatoki, do Zatoki Ad-

miralicji, gdzie mieści się baza Arctowski. 

Pogoda jednak  nie pozwoliła na rozładu-

nek. Przez kolejne trzy dni próbowaliśmy 

przewozić nasze rzeczy na bazę. Dopiero 

1 listopada pogoda na tyle się poprawiła, 

że przeładowaliśmy wyposażenie bazy 

oraz przetankowaliśmy paliwo. Po zejściu 

na ląd nastąpiło krótkie przejęcie bazy 

oraz symboliczne przekazanie kluczy do 

stacji. 38. stara wyprawa odeszła, gorąco 

żegnana przez nas i  została podebrana na 

statek. Jej uczestnicy wieczorem odpłynę-

li na zasłużony odpoczynek do kraju. My 

zostaliśmy. Od następnego ranka rozpo-

częła się ciężka praca z rozpakowaniem 

wyposażenia. Pochowaniem wszystkiego 

do magazynów oraz zalokowaniem się w 

swoich nowych pokojach, w naszym no-

wym domu. Pogoda od samego początku 

nie pozwoliła nam na odpoczynek. Odczu-

walna temperatura czasem wynosiła –31 

stopni Celsjusza. Pomimo tego, że rozpo-

czynało się lato, napadało trochę świeże-

go śniegu. Całe szczęście, po kilku dniach 

pogoda na tyle się poprawiła, że wyszliśmy  

na pierwsze rozeznania w terenie. Odwie-

dzić należało pobliskie kolonie pingwinów 

oraz plaże ze słoniami morskimi i fokami, 

jak również, umieszczony poza Zatoką 

Admiralicji, letni domek zwany Demey, 

w pobliżu którego znajdują sie plaże oraz 

pingwiniska, których monitoring rów-

nież wchodzi w zakres obowiązków pol-

skiej stacji. Tak minął pierwszy tydzień na 

stacji. Dla większej części 38. wyprawy 

wszystko, co zostało zaobserwowane  

przez ten krótki czas było czymś nowym. 

Góra lodowa w okolicy stacji

Słoń morski utrudniający przejście z bu-

dynku mieszkalnego do warsztatów był 

taką nowością, że załapał się na kilka sesji 

zdjęciowych. Wejścia do bazy nieodłącz-

nie pilnują wydrzyki, które przy każdym 

otwarciu drzwi mają ochotę wejść do 

środka. Co chwilę przez bazę przechodzą 

gromadki pingwinów, co niektóre z nich 

zatrzymują się na nocleg i rano wyrusza-

ją w dalszą drogę. Na koniec tygodnia 

prace na tyle się uspokoiły oraz warunki 

pogodowe i śniegowe były na tyle dobre, 

że mogliśmy wypróbować sprzęt narciar-

ski znajdujący się na bazie. Przy okazji 

udało nam się wdrapać na Point Thomas 

i sprawdzić stan techniczny budynku 

z antenami oraz sprawdzić kamerę za-

montowaną na górze. Drugi poniedziałek 

na stacji  to 11 listopada – Święto Nie-

podległości. Dla Polaków znajdujących 

się w takim miejscu, to nie był zwykły 

dzień, gdyż zupełnie inaczej odczuwa się 

odległość od kraju. Podkreśleniem tego 

dnia była dla nas wizyta polskiego jach-

tu Selma. Dwanaście osób polskiej załogi 

spędziło u nas cały wieczór, umilając nam 

ten wyjątkowy dla każdego Polaka dzień. 

Następnego dnia nad ranem pojawił sie 

Polar Pioneer, tym razem przywożąc nam 

małą dostawę paliwa oraz pierwszą turę 

turystów. W następnych dniach przeży-

waliśmy oblężenie bazy przez turystów. 

W ciągu jednego tygodnia odwiedziły 

nas trzy statki. Czas spędzaliśmy na pra-

cach związanych z utrzymaniem bazy 

i witaniem turystów. Sklepik turystyczny 

znajdujący się na stacji, przeżywał praw-

dziwy atak. Największym zainteresowa-

niem cieszyły się kartki pocztowe, które 

przy pomocy poczty Chile uda się wysłać 

w oczekiwane miejsce. Pogoda tutaj płata 

fi gle, jednego dnia świeci słońce, rozta-

piając na okolicznych zboczach większe 

połacie śniegu, a następne  dwa dni pada 

dużo, dużo świeżego puchu. Nadmiar 

pracy bardzo mocno przyspiesza odczu-

cie czasu na stacji. Pod warsztat trafi a 

wszystko, co wymaga naprawy – urządze-

nia mechaniczne, wszelkie pojazdy oraz 

sprzęt elektroniczny. Dość dużo czasu 

zajmują naprawy sprzętu pływającego. 

W okresie letnim jest to tak naprawdę 

nasz jedyny środek transportu. Skutery 

narty są dobre, jeśli jest śnieg. Niestety, 

w takich warunkach jednego dnia droga 
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jest przejezdna, drugiego już nie. Przez 

ostatni miesiąc odwiedziliśmy dwukrotnie 

naszych przyjaciół na Lion's Rump. Były to 

bardzo serdeczne spotkania. Za każdym 

razem wieziemy im małą paczkę raryta-

sów, specjalnie dla nich – świeży chleb 

upieczony u nas w nocy i małe dodatki 

do lodówki. Ania i Michał zawsze czekają 

zniecierpliwieni na nasze wizyty. Jedyny 

kontakt, jaki z nimi mamy to codzienne 

smsy przez telefon satelitarny informują-

ce, że wszystko u nich dobrze. Od ostatniej 

wizyty Polar Pioneera nasze sąsiedztwo 

się powiększyło. Tuż za lodowcem znajdu-

je się Amerykańska baza letnia CopaCaba-

na. Dwie osoby zagościły na tej stacji. Jest 

to najbliższe nasze sąsiedztwo. Niestety, w 

tym roku gościli tylko przez 15 dni na wy-

spie. Mieli nas co weekend odwiedzać, ale  

choroba Wayne'a, w pierwszy weekend 

zmusiła ich do pozostania na swojej stacji. 

Odwiedzili nas w następny, ale było to też  

przy okazji pożegnanie. Dwa dni później 

odezwali się tylko przez radio, dziękując za 

gościnę i informując, że opuszczają wyspę.

A my? My jeszcze tu zostaniemy. W do-

brych nastojach. Pełni energii na przeżycie 

całego roku...

King George Island

Polska Stacja Antarktyczna

im. H. Arctowskiego

29.11.2013

Pingwiny Adeli Pingwiny maskowe

5 grudnia w Mosinie pojawił się Święty Mikołaj. Tym razem 

przybył, lądując saniami na dachu Gospodarczego Banku 

Spółdzielczego. Nie mógł się dostać do najmłodszych mieszkań-

ców miasta, ponieważ winda w banku wymagała specjalnego 

hasła. Czekał więc na dachu, aż dzieci wspólnie z rodzicami od-

gadną specjalny kod, rozwiązując rebus. W międzyczasie na sce-

nie było dużo śpiewu i tańca, które przygotował zespół wokalny 

„MY” pod kierunkiem Danuty Nowak – Połczyńskiej, działający 

przy Mosińskim Ośrodku Kultury, chór Kids i Teens Gospel Joy 

z Poznania, grupa eventowa Fun Faktoria ze Śremu, a także dzieci 

i opiekunowie z Przedszkola nr 4 w Mosinie. Na zakończenie uro-

czyście odpalono iluminacje i światełka, które zapoczątkowały 

okres przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. 

Mosiński Ośrodek Kultury składa serdecznie podziękowania 

sponsorom „Dnia Świętego Mikołaja”: Gospodarczemu Bankowi 

Spółdzielczemu w Mosinie, fi rmie LIMARO – Pani Alicji Tymiń-

skiej, fi rmie TOSMAK – Panu Tomaszowi Olejniczakowi, piekarni 

ART-MIK – Panu Andrzejowi Walenciakowi, Piekarni, Ciastkarni 

– Pani Hannie Piskorskiej, „Swing" Kawiarni Cukierni – Pani Kata-

rzynie Piskorskiej, piekarni REN MAC – Państwu Renacie i Macie-

jowi Chmielarzom, fi rmie ROB CYTRUS – Warzywa, Owoce – Panu 

Robertowi Machajowi, Warzywa Owoce – Panu Wiesławowi REM-

BOWSKIEMU, fi rmie STORAENSO w Mosinie.                                (mok)

Podziękowania kierujemy również do Komisariatu Policji i Stra-

ży Miejskiej w Mosinie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie, 

Pracowników Posterunku Energetycznego w Mosinie, Ośrodka 

ZHP w Mosinie, Firmie KOMINIARSKIEJ Pana Jacka Chrzanowskie-

go oraz Pracowników oraz Dyrekcji Przedszkola nr 4 w Mosinie. 

DZIĘKUJEMY w imieniu najmłodszych!                                             (mok)

Święty Mikołaj
wylądował na dachu
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21 miesiący potrwa kompleksowa modernizacja i rozbu-

dowa oczyszczalni ścieków w Mosinie. Kontrakt o wartości 

niemal 29 mln zł netto zrealizuje fi rma Skanska. Inwesto-

rem jest poznańska spółka Aquanet. Po zakończeniu in-

westycji przepustowość mosińskiej oczyszczalni wzrośnie 

o 100 procent.

 

Oczyszczalnia ścieków w Mosinie przyjmuje ścieki komu-

nalne z terenu Mosiny, Puszczykowa i szeregu miejsco-

wości położonych na terenie gminy Mosina. 

Obecny jej stan wymaga znacznej poprawy. Obiekty są prze-

ciążone, część urządzeń jest zużyta, a niektóre węzły wykazu-

ją znaczące problemy. W celu poprawy poziomu niewłaściwie 

funkcjonujących urządzeń, jak również dostosowania oczysz-

czalni do prognozowanego większego obciążenia konieczna 

stała się modernizacja i rozbudowa obiektu. 

Rozpoczynająca się inwestycja to duże przedsięwzięcie 

w skali mosińskiej oczyszczalni. Planowana jest budowa niemal 

całkowicie nowej części mechanicznej, biologicznej i osadowej. 

Wszystkie istniejące obiekty, które będą nadal wykorzystywa-

ne, zostaną poddane modernizacji. Zmodernizowany zostanie 

również cały układ komunikacyjny dróg wewnętrznych, placów 

i chodników. 

Ponadto, w ramach zadania powstanie portiernia i budynek 

garażowy, a budynki: socjalno-techniczny i energetyczny zosta-

ną zmodernizowane. Poza robotami budowlanymi, inwestycja 

obejmuje również m.in. wyposażenie obiektów w urządzenia 

technologiczne, wszelkie wymagane do uruchomienia obiektu 

instalacje oraz infrastrukturę towarzyszącą.

Po zakończeniu modernizacji, oczyszczalnia ścieków w Mosi-

nie zwiększy swoją faktyczną przepustowość o ok. 100 procent. 

Dwukrotnie większa przepustowość będzie możliwa dzięki za-

stosowaniu nowocześniejszych urządzeń oraz zaawansowane-

go układu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

Mniejsza uciążliwość zapachowa

Duży nacisk w zaprojektowanych rozwiązaniach tej inwesty-

cji został położony na ograniczenie uciążliwości zapachowej 

oczyszczalni. Szereg obiektów potencjalnie uciążliwych zosta-

nie zhermetyzowanych i podłączonych do systemów dezodory-

zacji powietrza. Sercem każdego systemu będzie jeden z biofi l-

trów wchodzący w skład grupy obiektów zaplecza oczyszczalni.

Prace rozpoczną się w styczniu 2014 roku i potrwają 21 mie-

sięcy.

– Przez cały czas prowadzenia prac budowlanych, a potem 

rozruchu nowego układu technologicznego oczyszczalnia ście-

ków będzie w stałej eksploatacji – mówi Tomasz Bromber, Me-

nadżer Projektu, Skanska. – Ponadto, w trakcie realizacji będzie-

my wykonywać przełączenia i połączenia nowej części obiektu 

z istniejącą. To dla nas duże wyzwanie. By to osiągnąć, cały 

proces budowlany – wszystkie roboty i dostawy materiałów 

musimy bardzo szczegółowo zaplanować. Ponadto, realizację 

podzielimy na trzy etapy. To niezbędne, by oczyszczalnia mogła 

być eksploatowana z zachowaniem ciągłości funkcjonowania, 

zapewniając przez cały czas odpowiedni efekt oczyszczania.

Do realizacji inwestycji zużytych zostanie ponad 6 tys. m sześc. 

betonu, ok. 700 ton stali. Do wykonania jest 21 tys. m sześc. 

wykopów pod obiekty, a także ponad 4 tys. m kw. nawierzchni 

dróg asfaltowych, ponad 2 tys. m kw. chodników z kostki. Cała 

inwestycja zajmuje obszar 2,7 ha.

Monika Froń-Dąbrowska

Oczyszczalnia ścieków  w Mosinie
zostanie rozbudowana

Trwają intensywne przygotowania 

do powołania już w pierwszej po-

łowie 2014 roku spółdzielni socjalnej 

w Mosinie. Na spotkaniu informacyjnym 

w listopadzie stawiło się bardzo wielu 

mieszkańców naszej gminy, którzy mięli 

okazję zapoznać się z zasadami powoła-

nia tej formy przedsiębiorstwa społecz-

nego.

W dniu 15 listopada 2013 r. w siedzibie 

Klubu Integracji Społecznej w Mosinie 

spotkali się przedstawiciele władz samo-

rządowych Mosiny, w osobie Waldemara 

Krzyżanowskiego – Zastępcy Burmistrza 

Gminy Mosina, Rady Miejskiej w Mosinie- 

Antoniego Karlińskiego- Przewodniczą-

cego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej, Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej – Lidii Skupin – Wójtowskiej, 

Elżbiety Andrzejczak – Prezes Mosińskie-

go Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Nie-

pełnosprawnych, Marcina Sadowskiego 

– przedstawiciela Fundacji Pomocy Wza-

jemnej Barka, Sergiusza Szajka- koordy-

natora powstania spółdzielni w Mosinie 

oraz Karoliny Adamczyk z Gminnego 

Centrum Informacji w Mosinie.

Sotkanie zgromadziło grupę osób zain-

teresowanych i zdecydowanych na przy-

stąpienie do spółdzielni socjalnej. Duży 

potencjał uczestników, doświadczenie, 

posiadane umiejętności oraz pomysły 

na ukierunkowanie działalności przy-

szłej spółdzielni pokazują, że taka forma 

przedsiębiorczości społecznej na lokal-

nym rynku jest jak najbardziej potrzebna, 

szczególnie że będzie miała charakter 

wielobranżowy.

Przed nami kolejne etapy pracy. Jeśli 

wszystko pójdzie pomyślnie, to najbliż-

sze miesiące będą wyglądały następu-

jąco: ostateczna rekrutacja, wypełnienie 

dokumentów i zgłoszenie chętnych do 

członkowstwa w spółdzielni - grudzień, 

od stycznia do marca 2014 r. cykl szkoleń, 

kwiecień- rejestracja spółdzielni socjal-

nej, maj-czerwiec- start działalności.

Zachęcamy także przedsiębiorców do 

zastanowienia się nad możliwościami 

i obszarami współpracy dla spółdzielni. 

Chętnych prosimy o przesyłanie propo-

zycji na adres e-mail: gci@mosina.pl.

Składamy serdeczne podziękowania 

Pani Marcie Kostańskiej – koordynatorce 

Klubu Integracji Społecznej w Mosinie za 

pomoc w organizacji spotkania.

 (gci)

Kolejny krok w kierunku powołania 
spółdzielni socjalnej w Mosinie wykonany
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„Z PYRĄ na TY!” to hasło przewodnie kolej-

nej, już piątej, akcji medialnej „Wiecie co jecie 

w  poznańskim powiecie”, która odbyła się 

19 listopada 2013 r. w szkole w Murowanej 

Goślinie, fi lii Zespołu Szkół w Bolechowie. 

Zainaugurowana w ubiegłym roku kampania 

Powiatu Poznańskiego ma na celu zapozna-

nie mieszkańców z zasadami zdrowego ży-

wienia, zaszczepienie mody na zdrowy tryb 

życia i zmianę złych praktyk żywieniowych.

Obecnie co piąty uczeń w Polsce ma nad-

wagę. Przyczyny tych niepokojących 

trendów to głównie złe odżywianie połączone 

z brakiem ruchu. Dlatego władze powiatu po-

znańskiego postanowiły rozpocząć cykliczną 

akcję promującą ekologiczną i zdrową żywność 

oraz producentów oferujących tradycyjne lokal-

ne produkty.

Imprezie towarzyszyły pokazy i prezentacje 

promocyjne szkół: Specjalnych Ośrodków Szkol-

no-Wychowawczych w Owińskach i w Mosinie 

oraz Zespołów Szkół: w Rokietnicy, Puszczyko-

wie, Nr 1 i  Nr 2 w Swarzędzu. Uczniowie przy-

gotowali wiele atrakcji, m.in. warsztaty wikliny 

i garncarstwa, pokaz barmański, minifestiwal ziół, 

pokaz robotyki i prezentacje robotów. Gospo-

darze przygotowali ciekawą część artystyczną 

pt. „Pyry w tytce, czyli mówimy po poznańsku”. 

Następnie Elżbieta Rozwadowska, psycholog 

pracująca w Poradni Psychologiczno-Pedago-

gicznej w Swarzędzu wygłosiła wykład na temat 

„Slow life, slow food”.

W trakcie imprezy uczniowie podzieleni na 

zespoły przygotowali wspaniałe dania, które na 

koniec zostały ocenione przez jury na czele z To-

maszem Łubińskim, Wicestarostą Poznańskim. 

Za najładniej podaną potrawę zostały uznane 

pierogi z espumą ziemniaczaną, zaś najsmacz-

niejszą – „bambrzok” z  sosem borowikowym. 

Goście mogli spróbować również m.in. omletu 

ziemniaczanego, gnocchi w  sosie grzybowym, 

zupy ziemniaczano-dyniowej, ziemniaków ga-

ram masala, frytek z batatów czy kolorowych ró-

życzek ziemniaczanych.

Pierwsza edycja „Wiecie co jecie w poznań-

skim powiecie” odbyła się w listopadzie 2012 r. 

w Zespole Szkół w Puszczykowie i połączona 

była z obchodami Europejskiego Dnia Zdro-

wego Jedzenia i  Gotowania organizowanego 

przez Komisję Europejską. Kolejna miała miejsce 

w lutym br. w fi lii Zespołu Szkół im. gen. Dezyde-

rego Chłapowskiego w Murowanej Goślinie i była 

doskonałą okazją do otwarcia nowej pracowni 

gastronomicznej. Następne dwie imprezy odbyły 

się w „Swarzędzkiej Jedynce”, w kwietniu i wrze-

śniu tego roku.

Anna Kozłowska

Gabinet Starosty

Przed nami kolejne

wigilijne spotkanie.

Niech będzie to

czas wyjątkowy,

pełen radosnych przeżyć

oraz spotkań z bliskimi

przy wspólnym stole,

a Nowy Rok 2014

obfi tuje

w ciekawe wyzwania

i zrealizowane plany.

Jan Grabkowski

Starosta Poznański

z Zarządem Powiatu w Poznaniu

DO BIEGU, GOTOWI, START!

Stadion przy ZS w Puszczykowie otwarty

Pyry królowały w Murowanej Goślinie

Osiemnastego listopada 2013 roku Starosta 

Poznański, Jan Grabkowski, wystrzałem 

z pistoletu startowego dał sygnał do biegu i tym 

samym dokonał uroczystego otwarcia boiska lek-

koatletycznego przy Zespole Szkół im. Mikołaja 

Kopernika w Puszczykowie.

Ten nowoczesny obiekt został wybudowany 

nakładem fi nansowym Powiatu (2,9 mln zł), przy 

wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki  (1 mln zł 

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 

Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych 

Województwa Wielkopolskiego). Zapewnia on 

dogodne warunki do uprawiania sportu, w szcze-

gólności czwórboju atletycznego. Stadion speł-

nia wszystkie wymogi niezbędne do rozgrywania 

na nim ofi cjalnych lekkoatletycznych zawodów. 

Co więcej, kompleks lekkoatletyczny został do-

ceniony i nagrodzony podczas gali Budowniczy 

Polskiego Sportu w Warszawie

Dzięki wcześniejszej pomocy fi nansowej 

Powiatu uczniowie już teraz uczą się w unowo-

cześnionej szkole, ćwiczą na boisku Orlik i wyre-

montowanej sali gimnastycznej oraz mieszkają 

w zmodernizowanych budynkach internatu. 

Powiat nie tylko kładzie szczególny nacisk na 

polepszanie warunków nauczania we wszyst-

kich swoich szkołach, lecz także promuje sport 

i stwarza swoim mieszkańcom możliwości pro-

wadzenia zdrowego trybu życia. Od 2009 roku 

powstało na naszym terenie 10 nowych boisk 

i 3 place zabaw.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli także 

Jerzy Skucha – Prezes Polskiego Związku Lek-

kiej Atletyki, Andrzej Balcerek – Burmistrz miasta 

Puszczykowo oraz przedstawiciele władz samo-

rządowych. Dyrektor szkoły, Przemysław Budzyń-

ski, przypomniał, że placówka obchodzić będzie 

w przyszłym roku 50-lecie istnienia, a nowy sta-

dion to wspaniały prezent dla całej społeczności 

szkolnej i lokalnej. 

Starosta życzył wytrwałości w treningu na no-

wym stadionie i odnalezienia radości z uprawia-

nia sportu. Wszelkie bowiem trudy mogą przekuć 

się w przyszłości na największe sportowe zwycię-

stwa i sukcesy.

Klementyna Witczak-Albuquerque

Gabinet Starosty
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W październikowym numerze GMP, 

w artykule „Proszę o najmniejszy wymiar 

kary” błędnie zacytowałam wypowiedzi 

dwóch mieszkańców Puszczykowa. Przez 

pomyłkę wypowiedzi te zostały podpi-

sane nazwiskiem tylko Macieja Krzyżań-

skiego. 

Tekst poświęcony był wrześniowej sesji 

Rady Miejskiej w Puszczykowie, podczas 

której radni na wniosek Starosty Powia-

tu, Jana Grabkowskiego podjęli uchwałę 

o przystąpieniu do zmiany planu zago-

spodarowania przestrzennego terenu, 

należącego do szpitala. Skutkiem tej 

uchwały ma być powstanie tam osiedla 

domów jednorodzinnych.

„Decyzja, którą kiedyś podjąłem, że nie 

będziemy sprzedawać majątku dziś ule-

ga zmianie. Sprzedajemy majątek, żeby 

zbudować blok operacyjny”, mówił na 

sesji Starosta.

Maciej Krzyżański, puszczykowski 

historyk, współpracownik „Kuriera 

Puszczykowskiego” i bloga „Zielone 

Puszczykowo” tak skomentował decy-

zję radnych:

Rozbudowa szpitala o nowy blok ope-

racyjny jest konieczna, ale nie kosztem 

parku szpitalnego. Park jest niezbędną 

częścią, która pozwala zapewnić najwyż-

szy standard opieki zdrowotnej dla prze-

bywających w Puszczykowie pacjentów. 

Szpital w Puszczykowie powstał przez wy-

jątkowe warunki klimatyczne, a decyzja 

Starosty, który chce teren parku sprzedać 

pod budowę osiedla, może doprowadzić 

do mniejszej konkurencyjności szpitala. 

Nie można również pozwolić na wycinkę 

przepięknego parku, którego nie będzie 

można odtworzyć w przyszłości. Może to 

być również niebezpieczny precedens na 

przyszłość, gdyż władze miejskie w poszu-

kiwaniu zysków ze sprzedaży ziemi, mogą 

zacząć przekształcać grunty o statusie lasu 

w działki budowlane.

Z kolei Krzysztof J. Kamiński* stwier-

dził:

Oczywiście nie wypada nie wierzyć pu-

blicznie złożonej obietnicy. Ale rodzi się tu-

taj mała wątpliwość: co będzie jeśli wybory 

nie przebiegną po myśli p. Grabkowskiego 

i po wyborach ktoś inny zajmie jego miej-

sce? Czy inny starosta dotrzyma obietnicy 

złożonej naszym władzom przez swojego 

poprzednika? Może tak, a może nie. A jeśli 

nie, to czy aby nie mieszkańcy Puszczyko-

wa zapłacą za gesty radnych wobec władz 

Sprostowanie powiatowych? Przed podjęciem ekspre-

sowej decyzji należało sprawę dogłębnie 

przeanalizować i starać się zabezpieczyć 

również interesy mieszkańców hotelu-blo-

ku przy szpitalu, gdzie również mieszkają 

obywatele naszego miasta. Przed podję-

ciem decyzji należało podpisać ze Staro-

stwem stosowne umowy, aby w przypadku 

innego niż pożądany przez p. Grabkowskie-

go wynik wyborów, mieć w garści jakieś 

prawne zabezpieczenie, a nie tylko dżentel-

meńskie słowo”.

 [Cytat z tekstu „Co nagle to po diable, 

czyli starosta na sesji Rady Miasta”, który 

ukazał się  4 października 2013 roku na 

blogu „Zielone Puszczykowo”].

* Krzysztof Kamiński, mieszkaniec Puszczykowa 

od 15 lat, historyk-archiwista po UAM, w latach 80. 

działał w niezależnym ruchu studenckim (m.in. był 

członkiem prezydium uczelnianego Niezależnego 

Związku Studentów), na początku lat 90. pracował 

dla Banku Światowego i Ministerstwa Rolnictwa, 

potem zarządzał dużymi i małymi przedsiębior-

stwami, obecnie prowadzi własną działalność go-

spodarczą, od końca 2012 roku współpracuje z „Zie-

lonym Puszczykowem", specjalizuje się w tematyce 

związanej z planowaniem przestrzennym.

Elżbieta Bylczyńska

Karp jaki jest, każdy widzi i co moż-

na o nim więcej napisać? No wła-

śnie. Chciałem zwrócić uwagę na łuski, 

które każda szanująca się ryba posiada, 

a karp jako bardzo dostojna ryba ma ich 

co prawda niewiele, ale za to są szcze-

gólnie dorodne i co najważniejsze, posia-

dają one niezwykłe wręcz właściwości. 

Od dziada pradziada i babki prababki była 

im przypisywana moc przynoszenia szczę-

ścia w portfelu. Jest to oczywiście duże 

uproszczenie, wiec jako wieloletni prak-

tykant w tej dziedzinie postaram się przy-

bliżyć szczegóły dla tych, którzy się z tym 

tematem nie spotkali. Otóż  legenda (któ-

rą sam wymyśliłem) głosi, że pewien wo-

jowniczy wojownik, wyruszając na daleką 

wyprawę, do swojego mieszka zupełnie 

przez przypadek wsunął mimochodem łu-

skę karpia świątecznego i to nie byle jaką, 

bo tę z samego grzbietu, czyli podwójną. 

Dopiero, kiedy do domu wrócił z pokaźną 

fortuną wyszło na jaw, co było przyczy-

ną jego nadzwyczajnych sukcesów. Wła-

śnie łuski, z którymi nie rozstawał się ani 

na moment. Kiedy po okolicznej okolicy 

wieść ta błyskawicznym lotem się roznio-

sła na następną Wigilię wybili co do jed-

nej nogi (o pardon, co do jednej płetwy) 

wszystkie karpie, ale tylko świąteczne, 

a pozostałe sobie zostawili na resztę roku. 

Skrupulatnie je oskrobali z łusek, poszyli 

sobie specjalne mieszki, a niektórzy nawet 

po kilka i przez cały czas żyli w dobrobycie, 

spokoju i podobno nawet nic nie musieli 

robić. Taki dzisiejszy Dubaj kochani. Aby 

tę tradycję kontynuować należy starannie 

oskrobać karpia z łusek, te najładniejsze 

umyć, wysuszyć i trzymać razem z gotów-

ką w portfelu, albo w zaskórniaku (czyli 

na trzeciej półce w szafi e bieliźnianej) lub 

w szufl adzie ze skarpetami.

Co takie łuski mogą? Otóż prawie gwa-

rantują radosny, niezawodny przypływ 

kapitału i wręcz inne uczucia w przypadku 

odwrotnym. Działają bez reklamacji przez 

rok, od Wigilii do następnej Gwiazdki, 

po czym nadają się tylko do wymiany na 

następne roczniki. Absolutnie nie moż-

na ich użyczać, nawet pod zastaw ani też 

pod groźną nie wolno nimi handlować, 

bo wówczas tracą swoją moc. W momen-

cie utraty łuski poprzez absolutnie bez-

wolne jej zgubienie, nowy znalazca nie 

może podstępnie korzystać z jej dobra. 

Ważny szczegół techniczny: łuski trzeba 

trzymać prawą stroną na wierzchu a nie 

do góry nogami, co grozi nawet chwilo-

wym rozstrojem portfelowym, zwanym 

współcześnie debetem. Dopuszczalne 

jest wzajemnie obdarowywanie się łu-

skami z ważnych i uzasadnionych powo-

dów w celu podniesienia stopy życiowej 

bliskiej nam osoby. Pamiętajmy o jednej 

zasadzie: trzymamy łuski w miejscu mało 

eksponowanym, wręcz schowane, przed 

oczami wścibskich, a zwłaszcza kotów. Ko-

nieczne jest, abyśmy łuski zbierali z karpia 

tylko świątecznego i tylko takiego, które-

go sami oprawimy i skonsumujemy przy 

wigilijnym stole. W tym przepisie chodzi 

o to, aby nie brać łusek z marketów, albo 

niewiadomego pochodzenia.

Teraz będzie „coś ekstra na stronie” jak 

pisał Fredro. Co zaś najważniejsze w tym 

wszystkim. Jeśli nie daj Boże albo nie, daj 

Boże jak najbardziej, zdarzy się nam jakiś 

niespodziewany i niewytłumaczalny przy-

pływ większej gotówki z niewiadomego 

źródła, wówczas taka operacja nie zosta-

wia po sobie żadnego śladu w papierach 

i nie mają tutaj zastosowania przepisy 

o podatku dochodowym od osób fi zycz-

nych. Dobre, co? To do dzieła i wesołych...

eRCZe „Spławik”
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Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu ul. Ognik 

20c, działając na rzecz swoich celów statutowych, w okresie 

1 listopada do 15 listopada 2013 zgodnie z zezwoleniem

nr B.5311.8.2013JK wydanym przez Burmistrza Gminy 

Mosina w dniu 31 października 2013 r. zbierało fundusze 

w formie ofi ar pieniężnych do puszek. W wyniku zbiórki 

zebrano kwotę 214 zł, która zostanie przekazana 

na realizację celów statutowych - organizację 

dowozu dla niepełnosprawnych podopiecznych 

Stowarzyszenia Na Tak.

KOMUNIKAT
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym

im. Św. Antoniego, Caritas Parafi alny

oraz Urząd Miejski w Mosinie

zapraszają osoby samotne i w trudnej sytuacji materialnej

na

Wieczerzę Wigilijną
23 grudnia 2013 r. o godz. 13.00

Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie

przy ul. Szkolnej 1 (wejście od strony Działkowca).

Zapisy w siedzibie

Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego

oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie.

Wigilia

Mobilne Muzeum Powstania Wielkopolskiego to wysta-

wa czasowa zlokalizowana w nowoczesnej instalacji kon-

tenerowej, która stanie w centrum Poznania 27 grudnia br. 

Muzeum będzie można zwiedzać do końca stycznia 2014 

roku. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest Agnieszka 

Wiśniewska, Prezes Fundacji Wielkopolska Brand, głów-

nego organizatora przedsięwzięcia. 

Muzeum połączy innowacyjną technologię oraz mul-

timedia z archiwalnymi materiałami. – Stare zdję-

cia, charakterystyczne elementy scenografi czne, rekwizyty z 

Powstania Wielkopolskiego, materiały fi lmowe i dźwiękowe 

zaprezentujemy w nowoczesny, interaktywny i niezwykle su-

gestywny sposób – mówi Agnieszka Wiśniewska i dodaje: je-

stem przekonana, że zastosowanie nowych technologii przy-

ciągnie uwagę młodych ludzi, dzięki czemu projekt ten stanie 

się ponadpokoleniowym przedsięwzięciem i ważnym głosem 

w dialogu z historią regionu. To nie będzie muzeum mające am-

bicje przekazania całościowego obrazu historii powstania z jego 

złożoną genezą. Celem tej interaktywnej instalacji będzie atrak-

cyjne ukazanie najważniejszych zjawisk i wątków oraz skłonienie 

odbiorców do dalszego poszukiwania informacji na ten temat – 

dodaje profesor Zbigniew Pilarczyk, konsultant merytoryczny 

przedsięwzięcia.

Jan Mazurczak, Prezes Zarządu Poznańskiej Lokalnej Orga-

nizacji Turystycznej (PLOT), zwraca szczególną uwagę na wa-

lory promocyjne przedsięwzięcia: – Jesteśmy przekonani, że 

Mobilne Muzeum Powstania Wielkopolskiego stanie się ważnym 

elementem promocji Wielkopolski zarówno w kraju, jak i za gra-

nicą, budując pozytywny wizerunek regionu i jego mieszkańców.

Mobilne Muzeum Powstania Wielkopolskiego to nie tyl-

ko plenerowa lekcja historii w samym centrum Poznania, ale 

przede wszystkim nowoczesny, obywatelski projekt, który 

pozwoli na wielopłaszczyznowy dialog historii ze społeczeń-

stwem. Wydarzenie to ma nie tylko ogromne znaczenie edu-

kacyjne i kulturalne, ale także odznacza się dużym potencja-

łem promocyjnym regionu. Adresowane jest do szerokiego 

grona odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – 

specyfi ka wydarzenia, łączenie tradycyjnych form wystawien-

niczych z innowacyjnymi rozwiązaniami, to atrakcyjny sposób 

ukazania historii i nawiązania dialogu między pokoleniami. 

To również miejsce do redefi nicji takich wartości, jak rodzina, 

patriotyzm, wiara, wolność, tradycja. Tym samym – chociaż 

jest to projekt o zasięgu lokalnym – do uczestnictwa w tych 

niecodziennym wydarzeniu zapraszamy mieszkańców całej 

Polski oraz gości z zagranicy. Fundacja Wielkopolska Brand 

wyraża nadzieję, że projekt spodoba się Wielkopolanom 

i w kolejnych latach podobne instalacje będą eksponowa-

ne w wielu miastach nie tylko naszego regionu, przybliżając 

w ten sposób historię Powstania Wielkopolskiego mieszkań-

com Warszawy, Gdańska czy Krakowa.

Ważnym elementem projektu będzie prezentacja pamiątek 

rodzinnych, które do tej pory pozostawały jedynie w prywat-

nych rękach. Nowoczesna technologia pozwoli zeskanować 

takie obiekty, a następnie zaprezentować je w formie cyfrowej, 

tak, aby oryginały z powrotem mogły wrócić do ich właścicie-

li. – Marzę, by pewnego dnia zeskanować wszystkie pamiątki 

z Powstania Wielkopolskiego, zarówno te, które są własnością 

instytucji, jak i te, które przechowywane są w rękach prywatnych, 

i zgromadzić je w jednym miejscu, tworząc w ten sposób Wirtual-

ne Muzeum Powstania Wielkopolskiego – mówi Agnieszka Wi-

śniewska, prezes Fundacji Wielkopolska Brand.

Osoby, które posiadają pamiątki z tego okresu i chciałby je 

zaprezentować w Muzeum proszone są o kontakt mailowy 

pod adresem: pamiatki@wielkopolskabrand.com lub telefo-

niczny pod numerem tel. 791 062 515.

ZWIEDZANIE

– 27.12.2013-31.01.2014 r. wstęp bezpłatny;

zwiedzanie grupowe – konieczność rezerwacji miejsc: re-

zerwacje@wielkopolskabrand.com, tel. 791 062  515 Week-

endy – rodzinne zwiedzanie z przewodnikiem, informacje: 

www.wielkopolskabrand.com

Fundacja Wielkopolska Brand

 - organizator

W centrum Poznania stanie Mobilne Muzeum
Powstania Wielkopolskiego
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wydarzenia

Od wielu lat na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego 

w granicach gminy Mosina istnieje miejsce pamięci poświę-

cone powstańcom z 1848 roku.  Według przekazów miały się tam 

znajdować mogiły powstańców, poległych podczas bitwy stoczo-

nej z Prusakami w pobliżu Starego Puszczykowa. Dzięki porozu-

mieniu zawartemu między Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Mo-

sina możliwe było przeprowadzenie prac archeologicznych na  tym 

terenie i zweryfi kowanie przekazów historycznych  i podań.

Jakie tajemnice kryją groby Powstańców 
z 1848 roku w Wielkopolskim Parku Narodowym?

Prace badawcze w Jeziorach (gm. Mosina) rozpoczęły się  25 li-

stopada i trwały do 29 XI 2013 r. Pozwolenie na badania wydał Po-

wiatowy Konserwator Zabytków w Poznaniu. W trakcie badań za-

łożono pięć wykopów archeologicznych (2x5 m, 2x5 m,  2x4 m, 3x3 

m, 3x3 m). Wykopy I i II ulokowano na miejscu kamienno-ziemnych 

kopców, na których stoją brzozowe krzyże. Wewnątrz wykopów 

(2x5 m) zarejestrowano długie prostokątne jamy.

Co udało się odnaleźć w wykopach? 

Na dnie jamy w wykopie I odnaleziono zieloną butelkę, zaczopo-

waną korkiem, wewnątrz której znajdowała się niewielka kartka. Ze 

względu na zły stan zachowania kartki, butelka została  przewiezio-

na do Działu Konserwacji Zabytków w Muzeum Archeologicznym 

w Poznaniu. Kartkę wydobył z butelki i wstępnie zakonserwował 

Jarosław Jaskulak, kierownik działu. Na podstawie odnalezionego 

listu można stwierdzić, iż jego autorami byli harcerze z Puszczyko-

wa, którzy prawdopodobnie prowadzili wcześniej poszukiwania 

mogił powstańczych. Butelkę z listem zakopali 2 listopada 1958 r. 

Wykop nr 5 założono w miejscu, gdzie znajduje się obecnie ka-

mienny pomnik z żeliwnym krzyżem i pamiątkową tablicą miedzia-

ną z napisem "POLEGLI POWSTAŃCY W 1948 r". Według niektórych 

relacji obiekt ten mógł zostać wykonany jeszcze przed wojną, 

w 1919 r., przez powstańców wielkopolskich. Pod pomnikiem nie 

zarejestrowano śladów poszukiwanego grobu, natomiast pod fun-

damentem pomnika odnaleziono szklany znicz, wewnątrz które-

go znajdował się kolejny, zaś w nim 3 monety: 5 złotych z 1976 r., 

2 złote z 1980 r. oraz hiszpańskie 5 peset z 1975 r. Monety te jed-

noznacznie wskazują, iż pomnik został postawiony, ewentualnie 

przebudowany, po 1980 r. 

Poza wspomnianymi wykopami archeologicznymi wykonano 

ponad 150 odwiertów, które jednoznacznie wykluczyły istnienie 

na badanym obszarze mogiły powstańczej. Nie można jednak wy-

kluczyć, iż grób ten znajdować się może gdzieś w pobliżu, poza 

przebadanym terenem.

Badania były prowadzone przez Pracownie Badań Historycznych 

i Archeologicznych Pomost z Poznania. W badaniach uczestniczyli: 

Adam Białas, Maciej Erdman, Tomasz Czabański (prezes), Maciej Ka-

ralus i Maksymilian Frąckowiak (archeolog prowadzący badania).

Prace dobiegły końca, ale  mamy nadzieję, że uda nam się 

odtworzyć historię listu harcerzy, który został odnaleziony 

w butelce. Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które 

mogłyby nam pomóc np. w dotarciu do autora/autorów listu 

lub dokumentów, kronik, w których być może zachowała się 

kopia. Prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Mosinie. (red.)
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Remont obiektu przy ul. Poznańskiej 36 w Puszczykowie 

wkracza w decydująca fazę. W listopadzie pracownicy 

wykonujący remont zakończyli ocieplanie elewacji. Z budynku 

zdemontowano rusztowanie, a wokół obiektu rozpoczęto ukła-

danie kostki typu pozbruk. W grudniu trwały prace wykończe-

niowe wewnątrz budynku. 

Już wcześniej zakończono dodatkowe prace, których nie pla-

nowano przed remontem. Podczas kontroli, której nie można 

było przeprowadzić przed rozpoczęciem remontu okazało się, 

że konieczna jest wymiana stropów. Prace należało wykonać ze 

względu na ich zły stan techniczny. Decyzja o wymianie zapadła 

dopiero po ocenie stanu technicznego przeprowadzonej przez 

projektanta i inspektora nadzoru budowlanego .

Po zakończeniu remontu w tym budynku powstanie 6 miesz-

kań komunalnych, do których przeprowadzą się lokatorzy tzw. 

„Mimozy”,  czyli budynku przy ul. Poznańskiej 26. Przeprowadz-

ka jest konieczna, z uwagi na zły stan techniczny „Mimozy”. (red.)

Remont przychodni

Historia w kilku odsłonach, chyba bez 

zakończenia, no nie, jakieś zakończe-

nie tymczasowe ma, tylko jeszcze nie wia-

domo, czy dojdzie do pomyślnego fi nału.

– Czy ja wiem, skąd się wziął elegant z Mo-

siny? Oczywiście, że wiem, a niby dlaczego 

miałbym nie wiedzieć? U nas w domu moja 

babcia zawsze o nim opowiadała, a prze-

cież mieszkała w Pecnej całe swoje życie. 

Urodziła się, panie, het, het, zaraz na po-

czątku XX wieku. Zaznaczam, że nie wiem, 

ile jest w tym prawdy, co nam mówiła, ale 

podobno tak było. Pod koniec XIX wieku, 

czyli nieco wcześniej niż ona się urodziła, 

w Mosinie krawcy stanowili takie towa-

rzystwo, które się ciągle trzymało razem, 

a babcia to nazywała kliką. Szyli dla wszyst-

kich bardzo solidne garnitury, zgodnie 

z życzeniami klientów, różnych klientów, 

oraz według panującej wówczas mody. Tak 

było długo, wszyscy byli zadowoleni i nikt 

nie zgłaszał żadnych istotnych uwag, czy 

jakby to powiedzieć dzisiejszym językiem, 

żadnych reklamacji. Dobra, solidna robota 

godna polecenia. Jednak od jakiegoś czasu 

sami dla siebie robili ubrania nieco inne. To 

znaczy nie całkowicie inaczej, bo tutaj trud-

no tak z dnia na dzień coś nowego wymy-

ślić, ale dające się zauważyć delikatne róż-

nice. Nie dotyczyło to bynajmniej jakości 

materiałów czy też staranności wykonania, 

co do tego to musiała być zawsze setka, 

wie pan, najlepszy gatunek. Co to, to nie. 

Wymyślali podobno jakieś drobne wcię-

cia, lekko zmieniali fason, coś ciut dłuższe, 

albo innym szersze, to co tutaj było zawsze 

przenosili gdzieś w inne miejsce, a z kolei 

to, czego akurat nigdy nie przyszywali, to 

właśnie sobie przyszyli. W takim postępo-

waniu nie byłoby nic nagannego, wiado-

mo, zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie 

chciał mieć coś inaczej. Dlaczego o tym tak 

dużo mówię? Otóż, co było najciekawsze? 

Nikomu innemu spośród moich klientów 

nie chcieli wykonać takich zmian. Wszyst-

ko zachowywali dla siebie, normalnie taka 

klika, najlepsze słowo – klika. W ten sposób 

babcia nam ciągle opowiadała.

– No dobrze, ale gdzie tutaj jest w tej hi-

storii elegant z Mosiny?

– Właśnie, że jest. Podobno wszyscy przy-

chodzili razem do kościoła w niedzielę, a po 

kościele szli na miasto cała kliką. Z daleka 

jeszcze się to nie rzucało tak w oczy, ale gdy 

się podeszło parę kroków bliżej, wszystko 

stawało się jasne. Miejscowi do tych nu-

merów kliki byli przyzwyczajeni i nikomu 

nie przeszkadzało jak razem paradowali, 

a nawet podobno im pewna grupa osób 

kibicowała. Wiadomo, że wtedy koleją, 

która stawała się modna, w odwiedziny 

z Poznania przyjeżdżało wiele osób i to wła-

śnie oni pierwsi, ci przyjezdni, zwrócili na to 

zjawisko uwagę i przezwali ich elegantami 

z Mosiny. Tak to się zaczęło. Co ciekawe, na-

wet u babci widziałem kiedyś w starych pa-

pierach taką kartkę pocztową. Facet ubrany 

w smoking, nie we fraku, a pod spodem na-

pis „elegancja” albo „elegant z Mosiny”, te-

raz nie pamiętam dokładnie. Wszystko było 

w takiej starej walizce, różne takie szpar-

gały zupełnie niepotrzebne, ale babcia ru-

szyć nie pozwoli. Wie pan co, jak na święta 

pojedziemy tam sprzątać i myć okna, to ja 

tam znowu zajrzę. Gdybym ją tam znalazł, 

wtedy ją panu pokażę.

Pół roku później, a tydzień przed święta-

mi:

– Jak tam panie Krzysiu przed świętami?

– Tak, tak, pamiętam. Jutro w sobotę jadę 

trzepać dywany. Wiem, że można na śnie-

gu, bo akurat dużo napadało, ale babcia tak 

nie pozwala. Trzeba normalnie na trzepaku. 

Jak coś znajdę, wtedy dam znać.

21 grudnia:

– Jak tam panie Krzysiu, dywany wytrze-

pane?

– Tak, tak. Karton z tymi zdjęciami mam 

już odłożony na bok. Przepraszam, ale nie 

miałem czasu, aby spokojnie do niego 

zajrzeć, bo niestety znienacka musiałem 

jechać do Piły, ale dzisiaj po południu tam 

do mamy jadę i dokładnie poprzeglądam. 

Sam jestem ciekaw i jakbym coś znalazł, 

wtedy jutro pokażę. 

3 stycznia:

– Jak tam, jakie wieści?

– Cały karton przejrzałem i niestety nic w 

nim nie znalazłem. Tylko zdjęcia rodzinne 

zostały. Muszę porozmawiać z kuzynem, 

bo na pewno on zabrał te pocztówki, prze-

cież one tam były, takie coś nie może zgi-

nąć, niepodobna żeby się nie znalazły.

24 maja:

– Czy coś słychać na temat pocztówek?

– Nic nowego nie wiem. Rozmawiałem 

z mamą i ona też twierdzi tak jak ja, że na 

pewno tam były. Teraz jestem pewien, że 

kuzyn musiał je zabrać. Wie pan co, ja latem 

wybieram się na południe i mam zamiar go 

odwiedzić, bo on mieszka w Wałbrzychu. 

Ale jak mi powie, że ich nie ma, to wtedy 

chyba mu dom przeszukam. Już ja wiem, 

gdzie one mogą być schowane!

29 września:

– Co tam słychać u kuzyna w Wałbrzy-

chu?

– Nie byłem jeszcze i w tym roku już nie 

mam czasu pojechać. W chacie pełno robo-

ty i w ogóle trudno mi było się ruszyć. Tylko 

spokojnie, tylko spokojnie, zobaczymy, co 

będzie dalej...

Roman Czeski
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Już po raz 13 wolontariusze Szlachetnej Paczki zebrali pre-

zenty, którymi będą obdarowywać potrzebujących z okazji 

świąt Bożego Narodzenia. 

Rejon Mosina obejmuje ponad 70 rodzin z Mosiny, Puszczy-

kowa i Lubonia. Korzystając z zaproszenia Pawła Zawieji, 

dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki przy ul. Topolowej 

w Mosinie, zorganizowano tam magazyny akcji. To właśnie w szko-

le, 7 - 8 grudnia około 40 wolontariuszy (w tym także uczniów tej 

szkoły)   podejmowało darczyńców, którzy przekazali im przygo-

towane przez siebie paczki. Wśród nich byli m.in.: burmistrz Pusz-

czykowa – Andrzej Balcerek, burmistrz Lubonia – Dariusz Szmyt 

oraz zastępca burmistrza Mosiny – Waldemar Krzyżanowski. Stam-

tąd zostaną one przez wolontariuszy przewiezione do rodzin. 

W Kościanie do projektu włączono 18 rodzin i podobnie jak 

w Mosinie wszystkie one znalazły już darczyńców. Z roku na rok po-

przeczka stawiana jest coraz wyżej powstają nowe rejony – tak jak 

Kościan – a w starych wzrasta liczba wolontariuszy, co daje możli-

wość odwiedzenia większej ilości rodzin. W ubiegłym roku w rejo-

Szlachetna Paczka dociera do potrzebujących

nie Mosina/Puszczykowo pomoc uzyskało około 30 rodzin, w tym 

roku jest ich już 75.

– Szlachetna Paczka – to dla nas, wolontariuszy wspaniałe do-

świadczenie. Coraz więcej ludzi zna projekt, rozpoznaje nazwę, 

kojarzy logo, dlatego odzew na potrzeby rodzin, którymi się opie-

kujemy jest ogromny. Biorąc pod uwagę, że średnia wartość przy-

gotowywanej paczki to 1800 złotych, jesteśmy dumni, że wszyst-

kie rodziny znalazły darczyńców. Dużo się dzieje dzięki portalom 

społecznościowym, gdzie osoby wspólnie ze znajomymi łączą się, 

kupując poszczególne produkty, co daje niesamowity efekt w po-

staci paczki w 100 procentach odpowiadającej na potrzeby rodziny.

Co ważne w projekcie SZLACHETNA PACZKA, odpowiadamy wy-

łącznie na bardzo konkretnie defi niowane potrzeby rodzin. W wy-

wiadzie z nimi sporządzamy listę najpotrzebniejszych rzeczy, dzię-

ki czemu darczyńca ma pewność, że jego pomoc zostanie w pełni 

wykorzystana - a to dziś bardzo, bardzo ważne – mówi Sergiusz 

Szajek, asystent ds. Promocji Projektu SZLACHETNA PACZKA

w woj. Wielkopolskim.

SZLACHETNA PACZKA to projekt ogólnopolski, realizowany przez 

Stowarzyszenie WIOSNA z Krakowa. Każde z województw ma wyzna-

czonego koordynatora wojewódzkiego, w przypadku Wielkopolski 

jest nim Bogusław Skupin. Koordynator wojewódzki rekrutował ko-

ordynatorów regionalnych – dla Mosiny, Kościana i Leszna jest nim 

Agata Biała z Puszczykowa, która w ubiegłym roku była liderką rejo-

nu Mosina Puszczykowo. Następnie rekrutowani są liderzy poszcze-

gólnych rejonów, w XIII – tegorocznej edycji  Iwona Warzych zosta-

ła liderką rejonu Mosina, a Teresa Nowacka liderką rejonu Kościan.

W całej Polsce wolontariusze z 38 rejonów obdarują prawie 18000 

rodzin. W Wielkopolsce jest 1150 rodzin włączonych do projektu. 

(red.)

Św. Mikołaj w Czapurach

Tradycyjnie 6 grudnia Mikołaj odwiedził dzieci z  Czapur. Nie 
przeszkodził mu w tym nawet orkan Ksawery, który szalał 

tego dnia nad Wielkopolską. Święty jest bardzo słowny i jak już coś 
powiedział, to tak było. W dotarciu do najmłodszych pomagali mu 
strażacy ochotnicy, którzy mimo gęstej śnieżycy przywieźli wycze-
kiwanego gościa do Czapur swoim samochodem bojowym.

Spotkanie ze św. Mikołajem zaplanowano na placu przed świe-
tlicą, koło kościoła. Śnieżyca, która około godz. 16 rozpętała się 
nad Czapurami zmusiła jednak organizatorów do zmiany planów 
i przeniesienia uroczystości do pobliskiej świątyni, gdzie w gościn-
nych progach wspólnie z proboszczem czekali na gościa. Spotkanie 
uświetniły bożonarodzeniowym repertuarem dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Czapurach. Z okazji wizyty świętego Mikołaja odbył się 
też konkurs na najpiękniejsze przebranie. Dzieci miały przyjść prze-
brane za któregoś ze świętych. Konkurs przypadł dzieciom do gu-
stu, ponieważ w świątyni zaroiło się od świętych: Kingi, Patryka, Hu-
berta, Jana i oczywiście Mikołaja. Przebrania były tak wspaniałe, że 
wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali od organizatorów nagrody. 

Dostojny gość wraz z dziećmi zapalił też świąteczne ozdoby na 
stojącej na placu choince.                                                                                            (red.)
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W Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie została prze-

prowadzona ewaluacja zewnętrzna przez zespół wizy-

tatorów Kuratorium Oświaty w Poznaniu.  Szkoła została bardzo 

wysoko oceniona,  a kontrola dotyczyła obszarów:

� „Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia 

wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego, egzami-

nu potwierdzającego kwalifi kacje zawodowe i egzaminu po-

twierdzającego kwalifi kacje w zawodzie oraz innych badań 

zewnętrznych i wewnętrznych”.

W powyższym obszarze szkoła uzyskała ocenę na poziomie B, 

która oznacza wysoki stopień wypełnienia wymagań przez 

szkołę.

�  „Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi”.

W powyższym obszarze szkoła uzyskała ocenę na poziomie A, 

która oznacza bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagań przez 

szkołę. Jest nam niezmiernie miło przekazać wiadomość, że jest to 

ocena na poziomie najwyższym do uzyskania.

Kuratorium oceniło pracę szkoły

To już dziewiąty raz w  bibliotece w  Mosinie Leworęczni 

zasiedli do dyktanda. Przez pierwsze 5 lat pisały je tylko 

dzieci z  Mosiny i  Krosna, później w ortografi czne szranki sta-

nęli tez uczniowie z innych miejscowości. W tym roku w Finale 

Gminnym, o tytuł Gminnego Mistrza Ortografi i Leworęcznych 

walczono w kategoriach klas 1 – 3, 4 – 6, i Gimnazjum. Uczestni-

kami Finału Gminnego byli laureaci eliminacji, które odbyły się 

w Mosinie oraz w  pięciu fi liach: Czapurach, Daszewicach, Kro-

sinku, Pecnie i Rogalinku. W sumie w eliminacjach i Finale Gmin-

nym uczestniczyło 111 dzieci z terenu całej gminy.

Tegorocznymi laureatami zostali:

Kategoria klasy 1 – 3: Jakub Wieczorek – Mistrz Ortografi i Le-

woręcznych – Zespół Szkół Mosina, Kamil Jasiński – Wyróżnienie 

– Krosinko, Martyna Kozłowska – Wyróżnienie – SP nr 1 Mosina.

Kategoria klasy 4 – 6: Ilona Wójtowicz – Mistrz Ortografi i Le-

woręcznych – SP Rogalinek, Wojtek Zieliński – Wyróżnienie – SP 

Daszewice, Dominika Baraniak – Wyróżnienie – SP Daszewice.

Kategoria Gimnazjum: Maciej Łabenda  – Mistrz Ortografi i 

Leworęcznych – Gimnazjum Pecna, Jakub Nowicki – Wyróżnie-

nie – Gimnazjum Pecna, Marcin Drzymała – Wyróżnienie – Gim-

nazjum Pecna. (red.)

Dyktando leworęcznych

Dyrekcja szkoły podkreśla, że jest to sukces całej społeczno-

ści szkolnej oraz rodziców. W dużej mierze dzięki  realizowanym 

licznym projektom  na przestrzeni 2012 i 2013 roku szkoła otrzy-

mała tak wysokie noty.  Do projektów w których szkoła uczestni-

czy należą między innymi:  „Projekt Albatros – Profesjonaliści 

Wspierają Kształcenie Profesjonalistów”, którego jednym 

z wielu działań jest dostarczenie do szkoły nowoczesnego sprzę-

tu dydaktycznego (ciągników, rozsiewaczy nawozów, siew-

ników pras a nawet kombajnu) w sposób wymienny,  co kilka 

miesięcy, organizowanie zajęć warsztatowych, wyjazdów stu-

dyjnych, szkoleń dla nauczycieli, a także spotkań serwisowych, 

pokazów pracy maszyn i urządzeń w warunkach polowych. „Al-

batros” zapewnia również sprzęt do ośrodka egzaminacyjnego 

naszej szkoły.  Patronat naukowy  nad projektem objął Uniwer-

sytet Przyrodniczy w Poznaniu.  

„Praktyczny program z zakresu OZE – innowacja dla szkół 

ponadgimnazjalnych”. EKSPERT – SITR w Koszalinie, wspólnie 

z Wyższą Szkołą Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie oraz 

Zespół Szkół Rolniczych  w Grzybnie przystąpili do testowania 

projektu innowacyjnego pt.” Praktyczny program z zakresu OZE 

– innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”.Kolejnym projek-

tem realizowanym   przez  EKSPERT – SITR w Koszalinie, wspól-

nie z  Zespołem Szkół Rolniczych  w Grzybnie jest projekt „Prak-

tyczne doskonalenie nauczycieli zawodowych w zakresie 

OZE”. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 

zawodowych nauczycieli zawodu technik rolnik, technik me-

chanizacji rolnictwa i technik ochrony środowiska w zakresie 

odnawialnych źródeł  energii. 

Projekty Leonardo da Vinci – to już tradycja w ZSR 

w Grzybnie. Do chwili obecnej szkoła zrealizowała już ich osiem. 

COMENIUS – realizacja dwóch projektów w ramach Programu 

„Uczenie się przez całe życie”– „Partnerski Projekt Comenius”. 

Głównym celem realizowanych projektów jest umożliwienie 

uczniom szkół średnich udziału w nauce i życiu w innych krajach 

europejskich. Dzięki  projektom uczniowie odwiedzili już Turcję, 

Włochy, Hiszpanię, Teneryfę, a  w najbliższym czasie czekają na 

nich Niemcy i Dania. Był to bogaty rok pod względem realizacji 

wielu innych projektów edukacyjnych.

Grażyna Tokarek

Dyrektor szkoły

Comenius Teneryfa

Albatros
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B. Stachowiak: – Jak Wam się podobał wczorajszy koncert. 

Publiczność dopisała?

HOPE: – Koncert mega! Oczywiście ludzie zgotowali godne 

piekiełko pod sceną... Było kilka znajomych twarzy, co pomaga 

W piątek, 15 listopada scenę MOK w Mosinie zdomi-

nował hip-hop, growling, metal i elektronika, podobno 

widziano samego Elvisa:). Dwie świetne kapele HOPE 

i 2Fingers przyciągnęły tego wieczoru ponad setkę fa-

nów. Członków 2Fingers zaskoczyła popularność muzyki 

rap-metalowej w Mosinie. Marzeniem 2Fingers jest granie 

na największych scenach w Polsce. Tego rodzaju koncer-

ty, nie tylko w Polsce, ma już za sobą zespół HOPE, jedna 

z najbardziej rozpoznawalnych kapel młodego pokolenia 

(m. in. Juwenalia Poznań, Wrocław, Legnica, Konin, Festi-

wal Fajtfest w Czechach i trasa koncertowa w Rosji). O po-

pularności HOPE i uznaniu wśród fanów tego rodzaju sty-

lów muzycznych   świadczy również wygrana eliminacji do 

Przystanku Woodstock, której fi nałem był niesamowity 

i pełen żywiołowości koncert w 2012 na Festiwalu Wood-

stock w Kostrzynie nad Odrą.

Wywiady z kapelami które wystąpiły na koncercie w MOK, przeprowadzone przez 

Bartka Stachowiaka, Prezesa Mosińskiego Towarzystwa Gitarowego.

Wszystko jeszcze przed nami
B. Stachowiak: – Jak Wam się podobał koncert. Publiczność 

dopisała?

2Fingers: – Koncert był super! Nie spodziewaliśmy się, że aż tak 

ciepło zostaniemy przyjęci w Mosinie. Byliśmy bardzo zdziwieni jak 

dużą popularność ma muzyka Rap-Metalowa w waszym mieście. 

Wielkie uznanie z naszej strony dla organizatorów za inicjatywę „Litr 

paliwa zamiast piwa”. Zawsze popieraliśmy tego typu pomysły.

BS: – Jakie są Wasze plany na najbliższe miesiące? Gdzie za-

gracie?

2Fingers: – Zabieramy się ostro do pracy nad nowym materia-

łem, a w międzyczasie oczywiście będziemy koncertować. Zaintere-

sowanych zapraszamy do naszej strony na facebooku. Tam można 

uzyskać  dokładne informacje. W najbliższym czasie zagramy z chło-

pakami z Hope oraz w Wągrowcu.

BS: – Wasze muzyczne marzenia?

2Fingers: – Super było by zagrać na największych scenach w Pol-

sce :)

BS: – Czym się inspirujecie?

2Fingers: – Każdy z nas lubi różną muzykę, od ciężkiego metalu 

po hip-hop. Inspiracje są różne. Nie sposób wymienić ich wszyst-

kich. Przykładamy dużą uwagę do tego, żeby nasza muzyka była 

oryginalna. Gramy po prostu rapcore 2Fingers.

BS: – Jakie macie wskazówki dla młodych muzyków - jak sami 

zaczynaliście?

2Fingers: – Z naszego punktu widzenia najważniejsza jest przy-

jaźń i wzajemny szacunek. Jak wiadomo młodym zespołom nie jest 

łatwo, ale jeśli się kocha to, co się robi i jest to podparte solidną pra-

cą, to efekty muszą przyjść z czasem.

BS: – Co uważacie za największy Wasz sukces?

2Fingers: – Muzyka pozwoliła nam przeżyć niezapomniane 

chwile. Uważamy, że wszystko jeszcze przed nami.

BS: – Jak łączycie życie prywatne z graniem w kapeli – próby i 

koncerty wymagają przecież poświęceń.

2Fingers: – To zawsze jest najtrudniejsze, każdy ma swoją prace i 

swoje życie, ale jeżeli robi się to z pasją to zawsze jest czas, żeby się 

spotkać na próbach czy na koncertach.

BS: – W Polsce wiele „ciężkich” kapel uderza w rynek zagra-

niczny i często tam odnosi duży sukces np. Decapitated, Behe-

moth. Macie takie plany? 

2Fingers: – Naszym marzeniem jest utrzymywać się z muzyki. Je-

żeli nadarzy się okazja, żeby zaistnieć za granicą Polski to, dlaczego 

byśmy mieli z niej nie skorzystać?

BS: – I na koniec – najbardziej niezwykłe wydarzenie podczas 

koncertu?

2Fingers: – Ponoć na naszym koncercie był widziany Elvis. Są to 

informacje potwierdzone przez kilku świadków z Wągrowca :)

Dzięki za wywiadzik.

Wszystkich fanów 2Fingers zapraszamy do naszych stron na Face-

book i Youtube

BS: – My też dziękujemy i czekamy na kolejny koncert.

facebook: 2Fingers

https://www.facebook.com/pages/2Fingers/201185886562900?ref=hl

Youtube : 2FingersOffi  cial

http://www.youtube.com/user/2FingersOffi  cial

„Poświęcaj życie, lecz 

nie honor i sławę”

lepiej wejść w koncert, no i wiele nowych, które pozwalają ze spo-

kojem patrzeć w koncertową przyszłość...

BS: – Jakie są Wasze plany na najbliższe miesiące?

HOPE: – Obecnie pracujemy nad nową płytą. Całą energię oraz 

czas poświęcamy właśnie na stworzenie czegoś niezapomniane-

go dla nas samych jak i fanów... Wierzymy, że zrealizujemy wszyst-

kie cele. 

BS: – Jesteście już rozpoznawalni nie tylko lokalnie, ale Wa-

sza muzyka zyskała fanów także za granicą. Jak udało się do-

trzeć, aż do Japonii? (Japonia i wydanie płyt).
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HOPE: – Czysty przypadek lub los się tak z nami zabawia? 

A może szczęście? Sami do końca nie wiemy jak to się stało. Wi-

docznie w Japonii jak i innych odległych krajach brakuje nadziei... 

Cieszymy się, że odszukali ją właśnie tu w Polsce i do tego w tak 

hałaśliwym wydaniu. Jeśli chodzi o wydanie płyty to przedstawi-

ciele bardzo fajnej wytwórni RB Records zainteresowali się muzy-

ką HOPE, po czym zaproponowali wydanie płyty: „Join the Gang” 

w Japonii. Na początku był to dla nas szok, jednak po tym jak zo-

baczyliśmy pierwsze zdjęcia promocyjne w sklepach, dotarło do 

nas, że ludzie tam na tej ładnej wyspie po prostu za nami czekali.

BS: – Jak razem wytrzymujecie ze sobą tyle lat? Przy takiej 

liczbie osób to pewnie trudne.

HOPE: – Jesteśmy jak Planetarianie z serialu „Kapitan Planeta”, 

reszta sama się dzieje...

BS: – Spełniliście już kilka marzeń: graliście na Przystan-

ku Woodstock. Wasze płyty można kupić w Japonii, widzia-

łem nawet na YouTubie, że zaczynają grać Wasze covery, a to 

pokazuje, że Wasza muzyka ma siłę przebicia. Co dalej? Może 

wystąpicie w jakiś znanym programie muzycznym? Waszym 

kolegom z Materii udało się dojść do fi nału!

HOPE: – Gratulujemy chłopakom wygranej, bo dla nas wygrali 

ten program.

BS: – Macie za sobą występy z Liroyem i Papa Musta. Ktoś 

kolejny na celowniku?

HOPE: – Ojojoj! Tak mamy kilka fajnych propozycji współpra-

cy... Sprawdzajcie na płycie, bo teraz nie chcemy zapeszać.

BS: – Reprezentuję Mosińskie Towarzystwo Gitarowe, także 

pytanie odnośnie warsztatu musi się pojawić. Często macie 

próby? Może jakieś wskazówki dla młodych kapel?

HOPE: – Wiesz, każdy z nas ma stałą pracę, dlatego układamy 

nasz grafi k przede wszystkim pod kątem zespołu. Staramy się 

grać regularnie, dlatego czasami spotykamy się na 5 godzin 3 

razy w tygodniu. Czasami zaliczy się też nockę. Oczywiście, jeśli 

ktoś chce posłuchać nas na próbie to zapraszamy, napiszcie wcze-

śniej na profi lu: https://www.facebook.com/Offi  cialHopeFan i na 

pewno się spotkamy. Z rad dla młodych mamy jedną: „Poświęcaj 

życie, lecz nie honor i sławę.”

BS: – I na koniec – czy tylko muzyka Was pasjonuje?

HOPE: – Jest nas ośmiu i jesteśmy tak różni, że każdy ma swoje 

zainteresowania pozamuzyczne, jednak to muzyka daje prawdzi-

wą energię.

„Post rock” – nazwa ta od samego po-
czątku budziła moją nieufność. Su-

gerowałaby, że epoka rocka skończyła się 
i teraz tworzymy coś po niej („post”, czyli „po”; 
patrz np. „postmodernizm”, czyli „ponowo-
czesność”). Czy twórcy gatunku bądź krytycy 
muzyczni są aż tak zuchwali, by zakładać, że 
pewna epoka odeszła do lamusa? Nie dawa-
ły mi spokoju tego typu pytania, gdy po raz 
pierwszy usłyszałem o nazwie tego specyfi cz-
nego gatunku. Wszystko się jednak diame-
tralnie zmieniło, gdy od słów (teorii gatunku) 
przeszedłem do czynów (słuchanie poczynań 
post rockowych zespołów). Moje wstępne 
oburzenie i wewnętrzny opór zniknęły jak 
ręką odjął.

Do utwierdzenia zmiany mojego nastawie-
nia przyczynił się na pewno świetny polski 
zespół Tides from Nebula. Adam Waleszyń-
ski na gitarze, basista Przemek Węgrowski, 
klawiszowiec i gitarzysta Maciej Karboński 
oraz siedzący za bębnami Tomasz Stołow-
ski tworzą bardzo zgrany kwartet muzyki 
granej z pasją. Panowie reprezentują swo-
ją twórczością to, co kojarzy mi się obecnie 
z post rockiem: instrumentalne kompo-
zycje, dużo polotu i melodie wprawiające 
w stan relaksu i głębokiej refl eksji. Dodajmy 
jeszcze kreatywność w odkrywaniu pięk-
na, a znajdziemy przepis na muzykę panów 
z Tides from Nebula. Jeśli ktoś lubi np. mu-
zykę Pink Floryd oraz ambient, to znajdzie 

w polskim kwartecie zadziwiająco umie-
jętne połączenie tych dwóch muzycznych 
dróg. Taka przynajmniej była ich druga płyta, 
„Eartshine”. Panowie udowodnili jednak, że 
ich świat nie jest hermetyczny i powtarzalny, 
tylko stale na nowo odkrywany i interpreto-
wany. Swoją najnowszą, wydaną w tym roku 
płytą „Eternal Movement” pozytywnie zaska-
kują i przekonują do swojego wrodzonego 
talentu.

Otwierający album utwór „Laughter of 
Gods” od razu stawia na nogi – to nie to har-
monijne i relaksacyjne granie poprzednich 
nagrań, tylko uderzenie salwą syntezatoro-
wych dźwięków. Bardzo pozytywne zasko-
czenie dla tych, którzy spodziewali się czegoś 
bardziej stabilnego i wywarzonego. Przebo-
jowy „Only With Presence” utrzymuje szybkie 
tempo, lecz nie są to salwy nieprzemyślanych 
dźwięków, tylko harmonia i piękno. Te dwa 
słowa najczęściej przychodzą mi na myśl, 
gdy zastanawiam się nad sensem ich muzy-
ki. Radosny „Satori” to dynamicznie zmienia-
jący się kalejdoskop porywających melodii. 
Gwoździem programu jest przejmujący 
„Emptiness of Yours and Mine”. Tutaj słychać 
wyraźną refl eksję oraz głębie brzmień każde-
go instrumentu. Zwłaszcza bębny brzmią tu-
taj majestatycznie. Całość wciąga mnogością 
pomysłów i niesamowitym klimatem. Epicki 
jest również, powoli rozkręcający się utwór 
„Now Run”. Tego typu utwory brzmią jak ścież-

Tides from Nebula „Eternal Movement”

ka dźwiękowa do jakiegoś nienakręconego 
jeszcze fi lmu. Panowie aż sami się proszą, by 
jakiś reżyser wykorzystał jeden z ich utworów 
w roli tła do swoich artystycznych wizji.

Na sam koniec może słowo na temat okład-
ki. Wielobarwne kryształy oddają koloryt 
kompozycji zawartych na albumie. Całość ko-
jarzy się też z jakąś siłą, skrywaną zręcznie ma-
gią brzmień. Panowie z Tides from Nebula po-
trafi ą po prostu oczarować słuchacza swoimi 
niepozornymi pomysłami. Budują atmosferę, 
która pobudza do refl eksji i radości zarazem. 
To prawdziwa muzyka tworzona z pasją, z we-
wnętrznego zmysłu poszukiwanego piękna.

Wojciech Czeski
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Mamy w naszej rodzimej historii wy-

bitnych myślicieli, lecz nie wszyscy 

z nich są należycie docenieni. Ponadto 

gdzieś znikają w natłoku drugorzędnych, 

niewiele znaczących postaci. Uważam, że 

należyte miejsce w pierwszej lidze pol-

skich myślicieli stale trzeba dzisiaj przy-

wracać historykowi i fi lozofowi Feliksowi 

Konecznemu.

Prawdziwy naukowiec, duma polskiej 

myśli historycznej i fi lozofi i dziejów. Jego 

nazwisko może się gdzieś przewijać w lite-

raturze fachowej, ale szerszej publiczności 

jest on raczej nieznany. Człowiek, który żył 

w bardzo ciekawych i tragicznych zarazem 

czasach. Miał rok, gdy wybuchło Powsta-

nie Styczniowe, widział na własne oczy 

okrucieństwa dwóch wojen światowych, 

żywota dokonał w roku 1949. Wiele w 

życiu widział, ale jego największą zasługą 

było dostrzeganie tego, czego nie widzieli 

inni. Wyciskał z dziejów świata niedostrze-

gane na pierwszy rzut oka szczegóły i za-

sady, by ułożyć je po swojemu we własną, 

autorską fi lozofi ę dziejów. Ta stanowi do 

dzisiaj jego najbardziej rozpoznawalną 

wizytówkę i największą zasługę dla pol-

skiej myśli historycznej, ekonomicznej, 

społecznej, politycznej, fi lozofi cznej i Bóg 

wie, jakiej jeszcze. Był to po prostu praw-

dziwy erudyta, który mimo jednoznacz-

nego ukierunkowania naukowego (był 

profesorem historii) wykraczał w swoich 

badaniach poza jedną dziedzinę. Prosty 

przykład: bierzemy do rąk jego książkę 

„Cywilizacja bizantyńska” i stwierdzamy, 

że jest to zgrabnie napisane opracowa-

nie historyczne poświęcone Bizancjum 

oraz jego recepty w następnych wiekach 

po upadku tegoż imperium. Ale jak wiele 

inspirujących myśli zawartych jest w tym 

dziele! Wiele z nich odkrywamy dopiero 

po przeczytaniu całości, nie trafi ają one 

do nas od razu. Niby Feliks Koneczny pisał 

rzeczy oczywiste, ale wiele z jego odkryć 

jest niezwykle inspirujących do dnia dzi-

siejszego.

Jego najsłynniejszym wkładem w rozwój 

myśli polskiej była teoria, dotycząca cywili-

zacji jako „metody ustroju życia społeczne-

go”. Koneczny dokładnie wykazywał, czym 

różnią się między sobą poszczególne cywi-

lizacje oraz to, że niemożliwa jest ich synte-

za. Różne cywilizacje dążą do konfrontacji, 

ukrytych konfl iktów, rywalizacji, które nie 

muszą wcale przybierać form militarnych. 

Niemożliwa próba ich połączenia wytwa-

rza stan, który określił w jednym ze swoich 

esejów mianem „harmideru etyk”. Czyż nie 

jest rzeczą absurdalną próba połączenia 

stanowisk dwóch wielkich cywilizacji: nie-

rozerwalność monogamicznego małżeń-

stwa (cywilizacja łacińska) oraz poligamii 

w cywilizacji arabskiej? Już na tym polu musi 

wystąpić rywalizacja niemożliwa do usunię-

cia. Koneczny doskonale opisał to, że nie ma 

czegoś takiego jak „cywilizacja europejska”; 

można natomiast mówić co najwyżej o cy-

wilizacjach rozwijających się na obszarze 

geografi cznym Starego Kontynentu.

Tematy cywilizacyjne podjął już w swojej 

pięknej pracy „Polskie Logos a Ethos” z 1921 

roku. Co jest rzeczą charakterystyczną dla 

twórczości Konecznego,  to praca obszerna 

(dwa tomy), przepełniona rozmaitymi roz-

ważaniami. Rzuca się w niej ewolucja jego 

poglądów i dobre rozeznanie teorii cywili-

zacji, którą rozwijał w sposób mistrzowski w 

Polski tytan intelektu
latach 30-tych i 40-tych. Główną osią pracy 

jest jednak owe „Logos i Ethos”, jako łącz-

ność polskiej myśli z jej realizacją w czynie. 

Analizuje polską kulturę, naukę, zwracając 

uwagę na charakterystyczne szczegóły, 

wyróżniające nas na przestrzeni dziejów. 

Ciekawym spostrzeżeniem jest to, że Pola-

cy zwłaszcza w epoce renesansu doskonale 

znali łacinę. Tym powszechnym obyciem 

z językiem starożytnych tłumaczy brak wy-

bitnych fi lologów klasycznych w polskiej 

nauce. Po cóż mieliby ją naukowo zgłębiać, 

skoro była im tak dobrze znana? Świetnie 

uchwycony paradoks relacji polskiej myśli 

i czynu. Według Konecznego tym, czym 

tak pięknie zasłynęliśmy w przeszłości była 

obrona wolności innych narodów oraz pro-

mowaniu idei dobrowolnych unii politycz-

nych jako przeciwwaga do imperialnych 

zagrywek państw europejskich. Tym Pol-

ska wyróżniała się w przeszłości na Starym 

Kontynencie, lecz była to według niego 

nasza chluba, swoista misja dziejowa. Do-

brym zwieńczeniem polskich dziejów była 

według Feliksa Konecznego Konstytucja 

3 Maja jako dzieło ewolucji, a nie rewolucji. 

Wynikała ona ze stałego doskonalenia pol-

skich instytucji politycznych i społecznych, 

umiejętności do rozpoznania wad i moż-

liwości naprawy organizmu. To właśnie są 

te dwie wielkie cechy, które charakteryzują 

opisaną przez niego cywilizację łacińską 

– nastawienie na zmiany ewolucyjne oraz 

zdolność naprawy instytucji, nie na mocy 

odgórnego dekretu władcy, ale oddolnych 

sił tkwiących w owym organizmie. 

Trzeba przyznać, że Feliks Koneczny 

swoją twórczością zachwyca i inspiru-

je do dnia dzisiejszego. Sporo zostawił 

po sobie dzieł, które warto poznawać 

i odczytywać dzięki nim nasze dzieje

 i aktualne położenie. Był patriotą, któ-

ry potrafi ł spojrzeć na naszą historię bez 

pudrowania, lecz zarazem przyciągnąć 

i zarazić swoim umiłowaniem Ojczyzny. 

Pozostawiam Państwa na koniec z bardzo 

głęboką myślą Konecznego, którą zawarł 

w dziele „Państwo i prawo w cywilizacji 

łacińskiej”: „Kraj naprawdę cywilizowa-

ny poznaje się po tym, że nie ma w nim 

sprawy, przypadłości, rzeczy, w ogóle nie 

ma niczego takiego, za co nie byłby ktoś 

odpowiedzialny. W życiu zbiorowym musi 

odpowiedzialność być spotęgowana 

w miarę przechodzenia na wyższe szcze-

ble rozwoju, bo inaczej zrzeszenie stacza-

łoby się do upadku. Iluzoryczność odpo-

wiedzialności (np. biurokracji) równa się 

bezkarności zła”.

Wojciech Czeski

Z okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia 

życzymy, 
aby te szczególne dni były

pełne zdrowia i spokoju, radości 
oraz rodzinnego ciepła i miłości. 

Niech ten wyjątkowy czas
doda energii i sił potrzebnych 

w realizacji planów
w nadchodzącycm Nowym Roku 2014.

Zofi a Springer 

Burmistrz Gminy Mosina

Waldemar Waligórski

Przewodniczący Rady Miejskiej
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Ochotnicza Straż Pożarna w Nowinkach otrzymała nowy 

samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Forda – Trans-

ita. Dokładnie 16 listopada 2013 roku, na terenie Międzyna-

rodowych Targów Poznańskich miała miejsce uroczystość 

przekazania samochodów i sprzętu dla OSP z województwa 

wielkopolskiego, w tym dla naszej Jednostki OSP Nowinki, 

w której wziął udział Waldemar Krzyżanowski – Zastępca 

Burmistrza Gminy Mosina.

21 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, 32 ze-

stawy ratownictwa technicznego oraz 25 zestawów ra-

townictwa medycznego R-1 i 26 zestawów uzupełniających do 

zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1 trafi ło do Ochotni-

czych Straży Pożarnych z Wielkopolski. 

To ogromne przedsięwzięcie, to efekt współpracy Oddziału 

Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Wielkopolskiego i Samo-

rządu Województwa Wielkopolskiego oraz Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego, MSW, z 187 partnerami (84 samorzą-

dami gmin i 103 OSP z Wielkopolski). Po raz drugi zakup był 

realizowany z dofi nansowaniem Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego w ramach przyjętego przez Sejmik „Progra-

mu Rozwoju OSP Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-

2020”. W tym miejscu należy zaznaczyć, że samochód przekaza-

ny dla OSP z Nowinek był w ok. 25 procentach dofi nansowany 

ze środków Gminy Mosina.

Co zyskało OSP Nowinki? Przede wszystkim nowy lekki samo-

chód ratowniczo - gaśniczy na

podwoziu Forda Transita. Może on przewozić do 5 strażaków, 

sprzęt i wyposażenie ratownicze. Ma również zbiornik z wodą 

i środkiem pianotwórczym, co umożliwia gaszenie pożarów. 

Samochód jest dodatkowo wyposażony w agregat prądotwór-

czy, maszt oświetleniowy oraz wyciągarkę elektryczną. Dzięki 

niedużym wymiarom bardzo dobrze nadaje się do podejmowa-

nia  szybkich działań w celu ugaszenia pożaru, zanim zdąży się 

rozwinąć do groźnych rozmiarów. Na samochodzie znajdzie się 

również sprzęt przełożony z dotychczasowego pojazdu, którym 

dysponuje Jednostka, w tym wyposażenie medyczne oraz pom-

py i pilarki do usuwania skutków anomalii pogodowych.  Samo-

chód zastąpi prawie 30 letniego Stara i poza większą niezawod-

nością, będzie również o wiele tańszy w eksploatacji. 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowinkach aktywnie działa 

na rzecz społeczności lokalnej od 64 lat. Jednostka powstała 

w styczniu 1949 r. Pierwsze zebranie organizacyjne zostało zwo-

łane przez Józefa Plenznera - sołtysa wsi Nowinki – Drużyna. 

Ówczesny sołtys widział pilną potrzebę założenia jednostki OSP, 

w celu zabezpieczenia pierwszej pomocy w wypadku pożaru. 

Na początek do służby zgłosiło się dziesięciu mieszkańców. Po-

wołano zarząd oraz w krótkim czasie zarejestrowano działalność 

OSP Nowinki. Pierwszym sprzętem, jaki otrzymała jednostka 

była pompa konno – ręczna, która służyła jednostce przez wiele 

lat. W szeregi straży  w kolejnych latach wstępowali nowi człon-

kowie, zmieniali się prezesi, a jednostka rozwijała się, poszerza-

jąc działalność o powołanie m.in. Młodzieżowej Drużyny Pożar-

niczej. W dniu 23  maja 2009 r. odbyła się uroczystość 60- lecia 

utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowinkach. W trakcie 

uroczystości został poświęcony i wręczony nowy sztandar oraz 

srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”. Środki na sztandar 

pozyskano z festynów, od mieszkańców wsi oraz sponsorów. 

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Nowinki

Na uroczystość 60-lecia wykonano kapitalny remont sali wraz 

z remizą strażacką, sfi nansowany ze środków Gminy Mosina.

Jak wygląda działalność OSP Nowinki obecnie? Jednostka 

Ochotniczej Straży Pożarnej cały czas się rozwija: poza zasad-

niczą pracą przeciwpożarową na terenie gminy Mosina, działa 

również  na terenie wioski  oraz z Radą Sołecką Nowinki – Dru-

żyna na rzecz miejscowej społeczności. OSP Nowinki wspiera 

działalność kulturalno-oświatową, jest współorganizatorem fe-

stynów i innych imprez okolicznościowych. W 2010 r. Centrum 

Kształcenia i OSP Nowinki zorganizowały wystawę pt. „Świat wi-

dziany poprzez sztukę”. Jednostka współpracuje także ze Szkołą 

Podstawową w Krośnie oraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - 

Wychowawczym w Mosinie. Duży nacisk kładzie na pracę z mło-

dzieżą, prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne. Młodzieżowa 

Drużyna Pożarnicza przy OSP Nowinki co roku bierze udział 

w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ogólnopolskim 

Konkursie Plastycznym.  Aktywnie uczestniczy w rajdach pie-

szych zorganizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym. 

Straż organizuje również rajdy rowerowe i inne imprezy dla 

członów OSP Nowinki i mieszkańców wioski Nowinki – Drużyna.

Jednostce gratulujemy nowego samochodu i życzymy tyle 

samo powrotów, ile wyjazdów.                                                      (red.)

W świetlicy wiejskiej w  Daszewicach zjawiły się Anioły, 

Renifery, Elfy i oczywiście Święty Mikołaj.

Grupa rodziców dzieci ze  Szkoły Podstawowej w  Dasze-

wicach, przy wsparciu mieszkańców wsi, postanowiła 

zorganizować dla najmłodszych wieczór mikołajkowy. Mimo 

wichury i  śnieżycy ponad 100 dzieci doskonale się bawiło 

uczestnicząc w przedstawieniu „Powitajmy Świętego Mikołaja”, 

w  którym wszystkie role odegrali rodzice. Wieczór zakończyło 

rozdanie prezentów i  wspólne próbowanie ciast upieczonych 

przez mamy i babcie. O wspaniałą zabawę przy muzyce zadbał 

zaś DJ Jacek.                                                                                          (red.)

Rodzice dzieciom

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

Hodowla „Exceptional Breed”
sprzeda szczeniaki

American Staff ordshire Terier
6 piesków, 4 suczki,

maść błękitna,
pełna dokumentacja

Rodzice posiadają rodowody
Ogolnopolskiego 

Stowarzyszenia Psa Rasowego 
Kennel Club

Agnieszka
Luboń, tel. 797-432-187

SPRZEDAM
DOM

na granicy
Mosiny i Puszczykowa

działka 1000 m2

tel. 660 031 893

pięknie, ustronnie
położony
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� wesela
  � pogrzeby
  � imprezy sportowe
  � imprezy integracyjne itp.

Wyjazdy m. in. na:

US£UGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

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

500 743 125

reklama

Ciepłych i spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia
przeżywanych
w gronie najbliższych,
czasu pozbawionego trosk
i pełnego radości
oraz
wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku

Stanisław Gust & Syn

Boże Narodzenie 2013

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku 2014
życzenia
miłości, radości,
zdrowia i spokoju,
spełnienia marzeń.

Wszystkim Czytelnikom
składa 

Intermarche
Luboń
ul. Żabikowska 53 A

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

USŁUGI PODNOŚNIKIEM 
KOSZOWYM

WYCINKA,
PIELĘGNACJA DRZEW

602 757 043

�



2424
wywiad

– Panie Grzegorzu, jak narodził się pomysł przygotowania 

„Wiejskiej Zagrody” i jaki był jej cel?

– Pomysł narodził się już wiele lat temu, gdy moje dzieci były 

jeszcze małe. Wyjechałem w jedną niedzielę z nimi na dożynki 

do Zbrudzewa. Wtedy odniosłem wrażenie, że dzieci nie były 

zainteresowane tym, co podziwiali dorośli. Liczyły, że zobaczą 

na dożynkach jakieś zwierzątka. Chodziło oczywiście o zwierzę-

ta gospodarskie. Nikt ich jednak nie pokazał. Dlatego już w na-

stępnym roku to ja zorganizowałem taką wystawę. A głównym 

jej celem jest zachowanie tradycji wiejskiej. Chciałem pokazać 

dzieciom prawdziwe zwierzęta, które dotąd znały tylko z ilustra-

cji, a wielu dorosłym przypomnieć lata dzieciństwa i prace wy-

konywane kiedyś w gospodarstwie rodziców. Poza tym ratuję 

w ten sposób różne przedmioty przed zniszczeniem. 

Jedyny w Wielkopolsce
i chyba ostatni w kraju
Z GRZEGORZEM KOSOWSKIM z Pecnej – autorem i właścicielem „Wiejskiej Zagrody” 

rozmawia Barbara Czaińska.

– Przygotowanie wystawy to mnóstwo pracy. Kto Panu 

w tym pomaga?

– Właściwie to cała rodzina, a szczególnie córka Magdalena. 

Objęła ona dział gospodyni domowej. Piecze chleb, ubija ma-

sło, smaży placki ziemniaczane i przygotowuje poczęstunek dla 

zwiedzających wystawę. Syn Daniel pomaga mi w przewożeniu 

zwierząt, a żona otacza je opieką.

– Gdzie na co dzień można obejrzeć Pana wystawę?

– Na co dzień nie ma obecnie takiej możliwości, ponieważ 

pracuję zawodowo, a dzieci uczęszczają do szkół. Dlatego po-

stanowiłem brać tylko udział w prezentacjach w terenie. Kiedyś, 

gdy miałem więcej czasu, udostępniałem mój skansen odwie-

dzającym.

– Wiem, że prowadził Pan nawet zajęcia z uczniami. Na 

czym one polegały?

– Uczniowie nie tylko oglądali zwierzęta, ale dowiadywali się 

o nich wielu ciekawych rzeczy, np. czym się żywią i jakie mają 

zwyczaje. Mogli wziąć też udział w warsztatach pieczenia chle-

ba, ubijania masła i mielenia ziarna na mąkę. Dużo przyjemności 

sprawiała im praca prostymi narzędziami rolniczymi.

– Gdzie najczęściej prezentuje Pan swoją  „Zagrodę”?

– W Poznaniu podczas festynów osiedlowych, ale także – co 

szczególnie sobie cenię – w Mosinie na rynku, w Niedzielę Pal-

mową. Wystawiałem też moją „Zagrodę” na Targach POLAGRA, 

wprowadzając wiejską atmosferę i umilając zwiedzającym czas, 

przy stoisku prezentującym Region Wielkopolski.

– W sierpniu tego roku zdobył Pan podczas Dożynek Wiel-

kopolskich pierwszą nagrodę w konkursie na „Najciekawsze 

stoisko wystawy rolniczej”. Co Pan czuł w chwili ogłoszenia 

werdyktu?

– Po prostu trudno mi było w to uwierzyć! Jednak ta na-

groda zmotywowała mnie do dalszej pracy. Utwierdziła też 

w przekonaniu, że to, co robię, czym się zajmuję, ma swój 

sens i jest potrzebne ludziom. Zapamiętałem słowa wypo-

wiedziane przez jednego ze zwiedzających, iż jestem jedyny 

w Wielkopolsce i chyba ostatni w kraju, który pokazuje taki 

skansen.

– Jakie ma Pan jeszcze inne zainteresowania?

– „Zagroda” pochłonęła mnie w całości i ciągle myślę, co 

nowego mógłbym jeszcze pokazać. Na ostatniej wystawie 

w Grzybnie urządziłem prawdziwą wiejską izbę, w której znala-

zło się wiele zebranych eksponatów, a także drewniany magiel 

i dzierża do urabiania chleba.

– W przyszłym roku ma powstać w Mosinie „Zielony Ry-

nek” z tradycyjnym piecem do wypiekania dużych bochen-

ków chleba. Co Pan o tym sądzi?

- Bardzo dobry pomysł. Przynajmniej ludzie będą mogli skosz-

tować takiego chleba i przy okazji zobaczyć, jak on powstaje.

– Jakie ma Pan plany i marzenia?

– Chciałbym znaleźć w najbliższej okolicy miejsce, gdzie 

mógłbym urządzić skansen. Wtedy przyjmowałbym gości, wita-

jąc tradycyjnym chlebem i solą, i pokazałbym, jak kiedyś praco-

wało się na wsi. Cały czas też myślę o powiększeniu mojej „Wiej-

skiej Zagrody”.
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Niecodzienną wizytę w piątkowe popo-
łudnie, 22 listopada br., złożyła nam gru-
pa gości z miast Lidice i Ležáky w Czeskiej 
republice. Przyjechali do Puszczykowa, 
by zwiedzić budynek, w którym w latach 
niemieckiej okupacji znajdował się „Dom 
Dziecka” (Gaukinderheim Puschkau).

Obóz został utworzony w celu ger-
manizowania małych dzieci z Polski 

i z ówczesnego Protektoratu Czech i Moraw. 
W latach 1942-1944 przebywało w nim około 
40 dzieci, w tym 7 dzieci z Czech. Wszystkie zo-
stały poddane selekcji pod względem warun-
ków dla przynależności do rasy aryjskiej, a po 
pobycie w „Domu Dziecka” dzieci wysyłano do 
niemieckich rodzin. 

W okresie okupacji władze niemieckie zało-
żyły w Puszczykówku okręgowy dom dziec-
ka - Gaukinderheim - w którym przebywały 
pozbawione rodziców dzieci polskie i czeskie. 
Łagodnie brzmiąca nazwa „dom dziecka” nie 

Przeszli przez niemiecki „Dom Dziecka” w Puszczykówku
odzwierciedla rzeczywistej funkcji, jaką on 
spełniał, bowiem nie było to schronisko, za-
pewniające dzieciom opiekę i utrzymanie, lecz 
obóz utworzony w celu germanizowania ma-
łych, kilkuletnich zaledwie dzieci. Obóz ten za-
liczony został do hitlerowskich obozów represji, 
rozmieszczonych na terenach okupowanej 
Polski, i jego sprawę włączono do dowodów 
oskarżenia w procesie norymberskim. Przeby-
wały tu przez pewien czas dzieci uznane przez 
hitlerowców za nadające się do germanizacji, 
m.in. 7 dzieci czeskich z Lidic. Dzieci przecho-
dziły w obozie dodatkowe badania „rasowe” 
i po ostatecznej „selekcji” wywożone były do 
zakładów germanizacyjnych w III Rzeszy. Ten 
tragiczny epizod jest prawie nieznany spo-
łeczności Puszczykowa, z wyjątkiem nielicz-
nych osób, które mieszkały w czasie okupacji 
w Puszczykówku i były świadkami tych zdarzeń. 

Gaukinderheim mieścił się w Puszczyków-
ku przy ul.Dworcowej 12 (w czasie okupacji 
ul. Horst Wessel 14), w zagarniętym przez 
Niemców domu zakonnym Zgromadzenia Oj-
ców Misjonarzy Ducha Świętego, skąd zakon-
nicy zostali bezprawnie wysiedleni. W domu 
zakwaterowano członkinie hitlerowskiego 
związku dziewcząt niemieckich (Bund deut-
scher Mädel), które sprawowały m.in. również 
pieczę nad przebywającymi tam dziećmi. 
W latach 1942-1944 przebywało w obozie 
przeciętnie ok. 40 kilkuletnich dzieci, przede 
wszystkim polskich. W lipcu sprowadzono do 
Puszczykówka sześcioro dzieci czeskich, z któ-
rych dwoje pochodziło z Lidic, dwoje z Leża-
ków i dwoje z Pragi. Najstarsze urodzone było 
w 1933 roku, troje w latach 1937-39, a dwoje 
najmłodszych liczyło zaledwie rok i dwa latka. 
Na marginesie warto przypomnieć, że Lidice 
i Ležáky to dwie miejscowości w Czechach, 
w których Niemcy przeprowadzili ekstermi-
nację ludności w odwecie za zabicie przez 
czeskie podziemie hitlerowskiego guberna-
tora Protektoratu Czech i Moraw – Heidricha. 
We wrześniu 1942 roku doszło jeszcze siódme 
dziecko z Czech. Z zachowanej koresponden-

cji wynika, iż w okresie pobytu czeskich dzieci 
ograniczono przyjmowanie polskich dzieci 
najwyżej do 32. Polskie dzieci rekrutowano 
przede wszystkim z polskich domów opieki, 
m.in. znaczna część pochodziła ze schroniska 
dziecięcego w Bruczkowie koło Borku w po-
wiecie gostyńskim. Wszystkie dzieci przecho-
dziły, wykonywaną przez specjalną komisję, 
której centrala znajdowała się w Łodzi, selek-
cję pod względem spełniania warunków dla 
przynależności do rasy aryjskiej. Na podstawie 
orzeczenia komisji kwalifi kowano dzieci do 
germanizacji – jak to określano – powtórne-
go zniemczenia. Po kilku tygodniach pobytu 
w Puszczykówku dzieci wysyłano do Rzeszy 
i w ich miejsce przyjmowano następne. Gau-
kinderheim istniał do grudnia 1944 roku. 
Ostatnie zapiski w dokumentacji pochodzą 
z pierwszej dekady grudnia 1944 roku, po 
czym nastąpiła ewakuacja obozu. 

Grupa, która przyjechała do Puszczykowa 
liczyła 45 osób i była zorganizowana przez 

gminę Lidice. Wśród naszych gości znajdowa-
ła się m.in. pani Marie Dolezalová-Supiková, 
która była w tutejszym „Domu Dziecka”, 
a później trafi ła do Poznania, do rodziny nie-
mieckiej Schillerów. Nie zabrakło także innych 
świadków tamtych lat. W grupie były obecne 
również „lidickie dzieci”, które nie przebywały 
w Puszczykowie, lecz w innych obozach, 
np. w Pradze.

Wizyta gości z Czech, ze względu na napięty 
program wycieczki, była krótka. Po zwiedzeniu 
budynku byłego "Domu Dziecka" oraz parafi ii 
św. Józefa Oblubieńca NMP, naszych gości za-
prosiliśmy do sali Jana Pawła II na mały poczę-
stunek przy kawie. Powodem tej niezwykłej 
wizyty była chęć zobaczenia miejsc, gdzie żyli 
i chodzili do szkoły ich rodzice czy krewni. Gru-
pa w ciągu weekendu odwiedziła Puszczyko-
wo, Częstochowę, Łódź i Chełmno – miejsce, 
gdzie miały być zagazowane pozostałe dzieci 
ze zniszczonych przez Hitlerowców Lidic.

Agnieszka Hahuła
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Sierż. Tomasz Skrzypczak

nr służb. tel. kom.: 519 064 534

St. sierż. Marcin Wojciechowski

nr służb. tel. kom.: 519 064 533

Asp. Dariusz Flieger

nr służb. tel. kom.: 519 064 535

Mł. asp. Leszek Wojtkowiak

nr służb. tel. kom.: 519 064 577

Kronika policyjna XI-XII 2013
2 listopada, Żabinko

Uszkodzenie samochodu. Trwają czynno-

ści dotyczące ustalenia sprawcy.

4-5 listopada, Czapury

Krótkotrwałe użycie pojazdu. Sprawcy 

spłoszeni przez policję porzucili samochód.

3 listopada, Rogalinek

Włamanie do samochodu, uszkodzenie 

zamków, oświetlenia. Nic nie zginęło.

5 listopada, Mosina

Uszkodzenie samochodu poprzez zary-

sowanie powłoki lakierniczej.

8 listopada, Mosina

W jednej ze szkół sprawca przywłaszczył 

sobie tel. komórkowy. Trwa postępowanie.

5-6 listopada, Mosina

Kradzież pojazdu marki Volkswagen 

z parkingu niestrzeżonego.

11-12 listopada, Mosina

Kradzież pojazdu marki Seat z parkingu 

niestrzeżonego.

13 listopada, Krosinko

W godzinach popołudniowych skradzio-

no pojazd marki Peugeot. Samochód 

został odzyskany, sprawcy ujęci. Wobec 

jednego ze sprawców toczy się postępo-

wanie.

15 listopada, (Mosina – Krosno)

Na terenie jednej z większych fi rm dzię-

ki czujności właściciela ujęto sprawców, 

którzy wynosili z zakładu mienie praco-

dawcy.

26-27 listopada, Czapury

Kradzież samochodu marki Ford Fiesta 

z parkingu niestrzeżonego. Podjęto czyn-

ności dotyczące ustalenia sprawców.

28 listopada, Mieczewo

Zatrzymano sprawczynię usiłowania roz-

boju na obywatelce Bułgarii.

W dniach 30.11 – 01.12 zatrzymano 

trzech sprawców (dwóch mężczyzn i kobie-

tę) uszkodzenia samochodu poprzez pod-

palenie. Trwają czynności zmierzające do 

sporządzenia aktu oskarżenia.

Policja informuje i przestrzega przed oszu-

stami internetowymi na portalach takich, 

jak np. Allegro, Tablica.pl – dużo osób zgła-

sza oszustwa. Robiąc zakupy internetowe 

należy dokładnie sprawdzać sprzedawców, 

sugerując się opiniami innych klientów.

Policja informuje (i przestrzega) o wzmo-

żonych kradzieżach pojazdów samocho-

dowych. Najwięcej tego typu kradzieży ma 

miejsce w Czapurach i TBS Krosno. Policja 

prosi o zwracanie uwagi na kręcące się, po-

dejrzane osoby i samochody na obcych ta-

blicach rejestracyjnych. Dzwonić należy pod 

nr tel. 500 107 120.                                               (jsz)

Nasi Dzielnicowi:

Klub Sportowy Akademia Judo Poznań 
został Drużynowym Mistrzem Polski 

Juniorek Młodszych w Judo, w roku 2013. 
Mistrzostwa Drużynowe odbyły się 16 listo-
pada w Bytomiu. Podczas mistrzostw nasz 
klub reprezentował bardzo młody skład: 
Vanessa Machnicka, Eliza i Laura Wróblew-
ska, Barbara Kulik, Agata Szafran, Amanda 
Magnuszewska, Oliwia Gawron, Justyna 
Gruszecka, Natalia Pękala. Nasze „złotka”  
wyprzedziły tak silne ośrodki judo jak Czarni 
Bytom – 2 miejsce, Juvenia Wrocław – 3 miej-
sce, Budowlani Sosnowiec – 4 miejsce, UKS 
Judo Wolbrom – 5 miejsce. Każda jedna wal-
ka, każdy jeden mecz był walką o wszystko 
i wielkim zaciętym bojem o wygraną.

– Jadąc na zawody wiedziałem, że żaden z 
pozostałych klubów startujących nie stawiał 
na nasz zespół, iż wygramy choćby jeden mecz. 
Osobiście wierzyłem w dziewczyny i powtarza-
łem sobie, że jedziemy po tytuł Mistrza Polski, 
czym zaskoczymy całe „Polskie Judo” i też tak 
się stało – mówi trener, Radosław Miśkiewicz. 

Byliśmy jedynym klubem z Poznania 
i Wielkopolski biorącym udział w tych Mistrzo-
stwach. Od wielu lat w naszym regionie nikt 

Mistrzostwo Polski w Judo dla Akademii Judo Poznań
nie zdobył medalu Mistrzostw Drużynowych, 
tym bardziej się cieszymy z wywalczonego 
tytułu Mistrza Polski. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wspierają naszych podopiecznych 

z Poznania w szkoleniu judo, jest to między 
innymi Młodzieżowe Centrum Sportu, pro-
wadzone przez Urząd Miasta Poznań.

Zespól Akademii Judo Poznań
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Zabytkowe telefony
KOLEKCJONERZY I ICH ZBIORY

Nie tak dawno, kiedy spotkałem się 

z moim starym przyjacielem musiałem 

bardzo długo wysłuchiwać, jakie to on ma 

straszne problemy. Chodziło o kupno prezentu 

gwiazdkowego dla jego siedemnastoletniego 

wnuka, miała to być super komórka.

Pomyślałem, że warto przy tej okazji dziś, 

kiedy staroświecki telefon odszedł w prze-

szłość, kiedy możemy go tylko zobaczyć 

w gablotach muzealnych lub bardzo rzadko 

na targach staroci, czy też podziwiać w nielicz-

nych zbiorach i kolekcjach, przypomnieć co 

nieco. Za wynalazcę pierwszego telefonu uwa-

ża się Szkota, Aleksandra Bella, który pierwszy 

w roku 1876 opatentował ten wynalazek, 

zwiastując tym samym nadejście nowej ery 

w kontaktach międzyludzkich. 

Wśród dawnych telefonów zwracają uwa-

gę niepospolitą urodą telefony o konstrukcji 

drewnianej, przeznaczone do zawieszania na 

ścianie. Aparat taki uruchamiany był przez po-

kręcenie korbką, a dzwonek przypominał bu-

dzik i umieszczony był na zewnątrz obudowy.

Kolejnym etapem rozwoju telefonu było 

umieszczenie dzwonków wewnątrz skrzyn-

ki oraz połączenie mikrofonu z słuchawką, 

w końcu – likwidacja systemu korbkowego. 

W Polsce pierwszy telefon zainstalowano 

w stolicy 13 lipca 1882 r. przy ul. Próżnej 10. 

Była to centrala ręczna, system MB na miejsco-

wej baterii z siecią napowietrzną, jednoprze-

wodową (drugim przewodem była ziemia) 

zawieszoną na słupach i stojakach dachowych.

W roku otwarcia centrali liczba abonamen-

tów wynosiła 163, aby już w 1885 r. wzrosnąć 

do 520. Wrogiem tych instalacji w owych cza-

sach, jak pisała prasa, były wichury i koty da-

chowe.

Okres międzywojenny to błyskawiczny roz-

wój telekomunikacji w Polsce, zarówno pod 

względem technicznym jak i ilości abonamen-

tów, czy przeprowadzonych rozmów. W La-

tach 1935 – 38 liczba abonamentów przekro-

czyła 77 tysięcy.

Kolejnym etapem rozwoju aparatu telefo-

nicznego były niewątpliwie I i II Wojna Świa-

towa. Wprowadzono szereg ulepszeń tech-

nicznych dla celów wojskowych i cywilnych. 

Jednak wojny przede wszystkim spowodowa-

ły niepowetowane straty wśród zabytkowych 

telefonów. Aparaty z XIX w. i pierwszego dwu-

dziestolecia XX wieku są już wielką rzadkością 

i podlegają ochronie konserwatora zabytków. 

Stanowią równocześnie ciekawy temat ko-

lekcjonerski. W latach osiemdziesiątych do 

znanych kolekcjonerów starych telefonów 

w Polsce należał Włodzimierz Kuczyński z War-

szawy, który zgromadził w swej bogatej ko-

lekcji ponad 50 modeli z okresu 1878 – 1939. 

Zbiory swoje prezentował na licznych wysta-

wach i pokazach. Spowodowało to, że ekspo-

naty warszawskiego zbieracza, szczególnie ta 

część najstarsza, uczestniczyły i były wykorzy-

stane w wielu serialach telewizyjnych i fi lmach 

fabularnych, takich np., jak: „Kariera Nikodema 

Dyzmy”, „Zamach stanu”, „Śmierć prezydenta”.

Zbiory zawierały m.in. aparaty telefoniczne 

produkcji Polskiej Spółki Telefonicznej z lat 

trzydziestych, a także aparaty szwedzkiej fi rmy 

„Ericsson” oraz innych fi rm europejskich.

Należy wspomnieć, że kolekcja była w pełni 

sprawna technicznie i wizualnie.

W zasadzie to tyle o pradziejach aparatu 

telefonicznego. Pozostaje na koniec dodać 

z dużą satysfakcją, że wśród niezbyt licznych 

kolekcjonerów starych telefonów w kraju, Mo-

sina ma także swego przedstawiciela, jest nim 

Przemysław Pniewski, którego zbiory są rów-

nież bardzo ciekawe.

Zebrał i opracował

Henryk Pruchniewski

Źródło: Kolekcjoner Polski 1984/85
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mo-

sinie przygotował dla dzieci cał-

kiem nową propozycję rekreacji. Od 

września br. uczniowie klas 0-2 naszej 

gminy mają okazję doskonalić swoje 

umiejętności na Warsztatach Tenisa 

Ziemnego. 

Zajęcia prowadzone są na sali gimna-

stycznej dwa razy w tygodniu, we wtorki 

i środy od godziny 15.00 do 16.30. Ilość 

dzieci w każdej grupie wynosi maksymal-

nie do 6 osób.

Koordynacji projektu i prowadzenia 

zajęć podjął się mieszkaniec Mosiny, do-

świadczony trener tenisa, Darek M. Pre-

isler – autor głośnej książki dla dzieci 

„Tenisowe przygody Radka i Kuby”, uznanej 

przez Polski Związek Tenisowy za pierw-

szą w Polsce tenisową książkę dla dzieci, 

w której w wesołe perypetie dwóch ma-

łych urwisów (Radek i Kuba) umiejętnie 

wpleciono zasady międzynarodowego 

systemu nauczania „TENIS 10”. Program 

z powodzeniem został już wprowadzony 

w większości państw europejskich i aktu-

alnie jest promowany przez żonę prezy-

denta Stanów Zjednoczonych, Michelle 

Obamę.

sport / informacje

Mosińskie warsztaty tenisowe
W bardzo dużym uproszczeniu (wyma-

gania redakcyjne) chodzi o to, aby warun-

ki do uprawiania tenisa podążały za roz-

wojem dziecka (poziomy: niebieski (do 

5-6 lat), czerwony (do 7-8 lat), pomarań-

czowy (do 9 lat), zielony (do 10 lat), żółty 

(powyżej 10 lat). W początkowym okresie 

nauczania, przy oczywistych ogranicze-

niach motorycznych, dzieci grają przez 

niższą siatkę specjalnymi „miękkimi” piłka-

mi i mniejszymi rakietkami, na krótszym 

korcie. Wraz z dorastaniem warunki dosto-

sowują się do wieku - dzieci grają tward-

szymi piłkami i dłuższymi rakietkami na 

większych polach (jedno karo serwisowe 

ograniczone, jedno karo serwisowe nor-

malne, dwa kara serwisowe ograniczone, 

dwa kara serwisowe normalne, trzy czwar-

te kortu, cały kort).

W Mosinie projekt ma charakter pionier-

ski, na razie pod okiem pana trenera pil-

nie ćwiczy ponad 20 młodych tenisistów. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji chciałby roz-

propagować tę piękną dyscyplinę sportu 

wśród największej liczby dzieci z naszej 

gminy. Planowane są kolejne propozycje 

tenisowe. Najbliższa już w czasie zimowych 

Ferii 2014. Kolejne od Wiosny 2014, kie-

dy będzie można trenować na świeżym 

powietrzu, wykorzystując korty tenisowe 

na Orlikach. Organizator zapewnia sprzęt 

tenisowy i serdecznie zaprasza wszystkich 

chętnych.                                                             (red.)

Podczas zimy ptakom i zwierzętom żyje się o wiele trudniej, 

oczekują one od ludzi pomocy. Myśliwi dokarmiają zwierzy-

nę leśną w miejscach do tego przeznaczonych, tzn. przy paśnikach, 

rozsypując siano, buraki, różnego rodzaju zboża. Aby móc systema-

tycznie pomagać zwierzętom podczas zimy, robią zapasy niemalże 

cały rok.

Mieszkańcy chcący dokarmiać ptaki, powinni robić to specjalny-

mi mieszankami zbóż, dostępnymi w sklepach zoologicznych bądź 

marketach spożywczych (karmienie ptaków chlebem szkodzi ich 

zdrowiu). Wskazane są 

karmniki pełne ptasich 

przysmaków oraz kolby 

z oleistymi nasionami 

lub kulki tłuszczowe, 

a dla sikorek przysłowio-

we plastry słoniny.

Brzegi wszystkich ak-

wenów wodnych należy 

wykładać słomianymi 

matami, aby mogły na 

nich bezpiecznie prze-

siadywać bez konse-

kwencji przymarznięcia.                       

(red.)

Pomóżmy ptakom  i zwierzętom
przetrwać zimę!

Pożegnanie Kaja...

W wieku 84 lat, 28 listopada 2013 r. zmarł Kazimierz Nowak, 

człowiek związany z Mosińskim Klubem Sportowym KS 1920. 

Był jego zawodnikiem, kapitanem drużyny, która w meczu 

25 września 1955 roku pokonała Ostrovię, a tym samym zagwa-

rantowała sobie wejście do III ligi piłkarskiej. W latach 1970- 1987 

pan Kazimierz był gospodarzem Klubu, kibicował piłkarzom i wła-

dzom Klubu , dbał, aby w mosińskiej piłce nożnej dobrze się działo. 

Wszyscy darzyli Go dużym zaufaniem i liczyli się z Jego zdaniem. 

Dlatego to właśnie Jego podpis widnieje na protokole odbioru 

nowego boiska z dnia 1 września 1985 roku ze strony KS MZKS 

„OBRA”.   W 2000 roku, doceniając Jego zasługi  i zaangażowanie 

w promowanie piłki nożnej, vice -prezes Andrzej Bilski wręczył 

panu Kazimierzowi Puchar Klubowy. Doceniły i zauważyły rów-

nież osobę Kazimierza Nowaka władze Polskiego Związku Piłki 

Nożnej i w roku 2010 odznaczyły Złotą Odznaką  za zasługi dla roz-

woju piłki nożnej. W dniu pogrzebu nad Jego trumną zebrali się 

wszyscy mosiniacy, zarówno działacze jak i kibice związani z  piłką 

nożną. W dowód uznania i szacunku trumna została przepasana 

szalikiem klubowym.  Mowę pożegnalną wygłosił były zawodnik 

i wychowanek Klubu, Stanisław Dorosiński.

Cześć Jego Pamięci 

Mirosław Dąbrowski
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Generalnie życie w kibucu izrael-

skim nie przypadło nam do gustu. 

Jak polskim indywidualistom i trady-

cjonalistom może podobać się pomysł 

wychowywania dzieci w dziecińcach 

i oddawanie decyzji o swojej edukacji in-

nym? Albo idea niwelowania różnic mię-

dzy kobietami i mężczyznami do tego 

stopnia, że zabroniony jest makijaż? 

A jednak marzenia o ustroju idealnym 

nie opuszczają ludzi od początków cy-

wilizacji. Już Platon stworzył wizję pań-

stwa idealnego, ale czy taki ustrój przy 

ułomnej ludzkiej naturze jest w ogóle 

możliwy? Założyciele kibuców, spół-

dzielczych gospodarstw rolnych w Izra-

elu, próbowali wcielić w życie marzenia 

o społeczeństwie, w którym wszyscy są 

równi, tak samo pracują i troszczą się 

o siebie nawzajem, nie ma własno-

ści prywatnej, a dzieci wychowuje się 

wspólnym wysiłkiem. W takim miejscu 

dorastał w latach pięćdziesiątych XX wie-

ku, a następnie pracował Amos Oz, naj-

poczytniejszy na świecie pisarz izraelski, 

autor opowiadań „Wśród swoich”. Książ-

ka zainteresowała nas jako opis ekspery-

mentu społecznego, przypominającego 

zrealizowane zasady utopijnego komu-
nizmu. Kibuce przez lata ewoluowały od 
restrykcyjnych, pionierskich początków, 
po bardziej liberalne formy organizacji 

Jak się żyje w utopii?
(powrót do indywidualnych relacji rodzi-
ców z dziećmi i w parach małżeńskich).  
Uczestniczki listopadowego spotkania 
DKK zgodnie stwierdziły, że ludzi spor-
tretowanych przez Amosa Oza cechuje 
rezygnacja, brak dążeń, smutek, choć 
jest też miejsce na celebrowanie wspól-
nej codzienności, jak przesiadywanie na 
ławeczkach przed domami wśród zie-
leni. Życie w enklawie ma swoje dobre 
strony: samotność nie jest tak dojmują-
co odczuwana, każdy ma poczucie przy-

należności do grupy.

Na zakończenie spotkania DKK pole-

całyśmy przeczytane ostatnio książki: 

„Rache znaczy zemsta” Piotra Bojarskiego 

- alternatywną historię w sensacyjnej for-

mule, opowieści Magdaleny Witkiewicz, 

sagę Barbary Rybałtowskiej oraz praw-

dziwą historię dziewczynki wychowanej 

przez małpy kapucynki w kolumbijskiej 

dżungli – „Dziewczynka bez imienia”.

W środę 8 stycznia 2014 r.  gość spe-

cjalny Klubu Książki, profesor Przemy-

sław Czapliński, poprowadzi warsztaty 

literackie na podstawie zbioru opowia-

dań noblistki Alice Munro „Drogie życie”. 

Wszystkich chętnych do dzielenia się 

swoimi wrażeniami czytelniczymi ser-

decznie zapraszamy do biblioteki!

Zofi a Staniszewska

Już po raz trzeci Rzeczpospolita wraz 

Instytutem Książki przeprowadziła 

Ranking Bibliotek w gminach wiejskich, 

miejsko-wiejskich oraz miastach liczą-

cych poniżej 15 tys. mieszkańców. Orga-

nizatorzy rozesłali ponad 2300 ankiet do 

kwalifi kujących się placówek. 763 odpo-

wiedziały na ankiety biorąc tym samym 

udział w rankingu.

Ankieta zawierała 18 pytań, na podsta-

wie których oceniano biblioteki. Wśród 

nich oceniana była m.in. powierzchnia 

biblioteki, wielkość księgozbioru w prze-

liczeniu na 1000 mieszkańców, ilość tytu-

łów prasowych dostępnych w bibliotece, 

dostęp do nowych mediów, działalność 

kulturalna oraz dotacje podmiotowe dla 

biblioteki w budżecie gminy w 2012 r. 

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz 

Centrum Animacji Kultury w Puszczyko-

wie zajęła IV miejsce w Rankingu Bibliotek. 

Gratulujemy!

Fot. Włodzimierz Kowaliński

Ranking Bibliotek Rzeczpospolitej
i Instytutu Książki 2013

SKUPUJĘ
KSIĄŻKI

PŁACĘ 1 ZŁ za 1 KG
TEL. 503622212
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Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Wo-

dziczki w Mosinie, mgr Paweł Zawieja i Rek-

tor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. 

inż. Tomasz Łodygowski podpisali umowę 

o współpracy w ramach projektu „Czas za-

wodowców – wielkopolskie kształcenie za-

wodowe”. 

Projekt „Czas zawodowców – wielkopol-

skie kształcenie zawodowe” to projekt 

systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dzia-

łanie 9.2). Liderem w projekcie jest Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego, Partnerem Po-

litechnika Poznańska. Czas realizacji projektu 

przewidziano na okres od 1 lipca 2012 r. do 

30 września 2015 r. Zaplanowane w projekcie 

działania doprowadzą do wdrożenia formy 

nauczania zapewniającej wyższą skuteczność 

kształcenia i jednocześnie spowodują zmniej-

szenie dysproporcji edukacyjnych wielkopol-

skich szkół względem szkół w innych regio-

nach europejskich. Aktualne badania i analizy 

dotyczące kształcenia zawodowego w Wielko-

polsce wskazują duże zapotrzebowanie rynku 

pracy na takie zawody jak: technik logistyk, 

technik mechatronik, technik organizacji re-

klamy, technik ekonomista, technik informatyk 

i technik handlowiec. Cel projektu to podnie-

sienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawo-

dowego poprzez takie działania jak: organiza-

cja praktyk i staży dla uczniów u wielkopolskich 

pracodawców, utworzenie na potrzeby realiza-

cji praktyk zawodowych dwóch laboratoriów 

na terenie województwa wielkopolskiego wraz 

z opracowaniem nowatorskich programów 

praktyk, stworzenie, rozwój i upowszechnienie 

Wielkopolskiego systemu doradztwa eduka-

cyjno-zawodowego – Systemu Zawodowcy, re-

alizacja zajęć dodatkowych dla uczniów 

w oparciu o opracowane programy kształce-

Czas zawodowców
nia, wyposażenie szkół w dodatkowe narzę-

dzia i materiały dydaktyczne, ze szczególnym 

uwzględnieniem ICT, wdrożenie w 35 szkołach 

systemu kształcenia e-learningowego. 

Laboratoria praktyk Politechniki Poznańskiej 

stworzone w ramach projektu „Czas zawodow-

ców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” 

są efektem wielu pomysłów i lat pracy nad 

poprawą dostępu do praktyk zawodowych. 

Ten innowacyjny pomysł ma swoje korzenie w 

koncepcjach tworzonych w ramach Akcelera-

tora Wiedzy Technicznej (AWT®), obejmujących 

także doświadczenia ze współpracy z Central 

Ostrobothnia University of Applied Sciences 

w Finlandii. Praktyki laboratoryjne mają na celu 

stworzenie rzeczywistych warunków pracy 

wzbogaconych o możliwość pełnego zapo-

znania się z najnowocześniejszym sprzętem. 

To połączenie dwóch najważniejszych ele-

mentów praktyki – kontaktu z wyposażeniem 

wykorzystywanym w przedsiębiorstwach oraz 

systemem ośmiogodzinnej pracy 

zapewni uczniom dobre przygoto-

wanie do przyszłej pracy zawodo-

wej. Laboratoria przeznaczone są 

dla uczniów techników z terenu wo-

jewództwa wielkopolskiego. Prak-

tyki w laboratoriach realizowane są 

na podstawie umów o praktyczną 

naukę zawodu, co powoduje, że 

mogą być realizowane jako praktyki 

obowiązkowe lub dodatkowe. Prak-

tyki laboratoryjne są nadzorowane 

przez opiekunów praktyk, posia-

dających doświadczenie w pracy 

w przedsiębiorstwach i instytucjach, 

a wymagania stawiane uczestnikom 

odpowiadają tym wyznaczanym na 

co dzień przez pracodawców.

Uczniowie Zespołu Szkół im. 

Adama Wodziczki w Mosinie, w za-

wodzie technik logistyk będą odbywali prak-

tyki zawodowe w laboratorium dla zawodu 

technik logistyk i technik handlowiec. Labora-

torium łączy wyposażenie dotyczące kształce-

nia w dwóch zawodach: logistyk i handlowiec. 

Wynika to z częściowej zbieżności pomocy 

dydaktycznych, np. w zakresie oprogramowa-

nia Comarch Altum i Optima czy stanowisko 

RFID oferujące praktykantom zapoznanie się 

z nowoczesnym systemem wykorzystującym 

fale radiowe do identyfi kacji etykiet. Na prak-

tykantów czekają także makiety symulujące 

operacje magazynowe, symulacyjne oprogra-

mowanie Fleksim, a także oprogramowanie 

pozwalające na tworzenie kodów kreskowych, 

skanowanych następnie przy pomocy czytni-

ków. Także uczniowie technikum w zawodzie 

technik hotelarstwa będą realizowali praktyki 

zawodowe w ramach tego projektu, w najlep-

szych hotelach Wielkopolski. Bieżące informa-

cje przekazywane są na stronie internetowej 

Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie: 

www.zsmosina.powiat.poznan.pl

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki

w Mosinie

Zakończyły się prace związane z budo-
wą zielonego targowiska w Mosinie. Pod 
stylowym zadaszeniem zorganizowano 
miejsca, gdzie w przyszłości będzie moż-
na sprzedawać lokalne produkty. Jednym 
z ważniejszych elementów przedsięwzię-
cia jest tradycyjny piec chlebowy opalany 
drewnem.

- Na realizację tego zadania Mosina 
otrzymała ponad 800 tys. zł do-

fi nansowania, co stanowi 75 procent war-
tości netto całej inwestycji. Pieniądze te zo-
stały nam przyznane w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację za-
dania pn. „Budowa targowiska „Zielony Rynek” 
w Mosinie”  – mówi Waldemar Krzyżanowski – 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina.

W ramach inwestycji wybudowano miej-
sca sprzedaży znajdujące się pod stylową 
drewnianą wiatą. Na terenie okalającym 
zadaszenie, zostaną stworzone miejsca par-
kingowe, a także niezbędne ciągi komunika-
cyjne w całości wyłożone kostką brukową.
Targowisko zostanie dodatkowo wyposażo-
ne w przenośną toaletę i kanalizację sanitar-

Targowisko z chlebowym piecem

ną oraz przyłączone do sieci wodociągowej 
i elektroenergetycznej. Projekt uwzględnia 
także wprowadzenie elementów małej ar-
chitektury takich jak: ławki, kosze na śmie-
ci, stojaki na rowery, tablice informacyjne. 
Niewątpliwą atrakcją jest wybudowany 
i odpowiednio wyeksponowany tradycyjny 
piec chlebowy, który wraz z drewnianą wia-

tą nada tradycyjnego charakteru przestrzeni 
targowej. 

Stworzone stragany będą miejscem sprze-
daży produktów rolnych (warzywa, owoce, 
miód, wędliny itp.), naturalnych wyrobów, 
a także rzemiosła – minimum 50 procent sta-
nowisk zajmą sprzedawcy produktów rolno-
spożywczych.                                                      (red.)
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LOKAL
do wynajęcia

14 m2

Galeria Familijna
Krosno

ul. Nektarowa 1
gm. Mosina

tel. 606 339 290

SMAŻLNIA RYB
Mosina Targowisko

Czynna:
wtorki , piątki i soboty

od 7.00 do 14.00
Oferuje

świeżo smażone fi lety
i tusze z ryb 

Przyjmujemy zamówienia telefo-
niczne

501 607 903
512 215 054

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

Informuję, iż została otwarta

fi lia Kancelarii w Mosinie

przy ul. Wawrzyniaka 9, 62 – 050 Mosina. 

Kancelaria przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 15.00.

Istnieje możliwość ustalenia

indywidualnego terminu spotkania

po uprzednim kontakcie telefonicznym

pod numerem telefonu 504-159-156 lub 519-626-308.

KANCELARIA ADWOKACKA
Marta Lisewska-Krzyżanowska

z siedzibą w Poznaniu,

ul. Młyńska 3/6, 61-729 Poznań

ZATRUDNIMY
PRACOWNIKÓW

OCHRONY
do pracy

na terenie G¹dek
k/Poznania

Kontakt:
606 107 720

SZUKAM DOMU
DO WYNAJĘCIA

okolice
MOSINA, ŚREM

(najlepiej w kierunku na Śrem)

tel. 509 323 804



3232
reklama

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

OKNA Z PCV

DEPAW
62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 73

tel./fax 61 813 39 86, 660 532 476
depaw@op.pl

„Zawsze ciepło, zawsze cicho, zawsze przyjemnie”

Rolety zewnętrzne
Parapety, roletki, moskitiery

REGULACJA, KONSERWACJA, NAPRAWA OKIEN

Jesteśmy z Państwem już 21 lat

www.szkolka-wojnowski.pl

Puszczykowo, ul. Lipowa 10 (wjazd od szosy 430 Poznań-Mosina)
tel. 61 8�13 3�2 26, kom. 602 �805� 672

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

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH - Piotr Wojnowski

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

ODDAM
w wynajem

PAWILON
przy ul. Farbiarskiej

w Mosinie

o powierzchni

60 m2

tel. 601 777 252



3333
reklama

Kupony ogłoszeniowe (do 20 słów) prosimy przesyłać na adres redakcji
lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej przy ul. Wawrzyniaka 9.

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

AGENCJA
PZU

UBEZPIECZENIA:
� komunikacyjne � majątkowe

� domy � mieszkania � fi rmy 
� 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:

- GOSPODARCZYCH

- SPADKOWYCH

- RODZINNYCH /rozwody, podział majątku itp./ 

-  DOTYCZĄCYCH SŁUŻEBNOŚCI 
RUR WODOCIĄGOWYCH

PUSZCZYKOWO
UL. KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 24

TEL. 601 75 44 11 

Zapraszamy wszystkie dzieci na ruchowo-
muzyczne zajęcia, mające na celu szybką naukę 

języka angielskiego poprzez ruch i zabawę. 
Zajęcia prowadzone są całkowicie w języku 

angielskim, co gwarantuje skuteczność nabycia 
naturalnej umiejętności porozumiewania się 

w tym języku dzieci już od trzeciego roku życia.
Zajęcia odbywają się w OSiR w Mosinie.

Zapisy telefonicznie do 15.01.2014 r. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci!

tel. 514 006 371

JĘZYK ANGIELSKI
dla PRZEDSZKOLAKÓW

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
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WORK SERVICE S.A. ( nr. wpisu do reje-

stru agen cji zatrud nie nia 2010 ) zatrudni: 

Pra cow ni ków maga zynu do pracy w Gąd-

kach k. Poznania. Ofe ru jemy atrak cyjne 

zatrud nie nie. Osoby zain te re so wane pro-

simy o kon takt: 508-000-800; pracownik-

magazynu@workservice.pl

A – KLASA – Medrcedes-Benz. Rocz nik: 

1999 (z grud nia). Cena: 8500 zł. Wypo-

sa że nie: ABS, kli ma ty za cja, poduszki po-

wietrzne, elek tryczne szyby, radio pio ner, 

gło śniki x4, wspo ma ga nie kie row nicy, 

lakier metal lic, elek tryczne lusterka, ESP.

Bez wy pad kowy, stan bar dzo dobry. Sil-

nik benzynowy.Przegląd: gru dzień 2014. 

OC: paź dzier nik 2014. Samo chód moż-

na obej rzeć w Mosi nie, lub w Pozna niu 

w dni robo cze po godz. 16. Tel. 535 424 424.

POSZU KU JEMY osób zdol nych manu al-

nie do pracy przy skle ja niu kopert i kalen-

da rzy koło Rogalinka. Praca w okre sie 

przed świą tecz nym z moż li wo ścią wydłu-

że nia współpracy. Praca w godzi nach 7–15. 

Stawka 9,93 zł/h brutto. Dojazd we wła-

snym zakre sie (mile widziany wła sny sa-

mochód). Osoby zain te re so wane pro simy 

o prze sła nie CV. poznan@eastservice.pl

ZATRUDNIĘ energiczne, uczciwe osoby 

do pracy w sprzedaży. Cały etat, umo-

wa o pracę. Dobry pracodawca. CV na: 

pracamosina@wp.pl

ADECCO Poland Sp. z o.o. jest Agen cją 

Zatrud nie nia (cer ty fi  kat nr 364. Aktu al nie 

dla naszego klienta poszu ku jemy osoby na 

stanowisko: PRACOWNIK FIZYCZNY. Miej-

sce pracy: Głu chowo k/Poznania. Praca od 

pon. do pt. od 5.30 - 7.30 przy roz ła dunku 

prze sy łek na magazynie. Ofe ru jemy umo-

wę o pracę tym cza sową. Praca od zaraz! 

Zain te re so wane osoby pro simy o kon takt 

pod nr tele fonu: 618 51 32 92 lub o wysła-

nie CV z dopi skiem GŁUCHOWO.

WYNAJMĘ miesz ka nie 2 poko jowe 

Powierzch nia 40 m kw. Niskie koszty 

ogrze wa nia, ogrze wa nie płatne tylko 

w sezo nie grzew czym. Miesz ka nie w bu-

dynku ocie plo nym, okna PCV. Par king na 

działce ogro dzo nej. Cena najmu 690 zł, 

miesz ka nie bezczyn szowe. Miesz ka nie 

znaj duje się 30 min. pocią giem od Pozna-

nia, 5 sta cji PKP, 7 km od Mosiny, 4 od 

Czem pi nia. Kon takt 783 791 841.

ZATRUD NIMY kraw cowe. Szy cie odzieży 

damskiej. Mosina 888136136.

NASZA fi rma kupi każde auto bez wzglę-

du na stan. Sku pu jemy samo chody całe, 

nie sprawne, uszko dzone, powy pad kowe.

Tel. 794 – 169-289.

WYKO NUJĘ schody: nowe, lub naprawa, 

sys tem fi rmy Hafa. http://schody.biz.pl/

Pusz czy kowo tel 604 55 28 21, e-mail: re-

ges@home.pl

SZU KAM pracy po godzi nach plus so-

bota, nie dziela, okna, drzwi, rolety - wy-

miana, mon taz, pod logi, panele, nida. 

781089198.

PRO FE SJO NALNE usługi pra nia, czysz-

cze nia dywa nów, wykła dzin, tapi cerki 

samo cho do wej i meblowej. Uży wamy 

ory gi nal nych środków. Zapra szamy, 

tel. 661 373 424.

SPRZE DAM dom wolno sto jący w sta-

nie suro wym otwar tym o powierzchni 

184,80 m kw., rok budowy 2011, na dział-

ce 827 m kw. Nowa dobra cena - 210 tys. 

zł do negocjacji. Tel. 507 808 370.

SPRZEDAM dom jednorodzinny z garażem 

w dobrze usytuowanym miejscu w Mosinie. 

Powierzchnia mieszk. 200 m kw., działka 

1000 m. kw. Tel. 8 136 300. 

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 45 m kw. 

z ogrodem: jedna osoba lub dwie osoby 

pracujące. Tel. 788 824 386.

WYNAJMĘ pomieszczenie na działal-

ność gospodarczą. Mosina - centrum. Tel. 

507 048 841.

WYDAWCA:       Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna).

WSPÓŁPRACA:  Jan Bylczyński, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak, 

Wojciech Czeski, Tomasz Zgrzeba.

Opracowanie techniczne i grafi czne: Studio BAZA, tel. 502 525 788.

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.

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 

KOREPETYCJE z języka angielskiego. 

Tel. 514 006 371.

OPERATOR DTP – GRAFIK szuka za-

trudnienia. Znajomość obsługi Mac i PC, 

CTP Heidelberg, cyfry Konica-Minolta Biz-

hub C9600, pakietu Adobe, QuarkXPress. 

Tel. 502 525 788, e-mail: julianpe@o2.pl

POSZU KUJĘ do pracy doświad czo nego 

sto la rza z umie jęt no ściami obsługi ma-

szyn sto lar skich. Praca przy pro duk cji 

ste laży tapi cer skich. Miej sce – Kro sno 

k. Mosiny Kon takt tel. 509 475 710.

DO WYNA JĘ CIA lokal w Mosi nie na par-

te rze, w kamie nicy, w któ rej mie ści się 

Gazeta Mosińsko-Puszczykowska, przy 

ul. Waw rzy niaka 9. Powierzch nia — 100 

m. kw. z moż li wo ścią podziału. Tel. 660 

031 893.

KWOTA kre dytu odna wial nego 2000 zł: 

11 mie sięcz nych ratach po 92.00 i zł 46.64 

ostatni mie siąc. Pie nią dze dostępne, gdy 

jest to potrzebne z odna wial nego Ran-

doja kre dy to wej, która ofe ruje for muły 

dosto so wane. Możesz zro bić symu la cję 

odna wial nego kre dytu do pla no wa nia 

linii budżetu. Mój e-mail: danasonia02@

gmail.com

POSZU KUJĘ pracy na sta no wi sku Kie-

rownik/Pracownik Pro duk cji. Posia dam 

kilku let nie doświad cze nie w pro duk cji 

oraz zarzą dza niu pod le głym per so ne-

lem. Angiel ski dobry pismo/mowa. Bar-

dzo dobra obsługa kom pu tera. Pod stawy 

mecha niki oraz prawo jazdy Kat. B. Po-

dejmę pracę od zaraz. Szu kam pracy na 

tere nie Pusz czy kowa, Mosiny, Lubo nia, 

Pozna nia i oko lic. Jeśli szu kają Pań stwo 

solid nego pra cow nika zachę cam do kon-

taktu. 609 – 078-256.

GABINET Fizjoterapii w Czempiniu: tera pia 

manu alna, oste opa tia struk tu ralna, reha bi-

li ta cja, masaż leczniczy. www.Fizjoterapia-

Czempin.bo.pl, tel. 721 – 571-916.

SPRZEDAM dom jednorodzinny (wolno-

stojący, z garażem), w Mosinie, w bardzo 

dobrej lokalizacji. Tel. kontakt. 61 8 136 300.

PRZYJMĘ
KRAWCOW¥

oraz POMOC KRAWIECK¥
z okolic Puszczykowa

tel. 602 522 936



reklama 3535
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Skład Opału PKP Puszczykówko

ı,,RAMPA®®
tel. 61 633 61 04

       602 554 258

       606 767 414

23 lata współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym SA
Ceny odpowiadają jakościCeny odpowiadają jakości

Kupując w RAMPIE
sprawiasz sobie
i górnikom dużo radości.

Szanuj obcego, kupuj u swojego.

Ciepło jest żółte, a nie niebieskie.

Sprzedajemy drewno kominkowe.

Mosina
ul. Wawrzyniaka 9

tel. 660 031 893tel. 660 031 893

Lokal na parterzeLokal na parterze

100 m100 m22

(z możliwością podziału)(z możliwością podziału)

do wynajęciado wynajęcia
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