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To nie kino, to przychodnia
Mimo, że od 1 stycznia br. w budynku
przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie powinna
funkcjonować spółka Medicomplex, która
wygrała przetarg, w obiekcie wciąż przyjmują lekarze dotychczasowych najemców.

O

sprawie dzierżawy budynku lecznicy
przy ul. Dworcowej informowaliśmy już
naszych czytelników w poprzednich numerach
Gazety. Przypominamy, że chodzi o budynek,
w którym od kilkudziesięciu lat funkcjonuje
przychodnia zdrowia. Sprawa dzierżawy rozpoczęła się właściwie w lipcu ubiegłego roku,
kiedy Gmina Mosina ogłosiła przetarg na dzierżawę tego obiektu (miała rozpocząć się właśnie
1 stycznia 2014 r. i potrwać przez 10 lat). Gmina
musiała ogłosić przetarg, ponieważ wyczerpały
się już inne możliwości prawne wynajmowania
tego obiektu (w minionych latach budynek był
dzierżawiony bezprzetargowo). Trzy przetargi
nie przyniosły jednak rozstrzygnięcia, ponieważ dotychczasowi dzierżawcy (Vis Medica
i Consensus), którzy wystartowali w przetargach nie chcieli licytować stawki wynajmu.
Rozstrzygnięcie przyniosły dopiero grudniowe rokowania. Wygrali je jednak nie dotychczasowi dzierżawcy, którzy nie zostali do nich
dopuszczeni z przyczyn formalnych, ale spółka
Medicomplex.
Nowy dzierżawca nie może jednak rozpocząć działalności w budynku, który wydzierżawił od Gminy, bo dotychczasowi najemcy nie
chcą go opuścić. Najogólniej mówiąc twierdzą,
że przetarg i rokowania były przeprowadzone niezgodnie z prawem. Spółki Vis Medica
i Consensus wystosowały pismo do wojewody,
w którym twierdziły, że przetarg i rokowania
były przeprowadzone z naruszeniem prawa.
Na zapytanie Gazety z dnia 23 stycznia br.
rzecznik prasowy wojewody, Tomasz Sztube
poinformował, że wojewoda rozpatrzył skargę
przychodni na burmistrza, nie stwierdził nieważności i nie wstrzymał wykonania zarządzenia burmistrza Mosiny:
„Wojewoda Wielkopolski poddał ocenie
w zakresie zgodności z prawem zarządzenie
burmistrza Miasta i Gminy Mosina. Z treści zarządzenia nie wynika, aby zostało ono wydane
z naruszeniem prawa. Organ nadzoru bada
wyłącznie treść zarządzenia, nie zaś sposób
jego realizacji czy celowość wydania. Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargowej może być zweryfikowana wyłącznie
w postępowaniu przed sądem powszechnym.
Wojewoda pismem z dnia 20 stycznia br. odpowiedział na wniosek przychodni Vis Medica”, napisał rzecznik.
W styczniu spółki Vis Medica i Consensus
złożyły do Rady Miejskiej skargę na burmistrza,
wnosząc, aby sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna.
Spotkanie z radnymi i mieszkańcami
Spotkanie konsorcjum spółek Vis Medica,
Consensus oraz Medicomplex z władzami,

radnymi i mieszkańcami Mosiny, które odbyło
się 6 lutego nie przyniosło żadnego rezultatu. Dyskusja trwała dwie i pół godziny, strony
nawzajem oskarżały się o niegodne działania.
Spór wokół przychodni na Dworcowej nie został rozstrzygnięty. Dotychczas pracujące tam
firmy medyczne stwierdziły, że nie zamierzają
na razie opuścić budynku, choć zadeklarowały,
że w przyszłości może to nastąpić. Oznajmiły
jednak, że bez orzeczenia sądu i bez wyczerpania wszelkich możliwości prawnych, pozwalających unieważnić przetarg, nie opuszczą
przychodni, a to może potrwać wiele miesięcy.
Z kolei spółka, która przetarg na najem budynku wygrała poinformowała, że nie może tam

wejść, bo urzędujące firmy w zamian za udostępnienie pomieszczenia czy dwóch (to by
na razie Medicomplexowi wystarczyło) żądają
umowy dzierżawy z nowym najemcą na zajmowane przez siebie pozostałe pomieszczenia. Medicomplekx na to się nie godzi i błędne
koło się zamyka.
Sprawę do sądu skierowała także Gmina,
która nie może przekazać budynku nowemu
najemcy. Jednak także w tym przypadku na
jakikolwiek wyrok trzeba będzie z pewnością
długo poczekać.
Dyskusję żartobliwie podsumował jeden
z lekarzy pracujących w „wygranej” spółce:
„To nie kino, to przychodnia”... Ustalono nowy
termin spotkania samych zainteresowanych
stron, tym razem bez udziału mieszkańców,
a sześciu radnych opozycji złożyło do przewodniczącego Rady Miejskiej wniosek o zwołanie
sesji nadzwyczajnej w związku ze skargą, jaką
spółki Vis Medica, Consensus i Modent złożyły
na burmistrza. Na koniec wystąpiła mieszkanka
Mosiny i wyrażając swój brak zainteresowania
dalszym ciągiem sporu, poprosiła: „Rozwiązujcie państwo swoje problemy, ale zróbcie tak,
żeby została zachowana ciągłość leczenia”. Na
spotkanie przybyło ok. 40 osób.
Nic do sprawy nie wniosła także sesja
nadzwyczajna, która odbyła się 12 lutego
Na sesji burmistrz S. Ratajczak naświetlił
historię sporu, podkreślając, że spółki, które
dotychczas leczyły w przychodni dwukrotnie
mogły ten przetarg wygrać. Powiedział też,
że został wezwany przez Prokuratora i składał

zeznania w związku z doniesieniem – anonimem, i że Prokurator nie znalazł uchybień. W
dalszej części sesji radna M. Kaptur poprosiła
burmistrza o przedstawienie na piśmie tej prokuratorskiej opinii. S. Ratajczak odpowiedział,
że została ona wyrażona ustnie i sądzi, że nie
będzie wszczęcia postępowania, a może tylko
się domyślać, kto doniesienie złożył.
Burmistrz powiedział także, że spółki łamią
prawo, nie chcąc opuścić przychodni.
Radny J. Rogalka zapytał, czy Gmina poinformowała NFZ, że spółki prowadzą działalność
nielegalnie, nie mając z Gminą ważnej umowy
najmu. Odpowiedź brzmiała: Tak, poinformowaliśmy Fundusz, że umowa się skończyła. Na
zapytanie radnego J. Szeszuły, co na to odpowiedział Fundusz, burmistrz odrzekł, że Gmina
nie dostała żadnej odpowiedzi...
Dyskusja radnych trwała prawie dwie go-

dziny. Na koniec wielu radnych przyznało, że
do sprawy nic ona nie wnosi. Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej S. Falbierski podsumował:
– NFZ na podstawie deklaracji przekazuje
spółkom leczącym pieniądze za „duszę”. Bitwa
jest o te pieniądze, a nie o pacjenta. Najlepiej,
żeby ten pacjent w ogóle do przychodni nie
przychodził... Radni uznali 17 głosami, z których za było 10, przeciw 7, że skarga jest bezzasadna i nie powinna być skierowana do Komisji Rewizyjnej.
Za skierowaniem skargi do KR głosowali:
M. Kaptur, Ł. Kasprowicz, J. Szeszuła, J. Marciniak, P.Wilanowski, T.Żak i M. Twardowska.
Przeciw: B. Czaińska, S. Falbierski, M. Krause,
K. Kleiber, A.Miedziarek- Rogal, M. Osuch J. Rogalka, K. Siestrzencewicz, W. Wiązek, W. Waligórski. Na sesji nie było: A. Karlińskiego,W. Mani,
M. Jabłońskiego i R. Rybickiego.
Po głosowaniu, ku zaskoczeniu wszystkich
radnych przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Sławomir Falbierski złożył rezygnację ze swojej
funkcji. Pytany po sesji o przyczynę, odmówił
komentarza.
Wygląda na to, że jeśli same spółki (te, które zajmują budynek przychodni bezumownie
i spółka, która przetarg wygrała) nie dojdą do
porozumienia, czeka nas długa droga procesowa, bo zarówno Gmina, jak i spółki Vis Medica
i Consensus złożyły pozwy do sądów. I może
się okazać, że tak naprawdę przegrają wszyscy,
a największym przegranym okaże się pacjent...
(red.)

informacje

4

Rada Miasta Puszczykowa wybrała nowego przewodniczącego
W

dniu 28 stycznia br. odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta w
nowym roku. Najbardziej spektakularnym punktem był wybór
nowego przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa. Jedynym kandydatem był wiceprzewodniczący Janusz Szafarkiewicz, którego zgłosił radny Władysław Hetman.
Kandydaturę uzasadnił radny Paweł Rochowiak: „Według mojej oceny, kolega radny Szafarkiewicz, z racji na duże doświadczenie administracyjne, urzędowe w kilku kadencjach, jest predysponowany do tego
stanowiska także dlatego, że jest człowiekiem znanym z niezależności, co
gwarantuje nam także pewnego rodzaju obiektywność, a jednocześnie
według mojej oceny jest zdeterminowany przy własnym zdaniu, nie uparty i zdeterminowany, czyli konsekwentnie dąży do realizacji tych celów,
które uważa za stosowne i ważne. Myślę, że taka kandydatura, która gwarantuje naszej radzie stabilność i kontynuacje takiej linii, której przyjęliśmy
na początku”.
Jedyny kandydat otrzymał, jak należało się spodziewać, odpowiednie poparcie, zbierając 13 głosów. Miejmy nadzieję, że jednak to będzie
nowe otwarcie, a nie kontynuacja linii przewodniczącego Czyża, którego mandat został wygaszony za to, że był skazany za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i przez prawie dwa lata
ukrywał to przed społeczeństwem Puszczykowa. Na stanowisko wiceprzewodniczącego zostały zgłoszone dwie kandydatury. Maciej Stelmachowski zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Potockiego. Drugą

Na zdjęciu z serwisu Google Maps zaznaczone zostały tereny, które wydzierżawiła
spółka My Sport

kandydatką była radna Małgorzata Hempowicz, która ostatecznie została nową wiceprzewodniczącą Rady Miasta Puszczykowa.
Przypomnijmy, że mandat poprzedniego przewodniczącego Rady
Miasta Zbigniewa Czyża został wygaszony na ostatniej sesji w 2013
roku. Jak napisano w ostatnim „Echu Puszczykowa”: „Według informacji
otrzymanych z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Radny Zbigniew Czyż
został skazany na przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, wskutek czego utracił prawo wybieralności do Rady”. Radna Małgorzata Hempowicz na grudniowej sesji przyznała, że członkowie Rady
wiedzieli o sprawie sądowej przewodniczącego Czyża od 2010 roku.
Bardzo smutne i mocno kompromitujące jest to, że przez prawie dwa
lata nikt nie sprawdził, jak się sprawa sądowa zakończyła, przez co doszło do żenującej sytuacji, w której pracami Rady kierowała osoba nieuprawniona. Przewodniczący Czyż powinien być odwołany już w 2010,
kiedy radni dowiedzieli się o jego problemach z prawem.
Jednak Rada Miasta nie ma nic sobie do zarzucenia. Radni nie chcą
przepraszać mieszkańców, bo nie poczuwają się do winy. Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - radna Małgorzata Szczotka
- nazwała na łamach oficjalnego informatora miejskiego wszystkich
mieszkańców pytających się o sprawę przewodniczącego Czyża „ludźmi, których postawa moralnie-etyczna, jak ogólnie wiadomo, pozosta-

wia wiele do życzenia”. Najtrudniej jednak zrozumieć, że wpływowa
radna obraża praktycznie wszystkie środowiska, gdyż o sprawę radnego Czyża pytały osoby reprezentujące różne obozy społeczne i polityczne. Jak można obrażać swoich wyborców i rzucać bezpodstawne
oskarżenie na kilkadziesiąt osób będących na grudniowej sesji?
W punkcie związanym z interpelacjami, zapytaniami i wnioskami –
radny Maciej Stelmachowski zwrócił się z zapytaniem do Urzędu Miasta: – Czy wystąpiono do przewodniczącego Zbigniewa Czyża o zwrot
środków uzyskanych z diet w ostatnich dwóch latach? Niestety przedstawiciele Urzędu Miasta stwierdzili, że nie ma podstawy prawnej do
takich działań.
Wróćmy jednak do ostatniej sesji. W części przeznaczonej na wolne
głosy, wystąpił przedstawiciel puszczykowskiego koła wędkarzy, który
przedstawił sprawę ścieżki nad Wartą na wysokości ulicy Ratajskiego.
Wędkarze uzyskali pozwolenie na zajmowanie się terenem przez kolejne trzy lata. Wynegocjowali również z właścicielami gruntów, którzy zasypali częściowo ścieżkę, że usuną nasypaną ziemię i udostępnią
1,5 metrowy pas ziemi na drogę spacerową. Jest to świetny przykład
obywatelskiej i społecznej postawy, za który należą się puszczykowskim wędkarzom podziękowania.
Kolejnym ważnym punktem była sprawa Centrum Animacji Sportu.
Sekretarz miasta wyjaśnił, które tereny zostaną wyłączone z terenów
CAS-u i oddane zostaną w dzierżawę na trzydzieści lat. Na wydzierżawionym terenie znajdują się obecnie pomieszczenia CAS-u. Pozostaną
tam jeszcze przez jakiś czas. Władze miasta chcą stworzyć całościową
koncepcję zagospodarowania dla terenów sportowych na terenie
Puszczykowa i po opracowaniu takiej koncepcji będzie wiadomo,
gdzie zostanie umieszczone CAS. Zgodnie z przewidywaniami Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem radnego Piotra Bekasa wystąpiła z wnioskiem o likwidację Centrum Animacji Sportu i ustanowienie
w miejsce tej instytucji referatu w Urzędzie Miasta. Był to ostateczny
wniosek z protokołu pokontrolnego. Dokument został rzetelnie skrytykowany przez kierowniczkę Centrum Animacji Sportu - Joannę Hejnowicz, która wytknęła trywialne błędy i krzywdzące uproszczenia. Urząd
Miasta przyznał, że dzięki odpowiedzi, jakiej udzieliła pani Hejnowicz,
poznano nowe fakty. Urząd oznajmił, że nie będzie likwidować CAS-u,
stwierdzając jednocześnie, że oszczędności wynikające z likwidacji
tej instytucji byłyby kosmetyczne. Należy cieszyć się z takiej decyzji,
gdyż CAS jest prężną instytucją na terenie miasta i zastąpienie jej przez
urzędnicze biurko byłoby dużym błędem. Joanna Hejnowicz jest znakomitym animatorem sportu wyróżnionym w tym roku tytułem „Pasjonat Sportowej Polski”.
Omawiano również sprawę modernizacji budynku, zwanego „Grzybkiem”, który znajduje się na Rynku. Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa już kilka miesięcy temu, w czasie dyskusji nad planami Urzędu
Miasta zwracało uwagę, że stropy w „Grzybku” nie są przystosowane
do obciążenia związanego z książkami. Zwracano uwagę, że budynek
ten nie był projektowany pod funkcję biblioteki miejskiej. Urząd Miasta
upierał się, że budynek ten nadaje się na bibliotekę. Teraz jednak przyznano rację SPP i postanowiono wzmocnić stropy. Dodatkowe koszty
modernizacji obiektu na Rynku wzrosną o 157 tysięcy złotych. W tej
sumie mieszczą się pieniądze na „nieprzewidziane” roboty. Dodatkowo
miasto wyda 40 tysięcy złotych na promocję prac związanych z nową
biblioteką.
Omawiano również sprawę dzików grasujących na terenie Puszczykowa. Okazuje się, że w niektórych miejscach miasta ich obecność
staje się bardzo uciążliwa. Radny Paweł Rochowiak zwrócił uwagę, że
w okolicach parku szpitalnego dziki mentalnie przywłaszczyły sobie
teren. Agresywnie reagują na ludzi. Podkreślał, że terenem żerowym
stały się tereny szpitalne. Jednak nie można naprawić ogrodzenia, gdyż
omawiany obszar został przejęty przez spółki, które nie wyraziły chęci
naprawy uszkodzonego fragmentu płotu.
Maciej Krzyżański

Maciej Krzyżański – puszczykowski historyk, członek redakcji bloga
„Zielone Puszczykowo”, współpracownik „Kuriera Puszczykowskiego”, publikuje również w „Gazecie Mosińsko-Puszczykowskiej”. W 2013 roku organizował spacery popularyzujące historię i architekturę.
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Moja mama mnie zdradziła
Pogotowie rodzinne w Mosinie, ul. Kilińskiego 15, trzy pokojowe mieszkanie:
– A moja mama mnie zdradziła. – Dlaczego cię zdradziła? - Bo była w domu,
a teraz sobie poszła do innego męża. I
tata pił piwo i nas bił takim czarnym paskiem. – A tutaj jest ci dobrze? – Taak,
tylko czasem się kłócimy. No i Adam
mnie wyzywa. A Kacper bije Wiktorię. I
mam tu udrapane, bo Marzena niechcący mnie podrapała. Proszę pani, ja idę
do przedszkola, a Marzena do szkoły...

T

o i o wiele więcej powiedziały mi
dzieci, zanim jeszcze zaczęłam rozmowę z ich rodzicami zastępczymi. Odsunęły mamę i tatę, zasiadły ze mną do stołu
i przekrzykując się, czyniąc przy tym wielki
harmider w kilka minut poinformowały
mnie o wszystkich ważnych w ich dziecięcym życiu sprawach. Marzenka przytulając
się do mamy powiedziała: a ja bardzo kocham mamę i tatę... I to są właściwie te najważniejsze słowa.
Pogotowie rodzinne to miejsce pomiędzy domem dziecka a rodziną zastępczą.
Przyjmuje dzieci w nagłych przypadkach w
wyniku interwencji sądowych, policyjnych,
pozostawienia w szpitalu przez matkę.
Państwo Arleta i Krzysztof Matusiakowie
pogotowie prowadzą już dziewięć lat. Byli
pierwszą w powiecie poznańskim rodziną, która założyła pogotowie. Przez długi
czas z całego powiatu, właśnie do nich, do
Mosiny, trafiały nieszczęśliwe dzieci. Mają
dwóch swoich synów w wieku 14 i 16 lat i
adoptowaną 5-cio letnią Marzenę. Obecnie
w ich domu – pogotowiu przebywa jeszcze
czworo dzieci, oczekujących na ustanowienie opieki prawnej. Ich praca trwa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, przez
12 miesięcy...
Często jest i tak: O godzinie drugiej w
nocy podjeżdża radiowóz policyjny, policjant dzwoni do furtki i mówi: – Dzień
dobry panie Krzysztofie, mamy dziecko z
interwencji, macie miejsce? Jeśli mają, odbierają dziecko, kładą do łóżeczka i zaczynają nowy rozdział...
Dlaczego prowadzą
pogotowie rodzinne?
– Taki mieliśmy pomysł na życie. Obracaliśmy się w tego typu środowiskach,
poznaliśmy fajną rodzinę, która była rodziną zastępczą. Wcześniej zetknęliśmy się
z poznańską „Barką”. I zaczęliśmy się tym
interesować, mówi pani Arleta. – Zawsze
chcieliśmy mieć dużą rodzinę. Powiedzieli-

Marzena (z lewej) i Ania

Państwo Matusiakowie z Marzeną, bliźniakami i Anią

śmy o tym synom, kiedy byli jeszcze mali.
Zareagowali niespodziewanie dobrze –
bardzo chcieli mieć siostrę, każdy swoją.
Postanowiliśmy zostać rodziną zastępczą
dla dwóch dziewczynek. Zrobiliśmy kurs
i zaczęło się poszukiwanie w różnych domach dziecka.
– Okazało się, że wcale nie jest to takie
proste, ale to jest osobny temat, na długi artykuł, dodaje pan Krzysztof. - Domy dziecka
tak do końca nie są zainteresowane tym,
żeby oddawać dzieci do rodzin zastępczych, bo tracą miejsca, a to jest ich budżet.

Dwa lata temu weszła w życie ustawa,
której założeniem jest stopniowa likwidacja
domów dziecka i zwiększenie ilości rodzin
zastępczych.
Jest to sprytne przesunięcie obowiązków
i ciężaru utrzymania dzieci z państwa na
społeczeństwo. Domy dziecka to obiekty
państwowe, które finansowane są z budżetu. W momencie ich likwidacji państwo
przejmuje te majątki i robi z nimi co chce,
natomiast dzieci przechodzą do rodzin
(ciąg dalszy na str. 6)
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płatnego urlopu. Żona może oddać wtedy
dzieci do innych rodzin zastępczych i wyjechać, ale pod warunkiem, że znajdą się
chętne rodziny zastępcze, aby takie dzieci
przyjąć. W praktyce jest to nierealne.
– Ja się o dzieci martwię, chciałabym wiedzieć, jak im będzie w tych rodzinach, czy
miałyby dobrą opiekę. Poza tym dla małych
dzieci taka zmiana może być szokiem, dodaje pani Arleta.
– Podlegamy pod Starostwo Powiatowe,
ponieważ jako pogotowie obsługujemy
cały powiat poznański, bez miasta Poznania. W 2005 roku przecieraliśmy szlak
– zostaliśmy pierwszym pogotowiem w
powiecie i przez sześć lat byliśmy jedynym.
Dopiero po zmianie ustawy zaczęli pojawiać się kandydaci, gotowi wziąć ten ciężar
na swoje barki i powstają nowe pogotowia,
które przyjmują do swoich domów dzieci.

P. Matusiakowie z synami, córką i Maciusiem

Od lewej: Ania, Marzena i Maciuś

(ciąg dalszy ze str. 5)
zastępczych. Na takie dziecko w rodzinie
zastępczej państwo wydaje trzy razy mniej
pieniędzy. Rodzice zastępczy muszą posiadać własny lokal, warunki materialne, środki na utrzymanie, otrzymując oczywiście
tzw. kwotę na zwrot kosztów utrzymania.
I trzeba pamiętać o tym, że te dzieci są
bardzo często upośledzone, czekają na
operacje, badania, mają wizyty cotygodniowe u specjalistów. W związku z tym
rosną koszty i wkład pracy. Pieniądze od
państwa mogą okazać się niewystarczające. Dzieci mają rzeczywiście lepiej, przynajmniej w sferze psychicznej, ale to państwo
finansowo zarobiło najwięcej.

Jak funkcjonują zawodowe pogotowia
rodziny zastępczej?
– Zawodowe, bo jest to zawód. Małżeństwo może zostać pogotowiem rodzinnym
pod warunkiem (ustawowym), że jedno
z nich pracuje, a drugie nie pracuje, żeby
móc świadczyć tą opiekę, wyjaśnia pan
Krzysztof. – Jest to zawarte w umowie zlecenia (ze Starostwem Powiatowym), a taka
umowa nie jest umową o pracę. Jest to tzw.
umowa śmieciowa.
Moja żona dziewiąty rok pracuje na umowę zlecenie i nie może korzystać z przywilejów, jakie daje umowa o pracę, chociażby
takich jak prawo do zwolnienia. Jeśli zachoruje, musi zawiesić działalność. Dopiero
od dwóch lat może skorzystać raz w roku z

Kolejny przykład na to, że w Polsce nie
tworzy się dobrego prawa.
Gdyby państwo Matusiakowie mieli większe mieszkanie mogliby utworzyć
rodzinny dom dziecka. Mają zapał, wiedzę, chęci i co najważniejsze wielkie serca.
Mieszkanie obecnie wymaga remontu –
dzieci pozdzierały tapety, wywierciły dziury w ścianach, zniszczyły podłogi jeżdżąc
rowerkami, podarły tapicerkę na meblach.
Są to koszty, które trudno udźwignąć.
Czy Starostwo nie mogłoby pomóc choćby w tym, żeby znaleźć rodzinie większe
mieszkanie? Kilkoro dzieci więcej znalazłoby ciepło rodzinne.
– Moim zdaniem nie, bo w Polsce nie ma
takich rozwiązań prawnych, wyjaśnia pan
Krzysztof. – Państwo w takich działaniach
nas nie wspiera. Z tego, co wiem, dwa lata
temu Starostwo zwróciło się do Gminy
Mosina z zapytaniem, czy posiada jakiś lokal, który nadawałby się na rodzinny dom
dziecka. Okazało się, że Gmina nie ma takiego lokalu. A w budżecie Powiatu może być
i tak, że zabraknie pieniędzy i liczba pogotowi zostanie ograniczona. Gdyby do tego
doszło Arleta zostaje z niczym, a rozważaliśmy już wzięcie kredytu na zakup większego domu. Byłaby to dla nas katastrofa. Póki
co, dzięki Bogu, możemy funkcjonować
spełniając się jako rodzice zastępczy.
Telefon w ich domu dzwoni niemal bez
przerwy z jednym pytaniem: czy mają wolne miejsce...
Co jest lub było w ich życiu
najtrudniejsze?
– Bardzo ciężkim przeżyciem jest odejście
dziecka, które długo z nami mieszka. Mieliśmy Maciusia, wcześniaka, ważył kilo dwieście. Mieszkał u nas dwa lata, od samego
początku. Wyprowadziliśmy go na prostą.
Nie był zdrowy i nie był upośledzony. Samo
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wcześniactwo jest już problemem, który
musi się wyprostować. Ponieważ Maciuś
był obciążony (matka piła i zażywała leki
psychotropowe), w pierwszym półroczu
zrobiliśmy mu badania pod kątem zespołu Downa, na szczęście nic nie wyszło. Było
to już światełko w tunelu. Natomiast pod
względem psychologicznym wykazywał
wielomiesięczne opóźnienie. Pierwszy rok
był bardzo ciężki, masa pracy. Im bardziej
trzeba się dziecku poświęcić, tym bardziej
się do niego przywiązujemy, bo siłą rzeczy
więcej czasu z nim spędzamy. Od takiego
dziecka trudno się później oderwać. Maciuś w rodzinie był na pierwszym miejscu.
Wszyscy koło niego chodzili, był naszym
ulubieńcem. Został zgłoszony do adopcji i
niedawno zamieszkał w Hiszpanii. W Polsce
nikt go nie chciał. Zdecydowała się na niego
rodzina z zagranicy i jest nim zachwycona.
W Polsce każdy chciałby mieć dziecko piękne, zdrowe i bez problemów. Bardzo przeżyliśmy rozstanie, płakaliśmy przez tydzień...
Ciężko przeżyliśmy też śmierć dwuletniego dziecka, które zachorowało u nas na zapalenie opon mózgowych. Przez dziewięć
lat mieliśmy 40 dzieci, przy takie j liczbie –
statystycznie musi się coś zdarzyć. Byliśmy
w szpitalu na szyciu, na składaniu złamania,
jedno dziecko się topiło na pływalni. Samo
życie...
Czekają jak wszyscy w kolejkach do lekarzy, mimo, że dzieci są upośledzone i chore.
Pan Krzysztof musi pracować, ale żeby iść z
trójką dzieci do specjalisty, bierze urlop, bo
żona sama sobie z tym nie poradzi. A jeżeli
zdarza się, że wizyta jest potrzebna pilnie,
bo dziecko ma chore serce, albo padaczkę
i trzeba natychmiast zrobić badania, idą do
lekarza prywatnie i płacą. Państwo w tym
zakresie zupełnie im nie pomaga.
Dzieci
Nie trafiają tutaj dzieci zdrowe. Każde
dziecko jest chore lub doświadczone. Albo
i chore, i doświadczone. Po przemocy i po
molestowaniu...
– Marzenka mieszka z nami od trzeciego
miesiąca życia, została odebrana matce. Nigdy nie miała z nią kontaktu.
– Moja mama piła alkohol, wtrąca Marzena.
– Po dwóch latach zdecydowaliśmy z
żoną, że ją adoptujemy i została naszą córeczką. Dopasowała się do nas jak puzzel.
Ania czeka na adopcję zagraniczną, jest
drobniutka i malutka, wszystkie dzieci noszą ją jak lalkę, a ona uśmiecha się zadowolona. Można pokazać ją na zdjęciu, bo
Matusiakowie mają ustanowioną nad nią
opiekę prawną. Mama Ani została pozbawiona praw rodzicielskich już ponad rok
temu. Ania została zgłoszona do adopcji
w Polsce, nikt jej jednak przez ten rok nie
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P. Matusiakowie z adoptowaną córką Marzeną

chciał. Teraz została zgłoszona do adopcji
zagranicznej (taka jest kolejność). Przez
chorobę alkoholową matki dziecko ma zanik nerwu wzrokowego, słabo widzi, jest
drobniutkie. Ani nikt nie odwiedza.
– Nie możemy pokazać w gazecie zdjęcia
kilkuletnich bliźniaków, które są tutaj od
niedawna, ponieważ trwa ustanawianie
opieki prawnej (zgodę na publikację wyraża rodzic lub opiekun prawny). Te dzieci
nie wiedzą czy wrócą do taty, czy pójdą do
innego domu. Mama rodzinę porzuciła, a
dzieci zostały odebrane za przemoc, zaniedbania i zachowania o charakterze seksualnym Były świadkami scen erotycznych,
o czym opowiadają i pokazują innym dzieciom, jak to się odbywało. Z takim problemami też musimy sobie radzić i starać się
chronić pozostałe dzieci… Ojciec rodzeństwo odwiedza. Mamy teraz w pogotowiu
o jedno dziecko więcej. Nie chcieliśmy
rozdzielać bliźniaków, a nie było ich gdzie
umieścić, dlatego zgodziliśmy się je przyjąć. Są bardzo nieokiełznane, będą dalej
badane, bo pewne zachowania są zastanawiające, ale trudno się dziwić...
W pogotowiu jest jeszcze jeden upośledzony chłopczyk, którego zdjęcia także nie
możemy publikować.
Była raz dziewczynka, którą rehabilitowali, zastanawiali się nad adopcją, ale ostatecznie oddali ją do wspaniałych ludzi. Do
dziś mają z nimi kontakt.
Jaki stosunek do zawodu rodziców mają
dorastający teraz synowie?
– Jest dobrze, z tym, że są coraz starsi i
doskwiera im ciasnota mieszkania. Pokój
dzielą z Marzeną. Mamy razem siedmioro
dzieci, czwórkę w pogotowiu i trójkę naszych. Z małymi, chorymi dziećmi jest dużo
pracy. Jak wytrzymuje to mama?
– Wytrzymuję, ale są okresy ciężkie, kiedy
się trochę łamię, odpowiada Pani Arleta. –

Jednak na depresje nie mam czasu, śmieje
się. – Jestem w takim kołowrocie i pędzie,
przyzwyczaiłam się już do takiego życia.
Mieliśmy panią, którą zatrudniliśmy do pomocy, niestety nie wytrzymała... Pomaga
nam moja mama, która jest babcią przyszywaną. Dzieci ją uwielbiają, ona je karmi,
rozpieszcza, wychodzi na spacery.
Nie widać tutaj smutnych dzieci – wszystkie szaleją i bawią się w najlepsze.
– Bywają smutne, ale krótko po umieszczeniu, wyjaśnia p. Krzysztof. – Tutaj jest
młyn i to jest dla nich dobre. Nasza córka
ma energię, którą przekazuje dzieciom,
synowie także, my również i nawet, jeśli dziecko jest smutne, szybko wchodzi
w nasz rytm. Zadaniem naszym jest nadrabianie tych wszystkich braków i my to
robimy. Uważamy też, że każde dziecko posiada jakiś talent i trzeba ten talent w nim
rozwijać. Staramy się szukać tych talentów
już u maluchów.
Jak to jest wychowywać
nie swoje dziecko?
– Tak samo jak swoje, odpowiadają.
– Nie mieliśmy żadnych oporów, naprawdę, wręcz przeciwnie. – Nigdy nie miałam
żadnych blokad przed obcymi dziećmi, dostawałam dziecko ze szpitala, obce, malutkie i kochałam je tak jak swoje, mówi pani
Arleta.
Pan Krzysztof pracuje w Policji, studiuje
dziennikarstwo i komunikację społeczną,
ma też wykształcenie pedagogiczne, pracował jako nauczyciel. Lubi pracę z dziećmi.
Przygląda się różnym sytuacjom związanym z adopcją, domami dziecka, rodzinami
zastępczymi w naszym kraju. Problemy te
uważa za tematy głębokie, którym warto
się poświęcić. Oboje z żoną boleją nad tym,
że dzieciom nie można szybciej znaleźć
(dokończenie na str. 8)
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domu, że sądy odwlekają sprawy i dzieci
muszą przebywać w pogotowiu zbyt długo, w niepewności i zawieszeniu.
W roli rodziców dużej rodziny czują
się doskonale: – W tym się spełniamy, ta
rola nam pasuje, jeżeli będziemy mieli
warunki rozwiniemy się. Wiemy jak to robić, mamy wzorce i ideały, które możemy
przekazywać tym dzieciom. Możemy poświęcić im swój czas.
W dzisiejszych czasach to znamienne...
Czasem spotykają się z opinią ludzi,
że robią to dla pieniędzy. Pan Krzysztof
uśmiecha się wtedy w myślach, wiedząc
w jak wielkim są błędzie.
– Ludzie zapominają o tym, że jest to
praca przez 24 godziny, siedem dni w
tygodniu, cały rok. Bez przerwy. Od 9 lat
poświęcamy swój czas, dom, życie, znajomych. Ile żona zarabia? 3 zł na godzinę,
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lutego w Galerii Miejskiej w Mosinie odbył się wernisaż wystawy
pt. „Nie tylko projektowe przygody z rysunkiem” autorstwa dwóch wykładowców
Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
prof. Wiesława Krzyżaniaka i prof. Jerzego Stillera.
Bardzo interesująca wystawa odbiega
nieco od zazwyczaj prezentowanych w tym
miejscu czysto artystycznych form sztuki,
czyli malarstwa, grafiki, rzeźby i klasycznego rysunku. Sam tytuł sugeruje, że poza rysunkiem zobaczymy także projekty.
Jak się dowiedzieliśmy pokazane prace
to tylko znikomy fragment bogatego wieloletniego dorobku projektowego i designerskiego obu twórców.
O znaczeniu rysunku w projektowaniu
prof. Wiesław Krzyżaniak mówi: „W całych
tych mniej czy bardziej skomplikowanych
działaniach niezbędne jest doskonałe porozumienie projektantów, architektów,
konstruktorów i tzw. branżowców oraz
inwestorów. Aby to porozumienie było
całkowite i jednoznaczne, potrzebny jest
zrozumiały dla tych osób wspólny jasny
i czytelny język. Tą niezmiernie ważną funkcję nośnika istotnych dla danego działania
informacji pełni w całej rozciągłości rysunek i to zarówno ten autorski, który przedstawia koncepcję założenia projektowego,
jak również bardzo specyficzny i mocno
skodyfikowany rysunek projektowy, stanowiący podstawę i płaszczyznę porozumienia wszystkich uczestników procesu realizacyjnego.”
Natomiast prof. Jerzy Stiller o swojej pracy mówi: „Prezentowane rysunki nie uzur-

odpowiadam, i dodaję: Ciągle brakuje rodzin zastępczych, może chcecie zostać?
Zapraszamy na praktyki. Oczywiście
państwo pomaga rodzinom zastępczym
i na utrzymanie dziecka rodzinie przeznacza miesięcznie 1000 zł (dom dziecka
za to samo dziecko otrzymuje 3000). Na
dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje 200 zł więcej.
Trzeba jednak pamiętać, że są to pieniądze na jedzenie, utrzymanie, leczenie,
na wszystko.
Na zakończenie wizyty dzieci zaśpiewały piękną piosenkę do podkładu muzycznego z komórki taty...
W przedpokoju wyciągnęło się do
mnie kilka par rączek, drobne paluszki
szybko pozapinały mi wszystkie guziki
płaszcza, próbując dosunąć suwak zamka pod szyją, ale nie sięgnęły. Czyjaś
mała rączka poprawiła mi szalik...
E.B.

pują sobie prawa do bycia dziełami sztuki,
są przejawem nostalgii autora. Po pierwsze
za światem, który uśmierciły obie wojny
światowe, światem, którego nie można już
wskrzesić, można tylko wywołać duchy.
Po drugie za architekturą, która narodziła
się wraz z tym światem i towarzyszyła mu
przez cały czas trwania i która podlega tym
samym prawom, co on. Po trzecie za specy-

Rysunki
i projekty

Pogotowie Rodzinne
im. Janusza Korczaka
Arleta i Krzysztof Matusiak
tel. 512 606 600, 512 606 607
e-mail: naszepogotowie@wp.pl

Apel do Czytelników!
Może znajdzie się ktoś, kto ma
duży dom? W zamian za to rodzina
Matusiaków oferuje pomoc i opiekę, albo zamieszkanie w ich mniejszym mieszkaniu.
Chyba, żeby ktoś chciał zostać
dziadkiem zastępczym czy babcią...
Ale pan Krzysztof zaznacza:
– Dzieci wypełnią każdą pustą
i cichą przestrzeń, są jak woda,
wpłyną w każdy wolny obszar, który znajdą na swojej drodze...

ficzną formą rysunku architektonicznego,
który zepchnięty w cień, po latach zapomnienia wraca, mam nadzieję, na należne
mu miejsce.”
Wernisaż zaszczycili swą obecnością
licznie przybyli goście z Poznania i innych
miejscowości, ale przede wszystkim nie
zabrakło mieszkańców naszej mosińskiej
społeczności, co sprawiło wielką radość tak
organizatorom jak i autorom wystawy.
Wystawę oglądać można do dnia 9 marca, wt. – pt. godz. 9 -15 i niedz. godz. 10- 15
do czego szczerze zachęcam.
Maria Stachowiak

reklama

9

W Mosinie może powstać centrum usług
prawno-finansowych
O

d roku w kamienicy przy ul. Wawrzyniaka 9 w Mosinie
z powodzeniem działa Notariusz, a od niedawna, raz
w tygodniu przyjmuje także Adwokat. Okazuje się, że mieszkańcy
Mosiny i miejscowości ościennych – klienci biura, ale nie tylko –
szukają możliwości załatwienia swoich spraw w jednym miejscu.
Pytają także o inne usługi, jak np. ubezpieczeniowe i odszkodowawcze, księgowe, doradztwa podatkowego, pisania podań itp.
W związku z tym powstała koncepcja stworzenia takiego centrum. Do zagospodarowania jest ok. 100 m2 powierzchni na
parterze budynku, obok Notariusza, z wejściem od ulicy (wjazd
dla inwalidów). Może tu powstać kilka biur. Pomieszczenia są
w stanie deweloperskim.
Stuletnia kamienica po kapitalnym remoncie położona jest
w jednym z najbardziej wyeksponowanych punktów miasta,
przy głównym skrzyżowaniu (Poznań – Śrem – Czempiń), w pobliżu banku, przychodni zdrowia, dworca kolejowego, ratusza.
Na pierwszym piętrze mieści się redakcja Gazety MosińskoPuszczykowskiej.

W rozwoju nowego biznesu zapewniona zostanie bezpłatna
pomoc właścicielom poszczególnych firm poprzez promocję
w gazecie, zarówno w wydaniu papierowym jak i elektronicznym,
a także w Internecie na stronie głównej www.gazeta-mosina.pl
Będą to: reklama, artykuły sponsorowane, wywiady z właścicielami firm lub inne formy promocji, według życzenia.
Zapraszamy do rozmów osoby prowadzące kancelarie prawne,
biura rachunkowe, ubezpieczeniowe, doradcze itp. Może też tutaj powstać pracownia architektoniczna, filia banku, biuro nieruchomości czy biuro podróży. Jesteśmy otwarci także na inne tego
typu propozycje. Przewidywany czynsz 1200 – 1600 zł, w zależności od powierzchni.
Tel. 660 031 893

Program
„Mosińska Karta Rodziny 3+”
uchwalony

N

a styczniowej sesji Radni Rady Miejskiej w Mosinie jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą wprowadzenia
programu „Mosińska Karta Rodziny 3+”.
Program skierowany będzie do rodzin zameldowanych w gminie Mosina, mających
na utrzymaniu troje i więcej dzieci. Dzięki
prestiżowej karcie „Dużej Rodziny” jej posiadacze będą mogli skorzystać z wielu
atrakcyjnych rabatów przygotowanych
specjalnie na ten cel. Będą to m.in. zniżki
na biletowane wydarzenia organizowane
przez Mosiński Ośrodek Kultury oraz wie-

le innych ofert, przygotowanych przez
partnerów programu – lokalnych przedsiębiorców, wśród których program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem
(swój udział do tej pory zadeklarowało
około 40 firm). Gdy tylko uchwała wejdzie
w życie ruszy wydawanie kart. Jej posiadacze zostaną poinformowani o rodzaju
przysługujących zniżek oraz otrzymają katalogi ze spisem firm, które przystąpiły do
programu. O wydanie karty będzie można
wnioskować w każdej chwili, również lista podmiotów oferujących zniżki będzie

otwarta – zapraszamy serdecznie do przyłączenia się. Więcej szczegółów na stronie
www.rodzina.mosina.pl, www.mosina.pl
oraz na facebooku – Mosińska Karta Rodziny 3+.
(gci)
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Oddział paliatywny
to miejsce trudne
Pod koniec stycznia w szpitalu w Puszczykowie uroczyście otwarto Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej,
Kaplicę Szpitala, Oddział Jednego Dnia oraz nowoczesną
Pracownię Rezonansu Magnetycznego. Inwestycje kosztowały ponad 10 milionów złotych.

L

icznie zgromadzonych gości, przedstawicieli władz i wielu poznańskich środowisk oraz pracowników szpitala
w imieniu gospodarza, Starosty Poznańskiego – Jana Grabkowskiego powitała Prezes Zarządu Szpitala – Ewa Wieja.
W uroczystości wziął także udział Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, który pobłogosławił i poświęcił
nowe inwestycje.
– Prawdziwym gospodarzem i reżyserem wszystkich pozytywnych zmian w naszym szpitalu w ostatnich latach jest pan
starosta Jan Grabkowski, powiedziała prezes Wieja.
– Oddział paliatywny to miejsce trudne, bo jest to miejsce,
gdzie wielu naszych przyjaciół kończy swoją drogę i musi być
ono we właściwy sposób zorganizowane. Dołożyliśmy wszelkich starań, by miało taki charakter, podkreślił starosta.
Nowy budynek został w pełni przystosowany do potrzeb osób
znajdujących się w stanie terminalnym. Układ pomieszczeń
i szerokie drzwi umożliwiają wywiezienie pacjenta z każdego
pokoju na patio. Pomyślano też o tym, by rodzinom pacjentów
stworzyć możliwości przebywania i opieki nad chorymi. – Jest
to jeden z największych oddziałów w Polsce, liczy 40 łóżek,
informuje Ordynator Oddziału – Zbigniew Popow. Budowa
nowego oddziału trwała rok, koszty z wyposażeniem wyniosły

5,2 mln zł. Fundusze pochodziły głównie z dotacji Powiatu Poznańskiego oraz ze środków własnych szpitala.
W Oddziale Dziennym udzielane są usługi z zakresu ginekologii jednego dnia. W ubiegłym roku na oddziale leczono 350
kobiet. Wykonywane tu procedury medyczne dotyczą diagnostyki i leczenia schorzeń ginekologicznych. Remont oddziału
trwał trzy miesiące i kosztował 1,1 mln zł.
W Pracowni Rezonansu Magnetycznego, która kosztowała ok. 3,5 mln zł znajduje się aparat wyposażony w technologię Tim, pozwalającą na przebadanie całego pacjenta bez
konieczności zmiany pozycji. Specjalna konstrukcja aparatu
z krótkim magnesem umożliwia badanie pacjentów cierpiących na klaustrofobie oraz dzieci. Ze względu na profil szpitala
wyposażenie pozwala na badania z zakresu neurologii, neurochirurgii, ortopedii i kardiologii.
I wreszcie otwarto nową Kaplicę Szpitalną na pierwszym
piętrze, poprzednia mieściła się w piwnicy. Malowanie i instalację drzwi zapewnił Szpital, pozostałe koszty pokryto m.in.
z datków od parafian. Zaprojektował ją prof. Zenon Błądek.
– Niech ta kaplica przynosi chwałę Bogu, niech ludzie, którzy
będą tutaj szukać odpoczynku, doznają też łaski pogodnego
znoszenia tego trudnego procesu hospitalizowania, powiedział profesor.
Arcybiskup Stanisław Gądecki wyraził wdzięczność zarządowi szpitala i pracownikom:
– W czasie mojego tutaj pasterzowania doczekałem się czegoś pięknego i za to jestem bardzo wdzięczny i serdecznie
wszystkim dziękuję. Chorym, którzy tutaj przebywają, życzę,
żeby okres ten był też takim czasem głębszego wejścia w siebie samego...
Kaplicę zdobi gobelin i obrazy Marii Gostyllo-Pachuckiej
oraz rzeźba św. Maksymiliana Kolbego, wykonana przez Romana Czeskiego.
(red.)
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Kiedy pacjent już tu przebywa i czuje się lepiej...
Ordynatorem Oddziału Opieki Paliatywno – Hospicyjnej w puszczykowskim szpitalu jest od początku dr Zbigniew Popow, specjalista II stopnia
z zakresu anestezjologii i reanimacji, specjalista medycyny paliatywnej.
Rozmawiamy po uroczystości otwarcia nowego oddziału, kilka dni przed
przeniesieniem pacjentów z siódmego piętra do budynku na parterze.
Na pustym jeszcze i pachnącym nowością oddziale trwa rozpakowywanie sprzętu, środków i mebli, zakupionych przez fundację „CARE”, której
dr Popow jest prezesem.
opieką obejmujemy średnio ponad 70 osób
miesięcznie. Jeśli rodzina nie daje sobie rady
z opieką i pielęgnacją pacjenta w warunkach
domowych, (różnie to bywa w przebiegu choroby), albo nie jest w stanie zapewnić opieki,
przyjmujemy go na stan oddziału. Przyjmujemy również pacjentów z innych szpitali z całej
Polski, w miarę posiadanych wolnych miejsc
oraz kwalifikacji według jednostek chorobowych zalecanych nam przez NFZ.

Elżbieta Bylczyńska:
– Fundacja Wspierania Przewlekle Chorych Opieka Paliatywna „CARE” nie jest
zwykłą fundacją...
Dr Zbigniew Popow:
– Założyli ją ludzie, którzy mieli do czynienia z tym oddziałem - przebywali tutaj
ich bliscy. Razem stworzyliśmy inicjatywę
pomocy i otworzyliśmy fundację, która działa, pomimo, że tamci pacjenci już nie żyją.
Utrzymujemy się z 1 procenta od podatku
i z pomocy rodzin. Jest to fundacja non profit
i wszystko, co zbieramy przeznaczamy na zakup konkretnych rzeczy, sprzętu, pieluch, itp.
Mamy też pod opieką ludzi bezrobotnych,
bez żadnego źródła utrzymania, kupujemy
im potrzebne rzeczy i dajemy za darmo do
domu. Mówię o pacjentach zewnętrznych, bo
fundacja opiekuje się nie tylko oddziałem, ale
i pacjentami poradni paliatywnej, którzy są leczeni w warunkach domowych. Zakupiliśmy
też koncentratory tlenu, które nieodpłatnie
wypożyczamy do domu chorego, co jest dla
niego dużą ulgą. Dla pacjenta, który się dusi,
a może podłączyć się do źródła tlenu, komfort oddychania jest nieporównywalny
i ostatnie dni, minuty jego życia przebiegają
zupełnie inaczej...
– Którzy pacjenci kwalifikują się do leczenia na oddziale, a którzy w poradni?
– Zasada leczenia w poradni jest taka, że kto
może to przychodzi. Do pacjenta, który nie
jest w stanie przyjść, jadę na wizyty domowe.
Kontrakt z NFZ zawarty jest na 36 pacjentów
oddziałowych. Tyle samo pacjentów mamy
zarejestrowanych w poradni, czyli w sumie

– Jak zaczęła się Pana droga zawodowa?
Oddział paliatywny w Puszczykowie tworzył Pan od podstaw.
– Zaczęło się w 1989 r., pracowałem przez
rok jako wolontariusz w Zespole Opieki Domowej prof. Jacka Łuczaka. Nie istniała jeszcze klinika, w Poznaniu i okolicy, była to wtedy
jedyna forma opieki paliatywnej. Pracowałem
w tym czasie jako specjalista anestezjolog na
bloku operacyjnym OIOM. Prowadziłem też
przez trzy lata u dr. Macieja Dziedziuchowicza
na Oddziale Wewnętrznym B dwie sale internistyczne, osiem pacjentek. Zalecenia WHO
jak postępować z pacjentem paliatywnym
wyszły dopiero w 1988 roku. Wcześniej to
była partyzantka, ludzie z Polski jeździli na
staże, stypendia do ośrodków wiodących
w Anglii i we Włoszech, bo głównie tam,
u konkretnych profesorów pobierali nauki.
Organizowaliśmy ten oddział, tzn. opiekę
paliatywną jako taką, jeszcze w układzie szpitala kolejowego w 1990 roku. Było nas czterech lekarzy i dwie pielęgniarki (z nas wszystkich pozostałem tylko ja). Dzięki wsparciu
doktora Wojciecha Grabusa, który był wtedy dyrektorem szpitala udało się pozyskać
środki na etaty dla pielęgniarek, na kierowcę
i samochód. Mogliśmy zacząć działać w ramach kolejowej służby zdrowia, ale okoliczni
mieszkańcy nie związani z PKP także uzyskiwali tutaj pomoc. Chodziło o to, żeby wyjść
do ludzi, trafić do domów z obłożnie chorymi.
Doktor Grabus i dr J. Orzażewska, która była
wtedy naczelnikiem służby zdrowia kolei zrozumieli, o co chodzi… To była gałąź medycyny, która dopiero raczkowała. Wykorzystałem
to, że pracowałem wcześniej u prof. Łuczaka
i jeździłem do pacjentów paliatywnych oraz
swoje doświadczenie anestezjologa. Nie było
jeszcze Internetu, znaleźliśmy wytyczne, nawiązałem kontakt z profesorem Łuczakiem,
który ten temat już dawno drążył. Od 1990
roku do Polski przyjeżdżali wykładowcy
z Anglii i USA, Niemiec, Francji. Dla nas to
były ważne wiadomości, nie było przekazu
internetowego, nie można też było zdobyć

żadnych podręczników. Korzystaliśmy z bezpośrednich nauk ludzi, którzy w tej dziedzinie
byli światowymi guru i mieli duże doświadczenie. Pozwalało to nam wejść głębiej w temat opieki paliatywnej i uzyskać informacje,
jakich nikt inny by nam nie udzielił. Zaprocentowało to na bieżąco i w późniejszym okresie.
Jak się to wszystko rozwijało? W 1998
najpierw pozyskiwaliśmy łóżka paliatywne
w szpitalu na różnych oddziałach, w czym
pomagał nam ówczesny dyr. szpitala, Piotr
Stryczyński, co wcale nie było proste. Były to
już zalążki oddziału paliatywnego. Najpierw
mieliśmy trzy łóżka, potem pięć i więcej. Początkowo byliśmy na ginekologii, potem na
piątym i ostatecznie znaleźliśmy się na VII piętrze, gdzie mieliśmy już cały oddział do naszej
dyspozycji.
– Oddział normalnie funkcjonował do
momentu, kiedy w 2003 roku szpital przejęła spółka z Gdańska.
– I to był dla nas moment przełomowy – dla
doktora Górnego i dla mnie. Prezes tej spółki
stwierdził, że oddział paliatywny i pacjenci oddziału opiekuńczego przynoszą straty. I albo
my założymy własną spółkę i poprowadzimy
oddział, albo oni pozyskają kogoś z zewnątrz.
A ponieważ jest to nieekonomiczny oddział,
dojdzie do jego likwidacji. Nie mieliśmy wyboru, założyliśmy z doktorem Górnym spółkę
z o.o. i NZOZ dla prowadzenia działalności
medycznej. Myślę, że gdybyśmy zrezygnowali, dzisiaj tego oddziału by nie było. Mieliśmy samodzielnie prowadzić leczenie i zawierać kontrakty na usługi z NFZ, a szpitalowi
płacić dzierżawę. Jednak w określonym czasie
nie uzyskaliśmy rejestracji NZOZ. Kontrakt
przejęła spółka z Gdańska, a my mogliśmy
zostać tylko podwykonawcami. Zaczęliśmy
realizować usługi jako podwykonawcy, wystawiać faktury, ponosić koszty zatrudnienia
personelu. Pieniądze z kontraktu pozyskiwała spółka, prowadząca szpital. Otrzymaliśmy
tylko symboliczną sumę, żeby móc zapłacić
pielęgniarkom. Chcieliśmy za wszelką cenę
utrzymać zespół. Wydawało nam się, że ten
pierwszy miesiąc, to poślizg organizacyjny.
Całe szczęście, że po kilku miesiącach przyszedł starosta, wziął sprawy w swoje ręce.
Personel oddziału przeszedł na etaty szpitala
ponownie.
A my z doktorem Górnym do dzisiaj spłacamy pożyczki zaciągnięte na opłacenie kosztów tamtej działalności.
– Porozmawiajmy teraz o pacjentach,
którzy już niedługo będą mieli komfortowe warunki w nowym budynku, patio,
dobrze wyposażone sale i łazienki. Czy są
tacy, których nikt nie odwiedza?
– To osobny problem...
– Jak Pan sobie z nim radzi?
– Trzeba być przygotowanym na wszystko,
mamy przeszkolony personel, psychologa,
(dokończenie na str. 10)
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(dokończenie ze str. 9)
kapelana. Różnie też zachowują się członkowie rodziny, jedni są spokojni, inni agresywni,
dlatego staramy się obserwować i reagować.
Czasami trzeba bronić pacjentów przed ich
rodzinami. Dosłownie. Przychodzą np. do
chorego dwie różne grupy, wrogo do siebie
nastawione i następuje licytacja przy chorym,
„dlaczego ty dostałeś więcej, a ja mniej”...
Patrzę na tego chorego, jest w ciężkim
stanie, nie może mówić, ale widzę, że płacze. Wtedy nie można nic innego zrobić, jak
przerwać takie odwiedziny. Różne rzeczy się
dzieją. W normalnych sytuacjach rodziny tu
często przychodzą, czasami są nawet nadopiekuńcze, chciałyby wiele, a nasze możliwości są ograniczone, w sensie zaawansowania
choroby. Bo jeśli np. oddział onkologiczny
zrezygnował z leczenia, to znaczy, że już nic
więcej nie można zrobić, my możemy tylko
łagodzić objawy. Taki jest sens istnienia tego
oddziału – leczenie objawowe, a nie przyczynowe. Stworzenie ulgi w cierpieniach, duchowych i fizycznych.
– Dobrze sprawdza się w takich sytuacjach wolontariat?
– Jest taka idea, żeby utworzyć grupę wolontariuszy, którzy by tu przychodzili, pomagali nam, jeżeli już nie w tych czynnościach
opiekuńczych, to w kontakcie z chorym, żeby
z nim pobyć, porozmawiać, poczytać. Poza
tym nie ma tyle pielęgniarek, żeby zabezpieczyć wszystkich pacjentów, ten problem
istnieje na całym świecie. Ci ludzie byliby
wsparciem dla naszej działalności. Myślę, że
jak już przejdziemy na nowy oddział, pozyskamy osobę, która będzie się zajmowała
szkoleniem wolontariuszy, bo to nie mogą
być przypadkowi ludzie. Chodzi o to, żeby
wolontariusz wiedział jak się zachować, żeby
nie robił niepotrzebnej nadziei, nie stwarzał
sytuacji konfliktowej. Było tu paru wolontariuszy, ale nie wytrzymali psychicznie. Myśleli, że
podołają, mieli chęci, niestety sami przyznali,
że jednak nie dadzą rady. Tutaj musi być motywacja wewnętrzna, trzeba wiedzieć, co się
chce zrobić dla cierpiącego. A jak ktoś umiera? Staramy się, żeby to odbywało się bezboleśnie, w godnych, ludzkich warunkach.
– Zdarzają się prośby o skrócenie życia?
– Tak, najgorzej jest, kiedy pacjent podczas
przyjęcia na oddział lub do poradni prosi:
„skróćcie moje cierpienia, żeby to się już skończyło”... Jednak kontrola jego dolegliwości,
poczucie bezpieczeństwa, zmniejszenie bólu
powoduje, że zmienia zdanie. Kiedy pacjent
już tu przebywa i czuje się lepiej… jeszcze nie
słyszałem, żeby taką prośbę powtórzył.
Wracając do pacjentów, których nikt nie
odwiedza. W wielu przypadkach tłumaczą
swoją rodzinę, że nie może przyjść, bo pracuje, bo nie ma czasu, a w sobotę, niedzielę musi
gdzieś wyjechać… To jest samoobrona i nikt
tego oczywiście nie drąży. Zdarza się to, co
prawda rzadko, ale się zdarza. Mamy pacjentów z Poznania, Suchego Lasu, Murowanej
Gośliny i rodzina przyjeżdża codziennie, a tu
z Puszczykowa i Mosiny nie może...

Pielęgniarka oddziałowa Iwona Magdziarek (z prawej) pracuje tutaj już 15 lat.

Na oddziale oprócz ordynatora zatrudnionych jest czterech lekarzy oraz 30 pielęgniarek i opiekunek.

Staramy się łączyć na salach pacjentów,
żeby mogli ze sobą rozmawiać. Czasami człowiek leżący obok prędzej pomoże, bo jest
obecny 24 godziny. Personel tylko ułamek
tego czasu przebywa z pacjentem. Czasami
udaje się pomóc, nie poprzez leki tylko przez
działanie psychologiczne i duchowe.
– Czy miał Pan okresy zniechęcenia do
swego zawodu, czy był moment, że nie
mógł Pan już patrzeć na ból i rozpacz?
– Nie, nie było. Wszystko zależy od tego,
jaką w sobie człowiek wytworzy motywację.
Można wytworzyć, a można i nie wytworzyć.
Jeśli coś złego się dzieje, motywuje mnie to
jeszcze bardziej... Nie, nie dołuje mnie, ale
właśnie bardziej motywuje.
Frustracje osobiste? Pacjent nie może tego
odczuwać, nie jest niczemu winny, a my musimy mu pomagać. Nie ma tu miejsca dla ludzi,
którzy przerzucają swoje sprawy osobiste na

zawodowe. To źle wpływa na pacjenta, zespół
i otoczenie.
W tym miejscu należy podziękować Staroście Poznańskiemu, Janowi Grabkowskiemu
i Prezesowi Szpitala Ewie Wieja i wszystkim
innym osobom, za zrozumienie potrzeb istnienia oddziału w takich warunkach i doprowadzenia inwestycji do końca.
– Dziękuję za rozmowę.
Dla osób chcących pomóc
podajemy adres fundacji CARE:

61-371 Poznań
ul. Romana Maya 1
tel. 602 518 808
www.fundacjacare.org
biuro@fundacjacare.org
Konto bankowe:

GBS w Mosinie
31 9048 0007 2008 0003 2809 0001
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Z Mosiny na Polską
Stację Antarktyczną (cd.)
Mieszkaniec Mosiny - Emil Kasprzyk (rocznik 1985, absolwent Politechniki
Poznańskiej – automatyk) jest jednym z uczestników polskiej wyprawy antarktycznej. Od 21 września br. bierze udział w 38. wyprawie na Antarktydę. Jego
głównym zadaniem w Polskiej Stacji Arktycznej im. Henryka Arctowskiego jest
utrzymywanie komunikacji stacji z resztą świata.

H

enryk Arctowski - polski geograf,
geofizyk, geolog ur. 1871 w Warszawie. Zajmował się badaniem krajów
polarnych. Pierwszą wyprawę na Antarktydę odbył na statku "Belgica", była to też
pierwsza wyprawa zimująca na Antarktyce. Od 1978 r. Polska Stacja na wyspie
Króla Jerzego nosi jego imię.
Styczeń 2014. Lato w pełni, jednak
nieco inne niż to polskie.
Temperatura odczuwalna rzadko kiedy
przekracza 0 stopni Celsjusza. Opad śniegu nie jest niczym nadzwyczajnym. Rarytasem jest dzień bez wiatru i z pełnym
słońcem. Nam się nawet trochę udało,
mieliśmy kilka dni pełnych słońca, a jeszcze więcej bezwietrznych. Miesiąc rozpoczął się końcem wizyty u Brazylijczyków.
W pierwszy dzień nowego roku większość skupiła sie na kontakcie z rodziną.
W końcówce dnia, jako audycję obowiązkową, słuchaliśmy razem Trójkowego
Topu Wszech Czasów. Już 2 stycznia odwiedziła nas „Selma” spóźniona nieco na
Sylwestra, jednak pogoda nie pozwoliła
przypłynąć wcześniej. Tym razem wizyta była bardzo krótka, trwała zaledwie
kilka godzin. Prognoza pogody i czas
nie pozwolił na dłuższe zejście z jachtu.
6 stycznia w Polsce święto Trzech Króli,
u nas też, jednak inne bazy nie mają wtedy wolnego, dlatego też tego dnia przyleciał do nas chilijski helikopter, na którego
pokładzie przywieziono dwóch Amerykanów na Copacabane - sąsiadującą letnią
bazę. Helikopter wylądował u nas, ponieważ ich stacja mieści się na terenie ASPA
(Specially Protected Area). Pomogliśmy
im przetransportować się na miejsce, zapraszając na weekend w nasze progi. Po
błogim lenistwie w święta ruszyliśmy też
ostro z pracą. Tym bardziej, że pogoda
póki co sprzyjała pracy, nie mogliśmy tracić cennego czasu. Dzięki bardzo dobrym
kontaktom z komendantem brazylijskiej
stacji, udało nam się dostać na statek „Ary
Rongel”, który obsługuje logistycznie ich
stację. Celem naszej wizyty nie było zwie-

dzanie, mieliśmy wyższą potrzebę. Troje
z nas musiało skorzystać z usług pokładowego dentysty. Na tej niby krótkiej wizycie przeleciała prawie cała sobota. Przy
okazji zostaliśmy jednak oprowadzeni po
całym statku. Odwiedziliśmy kapitana
i w ramach obiadu zostaliśmy poczęstowani bardzo, bardzo smaczną lasagnią –
to tak w ramach kontroli, czy naprawione
zęby spełniają swoją rolę. W drodze powrotnej ze statku odebraliśmy też dwie
osoby z brazylijskiego obozu letniego na
weekendową wizytę w naszej stacji. Reszta nie mogła, bo kończył im się turnus

i następnego dnia rano statek odbierał ich
i zawoził do domu. Już się stało małą tradycją naszej wyprawy, że pomagamy obozowi na Hennequin Point. Dzięki temu mamy
bardzo dobre relacje z całą wyprawą brazylijską i załatwienie dla nas np. wizyty
u dentysty jest tylko formalnością.
W poniedziałek mieliśmy w planach
wykonanie monitoringu płetwonogich,
co łączy się z wyprawą na Demey'a. Przy
okazji, jako pierwszy punkt, odwieźliśmy gości z Brazylii do obozu. Już, kiedy
(dokończenie na str. 12)
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płynęliśmy w tamtą stronę, zorientowaliśmy się, że pogoda dzisiaj nam nie odpuści. Na zatoce nie było aż tak dużych
fal, jednak aby dopłynąć na monitoring,
musieliśmy wypłynąć na cieśninę Bransfielda. Tam nie wyglądało za dobrze. Po
przybiciu do brzegu koło obozu zadecydowaliśmy, że wracamy na stację. Płynąc
z powrotem przez zatokę, widzieliśmy
trzy pływające orki. Były to pierwsze
sztuki, jakie zobaczyliśmy w tym sezonie.
Dopiero po trzech dniach, tzn. 16 stycznia udało nam się nadrobić wizytę na Demey'u. Po powrocie na stację zostaliśmy
wywołani radiem przez statek brazylijski.
Brazylijczycy poinformowali nas, że przywieźli nam dwóch naukowców Petera
i Diogo, którzy przez ponad dwa tygodnie mieli gościć u nas i robić badania.
18 stycznia w nocy przyjechała z zapowiedzianą, długo oczekiwaną wizytą, pani
dyrektor administracyjna Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN z Warszawy, na krótką
trzy tygodniową wizytację stacji. Wraz z nią
przyjechało czterech Szwajcarów, którzy
będą przez około cztery dni kręcić film na
temat życia pingwinów w okolicy naszej
stacji i pobliskiej amerykańskiej Copacabany. I tak nagle na stacji zrobiło się „tłoczno”
– 18 osób, a w weekendy, gdy nas odwiedzali Brazylijczycy, nawet było nas 24. Jednego dnia pogoda na tyle się poprawiła,
że mogliśmy skorzystać z mroźnej kąpieli
w zatoce. Tuż przed kolacją zebraliśmy
się i poszliśmy skorzystać z bajecznej
pogody. Jak nigdy dzień był bezwietrzny, żadnych chmurek na niebie a słońce
bardzo mocno świeciło. Jednak ruch był
nie tylko u nas na stacji. W przyrodzie też
wielkie poruszenie - młode wydrzyki rosną jak na drożdżach, ciągle jednak pilnowane są przez rodziców. Zbliżenie się
za bardzo do miejsca, gdzie przebywają
małe kończy się atakiem ze strony rodziców. Słonie morskie stłoczyły się w grupkach na linienie. Całymi tygodniami leżą
i oczekują na zmianę skóry. Dość częstymi
gośćmi w okolicy stacji stały się uchatki,
które gromadząc się wokół zabudowań
przeszkadzają nam w poruszaniu się.
Na drodze między głównym budynkiem
a latarnią potrafi się zgromadzić nawet
do 12 sztuk. Małe pingwiny urosły, nie raz
przewyższają swoich rodziców, zaczęły
też zmieniać upierzenie, no i niestety pod
koniec miesiąca opuściły nas, wyruszając
w długą podróż po okolicznych wodach.
Najbliższe prawie pięć lat spędzą w wodzie
tak, żeby może kiedyś powrócić w to samo
miejsce, gdzie się wykluły. Dorosłe, po odprowadzeniu dzieci do wody, wyszły na
brzeg i zgromadziły się w małych grupkach.

Oczekują na zmianę upierzenia. I wkrótce
one też nas opuszczą. Jednak póki co zostają z nami. Lato jeszcze się nie kończy, jednak już widać jak przyroda nastawia sie na
jego nagłe zakończenie. Część letnia grupy
zaczyna powoli myśleć o statku, który ma
ich zabrać do domu. My powoli myślimy,
jak będzie wyglądać zima, kiedy zostanie-

my sami. Jednak do tego dnia jeszcze dużo
czasu! Na tę chwilę mija kolejny, już czwarty miesiąc naszego pobytu. Oczekujemy,
co pokaże nam wyspa w ciągu następnych
tygodni.
King George Island
Emil Kasprzyk
9.02.2014
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USŁUGI PODNOŚNIKIEM
KOSZOWYM
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602 757 043

BLACHY NA DACHY
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16,00 zł/m2
brutto

Blachodachówka
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brutto

telefony:

500 256 513, 693 341 838
www.euro-proﬁl.com.pl
KUPIĘ KAŻDĄ
PRZYCZEPĘ
KEMPINGOWĄ

płatność gotówką

tel. 501-355-133
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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ULICA WAWRZYNIAKA ST
W

ramach akcji „Zbadaj się zanim będzie za późno” Gazeta
Mosińsko – Puszczykowska wynegocjowała z laboratorium „Premium” dla czytelników gazety najniższe ceny badań.
Akcja ta rozpoczyna pilotażowy program, którego celem jest negocjowanie w imieniu czytelników jak najniższych cen produktów z wybranymi reklamodawcami, działającymi w naszej okolicy. Jako pierwsza, zgodziła się w nim wziąć udział firma Eskulap
– Wielkopolskie Centrum Medyczne, znajdujące się w Mosinie,
przy ul. Wawrzyniaka 13. Hasło pierwszej akcji to: „Ulica Wawrzyniaka strefą najniższych cen”.
Wszyscy wiemy, że służba zdrowia w naszym kraju dobrze
nie funkcjonuje, wiele osób zrobiłoby może niektóre badania
na Fundusz, (bo coś u siebie podejrzewają), ale nie zawsze lekarz rodzinny takie badania zleca, jeśli nie ma ku temu wyraźnych przesłanek. Jak nieraz przekonaliśmy się już w Mosinie
i Puszczykowie, przy okazji badań w ramach Białych Niedziel,
wśród mieszkańców, którzy z nich skorzystali, byli tacy, którzy
dowiedzieli się o poważnej chorobie. I tak przypadek sprawił, że
można było rozpocząć leczenie wcześniej, zanim choroba dała
o sobie znać.

Przyspieszone OB w zasadzie zawsze dowodzi istnienia choroby organicznej (poza ciążą, połogiem i po wykluczeniu wpływu
leków), natomiast prawidłowe OB nie wyklucza istnienia nawet
bardzo poważnych chorób. OB służy również do monitorowania
przebiegu choroby i leczenia.
Badanie ogólne moczu
Jest badaniem przesiewowym w kierunku chorób metabolicznych i chorób nerek oraz zakażeń układu moczowego. Przydatne także w diagnostyce chorób innych
narządów powodujących jakościowe i ilościowe zmiany
w składzie moczu, (choroby wątroby czy cukrzyca). Pacjent przed badaniem powinien unikać wysiłku fizycznego.
Należy część moczu oddać do ubikacji, następną porcję moczu (tzw. środkowy strumień) oddać do jednorazowego pojemnika. Pobrany mocz jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.
UWAGA! LABORATORIUM PRZYJMUJE MOCZ TYLKO W JEDNORAZOWYCH PLASTIKOWYCH POJEMNICZKACH.
Pobieranie moczu u noworodków i niemowląt.

Wynegocjowaliśmy dla czytelników gazety naprawdę niskie
ceny na podstawowe badania:
Morfologia - 3 zł,
OB - 3 zł,
Mocz - 3 zł,
Cholesterol całkowity - 3 zł,
Glukoza – 3 zł,
Kreatynina - 3 zł,
TSH - 8 zł,
Total PSA - 15 zł.
Każda osoba, która zgłosi się do Eskulapa z wyciętym z gazety
kuponem będzie miała prawo do tych badań za powyższe ceny.
Morfologia
To badanie wykonuje się w celu ogólnej oceny stanu zdrowia,
wykrywania, rozpoznawania lub monitorowania któregokolwiek z wielu schorzeń, które wpływają na komórki krwi, w tym
niedokrwistości, zakażeń, stanów zapalnych, zaburzeń krzepnięcia lub nowotworów. Pomaga wykryć: niedokrwistość, nadkrwistość, choroby rozrostowe szpiku, białaczki szpikowe, czerwienicę prawdziwą, mielofibrozę, zespoły mielodysplastyczne,
choroby autoimmunologiczne, kolagenozy, ziarnicę złośliwą,
szpiczak, zaburzenia funkcji szpiku, aplazję szpiku, stany zapalne przewlekłe, stany zapalne ostre, infekcje bakteryjne, infekcje
wirusowe, infestacje pasożytnicze, małopłytkowość, nadpłytkowość, niedobory żelaza, niedobory witamin: wit. B12, kwas foliowy, witamina B6; zatrucia, leki wpływające na funkcję szpiku,
alergia.
OB – Odczyn Biernackiego, wskaźnik opadania erytrocytów – badanie polegające na pomiarze drogi opadania krwinek
czerwonych w niekrzepnącej krwi w ciągu 1 godziny. Służy wykryciu procesów zapalnych, reumatycznych i nowotworowych.
Nieprawidłowe OB towarzyszy wielu chorobom i przez to jest
badaniem nie charakterystycznym dla jakiejkolwiek patologii.

Po umyciu okolicy cewki moczowej i osuszeniu czystą pieluszką lub jednorazowym ręczniczkiem papierowym należy podać
dziecku pić (przystawić do piersi lub podać butelkę), pozostawiając dziecko bez pieluszki. Po chwili dziecko zwykle oddaje
mocz. Do pierwszych kropli moczu należy podstawić pieluszkę,
następnie plastikowy pojemniczek. U noworodków i niemowląt można zastosować jałowe woreczki do pobierania moczu
(specjalne dla dziewczynek i chłopców). Po umyciu i osuszeniu
okolicy cewki moczowej przykleja się woreczek. Najlepiej zrobić
to wcześnie rano, aby uzyskać poranną porcję moczu. Woreczek
odkleja się, zamyka i w całości umieszcza w jednorazowym plastikowym pojemniku. Nie należy przelewać moczu z woreczka
do pojemnika.
TSH
Oznaczenie stężenia TSH (hormon tyreotropowy, tyreotropina) wykonywane jest głównie w celu oceny stanu metabolicznego tarczycy (gruczołu tarczowego) oraz w monitorowaniu
leczenia chorób tarczycy. Oznaczenie TSH jest często testem
w celu oceny czynności tarczycy i/lub objawów nadczynności lub niedoczynności tarczycy. TSH jest oznaczany w celu:
– badania przesiewowego stosowanego u noworodków do wykrywania niedoczynności tarczycy, aby zapobiec zaburzeniom
rozwoju umysłowego, rozpoznawania zaburzeń czynności tarczycy, monitorowania leczenia suplementacyjnego hormonami
tarczycy u osób z niedoczynnością tarczycy, diagnostyki niepłodności u kobiet.
Cholesterol całkowity
To badanie pozwala ocenić ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Najczęściej stosowane w diagnostyce u osób
z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca (chorobą wieńcową, dusznicą bolesną, po zawale serca). U osób, u których rodzinnie występuje podwyższony poziom cholesterolu lub choroba niedokrwienna serca w młodym wieku.

17

TREFĄ NAJNIŻSZYCH CEN
W wieku powyżej 35 lat, u osób obciążonych czynnikami ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, takimi jak cukrzyca,
nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów. U osób przyjmujących leki obniżające poziom cholesterolu.
Kreatynina
Badanie wykonywane jest w celu oceny pracy nerek oraz monitorowania leczenia chorób nerek, w ramach rozszerzonego
lub podstawowego zestawu badań laboratoryjnych w przypadku podejrzenia nieprawidłowej funkcji nerek lub jeżeli pacjent
cierpi na ostrą lub przewlekłą chorobę, która może wpływać na
pracę nerek i/lub może pogorszyć się z powodu dysfunkcji nerek okresowo w celu monitorowania leczenia chorób nerek lub
oceny czynności nerek podczas przyjmowania leków.
Glukoza
Stężenie glukozy we krwi oznacza się, aby sprawdzić, czy



Akcja „Weź paragon”

mieści się ono w zakresie wartości prawidłowych. Ma zastosowanie w badaniach profilaktycznych w kierunku cukrzycy oraz
służy do rozpoznawania tej choroby. Stężenie glukozy we krwi
pozwala na monitorowanie wysokiego stężenia (hiperglikemii), zbyt niskiego stężenia we krwi (hipoglikemii), przebiegu
cukrzycy i stanu przedcukrzycowego oraz oceny obecności
glukozy w moczu.
Total PSA
Oznaczenia PSA to badanie przesiewowe w kierunku raka
stercza (inaczej zwanego gruczołem krokowym lub prostatą)
u mężczyzn powyżej 50 roku życia, względnie przy uwarunkowaniach rodzinnych powyżej 40 roku życia, w celu oceny
celowości wykonania biopsji gruczołu krokowego, a także
dla monitorowania leczenia u chorych na raka stercza, jak
i w kontroli chorych po leczeniu celem wczesnego wykrycia
nawrotu choroby.

N

aczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu informuje, że rozpoczęła się ogólnopolska akcja Ministerstwa Finansów „Weź paragon”. W okresie od 20 stycznia do 2 marca 2014 r. pracownicy urzędu skarbowego będą prowadzić akcje
informacyjne i edukacyjne na terenie podległych gmin, mające
na celu wskazanie korzyści płynących z posiadania paragonów
fiskalnych. W tym też okresie będą przeprowadzane kontrole
stwierdzające czy transakcje sprzedaży są prawidłowo ewidencjonowane na kasach fiskalnych.

Biorąc paragon:
1. ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,
2. mamy możliwość porównania cen,
3. wspieramy uczciwą konkurencję,
4. mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
5. zmniejszamy szarą strefę,
6. dokładamy starań, żeby zapłacony przez nas
w cenie podatek trafił do budżetu państwa.

kultura
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WSZEDŁ NA SCENĘ TAK ZWYCZAJNIE, JAKBY PRZYSZEDŁ NA POCZTĘ

Rock and roll to nie filharmonia
W

ielbicieli gitarowego grania znów
pozytywnie zaskoczył pan Remigiusz Szuman. Wraz ze swoimi kolegami
doprowadził do mosińskiej odsłony ciekawego projektu muzycznego „Strofy
i riffy”. 7 lutego w Mosińskim Ośrodku
Kultury mogliśmy być świadkami ponad
czterogodzinnego cyklu koncertów różnych artystów, którzy koncertowali już
razem w Warszawie i Katowicach. Tym
razem przyszła kolej na Mosinę.
Głównym „zapowiadaczem” całego
wieczoru był oczywiście pan Remigiusz,
który wprowadzał swoim słowem w atmosferę występu kolejnych grup muzycznych. Na początku wystąpił mosiński
zespół składający się z młodych muzyków – Young Supporters of Music. Pan
Remigiusz własnym słowem poświadczył, że występ „będzie piękny”, a grupa
potwierdziła te słowa swoim krótkim
występem. Był to popis wokalnych umiejętności pięciu młodych pań oraz dwóch
chłopaków – adeptów instrumentów
strunowych. Na warsztat poszły takie
muzyczne szlagiery jak „I Love Rock 'n'
Roll” czy „We Will Rock You”. Sam występ
był bardzo mocnym otwarciem wieczoru – panie prezentowały się wzorowo
nie tylko od strony wokalnej, ale także
wizualnej. Potwierdziły tylko to, co mówił
o nich pan Remigiusz.
Kolejny zespół został zapowiedziany
ciekawym mottem: „Rock and roll to nie
filharmonia”. Już sama ta zapowiedź była
elementem zagadki, jaką jest warszawska grupa Pasaż Mały. Nie są to muzyczni debiutanci, zaistnieli bowiem w 1981
roku. Jednak jak stwierdził lider grupy,
Otek, nie są oni zespołem zawodowców,
mimo to w sposób zawodowy traktują
swoją publiczność. Tak też było i tego
wieczoru. Był to występ z mocnymi riffami, drapieżnym wokalem i ciekawymi
pogadankami o tekstach piosenek grupy.
Nie tylko solidny rock, ale także chwile
muzycznej zadumy przypadły publiczności do gustu. Panowie wyglądają na
takich, którzy muzykę traktują jak hobby,
lecz przeciętny widz i słuchacz nie odczuł,
by odbiło się to jakoś na zaniedbywaniu
publiczności. Wręcz przeciwnie – była to
ciekawa okazja do poznania kompozycji
szerzej nieznanych weteranów scen muzycznych oraz ich dobrego kontaktu ze
słuchaczem.
Bez dłuższych zapowiedzi zainstalował
się na scenie „zapowiadacz” wieczoru,
czyli mosiński bard, Remigiusz Szuman.

Jak zwykle z postawionym na głowie irokezem, lecz pełen muzycznej wrażliwości.
Na scenie był tylko on i jego podłączona
do prądu gitara. Ciekawie „zapętlone” frazy gitarowe oraz charyzmatyczny wokal
stanowiły fundament tego kameralnego
występu. Prezentowane w pojedynkę
utworu z twórczości pana Remigiusza
zyskały tego wieczoru inną głębię. Szczególnie przejmująca „Pieśń tułacza” dobrze prezentowała się bez rozbudowanego instrumentarium z płyty „Opowieści
frontowe”. Obecni na publiczności fani
artysty wymusili na nim zagranie protest
songu „Karuzela”. Wtedy też odezwała się
ze sceny buńczuczna część natury pana
Remigiusza, która nadała większej dynamiki temu krótkiemu recitalowi.
Nie był to jednak koniec nastrojowego
wieczoru. Na scenie po krótkiej przerwie
technicznej zagościł gliwicki zespół Mom
Bassa serwujący ciekawe połączenie poezji Bolesława Leśmiana z gitarowym
graniem. Wokalista i basista Rafał Chirowski, Przemysław Grunwald na gitarze
oraz bębniący Krzysztof Ziółkowski zaczęli występ od bardziej dynamicznych
kompozycji. Były mocne riffy, lecz momentami bardzo przypominały stylistykę
muzyki ska, która dobrze zazębiała się
z tanecznymi popisami gitarzysty zespołu. Nie schematyczna muzyka przełamana była w połowie występu graniem
bardziej refleksyjnym, które mniej kontrastowało z poetyckimi tekstami. Właśnie w tym jednak tkwiła magia tamtego

występu – oryginalna, wyłamująca się
schematyzacji muzyka połączona z ambitnymi pomysłami literackimi.
Ostatni występ należał do gościa
specjalnego wieczoru – Tomasza Budzyńskiego, „artysty totalnego”, jak zapowiedział go Remigiusz Szuman. To
nietuzinkowa postać polskiej sceny
rockowej – wokalista, poeta, malarz,
autor i współautor wielu muzycznych
projektów, takich jak Armia czy 2Tm 2,3.
Muzyk wielki duszą i ciałem. Pojawił się
w Mosinie i wszedł na scenę tak zwyczajnie, jakby przyszedł na pocztę, wyjął gitarę z futerału i zaczął grać. Bez zbędnego
patosu ukontentował publiczność swoim
akustycznym występem. Była to prezentacja jego solowej twórczości. Największe
wrażenie zrobił utwór „Anielo, mój aniele”
o babci artysty. Być może to złudzenie,
ale odniosłem wrażenie, że po wykonaniu tego utworu Tomasz Budzyński otarł
łzę ze wzruszenia. Bardzo inspirujący,
choć krótki występ. Po wszystkim artysta
spakował się, założył płaszcz i zwyczajnie
odjechał gdzieś w siną dal.
„Strofy i riffy” okazały się być ciekawym
pomysłem na pokazanie twórczości artystów mniej znanych oraz wypromowanie
lokalnych muzyków. Taki jednodniowy
festiwal muzyki zaangażowanej i ambitnej. Kolejna odsłona cyklu koncertów na
wiosnę w Gliwicach. Ci co przegapili mosińską odsłonę, mają okazję swoją nadrobić swoją nieobecność.
Wojciech Czeski

felieton

19

Od Władka dowiedziałem się
ciekawych rzeczy
– Łe tam, co ja tam mogę na ten temat
powiedzieć, ja zwykły, prosty człowiek,
na swojej robocie się znam i tyle. Ja nic
nie wiem, skąd się to wzięło ani kto to
mógł wymyślić, nie. Tej, ale czekaj, czekaj,
teraz mi się coś przypomniało, poczekaj,
poczekaj. Już wiem! Taki jeden starszy
pan, taki właściwie dziadek, w Poznaniu
na Jeżycach opowiadał, że w Mosinie
przed wojną, kapujesz, przed tą wojną,
byli bardzo dobrzy krawcy, znani wszystkim z dobrej roboty. Tej, tak to było, że jak
w Poznaniu kogoś zobaczyli na ulicy tak
szykownie ubranego, wiesz, garnitur czysty, odprasowany i do tego jeszcze dopasowany, że leżał jak ulał i jeszcze do tego

koszula, ale taka odpowiednia, nie czasem taka jak na co dzień, broń Boże, ale
taka wiesz na jakąś lepszą okazję założona, to wtedy wiara mówiła „o, ale elegant
z Mosiny przyjechał!”. Podobno tak to się
rzucało w oczy, że z daleka było widać,
bo tylko w Mosinie szyli takie ubrania.
Ej i wiesz co, jeszcze jak ten dziadek mi
o tym wszystkim opowiadał, to pamiętam, że za każdym razem pytał mi się czy
oby w Mosinie są tacy dobrzy krawcy
i czy jest ich tak dużo. Co ja mu mogłem
biedna sierota powiedzieć, no co? Teraz chyba widzisz sam, że krawców nie
ma prawie wcale, wyginęli, pozamykali
zakłady i ich nie ma, jakby była robota,

wtedy na pewno wszystko byłoby po staremu. A tak idzie nowe, wszystkie ciuchy
kupuje się w sklepie gotowe, tyle tego
jest. A przecież pamiętam w Krajkowie,
takim małym Krajkowie, był krawiec, Potocki się nazywał i do niego chodziło się
ze wszystkim. Jakoś on z tego wyżył, a rodzina jego ojciec i dziadek też prowadzili
ten interes wcześniej. Widzisz, tej, tyle ci
mogę na ten temat powiedzieć.
Roman Czeski

Metoda na kieretyny
-M

ożesz mi nie wierzyć, ale chociaż pokażę ci zdjęcie. O patrz,
widzisz go, zgadnij ile mógł mieć, bo tutaj
nie widać tego. Źle go trzymałem do tej
prezentacji. Trzeba było go złapać za łeb
i pionowo pokazywać, no masz rację,
wtedy dopiero mógłbyś ocenić, jaki okaz
to był. O, patrz na drugiej stronie mam
napisane „80 cm i 4 kg”.
Pojechałem wtedy sam nad Wartę, tam
za Krajkowem gdzie są te doły. Początkowo nie mogłem znaleźć sobie miejsca, ale
w końcu coś mnie podkusiło i ustawiłem
się pod takim dość sporym drzewem,
z boku troszku krzaków takie jak to mówią kieretyny. Założyłem taką starą blachę, nawiasem mówiąc bardzo ją lubię,
i dawaj. Raz, drugi rzuciłem i zaraz czuję,
że coś jest. To nie mógł być żaden zaczep,
o nie, to zanosiło się na coś ładnego, bo
kiedy zacząłem wtedy pociągnąć tak na
lewo zgodnie z prądem rzeki. No nie, mówię sobie, chwilkę poczekam i spróbuję
holować. I wtedy dopiero doszło do mnie
gdzie stoję. Katastrofa! Nie mogę wyprostować kija żeby zacząć skręcać zestaw,
rozumiesz. Bo ja tak nie umiem jak inni,
że zaraz jak najszybciej do brzegu. Ja
muszę z rybą powalczyć, dać jej szansę,
nacieszyć się zdobyczą. A więc normalnie kij maksymalnie do góry, ciągnę rybę,
po czym gwałtownie w dół zwijam żyłkę.
I znowu kij do góry pionowo, kiedy czuję jak ryba walczy i znowu w dół zwijając
zestaw. Znalazłem się w pułapce można
powiedzieć, po bokach jakieś kieretyny
nade mną te gałęzie i w pobliżu nikogutko. Jestem sam i kombinuję jak tego

szczupaka wyciągnąć. Póki jeszcze było
dużo żyłki to pół biedy, bo jakoś na bok,
tak na bok i skręcam, cały czas skręcam.
Całe szczęście, że on nie poszedł w te wodorosty i nie stanął na dnie, tylko dał się
wyciągnąć dalej od brzegu. Kiedy pierwszy raz mi się pokazał, wtedy uwierz mi,
normalnie spanikowałem, że mu nie dam
rady. Sam wiesz chyba dobrze jak to jest.
Możesz z rybą walczyć nie wiem jak długo, może być ona rekordowych rozmiarów i może ci się nawet wyhaczyć tuż
przed podbierakiem, ważne aby ktoś to
widział i potwierdził twoje bohaterstwo.
Ale jak jesteś sam to co możesz, nic tylko
działać, a czasu jest niewiele. Takie emocje mnie ogarnęły, że teraz nie jestem w
stanie ci tego opisać. Wyszedłem rakiem
trochę na brzeg, czyli się wycofałem i kij
na prosto ciągnę, (czyli trzymając go poziomo) żeby dostać się do podbieraka,
jednak wtedy cały zestaw jest najsłabszy,
więc z powrotem do brzegu, żyłki coraz
mniej, więc nic tylko ją capnąłem w rękę
i ciągnę, a tutaj brakuje mi jeszcze trzeciej ręki do trzymania kija. Chciałem już
się zacząć okręcać, aby w pasie owinąć
się tą żyłką, ale miejsca było za mało, więc
trzymam jedną ręką żyłkę a drugą pod
pachą wędkę, ale kołowrotka nie mogłem uruchomić, bo ta trzecia potrzebna ręka dopiero powstawała w moich
myślach. Wiesz jak boli kiedy szczupak
czterokilowy walczy, a żyłka ci się wpija
w skórę, więc w mgnieniu oka wpadłem
na genialny pomysł, rzuciłem kij na ziemię i drugą ręką złapałem za żyłkę i dawaj
ciągnąć, a to nie jest takie proste, bo nie

dość że cienka żyłka tnie ci skórę, to jeszcze trudno ją utrzymać, wiec mówię ci,
jeszcze raz wpadłem na genialny pomysł.
Zacząłem ją nawijać na łokieć tak jak się
zwija linki, kapujesz i już ci mówię zaraz,
udało się. Kiedy dostałem go na brzeg,
wtedy dopiero okazało się, że szczupak
nie miał szans, tak był dobrze zapięty.
Widziałeś, taka nauczka mi się przytrafiła
ładnych parę lat temu. Od tamtego czasu,
kiedy jestem nad wodą, to nie patrzę czy
mi słońce będzie świeciło albo deszcz na
mnie napada, tylko czy kijem mogę dobrze manewrować. Na koniec pytanie, co
tutaj wesołego w tej historii, ano właśnie?
Teraz wszystko jest wesołe, ale wtedy
wcale nie było mi do śmiechu.
eRCZe „Spławik”
REKLAMA

SPRZEDAM MIESZKANIE
63m2 (3 POKOJE)
Mieszkanie własnościowe na sprzedaż w Rogalinie
w niskim bloku na parterze.

Rozkład: 3 niezależne pokoje, kuchnia z oknem
osobna, łazienka, WC i korytarz. Blok ocieplony, położony
nowy dach. Do mieszkania przynależy piwnica 17 m2,
garaż murowany oraz 300 m2 działki rekreacyjnej. Przy
bloku duży plac zabaw – spokojna rekreacyjna okolica.
Wokoło cisza i spokój. Blok w sąsiedztwie terenów
zielonych w odległości 18 km od Poznania.

TELEFON KONTAKTOWY:
601 738 201

kultura
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BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE ECDL W MOSINIE
dla młodzieży w wieku 18-24 lat
Projekt: „Zdobądź certyfikat ECDL – zostań konkurencyjny na rynku pracy!”
 Czym jest ECDL?
European Computer Driving Licence to w dosłownym tłumaczeniu Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy. Jest to certyfikat
poświadczający, że jego posiadacz potrafi prawidłowo wykonywać na komputerze osobistym podstawowe zadania: edytować
teksty, korzystać z arkuszy kalkulacyjnych i sieci komputerowych. Pracodawcy to doceniają.
Dzięki certyfikatowi:
 wzrośnie Twoja pozycja na rynku pracy
 wzrośnie Twoja mobilność
 wzrośnie Twoja szansa na znalezienie pracy w Europie i na świecie
 CERTYFIKAT DLA NIE-INFORMATYKÓW
 honorowany w 148 krajach
 zdawany w 41 językach
 posiadany przez 11 mln ludzi na świecie (w tym ponad 75 tys. w Polsce)
 CO OTRZYMAM?

BEZPŁATNY kurs prowadzący do uzyskania
kompetencji ECDL Start
Liczba miejsc: 224
Liczebność grup szkoleniowych: 14 osób
 Liczba godzin: 80 godz. lekcyjnych

BEZPŁATNY kurs prowadzący do uzyskania
kompetencji ECDL Core

lub

Liczba miejsc: 56
Liczebność grup szkoleniowych: 14 osób
 Liczba godzin: 140 godz. lekcyjnych









Zakres tematyczny:
 Przetwarzanie tekstów
 Arkusze kalkulacyjne
 Grafika menadżerska i prezentacyjna
 Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Zakres tematyczny :
 Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
 Użytkowanie komputera
 Przetwarzanie tekstów
 Arkusze kalkulacyjne
 Bazy danych
 Grafika menadżerska i prezentacyjna
 Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

 bezpłatny egzamin ECDL (wraz z ewentualną poprawką)
 bezpłatne materiały szkoleniowe
 DLA KOGO?
 osób w wieku 18-24 lat bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub pracujących
 posiadających wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie
 mieszkających na terenie powiatu gnieźnieńskiego, jarocińskiego, poznańskiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego lub wrzesińskiego
 ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego. Formularze zgłoszeniowe mogą być złożone
w następujący sposób:
 osobiście (w biurze rekrutacji lub GCI Mosina – ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina)
 poprzez wysłanie formularza na adres ecdl@euronauka.eu,
 przysłane pocztą, faksem itp.
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ do 21.02.2014 r.
 KONTAKT
Więcej Informacji: Euronauka, tel. 61 286 49 64 wew. 102 lub kom. 723 388 286,
e-mail: ecdl@euronauka.eu lub na stronie internetowej www.euronauka.eu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSACH!
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

informacje
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Te dzieciaki mają
naprawdę wielkie serca!
22

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie pozostał obojętny uczniom klasy II b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie. W niedzielę, 12 stycznia 2014 roku
przyłączyli się do akcji i pięć minut po godzinie 15 wystąpili
z programem artystycznym przed publicznością zgromadzoną
w sali Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie. Po występnie spotkali się z wolontariuszami, którzy
nie tylko przedstawili cele i założenia tegorocznej imprezy, ale
pokazali im puszki, naklejki-serduszka i identyfikatory oraz wyjaśnili, na czym polega ich praca. Chętni uczniowie pod opieką

rodziców wraz z wolontariuszami ruszyli ulicami Puszczykowa
zbierać pieniążki na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Te dzieciaki mają naprawdę wielkie serca!
(SP)

Zakończył się prywatny
proces karny o zniesławienie,
który wytoczyła
burmistrz Zofia Springer
przeciwko blogerowi z Mosiny

S

ąd Okręgowy w Poznaniu uznał,
że bloger Łukasz. K. jest winny,
jednak umorzył warunkowo sprawę
na czas jednego roku. Sąd nakazał
blogerowi zapłacenie 500 zł na cele
społeczne.
– Sąd uznał blogera winnym i odstąpił od wymiaru kary warunkowo
na okres roku, mówi burmistrz Zofia
Springer. – Ale niewątpliwie wina jest
określona i oznacza to, że jeśli w ciągu
roku powtórzy się podobne zachowanie, Sąd wymierzy mu karę. Sąd zasądził też od blogera pokrycie kosztów
procesu. Nie znam jeszcze uzasadnienia wyroku, szerzej na ten temat wypowiem się po otrzymaniu uzasadnienia.
(red.)

Wykorzystali zimowej aury czas

K

orzystając ze śniegowej pory sołectwo Żabinko zorganizowało dla młodzieży
szkolnej KUL IG. Nie był to tradycyjny kulig, ale dzięki uprzejmości członka Rady
Sołeckiej, pana Tomka Kaptura mknęliśmy małym traktorkiem z orszakiem sanek przez
las w kierunku Sowinek. Mroźna pogoda nie oszczędzała młodzieży, szukanie ukrytej
kiełbaski w leśnej scenerii z mapą w ręce uatrakcyjniło przejazd. Na koniec kuligu uczestników rozgrzano ciepłą herbatą, a znalezioną kiełbaskę pieczono przy ognisku. W tak
sympatyczny sposób zakończyliśmy zapominaną już atrakcję zimową.
(SŻ)

reklama
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DIETETYK
Mosina, ul. Rzeczypospolitej 29
godz. przyjêæ: czwartek 17-20, sobota 9-12
Œrem, ul. Powstañców Wlkp. 4a
(Klub KSA Fitness Zone) - wtorek 16-20

mgr in¿. Ma³gorzata Andrzejczak

tel. 667 512 937

mgr in¿. Agnieszka Ludwiszewska

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

LOKALE DO WYNAJĘCIA
telefon: 660 031 893

MOSINA
ulica
Wawrzyniaka 9

GARBARSKA 8
MOSINA
STUDIO A
tel. 881 675 555

fryzjerstwo damskie
i męskie
 przedłużanie
i zagęszczanie włosów
na usługi
% rabatu
z tym kuponem



10
US£UGI

REMONTOWO-BUDOWLANE

500 743 125








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

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

reklama
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SKUP AUT

R E MON T Y
REMON
łazienek
tel

600 113 401

DO WYNAJĘCIA
LOKAL O POWIERZCHNI

41 m2
NA DZIAŁALNOŚĆ BIUROWĄ
zlokalizowany
w Mosinie
przy Placu 20 Października 9

telefon kontaktowy:
601 745 625
61 8132 401

do 10.000 PLN
umowa
i gotówka
od ręki
KONTAKT:
tel.

798-827-337
Usługi kominiarskie
Robert Janik
tel. 888 608 201

 czyszczenie i udrażnianie przewodów

kominowych dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych
 wykonywanie odbiorów przewodów
kominowych
 czyszczenie kominków i pieców kaflowych
 przeprowadzanie okresowych kontroli stanu
technicznego przewodów

KANCELARIA PRAWNA
- DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ
Tel./fax +48 618 132 181
tel. kom. 609 460 049, 609 208 606
Wizyty umawiane telefonicznie
62-050 Mosina, ul. Kasprowicza 11
woj. wielkopolskie
www.kompensata-kancelaria.pl
 Obsługa prawna
przedsiębiorców,
 Doradztwo prawne
dla osób fizycznych,
 Dochodzenie odszkodowania
od TU w zw. z wypadkami
komunikacyjnymi,
 Prowadzenie postępowania
z zakresu służebności przesyłu
– odszkodowania za słupy
i linie energetyczne.
ZAPRASZAMY

informacje
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N

iemal codziennie zgłaszają się do
nas osoby potrzebujące pomocy,
niestety rzadziej osoby chcące pomagać.
Wychodząc naprzeciw wszystkim potrzebom, ogłaszamy je także tutaj. Osoby, które
chciałyby pomóc w realizacji zamieszczonych niżej spraw prosimy o kontakt:
rozdajsiebie@gmail.com
monika0kujawska@gmail.com
tel. 510 697 056
lub osobiście w biurze Stowarzyszenia
ul. Wawrzyniaka 13 (budynek Eskulap-Premium).
Aktualne potrzeby dotyczące wolontariatu, do każdego ogłoszenia mogą się zgłosić
pojedyncze osoby, ale też pary, często we
dwójkę łatwiej podjąć się takiej pracy:
 Chłopak, lat 19, po wypadku komunikacyjnym, na wózku inwalidzkim – potrzebuje pomocy przy rehabilitacji: wsparcie
przy chodzeniu, terapia prawej ręki, któ-



rą nie rusza. Ważne jest także wspólne
wychodzenie na spacer, gry, czytanie,
rozmowy, czyli miłe spędzanie czasu.
 Chłopak, lat 17, z dziecięcym porażeniem
mózgowym, miewa napady padaczkowe
– potrzebuje towarzysza podczas spacerów w wózku. Wolontariusz – dobrze, żeby
był w miarę wysoki, silny i towarzyski.
 Starsza pani potrzebuje towarzysza do
wspólnego „gimnastykowania umysłu”,
ćwiczenia, gry, szarady, itp. wszystkie potrzebne materiały do tych ćwiczeń będą
dostępne na miejscu.

Chłopiec z Zespołem Downa, 2,5 roku,
mieszka w Luboniu, potrzebuje pomocy
przy codziennych ćwiczeniach, trwających ok. 1,5 godziny.
Chłopak lat 17, znaczny stopień niepełnosprawności, padaczka – potrzebuje
towarzysza na spacery na wózku.

Aktualne potrzeby rzeczowe:
 Potrzebna jest kurtka damska na 160 cm
wzrostu i buty rozmiar 37.
 Rodzina wielodzietna potrzebuje buty,
rozmiar: 29 i 39 dla chłopców, 34 dla
dziewczynki, 39 i 40 damskie.
 Rodzina wielodzietna potrzebuje żywności.
 Potrzebne są ubranka i buty dla dzieci:
Ewelinka wzrost 134 cm, rozmiar buta 32
i Filipek wzrost 116 cm, rozmiar buta 27.
(mk)

1 procent dla FILIPA
F

ilip Helak z Mosiny w tym roku kończy 16 lat. W 2008 roku zdiagnozowano
u niego rdzeniaka móżdżku i wodogłowie. Od tego momentu życie Filipa uległo
diametralnej zmianie. Zaczęła się walka o każdy kolejny dzień tak, jakby każdy miał być
tym ostatnim.
Operacja oraz bardzo wyczerpujące leczenie onkologiczne (chemioterapia,
radioterapia, chemioterapia podtrzymująca) spowodowały szereg powikłań, między
innymi niepełnosprawność ruchową z afazją, zaburzenia koordynacji ruchowo wzrokowej
i obustronny ubytek słuchu.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi obserwując ogromne postępy poczynione przez
naszego syna w ciągu tych lat. Systematyczna rehabilitacja potrafi zdziałać cuda, jest
nadzieją na lepsze jutro. Chcielibyśmy nadal walczyć o jakość życia Filipa o to, żeby
w przyszłości był człowiekiem samodzielnym.
Ponieważ większość zabiegów i ćwiczeń jest odpłatna dlatego z całego serca
prosimy, aby każdy kto może i zechce, przekazał swój 1% podatku dla Filipa.
WPISZ W ROZLICZENIU ROCZNYM:
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu,
KRS: 0000023852 koniecznie z dopiskiem: „FILIP”
Za każdy dar serca DZIĘKUJEMY!
Danuta i Krzysztof Helak z Filipem

KANCELARIA ADWOKACKA
Marta Lisewska-Krzyżanowska
z siedzibą w Poznaniu,
ul. Młyńska 3/6, 61-729 Poznań

Informuję,
iż została otwarta
filia 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

VIII TARGI EDUKACJI I PRACY W MOSINIE

LOKAL 100 m2

25 lutego 2014 r., w godz. 10.00 - 13.00
ul. Dworcowa 4 / MOK

w Mosinie
do wynajęcia
na parterze

OLNY

PW
- prezentacje zawodów
WSTĘ
- oferty pracy
- placówki ponadgimnazjalne z sektora edukacyjnego
- intytucje poradnictwa zawodowego i rynku pracy
- Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy
- doradcy zawodowi
- konkurs z nagrodami

przy ulicy
Wawrzyniaka 9
Tel. 660 031 893

recenzja
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R

zecz dzieje się w połowie XVIII stulecia w atmosferze tak dobrze znanego
nam z literatury i malarstwa szlacheckiego
dworku – bardzo polskiego, przesyconego
patriotyczną atmosferą miłości do ojczyzny. Dwaj bracia, powracający z wyprawy
wojennej podczas pożegnania ze swymi
towarzyszami z pancernej chorągwi, składają śluby kawalerskie i przyrzekają, że nigdy się nie ożenią:
Nie ma niewiast w naszej chacie,
Wiwat! semper wolny stan.
Czynią śluby, by w razie potrzeby być gotowymi na wezwanie
ojczyzny. Wszystko to
jednak może się zmienić, gdy młodzieńcy
postanowią odwiedzić mieszkającego
w kalinowskim dworze Miecznika, dawnego przyjaciela ich ojca. Bracia jeszcze
nie wiedzą, że córki Miecznika, Hanna
i Jadwiga, postarają się, by kawalerowie nie
zrealizowali swoich planów. Dodajmy
w tym miejscu, że ojciec pięknych córek
marzy, aby jego przyszli zięciowie byli ludźmi honoru, by kochali ojczyznę i odznaczali
się rycerskimi cnotami. Te właśnie cechy
można przypisać obu braciom.
Co zatem się wydarzy, gdy Stefan i Zbigniew ujrzą Hannę i Jadwigę? Czy miłość
okaże się silniejsza od kawalerskiej przysięgi? I czy słusznie kalinowski dwór nazywany jest strasznym oraz w jaki sposób
przełoży się to na wydarzenia w wieży zam-

kowej, w której przygotowano nocleg dla
młodzieńców?
Właśnie na te pytania postanowili znaleźć odpowiedź uczniowie klas IIc i IIIc
Gimnazjum nr 2 w Mosinie, więc wraz
z nauczycielami 22.01.2014 r. w godzinach
wieczornych udali się do Teatru Wielkiego
w Poznaniu, by obejrzeć „Straszny dwór”,
polską operę w czterech aktach skomponowaną przez Stanisława Moniuszkę w latach
1861–1864 do libretta Jana Chęcińskiego.
Dzieło Moniuszki cechuje silne zabarwienie patriotyczne, co wiąże się z tragicz-

Warszawskiej odniosła ogromny sukces
i spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem
polskiej publiczności.
Także nas urzekła rzeczywistość wykreowana przez Stanisława Moniuszkę, rozbawiła intryga miłosna zabarwiona humorem
i komicznymi sytuacjami, wzruszyła atmosfera polskości, którą przesiąknięte jest dzieło mistrza, zachwyciła piękna scenografia,
przeistaczająca się wprost na oczach widzów, barwne stroje, muzyka, sceny zespołowe, jak chociażby niezwykle malownicza
i sielska scena przedstawiająca zebrane
przy kominku dziewczęta-prządki, śpiewające „Spod igiełek kwiaty rosną”, arie solowe,
np. aria Stefana z kurantem z III aktu. Finałowy mazur sprawił, że poczuliśmy się
dziedzicami spuścizny naszych przodków,
tego wszystkiego co dobre i złe, co radosne i bolesne w zbiorowym doświadczeniu
wszystkich przeszłych pokoleń.
Nasza styczniowa wizyta w Teatrze Wielkim na operze Stanisława Moniuszki, której idee ukształtowały echa powstania
styczniowego, to wspaniały sposób na pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach z odległej przeszłości, wspaniały tym bardziej,
że „Straszny dwór” powinien „… funkcjonować w naszej świadomości, jako najwybitniejsze dzieło polskiej sztuki operowej XIX
stulecia”. (Wiktor A. Bregy: „Straszny dwór” –
niegdyś i dzisiaj).
Wiesława Szubarga

Nie taki Straszny dwór jak go malują
nymi wydarzeniami 1863 roku. Moniuszko
bardzo boleśnie przeżył klęskę powstania
styczniowego. To właśnie sprawiło, że ostatecznie, podobnie jak w „Panu Tadeuszu”, to
nie fabuła stała się najważniejsza, lecz poetyckie epizody malujące staropolski obyczaj, obrazy liryczne zrodzone z umiłowania tego co rodzime. Ten wyidealizowany
wizerunek Polski szlacheckiej ma „wywołać
wzruszenie i dumę na myśl o niegdysiejszej wspaniałej przeszłości narodu.” (Wiktor
A. Bregy:„Straszny dwór” – niegdyś i dzisiaj).
Treść opery będącej odpowiedzią artysty
na pragnienia polskiego narodu po klęsce
powstania styczniowego, przyczyniła się
do tego, że prapremiera dzieła, która miała
miejsce 28 września 1865 roku w Operze

Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza
Akcja Zima 2014
Zapraszamy mieszkańców Gminy Mosina do udziału w zajęciach, spotkaniach oraz spektaklach organizowanych przez: Mosiński Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, Mosińską Bibliotekę Publiczną wraz z filiami, Gminne Centrum Informacji, Sołectwa Gminy Mosina.
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
Zapraszamy na spotkanie połączone z wystawą autorstwa Pana Marcina Nowakowskiego upamiętniającą Powstanie Wielkopolskie prezentującą bogaty zbiór wiadomości, wydarzeń i faktów;
Filatelistykę powojenną – stemple, karty pocztowe i koperty. Na wystawie będzie można podziwiać medale z różnych okresów – tematyczne,
rocznicowe, poświęcone różnym wydarzeniom i miejscowościom.
Wystawa będzie można obejrzeć w Mosińskim Ośrodku Kultury
w dniach od 18 do 21 lutego.
Wielkopolski Przegląd Kapel Gitarowych 2014
8 marca 2014r., w Mosińskim Ośrodku Kultury już po raz piąty z rzędu odbędzie się Wielkopolski Przegląd Kapel Gitarowych organizowany
przez Mosińskie Towarzystwo Gitarowe i Mosiński Ośrodek Kultury. Kolejna edycja odbędzie się pod patronatem Radia Afera oraz Fabryki Zespołów www.fabrykazespolow.pl
Tego dnia budynek MOK-u zamieni się w miejsce, do którego od samego rana zjeżdżać będą zespoły z całej Wielkopolski, by wziąć udział
w zmaganiach o główne nagrody V Przeglądu Kapel:

– talon o wartości 1000 PLN, ufundowany przez Mosiński Ośrodek
Kultury z przeznaczeniem na zakup sprzętu muzycznego we wskazanym sklepie muzycznym w Poznaniu,
– voucher na sesję nagraniową do wykorzystania w karlin.studio w Poznaniu www.karlinstudio.pl ,
– indywidualne warsztaty zespołu z Grażyną Łobaszewską i Markiem
Radulim podczas VIII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą.
Możliwy jest także występ przed główną gwiazdą podczas kwietniowych VIII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą lub podczas Dni Mosiny.
Dodatkowo przyznane zostaną nagrody indywidualne.
Jurorami do tej pory byli m.in. Małgorzata Kaczmarek, prezes Fabryki Zespołów, Marek Raduli – znany polski gitarzysta, Grzegorz Kupczyk, Tomasz „Tommy gun” Olszewski – gitarzysta zespołu Titus Tommy
Gun, Grzegorz Sterna – prezes Stowarzyszenia Qltura z Leszna oraz
dziennikarz radia Elka, Remigiusz Szuman – znany gitarzysta klasyczny,
Janusz Piątkowski – kompozytor i aranżer, Tomasz Budzyńskilider formacji Armia, znany również z Siekiery oraz 2Tm 2-3. Szeregi jury wspomagali także Sławomir Witkowski – dziennikarz poznańskiego Radia Afera oraz Piotr Kleinschmidt – nauczyciel, muzyk, wokalista i sekretarz
Stowarzyszenia Qltura z Leszna.
W tym roku organizatorzy czekają na zgłoszenia zespołów z całej Wielkopolski do 23 lutego 2014 r. Wyniki wstępnej eliminacji zostaną ogłoszone 28 lutego 2014r., na stronie www.gitaramosina.pl .
Zabawa taneczna – PODKOZIOŁEK
Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w zabawie tanecznej
„Podkoziołek” z oprawą muzyczną DJ, która odbędzie się dnia 1 marca 2014r. Bilety w cenie 40 zł od osoby bez konsumpcji można nabyć
w Mosińskim Ośrodku Kultury przy ul. Dworcowej 4.
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„Myśl naszą zwraca od rzeczy błahych
i przelotnych ku rzeczom wielkim i trwałym”
Z
okazji 140. rocznicy urodzin prof. Stanisława Wincentego
Kasznicy (1874-1958) w niedzielę, 23 lutego br. o godz.
12.30 w kościele pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu (księża Pallotyni, ul. Przybyszewskiego 30) zostanie odprawiona uroczysta
Msza święta.
Po Mszy św. okazja do nabycia książki Teresy Krokowicz pt. „Co pozostało? O rodzinach Kaszniców, Durskich i Szymańskich”, która ukazała się z okazji 55. rocznicy śmierci profesora Stanisława Kasznicy, wybitnego
naukowca, wielkiego patrioty, rektora Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1929-31, senatora RP, posła na Sejm
Krajowy oraz autora niezwykle mądrej i aktualnej książki
o charakterze filozoficzno-religijnym pt. „Rozważania”. Warto
zaznaczyć, że prof. Kasznica mieszkał z rodziną w Krosinku,
a jego ciało spoczywa na mosińskim cmentarzu.
Całkowity dochód ze sprzedaży książki przeznaczony będzie
na rzecz Parafii i potrzebujących.
Oburzasz się na zawieszanie krzyża w miejscach publicznych,
nie poświęconych kultowi.
Ale odłóż, proszę, na chwilę na bok to wszystko, co ze znakiem
tym wiąże myśl i serce, wiara chrześcijanina... A obejmij świadomością jedynie to, co on bezpośrednio mówi do ciebie, rozważ,
jaka jest jego treść – ta, którą pojąłby każdy człowiek, nic a nic
nawet nie wiedzący o chrystianizmie.
Jakaż to treść...?
Człowiek rozpięty na krzyżu, przybity do niego gwoździami,
cierpiący tedy bardzo i w męce tej umierający.
Czyż to nie symbol człowieczeństwa? Obraz życia ludzkiego
– prawdziwy, odarty z osłonek i fałszywych pozorów?
Jeśli tego nie przyznajesz, to może dlatego, że omijało cię dotychczas cierpienie. Ale nie łudź się. Ono jeszcze przyjdzie: uderzy w ciebie, albo w bliskich ci, kochanych – uderzy w ciało albo
w duszę.
I wtedy innymi oczyma spojrzysz na krzyż, ...wtedy wyjawi ci
się jego prawda.
I wtedy może przyznasz, że człowiek nie błądzi, stawiając tę Prawdę wszędzie przed sobą, by nigdy o niej nie zapomnieć: i w domu
nad łożem, by ją obejmowało pierwsze spojrzenie po obudzeniu
i ostatnie – przed zaśnięciem – i na każdym skrzyżowaniu dróg
– i w miejscach publicznych zebrań, gdzie się uczymy, radzimy,
stanowimy prawa...
Nie błądzi: bo ten krzyż uczy go, że – mimo wszelkie różnice,
jakie nas dzielą – wszyscyśmy równi w cierpieniu, że skuwa nas
ono węzłem braterstwa, budząc w nas współczucie, litość, miłosierdzie – myśl naszą zwraca od rzeczy błahych i przelotnych ku
rzeczom wielkim i trwałym.
Czy to nie są dobre uczucia i myśli?
Czemuż tedy oburzasz się?
Prof. Stanisław Kasznica,
Rozważania [Krzyż], 1935 r.

Należy podkreślić, że wielką zasługę w upamiętnieniu tej zacnej postaci ma Teresa Krokowicz z Poznania. Napisała nie tylko
książkę o rodzinie Kaszniców, ale także zorganizowała wiele innych upamiętniających wydarzeń. Jak do tego doszło?
Teresa Krokowicz:
– Wszystko zaczęło się od znalezionego „przypadkiem” li-

stu córki profesora – Eleonory
Kasznicy,
dzięki
któremu narodził
się pomysł napisania książki ,,Co
pozostało? O rodzinach
Kaszniców,
Durskich
i Szymańskich”. Na
jej kartach starałam się pokazać,
jaka była przyczyna
nieobecności w świadomości
Wielkopolan
tej
niezwykle zasłużonej
rodziny,
a
równocześnie
poprzez pokazanie losów innych
skoligaconych ze
sobą rodzin chciałam przypomnieć to, co było ważne w życiu przeszłych pokoleń,
a co zapewne chcieliby nam przekazać. Później ruszyła lawina
zdarzeń:
11 maja 2013 r. odsłoniliśmy przed gmachem ,,Marcinka”
w Poznaniu tablicę pamiątkową upamiętniającą bohaterskich
synów Profesora i wychowanków Szkoły, którą poświęcił ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski.
12 maja w kościele oo. Dominikanów w 65. rocznicę śmierci modliliśmy się w intencji Stanisława Józefa Kasznicy, ostatniego komendanta Narodowych Sil Zbrojnych oraz jego przyjaciela Lecha Neymana, którzy zostali straceni przez reżim
komunistyczny w więzieniu Mokotowskim.
17 listopada przy okazji uroczystej Mszy św. w kościele
p.w. Wszystkich Świętych w intencji Profesora Stanisława Kasznicy w 55. rocznicę śmierci dowiedzieliśmy się jak wybitną postacią był Profesor, czego dokonał oraz wysłuchaliśmy kilku
fragmentów z tomu pt. ,,Rozważania” napisanego w latach 20tych, w świetnej interpretacji Zbigniewa Grochala, aktora Teatru Nowego.
23 lutego 2014 roku mija 140 rocznica urodzin Profesora, tego
wyjątkowego Polaka, wielkiego autorytetu moralnego, człowieka niezwykłej i głębokiej wiary. W tym dniu modlitwą i myślami
będzie z nami Jego córka Eleonora, która zawsze wdzięczna
powtarza: „Widocznie po to żyłam tak długo, by w końcu doczekać tego momentu. Tak bardzo żałuję, że nie mogę być z Wami. Tak
bardzo Wam dziękuję...”
Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które od lat
próbują przywrócić pamięć o wybitnych Polakach, bohaterach
dawnych czasów, właśnie z uwagi na żyjących jeszcze członków
ich rodzin. Dziękuję również z całego serca tym, którzy przyczynili się do realizacji tego, co pozornie wydawało mi się niemożliwe, a pozwoliło uwierzyć, jak prawdziwa jest sentencja, którą
wylosowałam przed laty: „Wśród bliskiego otoczenia odnajdziesz
bogactwo, którego nie ma w oddali. Jesteś tam gdzie zaczyna się
szczęście”.

kolekcjoner

27

Pierwsze monety z księciem
Józefem Poniatowskim
W

październiku ub. roku upłynęła
200. rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego, a zarazem 250 lat
od jego narodzin. Z tej okazji Narodowy
Bank Polski przypomniał tą niezwykłą postać bohatera narodowego, wprowadzając do obiegu trzy piękne monety z jego
wizerunkiem, o nominałach 200 zł, 10 zł
i 2 zł. Stało się to po raz pierwszy w dziejach pieniądza polskiego. Do tej pory bowiem książę Józef, a raczej jego wizerunek
znalazł się tylko trzy razy i to na banknotach. Pierwszy z nich na banknocie wydanym w 1919 r. o nominale 5 zł, drugi
raz na bilecie zdawkowym o wartości
50 groszy w 1924 r. oraz po raz trzeci na
stuzłotowym banknocie z 1934 r. Natomiast na monetach okolicznościowych
bitych w latach trzydziestych wybito
m. in. srebrną 10 złotówkę z Sobieskim,
z okazji 250. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej czy też z okazji 70. rocznicy śmierci
Traugutta – srebrne 10 zł. Tak się złożyło, że
w tym okresie książę Poniatowski na monecie się nie znalazł. Również nie znalazł się
w czasach PRL, choć w tym czasie bito
dużo monet okolicznościowych z wielkimi Polakami, takimi jak Kościuszko,
Mickiewicz, Kopernik, Słowacki i wielu
innych. Musiało upłynąć 200 lat, by wizerunek księcia Józefa Poniatowskiego
znalazł się na polskich monetach. Wprowadzone przez NBP do obiegu trzy nowe
monety z wizerunkiem księcia to 200 zł
wybite w złocie stemplem lustrzanym
o próbie 900/1000, o średnicy 27 mm
i wadze 15,50 g, w nakładzie 3 tys. sztuk.
Druga z monet o nominale 10 zł, bita
srebrze i również stemplem lustrzanym,
o wadze 14,14 g i średnicy 32 mm wybita
została w nakładzie 28 tys. sztuk. Ostatnia, trzecia o nominale 2 zł wybita została
w stopie nordik gold stemplem zwykłym
o średnicy 27 mm i nakładzie 800 tys.
sztuk (wizerunek monet na rysunkach).
NBP włączając się w obchody 200.
rocznicy śmierci Księcia Poniatowskiego
zakładał, że wydane monety okolicznościowe przybliżą w pewnym stopniu młodemu pokoleniu Polaków tą nietuzinkową postać z panteonu wielkich Polaków,
którego wpływy miały duże znaczenie dla
historii Polski na początku XIX wieku.
To w zasadzie tyle o nowych monetach.
Teraz trochę wspomnień o samym księciu. Urodził się 7 maja 1763 r. w Wiedniu,
zginął 19 października 1813 r. w nurtach
Elstery, w bitwie narodów pod Lipskiem.

Był ukochanym bratankiem króla Polski
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Karierę rozpoczynał w armii austriackiej.
Później na życzenie króla i sejmu w 1789
r. wraca do Polski i obejmuje stanowisko
generała w armii polskiej.
Książę Poniatowski był entuzjastą Konstytucji 3 Maja i w jej obronie walczył
w wojnie polsko-rosyjskiej w 1792 r.
W bitwie pod Zieleńcami pokonał wojsko
rosyjskie, za co został odznaczony pierwszym Orderem Virtuti Militari. Po upadku
powstania, załamany książę pogrążył się
w politycznej bezczynności i wesołych
hulankach. W roku 1867 powraca do
czynnego życia wojskowego jako dowódca naczelny sił zbrojnych i minister wojny
Księstwa Warszawskiego. W latach 1811-12
podjął dramatyczną decyzję trwania
z wojskiem do końca przy Napoleonie,
ufając że przy jego pomocy dojdzie do
odrodzenia się Polski. Krótko przed śmiercią Napoleon mianuje go marszałkiem
Francji. Ginie pod Lipskiem osłaniając odwrót armii francuskiej.
Śmierć księcia zapoczątkowała romantyczną legendę, w której zawierały się kształtowane przez pokolenia wartości drogie
Polakom – wiara, honor, wierność, a nade
wszystko miłość do utraconej ojczyzny.
Natomiast na stałe weszły do tej legendy jego słowa wypowiedziane tuż przed

śmiercią: „ Bóg mi powierzył honor Polaków i Bogu go tylko oddam”.
Na koniec warto wiedzieć, że poza
omawianymi monetami ukazał się też
piękny album, wydany przez Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie, prezentujący zbiory pamiątek po księciu. Tuż przed
rocznicą została wydana bardzo ciekawa książka Waldemara Łysiaka, bogata
w piękne ilustracje, pt. „Życie erotyczne
księcia. J. Poniatowskiego”.
Natomiast w Krakowie miała miejsce
wystawa „Książę J. Poniatowski wizerunki
i pamiątki w zbiorach Muzeum Narodowego”.
Odnotować należy też bardzo ciekawą publikację, jaka ukazała się w piśmie
Biblioteki Raczyńskich „Winieta” w Poznaniu, autorstwa Romana Kaczmarka, pt.
„200 lat minęło”.
A teraz już całkiem na koniec donoszę,
że w Izbie Pamiątek Regionalnych w Kórniku – Bninie, w Ratuszu odbyła się wystawa „Książę Józef Poniatowski w zbiorach Henryka Pruchniewskiego z Mosiny,
w 200. rocznicę śmierci i 100-lecie powstania drużyny harcerskiej im. Księcia
Józefa Poniatowskiego w Kórniku.
Zebrał i opracował
Henryk Pruchniewski
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Koleją do letniskowego Puszczykowa i Ludwikowa
Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w uratowaniu tego
pięknego zabytku, który może stać
się wielką atrakcją Mosiny. Niedaleko
przecież od tego budynku leży wieża
widokowa i studnia Napoleona. Miejmy nadzieję, że dawny czar Puszczykowa, Puszczykówka i Ludwikowa nadal
będzie trwać.

N

ajważniejszą przyczyną rozwoju
letniska w Puszczykowie, Puszczykówku i Ludwikowie była linia kolejowa Poznań-Wrocław wybudowana
w 1856 roku. Umożliwiła ona błyskawiczny dojazd mieszkańców Poznania do
Puszczykowa i Ludwikowa. Pierwszą stację w Puszczykowie postawiono za spra-

wą „Towarzystwa Gór Olbrzymich” w roku
1897, a w Puszczykówku w roku 1909.
Następnie w roku 1910 rozpoczęto budowę linii kolejowej do Ludwikowa (Osowa
Góra) i ukończono w 1912 roku. Rozkłady
jazdy pociągów do Puszczykowa, Puszczykówka i Ludwikowa były drukowane
regularnie od pierwszych lat XX wieku na
łamach wielkopolskiej prasy.
Dla pasażerów jadących do Puszczykowa czekały specjalne udogodnienia na
Dworcu Głównym w Poznaniu. Bilet można było kupić w specjalnej kasie przeznaczonej dla omawianych miejscowości.
Kasa ta położona była koło dworca, ponieważ nadzwyczajne kolejki letników
chcących skorzystać z wakacji w podpoznańskich kurortach blokowały drogę
normalnym pasażerom. Tłok wymusił na
kierownictwie kolei dobudowę dzisiejszego peronu 4a. W 1923 peron pociągów do Puszczykowa przeniesiono na
Dworzec Cesarski, który został przemia-

nowany na Dworzec Letni. Puszczykowo
i Ludwikowo, w ten sposób odcisnęły
trwały ślad w centrum Poznania.
Ze względu na dużą ilość pociągów
zmierzających do letniskowych miejscowości w Puszczykowie zbudowano
trzeci peron, który służył wycieczkowiczom. Istnieje on do dzisiaj, lecz bez
infrastruktury kolejowej - znajduje się
za starą stacją kolejową. Pociągi wycieczkowe na nim kończyły swój bieg,
przywożąc i odwożąc pasażerów. W
Puszczykówku wybudowano obiekt o
dużo prostszej konstrukcji, lecz bardzo
efektownej. Z oryginalnego wyposażenia zachował się pięknie zdobiony
zegar wiszący na ceglanej części budynku. Ostatnim dworcem letniskowym
powstałym w tym czasie był dworzec
w Ludwikowie, przemianowany po 1945
roku na Osową Górę. Stacja składała się
z trzech małych budyneczków. Pierwszy
z nich pełnił funkcję kasy. Urzędował

w nim konduktor sprawdzający peronowe wejściówki i bilety. Peron był odgrodzony płotem. Po przejściu kontroli można było skorzystać z drugiego budynku,
który był toaletą. Trzecim budynkiem,
była drewniana wiata, w której można
było poczekać na pociąg. Pierwsze dwa
obiekty wybudowane były w technice
szachulcowej. Stacja kolejowa w Ludwikowie była najbardziej malownicza, gdyż
położona była na górze. Widok nie był
– tak jak dzisiaj – zasłonięty drzewami
i można było podziwiać panoramę okolicy. Puszczykowo i Ludwikowo były zaprojektowane na przełomie XIX i XX na
wioski w stylu alpejskim, dlatego wybrano tak dogodne położenie stacji.
Przez cały okres funkcjonowania letniska pociągi wycieczkowe były zapełnione
w sposób nadmierny, co było tematem
częstych artykułów w prasie wielkopolskiej. Jeden z nich – z roku 1911 – pozwolę sobie zacytować:
„Wczorajsza niedziela odznaczała się
nadzwyczaj piękną pogodą i niezwykłym
o tej porze ciepłem. To też dziesiątki tysięcy publiczności korzystało z wycieczek
w okolice Poznania. Najwięcej, jak zwykle,
wyjechało do Puszczykowa; każdy nadzwyczajny pociąg zostawiał setki osób,
które nie mogły się pomieścić a przecież
w przedziałach siedziało do 20 osób. Zadziwia, że dyrekcja kolejowa dostarczyła tak mało wagonów, ale więcej dziwić
się publiczności, która odbywa wycieczki
wśród takiej niewygody, połączonej z niebezpieczeństwem. Widocznie dyrekcji kolejowej nie zależy na popieraniu wycieczek
do Puszczykowa, bo kazałaby urzędnikom
dbać o zadowolenie publiczności. Podróż
w warunkach dotychczasowych jest po
prostu wstrętna”.

historia / informacje
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Pociągi wycieczkowe do Puszczykowa
i Ludwikowa cieszyły się wielką popularnością wśród mieszkańców Poznania
jeszcze do końca lat osiemdziesiątych
XX wieku. Puszczykowo i Ludwikowo rozkwitło na początku ubiegłego stulecia
i sława tych miejscowości trwa do
dzisiaj. Możemy cieszyć się pięknie
wyremontowanym dworcem w Puszczykówku. Inwestycja ta możliwa
była dzięki zgodnej współpracy samorządu, organizacji pozarządowych
(Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa) oraz dzięki państwu. Stacja
kolejowa w Puszczykowie jest obecnie własnością prywatną. Nowy właściciel dba o utrzymanie budynku.
W ostatnim czasie wyremontowano zegar. W najgorszym stanie jest stacja kolejowa w Ludwikowie (Osowej Górze),
która jest praktycznie ruiną. Zwracam się
do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc
w uratowaniu tego pięknego zabytku, który może stać się wielką atrakcją
Mosiny. Niedaleko przecież od tego budynku leży wieża widokowa i studnia
Napoleona. Miejmy nadzieję, że dawny
czar Puszczykowa, Puszczykówka i Ludwikowa nadal będzie trwać.
Poszukuję zdjęć, materiałów archiwalnych, dokumentów, pocztówek z Puszczykowa, Mosiny, Ludwikowa, Osowej Góry
i Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Chętnie rozpocznę współpracę z innymi
pasjonatami naszego pięknego regionu.
Na kontakt czekam pod adresem mailowym: krzyzanskimaciej@gmail.com lub
pod numerem: 508 467 405.
Maciej Krzyżański

Setne urodziny
Pani Kazimiery
100 lat to za mało, można już było śmiało zaśpiewać na urodzinach pani Kazimiery Kurek z Mieczewa. 10 lutego 2014
szacowna jubilatka obchodziła swoje setne urodziny.

Z

tej szczególnej okazji jubilatkę odwiedzili przedstawiciele
mosińskiego samorządu – Zastępca Burmistrza Waldemar
Krzyżanowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Waldemar Waligórski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena
Obst oraz przedstawicielka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z Poznania. Pani Kazimiera oprócz życzeń, kwiatów, upominków
i kosza słodkości otrzymała także listy gratulacyjne od premiera
Donalda Tuska i Burmistrz Gminy Mosina Zofii Springer.
Setna rocznica urodzin stała się także doskonałą okazją do
wspomnień najważniejszych wydarzeń z życia jubilatki. Pani Kazimiera urodziła się 10 lutego 1914 roku w Mieczewie. Tam mieszkała całe swoje życie, zajmowała się domem i prowadziła gospodarstwo rolne.

Opowiadała o swojej ciężkiej pracy na roli, o zmianach, jakie na
przestrzeni lat obserwowała.
Wielkim wsparciem była i jest dla niej rodzina. Jubilatka doczekała się bowiem trójki wnucząt oraz czwórki prawnucząt.
Podczas uroczystości jubilatka nie kryła wzruszenia i radości
z odwiedzin, żartowała, chętnie dyskutowała i opowiadała
anegdoty.
(red.)
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ZARZĄD GŁÓWNY LIGI OBRONY SUWERENNOŚCI
OŚWIADCZENIE
W sprawie obrony krzyża i najświętszych narodowych wartości.
W ostatnim czasie, prowadzona od wielu lat ofensywa środowisk lewackich i libertyńskich, wymierzona w chrześcijańską religię,
kulturę i tradycję, stanowiące ważny składnik tożsamości Narodu Polskiego, w instytucję Kościoła katolickiego i duchowieństwo,
wreszcie w krzyż, który jest symbolem wyznawanej przez większość Polaków wiary, przybrała bardzo na sile. Wspólnota wiernych
była już wcześniej obiektem wściekłych ataków propagandowych i plugawych nagonek medialnych, przypominających najczarniejsze lata walki z religią i Kościołem z okresu PRL-u. Tym razem wojujący ateiści przypuścili atak na krzyż zawieszony (w październiku 1997 roku) w Sejmie, a nowym polem walki o wolność wyznawania naszej religii stała się sala sądowa. Awanturnicy wywodzący
się z Ruchu Palikota podjęli już w 2011 roku w parlamencie próbę przeforsowania decyzji o usunięciu krzyża z sali obrad plenarnych,
ale przegrali ją z kretesem, nie uzyskując poparcia zdecydowanej większości posłów, którzy słusznie ocenili ich inicjatywę, jako przejaw awanturnictwa politycznego. Byli też sprawcami wielu innych skandali, bulwersujących i gorszących polską opinię publiczną.
Natomiast podjęta przez nich walka z krzyżem w Sejmie ma znacznie poważniejszy wymiar, ponieważ chcą w ten sposób stworzyć
precedens, który w przyszłości ma ułatwić im realizację niecnego planu zmierzającego do całkowitego usunięcia chrześcijańskich
symboli religijnych z przestrzeni publicznej naszego kraju. W związku z tym próbują przeforsować swoje chore wizje na salach sądowych, zapowiadają też złożenie pozwu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Dlatego Liga Obrony Suwerenności, w obliczu nasilających się ataków na wszelkie aspekty polskiej religijności, przyjęła z zadowoleniem wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który oddalił powództwo posłów Ruchu Palikota, domagających się usunięcia
krzyża z Sejmu. W uzasadnieniu sąd podkreślił, że krzyż jest symbolem religijnym, ale nie można pomijać jego znaczenia jako symbolu
kultury i tożsamości narodowej oraz, że wolność religijna ma wymiar nie tylko prywatny, ale też publiczny, a więc eksponowanie krzyża
w miejscach publicznych wchodzi w zakres dopuszczalnego uzewnętrzniania uczuć religijnych. Sąd stwierdził ponadto, że obecność
symbolu religijnego w miejscu publicznym, np. w Sejmie, nie narusza swobody sumienia i niczyich dóbr osobistych. Wyrok ten,
w naszej opinii, ma ogromne znaczenie dla wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, ale także dla przedstawicieli innych wyznań,
ponieważ z jednej strony daje nauczkę tym, którzy, nadużywając prawa dla partykularnych celów, chcieli wywołać konflikt społeczny na tle wyznaniowym i w ten sposób zbić kapitał polityczny. Z drugiej zaś przyczynia się do ugruntowania wolności religijnej
w Polsce i wzmocnienia ochrony odwiecznych wartości, zwyczajów, tradycji i kultury naszej narodowej wspólnoty.
Liga Obrony Suwerenności uznaje kultywowanie tradycji i pobudzanie narodowej tożsamości za bardzo ważne zadania służące umacnianiu zwartości i siły Narodu Polskiego. Zwracamy się więc z apelem do wszystkich Polaków o dochowanie wierności narodowym wartościom i o mobilizację w obronie naszych najświętszych symboli. Jeśli bowiem pozostaniemy bierni wobec podłości,
jakiej doświadczyliśmy od osobników niegodnych tego, aby zasiadać w ławach poselskich, to w niedalekiej przyszłości podejmą
oni działania zmierzające do wyrugowania z przestrzeni publicznej wszystkich aspektów polskiej religijności i partiotyzmu, których
przecież nie da się rozdzielić. Dlatego, że jak stwierdził Roman Dmowski: katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem
jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości,
oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu.
Gdańsk, dn. 22 stycznia 2014 r.
Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności
Wojciech Podjacki
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 73 p.1/2
tel. 501 813 770, tel./fax: 58 511 00 11; www.lospolski.pl; e-mail: lospolski@lospolski.pl

tel./fax +48 618 132 181, tel. kom. 609 460 049, 609 208 606
Wizyty umawiane telefonicznie
62-050 Mosina, ul. Kasprowicza 11 - woj. wielkopolskie
www.kompensata-kancelaria.pl

KANCELARIA PRAWNA
- DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

 Obsługa prawna przedsiębiorców,
ASZ AMY
R
P
A
Z
 Doradztwo prawne dla osób fizycznych,
 Dochodzenie odszkodowania od TU w zw. z wypadkami
komunikacyjnymi,
 Prowadzenie postępowania z zakresu służebności przesyłu
– odszkodowania za słupy i linie energetyczne.

list do redakcji
Szanowna Redakcjo!
Od jakiegoś czasu jestem wiernym czytelnikiem Gazety. Uważam, że
bardzo rzetelnie informujecie o wydarzeniach z życia miasta i gminy.
Cenię Was także za reportaże i rozmaite ciekawostki. Dlatego szczególnie lubię czytać artykuły Pana Henryka Pruchniewskiego na tematy historyczne i hobbystyczne. Niestety, ostatni numer Gazety czytałem
z pewnym poczuciem zawodu. Mój niepokój wzbudziła już okładka,
na której zaznaczono tytuł „Wolność przyszła w mroźny, styczniowy
ranek – wspomnienie świadka wyzwolenia Mosiny”. Myślałem, że jest
to może błąd w druku, dlatego zacząłem lekturę Gazety od tego właśnie tekstu. Pan Henryk Pruchniewski relacjonuje w nim wspomnienia Stanisława Rybarczyka z 25 stycznia 1945 roku. Sama relacja jest
bardzo ciekawa, jednak niepokojące jest użycie słowa „wyzwolenie”

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” rozpoczyna Akcję Pomocy dla RCA.
W Republice Centralnej Afryki trwa wojna domowa. Ofiarą bratobójczych walk pada ludność cywilna. Ci, którym udaje się ujść z życiem
zostają pozbawieni dachu nad głową, żywności, leków. Z obawy
przed rozkradzeniem paczek pomoc będzie wysyłana z Fundacji za
pośrednictwem Poczty Polskiej do Kamerunu. Tam paczki będą dzielone między misjonarzy z Republiki Centralnej Afryki stosownie do
potrzeb ich podopiecznych – tak jak odbywało się to do tej pory. Cały
czas trwają również ustalenia z Dowództwem Operacyjnym, czy pomoc będzie możliwa za pośrednictwem polskich żołnierzy.
Misje to nie tylko kościoły. Przy misjach zawsze powstają szkoły, przedszkola, przytułki lub punkty medyczne. Często są to jedyne
sprawnie działające instytucje w pogrążonych w chaosie krajach.
Misjonarze nie tylko głoszą ewangelię, ale głównie świadczą o niej
swoimi czynami. Przywiązują się do swoich podopiecznych i nie zostawiają ich w potrzebie. Tym razem również zdecydowali się zostać
ze swoimi parafianami.
Jak można pomóc ofiarom wojny W RCA?
- wpłacając dowolną, najmniejszą nawet kwotę na konto Fundacji
z dopiskiem „Pomoc misjonarzom w RCA”, Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”
ul. Grunwaldzka 86, 60-311 Poznań
09 1090 2255 0000 0005 8000 0192
- kupując i dostarczając do Fundacji: środki opatrunkowe, plastry,
leki przeciwbólowe, witaminy, mydło w kostkach. Rzeczy można
przynosić do siedziby Fundacji przy ul. Grunwaldzkiej 86 w Poznaniu.
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w kontekście wkroczenia Armii Czerwonej do Mosiny. Owszem, był to
koniec niemieckiej okupacji. Rozumiem, że naoczni świadkowie tych
wydarzeń widzieli to jako wyzwolenie. Pytanie jednak, czy na pewno było to „wyzwolenie” i „wolność”. Sądząc po ofiarach krwawego
okresu stalinizmu, zdecydowanie nie. 25 stycznia 1945 roku Mosina znalazła się po prostu pod nową okupacją. Nie chcę wymieniać,
w jakich makabrycznych okolicznościach ginęli Polacy po nastaniu
tej nowej okupacji. Sowieci weszli tutaj na obiecane im wcześniej tereny, odbierając nam suwerenność. Haniebne jest także to, że nadal
mamy w Mosinie ulicę 25 stycznia, czyli uczczenie kolejnej rocznicy
sowieckiego podboju. Zostawiam to Redakcji oraz Czytelnikom pod
rozwagę. Panu Henrykowi życzę natomiast dalszych owocnych tekstów i odkrywania przed czytelnikami kolejnych ciekawostek z historii
gminy.
A.S.

- można również zostać wolontariuszem Fundacji i pomóc przy
pakowaniu i obszywaniu płótnem paczek z pomocą humanitarną
- można przekazać swój 1% podatku KRS 0000039129 wpisując w rubryce cel szczegółowy:
„Pomoc misjonarzom w RCA”
Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” od 22 lat
niesie pomoc polskim misjonarzom. Wysyłamy leki, środki opatrunkowe w najdalsze zakątki świata. Nasi lekarze niosą pomoc najuboższym pacjentom misyjnych szpitali i przychodni. Pomoc do RCA była
wysyłana już w 2002 r., była to pomoc medyczna w postaci środków
opatrunkowych do misyjnych szpitali i przychodni. W marcu 2002 r.
zorganizowano wyjazd zespołu chirurgów kierowanego przez prof.
Michała Drewsa z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu do Rafai. Podczas wyprawy nazwanej „Operacją Bangassu 2002” poznańscy chirurdzy przyjęli łącznie około 800 pacjentów.
Justyna Janiec-Palczewska
Fundacja Pomocy Humanitarnej
„Redemptoris Missio"
ul. Grunwaldzka 86
60-311 Poznań
tel. 61 8621321

www.medicus.ump.edu.pl
NIP 779-14-97-241
polub nas na fb

www.facebook.com/fundacja.redemptorismissio

reklama
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Zespół muzyczny

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

Tel. 608-072-021
lub

505-337-790

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

Ortopedia i Chirurgia
Urazowa
Puszczykowo
ul. Kasprowicza 23
tel. 61 8133 409
601 862 327
przyjęcia:

wtorki od godz 15.00
po uzgodnieniu telefonicznym

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

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

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

TRANS PATAN
Firma Transportowa
ze Stęszewa
zatrudni

KIEROWCĘ
w transporcie
międzynarodowym
i krajowym kat. C+E
kontakt:
0048 61 813 51 61

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

ogłoszenia drobne
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SPRZEDAM VW Passat B6 1,9 TDI rocznik
2005, stan bardzo dobry, bogate wyposażenie
cena 28 500, tel. 602470518.
SPRZEDAM słomę w balotach 120x120 cm,
żytnią, pszenżytnią, jęczmienną (ok. 280 balotów) tel. 667282107.
SPRZEDAM tanio camping 1 oś, 2, 3 osoby
tel. 667282107.
WYNAJMĘ 3-pokojowe mieszkanie, powierzchnia około 60 m2 w Puszczykowie lub
Puszczykówku. 691 750 781.

SZUKAM pracy mam lekki stopień niepełnosprawnosci. Mam 32 lata. Kontakt:
julia1812.81@o2.pl
ZATRUDNIĘ mężczyznę do pracy dorywczej przy produkcji ramek do zdjęć.
Więcej informacji pod numerem 692662-460.
SPRZEDAM używane ciuszki od rozmiaru S do XL. Ceny od 10 zł stan bardzo
dobry. Zainteresowane osoby chętnie zaproszę do siebie w celu przymiarki i dokonania wyboru i zakupu, jeśli coś przypadnie do gustu.
SPRZEDAM dom wolnostojący okolice
Buku – Sędzinko z 2011 r. na działce 827
m kw. Powierzchnia domu 184,80 m kw.
(w tym garaż). Cena 199 tys. zł do negocjacji. Zapraszam do obejrzenia i konkretnej rozmowy. Ewelina, tel. 507 808 370.
SZUKAM miłej pracy jako opiekunka niania. Jestem młodą osobą, wesołą, uczciwą, bez nałogów. Bardzo lubię dzieci.
Opieka i zabawa z nimi sprawia mi dużo
radości, opiekowałam się już 2. dzieci wieku 3 i 6 lat. Mogę zaprowadzać do szkoły
i odbierać .Wiek dzieci od 2,5 w zwyż.

na przerobić na gaz ziemny, woda ciepła
na gaz ziemny, kablówka, internet Netia,
1 pokój, kuchnia i łazienka razem z wc,
całość ma 38 m kw. Tel. 516789387. Cena
79000 tys.
POSZUKUJĘ działki (do 600 m kw.) nad
jeziorem w Dymaczewie w cenie do 25
tys. zł. 32pablo@op.pl.
POMOC drogowa? Jeżeli będziesz jej
poszukiwał, zaglądnij do nas i skorzystaj z naszej bogatej oferty. Kontakt:
www.pomocdrogowa.w.poznaniu.pl Tel.
600960987.
FIRMA sprzątająca poszukuje Pań do
sprzątania w Szpitalu w Puszczykowie.
Zainteresowane osoby zapraszamy osobiście do szpitala od pon.-pt. w godzinach 08.00-16.00.
POŻYCZKA na dowód, Komorniki, Stęszew, Dopiewo. Sprawdź naszą ofertę: Pożyczki już od 300 do 10000 zł. Zadzwoń:
600-400-299 lub 600-400-126.Provident
Polska S.A.
ODTRANSPORTOWANIE sprzętu w
każde miejsce w Polsce oraz Europie to
dla profesjonalnej firmy żaden problem.
Jednak warto podkreślić, jak ważny, dla
bezpieczeństwa Państwa maszyn jest
termin „firmy profesjonalnej”. Transport
pojazdów szybko i solidnie 24h:. Tel.: 604999-084. www: http://pomocdrogowapoznan.biz.
FIRMA pożyczkowa Profi Credit oferuje
łatwo dostępne pożyczki, spłaty raz w
miesiącu na konto bankowe. Minimum
formalności, nasz doradca odpowie na
wszystkie pytania. nr tel. 508589487.

trzebne materiały. Zapraszam wszystkich
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Kontakt: paula1231@poczta.fm, 516 350 435.
NAPRAWA sprzętu fotograficznego Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, Panasonic, Leica, Samsung. Serwis dla amatorów i profesjonalistów. FOTOSERWIS,
ul. Piekary 16, 61-832 Poznań. Telefon:
618539250. www.fotoserwispoznan.pl.
PILNIE poszukuję osoby chętnej do opieki nad bliźniakami 2,5 lat ok. 4 h dziennie
(pn.-pt.) w Puszczykowie. Tel. 603 033 153.
SPRZEDAM 3. pokojowe mieszkanie
własnościowe w Czempiniu. Tel. 787–
627–228.
4-OSOBOWA grupa z kilkuletnim doświadczeniem pracy w Niemczech jako
betoniarz zbrojarz, z własnym autem podejmie prace od zaraz! Tel 516675628.

Usługi kominiarskie
Robert Janik
tel. 888 608 201
 czyszczenie i udrażnianie przewodów komi-

nowych dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych
 wykonywanie odbiorów przewodów kominowych
 czyszczenie kominków i pieców kaflowych
 przeprowadzanie okresowych kontroli stanu
technicznego przewodów

FIRMA SPRZĄTAJĄCA
poszukuje osób
do sprzątania szpitala w Puszczykowie

MAM na sprzedaz dom o powierzchni 450 m kw. powieszchni użytkowej.
W sumie działka posiada 875 m kw. Pilne.
Cena 420000 do negocjacji, miejscowość
Rogalinek, kontakt 880-229-358.

POSZUKUJĘ nieruchomości o powierzchni od 500 m kw. w górę w Mosinie
na prowadzenie działalności gospodarczej-usługowej. Jestem zainteresowana
najmem lub kupnem. mandolinaa@o2.pl.

Godziny pracy: 06:00-14:00 i 14:00-22:00
pon. - nd. wolne wg grafiku
Kontakt: osobiście
ZOZ Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11
FIRMA IMPEL (pomieszczenia biurowe w piwnicy)
w godz. 08:00-15:00

SPRZEDAM kawalerkę w centrum miasta, mieszkanie znajduje się na parterze,
okna pcv, ogrzewanie piec kaflowy, moż-

JESTEM studentką UŁ, korepetycji udzielam od kilku lat. Posiadam więc doświadczenie w pracy z dziećmi, zapewniam po-

UMOWA ZLECENIE
7,20zł /h brutto

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

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna).
WSPÓŁPRACA: Jan Bylczyński, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak,
Wojciech Czeski, Tomasz Zgrzeba.
Opracowanie techniczne i graficzne: 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.
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ı,,RAMPA®®
tel. 61 633 61 04
602 554 258
606 767 414

23 lata współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym SA
Ceny 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.

Lokal na parterze

100 m2
(z możliwością podziału)

do wynajęcia

Mosina
ul. Wawrzyniaka 9

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