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Obecna kadencja Rady Miasta 

Puszczykowa od ponad trzech 

lat uchwala kontrowersyjne  wydatki 

z budżetu miasta. Chciałbym się po-

dzielić moimi przemyśleniami po po-

siedzeniu komisji tematycznych i po 

kwietniowej sesji Rady Miasta. Jak 

wiadomo budżet naszego miasta jest 

bardzo mały i każdy wydatek powinien 

być starannie przemyślany i przedys-

kutowany. Niestety włodarze Puszczy-

kowa nie przejmują się racjonalnymi 

wydatkami. Dokonują lekkomyślnych 

zakupów i dotacji często pod wpły-

wem chwili. W tym artykule chciałbym 

opisać tylko kilka mocno kontrowersyj-

nych wydatków. 

Pierwszym z nich jest zakup budynku 

na Rynku. Oferta sprzedaży obiektu „wi-

siała” na największym portalu aukcyj-

nym przez kilka miesięcy. Niestety nie 

było chętnych na zakup. Jeden z urzęd-

ników wypatrzył nagle ofertę. Rada 

Miasta w grudniu 2012 roku bez więk-

szej dyskusji wyraziła zgodę na zakup 

obiektu. Zdecydowano o przeznacze-

niu budynku na „Książnicę XXI wieku”. 

Niestety obiekt – mimo że nowy – wy-

magał generalnego remontu. Włodarze 

miasta nie przejęli się faktem, że stropy 

obiektu są za słabe. Podjęto prace bu-

dowlane – wyburzono ściany i wybudo-

wano je na nowo. Wzmocnione zostały 

stropy, za poważne pieniądze.  Więk-

szość okien nadawała się do wyprosto-

wania, gdyż były krzywe lub po prostu 

trzeba było je wymienić.  Nowa biblio-

teka jest obiektem bardzo małym. Jed-

nak ostatnie „Echo Puszczykowa” poin-

formowało, że będą się w „Książnicy XXI 

wieku” odbywać „imprezy kulturalne, 

w których będą mogli uczestniczyć 

wszyscy mieszkańcy naszego miasta”. 

Ciekawe gdzie? W sali konferencyjnej 

która liczy 14 metrów kwadratowych? 

Na komisji tematycznej zwróciłem uwa-

gę, że drewna na fasadzie są popękane. 

Urzędnicy  zgodzili się z moją uwagą, że 

naprawa nie jest uwzględniona w prze-

targu. Zwróciłem również uwagę, że 

nie będzie możliwy dostęp do toalety 

dla niepełnosprawnych, bo w miejscu 

chodnika jest parking. Okazało się, że 

trzy cenne miejsca parkingowe na Ryn-

ku zostaną zlikwidowane – za co my za-

płacimy.  Nowa biblioteka i inwestycje z 

tym związane kosztowały miasto grube 

miliony złotych i przyczynią się do za-

tłoczenia już zatłoczonego Rynku. Za-

miast „Książnicą XXI wieku” okazała się 

„Misiem XXI wieku” 

Drugim lekkomyślnym wydatkiem 

w ostatnich dniach jest dotacja na zakup 

samochodu dla OSP. W dniu 7 kwietnia 

2014 roku odbyła się Komisja Budżetu 

i Rozwoju Miasta. Jednym z kilku punk-

tów omawianych na posiedzeniu był 

wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej, 

dotyczący dofi nansowania z budżetu 

miasta zakupu samochodu ratowniczo-

gaśniczego lekkiego ze zbiornikiem 

200 litrów za 155 tysięcy złotych (w tym 

46 tysięcy ze środków miejskich). Miałem 

kilka zastrzeżeń pod adresem projektu 

dofi nansowania zakupu samochodu dla 

OSP. Pierwszym z nich był szybki termin 

na podjęcie decyzji. OSP chce pozyskać 

dofi nansowanie z Programu Rozwoju 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiel-

kopolsce na lata 2012-2020”. Czyli jak 

sama nazwa programu mówi, można się 

ubiegać o dofi nansowanie w przyszłym 

bądź kolejnych latach. Tymczasem pre-

zes OSP chce złożyć wniosek o dotację 

już w tym roku. Termin składania wnio-

sku przypadał na 8 kwietnia 2014 roku, 

czyli jeden dzień po posiedzeniu komi-

sji. Tak krótki termin sprawia, że decyzję 

trzeba było podejmować szybko, a po-

śpiech jest na ogół złym doradcą. Komi-

sja i Rada Miasta zaopiniowała wniosek 

pozytywnie, co według mnie jest działa-

niem „na szybko”. Zakup nowego wozu 

powinien teraz być spokojnie omówio-

ny i wpisany ewentualnie do budżetu na 

rok 2015. 

Sprawa druga z tym zakupem zwią-

zana. Prezes OSP stwierdził, że nie bę-

dzie wykupywane ubezpieczenie AC na 

nowy samochód. To bardzo ryzykowna 

decyzja. Wypadki się zdarzają (nawet 

strażakom). Łatwo sobie wyobrazić, co 

się stanie, jeśli w czasie dojazdu na ak-

cję, w pośpiechu, dojdzie do wypadku 

i zniszczenia pojazdu.  Kto sfi nansuje 

naprawę, jeśli AC nie będzie wykupio-

ne? Kolejna sprawa: przecież nowego 

wozu nie można trzymać „pod chmur-

ką”. Obawiam się, że w czasie zimy 

wóz nie będzie mógł być używany ze 

względu na temperaturę. Zwróciłem 

na to uwagę podczas posiedzenia ko-

misji. Potwierdził to prezes OSP, któ-

ry powiedział, że samochód taki musi 

być przechowywany w odpowiednich 

warunkach, bądź można użyć grzałki 

w celu podwyższenia temperatury pojem-

nika (rozwiązanie tymczasowe, brzmią-

ce kuriozalnie i nie wiem czy zgodnie 

z przepisami). W Polsce temperatury mi-

nusowe są często przez pięć miesięcy, 

więc utrzymanie takiego wozu będzie 

bardzo kosztowne – prąd kosztuje. Kto 

sfi nansuje ogrzewanie grzałką samo-

chodu? Podatnicy.  Zakup nowego wozu 

strażackiego niejako obliguje więc mia-

sto do budowy remizy, gdyż nowy sa-

mochód ratowniczy postawiony „pod 

chmurką” szybko ulegnie zniszczeniu. 

Prezes OSP przedstawił plan budowy 

remizy strażackiej za prawie 800 tysięcy 

złotych. Mówił o możliwości pozyskania 

na ten cel środków zewnętrznych, ale 

wolałbym znać pewniki, a nie tylko moż-

liwości. Puszczykowa nie stać w dzisiej-

szej sytuacji budżetowej na budowę re-

mizy, ani na istotne jej dofi nansowanie.

W naszym mieście są ważniejsze wy-

datki takie jak budowa dróg i chodników. 

Wielu mieszkańców nieutwardzonych 

ulic, takich jak Bałtycka, Grunwaldzka, 

Reymonta czy Polna czeka od lat na pra-

ce budowlane. Przez wiele jeszcze lat 

to te wydatki powinny być dla radnych 

i burmistrza priorytetowymi. Budżet 

naszego miasta jest skromny i każdy 

wydatek powinien być starannie prze-

dyskutowany i przemyślany.  Niestety 

rządzący miastem mało takimi rzeczami 

się przejmują. Wolą zabłysnąć stawiając 

sobie pomniki w postaci budynku na 

Rynku czy dofi nansowując koalicjanta 

zakupem wozu strażackiego lub budo-

wą remizy strażackiej.  

Maciej Krzyżański,

radny Rady Miasta Puszczykowa

Denerwuje mnie lekkomyślne wydawanie 
funduszy publicznych

felieton 3
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W dniach od 8 do 10 maja kilkudzie-

sięciu dziennikarzy z mediów ka-

tolickich i świeckich z całego kraju przy-

słuchiwało się kolejnej debacie z  cyklu: 

„Kościół bez tajemnic”, które od ośmiu lat 

odbywają się w  licheńskim sanktuarium 

maryjnym. Przewodnim tematem tego-

rocznego spotkania była kwestia reakcji 

Kościoła w sytuacjach kryzysowych.

Podział plemienny

Zabierający często głos w  mediach o. 

Paweł Gużyński w  swoim wystąpieniu 

w  Licheniu ubolewał, że  Kościół w  Pol-

sce nie radzi sobie w sytuacjach kryzyso-

wych, czego – jak zaznaczył   – modelo-

wym przykładem jest reakcja na pedofi lię 

wśród duchownych.

„Kościół wypiera negatywne informa-

cje o  złym zachowaniu swoich przed-

stawicieli. Odsetek księży, którzy  wierzą, 

że pedofi lii w Kościele nie ma, jest duży. 

Powtarzają oni, że  to tylko wymysł nie-

życzliwych Kościołowi mediów” – mówił 

o. Gużyński.

Zdaniem przeora łódzkich dominika-

nów, powodem tzw. „zamiatania spraw 

pod  dywan” w  przypadku skandali oby-

czajowych, jest głęboko zakorzeniony 

wśród duchownych „uproszczony obraz 

świata” oraz  niezrozumienie przez nich 

roli i powinności mediów.

„W polskim Kościele dominuje uprosz-

czony podział plemienny. Dla wielu 

księży w  Polsce istnieją »obcy« i  »swoi«, 

»nasi« albo »wrogowie«, nie ma form po-

średnich. Tych obcych traktuje się jako 

wrogów i  dlatego trzeba się przed  nimi 

strzec. I  jeżeli ksiądz rozpoznaje media 

jako obcych – a tak często jest – to będzie 

je zwalczał” – mówił o. Gużyński.

Dominikanin narzekał, że  wśród pol-

skiego kleru „zakorzeniona jest teoria 

spisku w każdej dziedzinie” oraz „bardzo 

mocno tępiona jest odmienność i  gdy 

ktoś wypowiada odmienną opinię to jest 

zaraz zdrajcą Kościoła”. „Trzeba unikać 

syndromu, że przyznanie się do winy, go-

dzi w prawdę objawioną” – apelował.

O. Gużyński narzekał również, że  me-

dia katolickie „nie pełnią wobec instytucji 

Kościoła roli kontrolnej”. „I to  jest coś, co 

powinniśmy zmienić” – apelował domini-

kanin.

Sensacja też dobra

Zakonnikowi wtórował redaktor na-

czelny portalu Fronda.pl, red. Tomasz 

Terlikowski, który  zarzucał, iż „ludzie Ko-

ścioła często oczekują od  dziennikarzy, 

że  powodowani rzekomą troską o  Ko-

ściół, nie będą informować o gorszących 

zachowaniach osób duchownych”.

„Taka postawa byłaby jednak sprzeczna 

z powołaniem zawodu dziennikarskiego, 

a także sprzeczna z właściwym rozumie-

niem troski o Kościół. Pisanie nieprawdy 

czy lukrowanie nie służy Kościołowi” – 

podkreślił publicysta.

Prelegent bronił także sensacyjnej wy-

mowy materiałów dziennikarskich, które 

opisują skandale obyczajowe w Kościele.

„Jeśli się nie użyje ostrego i  sensacyj-

nego języka, to problem nie przebije się 

„Miedzy sensacją a odpowiedzialnością”
– to temat ogólnopolskich warsztatów dla dziennikarzy, które odbyły się w sanktuarium maryjnym w Licheniu. 

Mieliśmy zaszczyt w nich uczestniczyć.

Janina Ochojska

do opinii publicznej. Mechanizm ten kry-

je w sobie zagrożenia i może stanowić dy-

lemat etyczny, ale skandalizacja jest cza-

sem jedynym sposobem, żeby  o  czymś 

powiedzieć” – uznał Terlikowski.

Nie chodzi o lojalność korporacyjną

O  potrzebie współpracy ludzi Kościo-

ła z  mediami w  sytuacjach kryzysowych 

mówił z  kolei o. Marcin Mogielski. Prze-

or gdańskich dominikanów omówił ten 

problem na  przykładzie dwóch wyda-

rzeń w  tamtejszym klasztorze, które 

miały miejsce w  ubiegłym roku: odej-

ście z  Zakonu o. Jacka Krzysztofowicza 

oraz aresztowanie jednego z zakonników 

po  oskarżeniu go o  gwałt. W  obu tych 

przypadkach gdańscy dominikanie nie 

próbowali zatuszować spraw, lecz odważ-

nie powiadomili o nich opinię publiczną.

Nawiązując do głośnego odejścia z Za-

konu Dominikanów o. Krzysztofowicza, 

o. Mogielski tak tłumaczył ujawnienie 

tego wiernym: „Uznaliśmy, że  ludzie 

mają prawo do tego, żeby dowiedzieć się 

o tym od nas. Postanowiliśmy nie uciekać 

przed  prawdą, ale  przyznać się do  tego, 

co się stało”.

„Gdy nasz inny współbrat został aresz-

towany pod  zarzutem gwałtu na  mło-

dej dziewczynie – stanęliśmy po  stronie 

ofi ary: zaoferowaliśmy jej pomoc psy-

chologiczną i prawną. Nie unikaliśmy też 

kontaktów z  mediami, ale  staraliśmy się 

uczciwie i  otwarcie mówić o  całej spra-

wie” – opowiadał o. Mogielski o bulwer-

sującym zdarzeniu z  sierpnia zeszłego 

roku.

Według przeora gdańskiego klasz-

toru, „dzięki temu, że  nie uciekaliśmy 

przed dziennikarzami, ale byliśmy szcze-

rzy, sprawa szybko zniknęła z medialnych 

czołówek”.

„W takich sytuacjach potrzebna jest 

współpraca z  mediami, żeby  razem sta-

nąć po stronie ofi ary, Kościoła, ale  także 

i  krzywdziciela. My naszemu bratu też 

usiłowaliśmy pomóc, ale  nie próbowa-

liśmy go kryć, bo jako dominikanie nie 

mamy lojalności korporacyjnej” – stwier-

dził o. Mogielski.

 

Samochód proboszcza

W licheńskich warsztatach uczestniczył 

też dyrektor dominikańskiego Wydaw-

nictwa „W drodze” o. Wojciech Prus, któ-
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ry w swoim wystąpieniu mówił na temat 

fi nansów w Kościele.

Zdaniem o. Prusa, który  przez osiem 

lat był syndykiem – czyli odpowiadał 

za sprawy ekonomiczne – w Polskiej Pro-

wincji Zakonu Kaznodziejskiego, „ludzie 

nie oczekują od księży, by byli oni biznes-

menami, ale  przede wszystkim specjali-

stami od spraw duchowych”.

„Jeżeli parafi anie mówią, że ich proboszcz 

nie powinien jeździć tak drogim samocho-

dem, to należałoby ich posłuchać, bo to jest 

głos proroczy. Ludzie bowiem czują, kiedy 

zarządzając dobrami kościelnymi służymy 

Bogu, a kiedy celem są pieniądze. Jeżeli pie-

niądze stają się celem, to ludzie zaczynają 

protestować” – przekonywał o. Prus.

Razem dla dobra

Licheńska konferencja była już ósmą 

z  cyklu „Kościół bez tajemnic”. Jej głów-

nym organizatorem jest Biuro Prasowe 

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej 

w  Licheniu Starym, a  współorganizato-

rem od  kilku lat dominikański miesięcz-

nik „W drodze”.

„Warsztaty są doskonałym narzędziem 

do  pokazania, jak Kościół i  media mogą 

razem pracować dla wspólnego dobra, 

służąc prawdzie – także prawdzie trudnej, 

z  którą często nie chcemy się zmierzyć” 

– mówił marianin ks.  Piotr Kieniewicz, 

rzecznik prasowy licheńskiego sanktu-

arium.

W warsztatach wzięła także udział sze-

fowa Polskiej Akcji Humanitarnej, Janina 

Ochojska.

 (dominikanie.pl)

W Hotelu Szablewski, w Dymaczewie Nowym, 25 kwiet-

nia br. odbyło się kolejne spotkanie branży turystycznej, w 

którym na zaproszenie Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina 

– Waldemara Krzyżanowskiego  wzięli udział także przed-

stawiciele mosińskich fi rm reprezentujących inne branże. 

Tematem przewodnim było omówienie rozpoczęcia dzia-

łalności stowarzyszenia przedsiębiorców. Najważniejsze  

zagadnienia formalno-prawne związane z rejestracją stowarzy-

szenia, przygotowaniem dokumentow oraz możliwościami do-

tacji dla organizacji zostały omówione przez pracownika Cen-

trum PISOP z Poznania- Katarzynę Sulejewską, której serdecznie 

dziękujemy za udział, prezentację tematu  i wsparcie przy orga-

nizacji spotkania.

Skąd pomysł na stowarzyszenie? Inicjatywa powołania sto-

warzyszenia przedsiębiorców ma na celu  zebranie wypraco-

Spotkanie
przedsiębiorców

wanych do tej pory pomysłów, inicjatyw i wprowadzenie ich w 

życie oraz wyznaczenie nowych obszarów współpracy miedzy 

różnymi sektorami. Aby tak  się stało, w większości przypad-

ków niezbędne jest istnienie wspomnianego stowarzyszenia, 

które otwiera wiele możliwości pozyskania dofi nansowania na 

realizację różnorodnych działań i wzajemną promocję podej-

mowanych inicjatyw na terenie gminy Mosina. Pomysł został 

jednomyślnie przyjęty przez wszystkich uczestników spotkania. 

Kolejnym etapem będą prace związane z przygotowaniem od-

powiednich dokumentów i założeniem stowarzyszenia. 

O postępach prac będziemy informowali na bieżąco. Przed-

siębiorców, którzy chcieliby docelowo przystąpić do nowopow-

stającego stowarzyszenia, zapraszamy do współpracy.

Ponadto podczas spotkania zostały omówione sprawy bieżą-

ce związane m.in. z możliwościami szkoleń i współpracy między 

działającymi na terenie gminy podmiotami czy naborem ogło-

szonym w ramach programu LEADER i konkursami dla przedsię-

biorców i stowarzyszeń. Uczestnicy reprezentujący branżę tury-

styczną otrzymali także materiały informacyjno-promocyjne na 

rozpoczynający się sezon. 

Składamy podziękowania Hotelowi Szablewski za zaprosze-

nie i pomoc w organizacji spotkania. Dziękujemy  także wszyst-

kim przedsiębiorcom za liczny i aktywny udział.                        K.A.
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Z Mosiny na Polską
Stację Antarktyczną (cd.)
Mieszkaniec Mosiny - Emil Kasprzyk (rocznik 1985, absolwent Politechniki Po-

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

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

głównym zadaniem w Polskiej Stacji Arktycznej im. Henryka Arctowskiego jest 

utrzymywanie komunikacji stacji z resztą świata.

PTS na tle statku podczas przeladunku

Cieśnina Bransfi elda to cieśnina od-

dzielająca archipelag Szetlandów 

Południowych od półwyspu Antarktycz-

nego, o średniej szerokości 110 km i dłu-

gości 280 km. Z dna cieśniny wznoszą się 

dwie góry wulkaniczne. Jedna okresowo 

czynna, Deception Island i druga – Brid-

geman Island.

Kwiecień rozpoczął się tym samym, 

co marzec, a zakończył wyczekiwaniem 

i trochę małą nerwówką, bo nikt nie wie-

dział, kiedy będzie statek Polar Pionee. 

Dopiero na początku miesiąca, gdzieś 

koło 3-go, dostaliśmy potwierdzenie od 

kapitana statku: „Będziemy o 8 rano, jeśli 

pogoda pozwoli. Bądźcie gotowi". Wte-

dy wszystko okazało się jasne. Mieliśmy 

jeszcze kilka dni na to, aby pożegnać się

z letnikami. W pierwszą niedzielę mie-

siąca zrobiliśmy sobie małe pożegnanie. 

We wtorek okazało się, że jednak statek 

będzie 9 kwietnia, bo pogoda pokrzyżo-

wała plany. Ale już w nocy z 8 na 9 kwiet-

nia pojawił się Polar Pioneer i umówili-

śmy się, że zaczynamy przeładunek o 9 

rano. Tuż po przyspieszonym śniadaniu 

zabraliśmy się do pracy. Każdy dostał 

swoje zadanie do wykonania. Trzy oso-

by na PTS, trochę na ląd do ładowania, 

kilka osób już na statek i dwie osoby do 

Zodiaka, żeby obstawiać PTS – do czego 

zostałem wybrany. W ciągu czterech go-

dzin załadowaliśmy cały sprzęt, śmieci, 

bagaże wcześniejszej wyprawy, próbki 

i wiele, wiele sprzętu na pokład statku. 

W międzyczasie na naszą stację zeszła 

grupa osób z ukraińskiej stacji „Vernad-

sky”, która jest obsługiwana przez tę samą 

fi rmę, która nas obsługuj (ze swojej sta-

cji byli zabrani przed dwoma dniami). 

Na koniec jeszcze szybkie pożegnanie 

z letnikami na statku i załogą Polar Pio-

neer'a. I zostało nas już tylko siedmiu.  

Przez następnych kilka miesięcy będzie-

my pilnować stacji. Wróciliśmy na ląd, 

cały sprzęt pochowaliśmy do hal. Wraca-

jąc do głównego budynku, widzieliśmy 

odpływający statek. Od tego momentu 

wyraźnie czuło się pustkę na stacji, jed-

nak bardzo szybko ją wypełniliśmy! Polar 

Pioneer dostarczył nam świeżą żywność. 

Niestety, prawie wszystkie świeże warzy-

wa nadawały się do wyrzucenia, a tak na 

smak „nowalijek” liczyliśmy... Cóż, czas 

bez świeżych warzyw wydłuży się do li-

stopada. Żeby nie męczyć się w małych, 

ciasnych pokoikach stacji, zaanektowali-

śmy sobie po drugim pokoju z przezna-

czeniem na szafy. Prawie każdy ma dwa 

pokoje, a co za tym idzie, o wiele więcej 

miejsca, co tutaj jest jednym z najwięk-

szych utrapień. Pokoje mają powierzch-

nię mniejszą niż 5 m2, wygodne łóżko, 

szafki i biurko. Dodając do tego krzesło, 

miejsca na egzystencję nie ma za wiele, 

a każdy z nas wziął bardzo dużą ilość rze-

czy i różnego rodzaju sprzęt. Dodatkowe 

miejsce na przechowywanie tego typu 

rzeczy jest bardzo dobre i daje więcej 

przestrzeni do życia. 

Wyjazd letników wiązał się jeszcze 

z jedną największą zmianą, od tej pory nie 

mamy kucharza na stacji. Wszystkie posił-

ki teraz przygotowywać będzie dyżurny, 

który zmienia się każdego dnia. Wychodzi 

na to, że raz na tydzień każda osoba ma 

dyżur. Trzeba testować swoje zdolności 

kucharskie (lub ich brak) na kolegach... 

Na statku poza warzywami w pakunkach 

były też rzeczy niezbędne do napraw na 

stacji. Te rozpoczęliśmy od razu jak tylko 

pozwoliła pogoda. 15 kwietnia przyroda 

zrobiła nam następną niespodziankę. Po 

krótkim okresie wietrznym, pogoda się 

uspokoiła, a  bezchmurne niebo pozwoliło 

nam na oglądanie w pełnej krasie całkowi-

te zaćmienie księżyca. 

Późniejszy okres był już czasem przy-

gotowywania Świąt Wielkanocnych. Małe 

porządki, trochę więcej w kuchni i nawet 

się nie obejrzeliśmy jak nadeszły. Dzień 

przed Świętami zasypało nas śniegiem 

i mieliśmy białe Święta Wielkiej Nocy. 

W sobotę wielkanocną, późnym wieczo-

rem udaliśmy się do kapliczki koło latarni 

ze święconką. Zaprosiliśmy również na-

szych przyjaciół z brazylijskiej stacji, jed-

nak mieli już inne plany – płynęli na argen-

tyńską stację Carlini, więc ich odwiedziny 

przesunęliśmy na inny termin. W pierwszy 

i drugi dzień świąt pogoda nas rozpiesz-

czała, dlatego w większości spędziliśmy 

je na nartach lub próbując swoich sił 

wspinaczkowych w pobliżu stacji. Już od 

dłuższego czasu dni się robią coraz krótsze 

i okazji do pobytu na powietrzu nie ma aż 

tak dużo. Tuż po świętach, jak pogoda po-

zwoliła, zrobiliśmy monitoring na Demey'u. 

Niestety, monitoring jest coraz trudniej-
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Grupa zimujaca

Wschód słońca widziany ze stacji

szy ze względu na pogodę. Coraz rzadziej 

udaje się wypłynąć na zatokę pontona-

mi, a ilość śniegu jest za mała, żeby udać 

się skuterami śnieżnymi. Jak na początek 

jesieni, pogoda jest dość dziwna. Wy-

obrażałem sobie, że po zakończeniu lata 

przysypie nas śniegiem. Pomijając kilka 

mocniejszych opadów śniegu, większość 

opadów w kwietniu to był deszcz, który od 

razu topił cały leżący śnieg. Temperatury 

utrzymywały się mocno powyżej 0 stopni. 

Czasem, gdy wiatr miał kierunek od strony 

Ameryki Południowej, temperatura do-

chodziła nawet do +6 stopni Celsjusza. 

Jednak przyroda bardzo się zmieniła 

z końcem lata. Nie ma już z nami pingwi-

nów, tuż za nimi jako dobrzy i źli towarzy-

sze wyruszyły wydrzyki. Na koniec mie-

siąca zostały już tylko pojedyncze sztuki, 

próbujące coś wyżebrać z naszej kuchni, 

co im się nie udawało, bo bardzo trudno 

zmienić kilkuletnie przyzwyczajenia pta-

ków. Słoni morskich już dawno nie ma, 

odpłynęły. Pozostały jeszcze tylko nielicz-

ne uchatki, co jakiś czas kładą się w oko-

licy stacji  i delikatnie warcząc, dają znak 

o swojej obecności. Z miejsca jeszcze nie 

ruszyły się petrele. Ich młode jeszcze nie 

umieją latać, dla nich czas na długą po-

dróż w cieplejsze regiony dopiero nadej-

dzie.. Ale za to pojawiły się nowe zwierza-

ki – pochwodzioby – małe białe ptaszki, 

wyglądające jak krzyżówka gołębia z kurą. 

Kilka sztuk pojawiło się w okolicach stacji. 

Siadają na dachach i patrzą, co się u nas 

dzieje. Nie czują strachu przed nami, cie-

kawie zaglądają, jakby zastanawiały się, co 

ludzie tutaj porabiają. Aż trudno uwierzyć, 

ale to będą nasi nieliczni towarzysze przez 

całą zimę. A nasi towarzysze na Polar Pio-

neerze już dawno są po wizycie w Argen-

tynie, i zmierzają w stronę domu...

Emil Kasprzyk

W sobotę 24 maja, w ramach reali-

zowanego w Mosinie przez Gru-

pę Inicjatywną Baranówko projektu pod 

nazwą,, Literackie Ty-Ta-Te” z etiudą te-

atralną pt.,, Król Maciuś w Afryce” wystąpi 

Teatrzyk Kółeczko ze Specjalnego Ośrod-

ka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza 

Korczaka w Mosinie. 

Młodzi aktorzy zaprezentują się na 

dziedzińcu Szkoły przy ul. Kościelnej 2 

o godz. 11.00. Etiuda opowiada o przy-

godach korczakowskiego Króla Maciusia, 

który podróżując po Afryce, przeżywając 

przygody przekonuje się, a tym samym 

przekonuje widzów, że w życiu najważ-

niejsze są nie pieniądze, ale bezintere-

sowność  I prawdziwa przyjaźń.

Spektakl został zrealizowany przez na-

uczycieli i uczniów w ramach działające-

go na terenie Ośrodka kółka teatralnego, 

będącego jedną z form terapii poprzez 

sztukę. Prezentowany spektakl stwarza 

aktorom możliwość doświadczenia suk-

cesu poprzez pokazanie szerokiej widow-

ni swoich talentów

Na dziedzińcu Szkoły zaprezentowane 

zostaną także efekty pracy działających 

w Ośrodku warsztatów :ceramicznego, 

wikliniarskiego, stolarskiego oraz ple-

cionkarskiego. 

Zapraszamy, więc na dziedziniec Szkoły 

w sobotnie przedpołudnie.

E. Malinowska

SOSW im. J. Korczaka w Mosinie

Kochane Dzieci!

Kolorowy pociąg do Mosiny wjedzie 

na tor przy stacji Zielony Rynek! Nie za-

pomnijcie o bagażach, zabierzcie wy-

obraźnię, dobry humor i wygodne buty. 

Jeden czyta, inni rysują w ten sposób 

świat bajek pokazują...

Marianna Janik i Przedszkole nr 4 

oraz Bogumiła Woroch i Szkoła „Pod 

Lipami” oraz młodzież 

z Literackiego Ty Ta Te  zapraszają na  

szalony happening zorganizowany dla 

wszystkich dzieci na Targowisku Miej-

skim w Mosinie, w godzinach od 14.00 

do 15.00.

„Entliczek, pętliczek” i inne rymo-

wanki czyta gość specjalny – pani Da-

nuta Białas

Król Maciuś w Afryce
i nie tylko
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Z okazji Światowego Dnia Inwalidy 

w Ośrodku Kultury, 14 maja spotka-

li się członkowie Mosińskiego Związku 

Emerytów. Życzenia wszelkiego dobra 

złożył seniorom przewodniczący – Jerzy 

Malinowski. Na spotkanie przybył także 

H. Zybert, przewodniczący Zarządu Okrę-

gowego, który w ciepłych słowach zwró-

cił się do zgromadzonych:

– Każdy pobyt u państwa jest przeze 

mnie szczególnie ceniony. Życzę wam, 

żebyście zawsze byli szanowani i podzi-

wiani za to, co zrobiliście dla społeczeń-

stwa.

Po trzykroć zdrowia życzył seniorom 

Waldemar Krzyżanowski, zastępca bur-

mistrza Mosiny. 

Nie zabrakło, jak zwykle dobrego na-

stroju, wspólnego śpiewania pod dy-

rekcją P. Górnego i radości ze spotkania. 

Krystyna Malinowska przedstawiła bo-

gaty program na najbliższe miesiące – 

warto zaznaczyć, że mosińscy seniorzy są 

bardzo aktywni, dużo razem podróżują 

i dużo czerpią z życia. 

Oprawę muzyczną spotkania zapewnił 

radny Jacek Rogalka.                                                        (red.)

Seniorzy świętowali
Dzień Inwalidy

15 maja obchodziliśmy 20. rocznicę ustanowienia przez Orga-

nizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowego Dnia 

Rodzin. Z tej okazji na Zielonym Rynku w Mosinie odbyło się spotka-

nie, w którym mogły uczestniczyć rodziny. Na wszystkich czekało wie-

le atrakcji – gry i zabawy przygotowane przez partnerów Mosińskiej 

Karty Rodziny 3+. Związek Harcerstwa Polskiego zapraszał do wzięcia 

udziału w konkursach, w których każdy uczestnik dostawał w nagrodę 

specjalnie skręcony balonik wg własnego zamówienia. Nasz kolejny 

partner MKR3+ Akademia Reissa przygotowała dla uczestników dwie 

konkurencje: piłkarskie kręgle oraz pomiar siły strzału. Pizzeria „Peppe-

roncino” sprawowała nadzór nad „Pizza Party” i serwowała dla wszyst-

kich gorącą pizzę z pieca. Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita 

Mosińska zadbało o nagłośnienie, konkurencję z alkogoglami, nartami 

wieloosobowymi oraz pomogło w organizacji całego przedsięwzięcia. 

Dodatkową atrakcją było uczestnictwo dwóch klubów wojskowych: 

Klubu II Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z Poznania i Klubu Garnizo-

Międzynarodowy Dzień Rodzin na Zielonym Rynku

nowego 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań–Krzesiny. Dzięki nim 

mieliśmy okazję obejrzeć wystawę zdjęć lotniczych, obejrzeć fi lmy 

o lotnictwie oraz nauczyć się techniki origami, w szczególności skła-

dania samolotów, najmłodsi mogli pomalować sobie buzię. Zainte-

resowanie dzieci wzbudził swoim motocyklem "Pan Dziadek" mosiń-

ski motocyklista z  najdłuższym stażem. W  spotkaniu wzięli również 

udział przedstawiciele „Strefy Rodzica” nieformalnej jeszcze grupy 

mosińskich aktywnych rodziców, którzy zapraszali tego dnia na „Ciu-

chowisko”, które odbędzie się 30 maja 2014 r. w Mosińskim Ośrodku 

Kultury. Duże Rodziny reprezentował prezes Związku Dużych Rodzin 

oddziału wielkopolskiego – Szymon Wytykowski, który m.in. zapraszał 

wielodzietnych do wstąpienia do stowarzyszenia. Gościem spotkania 

również był  Marek Niedbała, radny Województwa Wielkopolskiego, 

któremu bardzo dziękujemy za obecność.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim za pomoc i organizację, 

fi rmie „Limaro” za przekazane słodycze oraz fi rmie „Jankowski Zakład 

Ogólnobudowlany Ślusarstwo-Instalatorstwo”.                                          (um)
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Osoby, które chciałyby pomóc w re-

alizacji 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 wolon-

tariatu. Do każdego ogłoszenia mogą się 

zgłosić pojedyncze osoby, ale też pary, 

często we dwójkę łatwiej podjąć się takiej 

pracy:

�  Chłopak,  lat 19, po wypadku komunika-

cyjnym, na wózku inwalidzkim – potrze-

buje pomocy przy rehabilitacji: wsparcie 

przy chodzeniu, terapia prawej ręki, którą 

nie rusza. Ważne jest także wspólne wy-

chodzenie na spacer, gry, czytanie, roz-

mowy czyli miłe spędzanie czasu.

�  Chłopak, lat 17, z dziecięcym pora-

żeniem mózgowym, miewa napady 

padaczkowe – potrzebuje towarzysza 

podczas spacerów w wózku. Dobrze, 

żeby wolontariusz 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 po-

mocy przy codziennych ćwiczeniach, 

trwających ok. 1,5 godziny.

�  Chłopak, lat 17, znaczny stopień nie-

pełnosprawności, padaczka – potrze-

buje towarzysza na spacery na wózku.

Aktualne potrzeby rzeczowe:

�  Rodzina wielodzietna potrzebuje me-

ble do pokoju (szafy, regały),
�  Rodzina wielodzietna potrzebuje szafki 

do kuchni, szczególnie tą pod zlewo-

zmywak i na naczynia.
�  Rodzina wielodzietna potrzebuje żyw-

ność.
�  Potrzebne są ubranka dla chłopca 

11-miesięcznego.  W szkołach podsta-

wowych są dzieci, które wymagałyby 

pomocy w postaci wykupienia obia-

dów. Koszt miesięczny dla jednego 

dziecka to ok. 80 zł. Można wpłacać do-

wolne kwoty, także poniżej 80 zł, wtedy 

wykupione zostaną obiady na tydzień 

lub dwa. Liczymy na Państwa pomoc. 

(mk)

Młodzież z projektu Literackie Ty Ta Te zaprosiła ciekawych 

gości po to, abyś mógł posłuchać ich w niepowtarzalnym i je-

dynym  czytaniu fragmentów polskiej literatury. Zwróć uwagę 

na naszą propozycję i w sobotę, 24 maja zajrzyj do mosińskiej 

biblioteki. Będzie tu w godz.10.00, 10.30 Magdalena Pocgaj, 

która przybliży postać Wincentego Różańskiego, naszego lo-

kalnego, znanego w świecie, ale mało w samej Mosinie, poety. 

W godzinach od 15.00 do 15.30 Marek Fiedler, podróżnik i człowiek 

o wielkim sercu przeczyta fragmenty opowiadań Janusza Korczaka.

Wielkie fanfary z orkiestrą i wojskiem zakończy podczas Mszy Świę-

tej o godzinie 10.30 sam arcybiskup Stanisław Gądecki krótkim 

kazaniem Piotra Skargi, a  proboszcz Edward Majka przypieczętuje 

wierszem o Ojczyźnie. 

Od 18.00 do 19.30, co pół godziny w restauracji „Nad Starą Piw-

nicą”, Mikołaja Reja prezentował będzie Aleksander Machalica.

Jeśli niedosyt kulturalnych wrażeń będzie trawił Twoją du-

szę sprawdź nasz program na niedzielę (25 maja). Tu cze-

kają Cię również niespodzianki. Pierwszą z nich odkryjesz 

w godz. od 12.00 do 12.30 pod wieżą widokową na glinian-

kach. Tam właśnie Michał Kowalonek z zespołu Myslovitz 

zmierzy się z „lekcją polskiego", z „Ferdydurke” W. Gombrowicza.

Jedni lubią szybkie samochody, drudzy spokojną jazdę. Pytanie –  

dokąd zawiezie Cię Małgorzata Ostrowska, jeśli wsiądziesz do jej 

autobusu?... Start z przystanku koło dworca w Mosinie. Odjeżdża-

my o 14.00. Jeśli starczy Ci sił przyjdź posłuchać tekstów o miłości, 

czytać je będzie Natalia Niemen od 16.00 do 16.30  w restauracji 

„Nad Starą Piwnicą" przy ul. Poznańskiej.

Na deser, w godz. od 19.00 do 19.30 Rafał Ziemkiewicz wspomni 

stare „dobre czasy".

Coś dla dzieci 
Tylko w sobotę, 24 maja Danuta Białas, od 14.00 do 15.00 na 

targowisku  miejskim czytać będzie utwory Juliana Tuwima w hap-

peningu z Przedszkolem nr.4 i Szkołą „Pod Lipami", natomiast przy-

godę z Królem Maciusiem I od 10.00  proponuje Specjalny Ośro-

dek Szkolno Wychowawczy im. Janusza Korczaka ul. Kościelna 2.

Szanowni Koledzy i Koleżanki!
Dodatkowo w Zespole Szkół nr 2 przy ulicy Topolowej, 23 maja (pią-

tek) będziemy mieli gościa z Kancelarii Prezydenta Bronisława Ko-

morowskiego w osobie pana Jakuba Beczka. Zapraszamy na spe-

cjalne spotkanie z nim, adresowane do wszystkich młodych ludzi 

w Mosinie. Godzina 15.00.

Dorota Lisiak

(Grupa Inicjatywna Baranówko)

Tegoroczne obchody dni miasta orga-

nizatorzy zaplanowali na 24 i 25 maja 

i tradycyjnie zapraszają do czynnego 

uczestnictwa. Święto Gminy Mosina zosta-

nie zainaugurowane uroczystą sesją Rady 

Miejskiej z nadaniem Medali Rzeczypospo-

litej Mosińskiej w dniu 23 maja. Przygoto-

wano również szereg ciekawych zdarzeń 

artystycznych, rozrywkowych, rekreacyj-

nych i sportowych, na które zapraszamy 

w różnych miejscach gminy ze szczegól-

nym uwzględnieniem plenerowej estrady 

na placu 20 Października.

Na scenie wystąpią między innymi Ja-

cek Stachursky z zespołem, Eleni z ze-

społem, Saszan oraz wielu innych intere-

sujących wykonawców. Bardzo ciekawie 

zapowiada się koncert i musztra paradna 

Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrz-

nych w ramach obchodów święta Mobil-

nej Jednostki Dowodzenia Operacjami 

Powietrznymi. Wśród form rekreacyjnych 

i sportowych zapraszamy do udziału 

w licznych turniejach oraz biegu „Elegant 

na Piątkę”.

Szczegóły programu na plakatach, stro-

nach internetowych:

www.mosina.pl        www.osirmosina.pl

www.kultura.gmina.pl  

Serdecznie zapraszamy.                          (mok)

Dni Mosiny 2014

Zaproszenie specjalne od młodzieży



W niedzielę 8 czerwca, na mosińskim targowisku 

o godz.14.00 rozpocznie się Piknik Motocyklowy 2014. 

Organizator – Klub MTM spodziewa się 500 motocykli. Podczas 

kolejnej edycji tej popularnej imprezy rozegrany zostanie rajd 

motocyklowy o Puchar Burmistrza, a przy dobrej muzyce, pod-

czas prezentacji motocykli odbędą się liczne konkursy. Biuro 

„Osa Nieruchomości” z Krosinka zorganizuje dla dzieci konkurs 

pt. „Malujemy i wyszywamy Saaba” (weterana na wielkim płót-

nie) oraz rysowanie polskiego skutera Osa. Pierwszą nagrodą 

będzie tablet.

Więcej informacji: www.motorymosina.pl, www.osiara.pl

W Mosinie czerwiec będzie 
„mocno motorowy”

Tydzień później, 14 czerwca, w sobotę o godz.18.00, znów na 

targowisku w ramach Saabzlotu 2014 odbędzie się pokaz jazdy 

sportowej. Wezmą w nim udział mistrzowie Polski i Szwecji na 

Saabach z lat 1960 – 1980, z silnikami dwu i czterosuwowymi. 

Ukoronowaniem będzie pokaz w wykonaniu najszybszego 

Polaka w drifcie  -  Macieja Polodego (między innymi kręcenie 

się wokół beczki, kiedy to Nissan będzie jej dotykał zderzakiem). 

Będą zabytkowe skutery „Osa" i motocykle „WFM", wybór 

najładniejszego Saaba, konkurs elegancji, nagrody dla 

publiczności. Będzie i TVP. Więcej na www.saabzlot.pl

A w niedzielę 22 czerwca spotkają się w Mosinie członkowie 

Klubu Mercedesa.

 Krzysztof Rozenblat,

organizator „Saabzlotu” 2014
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W maju, w Mosinie przy ul. Wawrzyniaka 9 (na parterze, obok 
Notariusza) został otwarty Punkt Przesyłek Kurierskich. Prowa-

dzą go mieszkańcy Puszczykowa – Mariusz Banaszak i Maciej Gensler. 
Z młodymi przedsiębiorcami rozmawia Elżbieta Bylczyńska.

E.B. – Chciałabym przedstawić Panów naszym Czytelnikom. Jak 
to się stało, że postanowiliście wspólnie pracować na własny rachu-
nek?

Mariusz Banaszak: – Mieszkam od urodzenia w Puszczykowie. Skoń-
czyłem w Poznaniu liceum o profi lu sportowym i studia na kierunku za-
rządzanie – na Wyższej Szkole Bankowej. W tej chwili jestem na etapie 
przygotowywania się do obrony pracy magisterskiej. Lubię wiele spor-
tów, najwięcej czasu poświęcam jednak piłce nożnej, należę do klubu, 
gdzie wraz ze znajomymi zmagam się w rozgrywkach Ligi Kórnickiej. 
Oprócz sportu interesuję się motoryzacją, zegarmistrzostwem oraz fi l-
mem, a największą moją pasją są podróże, którym mam nadzieję, będę 
mógł się poświęcić w przyszłości. Z Maciejem znamy się, można powie-
dzieć z „podwórka", uczyliśmy się w tej samej szkole. 

W ubiegłym roku pracowaliśmy razem na Wyspach Brytyjskich, gdzie 
wymieniliśmy się poglądami i stwierdziliśmy, że po powrocie zajmiemy 
się własną działalnością, a że wymaga ona wiele poświęcenia i wytrwa-
łości uznaliśmy, że zrobimy to wspólnie.

Maciej Gensler: – Do szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum cho-
dziłem w Puszczykowie, mam 26 lat. Obecnie studiuję na Wyższej Szko-
le Bankowej w Poznaniu. Cenię szczerość, punktualność oraz poczucie 
humoru. Nie znoszę jednak krytyki i oceniania innych ludzi po wyglą-
dzie... Nie toleruję również egoizmu. Uwielbiam przebywać w gronie 
znajomych i przyjaciół. Interesuję się muzyką, sportem i polityką. Moją 
pasją jest wędkowanie i snowboard. Od trzech lat mam dziewczynę 
o imieniu Natalia, na którą zawsze mogę liczyć...

M. Banaszak, M.Gensler: – Nasza fi rma będzie głównie świadczyć 
usługi z zakresu przesyłek kurierskich na terenie kraju oraz zagranicy. 
Chcemy, aby wszystko odbywało się kompleksowo i szybko. Ofertę kie-
rujemy do klientów indywidualnych, fi rm oraz instytucji, bez koniecz-
ności podpisywania umowy z innymi fi rmami. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klientów, by również było wygodnie, będziemy mieli 
możliwość odbioru osobistego paczki z ich domu bądź fi rmy na terenie 
Mosiny i okolic.

Drugim fi larem naszej fi rmy będzie wykonywanie wszelkiego typu 
tłumaczeń – zwykłych, specjalistycznych oraz przysięgłych. Podejmie-
my się przekładu tekstów w wielu językach, jak te popularne: angielski, 
niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski czy też niderlandzki, 
i te z krajów egzotycznych. Dodatkowo, dzięki współpracy z tłumaczami 
przysięgłymi możemy państwu zaproponować skorzystanie z tłuma-
czeń ustnych, począwszy od tłumaczeń uwierzytelnionych po asystę 
tłumacza, np. w czasie targów, imprez, konferencji. 

– Czy macie Panowie jakieś doświadczenie w tej branży? 
– Decydując się na prowadzenie działalności, braliśmy pod uwa-

gę różne opcje, zdecydowaliśmy się jednak na działanie w formie 
franczyzy, współpracujemy z fi rmami prosperującymi i działający-
mi na rynku od kilku lat. Taka forma współpracy daje więcej swo-
body, cały czas możemy liczyć na ciągłe wsparcie i pomoc, lecz jak 
każdy przyszły franczyzobiorca, chcąc dołączyć do sieci, musieliśmy 
przejść przez pakiet szkoleń i dostosować się do określonych wy-
mogów. Rynek ciągle się zmienia, a każda z tych fi rm ma określony 
model biznesowy na przyszłość, do którego trzeba się dostosować.

– Czy trudna sytuacja gospodarcza naszego kraju nie odstrasza 
Was od podjęcia się działalności na własny rachunek?

M.B. – Ludzie, którzy odnieśli sukces w biznesie mówią, że działalność 
gospodarcza jest trochę jak podróże, trzeba mieć odwagę i być goto-
wym na każdą przygodę, nieustannie, z ambicją i ciężką pracą realizo-
wać wytyczone przez siebie cele. Jak powiedział Martin Luther King: 
„Zrób pierwszy krok w wierze. Nie musisz widzieć całej drogi. Po prostu 
zrób pierwszy krok”.

Tani kurier w Mosinie
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12 wywiad

Jan Bylczyński: – Od ponad roku współpracuje Pan z Gminą 
Mosina. Na czym polega ta współpraca?

Marcin Szymczak: – Od maja 2013 roku do końca 2013 r. pełni-
łem dyżury w ramach całodobowego pogotowia interwencyjne-
go ds. zwierząt dzikich i domowych. Przedtem, w 2012 roku i do 
maja 2013 zajmowałem się redukcyjnym odstrzałem zwierząt dzi-
kich. Naszą działalność reguluje uchwała Rady Miejskiej w Mosinie 
z marca 2013 r., która stanowi, że „Działanie to realizuje podmiot, 
z którym Gmina Mosina zawrze stosowną umowę, przy współ-
pracy z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego lub Straży 
Miejskiej.” Firma została wybrana w drodze przetargu. Z informacji, 
które posiadam żaden inny podmiot nie startował w tym przetar-
gu. Natomiast od 28 stycznia br. w/w pogotowie pełni fi rma „Falco” 
mojej żony (moja fi rma nosi nazwę „Ptasior”). Wszystkie te działania 
były prowadzone w oparciu o umowy zawierane z Gminą. 

Joanna Szymczak: Najprościej mówiąc nasze działania polegają 
na chwytaniu bezpańskich zwierząt i odstawianiu ich do schroni-
ska – tak dzieje się w przypadku psów i kotów  lub do lasów, w przy-
padku dzikich zwierząt. W szczególnych przypadkach na zlecenie 
Gminy dokonuje się też odstrzałów redukcyjnych dziko żyjących 
zwierząt. 

– Czy na terenie naszej gminy konieczne jest odławianie bez-
pańskich psów? Kto decyduje o wyjeździe na odławianie?

M. Sz. – Można powiedzieć, że nie ma prawie dnia, żebyśmy nie 
otrzymali sygnału o wałęsających się bezpańskich psach, nierzadko 
agresywnych. Niestety zdarzają się przypadki, że kiedy docieramy 
na wskazane miejsce okazuje się, że po psie nie ma już śladu. My 
nie podejmujemy działań sami, otrzymujemy zgłoszenie od Stra-
ży Miejskiej, Policji lub pracowników Referatu Ochrony Środowi-
ska i kierownika Referatu Gotowości Cywilnej, Spraw Wojskowych 
i Obronnych. Dysponujemy odpowiednim sprzętem, pozwalają-
cym na bezpieczne schwytanie zwierząt i dostarczenie do przytu-
liska, jeśli są to psy lub koty. Zwierzęta dzikie są wywożone do lasu. 

– Jak radzicie sobie z psem, którego nie można schwytać?
M. Sz. – W takich przypadkach zwierzęta są usypiane na odle-

głość przez wystrzelenie odpowiedniego środka usypiającego. 
Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że współpracujemy z leka-
rzem weterynarii, który do celów podawania środka usypiającego 
używa też dmuchawki, podobnej do tych używanych przez Indian 
z fi lmów przygodowych. Lek zawsze przygotowuje i podaje lekarz 
weterynarii. Każdy taki przypadek traktowany jest indywidualnie. 

Niekiedy konieczne jest uśpienie nawet małych psów, które stwa-
rzają zagrożenie, np. bezpieczeństwu na drodze. Tego typu działa-
nia podejmowane są wyłącznie w przypadkach, kiedy niemożliwe 
jest schwytanie zwierzęcia przy pomocy tradycyjnych metod, czyli 
pętli i siatki. 

– A jak postępuje się z dzikimi zwierzętami? 
M. Sz. – Dzikie zwierzęta są odławiane i przenoszone do lasów. 

W szczególnych przypadkach także one są usypiane na odległość 
i dopiero później transportowane.

– Minionej zimy w Mosinie dużo mówiło się o dzikach, pod-
chodzących do miasta. Czy faktycznie są one w Mosinie takim 
problemem?

M. Sz. – Dziki nie tylko podchodziły do miasta. One w nim żyły, 
nie tylko zresztą w Mosinie. Są one dużym problemem także 
w Puszczykowie. Populacja dzików bardzo wzrosła. Zwierzęta przy-
zwyczaiły się do ludzi, żerują nawet w ogrodach, ponieważ tam 
mają resztki owoców, buszują w śmietnikach. Mieliśmy przypadek, 
kiedy locha wyprosiła się w ogrodzie niemal na oczach domowni-
ków. Otrzymaliśmy zgłoszenia, natknięcia się ludzi na lochy z mło-
dymi, a nawet szarże dzików na ludzi. Trzeba pamiętać, że to dzikie 
zwierzęta, które zawsze mogą być niebezpieczne. Niestety niektó-
rzy ludzie o tym zapominają, co więcej zdarzają się nawet przypad-
ki, że ludzie wystawiają im karmę, a to sprawia, że jeszcze bardziej 
podchodzą pod domy. Podejmowaliśmy różne działania, aby wy-
płoszyć dziki z miasta: montowaliśmy tzw. elektryczne pastuchy, 
przepłaszaliśmy przy pomocy petard hukowych. Odławialiśmy na-
wet lochy z młodymi i transportowaliśmy do lasu. Generalnie wy-
konujemy więcej interwencji związanych z dzikimi zwierzętami niż 
z psami czy kotami. Korzystając z okazji chciałbym zaapelować, aby 
nie wystawiać karmy dla dzikich zwierząt. Zajmują się tym myśliwi 
z kół łowieckich. 

– W minionych tygodniach sporo emocji wywołała Wasza in-
terwencja dotycząca jeży.

J. Sz.  – W 2013 r. o przeniesienie jeży poprosiła pewna kobieta 
– mieszkanka naszej gminy, obawiała się o nie, ponieważ miała 
duże psy, które po prostu mogłyby je zagryźć. Wcześniej dzwoniła 
do Straży Leśnej, Wielkopolskiego Parku Narodowego, ale nikt nie 
chciał jej pomóc. Dopiero Straż Miejska zdecydowała o wezwaniu 
nas. Schwytaliśmy całą jeżową rodzinę i wywieźliśmy do lasu.  

– Autor artykułu w jednej z lokalnych gazet twierdził, 
że to skandal, żeby za odłowienie jeża płacić 500 zł. 

J. Sz. – Otrzymaliśmy zlecenie, które wykonaliśmy, więc dlacze-
go nie mielibyśmy otrzymać za nie wynagrodzenia? Autor tekstu 
też chyba za swoją pracę pobiera wynagrodzenie. Poza tym oczy-
wiście owe 500 złotych dotyczyło wszystkich jeży, a nie jednego, 
o czym już niestety zapomniał wspomnieć. Mieliśmy także zgłosze-
nie o czterech wyrzuconych szczeniakach i w tym przypadku też 
wykonaliśmy usługę w ramach jednego wyjazdu, a nie za każdą 
sztukę z osobna. 

– Skoro jesteśmy przy cenach, czy fi rmy Ptasior i Falco są fak-
tycznie takie drogie, jak niektórzy podają?

M. Sz.  – Absolutnie się z tym nie zgadzam. W okolicy działa kil-
ka podobnych fi rm i stawki mamy porównywalne z nimi, a nawet 
niższe. Na pewno nie jesteśmy drożsi, czego oczywiście autor sen-
sacyjnego artykułu o jeżach znowu nie sprawdził. Dla porównania 
w drugim numerze miesięcznika Łowiec Polski z 2014 r. jest artykuł, 
gdzie znajduje się informacja, że w gminie Zambrów koszt odłowu 
psa wynosił w 2013 r. 1200 zł i zdaniem tamtejszego wójta nie był 
zbyt wygórowany. Zdaniem autora tego tekstu w 2014 r. ceny się-
gają nawet 1900 zł za odłowionego psa. Nasza stawka za tę usługę 
to 400 zł.

W mieście żyją także dzikie zwierzęta
Rozmowa z Joanną i Marcinem Szymczakami, prowadzącymi w Mosinie całodobowe pogotowie 

interwencyjne ds. zwierząt dzikich i domowych
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Skład Opału PKP Puszczykówko

ı,,RAMPA®®
tel. 61 633 61 04

       602 554 258

       606 767 414

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

Kupując w RAMPIE sprawiasz sobie i górnikom dużo radości.

Szanuj obcego, kupuj u swojego.

Ciepło jest żółte, a nie niebieskie.
Sprzedajemy drewno kominkowe.

Mosina, ul. 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

DIETETYK

wykonawykona
��    wszelkie prace budowlane wszelkie prace budowlane 

związane ze wznoszeniem domówzwiązane ze wznoszeniem domów
�  �  oraz inne prace remontowe oraz inne prace remontowe 

i wykończeniowe,i wykończeniowe,
tj. docieplenia domówtj. docieplenia domów

� � montaż płyt gipsowo-kartonowychmontaż płyt gipsowo-kartonowych
� � ogrodzeniaogrodzenia
� � montaż kostki brukowejmontaż kostki brukowej

tel. 506 933 386tel. 506 933 386

FIRMAFIRMA
budowlano-remontowabudowlano-remontowa



Podczas tegorocznych wakacji na skrzyżowa-

niu ulic Niezłomnych, Wawrzyniaka i Farbiar-

ska powstanie małe rondo typu pinezka.

Skrzyżowanie, na którym zlokalizowane będzie 

rondo to miejsce, gdzie panuje bardzo duże natęże-

nie ruchu. Każdego dnia przez ten fragment miasta 

przejeżdżają setki pojazdów. Zastosowanie rozwią-

zania w postaci ronda porządkuje i uspokaja ruch. 

Ronda typu pinezka to małe ronda bardzo po-

pularne w krajach Europy zachodniej. Od dużych, 

takich jak np. w ciągu Szosy Poznańskiej, różnią się 

przede wszystkim brakiem zabudowanego, najczę-

ściej zielenią środka.  Dzięki temu w razie koniecz-

ności bez problemu mogą przez nie przejechać 

także dłuższe zestawy. Normalnie obowiązuje na 

nich oczywiście ruch okrężny jak na każdym ron-

dzie.  Gmina Mosina rozstrzygnęła już przetarg na 

wykonanie ronda. Wykonawcą tego zadania będzie 

mosińska fi rma Trans Bau Project. Wykonawca ma 

60 dni na realizację inwestycji.                                       (red.)

Rondo jak pinezkaRondo jak pinezka
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Dzięki dofi nansowaniu w ramach 

Narodowego Programu Przebu-

dowy Dróg Lokalnych, czyli popularnych 

Schetynówek w Mosinie powstanie kolej-

na ulica. Ulica Gałczyńskiego będzie już 

piątą inwestycją realizowaną przy współ-

udziale środków z tego ogólnopolskie-

go programu. W zakres tej największej, 

tegorocznej inwestycji drogowej wcho-

dzi nie tylko budowa nowej nawierzchni 

z chodnikami. Projekt zakłada także bu-

dowę kanalizacji deszczowej w ciągu uli-

cy Gałczyńskiego. W planach jest także 

budowa kolektorów na ulicach: Wiosny 

Ludów, Sowińskiego, Marcinkowskiego, 

Brzechwy i Staff a (powstaną na całej dłu-

gości tych ulic bądź na ich fragmentach). 

Z uwagi na to, że Gmina Mosina dyspo-

nowała dokumentacją techniczną, kiedy 

tylko pojawiła się szansa na uzyskanie 

dofi nansowania w ramach Schetynówek, 

został złożony wniosek. Po jego pozytyw-

nej weryfi kacji Mosina uzyskała promesę 

dofi nansowania w wysokości 3 milionów 

zł. Oczywiście dotacja nie pokryje w peł-

ni kosztów tej inwestycji. Dlatego z kasy 

gminnej, oprócz  pieniędzy na realizację 

tego zadania zostanie wyasygnowanych 

ok. 4 milionów złotych. Jak  mówi bur-

mistrz Zofi a Springer:

 – Gdyby Gmina nie miała dokumen-

tacji, start w tegorocznej edycji Narodo-

wego Programu Przebudowy Dróg Lo-

kalnych byłby niemożliwy. Dzięki temu, 

że zyskaliśmy dofi nansowanie inwesty-

cja będzie nas kosztowała zdecydowa-

nie mniej. 

Realizacja tego zadania ma bardzo 

duże znaczenie dla tego rejonu miasta. 

Trzy miliony złotych na ulicę  Gałczyńskiego

Budowa kanalizacji deszczowej stworzy 

możliwość przystąpienia w kolejnych 

latach do utwardzania następnych ulic. 

Żeby umożliwić w przyszłości komplek-

sowe utwardzanie ulic w tej części mia-

sta, niezbędne jest jednak wybudowa-

nie kolektora deszczowego nie tylko na 

ulicy Gałczyńskiego, ale także na kilku 

innych ulicach, m.in. Wiosny Ludów czy 

Sowińskiego. Dopiero po wybudowa-

niu kolektorów deszczowych, ten rejon 

miasta zyska kompleksowe i prawidło-

we odwodnienie. Nowe utwardzone na-

wierzchnie buduje się bowiem z reguły 

na ulicach, które mają już kanalizację 

deszczową. Nie należy przy tym zapo-

minać, że w związku z obowiązującą 

strefą ochronną ujęcia wody dla aglo-

meracji poznańskiej Gmina Mosina nie 

może utwardzać ulic bez wcześniejszej 

budowy odwodnień tych ulic. W ra-

mach tej inwestycji kolektor deszczowy 

ułożony zostanie także w części ulicy 

Sowinieckiej. Dzięki temu Aquanet po 

zakończeniu modernizacji Stacji Uzdat-

niania Wody będzie mógł ułożyć nową 

nawierzchnię na tej ulicy. 

(um)

Dotychczas w ramach środ-

ków z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 

wybudowano ulice: Rzeczypo-

spolitej Mosińskiej w Mosinie, 

Wysoką w Mosinie, Piaskową 

w Krośnie, Lipową w Krosinku.
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KUPIĘ KAŻDĄ
PRZYCZEPĘ

KEMPINGOWĄ

płatność gotówką

tel. 501-355-133

BLACHY NA DACHY
Trapez od 16,00 zł/m2

brutto

Blachodachówka      od 20,90 zł/m2

brutto

telefony:
 500 256 513, 693 341 838
www.euro-profi l.com.pl

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

� wesela
  � pogrzeby
  � imprezy sportowe
  � imprezy integracyjne itp.

Wyjazdy m. in. na:

USŁUGI PODNOŚNIKIEM 
KOSZOWYM

WYCINKA,
PIELĘGNACJA DRZEW

602 757 043

�



informacje16

Od września ub. roku w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

im. Janusza Korczaka odbywają się zajęcia 
teatralne. Mają one na celu umożliwienie 
uczniom doświadczania ekspresji arty-
stycznej, poszerzania gamy emocji, wy-
rabianie umiejętności ich przekazywania 
i przeżywania. Aktorzy uczą się samody-
scypliny, panowania nad swoim ciałem w 
zakresie mimiki, gestu, ruchu. Istotą zajęć 
jest również kształcenie w dziecku wrażli-
wości estetycznej poprzez kontakt z muzy-
ką i słowem.

Grupa teatralna „Kółeczko” przez kil-
ka miesięcy pracowała nad musicalem 
„Jackson’s fi ve i...”. Treścią przedstawienia 
jest przełamywanie własnych ograniczeń 
i lęków przed nieznanym, które ostatecz-
nie okazuje się dobre i przyjazne. Bohate-
rami są fani M. Jacksona, ucharakteryzo-

wani na swojego idola i tańczący w rytm 
jego muzyki. Poza nimi na scenie pojawia-
ją się zwierzęta, które na początku budzą 
lęk młodych bohaterów, później natomiast 
wszyscy zaprzyjaźniają się ze sobą.

„Kółeczko” po kilku miesiącach prób wy-
ruszyło w małe tournee. Aktorzy zawitali do 
Lubonia, gdzie zaprezentowali swoje talenty 
w zaprzyjaźnionym Gimnazjum nr 1. Kolejnym 
punktem trasy był udział w Festiwalu Sztuk 
Naszych Dzieci w Poznaniu, podczas którego 
przedstawienie otrzymało duże brawa od 
publiczności. Po kilku tygodniach „Kółeczko” 
wyruszyło w swoją najdłuższą podróż – do 
Ostrowa Wielkopolskiego. Tam wzięło udział 
w festiwalu teatralnym „Maska”; ze zmagań 
wyszło z wyróżnieniem oraz upominka-
mi. Dało to ogromną satysfakcję aktorom 
i twórcom grupy. Dzięki takim spotkaniom 
uczniowie rozwijają wiarę we własne siły 

i możliwości, uczą się nowych zachowań 
społecznych i nabierają szacunku do cięż-
kiej pracy.                                                                     E.M.

UCZĄ SIĘ WIARY WE WŁASNE SIŁY

Grupa teatralna „Kółeczko” - zajęcia teatralne w SOSW w Mosinie

DZIA£KI BEZ PROWIZJI
SOWINKI k. MOSINY

tel. 501 696 279
www.osanieruchomosci.pl

Wielki Tydzień w życiu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-

chowawczego w Mosinie obfi tował w ważne wydarzenia 

związane ze świętami Wielkiej Nocy. W Mosińskim Ośrodku 

Kultury, dzięki uprzejmości dyrektora, M. Dudka odbyło się 

coroczne Spotkanie Wielkanocne, przygotowane przez na-

uczycieli i uczniów SOSW. 

Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystość zna-

leźli się przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pozna-

niu w osobach: łnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w Starostwie Powiatowym – Elżbiety Tonder, Dyrektor Wydziału Edu-

kacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu – Moniki Lis-Nożyńskiej, 

a takżeAsystenta Wicestarosty Poznańskiego – Kamili Wojszcz. Na 

spotkaniu obecni byli również: Burmistrz Gminy Mosina – Zofi a 

Springer oraz Burmistrz Miasta Puszczykowa – Andrzej Balcerek, 

a także dyrektorzy zaprzyjaźnionych z Ośrodkiem szkół, przedszko-

li, placówek opiekuńczo-wychowawczych z okolic Mosiny, Pusz-

czykowa, Krosinka, Pecnej, Poznania i poradni psychologiczno-pe-

dagogicznych, oraz przedstawiciele fi rm, instytucji kultury, fundacji 

i stowarzyszeń wspierających działalność Ośrodka.

Dyrektor Ośrodka, Bożena Mazur podziękowała wszystkim 

osobom i instytucjom, wspierającym działalność placówki. 

Nie szczędzili słów pochwały

Podczas spotkania goście obejrzeli wzruszające przedsta-

wienie przygotowane przez nauczycieli i uczniów klas życia 

p.t. ,,Po prostu bądź”, poświęcone przyjaźni i jej znaczeniu 

w życiu każdego człowieka, a także nawiązujące do prawdziwej 

przyjaźni, jaką okazał Chrystus wszystkim ludziom, umierając na 

krzyżu za ich grzechy. Po przedstawieniu goście  nie szczędzili 

słów pochwały dla młodych artystów oraz autorów scenariusza. 

W trakcie spotkania wystąpiła też  grupa uczniów Ośrodka, śpie-

wających i grających na instrumentach perkusyjnych utwory 

o charakterze wielkanocnym. W programie uroczystości znala-

zło się także rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, połączone 

z wręczeniem nagród oraz prezentacja krótkiego fi lmu, z mają-

cego miejsce dzień wcześniej Integracyjnego Spotkania Wielka-

nocnego z dziećmi z zaprzyjaźnionych z Placówką mosińskich 

przedszkoli i szkół, które również na stałe wpisało się już w ka-

lendarium ośrodkowych imprez.

Jak co roku Spotkanie przebiegało w ciepłej i przyjaznej at-

mosferze, a po tradycyjnym poświęceniu potraw wszyscy go-

ście i gospodarze (dzieci, rodzice, kadra) Specjalnego Ośrodka 

Szkolno Wychowawczego w Mosinie spotkali się przy wielka-

nocnym stole, aby złożyć sobie świąteczne życzenia i wspólnie 

dzielić radość ze  Świąt Wielkiej Nocy.  

Ewa Malinowska
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1 kwietnia nie do śmiechu było 

uczniom klasy VIa – pisali swój Spraw-

dzian Kompetencji. Podobnie jak nie było 

do śmiechu klasie IIIa, uczestniczącej w 

Sprawdzianie Trzecioklasisty z OPERONEM, 

10 kwietnia.

Ale już za chwilę klasa IIIa cieszyła się two-

rząc książki na konkurs „Być  jak Scherlock 

Holmes”, ogłoszony przez SP w Luboniu.

Wszystkie klasy 0-III uczestniczyły 

w warsztatach artystycznych „Radosna 

twórczość” u p. Moniki Kosickiej w Dyma-

Kwiecień pod Lipami...
czewie Starym. Tym razem artystka wysta-

wiła na próbę nasze opanowanie smakowe 

– tworzyliśmy bowiem (między innymi) ba-

ranki z popcornu.

Dodatkowo spod rąk III-cioklasistów wy-

skoczyły zające na konkurs MOK. Zając Kin-

gi Jaworskiej zwyciężył w naszej gminie!

10 kwietnia odbyła się szkolna olimpiada 

wiedzy dla uczniów klas IV – VI. W bojach 

trzeba było wykazać się wiedzą z języka 

polskiego, matematyki, historii i przyrody. 

23 kwietnia odbyła się ewaluacja SP Kro-

sinko z ramienia Kuratorium Oświaty.

Klasy Ia i IIa z wychowawczyniami odkry-

wały tajniki pracy poznańskiej jednostki ra-

towniczo-gaśniczej oraz zwiedzały i odbyły 

warsztaty w Muzeum Narodowym w Po-

znaniu - „Moja pierwsza wizyta w Muzeum”.

Szkolne Koło „Caritas” brało udział 

w 2-dniowym zjeździe w Poznaniu.

Trzecioklasiści odbyli ostatnie wędrów-

ki po krajach Unii Europejskiej – poznali 

ciekawostki o Rumunii (z wychowawcą) 

i Chorwacji (z mamą swojego kolegi – pa-

nią Natalią Jankowiak).

Nadchodzi maj... kwitną kasztany... a pod 

lipami...                                                             Kropka

Podczas najbliższych wakacji będzie 

można korzystać z plaży i kąpieliska 

przy Hotelu Szablewski, nad jeziorem 

Dymaczewskim. 

Formalności związane z urucho-

mieniem kolejnego, bezpiecznego 

miejsca do kąpieli są już na ukończeniu. 

Ta letnia „miejscówka” przy hotelu Sza-

blewski to kolejna wspólna inicjatywa 

Gminy Mosina i hotelu. Wiele prac zo-

stało już wykonanych, np. zmodernizo-

wano dwa funkcjonujące tam pomosty, 

wyczyszczono dno i uporządkowano 

linię brzegową. Co ważniejsze, miejsce 

do kąpieli nad jeziorem Dymaczewskim 

przeszło już pozytywnie audyt. Żeby 

zgodnie z przepisami móc tam zażywać 

bezpiecznej kąpieli, konieczne jest jesz-

cze tylko badanie wody, oczywiście za-

kończone pozytywnym wynikiem. 

– Nad bezpieczeństwem osób kąpią-

cych się w jeziorze będzie czuwał ratow-

nik – mówi Waldemar Krzyżanowski, za-

stępca burmistrza Mosiny, inicjator tego 

przedsięwzięcia.

Plaża nad jeziorem Dymaczewskim 

przy hotelu Szablewski nie będzie je-

dynym miejscem, udostępnionym mi-

łośnikom plażowania i kąpieli. 1 lipca 

br. ponownie będzie można się kąpać 

w miejscach uruchomionych w ubie-

głym roku, czyli na tzw. gliniankach na 

Pożegowie, które przygotowała Gmina 

Mosina  oraz nad jeziorem Jarosławiec-

kim (zrealizowanym we współpracy 

trzech samorządów: Mosiny, Komornik 

i Puszczykowa oraz Wielkopolskiego 

Parku Narodowego).

Plaża na gliniankach została oddana do 

użytku w ubiegłym roku. Wycięto wów-

czas krzaki, zwieziono i rozplantowano 

wiele ton piasku. Na plaży zamontowano 

także przebieralnie z wielkoformatowych 

plansz z pięknymi zdjęciami fl ory i fau-

ny Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Oczywiście ustawiono także ławki i kosze 

na śmieci. Na strzeżonej plaży nie mo-

gło zabraknąć wieżyczki ratownika. Na 

obrzeżach plaży stanął także hangar na 

łódkę i sprzęt ratowniczy. 

– W tym roku będzie tam jeszcze ład-

niej. Wczesną wiosną wykonaliśmy już 

ponowne karczowanie krzaków. Zdecy-

dowaliśmy także o powiększeniu samej 

plaży. Na wygospodarowanych miejscach 

rozplantowano już piasek. Jestem bar-

dzo zadowolony z jeszcze jednej rzeczy 

Latem zacznie działać plaża
przy hotelu Szablewski

– w tym roku na gliniankach będzie moż-

na popływać też kajakami (będzie je moż-

na wypożyczać) – mówi W. Krzyżanowski.

Gmina prowadzi także rozmowy 

z przedsiębiorcami, którzy są zaintereso-

wani uruchomieniem na plaży małego 

punktu gastronomicznego, w którym 

byłoby można kupić lody, napoje, ewen-

tualnie hamburgera czy zapiekankę.

– Sądząc po olbrzymiej liczbie osób, któ-

re korzystały z plaży na gliniankach i nad 

jeziorem Jarosławieckim, jestem przeko-

nany, że kolejna plaża też będzie cieszyła 

się dużym zainteresowaniem mieszkań-

ców naszej gminy. Dlatego już dzisiaj za-

praszam na nasze bezpieczne plaże – do-

daje W. Krzyżanowski.                              (um)
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KANCELARIA ADWOKACKA
Marta Lisewska-Krzyżanowska

z siedzibą w Poznaniu,

ul. Młyńska 3/6, 61-729 Poznań

Informuję,

iż została otwarta

fi lia Kancelarii w Mosinie

przy ul. Wawrzyniaka 9

62 – 050 Mosina

Kancelaria przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek w godzinach 

od 12.00 do 15.00.

Istnieje możliwość ustalenia

indywidualnego terminu spotkania

po uprzednim

kontakcie telefonicznym

pod numerem telefonu

504-159-156 lub 519-626-308

Mimo, iż nie byłem obecny na mosiń-

skich uroczystościach związanych 

z kanonizacją Jana Pawła II oraz Jana XXIII, 

zostałem poproszony o napisanie tekstu 

podsumowującego to podniosłe wydarze-

nie. Nie posiadam umiejętności opisywania 

czegoś, czego nie widziałem na własne oczy, 

dlatego ograniczę się tylko do stwierdzenia, 

iż wedle zasłyszanych przeze mnie opowie-

ści, koncert chórów (naszego – Św. Cecylii 

i chóru z Francji) w kościele p.w. św. Mikołaja 

bardzo ukontentował zgromadzoną pu-

bliczność. Mniemam, iż pozostała część uro-

czystości przebiegała w równie podniosłym 

i odświętnym nastroju.

Muszę się przyznać, iż nie śledziłem zbyt 

intensywnie wydarzeń kanonizacyjnych 

i około kanonizacyjnych z prostego powo-

du – nie lubię tłumów, informacji serwowa-

nej przez środki masowego przekazu oraz 

braku głębszej refl eksji za nimi idącej. Po-

stanowiłem jednak przed paroma miesiąca-

mi uczcić kanonizację Jana Pawła II lekturą 

wszystkich jego papieskich dzieł (encyklik). 

Zdaję sobie sprawę, jak wielkim był on au-

torytetem i wzorem dla wielu rodaków, ale 

ja zwyczajnie przespałem czas jego pontyfi -

katu. Dopiero, gdy bardziej zacząłem intere-

sować się sprawami wiary, co nadeszło wraz 

z moją pełnoletnością, na Stolicy Piotrowej 

zasiadał już Benedykt XVI. Stąd też zaliczam 

się bardziej do pokolenia Benedykta XVI, 

o czym pisałem krótko po jego abdykacji. 

Wracając jednak do wątku zasadniczego 

– o św. Janie Pawle II napisano już tyle, że 

sam nie jestem w stanie nic odkrywczego 

napisać. Mogę tylko powiedzieć, co mnie 

osobiście inspiruje w jego osobie. Szczegól-

Święci rodzą świętych

nie mam stale w mojej pamięci jego mocne 

i jakże prawdziwe w dzisiejszych czasach sło-

wa skierowane do młodych ludzi: „Wymagaj-

cie od siebie, choćby inni od was nie wyma-

gali”. Zdanie to jest dla mnie stałą inspiracją 

w epoce braku odpowiedzialności za wła-

sne słowa i czyny. Piękny jest także fragment 

z jego encykliki „Fides et ratio”: „Wiara 

i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch 

ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. Tu-

taj papież-fi lozof pięknie podsumował myśl 

stale obecną w wielu wiekach naszej cywi-

lizacji, którą sprytnie, acz niedostatecznie 

umiejętnie próbuje wyrugować się nawet 

z murów uniwersyteckich. Tworzony przez 

naukowców problem rozbieżności wiary i ro-

zumu jest bowiem  problemem wydumanym 

i sztucznym.

Śledząc bardzo pobieżnie doniesienia 

telewizyjne na temat kanonizowanych 

papieży umocniłem się tylko w prze-

konaniu, że nadal próbuje się kreować 

obraz dwóch świętych jako „dobrych 

dziadziusiów”, którzy tylko klepali by nas 

po głowach z delikatnym pobłażaniem. 

Owszem, byli to ludzie miłosierdzia, jak 

na świętych przystało, ale człowiek szcze-

rze miłujący wymaga i potrafi  skarcić. 

Z tego, co się orientuję, tacy byli też dwaj 

niedawno kanonizowani papieże. Bardzo 

ubolewam nad tym, że moja wiedza na te-

mat Jana XXIII jest tak uboga, dlatego wolę 

zamilknąć na jego temat w tym krótkim tek-

ście. Być może warto jest pochylić się nad 

samą ideą świętości, nad tym, iż śmierć takiej 

osoby to jej „dzień narodzin dla Nieba”, a ka-

nonizacja to akt ofi cjalnego potwierdzenia 

tego faktu mocą wyroku Kościoła. To także 

uznanie kultu takiej osoby w całym Koście-

le powszechnym. Święci to zatem osoby, 

które możemy czcić na całym świecie, co 

pięknie przypomina nam o uniwersalności 

i powszechności jego misji. Nasuwa się tu-

taj kilka ważnych dla Polaków pytań, cho-

ciażby o to, czy przystoi mówić, że św. Jan 

Paweł II to „nasz” papież i święty (należy 

przecież do całego Kościoła), czy bez niego 

zatracimy naszą tożsamość oraz o to, czy ta 

kanonizacja nie była dla nas tylko aktem po-

wierzchownym. Myślę, że doskonałą miarą 

owoców tych kanonizacji będzie ilość ludzi 

prawdziwie świętych, pociągniętych przy-

kładem Jana Pawła II oraz Jana XXIII. Spraw-

dzianem faktycznego przywiązania do 

świętości dwóch kanonizowanych papieży 

będzie zatem skala realizacji powiedzenia, 

iż to święci rodzą świętych. Gdy opadnie już 

zbiorowa euforia pokanonizacyjna, pozna-

my jej prawdziwe skutki po długofalowych 

owocach.

Wojciech Czeski

10 kwietnia br. ruszyła akcja wydawa-

nia kart w ramach programu „Mosiń-

ska Karta Rodziny 3+”, wspierającego rodziny 

wielodzietne z  gminy Mosina. Obejmuje on 

rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastęp-

cze, zameldowane na terenie gminy, z  mi-

Pierwsze „Mosińskie Karty

Rodziny 3+” już odebrane

nimum trojgiem dzieci. Członkowie rodzin 

mogą starać się o wydanie kart, które umoż-

liwią im otrzymywanie zniżek u  partnerów 

programu. W piątek 18 kwietnia z-ca burmi-

strza – Waldemar Krzyżanowski wręczył   ro-

dzinom, które jako pierwsze złożyły wnioski, 

karty wraz pakietem materiałów informacyj-

nych o gminie.                                                        (um)
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Majowe zgromadzenia patriotyczne

2 maja br. w  Mosinie miały miejsce liczne wydarzenia 

związane z  obchodami świąt i  uroczystości majowych. 

Na placu przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki odbyły 

się obchody z  okazji 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. Następnie uczestnicy przeszli w  korowodzie pod 

Kościół parafi alny p.w. Świętego Mikołaja, gdzie odbyło się 

odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej kanonizację 

Jana Pawła II. Wydarzenia zwieńczyła Msza święta w  intencji 

Ojczyzny oraz Koncert Europejski, dedykowany Janowi 

Pawłowi II z  udziałem chóru "VOIX SI VOIX LA" z  Francji, 

Agnieszki Wawrzyniak i  Bartosza Kuczyka, solistów Teatru 

Muzycznego z Poznania, Mosińskiego Chóru Kościelnego p.w. 

Św. Cecylii oraz Stowarzyszenia Muzycznego Orkiestry Dętej 

im. hm. Antoniego Jerzaka.                                  

(um)

fot. Agata Lubowicka

informacje

W kamienicy przy ul. Wawrzyniaka 9 

w Mosinie z powodzeniem działa 

Notariusz i Adwokat. Mieszkańcy Mosiny 

i miejscowości ościennych – klienci tych 

biur, ale nie tylko – szukają możliwo-

ści załatwienia swoich spraw w jednym 

miejscu. W związku z tym powstała kon-

cepcja stworzenia takiego centrum. Do 

zagospodarowania jest jeszcze ok. 35 m2 

powierzchni na parterze budynku, obok 

Notariusza, z wejściem od ulicy (wjazd 

dla inwalidów). Rozpoczęła już działal-

ność fi rma kurierska Tani Kurier (na Pol-

skę i Europę). 

Stuletnia kamienica po kapitalnym re-

moncie położona jest w jednym z najbar-

dziej eksponowanych punktów miasta, 

przy głównym skrzyżowaniu (Poznań- 

Śrem – Czempiń), w pobliżu przychodni 

zdrowia, dworca kolejowego, ratusza. 

Na pierwszym piętrze mieści się redak-

cja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. 

W rozwoju nowego biznesu zapewniamy 

bezpłatną pomoc właścicielom poszcze-

gólnych fi rm poprzez promocję w gaze-

cie, zarówno w wydaniu papierowym jak 

i elektronicznym, a także w Internecie na 

stronie głównej www.gazeta-mosina.pl 

Są to: reklama, artykuły sponsorowane, 

wywiady z właścicielami fi rm lub inne 

Został jeszcze jeden lokal do wynajęcia

formy promocji (według życzenia). Z in-

ternetowego wydania gazety korzysta 

już ok. 1000 czytelników dziennie plus 

wydanie papierowe na gminy Mosina 

i Puszczykowo – 2500 egz.. Zapraszamy 

do rozmów osoby prowadzące kancela-

rie prawne, biura rachunkowe, ubezpie-

czeniowe, doradcze itp. Może też tutaj 

powstać pracownia architektoniczna, fi lia 

banku, biuro nieruchomości czy biuro 

podróży. Jesteśmy otwarci także na inne  

propozycje.  Tel. 660 031 893.
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Święty Jan Paweł II – ka
   w niedzielę Miłosierd

Z organizatorem uroczystości kościelnych, ks. kan. 

Edwardem Majką, proboszczem parafi i p.w. Św. Mikołaja 

w Mosinie rozmawia Elżbieta Bylczyńska.

– W Mosinie święto to obchodziliśmy pięć dni później...

– Zewnętrzne uroczystości przenieśliśmy na 2 maja, ponieważ 

w dzień kanonizacji 27 kwietnia wiele osób było zapatrzonych 

Jak dzień kanonizacji 

obchodzono w Mosinie?

w przekaz telewizyjny i obserwowało kanonizację  transmitowa-

ną przez TV ze Stolicy Piotrowej. Wielu też parafi an wyjechało 

do Watykanu. Sam również uczestniczyłem w tym czasie (od so-

boty do środy) w uroczystościach w Rzymie, razem z delegacją 

i reprezentacją całej diecezji. Natomiast w Mosinie połączyliśmy 

to święto także z gminnymi uroczystościami. Do parafi i przyje-

chał 40 – osobowy chór z Francji i włączyliśmy go w obchody 

wraz z Mosińskim Chórem Św. Cecylii i Orkiestrą Dętą im. Anto-

niego Jerzaka. O godz. 17 poczty sztandarowe i reprezentacje 

poszczególnych organizacji wyruszyły spod pomnika Tadeusza 

Kościuszki do kościoła, gdzie dotarły o godz. 17.30. Od hym-

nu Gaude Mater Polonia rozpoczęła się uroczystość, w której 

uczestniczyli m. in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu, Marek Woźniak – marszałek Województwa 

Wielkopolskiego, posłowie, burmistrz Mosiny Zofi a Springer, 

reprezentacja Wojska Polskiego z Babek i oczywiście mieszkańcy. 

Poświęciliśmy pomnik (kamień – tablicę), który został postawiony 

przy kościele. Wstęgę przecięli m.in. marszałek Marek Woźniak, 

posłowie – Tadeusz Dziuba (PiS) i Beata Szydłowska (PO) oraz 

wykonawcy pomnika, m.in. Witold Wilhelm, Stanisław Kornosz, 

który podarował ten kamień, a także ludzie, którzy go przywieźli 

20



21wydarzenia

anonizowany 27 kwietnia 2014 roku,
dzia Bożego przez Papieża Franciszka

Nigdy w historii papiestwa nie kanonizowano 
nikogo w tak szybkim tempie

Placido Domingo w piątek 25 kwietnia, przed koncertem spo-

tkał się w Poznaniu z dziennikarzami na konferencji prasowej. 

Zapytany, czym dla niego będzie dzień 27 kwietnia 2014 roku, 

dzień kanonizacji polskiego papieża, powiedział:

– Odpowiadając na to pytanie - jak istotny jest ten dzień dla Polski 

i świata – chciałbym przypomnieć historię, kiedy wybrano Karola 

Wojtyłę na papieża. Byłem wówczas w San Francisco, udzielałem 

wywiadu amerykańskiej prasie, gdy zapytano mnie, co sądzę 

o tym wyborze. Wierzcie mi państwo, bądź nie, ale odpowiedzia-

łem, że wydaje mi się, że oznacza to początek końca komunizmu. 

Wiadomo, co potem nastąpiło, należy wspomnieć jeszcze oczywi-

ście Lecha Wałęsę. 

Kolejną rzeczą jest to, że nigdy w historii papiestwa nie ka-

nonizowano nikogo w tak szybkim tempie. Bardzo podzi-

wiałem u Jana Pawła II parę rzeczy, mianowicie – jego odda-

nie sprawie Kościoła, jego oddanie sprawom społecznym, 

a pamiętać musimy, że był przecież nie tylko hierarchą, głową 

Kościoła, ale również sportowcem, był aktorem, był wreszcie po-

etą, człowiekiem, który codziennie pływał, prowadził intensywne 

życie. W swojej działalności społecznej skupiał się bardzo na kwestii 

dzieci, biedy. Był traktowany na całym świecie jako swego rodzaju 

gwiazda. Któregoś razu zdarzyło się w Ankonie, że mistrz Tutino, 

włoski kompozytor napisał kantatę na cześć pokoju do wiersza 

Jana Pawła II. Miałem okazję zaśpiewać ten utwór na audiencji 

u papieża (śpiewałem zresztą dla niego kilkakrotnie, m.in. w Mek-

syku i Nowym Jorku). 

Papież zaprosił nas, żeby podziękować za to wykonanie, wów-

czas też zapytałem go, czy zgodziłby się, żebyśmy wykorzystali jego 

wiersze do kilku utworów muzycznych. Mój syn, Placido Domingo 

junior, który jest kompozytorem, kiedy papież udzielił zgody, ze-

brał grupę znajomych kompozytorów i śpiewaków, m. in. obecne 

tu Angel Joy Blue i Micaelę Oeste. Tak powstał ten projekt. Pierwszą 

część niedzielnego koncertu wypełnią pieśni i piosenki oparte na 

wierszach Jana Pawła II, zawierające elementy religijne i społeczne. 

(dokończenie na str. 22)

i pracowali przy nim. Chóry – mosiński i francuski wykonały 

kilka pieśni. Potem w kościele o godz. 18 odbyła się Msza św., 

a po Mszy bardzo piękny, uroczysty koncert, zakończony 

wspólnym wykonaniem przez chóry i orkiestrę Hymnu Eu-

ropejskiego. Niespodzianką, bardzo miłą na końcu okazał się 

występ duetu – Remigiusz Szuman, nasz znany gitarzysta 

i ks. diakon Michał Tomiak (saksofon), którzy wykonali melodie 

z fi lmu „Polskie drogi”, co było bardzo przyjaźnie przyjęte i na-

grodzone wielkimi oklaskami. 

– Uczestnicy tego wydarzenia bardzo mile wspominają też 

spotkanie w ogrodzie u Księdza Proboszcza.

– Wszystko zakończyło się uroczystą herbatą na probostwie. Było 

wielu ludzi, także poza wymienionymi i ci, którzy chcieli skorzystali 

z gościny u proboszcza. 

– Mieszkańcy Mosiny mogą teraz czcić Świętego Jana Pawła 

II także w miejscu, które stanie się zapewne dla następnych 

pokoleń miejscem historycznym. 

– Chciałbym by tak się stało. Mam nadzieję, że przy tym po-

mniku wielu zatrzyma się na chwilę zadumy, refl eksji i modlitwy. 

Dla nas jest to chwila współczesna, ale dla następnych poko-

leń będzie to historia zapisana na kamieniu. Przy okazji bardzo 

proszę, by znicze stawiać tylko przed pomnikiem, w miejscu 

do tego przygotowanym – na kostce brukowej, (którą położyła 

i ozdobiła kwiatami fi rma państwa Tokarskich).

Placido Domingo na konferencji prasowej w Poznaniu Placido Domingo otrzymuje monetę okolicznościową
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Z organizatorem koncertu – Prze-

mysławem Kieliszewskim, dyrekto-

rem Teatru Muzycznego w Poznaniu 

rozmawia Elżbieta Bylczyńska

E.B. – Zanim porozmawiamy o Placi-

do Domingo, chciałabym coś przypo-

mnieć czytelnikom. Jeszcze niedawno 

był Pan menedżerem Łukasza Kuropa-

czewskiego, znanego mistrza gitary 

klasycznej, mieszkającego w Puszczy-

kowie. Był Pan też dyrektorem Festi-

walu Akademia Gitary...

Przemysław Kieliszewski: – Tak, Łu-

kasza udało mi się „przekazać” w dobre 

ręce. Wszedł do impresariatu pani Elż-

biety Pendereckiej. Myślę, że to, co mo-

głem dla niego zrobić – zrobiłem. Nasza 

10 letnia współpraca osiągnęła moment, 

w którym trudno byłoby mi coś więcej 

uczynić. Sądzę, że Łukasz jest teraz w naj-

lepszym menedżmencie w Polsce. Nato-

miast w Akademii pełnię obecnie funkcję 

szefa rady programowej, dyrektorem ar-

tystycznym pozostał Łukasz Kuropaczew-

ski, a Marcin Poprawski, który był moim 

W niedzielę 27 kwietnia, w dniu kanonizacji Jana Pawła II w Poznaniu wystąpił legendarny śpiewak Placido 

Domingo. W koncercie pt. „Tu zaczęła się Polska” towarzyszyli mu: sopranistki Angel Joy Blue i Micaela Oeste, 

syn Placido Domingo junior, Justyna Steczkowska oraz Orkiestra Teatru Muzycznego w Poznaniu i śpiewa-

cy chórów Teatru Muzycznego i Akademickiego UAM. Dyrygował Eugene Kohn. Koncert, którego pierwszą 

część wypełniły utwory powstałe do wierszy Karola Wojtyły zainaugurował także święto jubileuszu 1050 

– lecia Chrztu Polski. W drugiej części publiczność usłyszała dziesięć utworów osobiście wybranych przez 

Domingo, m.in. Verdiego, Straussa, Pucciniego.

Spala się dla innych
zastępcą, jest dyrektorem i świetnie sobie 

radzi. Festiwal rośnie w siłę.   

– Wróćmy do tematu wywiadu, 

Placido Domingo podczas koncertu 

w Poznaniu złożył hołd świętemu Ja-

nowi Pawłowi II. Można powiedzieć, 

że zrobili to wszyscy – artyści i publicz-

ność. Pan jako organizator był tutaj 

„opiekunem” maestro, jakie wrażenie 

zrobił na Panu?

– Placido Domingo jest osobowością, 

która bardzo dużo daje z siebie innym. 

I to w różnych wymiarach. To jest nie-

samowite. Mam takie poczucie, że on 

rzeczywiście dzieli się sobą. Oczywiście 

wynika to z jego charakteru, z jego wiary 

w Boga, z jego doświadczeń życiowych. 

Jest człowiekiem wszechstronnym, bar-

dzo ciekawym jako artysta, dużo dobrego 

robi poza śpiewaniem, mocno angażuje 

się społecznie. Wydaje mi się, że przez to 

jest w pełni człowiekiem. Mam wrażenie, 

bo oczywiście nie wiem, co mu „w duszy 

gra”, że spala się dla innych, że jest to jego 

Z żoną w katedrze Angel Blue i Placido Domingo junior w katedrze

Będzie to znakomita okazja, aby ci, którzy nie znają Ojca Świętego 

od tej strony, mogli go poznać. Drugą część wieczoru stanowić bę-

dzie repertuar operowy.

Po konferencji Placido Domingo z osobami towarzyszącymi 

i oblegającymi go dziennikarzami zwiedził Bramę Poznania. 

Na widokowym tarasie prezydent miasta, Ryszard Grobelny wrę-

czył mu fragment tysiącletniego drewna dębowego, natomiast 

dyrektor ICHOT – Robert Mirzyński obdarował artystę okoliczno-

ściową monetą – „Bramą”. 

Mistrz zwiedził także Katedrę, Złotą Kaplicę, a na zakończenie ra-

zem z żoną pogrążył się w modlitwie.

 (eb)

(dokończenie ze str. 21)
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(dokończenie na str. 24)

sposób na życie, jego motto życiowe. Ale 

przecież nie skupia się tylko na działalno-

ści artystycznej. W czasie trzęsienia ziemi 

w Meksyku zebrał dla poszkodowanych 

miliony dolarów ze swoich charytatyw-

nych koncertów. 

Kiedy zwiedzał Bramę Poznania, robił 

to nie jako muzyk, czy wielki artysta, ale 

bardziej jako szef stowarzyszenia Europa 

Nostra, które zajmuje się dziedzictwem 

kulturowym. Domingo angażuje się 

w wiele tego typu inicjatyw. Oczywiście 

jego pozycja sprzyja temu, żeby lobbować 

i pomagać. Przecież nie musiałby zarządzać 

artystycznie dwoma instytucjami – opera-

mi w Los Angeles i w Waszyngtonie (teraz z 

opery w Los Angeles już zrezygnował).

Mówi, że nie ma właściwie czasu, że nie 

chce odpoczywać, bo „zardzewieje”. I nie 

odpuszcza sobie. O drugiej w nocy leciał 

do Wiednia po koncercie w Poznaniu - na 

próbę o godzinie dziesiątej rano. W samo-

locie podpisywał jeszcze dla nas progra-

my i płyty, czego nie zdążył zrobić tutaj. 

Dostarczyliśmy mu je na pokład, podpisał 

wszystkie i wszystkie wróciły tym samym 

samolotem. Nie odmówił też wywiadów, 

naprawdę nie musiał tego robić, jemu to 

nie jest już potrzebne. A jednak chce się 

sobą dzielić z ludźmi, dzielić się swoim 

doświadczeniem. Myślę, że kunszt, jaki 

pokazał na tym koncercie zastanowi oso-

by, które odbierały mu już prawo do tego, 

żeby w tym wieku występować na scenie. 

To nie jest młody śpiewak, ma przecież 73 

lata i cały czas dba o swój głos i cały czas 

ma ten głos niezwykły,  wielki, drama-

tyczny. Jest też świetnym aktorem, budzi 

piękne emocje na scenie. I okazuje się, że 

jako człowiek też jest wyjątkowy.

– Wystąpił z młodymi sopranistkami 

– Angel Joy Blue oraz z Micaelą Oeste 

o przepięknych głosach. Nadzwyczaj-

nie zabrzmiał w duecie z opery Verdie-

go „Simon Boccanegra” z młodziutką, 

ciemnoskórą Angel Blue.

– Domingo w ramach konkursu Ope-

ralia pomaga młodym śpiewakom bu-

dować karierę, tworzy nad nimi parasol, 

pokazuje drogę artystyczną. Śpiewaczki 

na tym poziomie co Angel Joe Blue, czy 

Micaela Oeste rzadko goszczą w Pozna-

niu. To najwyższa światowa półka. A obie 

łączą w sobie wspaniały głos z talentem 

scenicznym, urodą i skromnością zara-

zem. Obie mieszkają w USA, choć Micaela 

urodziła się w Niemczech.

– Jak to się stało, że ten wielki artysta 

wystąpił w Poznaniu?

– Napotykając przez wiele miesięcy 

na szereg trudności, kiedy staraliśmy się 

o zorganizowanie tego koncertu, 

w grudniu zeszłego roku pojechałem 

w końcu do Berlina, żeby się z nim spo-

tkać i poprosić o chwilę rozmowy.  Po-

mimo zmęczenia (grał w spektaklu 

„Trubadur”), nie odmówił, choć jego 

menedżerka nie była pewna, czy tak 

się stanie. To było już drugie podejście 

do tego projektu. Najpierw były listy 

przedstawiające ideę koncertu w Po-

znaniu. Domingo wiedział wszystko 

o Poznaniu – pierwszej stolicy Polski 

i miejscu chrztu jej królów. Spotkanie 

było krótkie i treściwe. Zależało mi na 

tym, żeby koncert w jakiś sposób połą-

czyć z kanonizacją Jana Pawła II, choć 

nie śniło mi się, że mógłby to być dzień 

27 kwietnia. Domingo miał wystąpić 

w Azji, czego nie uwzględniał jego ofi cjalny 

kalendarz. W odpowiedzi na zaproszenie 

i mój żart, iż nie ma sensu lecieć do 

dalekiej Azji, gdy można zaśpiewać 

w ojczyźnie Wojtyły, popatrzył na mnie 

i powiedział:  zobaczymy, zobaczymy... 

Dwa dni później dostałem maila od pani 

menadżer (z Berlina właściwie wróciłem 

z niczym) z wiadomością, że przesunął 

przedstawienie w Azji i wyraził chęć wy-

stąpienia 27 kwietnia. Bardzo nas to ucie-

szyło i zaczęła się intensywna praca nad 

organizacją koncertu. Stało się to dzięki 

pomocy wielu osób, Miasta Poznań, Mi-

nistra Kultury, dra Jana Kulczyka, a tak-

że fi rmie  Prestige MJM. Występ został 

przygotowany w bardzo krótkim czasie.

Ostatnie szczegóły występu w Polsce 

omawialiśmy w Sofi i, 13 lutego. Maestro 

zaprosił nas na obiad wraz Ulą Hincz 

z TVP2, która przeprowadzała z nim wy-

wiad. Kiedy mówiliśmy o repertuarze, za-

pytałem czy nie zaśpiewałby czegoś po 

polsku, utworu Abba Ojcze.  Zapropono-

wałem też, by jeden z utworów do wierszy 

Karola Wojtyły jego syn zaśpiewał z pol-

skim wykonawcą. Od razu, spontanicznie 

zadzwonił do syna. Zależało mi też na tym, 

żeby to nie był repertuar tylko poświęcony 

Papieżowi, bo jednak Domingo (pokazał 

to na koncercie) najlepiej prezentuje się 

w programie operowym, operetkowym 

Micaela Oeste

– w tym, co jest jego domeną, co ko-

cha najbardziej i czym żyje od wielu lat. 

– Pochodzi z rodziny muzyków, wy-

chowywał się w Meksyku, wyjechał tam 

z rodzicami z Hiszpanii jako mały chło-

piec. Z Meksyku pochodzi jego żona. 

– Rodzice Placido Domingo śpiewali 

wiele lat w operetce hiszpańskiej – zarzu-

eli, w której on także z nimi występował. 

Jest naprawdę bardzo związany z tym 

krajem, opowiada, że jest to kraj, który 

najbardziej kocha św. Jana Pawła II. Pa-

miętamy przecież, że pierwszą wizytę 

Jan Paweł II złożył w Meksyku. Władze nie 

chciały go zaprosić, a on mimo to poje-

chał jako prywatna osoba. Naród meksy-

kański nie zapomniał mu tego. 

– Podobno Placido Domingo rzad-

ko rozstaje się z żoną Martą, która 

towarzyszy mu niemal we wszystkich 

podróżach. Na konferencji prasowej 

widać było wyraźnie jego ciepły, ser-

deczny stosunek do niej.

– Jest między nimi silna więź duchowa. 

W poznańskiej katedrze poprosili, by ich 

zostawić samych na modlitwę. Oboje są 

bardzo serdeczni i spontaniczni. Niech 

świadczy o tym choćby taki przykład: 

Trwa próba z Orkiestrą i Chórem Teatru 

Muzycznego, kiedy Domingo musi się 

skupić na śpiewaniu. Nagle odwraca się 

do mnie i swojej pani menadżer, i mówi: 

„Słuchajcie, nie jedliśmy jeszcze obiadu, 

Marta jest na pewno głodna, zorganizuj-

cie jej coś do jedzenia”. Nawet w takich 

sytuacjach potrafi  dbać o swoją żonę. 

Blisko były dobre hot-dogi, które zjadła 

z ogromnym apetytem.

Pojawiły się też nagle na próbie dzieci 

któregoś z muzyków, gdzieś niechcą-

cy trzasnęły drzwi. Tylko się do nich 

uśmiechnął. Jest cierpliwym, nie wywyż-

szającym się człowiekiem. 
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Organizatorzy koncertu Placido 

Domingo w Poznaniu: Miasto 

Poznań, Prestige MJM, Teatr Mu-

zyczny w Poznaniu z udziałem 

Narodowego Centrum Kultury.

Mecenas główny – Kulczyk Inve-

stmets, sponsor koncertu – ING 

Bank Polski.

informacje
(dokończenie ze str. 23)

Spędziliśmy z nimi uroczy wieczór, 

w piątek po próbie, przy kolacji, podczas 

której swobodnie toczyła się rozmowa. 

Było to jak rodzinne spotkanie w niedu-

żym gronie. Wszyscy są dla niego ważni 

i bliscy (akustyk, ochrona). 

– Mógłby Pan zdradzić, o czym roz-

mawialiście, jeśli to nie tajemnica?

– Między innymi o tym, że przyjechał 

tutaj z misją podzielenia się z Polakami 

swoją atencją do Jana Pawła II. Ciągle 

o tym opowiadał, że go spotkał osobiście, 

że to był wielki człowiek. 

Ciekawe jest to, że my czasami traci-

my dystans do samych siebie, czasem też 

szybko coś nam powszednieje i ta wielkość 

polskiego papieża gdzieś nam umyka. Ale 

kiedy Domingo mówi, że Papież, Reagan, 

Wałęsa to jest ta trójca, która obaliła ko-

munizm, że Jan Paweł II to był największy 

człowiek tamtych czasów, że odcisnął swo-

je piętno na wielu i gdy to mówi osoba 

niezwiązana poczuciem dumy narodowej, 

tylko dość obiektywnie ocenia fakty – przy-

wraca proporcje, kim był Wojtyła.

– Gdzie na stałe mieszka Placido Do-

mingo?

– Pytałem go o to. Powiedział, że bez 

przerwy jest w ruchu. Madryt, kilka miejsc 

w USA, ale w naszym rozumieniu on nie 

ma swojego miejsca na ziemi.

– To wydarzenie pozostanie chyba 

na długie lata w Waszej pamięci – Pla-

cido Domingo w Teatrze Muzycznym...

– Tak, na pewno. W 60-letniej historii 

Teatru Muzycznego zdarzyło się coś wy-

jątkowego - spotkanie z wielkim artystą. 

To zostanie w nas, ludziach Teatru. Kunszt 

najwyższej miary, jaki pokazał Domingo, 

Już po raz czwarty zaprosiliśmy do wspólnej zabawy z książką w roli głównej. Osobą, która w kwietniu  prze-

czytała najwięcej książek wypożyczonych z naszej biblioteki, okazała się pani Marianna Janik. Drugą nagro-

dę otrzymała pani Alicja Sroka. Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy, a wszystkich czytelników zapraszamy 

do dalszej zabawy w następnych miesiącach!

Nasz sponsor, Gabinet Mobilny INDYGO, świadczy usługi 

z zakresu wykonywania masażu, 

kosmetyki i brafi ttingu (dobór biustonoszy).

a z drugiej strony człowieczeństwo, które 

współistnieje harmonijnie z artyzmem. 

I że bez pracy tego się nie osiąga. Kiedy 

robimy coś dobrze, najlepiej jak tylko mo-

żemy, kiedy w dodatku jeszcze się nałoży 

to na predyspozycja, talent, powołanie, 

które człowiek posiada, to praca staje się 

spełnieniem, nie jest obciążeniem. Sądzę, 

że Placido Domingo jest człowiekiem, 

który robi to, co powinien robić w swoim 

życiu. I to jest piękne, i można każdemu 

tego życzyć...

Biała niedziela – bezpłatne badania
Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska i Gabinety Lekarskie Medicomplex

Z A P R A S Z A J Ą

w dniu 1 czerwca br., w godz. 8.00-16.00

na konsultacje do lekarzy:

chirurga, ginekologa (cytologia), laryngologa, ortopedy, internisty, oraz do farmaceuty.

Można będzie poradzić się dietetyka i psychologa.

Pielęgniarka środowiskowa wykona pomiar cukru, ciśnienia, EKG.

Badania odbędą się w przychodni Medicomplex przy ul. Konopnickiej w Mosinie (nad Tesco). 

Organizatorzy informują o możliwości rejestracji w systemie ZIP,

będzie można także oddać honorowo krew.

Zapisy do lekarzy:

w dniach 26–31 maja, w godz. 8.00-20.00 pod numerem tel. 502-199-340.

Zapraszamy też dzieci na festyn z okazji Dnia Dziecka

w godz. 13.00-16.00, który odbędzie się na parkingu obok marketu Tesco.

Organizatorzy zapewniają wiele  atrakcji wszystkim przybyłym.
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Większość problemów Puszczykowa w ostatnich latach była 

wywołana przez brak jakichkolwiek konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne są jednym z najważniejszych narzędzi 

nowoczesnego państwa demokratycznego i obywatelskie-

go. To właśnie dzięki nim można poznać wiele problemów, spo-

strzeżeń, przemyśleń zwykłych mieszkańców i wypracować jak 

najlepsze rozwiązania dla lokalnej społeczności. Oczywiście kon-

sultacje społeczne nie są lekiem na wszystko, ale bardzo pomagają 

załagodzić różne konfl ikty, wynikające z niedomówień. Ludzie czę-

sto są oburzeni brakiem zainteresowania ze strony władzy. I bar-

dzo często mają rację.  Władza, bojąc się mieszkańców wprowadza 

zmiany poprzez zaskoczenie. Przedstawia już gotowy projekt, a na-

stępnie pyta, czy spo-

łeczeństwo go akcep-

tuje. Ludzie mogą 

co najwyżej wnieść 

zmiany czy zgłosić 

wątpliwości.  Nie 

mogą tworzyć pro-

jektu od samego początku. To bardzo boli. Nie mieszkamy przecież 

już w PRL-u, a mimo to władza ma często nawyki z tamtego okresu.

Chciałbym teraz przedstawić pokrótce, czym są konsultacje spo-

łeczne. Najważniejszym atutem  tego instrumentu jest  włączenie 

mieszkańców do współrządzenia.  Można przeprowadzić dyskusję 

na temat wybranego działania, planów władz samorządowych.  

Konsultacje społeczne tworzą forum dla wymiany poglądów i opi-

nii.  Dzięki nim władze mogą lepiej poznać zdanie mieszkańców.  

Konsultacje zapobiegają konfl iktom i łagodzą te, które już trwają.  

Służą współpracy mieszkańców z władzami.  Przebieg  i rezultaty 

konsultacji społecznych muszą być jawne.  Informacje o rozpoczę-

ciu procedury muszą być podane z odpowiednim wyprzedzeniem 

i wykorzystaniem różnych form przekazu. Sprawozdanie z konsul-

tacji powinno w szczególności zawierać informacje, jakie uwagi 

i opinie mieszkańców zastały uwzględnione lub nie, oraz jak wpły-

nęły one na decyzję. Najczęściej w konsultacjach bierze udział 

część społeczeństwa bezpośrednio zainteresowana daną proble-

matyką, choć powinni o nich wiedzieć wszyscy. Władze samorzą-

dowe powinny przygotowywać konsultacje we wczesnych eta-

pach podejmowania decyzji lub inwestycji. Społeczeństwo może 

przez to przekazać swoją opinię o omawianej sprawie. Przyczynić 

się to może do opracowania optymalnego rozwiązania bądź przy-

bliżyć do wyboru projektu lub koncepcji.   

W konsultacjach powinny brać udział liczne organizacje, osoby 

oraz instytucje. Dlatego władze organizujące konsultacje społecz-

ne powinny wspierać się różnymi środkami przekazu: prasą, Inter-

netem, spotkaniami bezpośrednimi. Uwagi do poszczególnych 

projektów powinny być przyjmowane tymi samymi sposobami, 

np. pisemnie, ustnie czy poprzez Internet. Najważniejsze, żeby wła-

dze nie szły na łatwiznę i rzeczywiście zbierały uwagi. Często admi-

nistracja samorządowa wysyła maile i po upłynięciu jakiegoś czasu 

uznaje konsultacje za odbyte – mimo, że żadne opinie nie wpłynę-

ły. W ten sposób nie można wypracować optymalnego rozwiąza-

nia dla społeczności. Odpowiednio przeprowadzone konsultacje 

wydłużają czas podjęcia decyzji. Ale jak pokazują doświadczenia 

gmin i miast decyzje bardziej przedyskutowane, powodują mniej-

sze ryzyko podjęcia złej decyzji, która może być kosztowna dla 

budżetu i społecznie nieakceptowana.  Konsultacje nie są wiążące. 

Istotą konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców. 

W Puszczykowie nie przeprowadza się konsultacji społecznych. 

Administracja samorządowa oraz gazety popierające koalicję rzą-

dzącą podkreślają, że proces konsultacji jest zły, bo ludzie nie są 

specjalistami. Mówi się, że tylko projektanci i inżynierowe mogą 

w odpowiedni sposób zaprojektować jakieś rozwiązanie, np. dro-

gę.  Dlatego władza nie przeprowadza konsultacji społecznych na 

wczesnym etapie. Wszystko sama planuje i projektuje, a gotowe 

rozwiązania przedstawia ludziom. Burmistrz Puszczykowa zorgani-

zował ostatnio pseudokonsultacje społeczne, dotyczące budowy 

ulicy Jastrzębiej.  Ulica już dawno była zaprojektowana i został już 

wyłoniony w przetargu wykonawca. Więc żadne uwagi i tak nie 

miały sensu.  Jednak zdjęcie w gazecie zawsze ładnie wygląda.  

Następnie burmistrz mówił, że były to „konsultacje informacyjne”, 

co znaczy tyle co „demokracja ludowa”.  Jeśli konsultacje mają coś 

zdziałać muszą odbywać się we wczesnym etapie prac. Można 

wtedy uniknąć konfl iktów, czy kosztownych prac nad przeprojek-

towaniem. Najważniejsze, że  można uniknąć wielomiesięcznych 

polemik i kłótni na łamach prasy lokalnej. 

Podsumowując, 

można powiedzieć, 

że większość pro-

blemów Puszczy-

kowa w ostatnich 

latach była wywoła-

na przez brak jakich-

kolwiek konsultacji społecznych. Mieszkańcy byli często stawiani 

przez faktem dokonanym (zakup budynku na Rynku) bądź musieli 

angażować się w wielomiesięczną polemikę np. plan zagospoda-

rowania dla ul. Dworcowej.  Władza może umiejętnie wykorzy-

stywać konsultacje społeczne do pogodzenia interesów równych 

stron, ale muszą się one odbywać. W Puszczykowie organizowane 

są spotkania informacyjne, które przewrotnie nazywa się konsul-

tacjami. Oznajmiane są na nich decyzje. Społeczeństwo te decyzje 

może zaakceptować, albo się sprzeciwić. To drugie rozwiązanie nic 

nie daje, bo decyzje i tak już zostały wcześniej podjęte.  Miejmy na-

dzieję, że wreszcie władze Puszczykowa zaczną wykorzystywać na-

rzędzia używane w państwach o wysokiej kulturze obywatelskiej 

i demokratycznej. 

Maciej Krzyżański

Czym są konsultacje społeczne?

Znajdź idealnego pracownika
W opracowanym przez specjalistów Politechniki Poznańskiej 

serwisie www.zawodowcy.org  błyskawicznie i za darmo można 

znaleźć praktykanta, stażystę lub pracownika. Do dyspozycji praco-

dawców jest niemal 12 tys. uczniów wielkopolskich szkół.

Każda fi rma z Wielkopolski, wzorem już ponad pół tysiąca fi rm, 

może całkowicie za darmo zarejestrować się w systemie i bar-

dzo precyzyjnie określić, jakich praktykantów, stażystów lub praco-

wników szuka. W odpowiedzi otrzyma informację o kandydatach 

z odpowiednimi umiejętnościami w formie listy uczniów, uszerego-

wanych według procentowego wskaźnika dopasowania kompe-

tencji. To duża oszczędność czasu, bo na rozmowę kwalifi kacyjną 

pracodawca będzie mógł zaprosić osoby w najwyższym stopniu 

spełniające jego oczekiwania.

Do dyspozycji pracodawcy mają niemal 12 tys. opisanych profi li 

kompetencyjnych uczniów i uczennic wielkopolskich szkół zawodo-

wych  ponadgimnazjalnych. Ich liczba cały czas dynamicznie rośnie.

Aktualne informacje o projekcie, w tym przewodniki, jak 

zarejestrować się w systemie, znaleźć można na stronie www.zawo-

dowcy.org

Projekt „Czas zawodowców” realizowany jest przez Samorząd Wo-

jewództwa Wielkopolskiego i Politechnikę Poznańską we współpracy 

z partnerami i instytucjami, współpracującymi m.in. wielkopolskimi 

starostwami, urzędami pracy, organizacjami pracodawców z Wielko-

polski oraz wieloma instytucjami, związanymi z kształceniem zawo-

dowym i rynkiem pracy.                                                         Andrzej Rembowski
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SPRZEDAŻSPRZEDAŻ

Mosina – Czarnokurz

Dom 120 m2

Działka 540 m2

tel. 516-156-741

poleca:
� stoliki na każdą okazję
� kwiaty sztuczne
� świeczki
� lampiony imieninowe
� wyroby z wikliny
� meble ogrodowe

U Herosa
Daszewice, ul Piotrowska 19

www.uherosa.com.pl � tel. 697 910 619erosa com pl �

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

SPRZEDAM
SPRZEDAM

� piękny park � pałac � zabudowania folwarczne
� stawy � grunty pod inwestycje

� otoczone murem + łąki
CAŁOŚĆ 12 ha

Okolice Mosiny, od Poznania 22 km
Piotrowo, gmina Brodnica

www.palac-piotrowo.pl

+48 603 079 000
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Robić to, co się lubi i kocha, i nigdy nie działać wbrew sobie - 

to recepta na długowieczność pani Zofi i Gelbert, która 7 maja 

obchodziła 100 urodziny.

Jubilatka urodziła się w Bukowcu niedaleko Nowego Tomyśla. 

Życie związała z Nowym Tomyślem, Częstochową, Piotrko-

wem Trybunalskim, Pniewami, a od 2010 r. z gminą Mosina. Jest 

najstarszą mieszkanką wsi Krosno. Była dwukrotnie zamężna 

Dostojna Jubilatka

i dwukrotnie owdowiała. Zajmowała się zawodowo wyrobem 

i sprzedażą damskich kapeluszy. Pani Zofi a bardzo lubi śpiewać. 

W młodości należała do chóru wraz ze swoimi czterema siostrami. 

Jest niezwykle pogodną osobą, z dużym poczuciem humoru. Panią 

Zofi ą opiekuje się  wnuczka-  Karolina Długosz.

Z okazji tych szczególnych urodzin Jubilatkę odwiedziła bur-

mistrz Zofi a Springer wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej, 

Waldemarem Waligórskim oraz kierownikiem USC Marzeną Obst. 

Delegacja z Urzędu oprócz życzeń, kwiatów i kosza słodkości prze-

kazała pani Zofi i list gratulacyjny od premiera, Donalda Tuska.

Dostojnej Jubilatce życzymy dużo  zdrowia i kolejnych lat życia 

w dobrym zdrowiu i szczęściu.

Marlena Chmielewska
Dostojna podpis- Julibatkę odwiedził sołtys wsi Krosno, R.Rybicki wraz z męską 

częścią Rady Sołeckiej..tif

W dniu 5 maja br., w hotelu PARK nad Maltą w Poznaniu 

odbył się finał  X edycji Międzygminnego Konkursu 

„Obycie umila życie”, którego celem jest propagowanie pra-

widłowych form towarzyskich obowiązujących w kultural-

nym świecie. Uczestniczyły w nim 3-osobowe drużyny, re-

prezentujące szkoły podstawowe i gimnazja z gminy Śrem, 

Mosina i Puszczykowo. Gminę Puszczykowo reprezentowa-

ła Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich 

w składzie: Maja Chudziak z kl. VIa, Alicja Konik z kl. VIb, 

Hubert Majewski z kl. VIb. 

Uczniowie klas szóstych spisali się wspaniale - zajęli I miej-

sce. Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy. Serdecznie im 

gratuluję.

Na widowni naszych zawodników dopingowały koleżanki 

z klasy VIa – Zuzanna Ruszyńska oraz z klasy VIb – Domini-

ka Nadlewska, Maja Nowicka i Zofia Witkowska.

Konkurs ma charakter zarówno teoretyczny jak i praktycz-

ny. Uczestnicy tegorocznej edycji nie mieli łatwego zadania. 

Najpierw zawodnicy odpowiadali na pytania teoretyczne, na 

przykład: Co to są złote gody? Jaka jest różnica miedzy wodą 

toaletową a wodą perfumowaną? Co to jest szmizjerka? 

W jaki sposób jemy sushi? Następnie zawodnicy musieli po-

dać nazwisko autora i tytuł utworu  literackiego, czytanego 

przez gościa konkursu, aktora – Mieczysława Hryniewicza. 

Kolejne zadanie polegało na podaniu nazw różnych potraw 

i odpowiedzi, z jakiego kraju Europy pochodzą. Potem przy-

szedł czas na część  praktyczną. Uczestnicy po obejrzeniu 

scenki „Lotnisko” musieli wskazać zachowania, które nie były 

zgodne ze sztuką savoir-vivre. Innym zadaniem praktycznym 

Sukces „dwójki” w konkursie savoir-vivre

było rozpoznanie tańców standardowych i latynoamerykań-

skich (motywem przewodnim konkursu była 10 rocznica 

przystąpienia Polski do Unii Europejskiej).

Konkurs „Obycie umila życie” to dobra zabawa i zdrowa ry-

walizacja. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.  

Wiesława Walkowiak
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Wiry k.  Poznania, ul. Komornicka 127
tel. 61 899 04 56, kom. 609 532 733
pn.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-12.00

www.autogazwiry.pl               biuro@autogazwiry.pl

� KAMYCZEK

� KOSTKA GRANITOWA łupek, grys

�  KAMIENIE BUDOWLANE blaty 
łazienkowe i kuchenne, parapety, 
płytki, schody marmurowe 
granitowe, kominki

� NAGROBKI pojedyncze, podwójne

Rogalinek
(naprzeciw szkoły podstawowej)

arek@o2.pl
tel. 511 126 467

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

niu DKK spróbowaliśmy nowej 

formuły: nasze panie miały zaprezen-

tować ulubione biografi e. Ze swojego 

zadania wywiązały się z godną podziwu 

sumiennością. Tyle było chętnych osób 

zamierzających omówić życie artystów, 

polityków, sportowców, aktorów, że nie 

starczyło nam czasu – temat zostanie 

dokończony na następnym, majowym 

spotkaniu.

Pani Irena zaskoczyła nas starannie na-

pisaną „recenzją” w zeszyciku w kratkę 

z przeczytanej przez jedną noc biogra-

fi i Yoko Ono. Książka "Yoko i John. Dni, 

których nigdy nie zapomnę" to osobista 

opowieść o jednej z najbardziej fascynu-

jących par wszechczasów. On: niekwe-

stionowana ikona kultury XX wieku. Ona: 

awangardowa artystka, wnuczka ban-

kierów pochodząca z arystokratycznego 

rodu, która studiowała razem z obecnym 

cesarzem Japonii - Akihito. Pani Wanda 

z kolei uraczyła nas opowieścią o córce 

pastora z NRD, czyli Angeli Merkel, któ-

ra stała się twarzą dzisiejszych Niemiec, 

a w swym gabinecie trzyma portret ca-

Jaki jest związek między poetą
Janem Kasprowiczem a Leninem?

rycy Katarzyny II. Przy okazji biografi i Ar-

kadiusza Stempina wywiązała się żywa 

dyskusja na temat przypuszczalnych pol-

skich korzeni niemieckiej kanclerz. 

Pani dyrektor biblioteki polecała na-

pisane z polotem życiorysy cyganerii 

artystycznej, m.in. Stanisława Przyby-

szewskiego, okrzykniętego już za życia 

legendą, bohatera wielu plotek i anegdot 

oraz jego żony - pisarki i pianistki - Dagny 

Przybyszewskiej. 

A jeśli chcecie wiedzieć, jaki związek 

istniał pomiędzy poetą Janem Kaspro-

wiczem a Leninem, trzeba zapytać panią 

Anię, która zakończyła nasze spotkanie 

ciekawostkami z życia młodopolskiego 

twórcy.

Zofi a Staniszewska

ja tak naprawdę nie mam domu

ścian budowanych z marzeń

okna na rzekę w którym twarze

istnieją czekają gdy powiem pomóż

wykopać fundamenty zbudować witraże

o które rozmów rozbiją się fale

w którym uśmiech ochroni od gromów

lecz właśnie teraz wołam proszę pomóż 

stworzyć pejzaże w teatrze lalek

ja wolę milczeć niż krzyczeć

nad pół-pełną pochylić się szklanką

i słuchać fałszywych życzeń

wypowiadanych przez balkon

kiedy ciemno zapalam świece jak znicze

umarłych nocy z kochanką

miłość zatrzymała się w przedpokoju

ociekająca łzami że nie wejdzie dalej

dom którego nie ma struchlały gołąb

za kulisami w teatrze lalek

myślałem że już nie boli

samotność przez którą idę

na ranach strupy soli

od połamanych skrzydeł

nie kocham ciebie siebie chyba

nikogo nie ma choć są blisko

lecz proszę pomóż i wybaw

od nocy nad pustą kołyską

czajnik bez gwizdka smutny fotel

sam w sobie zatrzaśnięty winny

wejdź pójdziemy do kuchni potem

iluzja jak pokój gościnny

którego też nie ma w domu

pomóż mi pomóż

w zgodzie żyć z samym sobą

wymarzyć małe mieszkanie

gdy niedowierzanie

że ktoś może być obok

bliższy niż cień na ścianie

ja jestem dziwny czy ludzie dziwni

kiedy tak patrzą innym okiem

na winorośla pustych piwnic

ze swych istniejących okien

Julian Pocieszko

Teatr lalek

Julian Pocieszko to pseudonim mło-

dego poety, piszącego przez dłuż-

szy czas do szufl ady i dla znajomych. 

Obecnie jego utwory można znaleźć 

na portalu www.poeto  pl. W piątek 

25 kwietnia, w pracowni plastycznej 

w Rogalinku odbyło się spotkanie z Jul-

kiem i wspólne czytanie jego wierszy. 

Organizatorem wydarzenia była Fila 

Mosińskiej Biblioteki Publicznej w  Ro-

galinku. Przy kawie i ciastku czytaliśmy 

i omawialiśmy wiersze młodego poety. 

Uczestnikami spotkania byli znajomi 

Julka z dzieciństwa, których zaskoczył 

i wzruszył talentem literackim.

Eleonora Talarczyk 

Spotkanie
z Julkiem
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Danusia wróciła tyle co od fryzjerki 

i uradowana tak opowiada:

– Wiesz co? Ta moja fryzjerka opowia-

dała mi dzisiaj bardzo ciekawą wersję, 

którą pierwszy raz słyszałam. A wszystko 

bierze swój początek z tego, że kiedyś 

ludzie jak wiesz, podróżowali w zupełnie 

inny sposób, o wiele wolniej, a przecież 

musieli się jakoś przemieszczać, prawda? 

Kogo oczywiście było stać, ten jeździł po-

wozem, dyliżansem itede. Taka droga do 

łatwych na pewno nie należała, a czasem 

nawet groziło niebezpieczeństwo, różne 

niespodzianki się zdarzały, a to koło się 

zepsuło, a to koń zaniemógł, to wresz-

cie fatalne drogi, czasami wręcz trudno 

przejezdne. No różnie. W czasie jazdy 

konie się męczyły, kurz się wciskał wszę-

dzie, deszcz zacinał i mokro się robiło od 

razu, jednym słowem – same niewygo-

dy. Mosina na takim właśnie szlaku była 

ostatnim przystankiem przed wjazdem 

do Poznania. Tutaj można się było umyć, 

oczyścić, naprawić odzież, tudzież fryzu-

rę. Inaczej, krótko mówiąc, zadbać o swój 

wygląd zewnętrzny. Przecież nie tylko 

jechało się w odwiedziny do rodziny, czy 

zobaczyć się z przyjaciółmi raz po raz, ale 

przede wszystkim służbowo lub za inte-

resem. Wtedy już było wiadomo, że aby 

nie stracić, ale zyskać, należało się jakoś 

prezentować, to raz, po drugie: wydat-

nie poprawić własne samopoczucie, bo 

wiesz, że człowiek zaniedbany to zapew-

ne biedny albo chory, a z kolei dobrze 

odziany i energiczny jest o wiele lepiej 

widziany i chętnie przyjmowany. Podob-

no w tamtych czasach jak ktoś jechał 

z Wrocławia lub Rawicza, to przed Pozna-

niem Mosina była ostatnim przystankiem 

i wszyscy podróżni chętnie z tej możliwo-

ści korzystali, ponieważ miejscowi kraw-

cy i inni rzemieślnicy potrafi li tak o nich 

zadbać, że wyglądali bardzo elegancko. 

Stąd właśnie jest ten elegant z Mosiny. 

U nich w domu zawsze się tak opowiadało.

Roman Czeski

69. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

Złożeniem kwiatów oraz zapaleniem zniczy uczczono 

w Mosinie 69. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. 

Uroczystość  odbyła się 8 maja br. tradycyjnie pod pomnikiem 

na placu 20 Października. Udział w niej wzięli przedstawiciele 

władz samorządowych Mosiny, organizacji kombatanckich i po-

zarządowych, duchowieństwa oraz przedstawiciele jednostek 

organizacyjnych.                                                   Marlena Chmielewska

Staropolskim zwyczajem dnia 21 kwietnia, w drugie święto 

Wielkanocy, zespół Teatralno-Muzyczny „Happy" z Żabin-

ka, chcąc przypomnieć i kontynuować tradycję dyngusowania 

i tzw. „siwkowania" przeszedł korowodem przez wieś Żabinko, 

odwiedzając tutejsze domostwa. Serdecznie dziękujemy tym, 

którzy przyjęli nas z otwartym sercem i wspólnie z nami się ba-

wili. Do zobaczenia za rok!                                                                 (żab)

Kronika policyjna IV/V 2014
9 kwietnia w Krośnie zostały skradzione podnośniki samochodowe. Kwota 

strat – 3.000 zł. Sprawca został zatrzymany na gorącym uczynku.

13 kwietnia zatrzymano kierowcę (mieszkańca gminy Stęszew), posiadające-

go w samochodzie marihuanę. 

15 kwietnia zatrzymano nietrzeźwą kobietę prowadzącą samochód marki 

Honda. 

16 kwietnia zmarł w domu mieszkaniec Czapur. Początkowo okoliczności 

śmierci były niewyjaśnione. Sekcja zwłok wykazała zakrztuszenie.

16/17 kwietnia, w Rogalinie doszło do kradzieży siatki ogrodzeniowej. War-

tość strat – 500 zł. Sprawcy nie zostali ujęci.

19 kwietnia, w Pecnej zatrzymano na gorącym uczynku mężczyznę, znę-

cającego się psychicznie i fizycznie nad rodziną. Prokuratura Rejonowa 

w Śremie zastosowała wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w po-

staci nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania i zakazu zbliżania się do po-

szkodowanych.

23 kwietnia mieszkaniec Mosiny zawiadomił policję o sfałszowaniu jego pod-

pisu na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Sprawa w toku.

24/25 kwietnia, w nocy na osiedlu Olszynka w Krośnie doszło do kradzieży 

z parkingu niestrzeżonego pojazdu marki Mercedes Benz wartości 30.000 zł.

24 kwietnia, na terenie RSP Krosno skradziono 1000 l paliwa o wartości 5.000 

zł. Sprawcy (dwaj mieszkańcy Śremu) zostali zatrzymani, paliwo odzyskano.

30 kwietnia miała miejsce kradzież z włamaniem do domu w Rogalinie. Skra-

dziono pieniądze i sprzęt RTV o łącznej wartości 4.200 zł. Postępowanie w toku.

5 maja skradziono rower z piwnicy, w bloku mieszkalnym przy ul. Sowinieckiej. 

7 maja policjanci udali się na interwencję domową w Krośnie, gdzie miało 

dojść do awantury między matką a synem, w trakcie której syn miał okaleczyć 

matkę nożem. Mężczyzna usłyszał zarzuty fi zycznego i psychicznego znęcania 

się nad matką. W dniu 9 maja Sąd Rejonowy w Kościanie VII Zamiejscowy Wy-

dział Karny zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci 

tymczasowego aresztu (3 miesiące).

8 maja, w Warcie utonął mieszkaniec Rogalinka. Został wyłowiony i reanimo-

wany przez Straż Pożarną. Po przybyciu na miejsce pogotowia, lekarz stwier-

dził zgon.                                                                                                                                        (JSz)
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W dniu 25 kwietnia po raz ostatni za-

dźwięczał dzwonek dla uczniów 

klas IV Technikum Rolniczego, Technikum 

Architektury Krajobrazu i Technikum Ho-

telarstwa. O godzinie 11.00, przy pięknej, 

słonecznej pogodzie w otoczeniu wie-

kowych drzew,  rozpoczęło się uroczyste 

pożegnanie abiturientów. Swoją obecno-

ścią uroczystość uświetnili: wicestarosta 

Powiatu Śremskiego – Daniel Cicharski, 

naczelnik Wydziału Oświaty – Wioleta Ja-

strząbek, wójt Gminy Brodnica – Marek 

Pakowski, dyrektor handlowy fi rmy Agro-

Rami – Tomasz Polak, dyrektor BZ  WBK  

Poznań – Wojciech Rejs,  kierownik  biura  

powiatowego WODR  w Śremie – Zdzisław 

Kruk, przewodniczący Rady Rodziców ZSR  

– Jarosław Konieczny oraz grono rodzi-

ców.

Szczęśliwej drogi już czas... Słowa pio-

senki uświadomiły młodym ludziom, że 

zakończył się pewien etap w ich życiu. Czas 

na nowe wyzwania. Pani dyrektor Graży-

na Tokarek głosem drżącym ze wzrusze-

nia podziękowała uczniom za cztery lata 

wspólnej pracy i wyraziła przekonanie, że 

wspomnienia z tej szkoły na zawsze pozo-

staną w sercach uczniów. W imieniu absol-

wentów głos zabrała Roksana Dobraś, któ-

ra podziękowała zebranym za cierpliwość, 

wyrozumiałość, ogrom pracy włożony 

w naukę i wskazywanie drogi życiowej, mą-

drej i uczciwej. Prawie wszyscy zaproszeni 

goście zabierali głos podkreślając, że lata 

spędzone w szkole to zaczarowany czas, 

który jak żaden inny powraca we wspo-

mnieniach do końca życia. Słowa pana sta-

rosty, Daniela Cicharskiego zabrzmiały jak 

przesłanie na przyszłe życie: „...Wy się nie 

musicie niczego bać. Bo tutaj, w tej szkole 

nauczono was jak żyć i kim być, by zostać 

mądrym i dobrym człowiekiem”. 

 Zanim jednak uczniowie na dobre po-

żegnali się ze szkołą, otrzymali wyróżnie-

nia i świadectwa, nastąpił bardzo pod-

niosły moment ślubowania na sztandar 

szkoły, które tradycyjnie poprowadziła 

wicedyrektor Beata Maciejewska. 

Statuetkę Absolwenta Zespołu Szkół 

Rolniczych w Grzybnie otrzymali następu-

jący uczniowie: Dominik Hołyś – Techni-

kum Rolnicze, Roman Szynkiewicz – Tech-

nikum Architektury Krajobrazu, Joanna 

Dziudziel – Technikum Hotelarstwa. Ro-

man Glogiński został uhonorowany Wy-

różnieniem dla Najlepszego Mechanizato-

ra roku 2014, przyznanym przez dyrektora 

projektu Albatros – Tomasza Polaka. Ro-

man Szymkiewicz otrzymał nagrodę spe-

cjalną, za najwyższą wśród absolwentów 

Pożegnanie uczniów klas maturalnych w ZSR w Grzybnie

średnią ocen, uzyskaną w ciągu czterolet-

niego okresu nauki, której fundatorem był 

dyrektor BZ WBK,  Wojciech Rejs.

Wyjątkowe wyróżnienie, statuetkę 

„Przyjaciel Szkoły”, nadawaną za szczegól-

ne zasługi i współtworzenie nowoczesne-

go oblicza ZSR w Grzybnie otrzymał pan 

Tomasz Polak,    

Wyróżnienia i dyplomy otrzymali rów-

nież uczniowie z najwyższą średnią ocen, 

wybitni sportowcy, uczniowie pracują-

cy na rzecz klasy i szkoły, wolontariusze.                                                                                                                   

Nareszcie nadszedł upragniony moment- 

rozdanie świadectw. Na tę chwilę abitu-

rienci czekali z utęsknieniem. Po części 

ofi cjalnej zebrani obejrzeli program arty-

styczny. Zgodnie z tradycją na zakończe-

nie zabrzmiały słowa piosenki „...To już jest 

koniec...”. 

Następnie nauczyciele, rodzice i goście 

zostali zaproszeni na kawę i ciasto. Powró-

ciło wiele wspólnych wspomnień.

Ale to nie jest koniec... To nawet nie jest 

początek końca, to dopiero koniec początku. 

Magdalena Chmielewska,

Beata Maciejewska
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O Ś W I A D C Z E N I E  

W sprawie sprzeciwu wobec wyprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom.

1 maja 2016 r. upłynie termin obowiązywania ograniczeń administracyjnych na zakup polskiej ziemi i lasów przez obcokrajowców. Obecnie 

zasady obrotu ziemią z udziałem podmiotów zagranicznych reguluje ustawa z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, 

która warunkuje nabycie ziemi rolnej przez podmioty zagraniczne od tego, czy nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia 

obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa. 

Musi on również wskazać na okoliczności, które potwierdzają jego więziz Rzeczpospolitą Polską. Po spełnieniu tych wymogów zakup ziemi przez 

obcokrajowca może dojść do skutku za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych.

Unijne przepisy, które 1 maja 2016 r. zaczną obowiązywać również w Polsce, dopuszczają swobodny obrót ziemią w obrębie wspólnoty. Po-

mimo tego, że powyższe uregulowania funkcjonują już od dawna na obszarze tzw. starej unii, wszystkie państwa zrzeszone w Unii Europejskiej, 

a zwłaszcza Francja, Niemcy, Austria, Dania i Holandia, chronią swój stan posiadania ziemi, a w ich prawie istnieją ograniczenia w jej obrocie. 

W konsekwencji stan faktyczny odbiega od normatywnego, a przy nabywaniu ziemi premiowani są rolnicy z danych krajów. Utrudnia to naby-

wanie prawa własności ziemi zagranicznym osobom fi zycznym i prawnym, zainteresowanym przemysłową gospodarką rolną oraz przeciwdziała 

skupowaniu ziemi w celach spekulacyjnych przez osoby niezainteresowane prowadzeniem działalności rolniczej. Poza potencjalnie łatwą dostęp-

nością, kolejnymi czynnikami, które decydują o atrakcyjności polskich gruntów dla cudzoziemców są: ich niska degradacja, kilkakrotnie niższa 

cena w porównaniu do krajów tzw. starej unii oraz przewaga fi nansowa podmiotów zagranicznych, która czyni je bezkonkurencyjnymi. W takiej 

sytuacji polska ziemia może stać się przedmiotem dużego zainteresowania nabywców z bogatszych krajów Unii Europejskiej. 

Polityka wielu krajów europejskich sprzyja zachowaniu tradycyjnej struktury wsi. Idą za tym inwestycje mające ułatwić życie na wsi i zapobiec 

odpływowi ludności do miast, a także ułatwienia komunikacyjne. Tymczasem polskie władze od wielu lat realizują politykę wycofywania się z ob-

szarów wiejskich, czego przejawem są: likwidacja szkół, urzędów, połączeń kolejowych i autobusowych oraz niedoinwestowanie infrastrukturalne 

i zaniedbania w obszarze komunikacyjnym, co utrudnia życie na wsi i skłania do migracji do aglomeracji miejskich. Polityka rządu Donalda Tuska 

odbiega więc od praktyki obserwowanej w innych krajach europejskich.

Po wyprzedaży polskiego przemysłu, to właśnie ziemia i lasy są naszym podstawowym majątkiem narodowym. Doświadczenia historyczne 

uczą, że o potencjale narodu decyduje zachowany w jego rękach majątek. Za to pierwszym krokiem do wynarodowienia i ubezwłasnowolnienia 

jest pozbawienie go własności i ziemi. Polski przemysł można odbudować, bowiem należy do dóbr, o których sile decyduje inicjatywa obywateli. 

Ziemia zaś jest dobrem, którego ilość jest ograniczona. Ponadto rodzinne gospodarstwa rolne są ważną dziedziną polskiej gospodarki, ponieważ 

na wsi mieszka około 39% Polaków, a liczba pracujących w rolnictwie indywidualnym według Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. wynosi 

ponad 4,5 miliona osób.

Do rozdysponowania w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostało jeszcze około 1,8 mln ha ziemi. Natomiast od pewnego czasu 

można zaobserwować zjawisko nasilonego nabywania polskiej ziemi przez podmioty zagraniczne, które wchodzą w jej posiadanie legalnie, za 

zgodą MSW, poprzez lokowanie kapitału w polskich spółkach, które są tylko nominalnymi właścicielami ziemi, na co nie potrzeba zgody organów 

administracyjnych; oraz nielegalnie, za pośrednictwem polskich obywateli, którzy faktycznie nią nie dysponują. Ponadto polska ziemia jest obiek-

tem działań spekulacyjnych nastawionych na jej skup z zamiarem późniejszej odsprzedaży cudzoziemcom. Tolerowanie przez rząd takich praktyk 

doprowadzi w przyszłości do tego, że polscy rolnicy zostaną pozbawieni nie tylko możliwości rozbudowy gospodarstw, ale również milionów euro 

dotacji unijnych.

MSW ocenia stan posiadania ziemi przez obcokrajowców jako stosunkowo niewielki. Jednak kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała, że 

ofi cjalne dane resortu są kilkakrotnie zaniżone w stosunku do stanu faktycznego. Prawdziwe rozmiary tego procederu poznamy zapewne dopiero 

w 2016 r., ponieważ MSW nie posiada obecnie pełnych danych o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców, co wynika z luki w prze-

pisach, które nie zobowiązują spółek kontrolowanych przez obcokrajowców do składania informacji o posiadanych gruntach. Odpowiedzialna za 

sprzedaż państwowej ziemi Agencja Nieruchomości Rolnych również nie monitoruje występujących na rynku wtórnym procesów koncentracji 

gruntów w rękach podmiotów zagranicznych.

Liga Obrony Suwerenności opowiada się za tym, aby polska ziemia pozostała w polskich rękach. W naszej opinii polskie władze powinny 

wzorem innych państw europejskich wprowadzić ograniczenia w obrocie ziemią rolną, a naszym rodzimym rolnikom przyznać preferencyjne 

warunki jej nabywania, z prawem pierwokupu włącznie. Ziemia będąca w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa powinna być przezna-

czona wyłącznie na rzecz polskich rolników indywidualnych zamierzających powiększyć swoje gospodarstwo rodzinne, które zgodnie z Kon-

stytucją RP jest podstawą ustroju rolnego w Polsce. Dlatego Liga Obrony Suwerenności popiera słuszne protesty rolników domagających się 

usunięcia szkodliwych patologii w gospodarowaniu gruntami pozostającymi w gestii Agencji Nieruchomości Rolnych i objęcia szczególną 

kontrolą procesu nabywania państwowej ziemi rolnej, a także będącej w obrocie na rynku wtórnym.

Gdańsk, dn. 8 maja 2014 r.

Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności

Wojciech Podjacki

Zarząd Główny Ligi Obrony Suwerenności

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

ZARZĄD GŁÓWNY LIGI OBRONY SUWERENNOŚCI
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Jestem jednym z pokrzywdzonych posiadaczy działki ROD przy 

Szosie Poznańskiej w Mosinie. Trzy lata temu nagle pojawił 

się prywatny właściciel terenu (chociaż teren ten zawsze należał 

do  Skarbu Państwa) i zażądał wydania naszych działek, co suk-

cesywnie czyni do dnia dzisiejszego. Ogród został zlikwidowany, 

Grozi nam paraliż 
komunikacyjny

Mogę żyć w mieście, gdzie połowa ulic to zwykłe klepisko i na które 

po małym nawet deszczu lepiej się nie zapędzać.  Wiadomo brak 

pieniędzy.  Mogę żyć w mieście, gdzie ścieżek rowerowych jak na lekar-

stwo, gdzie nie brak miejsc zaniedbanych, o których  wydaje się, że władze 

miejskie zapomniały.  Wiadomo, brak pieniędzy.  Ale sprawiedliwe, równe 

traktowanie wszystkich nic nie kosztuje.   Czy mieszkamy więc w mieście, 

gdzie wszyscy mieszkańcy mogą mieć poczucie, że traktuje się ich rów-

no?  Czy Puszczykowo to miasto gdzie obowiązują dla wszystkich równe 

zasady, którymi kierują się włodarze miasta?  Czy w takiej samej sytuacji 

władze miasta postąpią tak samo w stosunku do mnie jak i do innego 

obywatela naszego miasta?  Bo przecież tak być powinno.  Nie wiem jak 

Państwo, ale ja zadaję sobie czasami takie pytania. 

Ot, choćby ostatnia sesja Rady.  Jakiś mieszkaniec zakupił świadomie 

działkę przeznaczoną pod drogę.  Nie pasuje mu to i chce, aby zmieniono 

plan zagospodarowania dla tej jednej działki i przekształcono ją w bu-

dowlaną.  Władze miasta chcą iść obywatelowi na rękę.  Uchwalono wła-

śnie, że miasto przystąpi do sporządzenia planu zagospodarowania dla 

jednej działki!  Można powiedzieć: rządzą nami ludzkie Pany.   Ale rodzi się 

tu  pytanie: czy każdy z nas, jeśli plan zagospodarowania mu nie pasuje, 

może liczyć na podobną przychylność władz miasta?  Czy jeśli my złoży-

my wniosek, to władze miasta pójdą nam na rękę, zmienią dla nas lokal-

ne prawo, wyłożą na to kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, bo tyle plan 

zagospodarowania kosztuje?  Niech każdy sobie na to pytanie odpowie.

Albo czy i dla nas naciągać się będzie prawo?  Dlaczego piszę o nacią-

ganiu prawa?  Otóż zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  art. 21.ust 1. koszty tworzenia planów zagospodarowania 

muszą być pokrywane z budżetu gminy.  Zapisano tak w ustawie, aby nie 

było podejrzeń, że ktoś zapłaci sobie za korzystne dla niego rozwiązania.  

Wiedzą o tym i burmistrz, i radni.  A w tym wypadku przewodniczący Rady 

Miasta – radny doświadczony, bo pewno z 20 letnim stażem i najwyżsi 

urzędnicy miejscy, głośno, nie krępując się, mówią publicznie podczas sesji 

RM, że plan ten sfi nansuje właściciel działki poprzez darowiznę!  Czyli jak 

sfi nansuje, to znaczy, że będzie plan taki jaki chce, zgodnie ze starą zasadą, 

która mówi: kto płaci ten wymaga.  Czyli co: w Puszczykowie masz kasę, 

to pod ciebie nawet prawo miejscowe stworzymy?  A może tak tworzy się 

prawo w naszej gminie za rządów władzy „normalnych”, nie tylko w tym 

przypadku?  Może i inne rozstrzygnięcia zapadają w ten sposób?  Zgroza!

Inny przykład z ostatniej sesji: przychodzą strażacy i proszą o dofi nan-

sowanie na zakup nowego wozu.  Nie będę opisywał szczegółów, bo pisał 

już o tym radny M. Krzyżański.  Ale proszę  o odpowiedź, co stało się ta-

kiego, że Rada Miasta dokonuje w ekspresowym tempie zmian w budże-

cie i dofi nansowuje  OSP, a w konsekwencji za chwilę decyzja ta niczym 

zakup „grzybka” na puszczykowskim rynku, spowoduje kolejne wydatki 

z budżetu miasta.   Czy rozumiem, że związek emerytów lub inne orga-

nizacje pozarządowe również mogą liczyć na podobne gesty ze strony 

władz miejskich?   Czy w naszym mieście nie brak innych, równie ważnych 

celów?  Podobno brakuje środków na remont chodnika w okolicy szkoły 

Czy Puszczykowo to miasto równych
dla wszystkich zasad? nr 2, a tu dokonuje się szybkich wydatków, zapominając o starej mądrości, 

która mówi: co nagle to po diable.  Czy aby nie jest to rodzaj odwdzięcze-

nia się przez rządzącą większość wiernemu koalicjantowi w Radzie Mia-

sta?  Wybory wszak blisko, czasu mało. 

Inna sprawa: czy płacicie Państwo podatki?  Głupie pytanie.  A czy zo-

staliście kiedyś zwolnieni z płacenia podatków?  Drugie głupie pytanie.  

Ale u nas w mieście są jednak tacy, którzy zostają przez burmistrza z obo-

wiązku tego zwalniani.  I nie chodzi mi o osoby, którym przytrafi ło się jakieś 

nieszczęście. Tych oczywiście władze wspierać powinny.  Ale jest na przy-

kład inwestor z ulicy Dworcowej, którego burmistrz zwolnił z podatku. Ten 

podatnik to osoba całkiem majętna, skoro chce budować na swoim tere-

nie market.  To osoba, która grozi władzom miejskim sądami, jeśli sprawy 

w mieście nie potoczą się wg jego oczekiwań.  Ale pan burmistrz zwolnił 

go z podatku, uzasadniając to ważnym  interesem publicznym.  Jeśli ktoś 

zostaje zwolniony z zapłacenia kilku tysięcy złotych do miejskiej kasy, ze 

względu na ważny interes publiczny, to znaczy, że sprawa powinna być 

transparentna, zasady jasne i równe dla wszystkich. Bo może i ktoś z nas 

mógłby z takiego zwolnienia skorzystać. Na tym polega prawo. Te zasady 

jednak jasne nie są: burmistrz nie chce wyjawić, na czym interes publiczny 

(czyli nas wszystkich ) polegał,  dlaczego zwolnił  z podatku.  A skoro zasady 

nie są jawne i przejrzyste dla każdego, to znaczy, że zwolnić można każde-

go, np. kolegę, jeśli jest tylko taka wola najwyższego w mieście urzędnika?

Inny obywatel naszego miasta kolega burmistrza i rządzącej w Radzie 

większości zwanej pieszczotliwie „normalnymi”, przez blisko dwa lata 

przewodniczył Radzie Miejskiej i pobierał co miesiąc dietę, choć wiedział 

doskonale, że z prawomocnym wyrokiem nie mógł pełnić funkcji.  I co, 

czy miasto zwróciło się choćby z pismem o zwrot pobranych diet w kwo-

cie grubo przekraczającej 20 tysięcy złotych?  Oczywiście, że nie.  Czy je-

śli pobralibyśmy nieprawnie z kasy miejskiej tak duże pieniądze, to i my 

moglibyśmy liczyć na taką pobłażliwość ze strony najwyższych władz 

miejskich?  Pewno byłoby inaczej.  Ale my nie jesteśmy niestety kolegami 

burmistrza ani rządzącej w naszym mieście koalicji. 

Przykłady takie można mnożyć. Przytoczyłem tylko te wydarzenia, 

które działy się w ostatnim czasie, albo sprawy bardzo głośne. Gdyby 

zliczyć pieniądze, które wypływają na skutek tych szybkich i niezrozu-

miałych, pozbawionych jasnych zasad działań naszych włodarzy, uzbie-

rałoby się na jakąś ulicę, albo na chodniki na kilku innych. Każdego roku. 

Ale w tych sprawach to nawet nie pieniądze są najważniejsze.  Najistot-

niejszy jest brak reguł.  Skoro brak jest ogólnie znanych i respektowanych 

przez wszystkich, szczególnie rządzących zasad, tworzy się wrażenie, 

że decyzje podejmuje się „po uważaniu”, dla kolegów takie a dla „niekole-

gów” inne. Ale co to ma wspólnego z poczuciem zwykłej sprawiedliwości?  

Krzysztof J.Kamiński

Krzysztof J. Kamiński – współzałożyciel i członek Komitetu Wyborczego Wybor-

ców „Odświeżmy Puszczykowo", aktywny uczestnik sesji Rady Miasta i posiedzeń 

komisji tematycznych, wspiera mieszkańców walczących z planami budowy kilku 

dużych obiektów handlowych w Puszczykówku, wcześniej pomagał mieszkańcom 

bloku przyszpitalnego w sporze z władzami szpitala. Był także zaangażowany 

w pomoc mieszkańcom okolic ul. Magazynowej, sprzeciwiającym się lokalizacji 

marketu przy tej ulicy.

a w międzyczasie właściciel na swój wniosek z nieprawdziwymi 

danymi uzyskał pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunko-

waniach dla swojej inwestycji, polegającej na budowie 16 domów 

wielorodzinnych. Obecnie wszystko w rękach władz Mosiny. Jeżeli 

dojdzie do realizacji projektu,  to powstanie najprawdopodobniej 

512 mieszkań, czyli dojeżdżać będzie o ok. 1000 samochodów wię-

cej do Mosiny (korek zapewniony od Puszczykowa). Obrońmy tą 

chorą inwestycję, wiedząc że i tak w Mosinie i okolicach stoi wiele 

pustych mieszkań, a chętnych do kupna brak. Zostawmy otulinę 

Parku Narodowego w takim stanie, w jakim jest obecnie. 

Leszek Lubicz
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PRODUCENT ODZIEŻY
poszukuje osób

z umiejętnościami
szydełkowania

lub robienia na drutach

Możliwość stałego zatrudnienia

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

od pn. do pt. w godz. 8-16
pod numerem telefonu

696 063 737

D A C H Y
od A do Z

darmowa wycena

tel.

505-72-00-27

SUPER CENY - SPRAWDŹ!

Mieszalnia Lakierów Samochodowych
Paweł Wieczorek

oferuje
dorabianie lakierów samochodowych – wszystkie 
kolory sprawdzamy poprzez natrysk próbny. Możliwość 
dorobienia lakieru na miejscu. Prowadzimy również 
sklep z asortymentem lakierniczym oferując Państwu; 
lakiery, spraye, szpachle, podkłady, rozpuszczalniki, 
papiery ścierne itp. Sprzedajemy także farby bazowe, 
akrylowe, przemysłowe.

Mieszalnia lakierów mieści się przy ul. 3 Maja 39 w Luboniu.

Zapraszamy od pn. do pt. w godzinach 8.00-17.00,

oraz w soboty od godz. 9.00 - 13.00

Tel. 691 762 952, Paweł Wieczorek

Firma OFLOR
producent mebli tapicerowanych

zatrudni do zakładu w Śremie/Psarskie

osoby do pracy na stanowisku:

� Szwacz/szwaczka tapicerki meblowej
� Tapicer

Wymagane doświadczenie w pracy
na wyżej wymienionym stanowisku.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.

Zainteresowanych pracą prosimy o kontakt telefoniczny
bądź o przesłanie podania wraz z CV na adres:

„OFLOR” Sp. z o.o. – Psarskie, ul. Leśna 6a, 63-100 Śrem
tel. 61 281 43 80 lub adres e-mail: info@ofl or.pl

WIERCENIE
STUDNI
600 770 156
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WYDAWCA:       Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna).

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

Wojciech Czeski, Tomasz Zgrzeba.

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

Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00.
Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać 

do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

62-050 Mosina, ul. Wawrzyniaka 9 
tel./fax 61 898 10 59
kom. 660 031 893 
www.gazeta-mosina.pl 
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
e-mail: ebylczynska@op.pl 

USŁUGI 
STOLARSKIE
� podbitki
� ogrodzenia
� architektura ogrodowa

tel. 501 209 667

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM działkę budowlaną 752 

m kw. w Żabnie. Działka ogrodzona, usta-

lone warunki zabudowy, cena 55.000 zł, 

tel. 603 653 731.

PRZYJMĘ uczniów (także do przyucze-

nia) w zawodzie blacharz samochodowy, 

Puszczykowo, tel. 509 333 139.

MAM 18 lat i szukam pracy na terenie Mosiny 

i okolic. Proszę dzwonić pod numer 

663 812 977.

AGENCJA
PZU

UBEZPIECZENIA:
� komunikacyjne � majątkowe

� domy � mieszkania � fi rmy 
� rolne � wojażer za granicą

Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00

Mosina, ul. Poznańska 11
tel. 61 819 14 29, 602 32 58 84

e-mail: skubiak@agentpzu.pl

SERWIS:
- KOTŁÓW gazowych i olejowych

- STACJI UZDATNIANIA
- INST. SOLARNYCH

przeglądy/czyszczenie
naprawa, wezwania awaryjne

tel. 663 00 00 66
www.spaw.pl

z tą reklamą 20 zł rabatu
na przeglądy od marca do czerwca
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

F.B.B. „ZET-BUD”
Poleca: UKŁADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ i GRANITOWEJ

POMOC, DORADZTWO,
WSTĘPNY PROJEKT - GRATIS

Tel. 693 481 254
www.zet-bud.com.pl

KUPIĘ
grunt rolny

telefon:
531 998 690
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Terapia Manualna Kręgosłupa
Terapia Manualna – jest to specjalizacja 

zawodowa wewnątrz fi zjoterapii. 

Metoda składa się z precyzyjnego 

diagnozowania i terapii dysfunkcji kręgosłupa. 

Dzięki zabiegom uzyskujemy odblokowanie 

i właściwe ustawienie stawów kręgosłupa, 

dysków oraz przywrócenie ruchomości.

Zdrowy kręgosłup – Stawy – Mięśnie

Czempiń, ul. Stęszewska 2

Tel. 721-571-916
www.FizjoterapiaCzempin.pl

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

PSYCHODIETETYK
ANNA POLASZEWSKA

�  indywidualny jadłospis oparty na biochemii 

żywienia człowieka: zwalcza otyłość, cukrzycę, 

choroby układu krążęnia i układu pokarmowego,
�  żywienie w zaburzeniach psychicznych: 

depresja, nerwica, anoreksja, bulimia,
�  VEGA-TEST: diagnostyka organizmu 

w wykrywaniu pasożytów, bakterii, grzybów.

Kontakt:
Centrum Medyczne LUMEDICA Luboń
ul. Żabikowska 63, tel. 61-8-130-004

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 

dr med. Andrzej Chrempiński

Ortopedia i Chirurgia
Urazowa

Puszczykowo
ul. Kasprowicza 23

tel. 61 8133 409
    601 862 327

przyjęcia:

wtorki od godz 15.00
po uzgodnieniu telefonicznym
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CHWILÓWKI,
POŻYCZKI

pod zastaw,
pozabankowe

tel. 505 357 777
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SKUP AUT
do 10.000 PLN
umowa
i gotówka
od ręki

tel. 798-827-337
KONTAKT:

www.szkolka-wojnowski.pl

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

Oferuje:
� własnej produkcji sadzonki drzew i krzewów 
 iglastych i liściastych w pojemnikach oraz kopane (bryła w jucie)
� profesjonalne urządzanie ogrodów „pod klucz”
 na bazie własnego materiału
� klientom indywidualnym urządzajacym we własnym
 zakresie ogrody i zamawiającym u nas komplet roślin
 - pełne doradztwo gratis

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH - Piotr Wojnowski

NOWOŚCI W OFERCIE:
� dział „bonsai do ogrodu” (niwaki)
  � specjalizacja żywopłoty
    � pielęgnacja ogrodów
Sprzedaż w dni powszednie od 9 do 17

w soboty od 9 do 14

TRANS PATAN
Firma Transportowa

ze Stęszewa
zatrudni

KIEROWCĘ
w transporcie 

międzynarodowym
i krajowym kat. C+E

kontakt:
0048 61 813 51 61
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Osiedle zamknięte na terenieOsiedle zamknięte na terenie
miasta Mosina, w zaciszu ul. Strzeleckiejmiasta Mosina, w zaciszu ul. Strzeleckiej

Tel.  Tel.  602 267 355   602 267 355   ��   601 441 820   601 441 820

DOMY BLIŹNIACZEDOMY BLIŹNIACZE
Z OGRODEMZ OGRODEM

do 330 tys. zł brutto za powierzchniędo 330 tys. zł brutto za powierzchnię
do 100 mdo 100 m22 i program MDM i program MDM

Ciekawe położenie, blisko szkoła, sklepy, Ciekawe położenie, blisko szkoła, sklepy, 
galeria handlowa, Wielkopolski Park Narodowygaleria handlowa, Wielkopolski Park Narodowy
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SPRZEDAM 
DOM

W PIĘKNYM
i USTRONNYM

MIEJSCU

na granicy
Mosiny

i Puszczykowa

tel. 660 031 893

działka
1000 m2


