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Podczas sesji 29 maja br. Burmistrz Mosiny Zofi a Springer 

otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2013. W 

głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Żaden z nich nie głosował 

przeciwko, od głosu wstrzymali się: J. Marciniak, Ł. Kasprowicz, J. 

Szeszuła, J. Jabłoński, M. Kaptur i P. Wilanowski. 

Z dokumentów, które burmistrz przedstawiła radnym wynika, 

że po zmianach plan dochodów gminy wynosił 84.926.256 

zł, a plan wydatków 84.301.156 zł. Ostatecznie wykonanie 

dochodów za 2013 r. osiągnęło kwotę 79.788.521 zł (93,95 % 

planowanych dochodów), a wykonanie wydatków 74.983.327 

zł. (88,95 % planowanych wydatków).

Jak wyjaśnia burmistrz Z. Springer wielkości te pokazują, że 

mimo wielu problemów rok 2013 był dla Mosiny stosunkowo 

dobry. Założony plan dochodów wykonano w niemal 94 %, 

natomiast bardzo racjonalna gospodarka w zakresie wydatków 

ograniczyła do minimum szczególnie wydatki bieżące. Na 

wydatki majątkowe przeznaczono 12 % wydatków ogółem – ta 

grupa wydatków jest społecznie najbardziej oczekiwana. 

Rozmowa z burmistrz – Zofi ą Springer

Redakcja: – Czy uważa Pani, że ubiegłoroczny budżet był dla 

Gminy Mosina dobry?

– Mam świadomość, że oczekiwania społeczne są znacznie 

większe niż możliwości budżetowe naszej gminy. Konieczność 

dokonywania wyborów powoduje, że określone grupy miesz-

kańców wybory te akceptują, natomiast inne nie. Uważam jed-

nak, że patrząc na rozwój naszej gminy możemy być dumni 

z naszych wspólnych działań i osiągnięć.

– Dlaczego wykonanie wydatków osiągnęło tylko 88 procent?

– Wykonaliśmy prawie wszystkie planowane inwestycje. 

O tym, że wykonanie wydatków osiągnęło 88 proc. zaważy-

ła przede wszystkim budowa, a właściwie przerwanie budowy 

kanalizacji deszczowej w Krosinku. Przypomnę, że związane to 

było z upadłością Hydrobudowy, która była wykonawcą tej in-

westycji. Prace zostały wznowione w tym roku. Planowane za-

kończenie budowy to początek marca 2015 roku. Należy też 

dodać, że zanotowaliśmy sporo oszczędności po przetargach. 

Po prostu w większości przypadków ostateczne koszty, związane z 

inwestycjami po rozstrzygnięciu przetargów okazują się niższe niż 

planowaliśmy, co nie oznacza oczywiście, że nie wykonaliśmy in-

westycji, ale wręcz przeciwnie zanotowaliśmy oszczędności. 

– A co powie Pani na temat wykonanych dochodów?

– Uważam, że dochody wykonane na poziomie wyższym niż 90 

procent są bardzo dobrym wskaźnikiem. A trzeba tu wyraźnie po-

wiedzieć, że wykonaliśmy budżet na takim poziomie, mimo że do 

naszego budżetu trafi ło około 1 mln zł mniej z tzw. podatków po-

średnich ze skarbu państwa (PIT i CIT). W planowaniu budżetu bierze 

się, bowiem pod uwagę kwoty sugerowane przez służby państwo-

we. W ciągu roku okazało się jednak, że kwoty ty były przeszaco-

wane i musieliśmy dokonać zmian. Mieszkańcy muszą też sobie 

zdawać sprawę z tego, że gmina budując nowe drogi, przedszkola, 

oświetlenie, rozbudowując ofertę szkół bierze na siebie dodatko-

we zobowiązania fi nansowe związane z ich bieżącym utrzyma-

niem. Najogólniej mówiąc im lepiej dzieje się w gminie, im większą 

ofertę mają mieszkańcy tym większe obciążenia z tytuły wydat-

ków bieżących ma samorząd – do nowych szkół trzeba zatrudnić 

nauczycieli, zapłacić za oświetlenie i utrzymanie nowych ulic. Nie 

można przecież powiedzieć, że nowych ulic nie odśnieżamy i nie 

zamiatamy, a nowe lampy będą świeciły się tylko, co drugi dzień. 

Tymczasem opozycja próbuje sugerować, że rosnące wydatki bie-

żące związane są głównie z kosztami pracowniczymi urzędników. 

Ze statystyk przygotowywanych na temat kosztów funkcjonowa-

nia urzędów wynika, że Mosina zawsze plasuje się jako jeden naj-

tańszych urzędów w powiecie poznańskim. 

– Z jakich inwestycji jest Pani najbardziej zadowolona?

– Każda inwestycja jest ważna, bo na każdą ktoś czeka. Jedny-

mi z najważniejszych inwestycji realizowanymi w naszej gminie 

są drogi. W minionym roku wybudowaliśmy m.in. ulicę Lipową 

i Piaskową, które połączyły Krosno i Krosinko. Całość kosztowała 

około 6 mln zł. Co ważniejsze, na tą ważną inwestycję z kasy na-

szego budżetu pochodziła tylko połowa pieniędzy, reszta to do-

fi nansowanie w ramach tzw. „schetynówek”. Oczywiście bardzo 

ważne są kanalizacje deszczowe. Planując budowy dróg przede 

wszystkim staramy się projektować te strategiczne, łączące gminy 

czy miejscowości. Boczne uliczki, przy których zlokalizowanych 

jest niewiele domostw niestety muszą czekać. Poczekać musi też 

realizacja drugiej części ulicy Wodnej. Jest ona realizowana etapa-

mi ze względu na olbrzymi zakres prac. Mieliśmy już rozpisany i 

rozstrzygnięty przetarg na budowę dalszego odcinka ul. Wodnej. 

Wykonawca wszedł na plac budowy, ale potem z niego zszedł ze 

względu na bardzo niekorzystne warunki wodno-gruntowe. Jeśli 

w kolejnych latach warunki gruntowo-wodne poprawią się, bo bę-

dziemy mieli mniej opadów, roboty zostaną wznowione. Jeśli nie-

korzystne warunki będą utrzymywały się dłużej, konieczne będzie 

zastosowanie innych rozwiązań technologicznych, podnoszących 

jednak znacznie koszty tej inwestycji.

Burmistrz Mosiny z absolutorium

Zmarł Antoni Karliński,

radny RM w Mosinie 

 
W nocy z  8 na 9 czerwca 2014 r. 

w  puszczykowskim szpitalu, po dłu-

giej i ciężkiej chorobie w wieku 67 lat 

zmarł Antoni Karliński, od 2002 roku 

radny Rady Miejskiej w Mosinie. 

A. Karliński od 2006 r. pełnił funk-

cję przewodniczącego Komisji Ochro-

ny Zdrowia i Pomocy Społecznej. Był 

członkiem klubu radnych Nowocze-

sna Rzeczpospolita Mosińska.

Od wielu lat związany był również 

z  Mosińsko-Puszczykowskim Kur-

kowym Bractwem Strzeleckim im. dr Tadeusza Jakubiaka, pełnił 

ponadto funkcję prezesa Stowarzyszenia Użytkowników Ośrodka 

Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Antoni Karliński czuł potrzebę pracy, szczególnie pracy na rzecz  

biednych, słabszych, pokrzywdzonych. Wypełniając mandat radne-

go zawsze dbał o to, aby codzienne życie  było bezpieczne i dobrze 

zorganizowane, a mieszkańcy wzajemnie sobie życzliwi. Sam rów-

nież był człowiekiem łagodnym i pogodnym, stroniącym od konfl ik-

tów. Umiał słuchać, co zyskiwało mu wielu oddanych przyjaciół.

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie i bliskim

składa Redakcja
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Puszczykowo zieleni, spokoju i dobrej architektury 
kontra miasto betonu, spalin i bylejakości

„Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego  

miasta Puszczykowo” jest uchwalane przez 

Radę Miasta Puszczykowa i określa kierunki 

rozwoju i zagospodarowania przestrzenne-

go.  Można powiedzieć, że to jest konstytucja 

urbanistyczna, na podstawie której rozwija 

się miasto. Puszczykowo powstało na przeło-

mie XIX i XX wieku jako miejscowość willowa 

i wycieczkowa.  Mieszkańcy Poznania przez 

ostatnie stulecie sprowadzali się do Puszczy-

kowa po to, żeby mieszkać w zieleni, spokoju 

i w bliskiej okolicy przepięknych zielonych 

lasów Wielkopolskiego Parku Narodowego, 

wzniesień morenowych i wód rzeki Warty. 

Niestety w ostatnim okresie różne grupy in-

teresu starają się za wszelką cenę zmienić cha-

rakter naszej miejscowości, z typowej zabu-

dowy jednorodzinnej, luźno postawionej na 

zabudowę handlową. Nie rozumiem takiego 

postępowania. Nasza miejscowość słynna jest 

w całej Polsce, dzięki wyjątkowym walorom. 

Wszyscy zazdroszczą nam znakomitej archi-

tektury  i spokoju w jakim  żyją mieszkańcy. 

W ostatnim okresie można zaobserwować 

wzrost zainteresowania Puszczykowem ze 

strony odwiedzających. Coraz więcej naszych 

mieszkańców zaczyna codziennie korzystać z 

walorów, jakie posiada Puszczykowo, biega-

jąc, jeżdżąc rowerem czy po prostu spaceru-

jąc. 

Nie wszyscy jednak rozumieją, że miasto 

jest własnością mieszkańców.  Uważam, że 

w ostatnim czasie władze miejskie sprzyjały 

jednostronnie inwestorom i oderwały się od 

zwykłych ludzi. Przykładem może być posta-

wa władz wobec mieszkańców Dworcowej, 

Solskiego i Moniuszki, którzy od czterech lat 

bronią spokoju domów i ogrodów przed in-

westorami.  Niestety walka nie jest równa.  

Władze miejskie próbują obejść sprzeciwy 

mieszkańców z różnych części miasta poprzez 

wprowadzenie nowego studium. W Puszczy-

kowie nie używa się w sposób prawidłowy 

narzędzi takich jak konsultacje społeczne. 

Władze miejskie próbują z zaskoczenia prze-

forsować wszystkie kontrowersyjne projekty.

Uważam, że w Puszczykowie powinno się 

przeprowadzić debatę na temat przyszłości 

rozwoju miasta.  To powinien być punkt wyj-

ścia do budowy racjonalnego studium dla 

Puszczykowa. Dzięki takiej debacie można 

byłoby ustalić w sposób harmonijny miejsce 

dla nowych sklepów i miejsc usługowych. Nie 

można wprowadzać odgórnie przepisów, któ-

re psują trwale charakter naszej miejscowości. 

Tymczasem w planach władz jest stworzenie z 

Puszczykowa miejscowości tranzytowej. Przy-

czyni się to do zwiększenia ruchu na ulicach, a 

co za tym idzie zmniejszy bezpieczeństwo dla 

pieszych.  Zwiększenie ruchu tranzytowego 

przez ulice puszczykowskie spowoduje rów-

nież zanieczyszczenie powietrza. 

Studium, które zostało przedstawione ko-

misji jest napisane bełkotliwym językiem. W 

wielu fragmentach tekst się powtarza. Do-

kument jest  często wewnętrznie niespójny, 

co dodatkowo wzmacnia poczucie chaosu. 

W tekście pozostawiono wiele furtek praw-

nych, które pozwalają przerobić Puszczyko-

wo na miasto handlowe z tzw. „buraczaną 

zabudową”.  Puszczykowo nawet za władz 

„komunistycznych” miało posiadać luźną ni-

ską zabudowę. Teraz natomiast zarzuca się tak 

oczywiste i racjonalne postulaty. Wprowadza 

się pojęcie „centrum”, które w naszym mieście 

jest absurdem. Głównym „benefi cjentem” 

regresu Puszczykowa jest teren w okolicach 

zabytkowego kościoła. Należy przypomnieć 

– Puszczykowo jest jednym z niewielu miast, 

które swoją strukturę zawdzięcza XIX wiecz-

nej urbanistyce. Tymczasem władze chcą w 

Puszczykowie wprowadzić założenia średnio-

wiecznej, archaicznej urbanistyki, które mo-

żemy nazwać „skansenem”. Budowa Rynku 

była decyzją mało przemyślaną, gdyż jest to 

miejsce puste – bez duszy, zwykły parking. 

Rozwój tej koncepcji jest po prostu marnowa-

niem wielkich pieniędzy i sił. Ważniejsze jest 

wybudowanie nowych i prostych chodników 

i dróg. 

Podsumowując - „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go  miasta Puszczykowo” w dzisiejszej formie 

nadaje się całkowicie do kosza. Myślę, że prace 

nad nowym studium powinny być prowadzone 

w oparciu o konsultacje społeczne. Miejscem 

spotkań w Puszczykowie nie jest Rynek (przy-

najmniej nie obecnie, kiedy pełni funkcję par-

kingu dla marketu), ale takie miejsca jak okoli-

ce dworca w Puszczykówku, ulica Poznańska, 

Muzeum Arkadego Fiedlera, ścieżki spacerowe 

i biegowe na terenach leśnych. Sugeruję 

obecnym władzom zajęcie się budową ulic 

i chodników. Odradzam za to budowę dalej 

archaicznego skansenu typu centrum – Ry-

nek. Zachęcam wszystkich mieszkańców do 

udziału w komisjach poświęconych „Studium 

zniszczenia Puszczykowa”

Maciej Krzyżański

radny Rady Miasta Puszczykowa

Kiedy większość osób zaczyna myśleć o wakacyjnych 

wyjazdach, władze Puszczykowa planują przeforso-

wanie najważniejszego dokumentu od lat. Z zaskoczenia, 

z pominięciem rzeczywistych konsultacji z mieszkańcami, ko-

rzystając z tego, że większość z nas w wakacje wypoczywa, 

chcą podjąć ważne uchwały, które na zawsze mogą zmienić 

charakter Puszczykowa. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego to strategiczny doku-

ment w każdej gminie.  Na jego podstawie określa się  poli-

tykę przestrzenną i zasady zagospodarowania terenu - plany 

zagospodarowania przestrzennego. Innymi słowy chodzi 

o dokument określający otoczenie, w jakim będziemy miesz-

kać, który może na zawsze zmienić oblicze naszego miasta.

Kiedy w ciągu ostatnich kilku lat trwały protesty mieszkań-

ców: czy to przeciwko rozbudowie drogi 430, czy to przeciw 

powstaniu marketu na ulicy Poznańskiej, czy później kolej-

nych na ulicach Dworcowej i Moniuszki, czy zamianie parku 

przy szpitalu na działki pod budownictwo mieszkaniowe 

- władze mówiły mieszkańcom, że zmiana Studium uchro-

ni ich przed niechcianymi inwestycjami.  Obecnie w Pusz-

czykowie obowiązuje Studium z 1998 r. W roku 2007 podję-

to uchwałę na podstawie której, przystąpiono do prac nad 

jego zmianą. „Owoc” tych prac właśnie został udostępniony 

i całkowicie przeczy zapewnieniom władz. Zaprezentowana 

wizja miasta, bardziej przypomina replikę Komornik, niż Pusz-

czykowa, jakie znamy i w jakim chcemy mieszkać. W kilku sło-

wach postaram się przybliżyć najgroźniejsze moim zdaniem 

zapisy, jakie znalazły się w tym dokumencie. 

Podobnie jak w dokumencie z 1998 r. uznano, że wiodącą 

funkcją miasta powinno być mieszkalnictwo niskiej intensyw-

ności. Tyle tylko, że w  przedstawionym właśnie dokumencie 

uznano, że ustalenie jej jest trudne do realizacji.  A skoro trud-

ne, to znaczy, że realizować tej funkcji, nasze władze nie chcą 

w ogóle.  

Studium zniszczenia Puszczykowa
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Przyszłe Puszczykowo ma być istnym El dorado dla in-

westorów.  Centrum miasta – ulica Poznańska w studium 

z 1998 r. miała być rehabilitowana i znowu miała stać się 

aleją. W dokumencie z 2014 r. pełnić ma rolę „przestrzeni 

publicznej sprzyjającej tworzeniu więzi społecznych”. Do-

brze brzmi, ale władze realizować chcą ten postulat poprzez 

skupienie usług lokalnych i ponadlokalnych.  Jaka jest de-

fi nicja usług lokalnych i ponadlokalnych – władze nie in-

formują.  Ale jasne jest, że skoro skupi się na jakimś terenie 

usługi i handel, nieuchronnie liczyć się trzeba z generowa-

niem nadmiernego ruchu samochodowego, problemami 

z parkowaniem itp. Nie jest to jednak problem dla władz.  To 

jedynie problem mieszkańców.

Władze przewidują na terenie Poznańskiej (i 3 Maja), sytu-

owanie usług i obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

600 m2. To powierzchnia większa niż Biedronka. Czy in-

tegracja ma się odbywać na zakupach? Sklepy, które nie 

zmieszczą się na powierzchni 600 m2 będą mogły loko-

wać się na terenie po byłym GS, gdzie przewiduje się moż-

liwość lokowania obiektów o powierzchni sprzedaży do 

800 m2. Sieciom handlowym działającym na większych po-

wierzchniach, nasze władze proponują lokalizację przy uli-

cy Dworcowej i Moniuszki. Tam będą mogły powstać sklepy 

o powierzchni sprzedaży 1200 m2.   

Autorzy Studium sądzą chyba, że nie dla wszystkich chęt-

nych powierzchni handlowej na wymienionych ulicach wy-

starczy. Dla mniejszych sprzedawców przewidują lokalizację 

sklepów o powierzchni sprzedaży do 400 m2, na terenach 

oznaczonych jako typowo mieszkaniowe, czyli w każdym in-

nym punkcie miasta np. Puszczykowie Starym czy historycz-

nym Puszczykówku. Między domami na tych terenach sytu-

ować się będą mogły bowiem „usługi podstawowe”: biura, 

banki, obiekty gastronomiczne i wspomniane sklepy do 400 

m2. Czym wtedy nasze miasto będzie się różnić od Komor-

nik? Puszczykowo do tej pory cechowała zabudowa jednoro-

dzinna. To ma się zmienić. Przewiduje się bowiem zabudowę 

wielorodzinną na terenach mieszkaniowych – do 8 mieszkań 

komunalnych lub socjalnych w budynkach o wysokości do 

3 kondygnacji. W innych punktach miasta na Poznańskiej, 

Dworcowej i 3 Maja dopuszczone ma być budownictwo 

mieszkaniowe zblokowane, czyli inaczej mówiąc szeregowce. 

Park przy szpitalu, o pozostawienie którego walczyli miesz-

kańcy różnych części naszego miasta, na mapie Studium 

przekształcony jest na tereny pod budownictwo mieszkanio-

we.  Choć wszyscy doskonale wiemy, że działek na sprzedaż 

w Puszczykowie nie brakuje i aby zbudować dom w mieście, 

nie trzeba wycinać parku. Władze uznają chyba, że pozostawie-

nie wolnej przestrzeni jest jej marnowaniem. Dlatego propo-

nują, aby teren Zakola można zabudować w pasie o szerokości 

do 50 metrów od ulicy Nadwarciańskiej. Zamiast widoku War-

ty będziemy więc tam mieli widok na hotele, pensjonaty itd. 

Nawet na terenach nie przeznaczonych pod zabudowę: tere-

nach lasów czy zadrzewionych, powstać będą mogły obiekty 

np. „małej” gastronomii – do 150 m2.

W Studium przewiduje się również lokowanie w naszym mie-

ście zakładów produkcyjnych-spożywczych. Mają być one nie-

uciążliwe, ale wobec podanej defi nicji, wydaje się, że dla przy-

kładu masarnia, produkcja landrynek czy palarnia kawy również 

spełniają te wymagania.  Ktoś widać chce, aby zaczęło u nas 

„pachnieć”.

Jeśli jednak mieszkańcom Puszczykowa niespodzianek 

mało, mogą spodziewać się inwestora, który wybuduje między 

ich domami stację paliw. Nie, to nie pomyłka. Władze przewi-

dują możliwość lokowania ich nawet na terenach mieszkanio-

wych, między naszymi domami! Obok nich stanąć będą mo-

gły również parkingi. W centrum Puszczykowa i Puszczykówka 

dopuszcza się powstawanie parkingów wielopoziomowych 

- do 3 kondygnacji. Studium uznaje, że droga nr 430 (Poznań-

Mosina) jest najbardziej uciążliwą drogą przebiegającą przez 

miasto i dzielącą je na dwie części. Słusznie. W żadnych pla-

nach co najmniej do 2020r. nie jest przewidziana jej rozbu-

dowa. Jednak nasze władze planują zapisać poszerzenie jej 

i podniesienie standardu do klasy głównej ruchu przyspieszo-

nego. Kilka domów przy tej trasie trzeba będzie przy okazji 

wyburzyć, drzewa przy drodze również, ale cóż, to nie pro-

blem władz miasta. Widać dla nich bez znaczenia jest, że dro-

ga ta, podobnie jak linia kolejowa, wzdłuż której za kilka już 

miesięcy stanie mur dźwiękoszczelny podzielą nasze miasto.

Jednym z przyjętych celów jest „zwiększenie atrakcyjności 

dla potencjalnych inwestorów”. Niestety lektura tekstu projek-

tu Studium każe stwierdzić, że jest to cel główny. O zwykłych 

mieszkańcach Puszczykowa, marzących o spokojnym życiu 

w mieście, które wg strategii rozwoju miasta miało być mia-

stem-ogrodem, władze jak widać zapominają. Tak samo jak za-

pomniały o swoich obietnicach, że będzie normalniej, że będą 

wsłuchiwały się w głos mieszkańców i służyć mieszkańcom 

zamiast działać przeciwko nim.

Krzysztof J. Kamiński

Kończą się powoli uroczystości związane z odzyskaniem 

przed 25 laty niepodległości.   Milkną ofi cjalne przemówie-

nia i dobra to okazja do podsumowań i przyjrzenia się stanowi 

naszej lokalnej, puszczykowskiej demokracji.  

Wolność słowa to jedna z podstawowych zasad demokracji. 

Cenzura jest jej zaprzeczeniem.  Kiedy więc niemal w rocznicę 

odzyskania wolności burmistrz Puszczykowa, próbuje cenzuro-

wać tekst radnego M. Krzyżańskiego i w końcu nie publikuje go w 

lokalnym, wydawanym za publiczne pieniądze „Echu Puszczyko-

wa”, musi budzić to grozę. Wszystko dlatego, że p. radny zamiast 

pisać o sukcesach rządzących, zwrócił uwagę na rozrzutną poli-

tykę fi nansową władz miasta. Jeśli burmistrz uznał, że radny mija 

się z prawdą co do faktów, mógł przecież przedstawić dokumenty 

i udowodnić mu głoszenie nieprawdy. Jeśli nie zgadzał się z pu-

blikowanymi przez radnego opiniami, mógł napisać polemikę, 

przedstawić swój punkt widzenia. Tak powinna wyglądać dys-

kusja w demokratycznym systemie, w publicznym medium. Za-

miast tego władze miasta wolały zastosować cenzurę, zabroniły  

publikacji krytycznego tekstu.  Widać uznały, że „Echo Puszczyko-

wa” jest od informowania o sukcesach władz, a nie od ich krytyki.  

Podobnie władze rozumieją słowo – konsultacje, równie nieod-

łączny element demokracji.   Kiedy zarzucono im brak konsultacji, 

od razu zorganizowały spotkanie z mieszkańcami ul. Jastrzębiej. 

Oczywiście nie po to aby mieszkańców wysłuchać, tylko aby poin-

formować o już podjętych decyzjach. Bo po co słuchać? Wiadomo, 

że obecna władza wie wszystko lepiej. Przed kilkoma dniami na stro-

nach miasta ukazała się ankieta, w której władze pytają mieszkań-

ców, jak wyobrażają sobie zagospodarowanie terenu MOSiR. Słusz-

Słów kilka o stanie puszczykowskiej demokracji

(dokończenie na str. 6)
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nie. Tylko dlaczego dopiero teraz, skoro już kilka miesięcy temu, na 

łamach puszczykowskich mediów, władze przedstawiły gotowy 

projekt zagospodarowania tego terenu, za który zdążyły już  zapłacić 

15 tysięcy?  Widać mieszkańcy mają potwierdzić w ankiecie, że są 

zadowoleni z projektu władz, które i tak wiedzą najlepiej. Ot kon-

sultacje.

Z równością wobec prawa nie jest też najlepiej skoro 

od jednego obywatela (przypadkowo kolegi), byłego 

przewodniczącego Rady Miasta władze nie zamierzają 

egzekwować 23.000 zł diet pobranych w czasie, kiedy nie mógł 

pełnić funkcji, a innych straszą komornikiem, jeśli zalegają 

wobec urzędu choćby niewielką kwotą. Ale cóż – kolega to 

kolega.  Nowy przewodniczący Rady, aby pomóc mieszkańcowi 

popiera wywołanie planu zagospodarowania dla jednej działki 

– wystarczy zapłacić.  Prawo prawem, ale w Puszczykowie da 

się je ominąć, jak kogoś na to stać. I nikt się nie wstydzi!

Ten sam pan przewodniczący Szafarkiewicz i burmistrz 

Balcerek nie zawsze jednak wsłuchują się w głos mieszkańców.  

Niektórych nie słuchają i pomóc im nie chcą. Władze naszego 

miasta rządzonego od ponad 3 lat przez ekipę, która obiecywała 

przywrócić normalność, jak chcą to potrafi ą zlekceważyć 

Regulamin Rady Miasta przez siebie uchwalony. Byle nie słuchać.

W paragrafi e 24 tego Regulaminu czytamy, że inicjatywa 

uchwałodawcza przysługuje m.in. grupie co najmniej 50 miesz-

kańców. Taka grupa mieszkańców Puszczykowa postanowiła 

skorzystać z tego prawa, złożyła do naszego urzędu projekt 

uchwały ws. odstąpienia przez Radę od prac nad planem zago-

spodarowania dla ul. Dworcowej, aby zakończyć toczący się kon-

fl ikt (znana sprawa planu, który w przedstawianych wersjach ze-

zwalał na budowę kilku marketów, między domami i ogrodami 

naszych współmieszkańców.) Projekt podpisało kilkudziesięciu 

szanowanych obywateli Puszczykowa z różnych części miasta, 

a Zofi a Skibińska – Zasłużona Mieszkanka Puszczykowa 4 lutego 

przekazała do Urzędu  projekt uchwały.  Pan burmistrz przeka-

zał zgodnie z regulaminem projekt do zaopiniowania przez rad-

cę prawnego, ten poprawił kilka przecinków i... ślad po uchwale 

obywatelskiej zaginął. Czy zaginął gdzieś pomiędzy gabinetem 

p. Balcerka, a pokojem p. Szafarkiewicza, czy też przewodniczą-

cy Szafarkiewicz wstawił ten projekt uchwały obywatelskiej do 

„zamrażarki”?  To wiedzą tylko ci dwaj panowie. Pewne jest to, że 

określone w paragrafi e 25 Regulaminu Rady miasta terminy, zo-

stały przekroczone. Od ponad 4 miesięcy - cisza.  Projekt uchwały 

został przez rządzących wbrew regulaminowi zapomniany lub 

zlekceważony, choć tak właściwie napisać należy, że zapomnieni 

i zlekceważeni zostali mieszkańcy, podpisani pod dokumentem 

i prawo w mieście obowiązujące.  

Widać nasze władze liczą na krótką pamięć swoich wyborców. 

Za kilka miesięcy będą ich wzywać do udziału w wyborach, 

chwalić się swoim osiągnięciami i mówić jak to działali dla dobra 

mieszkańców. Tylko czy wszystkich?

Nie wiem jak czytelnikom, ale mi niestety puszczykowska 

demokracja pod rządami ekipy obecnie rządzącej zaczyna 

przypominać trochę „demokrację socjalistyczną”, która w żarcie z 

ówczesnych czasów różniła się tym od demokracji, czym różni się 

krzesło od krzesła elektrycznego. 

Krzysztof J.Kamiński

– Czy to prawda, że lekceważy Pan ra-
zem z przewodniczącym Januszem Sza-
farkiewiczem 24. paragraf Regulaminu 
Rady Miasta? 

A. Balcerek: – Nie zgadzając się z opinia-
mi pana Kamińskiego  mogę  – zgodnie z  
sugestią – polemizować z jego słowami i 
przedstawić nie tylko swój punkt widzenia, 
ale szeroki ogląd tych spraw. 

Projekt uchwały, złożony przez mieszkań-
ców w ramach inicjatywy uchwałodawczej 
– nie zaginął pomiędzy pokojami – jak obra-
zowo, choć całkowicie nieprawdziwie, suge-
ruje autor tekstu. Po uzyskaniu opinii praw-
nej, wystosowałem pismo do Rady Miasta, 
w którym poinformowałem, że przedłożo-
ny projekt opiniuję pozytywnie z uwagami, 
dotyczącymi drobnych nieprawidłowości, 
nie wpływających jednak na istotę projektu 
i jednocześnie przekazałem projekt uchwa-
ły, który był tych uchybień pozbawiony. 

Przewodniczący Rady pisemnie przeka-
zał opinię prawną, wraz z przedłożonym 
przeze mnie projektem przedstawicielce 
mieszkańców, pani Zofi i Skibińskiej, która 
je własnoręcznie odebrała potwierdzając 

podpisem. W materiałach na lutową sesję 
radni otrzymali wszystkie dokumenty, za-
równo projekt uchwały złożony z inicjatywy 
mieszkańców wraz z opinią prawną na jego 
temat, jak i ten przygotowany przez Urząd, 
nie zawierający nieprawidłowości praw-
nych. Podczas sesji 25 lutego radni bardzo 
długo dyskutowali nad przedłożonym pro-
jektem uchwały, który poddany pod głoso-
wanie, nie został przyjęty (przy 2 głosach 
za i 12 przeciw). Na widowni byli przedsta-
wiciele środowisk popierających projekt 
mieszkańców i nie zgłaszali swoich zastrze-
żeń co do procedury przyjętej przez Miasto. 
Również później nie twierdzili, że zostali 
oszukani czy zlekceważeni. Dopiero teraz 
pan Kamiński wygłasza, mam nadzieję, że 
tylko swoje bezpodstawne zastrzeżenia.

– Dlaczego zorganizował Pan spotka-
nie z mieszkańcami ul. Jastrzębiej dopie-
ro, kiedy zarzucono Panu brak organizo-
wania konsultacji społecznych?

– Tak twierdzić może tylko ten, kto nie 
interesuje się sprawami miasta. Pan Kamiń-
ski zapomniał najwyraźniej, że pierwsze 

spotkanie z mieszkańcami, zorganizowane 
przed rozpoczęciem budowy ulicy odbyło 
się w marcu 2012 r. i dotyczyło ulicy Ma-
tejki. Informacje o nim publikowaliśmy za-
równo na stronie internetowej miasta, jak 
również w Echu Puszczykowa. Przypomnę 
tylko, że od marca 2012 r. takie konsultacje 
odbywały się przed każdą większą inwesty-
cją drogową. Przypomnę też, że to właśnie 
podczas takich konsultacji z mieszkańcami 
ul. Matejki na ich jednogłośną petycję zde-
cydowałem, że zostaną tam zamontowana 
progi zwalniające. 

Nieprawdziwe jest też twierdzenie, że 
zorganizowaliśmy konsultacje społecz-
ne w sprawie zagospodarowania terenu 
dawnego MOSiR, chociaż mamy zaakcep-
towany projekt. W Echu Puszczykowa pre-
zentowaliśmy koncepcję. Nic nie poradzę 
na to, że pan Kamiński nie widzi różnicy 
między koncepcją a projektem. Dopiero 
mając koncepcję można poprosić miesz-
kańców o ustosunkowanie się do niej 
i pracować nad konkretnymi rozwiąza-
niami, czyli projektem, co też obecnie 
robimy. 

Zarzuty o nieprzestrzeganiu prawa to bzdury
Z ANDRZEJEM BALCERKIEM BURMISTRZEM PUSZCZYKOWA ROZMAWIA ELŻBIETA BYLCZYŃSKA

(dokończenie ze str. 5)
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– Dlaczego cenzuruje Pan teksty rad-

nych, którzy piszą teksty do Echa Pusz-
czykowa?

– Każdy wydawca, a takim jest właśnie 
w przypadku Echa Puszczykowa bur-
mistrz, odpowiada zgodnie z prawem 
prasowym za teksty, które publikowane 
są w wydawnictwie jemu podległym. 
Przypuszczam, że Pani wiedząc, że in-
formacje zawarte w jakimś tekście są 
nieprawdziwe, nie opublikowałaby ich 
w takiej formie, ale starała się je zwery-
fi kować. Tak właśnie było w przypadku 
tekstu, pana radnego Krzyżańskiego. 
W korespondencji, którą prowadził z nim 
redaktor naczelny Echa, wyjaśniliśmy, 
z jakimi fragmentami się nie zgadzamy 
i bynajmniej nie były to jego opinie na 
jakiś temat, ale nieprawdziwe informacje, 
które chciał opublikować. Nie otrzymali-
śmy od niego żadnej odpowiedzi, w której 
ustosunkowałby się do naszych zarzutów. 
Uznałem więc, że radny zgodził się z naszy-
mi wyjaśnieniami i przygotuje nową wersję 
swojego tekstu – zachowującą jego opinie, 
ale pozbawioną nieprawdziwych informa-
cji. Sądząc z tekstu pana Kamińskiego tak 
nie było. Szkoda, że dowiaduję się o tym 
od Pani (z listu pana Kamińskiego), a nie od 
autora tekstu. Żałuję też, że pan radny Krzy-
żański nie kontynuował korespondencji 
z Redakcją Echa, która na pewno wszystko 
by wyjaśniła, tylko przerwał ją w pół drogi.

Pan Kamiński radzi mi, abym publikował 
w Echu wszystkie nadesłane materiały i pro-
wadził z nimi polemikę. Nie zgadzam się z 
takim stawianiem sprawy. Materiały publi-
kowane w czasopismach podlegają prawu 
prasowemu, które stanowi, najogólniej 
mówiąc, że autor tekstu powinien docho-
wać należytej staranności przy zbieraniu 
materiału prasowego. W tym przypadku tak 

jednak nie było, ponieważ pan radny Krzy-
żański, chciał opublikować nieprawdziwe 
informacje. Powtarzam, to nie były opinie, 
które mogą się różnić i z którymi można 
polemizować, ale nieprawdziwe informacje, 
których publikować - mając świadomość, 
że są nieprawdziwe - nie można. Zwłaszcza, 

że wyjaśnienie wątpliwości radnego Krzy-
żańskiego było proste – mógł zajrzeć do 
protokołów z posiedzeń komisji, na których 
omawiano te sprawy lub wprost zapytać 
urzędników o sprawy, które nie są żadną 
tajemnicą. Zapytam więc: Czy publikowa-
nie materiału, o którym wiemy, że będzie 
musiał być sprostowany jest przejawem po-
ważnego traktowania czytelników?

Proszę też zwrócić uwagę na inny aspekt 
tej sprawy. Każdy, kto wydaje gazetę wie, 
że każda strona to określony koszt. Czy 
więc starając się racjonalizować wydatki 
jako burmistrz mam publikować mate-
riały, które zawierają nieprawdy i zaraz 
obok te nieprawdy prostować, „marnując” 
w pewnym sensie strony, czyli pieniądze 
czy też powinienem udostępniając miej-

sce radnemu starać się, by publikowane 
informacje nie wprowadzały mieszkań-
ców w błąd? Czy nie tak właśnie postąpi-
łaby każda redakcja? Czy jako wydawca 
informatora wydawanego za publiczne 
pieniądze mam stosować inne zasady 
ekonomiczne niż na przykład Pani redak-
tor wydająca gazetę za własne pieniądze?

– Dlaczego miasto nie wystąpiło do 
sądu o wyegzekwowanie od Zbigniewa 
Czyża diet pobranych po uprawomoc-
nieniu się wyroku? Zgodnie z prawem 
radny nie może przecież pełnić swojego 
mandatu będąc skazanym prawomoc-
nym wyrokiem sądu? 

– Zgodnie z opinią prawną kancelarii 
obsługującej Urząd Miejski w obecnym 
stanie prawnym jest to niemożliwe. Rad-
nemu przysługują diety do momentu 
wygaszenia mu mandatu i tak było też z 
radnym Czyżem. Tak długo, dopóki peł-
nił mandat radnego należały mu się diety 
i według prawników nie ma możliwości 
domagania się ich zwrotu. Tak na mar-
ginesie przypomnę,, że to ja wystąpiłem 
do Prokuratury o informacje w sprawie 
prawomocnego wyroku ciążącego na 
radnym i to ja niezwłocznie przekazałem 
je radnym. Stawianie mi więc zarzutów 
w tej sprawie jest niedorzeczne. Podobnie 
jak domaganie się wytoczenia radnemu 
Czyżowi procesu, którego w opinii naszej 
kancelarii Miasto nie ma najmniejszych 
szans wygrać.

Osobną sprawą jest inny „problem” pod-
noszony przez Pana Kamińskiego. Zarzuca-
nie radnym, że za pieniądze omijają prawo, 
np. podczas uchwalania miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, 
jest tak absurdalne, że nie chcę go nawet 
komentować.

Dzieci i dorośli, którzy zdecydowali 

się spędzić sobotnie popołudnie 14 

maja w Mosinie na VI Festynie Organizacji 

Pozarządowych połączonym z obchodami 

Dnia Dziecka z pewnością się nie nudzili. 

Każda z organizacji przygotowała dla dzie-

ci jakieś atrakcje. Można było wziąć udział 

w licznych konkursach, rozgrywkach 

sportowych, turnieju szachowym, posłu-

chać występów artystycznych uczniów 

czy spróbować złapać „ryby” na sucho na 

stoisku Koła Wędkarskiego. Wiele braw 

zebrali najmłodsi strażacy z Mosiny, którzy 

zaprezentowali pokaz musztry.

Oczywiście nie zabrakło stoisk z pysz-

nym jedzeniem i wspaniałymi domowymi 

wypiekami. W tym roku podczas festy-

nu odbył się także fi nał konkursu wiedzy 

o Unii Europejskiej dla szkół podstawo-

wych i gimnazjalistów.

Organizatorami festynu były: wła-

dze samorządowe Gminy Mosina wraz 

z Gminnym Centrum Informacji w Mo-

sinie, Mosińskim Ośrodkiem Kultury, 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Szko-

łą Podstawową Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 

w Mosinie, wraz z Radami Rodziców obu 

szkół.                                                           (red.)

Festyn i Dzień DzieckaFestyn i Dzień Dziecka
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Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepeł-

nosprawnych, którego prezesem jest Elżbieta An-

drzejczak, a jej zastępcą Tomasz Górny, działa już 10 

lat. Z tej okazji 30 maja odbyła się uroczystość, którą 

rozpoczęła Msza św. w intencji podopiecznych Stowa-

rzyszenia, w kościele św. Mikołaja w Mosinie. Impreza 

jubileuszowa miała miejsce w Mosińskim Ośrodku Kul-

tury. Warto przy tej okazji opowiedzieć o tych, którzy 

swoim zaangażowaniem i piękną postawą czynią wiele 

dobrego. 

Stowarzyszenie skupia ponad 60 rodzin wychowujących 

niepełnosprawne dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Jest 

organizacją pozarządową typu non-profi t. 5 czerwca br. otrzy-

mało status Organizacji Pożytku Publicznego. Głównym celem 

Stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich 

rodzinom, by mogły one w pełni uczestniczyć w życiu społecz-

nym. 

Jak to się odbywa? Poprzez organizowanie różnego rodzaju 

zajęć, imprez, wycieczek, szkoleń dla rodziców, turnusów reha-

bilitacyjnych, itp.

Z prezes Stowarzyszenia – Elżbietą Andrzejczak 

rozmawia E. Bylczyńska

– Dlaczego Pani to robi?

– Bo sama mam niepełnosprawne dziecko...

– Jednym z bardzo pomocnych zajęć z niepełnospraw-

nymi dziećmi, które wprowadziła Pani kilka lat temu jest 

dogoterapia.

– Skorzystałam z wykładów na ten temat Koła Naukowego 

Studentów Pedagogiki Specjalnej UAM w Poznaniu, a potem 

zorganizowałam zajęcia w Mosinie. Prowadzi je Krystyna Jasi-

czak z Puszczykowa, mama Kajetana, znanego sportowca. Są 

to bardzo pomocne ćwiczenia, skierowane do dzieci najbar-

dziej poszkodowanych, z porażeniem mózgowym, z proble-

mami poruszania się. Pies bardzo pomaga tym dzieciom. Sma-

ruje się masłem np. rączkę, która jest mocno zaciśnięta i ciepły, 

szorstki język psa powoduje, że się ta rączka rozluźnia, o co 

właśnie w ćwiczeniu chodzi. Poza tym pies sprawia wiele rado-

ści dzieciom. Hipoterapię też prowadzimy, ale wszystko zależy 

od środków fi nansowych. Pomimo, że to Powiat ma w swoich 

obowiązkach pomoc naszym podopiecznym, bardzo pomaga 

nam Gmina Mosina. 

– Pisze Pani projekty ze swoimi współpracownikami, sta-

ra się o pomoc z każdego źródła. 

– Oczywiście, liczy się każdy grosz czy dar od sponsorów.

– Dobrą opinią cieszą się też zajęcia kulinarne dla człon-

ków Stowarzyszenia, które odbywają się raz w tygodniu 

w Mosińskim Ośrodku Kultury. 

– Grupa, która tam działa bardzo się zintegrowała. Kiedy or-

ganizujemy jakąkolwiek imprezę wiem, że mogę na te panie 

Liczy się
każdy grosz

liczyć. Nawiązały się przez to przyjaźnie nie tylko wśród ro-

dziców, ale także między dziećmi. A rodzice często czują się 

osamotnieni, zadając sobie pytania, dlaczego my, dlaczego na 

nas to nieszczęście spadło, przecież inni mają zdrowe dzieci... 

Są rodzice, których dzieci są już dorosłe, a oni nadal się z tym 

nie pogodzili. I to jest niedobre dla całej rodziny. Wyciągamy 

do nich pomocną rękę, ale nie zawsze chcą do nas przyjść. Nie 

można zamykać się w sobie, trzeba wyjść z domu, odreagować 

i przekonać się, że inni mają taką samą sytuację, albo i gorszą. 

To pomaga. Gdybym siedziała w domu czułabym się fatalnie 

i gdybym nie  prowadziła tego Stowarzyszenia nie wytrzyma-

łabym... Jest to też praca intelektualna, która wymaga dużo 

ode mnie.

– Nikt Pani jednak za to nie płaci. 

– Dostaję coś innego... Człowiek coś robi, wie po co i dla 

kogo. To jest najważniejsze. Pamiętam kilka lat temu pojecha-

liśmy do kina w Poznaniu, przychodzi do mnie kilkunastolet-

nia dziewczynka i mówi: „Proszę pani, ja już jestem trzeci raz 

w kinie!”. Uświadomiłam sobie, że trzeci raz jest w tym kinie 

z nami. Gdyby nie pojechała ze Stowarzyszenia, nigdy by tam 

nie była...

Na początku mieliśmy więcej sponsorów i odpowiedni za-

pis w statucie (później trzeba było to zmienić), mogliśmy or-

ganizować wycieczki za darmo. I było bardzo dużo chętnych. 

Teraz trzeba dopłacić 20 procent ceny i ludzie rezygnują. To 

pokazuje jak każdy grosz się w tych rodzinach liczy, pieniędzy 

nie wystarcza na najpilniejsze potrzeby, a taka wycieczka to 

już luksus...

Ale można byłoby zrobić 10 razy więcej, gdyby było więcej 

osób, które działałyby w Stowarzyszeniu. Niektórzy rodzice 

rzeczywiście nie mają na to czasu. Inni może nie mają wiedzy, 

a przydałoby się jeszcze parę osób do tej pracy. Są takie orga-

nizacje, w których działa więcej rodziców i są one bardzo pręż-

ne - mają świetne wyniki. A to przekłada się na większą pomoc 

niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Więcej na temat Stowarzyszenia:

www.niepelnosprawnimosina.org.pl
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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

�
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Na stracie szóstej edycji Rodzinnego Rajdu Rowerowego 

zgromadziły się tłumy fanów dwóch kółek.

Około stu rowerzystów z Krosna i okolic spotkało się przy 

siłowni zewnętrznej przy ul. Piaskowej i tu właśnie rozpo-

czynała się trasa, która wiodła przez malownicze tereny Krosna 

i okolicznych wsi gminy Mosina. Podczas rajdu odwiedziliśmy 

„Szklarzówkę”, znajdujący się na trasie ośrodek jeździecki w Bor-

kowicach. Około 10 kilometrowa trasa prowadziła mało uczęsz-

czanymi drogami, często przez tereny polne lub leśne. Dopisała 

wspaniała pogoda. Całą drogę towarzyszyło nam słońce i lekki, 

przyjemny wiatr.

Podczas rajdu uczestnicy mieli do wykonania różne zadania, 

między innymi: ułożyć okrzyk - hasło rajdu, zrobić bukiet wio-

senny, zebrać 10 baldachimów czeremchy, wykonać grupowe 

zdjęcie z koniem, itp.

My lubimy w Krośnie rajdy, bo nam dają dużo frajdy

VI Rodzinny Rajd Rowerowy

– KROSNO 2014

A oto niektóre z okrzyków, rozbrzmiewających na trasie:

 „Piękne słońce, jasne chmurki, my na rajdzie przez pagórki. 

Kto na rajdzie dziś nie jedzie, niech go zjedzą dwa niedźwiedzie”.

„Kierownica, dwa pedały sołtys Krosna jest wspaniały”

„My lubimy w Krośnie rajdy, bo nam dają dużo frajdy”.

Zakończenie rajdu odbyło się na placu zabaw Dziecięcy Raj 

w Krośnie, gdzie na rowerzystów czekała kiełbaska z grilla, chleb 

ze smalcem, ogórki i pyszny placuszek. Zwycięzcy otrzymali ko-

lejno złote, srebrne i brązowe medale. Były również nagrody 

m.in. dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu oraz dla 

najliczniej reprezentowanej rodziny.

Wszystkim uczestnikom rajdu sołtys Krosna wraz z Radą So-

łecką serdecznie dziękuje za aktywne uczestnictwo i zaprasza 

do udziału za rok na kolejną edycję.

K. Rybicka
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Z racji wznowienia kultowej, wydawa-

nej w drugim obiegu książki „Kondo-

tierzy”, warto przypomnieć sylwetkę jej au-

tora, Rafała „Gan” Ganowicza. Jak sugeruje 

tytuł jego dzieła, był on najemnikiem, który 

nie wstydził się swojego fachu. Rozpoczyna 

swoje rozważania od obrony tego dosyć 

starego zawodu, lecz nie wydaje się, by ro-

bił to aby usprawiedliwić swoje działania. 

Po głębszym zastanowieniu można dojść 

do wniosku, że żołnierz najemny to żad-

na ujma na honorze, a nierzadko człowiek 

z zasadami, który nie sprzeda się każdemu, 

kto więcej zapłaci.

Rafał „Gan” Ganowicz stracił swoich rodzi-

ców w wyniku tragicznych zdarzeń II wojny 

światowej. Na własnej skórze przekonał się 

też, kim byli nowi, czerwoni „wyzwoliciele”, 

którzy w 1945 roku zajęli Polskę. Sam mó-

wił, że antykomunizmu nauczyli go sami 

komuniści. Nie potrzebował żadnych teo-

rii, wystarczyły mu własne obserwacje. Po 

latach przyznał, że zachowania nowego 

okupanta były tak prymitywne, że na ich 

tle dzikie plemiona afrykańskie, które rów-

nież w swoim życiu obserwował, wypadały 

jako społeczności cywilizowane (nawiasem 

mówiąc, potwierdza to tylko badania pro-

fesora Feliksa Konecznego, że o poziomie 

rozwoju cywilizacji decyduje podejście do 

człowieka, a nie postęp techniczny). W no-

wej Polsce znalazł się w naturalny sposób 

w opozycji, stąd też nagle zadecydował 

o ucieczce na zachód – komuniści deptali 

mu po piętach i skazali później zaocznie na 

karę śmierci za posiadanie broni. Nie mając 

po co wracać do Polski rozpoczął szkolenia 

wojskowe, a w końcu w 1965 roku zacią-

gnął się jako najemnik, by walczyć z „czer-

wonymi” w Kongo. 

Tutaj zaczyna się najciekawsza część jego 

opowieści. Kraj ten został owładnięty przez 

rozruchy inspirowane i wspierane przez 

Związek Sowiecki oraz Chińską Republikę 

Ludową. Ludność murzyńska, jak tłumaczy 

Ganowicz, wcielała aktywnie w czyn stare 

hasło rewolucji bolszewickiej – „grab nagra-

bione”, a także chwyciła za broń, przesyłaną 

w obfi tych ilościach przez kraje „demokra-

cji ludowej”. Odziały najemnicze miały za 

zadanie zwalczanie tejże rebelii, której pro-

wodyrzy pouciekali i schronili się w lasach. 

Według Ganowicza była to uczciwa walka, 

ponieważ dotyczyła tylko buntowników, 

a nie cywilów, którzy pozostali w swoich 

miastach. Jego podkomendni przeżywali 

różne przygody, z których najciekawsza 

wydaje się historia ze złapanym w dżungli 

szamanem. Jak nietrudno się domyślić, był 

on swego rodzaju autorytetem dla miejsco-

wej ludności, zachęcał do walki, podawał 

narkotyki, by otumanić gnających ślepo 

na rzeź buntowników. Po rewizji osobistej 

złapanego czarownika okazało się, że miał 

on przy sobie... dyplom ukończenia medy-

cyny na Uniwersytecie w Pradze! Widocznie 

został zwerbowany podczas wymiany stu-

denckiej do krajów komunistycznych. Tutaj 

Ganowicz po raz kolejny przekonał się na 

własnej skórze, jak komuniści wykorzysty-

wali każdą sytuację do szerzenia światowej 

„pokojowej” rewolucji. 

Rafał „Gan” Ganowicz był z krwi i kości 

żołnierzem-antykomunistą, który nie prze-

puścił okazji by zbrojnie skonfrontować się 

z „czerwonym”. Powtarzał przy tym powie-

dzenie przewodniczącego Mao Zedonga: 

„milion ukłuć szpilką i słonia zabije”. W ten 

właśnie sposób starał się działać – małymi 

kroczkami osaczyć, użądlić wielkiego sło-

nia (a raczej niedźwiedzia) sowieckiego, na 

poszczególnych misjach odeprzeć go i po-

móc ludności cywilnej. Czy był to zwyczaj-

ny zabijaka, który najmował się tym, którzy 

dawali najwięcej? Zdecydowanie nie. Sam 

mówił, że znacznie więcej płacili sowieci, 

lecz ten zdecydowanie im odmawiał. Wy-

kazywał, że najemnik to z krwi i kości żoł-

nierz, który ma swoje zasady i jest wynaj-

mowany do walki z wrogiem, a nie z całą 

ludnością danego kraju. Za swoją później-

szą działalność opozycyjną (między innymi 

w Radiu Wolna Europa) został odznaczony 

pośmiertnie Krzyżem Ofi cerskim Orderu 

Odrodzenia Polski. Nie bał się stanąć oko 

w oko z „czerwoną zarazą”, stawiając sprawę 

pokonania komunizmu za punkt honoru.

Wojciech Czeski

Żołnierz
antykomunista

Zarząd Osiedla nr 2 Czar-

nokurz w Mosinie zapra-

sza dzieci oraz dorosłych na 

„Powitanie lata”, które odbędzie 

się 28 czerwca br. w godz. 16 do 

23 na terenie Zakątka Chopina, 

zespołu boisk przy ul. Czaj-

kowskiego. Czeka na Was moc 

atrakcji: zabawy, konkursy, mu-

zyka, animacje przestrzenne, 

pokazy dla dzieci i dorosłych 

i wiele niespodzianek...

Przyjdź i zabierz ze sobą są-

siada.

 W imieniu Zarządu

przewodnicząca

Jolanta Szymczak

Szczegółowe informacje:

www.mosina.pl,

facebook osiedla Czarnokurz

Kolejny raz mieszkańcy Mosiny mieli oka-

zję uczestniczyć w  Seminarium Bizne-

sowym, cyklicznie przygotowywanym przez 

lokalny samorząd. 20 maja w  Mosińskim 

Ośrodku Kultury ponad 40 osób uczestniczyło 

w bezpłatnym Seminarium. Prelegentami byli: 

Agnieszka Zaremba - specjalistka WARP, która 

omówiła krok po kroku jak założyć własną 

działalność gospodarczą oraz przedstawiła 

możliwości pomocy, jakie oferuje Wielkopol-

ska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dla 

fi rm, dr Robert Romanowski - adiunkt w Kate-

drze Handlu i Marketingu Uniwersytetu Eko-

nomicznego w  Poznaniu, który wraz z  Wik-

torią Jaros z  Fundacji Aktywności Lokalnej 

mówili o godzeniu życia zawodowego z oso-

bistym oraz o Społecznej Odpowiedzialności 

Biznesu, (Work Life Balance oraz Corporate Social Responsibility ), Maciej Małach z Fundacji 

Pomocy Wzajemnej Barka z Poznania prezentował możliwość współpracy z zakładaną 

w Mosinie Spółdzielnią Socjalną, dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek 

oraz kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie - Waldemar Demuth zachęcali do 

nawiązywania współpracy z Ośrodkami. 

Dziękujemy prelegentom za wystąpienie. Specjalne podziękowania dla Banku PKO 

Oddział 1 w Luboniu za zaangażowanie w organizację spotkania.                                          (kl)

Z pomocą dla przyszłych biznesmenów
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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

reklama



 

reklama 13



reportaż14

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.

Lodowiec szelfowy – jest to brzeż-

na część lądolodu, która unosi się 

swobodnie na powierzchni wody. Po-

wierzchnia lodowców szelfowych jest 

płaska. Największym lodowcem szelfo-

wym jest Lodowiec Rossa na morzu Ros-

sa na Antarktydzie. Od czoła lodowców 

oddzielają się góry lodowe, największa 

B-15, która oderwała się od lądolodu w 

2000 roku, miała powierzchnie większą 

niż Cypr.

Z początkiem maja rozpoczęły się moc-

ne opady śniegu, temperatura spadła 

znacznie poniżej zera, a na wodzie szalał 

sztorm. 5 maja krajobraz za oknami był już 

tylko w odcieniach bieli - miejscami moc-

niej biały a miejscami nieco mniej. Na ho-

ryzoncie zaczęli odwiedzać nas „goście” 

z kontynentu. Ogromne góry lodowe, 

które są kawałkami lodowców szelfo-

wych, oderwane od kontynentu przepły-

wają w okolicę wyspy, nieraz zaglądając 

trochę głębiej w zatokę. Codziennie do-

sypywało trochę śniegu, co utrudniało 

nam poruszanie się po stacji. Wyjście 

bez rakiet, nawet do budynku nieopodal, 

było nie lada wyczynem, ale i katorgą. 

Każdy krok, zmuszał do wygrzebywania 

się ze śniegu. W końcu śniegu napadało 

tyle, że ze spokojem można było uru-

chomić skutery śnieżne. Co prawda jak 

przejęliśmy stację to tylko dwa skutery 

były sprawne, ale na szczęście po małej 

interwencji wyprawowego mechanika 

udało się uruchomić wszystkie cztery 

maszyny. Na najbliższy czas miał to być 

nasz jedyny środek transportu na dal-

sze wypady, chociażby na Demeya. Ilość 

śniegu i nieprzychylne warunki pogodo-

we zmusiły nas do odstawienia na dobre 

motorówek. Cały sprzęt pływający został 

schowany i póki co nie mamy możliwości, 

żeby go używać. W okolicach 13 maja pa-

nujący sztorm, uszkodził jeszcze bardziej 

budynek sklepiku turystycznego, który 

od tego momentu w połowie wisi w po-

wietrzu. Niestety, brak możliwości prze-

jechania jakimkolwiek ciężkim sprzętem 

w ten rejon, nie daje nam innej możli-

wości jak tylko czekać i mieć nadzieję, że 

brzeg zatoki bardziej się nie przesunie. 

A przesuwa się... z każdym sztormem. 

Kapliczka pod latarnią morską, podczas 

przypływu, jest już w terenie, gdzie jest 

zatoka i nie można dojść suchą stopą. 

Tak samo jest z idealnym do tej pory  

Pochwodzioby - kura

miejscem do pobierania ludzi na zodiaki 

i z zodiaków, jest już  tylko wystającym 

miejscem z wody, a nie miejscem, do 

którego ze spokojem można dość w każ-

dych warunkach. Sytuacja ta też spowo-

dowała, że nie mieliśmy innego wyjścia 

i musieliśmy wyłączyć latarnię morską. 

Żegluga w tych warunkach lodowych 

i tak jest niemożliwa, a każde następne 

uszkodzenie domku turystycznego może 

uszkodzić także układy zasilania latarni. 

Pogoda płatała fi gle, kilka dni mocnych 

opadów śniegu i dzień, dwa odpoczynku, 

i potem powtórka. Dni są bardzo krótkie, 

co w moim przypadku bardzo wygłupi-

ło organizm. Wschód słońca jest przed 

godziną 10 a zachód w okolicy godziny 

16. Słońce wystaje tylko trochę ponad lo-

dowiec, światło jest prawie cały czas jak 

podczas zachodu lub wschodu słońca. 

Bardzo trudno jest się rozbudzić, a dodat-

kowe bardzo wysokie wahania ciśnienia, 

rzędu 20hPa na dobę, działają bardzo 

negatywnie na odczucie zmęczenia. Czę-

sto zdarza się, że część wolnego dnia się 

przesypia lub jest bardzo duży problem 

z obudzeniem się na śniadanie. A czasem 

się zdarza, że jak się budzimy to jest już 

po śniadaniu. 

22 maja rozpoczął się bardzo cicho 

i spokojnie. Tego dnia też mieliśmy oka-

zję podziwiać precyzję pilotów samolotu 

„Herkules” C-30, którzy przez kilka godzin 

zrzucali ładunki do stacji Ferraz, za każ-

dym razem nawracając tuż nad naszymi 

głowami. I za każdym razem wszyscy mieli 

nadzieję, że może też spadnie jakiś mały 

pakunek dla na – ze świeżymi warzywami 

lub owocami. Jednak nie tym razem... 

24 maja wybraliśmy się w cztery oso-

by przez lodowiec do argentyńskiej sta-

cji Carlini, na której już byliśmy podczas 

wyprawy na koncercie zespołu Metallica 

8 grudnia 2013 r. Wizyta wyszła dosyć 

spontanicznie i była też bardzo krótka. 

Zostaliśmy poczęstowani obiadem, po-

graliśmy chwilkę w pingponga i wróci-

liśmy do siebie, tak żeby zdążyć przed 

zmrokiem. Pod koniec miesiąca pogoda 

się zepsuła, a nam zwaliło sie też dużo 

pracy. Musieliśmy przygotować zamó-

wienia, które mają ułatwić organizację 

następnej wyprawy. Termin do napisa-

nia tego wszystkiego dostaliśmy bardzo 

krótki, więc bardzo pilnie pracowaliśmy. 
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Góra lodowa

Odśnieżanie stacji

Za dużo nie straciliśmy z widoków, bo po-

jawiła się w pełni zima, z najniższą tem-

peraturą, póki co, –12 stopni Celsjusza. 

Aż nagle, 30 maja opady ustały. Mnie 

akurat przypadł tego dnia dyżur w kuch-

ni, jedna część wyprawy wzięła skutery 

i udała się na monitoring na Demey'a. Nie-

stety, nie zajechali za daleko. Kopny śnieg 

uniemożliwił jazdę. Zmęczeni, po odko-

pywaniu skuterów, powrócili po jakimś 

czasie, a monitoring trzeba było przełożyć 

na inny dzień. Sławek, operator ciężkie-

go sprzętu jeżdżącego, ułatwił nam życie 

drążąc w śniegu tunele do poruszania się. 

Jak się nimi poruszamy to trudno jest coś 

zobaczyć poza ścianą śniegu obok. Całe 

szczęście z okien widok jeszcze jest, śnieg 

go nie zasłania. Tego dnia też odwiedził 

nas gość z kontynentu, bardzo odważnie 

wpływając do zatoki. I nie była to zwykła 

góra, był to swoisty olbrzym. Widać nie 

tylko my zainteresowaliśmy się nim, bo 

następnego dnia na górze wylądował he-

likopter z chilijskiej stacji Frei, a mały sa-

molot również z Frei'a dość mocno krążył 

i oglądał wielką bryłę kilkutysiącletnie-

go lodu. Dopiero, gdy pokazał nam się 

helikopter, zobaczyliśmy ogrom tego, 

co pływa po zatoce. Z małych przymia-

rek i porównań doszliśmy do wniosku, że 

wysokość tej góry lodowej to minimum 

60 metrów. I pomyśleć, że to, co widzimy 

to mniej niż jedna czwarta tego, co jest 

pod wodą. Góra jeszcze tej samej nocy 

zasłoniła nam widok na najbliższych są-

siadów po drugiej stronie zatoki, żeby po 

kilku dniach wypłynąć i popłynąć w nie-

znanym kierunku. 

Pingwiny widujemy tylko podczas 

sztormów, kiedy to kilka sztuk wychodzi 

na brzeg schować się przed falami. Na-

sze „antarktyczne kury” ciągle chodzą po 

dachu stacji i jak tylko słyszą otwierane 

drzwi, to od razu przybiegają w oczeki-

waniu, że coś dobrego im skapnie. Póki 

co, wszyscy twardo się trzymamy i nie 

dokarmiamy. Odzwyczajamy. Nad falami 

można zobaczyć petrele śnieżne i mewy. 

A poza tym dookoła cisza, spokój i śnieg, 

jak to na zimę przystało. 

Polska Stacja Antarktyczna

9.06.2014

Emil Kasprzyk

Ty mnie pytasz skąd się wziął ele-

gant, jak powstał? A czy ktoś to wie? 

Ja tam nie przypuszczam, abyśmy się kie-

dykolwiek dowiedzieli całej prawdy, co 

kogoś się spytasz, inaczej mówi i prawie 

każdy ma własne rozwiązanie. Wszyscy 

o tym gadają, a właściwie nie wiadomo 

na sto procent jak to się zaczęło, bo prze-

cież żadnych źródeł pisanych nie mamy, 

a wierz mi, że trochę się tym interesuję. 

Ale wiesz co, ja myślę, że to mogło być 

od czasów Napoleona, który był w Mo-

sinie i to nie jeden raz. Tak przynajmniej 

przed laty swoją wersję opowiadał Jacek, 

a musisz przyznać, że kto jak kto, ale on 

na historii się trochę zna i na pewno wie 

więcej niż my razem wzięci. Podobno jak 

wojska napoleońskie tutaj stacjonowa-

ły przez jakiś czas, wtedy nasi miejscowi 

krawcy uszyli im takie mundury, że hej! 

Tutaj nie chodzi tylko o nowe uniformy, 

ale również o umiejętność naprawiania 

starych, znoszonych mocno. Uwinęli się 

z robotą po mistrzowsku i było, jak to się 

dzisiaj mówi, elegancja-Francja. To mi 

tak ładnie brzmi, nie sądzisz? Ale wiesz 

co, czasem można o nim usłyszeć gdzieś 

daleko w Polsce, niekoniecznie w okolicy 

Poznania. Jestem Ci kiedyś w Międzyle-

siu. Tam ma taki mały pensjonat któryś 

z posłów, w każdym razie w tamtym 

czasie był on posłem w naszym Sejmie. 

Mniejsza o nazwisko. Zupełnie przypad-

kowo zatrzymałem się przed nim (przed 

pensjonatem znaczy się, nie przed po-

słem) i z recepcji wyszła pani. Ja wiesz, 

na swoim aucie mam z tyłu taką naklejkę 

„Automobilklub Wielkopolski – Mosina”. 

A ta pani, gdy zobaczyła ten znaczek, 

od razu radośnie zawołała: „o, elegant 

z Mosiny do nas przyjechał!”. I co byś po-

wiedział na takie zdarzenie? Ale wiesz co, 

w ogóle nic mi nie przyszło do głowy, aby 

ją spytać skąd zna to powiedzenie, bo mi 

zrobiło się bardzo przyjemnie, że jeste-

śmy znani gdzieś daleko. Jakbym kogoś 

bliskiego spotkał, no tak to zadziałało.

Roman Czeski
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Gwiazdą tegorocznych Dni Pusz-

czykowa będzie zespół Brathanki. 

Jako support wystąpi zespół Trubadurzy. 

W ciągu dnia zaprezentuje się również 

zespół folklorystyczny Wielkopolanie, a 

także rockowe zespoły z Puszczykowa: 

Grass Machine oraz  BABAYAGA. Pokaz 

magii zaprezentuje Iluzjonista, który za-

ciekawi zapewne grono najmłoszych, jak 

i dorosłych widzów. 

Na scenie wielokrotnie zaprezentują się 

dzieci, m.in. grupa taneczna FitArt, grupa 

CELTICA z  pokazem tańca irlandzkiego, 

dzieci, które przyjechały do Puszczyko-

wa w ramach projektu Brave Kids, dzieci i 

młodzież z warsztatów tanecznych odby-

wających się w BM CAK oraz grupa Carlo-

sa Ramireza. 

Tradycyjnie podczas Dni Puszczykowa 

będą prezentowały się organizacje poza-

rządowe działające w naszym mieście, ale 

nie tylko. W tym roku namioty organizacji 

pozarządowych zostaną zlokalizowane 

na płycie boiska piłkarskiego, ze wzglę-

du na jego przestronność. Bezsprzecznie 

ułatwi to dostęp do stoisk, a odpowied-

nie oddalenie od sceny sprawi, że prze-

bywanie w tej strefi e  będzie komfortowe 

zarówno, dla członków organizacji, jak 

również dla zainteresowanych uczest-

ników imprezy. Podczas tegorocznego 

święta miasta, będziemy mieli okazję za-

poznać się z działalnością Domu Pomocy 

Maltańskiej, Stowarzyszenia Przyjaciół 

Puszczykowa, Stowarzyszenia Puszczy-

kowo-Chateaugiron, Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i  Inwalidów, Fun-

dacji Fiedlerów, Miasta Szklarska Poręba 

oraz Lotnictwa Wojskowego z 31. Bazy 

Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach.

Wydarzenia towarzyszące tegoroczne-

mu świętu miasta, to Sportowe Dni Pusz-

czykowa, których eliminacje rozpoczęły 

się już 7 czerwca, a wręczenie nagród od-

będzie się 28 czerwca br. na scenie głów-

nej. Ponadto dla wszystkich wielbicieli 

sportu zostanie zorganizowany rajd Nor-

dic Walking – start przy scenie na terenie 

CAS o godz. 12.00.

Dla najmłodszych dzieci przygotowa-

ne będą darmowe dmuchańce i zabawy 

interaktywne  prowadzone przez anima-

torów na boisku sportowym KP LAS Pusz-

czykowo. Na wszystkich uczestników 

święta miasta od godz. 14.00 będzie cze-

kała bezpłatna grochówka z wojskowej 

kuchni.                                                       (ump)

Dni Puszczykowa 2014
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W kamienicy przy uli-

cy Wawrzyniaka 9 

w Mosinie z powodzeniem 

działa Notariusz i Adwokat. 

Mieszkańcy Mosiny i miej-

scowości ościennych – klienci 

tych biur, ale nie tylko – szu-

kają możliwości załatwienia 

swoich spraw w jednym 

miejscu. W związku z tym 

powstała koncepcja stwo-

rzenia takiego centrum. Do 

zagospodarowania jest jesz-

cze ok. 35 m2 powierzchni 

na parterze budynku, obok 

Notariusza, z wejściem od 

ulicy (wjazd dla inwalidów). 

Rozpoczęła już działalność 

fi rma kurierska Tani Kurier (na 

Polskę i Europę). 

Stuletnia kamienica po 

kapitalnym remoncie po-

łożona jest w jednym z naj-

bardziej eksponowanych 

punktów miasta, przy głów-

nym skrzyżowaniu (Poznań- 

Śrem – Czempiń), w pobliżu 

przychodni zdrowia, dworca kolejowego, ratusza. Na pierwszym 

piętrze mieści się redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. 

W rozwoju nowego biznesu zapewniamy bezpłatną pomoc 

właścicielom poszczególnych fi rm poprzez promocję w ga-

zecie, zarówno w wydaniu papierowym jak i elektronicznym, 

a także w Internecie na stronie głównej www.gazeta-mosi-

na.pl Są to: reklama, artykuły sponsorowane, wywiady z wła-

ścicielami fi rm lub inne formy promocji (według życzenia). 

Z internetowego wydania gazety korzysta już ok. 1000 czy-

telników dziennie plus wydanie papierowe na gminy Mosina 

i Puszczykowo – 2500 egz.. Zapraszamy do rozmów osoby 

prowadzące kancelarie prawne, biura rachunkowe, ubez-

pieczeniowe, doradcze itp. Może też tutaj powstać pracow-

nia architektoniczna, filia banku, biuro nieruchomości czy 

biuro podróży. Jesteśmy otwarci także na inne  propozycje. 

 Tel. 660 031 893.

Został jeszcze jeden lokal do wynajęcia
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Już po raz piąty zaprosiliśmy do wspólnej zabawy z  książką w  roli głównej. 

Osobą, która w  maju przeczytała najwięcej książek wypożyczonych z  naszej 

biblioteki, okazała się  Barbara Bylińska. Drugą nagrodę otrzymała Róża Nowak. 

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).

Tegorocznym laureatem Medalu 

Rzeczypospolitej Mosińskiej został 

Jacek Szeszuła, radny i wiceprzewodni-

czący Rady Miejskiej w Mosinie. Na uro-

czystej majowej sesji RM laudację z tej 

okazji wygłosił Przemysław Mieloch, oto 

niektóre jej fragmenty: 

„Jacek Szeszuła urodził się 10 marca 

1946 r. w Mosinie. Od 1966 r. przez 39 lat, 

a więc całe swoje życie zawodowe, uczył 

historii w mosińskiej „dwójce”. Przeszedł 

wszystkie szczeble kariery zawodowej: od 

nauczyciela do wicedyrektora i dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 2, w końcu – dy-

rektora Gimnazjum w Mosinie. W popu-

laryzacji historii, Jacek Szeszuła „wyszedł” 

daleko poza mury szkolne, bo jest także 

regionalistą, pasjonatem lokalnych dzie-

jów i miłośnikiem swojej Małej Ojczyzny. 

Owocem pasji Jacka Szeszuły była Izba 

Pamięci Narodowej – utworzona przez 

niego w latach 70. w mosińskiej „dwój-

ce”. To właśnie on zapoczątkował w mie-

ście gromadzenie pamiątek - nieocenio-

nego dziś źródła do badania lokalnych 

dziejów. Była to jedyna wówczas stała 

ekspozycja ukazująca historię Mosiny. 

W roku 1983, zbiory Izby, Jacek Szeszu-

ła przekazał na rzecz miasta, proponu-

jąc ówczesnym władzom utworzenie 

małego muzeum. To właśnie dzisiejsza 

Izba Muzealna w Mosinie. Zgromadzone 

przez niego szkolne eksponaty przeno-

sił tam osobiście razem z młodzieżą. Jest 

popularyzatorem idei Rzeczypospolitej 

Najwyższe lokalne wyróżnienie

Mosińskiej, jako ważnego epizodu naro-

dowych dziejów w wymiarze lokalnym. 

Jest także popularyzatorem postaci Ja-

kuba Krauthofera-Krotowskiego, którego 

wykreował na lokalnego bohatera. 

Jego pomysłu, zrealizowanego wspól-

nie ze śp. Marianem Strenkiem jest formu-

ła najwyższego, lokalnego wyróżnienia 

– Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, 

ustanowionego w roku 1998 uchwałą 

Rady Miejskiej w Mosinie. Jacek Szeszuła 

był pomysłodawcą konkursu na fl agę mia-

sta, która wzbogaciła symbolikę naszej 

gminy. Historyk ten odszukał odpis praw 

miejskich miasta Mosina, co pogłębiło 

wiedzę o najstarszych źródłach do jego 

dziejów. 

Osobną, bardzo aktywną sferą dzia-

łalności dzisiejszego Laureata jest pu-

blicystyka historyczna. Jacek Szeszuła 

jest współautorem wielu publikacji hi-

storycznych: „Szkiców z dziejów Mosiny” 

z roku 1978, „Albumu na 700-lecie Mosi-

ny” z roku 2001,ukazującego się od roku 

2008 cyklu wydawniczego „Biblioteka 

Ziemi Mosińskiej”. Spod pióra laureata 

wyszły dziesiątki artykułów historycz-

nych ukazujących się w lokalnej prasie. 

W tych artykułach, Jacek Szeszuła utrwa-

la historię miejsc i ludzi, organizacji i sto-

warzyszeń, gromadzone i opracowywane 

przez siebie wspomnienia mieszkańców 

naszej gminy o przeszłości Ziemi Mosiń-

skiej, widzianej oczami odchodzących po 

woli świadków historii”.

Osoby, które chciałyby pomóc w realiza-

cji zamieszczonych niżej spraw prosi-

my o kontakt:

rozdajsiebie@gmail.com

monika0kujawska@gmail.com

tel. 510 697 056

lub osobiście w biurze Stowarzyszenia 

ul. Wawrzyniaka 13

(budynek Eskulap-Premium).

Aktualne potrzeby dotyczące wolontariatu. 

Do każdego ogłoszenia mogą się zgłosić poje-

dyncze osoby, ale też pary, często we dwójkę 

łatwiej podjąć się takiej pracy:

�  Rozpoczynamy rekrutację kandydatów na 

wolontariuszy na Oddziale Opieki Pa-

liatywno-Hospicyjnej w Puszczykowie. 

Osoby, które chciałyby zostać wolontariu-

szami w hospicjum prosimy o kontakt oso-

bisty ze Stowarzyszeniem tel. 510 697 056, 

w celu wypełnienia formularza zgłoszenio-

wego i omówienia wstępnych kwestii zwią-

zanych z postępowaniem rekrutacyjnym. 

Całe postępowanie potrwa kilka miesięcy, 

dopiero wtedy, po pozytywnej weryfi kacji 

na różnych szczeblach, będzie możliwe po-

sługiwanie przy pacjencie. 

�  Chłopak,  lat 19, po wypadku komunikacyj-

nym, na wózku inwalidzkim – potrzebuje 

pomocy przy rehabilitacji: wsparcie przy 

chodzeniu, terapia prawej ręki, którą nie 

rusza. Ważne jest także wspólne wycho-

dzenie na spacer, gry, czytanie, rozmowy 

czyli miłe spędzanie czasu. Chłopak, lat 

17, z dziecięcym porażeniem mózgowym, 

miewa napady padaczkowe – potrzebuje 

towarzysza podczas spacerów w wózku. 

Wolontariusz dobrze, żeby był w miarę wy-

soki, silny i towarzyski. 

�  Chłopiec z Zespołem Downa, 2,5 roku, 

mieszka w Luboniu, potrzebuje pomocy 

przy codziennych ćwiczeniach, trwających 

ok. 1,5 godziny.

�  Chłopak, lat 17, znaczny stopień niepełno-

sprawności, padaczka – potrzebuje towa-

rzysza na spacery na wózku.

Aktualne potrzeby rzeczowe:

�  Rozpoczynamy zbiórkę przyborów szkol-

nych. Potrwa ona do końca sierpnia. Rodzi-

ny potrzebują wszystkiego, od ołówka do 

tornistra. Przybory prosimy przynosić do 

Stowarzyszenia. W sierpniu, z tego co otrzy-

mamy uszykujemy dla dzieci paczki na 

rozpoczęcie roku szkolnego. Można także 

wspomóc rodziny wpłacając pieniądze na 

zakup podręczników i wykupienie obiadów 

w nowym roku szkolnym, przekażemy je 

bezpośrednio do szkół, gdzie uczą się nasi 

podopieczni. Nr konta Stowarzyszenia do 

wpłat na ten cel: Bank BGŻ S.A.  43 2030 

0045 1110 0000 0336 6880 z dopiskiem: 

„darowizna”. Wpłaty można odliczyć od 

podstawy opodatkowania.
�  Rodzina wielodzietna potrzebuje meble 

do pokoju (szafy, regały),
�  Rodzina wielodzietna potrzebuje kuchen-

kę ze sprawnym piekarnikiem,
�  Rodzina wielodzietna potrzebuje szafki do 

kuchni, szczególnie tą pod zlewozmywak 

i na naczynia,
�  Rodzina wielodzietna potrzebuje żywność 

i środki czystości, szczególnie dla nie-

mowląt.
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Dni Mosiny, które tradycyjnie obchodzone są w przedostatni 
weekend maja, rozpoczął jak co roku Rajd Śladami Rzeczypo-

spolitej Mosińskiej. W jego piętnastej edycji organizowanej przez TWA 
Elita i OSiR w Mosinie uczestniczyło ponad 300 uczniów i gimnazjali-
stów, którzy dotarli na metę zlokalizowaną na Osowej Górze w 18 gru-
pach. Po drodze uczestnicy wykonywali rozmaite zadania. Wieczorem 
w Mosińskim Ośrodku Kultury, podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej 
w Mosinie miała miejsce uroczysta inauguracja Dni Mosiny. Była ona 
połączona z  nadaniem Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej. Laure-
atem tego szczególnego wyróżnienia, przyznawanego przez Kapitułę 
Medalu został Jacek Szeszuła. W trakcie spotkania zostały także przy-
znane nagrody i wyróżnienia dla sportowców z naszej gminy. Uroczy-
stość uświetniły występy artystyczne młodzieży.

Sobota, 24 maja rozpoczęła się na sportowo. Już od godzin poran-
nych na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie było gwarno. 

DNI MOS
Do Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej Mężczyzn o  Puchar Burmistrza 
Gminy Mosina przygotowywały się drużyny zarówno z  gminy, jak i 
goście, łącznie 16 par. Swoją reprezentację w Turnieju miała także part-
nerska gmina Witnica. 

W tym samym czasie trwał konkurs kajakowy „GIBanie po kanale”, 
który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Przez cały weekend w ramach projektu „Literackie Ty-Ta- Te” na te-
renie Mosiny i okolic odbywały się spotkania z ciekawymi ludźmi, ar-
tystami, piosenkarzami, aktorami, publicystą, podróżnikiem,   którzy 
czytali fragmenty literatury wybrane przez organizatorów projektu, 
czyli młodzież ze Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko. War-
to zaznaczyć, że ci wspaniali młodzi ludzie pracowali pod kierunkiem 
Doroty Lisiak – prezes Stowarzyszenia. 

Pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Me-
tropolity Poznańskiego w kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie została 
odprawiona uroczysta Msza święta Mobilnej Jednostki Dowodzenia 
Operacjami Powietrznymi w Babkach.  Po Mszy miał miejsce uroczysty 
apel oraz koncert i musztra paradna w wykonaniu  Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Sił Powietrznych pod dyrekcją mjr Pawła Joksa. 

Popołudnie rozpoczęło się na sportowo. Na przystani żeglarskiej 
w  Dymaczewie Nowym odbywały się Regaty Żeglarskie o  Puchar 
Burmistrza Gminy Mosina, a w tym samym czasie na rynku w Mosinie 
sympatycy biegania przygotowywali się do startu biegu „Elegant na 
Piątkę”. 

Najmłodsi, gimnazjaliści i  dorośli oraz sympatycy nordic walking, 
czyli grupa ponad 400 osób przemierzyła   trasę ulicami Mosiny. Na 
każdego uczestnika czekał pamiątkowy medal ufundowany przez 
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Grupę Kapitałową Idmar, a na zwycięzców biegu -  nagrody. Ciekawą 
inicjatywą, która po raz pierwszy pojawiła się podczas Dni Mosiny był 
także turniej układania puzzli fi rmy Trefl , pod nazwą „Świat z tysiąca 
kawałków”.., zorganizowany przez Zarząd Osiedla nr 6 we współpracy 
z MOK. 

Delegatura Mosina Automobilklubu Wielkopolski zorganizowała 
VI Rundę Turystycznego Pucharu Polski i  II Rundę Mosińskich Mi-
strzostw Motorowych, czyli "VI RAJD ELEGANTA Z MOSINY", w którym 
wzięło udział 19 załóg.  

W Izbie Muzealnej odbył się wernisaż  wystawy „Sprawa mosińska. 
Mieszkańcy Mosiny w czasie II wojny światowej” oraz wernisaż wysta-
wy rzeźby Norberta Sarneckiego i Pawła Kuczyńskiego w Galerii Miej-
skiej. W  muzyczno-rozrywkowej części wieczoru pojawili się: Young 
Supporters of Music, Zespół Teatralno- Muzyczny „Happy”, Saszan oraz 
Kabaret z Woźnej. 

Najważniejszym momentem wieczoru było przyznanie tytułu 
Honorowego Eleganta z Mosiny. Jest to wyróżnienie dla osób, które 
cieszą się powszechnym szacunkiem, a jednocześnie posiadają szcze-
gólne zasługi w dziedzinie  osiągnięć twórczych i artystycznych, rozsła-
wiając Mosinę i jej tradycje w kraju i na świecie. Tytuł ten trafi ł do pana 
Henryka Pruchniewskiego.  

Statuetki Eleganta z Mosiny otrzymali zwycięzcy biegu „Elegant na 
Piątkę”- Anna Jarczyńska i Mateusz Fabisiak. Wieczór sobotni zakoń-
czył koncert Eleni, zaś na sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie do 
późnych godzin nocnych trwał Nocny Turniej Piłki Siatkowej, w którym 
brało udział dziesięć zespołów.

Niedzielny poranek rozpoczęły Otwarte Zawody Wędkarskie o Pu-

char Burmistrza Gminy Mosina, zorganizowane przez PZW Mosina. 
Od szóstej rano o zwycięstwo walczyło ponad pięćdziesięciu węd-
karzy. 

Na sali OSIR trwał Turniej  Szachowy o Puchar Burmistrza Gminy Mo-
sina, przygotowany przez UKS Mosińska Jedynka. 

Na stadionie zgromadzili się zaś sympatycy piłki nożnej, buli i pla-
żowej piłki siatkowej, którzy walczyli o  zwycięstwo w  rozgrywkach 
przygotowanych przez KS 1920 we współpracy z OSIR. W Otwartym 
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Mosina, wzięło udział 
15 zespołów, w tym reprezentacja sołectwa Mosina z gminy Witnica. 

W Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej Kobiet uczestniczyło sześć par 
i zespoły z różnych regionów Wielkopolski, a w Rodzinnym Turnieju 
Buli rozgrywanym po raz pierwszy wzięło udział pięć drużyn.

Jak co roku, na rzece Warcie w Rogalinku przeprowadzono Zawody 
Turystycznych Łodzi Motorowodnych o Puchar Burmistrza Gminy Mo-
sina, których organizatorem był UKS Kotwica Rogalinek we współpra-
cy z OSIR. Dzięki wsparciu członków tego Klubu delegacja z Witnicy, 
która w tym czasie gościła w naszej gminie, miała możliwość popłynię-
cia rzeką Wartą i podziwiania przepięknej okolicy z perspektywy łódki 
motorowej. 

W tym czasie na rynku w Mosinie, dla najmłodszych przygotowano 
konkurs „Elegancik z Mosiny”, Formacja taneczna AKTIV prezentowała 
pokazy taneczne i aerobic, a akrobacje rowerowe w wykonaniu Piotra 
Sońty przyciągnęły wielu widzów. 

Popołudnie i wieczór upłynęły pod znakiem koncertów: The Purple 
Onions, Zespołu Johnny &Walker oraz gwiazdy wieczoru – Jacka Sta-
chursky’ego.

W trakcie Dni Mosiny odbywało się także wiele imprez towarzyszą-
cych, m.in. II Wielkopolski Rajd Integracyjny Osób Niepełnosprawnych 
„Rowerami i kijkami po Wielkopolskim Parku Narodowym”, zorganizo-
wany przez SOSW w Mosinie, Zawody Powrotnolotne Gołębi Poczto-
wych przygotowane przez PZHGP Oddział w  Mosinie czy wycieczki 
koleją drezynową.                                                                                                 (mok)
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–  O dziennikarstwie marzył Pan od 

dziecka?

– Tak to były moje marzenia od podsta-

wówki, ale zrealizowały się dopiero w doro-

słym życiu.

– Jest Pan absolwentem wydziału Inży-

nierii Ochrony Środowiska Politechniki 

Warszawskiej...

– Udało mi się obronić dyplom nawet na 

piątkę i pracowałem jako inżynier prawie 

trzy lata. Ale jeszcze na studiach w 1987 

roku, gdy słuchałem relacji radiowej z papie-

skiej Mszy na gdańskiej Zaspie, utwierdzi-

łem się w przekonaniu, że chcę tam być, że 

chcę relacjonować to wszystko, co się dzieje. 

I nie zajmować się w przyszłości inżynierią 

środowiska, którą właśnie studiowałem, 

a specjalnie się nie interesowałem. Jednak 

dotrwałem do końca i wszystko zmieniłem 

dopiero po latach.

– Jak wspomina Pan czas spędzony 

w „Centrum Dziennikarstwa” – polsko–

amerykańskiej Podyplomowej Szkole 

Dziennikarskiej w Warszawie?

– To było przeszło 20 lat temu! Niewiele 

już pamiętam, ale było bardzo miło. Myślę, 

że byłem jednym z nielicznych, którzy trak-

towali tę naukę na serio, bo do dyplomu do-

trwało zaledwie kilka osób.

– Na początku swojej kariery pracował 

Pan w Programie III Polskiego Radia.

– Przepracowałem tam przeszło 10 lat 

i to dzięki Polskiemu Radiu poznałem tak na-

prawdę, co to jest dziennikarstwo, a przede 

wszystkim warsztat dziennikarski.

– Później przyszedł czas na telewizję.

– Tak naprawdę to wcześniej – niemal 

równolegle był WOT, czyli Warszawski Ośro-

dek Telewizyjny, ale skupiłem się na radiu. 

Potem pojawiła się inna propozycja współ-

pracy z TVP – robiłem poważne jak na owe 

czasy programy z Haliną Mieroszową, pracu-

jąc cały czas w PR3. Dopiero potem pojawiła 

się TVN24.

– Dzieli Pan swoje życie na przed i po 

wypadku?

– To trudne pytanie. I tak i nie. Ale staram 

się patrzeć do przodu – na to, co przede 

mną.

– Po wypadku nie poddał się Pan, wal-

czył i już rok później ponownie pojawił 

się przed kamerami.

–  Bałem się tego powrotu. Ale wie-

działem, że nie mogę się poddać, że 

muszę być silny i walczyć. Po wigilij-

nym wydaniu Wiadomości otrzyma-

łem wiele pięknych słów, listów, tele-

fonów i sms - ów. Warto było walczyć...

– Jak zmieniło się Pana życie po wypad-

ku?

– Z jednej strony jestem na pewno moc-

niejszy, a z drugiej bardziej wrażliwy. I mnie, 

może nawet za często, zdarza się po ludzku 

wzruszyć. Teraz bardziej doceniam wszyst-

ko to, co mi umykało wcześniej – rodzinę, 

pracę, znajomych i każdy dzień, w którym 

mogę zrobić coś dobrego dla innych.

– Wiem, że Bóg i wiara odgrywa ważną 

rolę w Pana życiu.

–  Tak jak dla każdego wierzącego czło-

wieka, jeśli swoją wiarę traktuje serio. Wia-

ra i Bóg pomagają każdemu człowiekowi 

w życiu.

– Prowadził Pan studia telewizyjne 

podczas przełomowych momentów dla 

Polski i Polaków...

– Taka jest praca dziennikarza informacyj-

nego – są momenty radosne, ale i te bardzo 

trudne, a nawet tragiczne jak 2 kwietnia 

2005 roku, czy 10 kwietnia 2010. Staram się 

być przed kamerą naturalny i nie udawać 

wzruszeń, łez i emocji, ale też ich nie ukry-

wać.

– Był Pan także gospodarzem progra-

mu „Niepokonani" w TVP1.

– Był to bardzo dobry program, lubia-

ny przez widzów i doceniony, ale niestety 

zszedł z anteny… Szkoda.  W programie 

przedstawiałem historie ludzi, którzy pod-

nieśli się po ciężkim wypadku lub osobistej 

tragedii. Gościem programu byli m.in.: Ele-

ni, Beata Pawlikowska, Bohdan Smoleń czy 

Krzysztof Krawczyk.

– Trudno było zaprosić znane i cenione 

osoby do opowiedzenia przed kamerami 

swoich osobistych historii-tragedii?

– Może to zabrzmi nieskromnie, ale jak 

słyszeli, że to ja z nimi się spotkam, było ła-

twiej...

– Jeden z najbardziej znanych piłka-

rzy - Kuba Błaszczykowski chyba po raz 

pierwszy zgodził się na tak szczerą roz-

mowę?

–  Jako dziecko Kuba był świadkiem 

tego, jak ojciec zabił nożem jego ukochaną 

mamę. Trafi ł pod opiekę wujka - piłkarza 

Jerzego Brzęczka i babci Felicji Brzęczkowej, 

która do dziś prowadzi kwiaciarnię. To wła-

śnie im, ale także niewyobrażalnej determi-

nacji i ogromnemu talentowi zawdzięcza to, 

co ma teraz- jest jednym z najbardziej zna-

nych piłkarzy reprezentacji Polski i Borussi 

Dortmund. Spotkaliśmy się w Dortmundzie, 

była to niezwykła rozmowa.

– Na podstawie tego właśnie programu 

telewizyjnego powstała książka pod tym 

samym tytułem.

–  Opracowałem bardziej reportersko to, 

o czym opowiadali mi bohaterowie te-

lewizyjnych programów „Niepokonani" 

i „Prawdę Mówiąc". Wśród tych 12 bardzo 

wzruszających opowieści są m.in. Monika 

Kuszyńska, Jerzy Stuhr, Eleni, Jasiek Mela czy 

właśnie Kuba Błaszczykowski. Książkę dedy-

kowałem tym, którzy szukają pocieszenia 

w trudnym momencie i nie dostrzegają, że 

pomoc jest tak blisko...

–    Którąś z rozmów zapamiętał Pan 

szczególnie?

– Każda jest szczególna i inna, wzruszają-

ca i mądra. Taka miała być również ta książ-

ka. Teraz myślę, żeby zebrać nowe historie 

i wydać je w „Niepokonanych 2".

– „Prawdę mówiąc" to program, który 

również Pan prowadzi.

– Tak, od niemal trzech lat w TVP INFO, 

co w warunkach telewizyjnych jest bardzo 

długim okresem. Cieszę się, że tak jest. Pro-

gram „Prawdę mówiąc" to spotkania z wy-

bitnymi ludźmi, którzy osiągnęli sukces lub 

ukształtowali polskie myślenie o świecie. To 

także opowieści o naszym zbiorowym losie 

w okresie ostatnich dekad, kiedy osobiste 

biografi e splatały się z historią Polski, Euro-

py i świata. W programie, który prowadzę 

wraz z Kamilą Drecką gościli już m.in.: Piotr 

Fronczewski, Halina Frąckowiak, dr Wanda 

Półtawska, Krzysztof Krauze, o. Leon Kna-

bit, Małgorzata Braunek, Anna Dymna czy 

s. Małgorzata Chmielewska.

– Jako pierwszemu udało się Panu po-

rozmawiać przed kamerą z mężem Anny 

German.

–...Zgodził się spotkać tylko ze mną. Miał 

do mnie zaufanie, inni dziennikarze kiedyś 

go skrzywdzili i pozostawiło to uraz. Wy-

wiad, który opowiada wzruszające historie 

przeprowadzony został w domu Anny Ger-

man i Zbigniewa Tucholskiego na warszaw-

skim Żoliborzu. Ale wcześniej tylko ze mną 

zgodziła się przed kamerą spotkać dr Wan-

da Półtawska, przyjaciółka Karola Wojtyły, 

a później Jana Pawła II. Więc chyba coś w 

tym jest i w programie też…

– Ważnym tematem, którym się Pan 

zajmował był również materiał o życiu 

Dawida Zapiska, który zmarł na nieule-

czalną chorobę.

Z DZIENNIKARZEM RADIOWYM I TELEWIZYJNYM, KRZYSZTOFEM ZIEMCEM ROZMAWIA ROBERT STĘPIŃSKI

Krzysztof Ziemiec: „Bóg pomaga
każdemu człowiekowi w życiu”
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– Tak, to był bardzo trudny temat i roz-

mowa – wzruszająca, ale i mądra. Dostałem 

po niej bardzo dużo listów i maili. Widzowie 

Wiadomości wspierali go i pomagali mu 

wielokrotnie. Dawid zmarł ponad półtora 

roku temu, cierpiał na nieuleczalną chorobę, 

ale żył do końca swych dni dając nadzieję 

innym swoją dojrzałością i pogodzeniem się 

z chorobą.

– Z czego czerpie Pan energię do życia, 

do dalszych działań?

– Przede wszystkim z rodzi-

ny! Gdybym nie miał do czego 

wracać po pracy byłoby o wie-

le trudniej. Dużo pozytywnych 

wrażeń i odczuć daje mi także 

pomoc drugiemu człowiekowi.

– Co dla Krzysztofa Ziemca 

jest najważniejsze w życiu?

– Rodzina, wiara, ojczyzna 

i praca.

– Co dla Pana znaczy słowo 

„integracja”?

– Pomaganie ludziom w po-

trzebie, szczególnie tym wyklu-

czonym z powodów ograniczeń 

swojej samodzielności.

– A „tolerancja”?

– Przyjmowanie do wiadomo-

ści, że ktoś może mieć inne, swoje zdanie 

na dany temat, dyskutowanie z nim o tym, 

choć nie konieczne akceptowanie tego.

– Spotyka się Pan ze swoimi czytelnika-

mi?

– Tak,  jeżdżę po Polsce i rozmawiam 

z moimi czytelnikami w czasie spotkań au-

torskich. Słyszę wiele ciepłych, pięknych 

słów pod moim adresem płynących. Ale tak-

że i wyznań, że nie spodziewali się, że wystę-

pujący w telewizji to tak naprawdę normalni 

ludzie, z duszą i sercem. Są to bardzo miłe 

i wzruszające chwile.

– Chętnie bierze Pan udział w akcjach 

charytatywnych?

– Staram się pomagać i wspierać różne 

przedsięwzięcia jak tylko mogę czasowo.

– Co daje Panu pomoc innym?

– Przede wszystkim wielką radość, ale 

również wspomnianą wcześniej energię 

i motywację do dalszych działań.

– Promuje Pan wartości rodzinne.

–  W 2010 roku zostały mi przyznane 

Tulipany Narodowego Dnia Życia. Było to 

dla mnie wielkim wyróżnieniem. Taka na-

groda jest też pewnym zobowiązaniem 

do propagowania pozytywnych postaw. 

Wraz z moją rodziną zaangażowałem się 

w kampanię promującą wartości rodzin-

ne -zachęcamy ludzi do tego, żeby szano-

wali swoje rodziny. Ważną rzeczą jest, aby 

członkowie rodziny ze sobą rozmawiali 

o swoich problemach, żeby czuli, że stano-

wią wspólnotę.

–  Jest Pan również narratorem w fi lmie 

dokumentalnym „Jan Paweł II szukałem 

Was".

– W fi lmie występuję właściwie w roli 

samego siebie - przewodnika prowadzą-

cego widza po świecie śladami Papieża 

Jana Pawła II. Film ten to największa pro-

dukcja w historii polskiego dokumentu. 

Zdjęcia odbywały się m. in. w: Watykanie 

i całych Włoszech, Izraelu, Meksyku, Jorda-

nii, Turcji, Maroko, no i oczywiście w Pol-

sce, niekiedy w bardzo trudno dostępnych 

miejscach, gdzie kamera zazwyczaj nie ma 

wstępu.

- Spotkał się Pan z Ojcem Świętym Ja-

nem Pawłem II lub jego następcami?

– Z Janem Pawłem II niestety nie było mi 

dane. Spotkałem się z Benedyktem XVI po 

projekcji fi lmu w papieskich apartamentach 

w Watykanie. Pamiętam tylko to, że wydusi-

łem z siebie jedynie włoskie „grazie"…

– Napisał Pan także książkę „Wszyst-

ko jest po coś", w której opowiada Pan 

o swoim życiu.

– Tak, chociaż broniłem się przed jej po-

wstaniem, ale zostałem na nią namówiony. 

I dobrze, że tak się stało! Bo wiem, że wciąż 

daję siłę wielu osobom. W książce opowia-

dam o tym, jak otarłem się o śmierć, kie-

dy w moim mieszkaniu wybuchł pożar. 

O straszliwym bólu, wywołanym poparze-

niami i o wierze, która pozwoliła mi prze-

trwać najtrudniejsze momenty. Ta książka, 

niesie nadzieję; pokazuje, że Bóg jest obec-

ny przy nas także wtedy, gdy cierpimy. To 

także opowieść o ludziach, którzy mnie 

wspierali, którym jestem bardzo wdzięczny.

– „Filozofi a dla życia" to również Pana 

publikacja - o życiu państwa Półtawskich.

– To wywiad rzeka z prof. Andrzejem Pół-

tawskim, wielkim i bardzo mądrym człowie-

kiem, który zawsze stoi w cieniu pani Wan-

dy, którą zna cała Polska i nie tylko.

– Jaki jest Krzysztof Ziemiec prywat-

nie?

– Do bólu normalny! (śmiech)

– Możemy Pana słuchać również w Ra-

diu RMF FM.

– Od września 2013 r. mam tam swoją au-

dycję pt. „Gość Krzysztofa Ziemca", w której 

poruszam najbardziej interesujące tema-

ty - nie tylko polityczne. Posłuchać mnie 

można w każdą sobotę o 8:30. Do każdej 

audycji zapraszam ciekawych gości, wśród 

których znaleźli się już m. in.: Jarosław Ka-

czyński, Aleksander Kwaśniewski, Paweł 

Kukiz, prof. Władysław Barto-

szewski czy Anna Dymna i kard. 

Stanisław Dziwisz, a ostatnio 

Hanna Suchocka i Jerzy Buzek.

– Gdyby miał Pan wybrać – 

praca w radiu przy mikrofonie 

czy w telewizji przed kamera-

mi?

– W radiu zaczynałem – więc 

wróciłem do korzeni. Na szczę-

ście nie muszę wybierać – robię 

dwie rzeczy jednocześnie i jestem 

z tego powodu bardzo szczęśliwy.

– Jak przeżył Pan kanoniza-

cję naszego Papieża Jana Paw-

ła II? Proszę coś powiedzieć 

o krakowskim koncercie i Waty-

kanie.

– To było już kilka tygodni 

temu, emocje nieco opadły. Pracuję w bar-

dzo dużym biegu. Tak było też wtedy – pro-

wadziłem w Łagiewnikach koncert „Kolory 

Miłosierdzia”, który zakończył się po godz. 

22.00. Po krótkiej nocy, porannym samo-

lotem wyleciałem do Rzymu. Tam było 

wydanie Wiadomości i rozmowy w studiu, 

i nawet nie zdążyłem na Mszę kanonizacyj-

ną, ale byłem za to na poniedziałkowej – 

dziękczynnej. I było wzruszająco.

– Jakie dalsze plany ma Krzysztof Zie-

miec?

– Żyć tak, żeby być przyzwoitym człowie-

kiem, dobrym dziennikarzem, kochającym 

ojcem i mężem…

– Już na zakończenie, może Pan na-

szym czytelnikom opowiedzieć jak wy-

gląda Pana dzień pracy w telewizji?

– To ciężka praca – zaczynam o godz. 9.30, 

a wracam do domu o 21.30. Nie przychodzę 

więc jak myśli wielu ani na „gotowe", ani tak 

późno, że przez cały dzień leżę w domu, 

albo na trawie... „Wiadomości" to praca ze-

społowa, trzeba się wspierać i wzajemnie 

pomagać, i kontrolować. W siedzibie tele-

wizji jestem cały dzień, aby przygotować 

to wszystko, co mam do przedstawienia 

widzom. A poza tym muszę jeszcze zapro-

sić gościa do programu Dziś Wieczorem 

i przygotować się do rozmowy. Więc, tak jak 

powiedziałem to ciężka praca, ale daje mi 

wielką satysfakcję.

– Dziękuję bardzo Panie Krzysztofi e 

za miłą i wartościową rozmowę, życzę 

wszystkiego dobrego.                Fot. M. Czutko



22 wydarzenia

Historia pewnego pomysłu 

Zaczęło się niewinnie od drobnego po-

mysłu, literackiego Ty Ta Te, który zapocząt-

kował półroczną próbę zrealizowania rzeczy 

prawie niemożliwej. Ci młodzi, cudowni lu-

dzie (11 osób w wieku od 14–18 lat), którzy 

przyjęli zaproszenie do wspólnego przed-

sięwzięcia nie bali się wyzwania, trudności, 

a co najważniejsze chciało im się działać.

Rozpoczęliśmy w styczniu pierwszymi 

spotkaniami z Marią Magdaleną Pocgaj, 

poetką ze Związku Literatów Polskich, my-

śląc nad hasłem i wstępnym doborem tek-

stów. Formacja z kolejnymi zaproszonymi 

gośćmi obejmowała naukę konwersacji, 

pierwsze próby rozmów z menagerami, 

samymi gwiazdami, darczyńcami. Opraco-

waliśmy plan działań, a co najważniejsze, 

zaczęliśmy mozolnie budować wydarzenie.

Myślą nadrzędną młodych było to, że 

chcieli w końcu być zauważeni, że potrafi ą 

robić wielkie rzeczy i że się da wyjść poza 

ramy marzeń zamkniętych tylko jak dotąd 

w wyobraźni. Pytali, czy uda się i czy można 

„ugryźć świat jak jabłko”?

Pierwszy z zainteresowaniem odpowie-

dział Jan Miodek, skromnie, obiecująco, że 

chętnie się włączy, ale na przyszłość. Wśród 

kolejnych ciekawych postaci byli: Grzegorz 

Turnau, Beata Kozidrak, Anna Dymna, Ewa 

Błaszczyk, L.U.C, Ireneusz Krosny, Maciej 

Sthur, Emilian Kamiński, Jan Englert, Enej, 

Remigiusz „ROCK” Maciaszek, Wojtek Cu-

gowski, Mieczysław Szcześniak, Bas Tajpan 

i prezydent Poznania, Ryszard Grobelny.

Kto przyjął zaproszenie?

Otóż na list Tomka wysłany do prezy-

denta Bronisława Komorowskiego przyszła 

odpowiedź z jego kancelarii, że są bardzo 

poruszeni pomysłem oraz chętnie pozna-

ją detale, dowiedzą się jak wygląda i czym 

może pochwalić się sama Mosina. Byliśmy 

zaskoczeni bardzo szybką reakcją, ponie-

waż specjalnie dla młodych ludzi oddele-

gowany został Jakub Beczek – przedstawi-

ciel kancelarii z Biura Kultury i Dziedzictwa. 

Przyjechał tutaj, aby zapoznać się z mosiń-

ską rzeczywistością i wesprzeć młodych 

w działaniu. Pan Jakub już 23 maja wziął 

udział w pierwszym ze spotkań. W Zespole 

Szkół przy ul. Sowinieckiej zorganizowano 

specjalną debatę z naszym gościem – de-

baty w Zespole Szkół należą do bardzo cie-

kawej formy prezentacji uczniom konkret-

nych osobowości i powinny być częstszą 

praktyką w szkołach. Spotkanie poprowa-

dził Beniamin Leszczyński. 

Historia pewnego pomysłu
Są grupą przyjaciół (młodych miłośników literatury) z Krajkowa, Baranówka 

i Mosiny. Połączyła ich pasja i chęć stworzenia czegoś, czego jeszcze w Mosinie 

nie było. Pod przewodnictwem Doroty Lisiak – prezes Stowarzyszenia Grupa Ini-

cjatywna Baranówko - napisali projekt do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-

ności i wygrali go. Przygotowali wydarzenie na Dni Mosiny, w którym zaproszone 

sławne osoby czytały cytaty z literatury polskiej, które sami wybrali. Chcieli po-

przez te cytaty przekazać to, co ich w życiu „gniecie”, swoje przekonania i zapa-

trywania. Zrobili jednak dużo więcej...

Od lewej J. Beczek, ks. arc. S. Gądecki, ks.prob. E. Majka.

Najistotniejszym momentem wizyty 

pana Jakuba była jednak uroczysta Sesja 

Rady Miejskiej, rozpoczynająca Dni Mosiny. 

Byliśmy ostatnim punktem podczas uro-

czystości, ale bardzo istotnym, jeśli chodzi 

przedstawienie całej idei przyświecającej 

młodym ludziom. Adam Leśniewicz, Mał-

gosia Wesołek i Marianna Leszczyńska, 

jako przedstawiciele grupy zaprezentowali 

swoje założenia oraz wręczyli zacnemu go-

ściowi pierwszy w Mosinie tytuł Przyjaciela 

Młodzieży, nadany prezydentowi Broni-

sławowi Komorowskiemu. Jakub Beczek 

odczytał list podsekretarza stanu, Macieja 

Klimczaka, a na dokładkę Tomek Lisiak za-

prezentował słowa, jakimi również wsparł 

młodzież w Mosinie sam Lech Wałęsa. 

Tytuł Przyjaciela Młodzieży zrodził się po 

to, aby uhonorować szczególnych doro-

słych,  będących ponad podziałami i struk-

turami politycznymi z Mosiny i nie tylko, 

wspierających, formujących lub mających 

wpływ na bezpośredni rozwój samej mło-

dzieży (od nowego roku szkolnego ruszą 

prace nad usystematyzowaniem i rozwo-

jem kapituły wybierającej oraz logistyką sa-

mych wyborów). Tytuł ten otrzymali także 

ks. kanonik Edward Majka, Danuta Białas 

i Mariola Kamzelak. Na miano to zasłużył 

sobie w pełni przez swoje bezinteresowne 

oddanie dla sprawy również ks. arcybiskup 

Stanisław Gądecki, którego wizytę 24 maja 

w Mosinie sprowokował apel młodzieży. 

Ks. arcybiskup przeczytał po Mszy św. w ko-

ściele św. Mikołaja fragment Kazania Trze-

ciego Piotra Skargi, mówiący o niezgodzie 

i nawiązujący do przywar i cech, z którymi 

powinniśmy walczyć jako społeczeństwo. 

Całość prowadził Kuba Troszczyński.

Aleksander Machalica, człowiek o fe-

nomenalnym kunszcie aktorskim, cichy 

i ciepły bez zastanowienia zgodził się po-

święcić swój czas dla młodych i przygo-

tował fragment z dzieła „Żywot człowieka 

poczciwego” Mikołaja Reja, który odczytał 

kilkakrotnie w restauracji „Nad Starą Piwni-

cą”. Utwór ten hołduje roztropności i spra-

wiedliwości. Zachwala życie z umiarem 

w poczuciu godności oraz rozwagi. W rolę 

inspicjenta tym razem wcielił się bezkonku-

rencyjny Szymon Faleński. 

W sobotę również Dawid Nowak wpro-

wadził widzów w spotkanie z poezją na-

szego poety Wincentego Różańskiego. 

Odbyło się ono dzięki uprzejmości Biblio-

teki Publicznej, która stanęła na wysokości 

zadania, tworząc kącik dla Marii Magdaleny 

Pocgaj. Pani Maria znała osobiście poetę. 

Lubi o nim opowiadać i recytować jego po-

nadczasowe wiersze. 
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Z przedstawicielem Kancelarii Prezydenta RP.

Z Natalią Niemen.

Sobotnie spotkania z literaturą dopełniła 

Eleni. Przed jej koncertem Wiktor Piotrow-

ski i Tomek Lisiak opowiedzieli na scenie 

o projekcie oraz została jej wręczona na-

groda Wiktorii Tomiak uczennicy Szkoły 

„Pod Lipami”, zwyciężczyni w konkursie na 

interpretację hasła „Ugryźć świat jak jabłko”.

W niedzielę 25 maja, w południe wystą-

pił Michał Kowalonek, wokalista zespołu 

Myslovitz. Sposób, w jaki przeczytał „Lekcję 

polskiego” z Ferdudurke W. Gąbrowicza „za-

trząsł” Gliniankami. Szkoda, że tak niewielu 

chciało się o tym przekonać...

Spotkanie z panem Michałem jak i z Na-

talią Niemen, naszą następną szczególną 

osobą przygotowywali Wojtek Lisiak i Kac-

per Osowski.

Natalia Niemen przyjechała do Mosiny 

razem ze swoją rodziną. Był z nią mąż, zna-

ny wokalista Mateusz Otremba oraz dwaj 

synowie. Czytała fragment o zakochaniu 

z „Szatana z siódmej klasy” K. Makuszyń-

skiego. Pani Natalia jest niesamowicie miłą 

i charyzmatyczną osobą. Mimo trudności 

poświęciła swój czas dla mieszkańców 

Mosiny, tak jak kolejny nasz Przyjaciel Mło-

dzieży - Rafał Ziemkiewicz. W restauracji 

Nad Starą Piwnicą – miejscem, gdzie spo-

tkaliśmy się z bezinteresownym przyjęciem 

i akceptacją  – pan Rafał, znany publicysta 

i redaktor zmagał się z poezją Janusza Szpo-

tańskiego. Była to taka drobna retrospekcja 

do czasów PRL-u. Dał też próbkę swoich 

wokalnych umiejętności... Wydarzenie za-

powiadał wzorcowo Adam Leśniewicz. Nie 

obyło się również bez długiej konwersacji 

z zaciekawionymi widzami. Tym bardziej, 

że przypadło to tuż po zakończeniu ciszy 

wyborczej.

W niedzielę także, po Mosinie kurso-

wał niezwykły autobus. Z przystanku przy 

dworcu PKP dzięki uprzejmości Piotra 

Tylczyńskiego wyruszył biały super bus 

z przebojową kobietą w roli lektora – Mał-

gorzatą Ostrowską. Przez godzinę wiel-

biciele „Moralności Pani Dulskiej” mogli 

posłuchać opowieści o niepoprawnej pani 

domu. Całość prowadziła Marianna Lesz-

czyńska, a pomagała jej Małgorzata Weso-

łek. Młodzież spisała się na medal.

Nasze wydarzenie nie było tylko czyta-

niem literatury. Wymyśliliśmy także coś dla 

dzieci, ponieważ zauważyliśmy, że dla nich 

jest niewiele propozycji w tym czasie.

Pomysł podchwycili Specjalny Ośrodek 

Szkolno Wychowawczy w Mosinie, Szkoła 

„Pod Lipami” z Krosinka i Przedszkole nr 4 

w Mosinie i przygotowali wydarzenie pod 

nazwą ”Rozgryźć świat jak dziecko”. Skła-

damy wielkie podziękowania dla dyrekto-

rów wymienionych instytucji, pań, które 

aktywnie i z pomysłowością włączyły się 

w przedsięwzięcie. Dzieci mogły obejrzeć 

teatr Król Maciuś w Afryce, pojeździć lo-

komotywą po Zielonym Rynku, rozwinąć 

umiejętności plastyczne i recytatorskie.

Łatwo nie było

Młodzież przeżyła trudne chwile realizu-

jąc Literackie Ty Ta Te, bo poprzeczka po-

stawiona była dość wysoko, ale sprostała 

wyzwaniu. Co ci młodzi ludzie osiągnęli? 

Spotkali fantastyczne osoby, mogli z nimi 

podyskutować, posłuchać ich, zjeść wspól-

ny obiad. Nawiązali kontakty, które będą 

procentowały w przyszłości. Dostali też za-

proszenie do Kancelarii Prezydenta RP. Ale, 

co najważniejsze – pokazali, że są i że da się 

zrobić coś z niczego. Może nawet zawsty-

dzić dorosłych?...

Projekt zakładał nauczenie ich jak zmie-

rzać do celu, jak działać. Jako koordynator 

jestem z nich dumna, mimo, że nie było 

i nie jest lekko, kiedy chce się coś osią-

gnąć. Sprawiło to dużo radości, ale 

i smutku, zabawy, ale i emocji. 

Jeśli jesteś młodym człowiekiem, który 

ma dość szarości, lubi działać i nie boi się 

wyzwań, jeśli chcesz spróbować zreali-

zować marzenia – skontaktuj się z nami. 

Niech w końcu zmieni się to wygodne dla 

wielu, ale błędne postrzeganie młodzieży...

Dorota Lisiak,

Stowarzyszenie

Grupa Inicjatywna Baranówko (GIB)

e- mail: dorota.lisiak@tlen.pl

Młodzież z Literackiego Ty Ta Te oraz Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Bara-
nówko pragnie podziękować za bezinteresowną pomoc i oddanie: Marioli Kam-
zelak z Restauracji Nad Starą Piwnicą, Norbertowi Rogalce za nagłośnienie wieży 
widokowej, Piotrowi Tylczyńskiemu i fi rmie Turist-Bus z Żabna, Spółdzielczej Grupie 
Bankowej z Mosiny, Bibliotece Publicznej w Mosinie oraz zaangażowanym szko-
łom i przedszkolu, fi rmom: DAKOR z Baranowa, ANET- TRANS Aneta Bałasz-Paw-
licka, Stora Enso, wszystkim zaproszonym gościom, gwiazdom, ciekawym osobi-
stościom, prowadzącym zajęcia, wspierających radą, zaangażowanym ludziom 
kultury i sztuki, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci 
i Młodzieży, Gminie Mosina, która współfi nansowała projekt, Gazecie Mosińsko-
Puszczykowskiej, sołectwu Krajkowo, Mosińskiemu Ośrodkowi Kultury.
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Uprzejmie informujemy, że w lutym 2014 r. 
rozpoczęła działalność kancelaria prawna

Grzywaczewski Napiórkowska 
i Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci 

Kancelaria powstała z myślą o lokalnych 
przedsiębiorcach i ludności

Zapraszamy do naszej siedziby 
w Poznaniu, po umówieniu terminu

(sekretariat@gnlaw.pl,
+48509567002, +48668119410)

Spotkania możliwe są również w siedzibie Klienta
Więcej informacji o nas znajdą Państwo
na stronie internetowej www.gnlaw.pl

DZIA£KI BEZ PROWIZJI
SOWINKI k. MOSINY

tel. 501 696 279
www.osanieruchomosci.pl

Już od kilku lat, dzięki ciężkiej i ofi ar-

nej pracy kadry nauczycielskiej 

i rodziców  organizowana jest wspaniała 

impreza integracyjna. Przygotowania do 

niej trwają długo. Wymyślane są różne za-

bawy, przygotowywane różne wydarze-

nia i atrakcje, które zapewniają wszyst-

kim uczestnikom miłe spędzenie czasu. 

Cieszy się najwyższą renomą
w Puszczykowie i okolicy
MAJÓWKA W PRZEDSZKOLU NR 3 „LEŚNI PRZYJACIELE”

W tym roku przewidziano wiele cieka-

wych punktów programu. Pierwszym 

z nim był występ dzieci przed liczną pu-

blicznością. Przedstawienie to było dedy-

kowane  mamom i tatom. Dzieci śpiewa-

ły i tańczyły poprzebierane w kolorowe 

stroje i czapeczki, co bardzo podobało 

się  wszystkim.  Na terenie przedszkola 

rozłożono dmuchany zamek, odbywał 

się konkurs rysowania kredą i łowienie 

papierowych ryb. Dużą atrakcją był wy-

stęp pań przebranych w  kolorowe stroje 

i puszczających olbrzymie bańki. Za bu-

dynkiem przedszkola można było skosz-

tować wiele smakołyków (napoje, ciasta, 

smaczny bigos i znakomita grochówka).  

Rodzice zorganizowali również dla go-

ści grilla, co nie było łatwe ze względu 

na temperaturę panującą w tym dniu. 

Goście byli zadowoleni z jedzenia, które 

podawano za darmo, dzięki ofi arności ka-

dry przedszkola oraz rodziców.  Świetnie 

został zaaranżowany płot, na którym po-

wieszono prace przedszkolaków. 

Imprezę swoją obecnością zaszczycił 

burmistrz  Puszczykowa, który od kadry 

otrzymał medal oraz album wykonany 

przez dzieci. Na spotkaniu byli obecni 

również przedstawiciele Komisji Edu-

kacji Kultury i Sportu, a także piszący te 

słowa. Przypomnijmy, że w zeszłym roku 

została wyremontowana elewacja bu-

dynku oraz wymieniony dach, przez co 

obiekt odzyskał swoje naturalne piękno.

Na terenie imprezy stanowisko miała 

pani z punktu Ekoinfo, mama przedszko-

laka z „Leśnych Przyjaciół”, która prezen-

towała „Grę miejską dla dzieci”. Bardzo 

interesujący okazał się też pokaz pierw-

szej pomocy przeprowadzony przez za-

łogę karetki ratownictwa medycznego 

oraz pokaz wozów strażackich, który za-

prezentowali młodzi strażacy z Lubonia 

i Puszczykowa. 

Przedszkole nr 3 „Leśni Przyjaciele” 

działa w Puszczykowie już blisko czter-

dzieści lat. Cieszy się najwyższą renomą 

w mieście i okolicy, dzięki doskonale 

przygotowanej kadrze nauczycielskiej. 

W roku szkolnym organizowane są róż-

ne zabawy, przedstawienia teatralne 

i muzyczne, recytacja wierszyków.  Dzię-

ki swojemu położeniu przy bezpośred-

niej granicy z Wielkopolskim Parkiem 

Narodowym dzieci przebywają  w nie-

zwykle zdrowym środowisku. Wielkim 

atutem jest również plac zabaw z dużą 

liczbą instalacji przeznaczonych dla dzie-

ci. Przedszkole zapewnia najwyższy stan-

dard opieki nad dziećmi. Jako radny Rady 

Miasta  jestem dumny, że Puszczykowo 

posiada taki obiekt z tak świetną kadrą 

nauczycielską.

Maciej Krzyżański, radny Rady Miasta 

Puszczykowa

REKLAMA
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Zwracam się z uprzejmą prośbą o opublikowanie listu otwartego w sprawie nagonki medialnej na prof. Bogdana Chazana, dyrek-

tora Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie, który powołując się na klauzulę sumienia nie wyraził zgody na 

wykonanie aborcji w kierowanym przez niego szpitalu.

dr inż. Antoni Zięba

prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Kraków, 10 czerwca 2014 r.

Szanowny Pan Bartosz Arłukowicz

Minister Zdrowia

ul. Miodowa 17

00-952 Warszawa

List otwarty

Trwa wielka medialna nagonka na lekarzy, którzy podpisali „Deklarację wiary”, deklarację, która w istocie nie wnosi nic 

nowego do tradycyjnej Przysięgi Hipokratesa – poganina, ojca etyki lekarskiej – zobowiązującej lekarzy do szacunku do 

życia człowieka od poczęcia po naturalny kres.

Szczególną ofi arą tej nagonki szeroko pojętych środowisk proaborcyjnych stał się w ostatnim czasie prof. dr hab. med. 

Bogdan Chazan – dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie, który powołując się na klauzulę 

sumienia nie wyraził zgody na wykonanie aborcji w kierowanym przez niego szpitalu. U nienarodzonego dziecka pacjentki 

(w 25 tygodniu ciąży), która zgłosiła się do aborcji, stwierdzono m.in. poważne uszkodzenie czaszki i mózgu.

Profesor zaproponował matce ciężko chorego, nienarodzonego dziecka objęcie jej i jej dziecka opieką podczas ciąży, 

porodu i po porodzie. Wskazał także na możliwość pomocy perinatalnej, opieki paliatywnej w Warszawskim Hospicjum dla 

Dzieci.

Odmowa dokonania aborcji w Szpitalu św. Rodziny i niewskazanie lekarza/ośrodka, który by dokonał zabójstwa cięż-

ko chorego nienarodzonego człowieka, spowodowały wielką nagonkę proaborcyjnych środowisk. Jak podały media, pan 

minister osobiście zapowiedział kontrolę NFZ, zwrócenie się do prokuratury, a wiceminister Cezary Rzemka skierował już 

sprawę do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

Prof. dr hab. med. Bogdan Chazan uzasadnił swą decyzję wolnością sumienia.

Aborcja to okrutne (bez znieczulenia) zabójstwo absolutnie niewinnego i skrajnie bezbronnego człowieka – nienarodzo-

nego dziecka, to wykonanie kary śmierci, to degradacja lekarza-aborcjonisty do roli kata.

Lekarz – jak każdy polski obywatel – ma konstytucyjnie zagwarantowaną wolność sumienia:

„Art. 53 ust. 1. Konstytucji RP: Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii”.

Lekarz – jak każdy człowiek – ma prawo korzystać z praw człowieka zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Czło-

wieka ONZ:

„Art. 18. Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub 

wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie 

i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów”.

Lekarz ma obowiązek przestrzegać zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej, w którym zapisano:

„Podejmując działania lekarskie u kobiety w ciąży, lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie jej dziecka. Dlatego 

obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem.”

Lekarz winien przestrzegać postanowień Konwencji o Prawach Dziecka ONZ, w preambule której zapisano:

„dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fi zyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej 

ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”.

Należy przestrzegać rezolucji nr 1763  �Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy: „Prawo do sprzeciwu sumienia 

w ramach legalnej opieki medycznej”:

„1. Żadna osoba, szpital ani instytucja nie może być przymuszona, pociągana do odpowiedzialności ani w żaden sposób 

dyskryminowana z powodu odmowy przeprowadzenia, udzielenia, asystowania lub podporządkowania się wykonaniu 

aborcji, spowodowania poronienia lub przeprowadzenia eutanazji albo jakiegokolwiek innego czynu, który mógłby spo-

wodować śmierć ludzkiego embrionu lub płodu z jakiejkolwiek przyczyny”.

W świetle przytoczonych powyżej faktów oraz zasad etycznych i aktów prawnych usilnie proszę o zaprzestanie wszelkich 

działań wymierzonych w lekarzy – sygnatariuszy „Deklaracji wiary”, wymierzonych w prof. dr. hab. med. Bogdana Chazana.

Z poważaniem

dr inż. Antoni Zięba
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Porady dietetyczne pod redakcją

mgr dietetyki i biologii molekularnej Beaty Banaszyńskiej. Część druga.

SŁODYCZE – dlaczego tak często po nie sięgamy?
Ciasta, ciasteczka, torty, batoniki, czekolada, cukierki, słodkie 

desery, bita śmietana, lody, pączki, drożdżówki -  któż z nas 

ich nie lubi? Od czasu do czasu z chęcią sięgamy po coś słodkiego. 

Ale dlaczego tak się dzieje? Zdaniem naukowców, wielu z nas sięga 

po słodycze, gdy odczuwa senność, a organizm daje mu widocz-

ny znak, że spada poziom glukozy we krwi. Niektórzy naukowcy 

apetyt na słodycze tłumaczą czynnikami genetycznymi (dziedzicz-

nymi) – ich zdaniem nasi przodkowie po smaku rozpoznawali, czy 

coś nadaje się lub nie nadaje do jedzenia – jeśli coś było słodkie, to 

oznaczało, że jest jadalne, jeśli natomiast było gorzkie, istniało duże 

prawdopodobieństwo, że pokarm zawiera w sobie truciznę. Zatem 

w tym przypadku jedzenie słodyczy warunkowane jest względami 

dziedzicznymi. Jednak wiele osób sięga po coś słodkiego do jedze-

nia, gdy ma tzw. „chandrę” i chce poprawić swój nastrój.

Co więc, jest takiego w słodyczach, że nie możemy im się oprzeć? 

Winny jest CUKIER. Otóż cukier, a w zasadzie powstała z jego roz-

kładu glukoza jest podstawowym paliwem dla mózgu. W przeci-

wieństwie do wątroby lub mięśni, mózg polega wyłącznie na glu-

kozie. Gdy poziom tego cukru we krwi rośnie, w mózgu podwaja 

się produkcja różnych białek, a jego sprawność wyraźnie się po-

prawia.  Przyczyną naszego dobrego samopoczucia po słodyczach 

jest wpływ glukozy na wzrost w mózgu poziomu serotoniny, czyli 

neuroprzekaźnika, który wpływa na nastrój i wiele innych proce-

sów psychicznych. Do produkcji serotoniny potrzebny jest amino-

kwas - tryptofan. Człowiek musi go dostarczać organizmowi wraz 

z białkami zawartymi w pożywieniu. Do najlepszych jego źródeł 

zaliczamy banany, mleko i pestki dyni. Kłopot polega na tym, że 

tryptofanu w pokarmach jest stosunkowo mało i nie może dostać 

się do mózgu. I to właśnie tutaj słodycze odgrywają bardzo ważna 

rolę.  Po ich spożyciu gwałtownie rośnie poziom glukozy we krwi. 

Co za tym idzie, podnosi się również poziom insuliny - hormonu, 

który odpowiada za metabolizm glukozy. Dzięki insulinie szanse 

tryptofanu na dostanie się do mózgu wyraźnie rosną. Zależność tę 

potwierdzono doświadczalnie. Okazało się, że po posiłku bogatym 

w węglowodany (nawet pozbawionym tryptofanu) poziom tego 

aminokwasu oraz poziom serotoniny w mózgach szczurów rosły. 

Natomiast po posiłku białkowym, bez węglowodanów, stężenie 

obydwu substancji w mózgu spadało. To właśnie dlatego po do-

brym obiedzie, bogatym w białka i tłuszcze, nachodzi nas chętka 

na coś słodkiego. Dzięki skokowi poziomu glukozy i insuliny mo-

żemy bowiem wyrównać poziomy tryptofanu w mózgu i poczuć 

się dobrze. Niestety, jedzenie słodyczy po obiedzie nie jest dobre 

dla zdrowia, jak mogłoby się na pozór wydawać. Po takim posiłku 

poziom glukozy we krwi rośnie bowiem tak bardzo, że zaczyna być 

toksyczny dla wielu komórek i tkanek organizmu. Ten stan określa-

ny jest jako hiperglikemia. 

Glukoza w nadmiarze ma działania toksyczne - zarówno ostre, 

jak i przewlekłe. Krótkotrwała hiperglikemia trwa tylko tak długo, 

jak długo utrzymuje się nadmiar glukozy we krwi. Prowadzi ona 

jednak do nadprodukcji wolnych rodników, cząsteczek o silnych 

własnościach utleniających, bardzo szkodliwych dla komórek 

i tkanek. Najbardziej narażony na nie jest śródbłonek naczyń. Pod 

wpływem wolnych rodników dochodzi do stanów zapalnych w 

naczyniach i rozwoju miażdżycy, powstają też np. zatory w naczy-

niach włosowatych i w żyłach. Zmiany naczyniowe, powstałe pod 

wpływem hiperglikemii, są typowe dla chorych na cukrzycę. Utrzy-

mująca się długo powoduje trwałe zmiany funkcji enzymów, bia-

łek sygnałowych i innych. Regularne błędy w odżywianiu mogą 

doprowadzić do rozwoju wielu schorzeń - przede wszystkim cho-

rób układu krążenia i cukrzycy typu II. Według danych Głównego 

Urzędu Statystycznego, w 2000 roku aż 48 proc. zgonów w Polsce 

było spowodowanych chorobami układu sercowo-naczyniowego. 

Bardzo niewielki odsetek tych schorzeń jest uwarunkowany czyn-

nikami genetycznymi; przeważnie są one efektem złych nawyków 

żywieniowych i braku ruchu. 

Tak więc, zdrowe, racjonalne odżywania może  ograniczyć łak-

nienie na słodycze, a przy tym uchronić nas od negatywnych skut-

ków zdrowotnych. Jedząc regularne, pełnowartościowe posiłki 

składające się z produktów pełnoziarnistych, warzyw, owoców 

i produktu białkowego, nigdy nie doprowadzimy do stanu hiper-

glikemii, czyli właśnie nadmiernego wzrostu poziomu glukozy we 

krwi. Pamiętajmy więc, aby codziennie jeść 4-5 posiłków dziennie 

w równych odstępach czasu, co około 2-3 godziny. Jest to zasada 

prosta i powszechnie znana, ale dająca pozytywne efekty zarówno 

w walce ze spożywaniem nadmiernej ilości słodyczy jak i zbędny-

mi kilogramami. Poza tym warto zastosować poniższe sposoby 

ułatwiające walkę ze słodyczami:

�  Zamieńmy słodycze na coś innego, np.: na owoce typu jabłka, 

mandarynki lub warzywa np. marchewkę pokrojoną w talarki, 

na ogórki, pomidory, ewentualnie na suszone owoce (tylko że 

ich kaloryczność jest większa niż owoców świeżych – ale zawsze 

jest to zdrowsze rozwiązanie) 

�  Jemy z nudów, nieświadomie, przed TV – znajdźmy sobie za-

jęcie, żeby nie myśleć o słodkościach, np. wyjdźmy do ogrodu, 

na spacer, zacznijmy rozwiązywać krzyżówkę czy idźmy przed 

komputer poczytać artykuł o zgubnych skutkach jedzenia sło-

dyczy.

�  Wprowadźmy do naszej diety więcej błonnika, który zmniejsza 

uczucie łaknienia i utrzymuje odpowiedni poziom glukozy.

�  Jedzmy 5, nawet 6 czy 7 posiłków dziennie, to pozwoli nam nie 

odczuwać głodu, a tym samym nie sięgać po słodkie przekąski. 

Jedzmy regularnie i starannie planujmy posiłki.

�  Możemy zastosować morwę białą, chrom (do kupienia w apte-

kach). Wyrównuje poziom glukozy we krwi, zmniejsza zapotrze-

bowanie na insulinę.

�  Spędzaj czas aktywnie. Dowiedziono, że podczas aktywności 

fi zycznej wydzielają się te same hormony szczęścia, co podczas 

jedzenia słodyczy. Nie dość, że spalisz nadmiar kalorii, to jeszcze 

minie ochota na ciacho.

�  Nie żałuj przypraw. Papryka, chili, imbir, cynamon, kardamon, 

goździki – jedne nadają słodki posmak, inne podrażniają nieco 

kubki smakowe sprawiając, że mija ochota na słodycze.

�  Pozbądź się słodkości z domu – albo rozdaj albo zjedz, ale to 

będzie twoje ostatnie słodkie. Jeśli nie mamy pod ręką czegoś 

słodkiego, to tego nie zjemy i będzie nam łatwiej wytrzymać w 

nowym postanowieniu. Umówmy się też, żeby nikt z rodziny 

nie kupował, a jeśli już chcą, to niech się z tym chowają.

�  Na zakupy zrób listę, wtedy też nie włożysz do koszyka dodat-

kowego batonika.

Powyższe sposoby, można wprowadzać po kolei lub od razu 

zastosować wszystkie. Odzwyczajenie się od smaku słodkiego zaj-

muje około trzech dni. To są krytycznie dni, ale jeśli je przetrwamy 
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to nie będzie nas już ciągnęło do słodyczy. Natomiast odzwyczaje-

nie się od cukru zajmuje trzy miesiące.

W obecnych czasach nie ma możliwości całkowicie uniknąć 

spożywania cukru, nie jest to zresztą zalecane. Tak jak i zawsze 

w kwestiach zdrowotnych, najważniejszy jest jednak umiar i rezy-

gnacja z produktów, które w swoim składzie zawierają go bardzo 

dużo. Warto rozejrzeć się w sklepach w poszukiwaniu produktów, 

w których zbędny cukier został wyeliminowany lub zastąpiony 

w 100 procentach naturalnym słodzikiem. Takich produktów jest 

naprawdę sporo a ich ceny nie są wbrew pozorom wygórowane. 

Na rynku znajdziemy bezcukrowe soki, desery, ciastka i dżemy.  

Przy odrobinie chęci każdy jest w stanie ograniczyć cukier i to bez 

wywrotowej rewolucji w dotychczasowym żywieniu. Wystarczy 

zastąpić wysokosłodzone produkty tymi zdrowszymi  naturalnymi.

Beata Banaszyńska

mgr dietetyki

mgr biologii molekularnej

Wielkopolskie Centrum Medyczne

Eskulap – PREMIUEM

Rejestracja tel. 888 999 699

Ogród jak z bajki, czyli Klub 
Książki w plenerze

U pani Marianny czułyśmy się, jakbyśmy znalazły się w prywat-

nym ogrodzie botanicznym, na dodatek z dostępem do jeziora. 

Dyskusyjny Klub Książki przeniósł się na jedno wiosenne popołudnie 

na działkę położoną nad Jeziorem Strykowskim, dwadzieścia kilo-

metrów od Mosiny. Myślałam, że rozmowy przybiorą tylko charakter 

towarzyski, ale panie były ambitne – po zachwytach nad wspaniale 

utrzymanym, pięknie ukształtowanym ogrodem - przystąpiłyśmy 

do prezentacji wybranych biografi i. Przy własnoręcznie upieczonym 

chlebie, cieście i owocach, przy kominku i ze wspaniałym widokiem 

na chowające się słońce w tafl i jeziora, dyskutowałyśmy o książkach. 

Każde wystąpienie nagradzane było brawami. Nawet wnuczka naszej 

gospodyni, niespeszona tyloma gośćmi, miała swoje literackie wystą-

pienie – uraczyła nas recytacją wiersza „Kaczka dziwaczka”. Pani Maria 

tematycznie wstrzeliła się z opowieścią o najsłynniejszej, angielskiej 

ogrodniczce, Vicie Sackville-West. Jolę zafascynowała biografi a Elż-

biety I, Asia przybliżyła nam postać francuskiego rzeźbiarza, Augusta 

Rodina ze świetnej książki Davida Weissa „Nagi przyszedłem”. Pani Ola 

zapoznała nas z recenzją wydanej na dniach biografi i „Beksińscy. Por-

tret podwójny” Magdaleny Grzebałkowskiej. 

Na koniec zostawiłam publikację „Kobiety w Biblii” Jacqueline Ke-

len. Zainteresowało mnie niebanalne podejście interpretacyjne fran-

cuskiej autorki, w osobisty sposób zaangażowanej w historię dziewic, 

małżonek, buntowniczek, uwodzicielek i prorokiń z ksiąg kanonicz-

nych i apokryfów. Spotkanie przeciągnęło się do późnego wieczo-

ra,  a i tak od pani Marianny wyjeżdżałyśmy z żalem. Na pocieszenie 

otrzymałyśmy od gospodyni sadzonki pysznogłówki i innych kwiatów 

oraz zaproszenie do powrotu. Niżej podpisana pragnie serdecznie po-

dziękować pani Mariannie za miły pobyt i wspaniałą niespodziankę – 

ogromny imieninowy tort!                                                       Zofi a Staniszewska

KOKTAJL Z ARBUZA I TRUSKAWEK:

Składniki:

- 200 g truskawek 1 i ½ szklanki,

- 200 g arbuza 1 plaster.

Wykonanie: 

Podane składniki zmiksować na gładki krem. 

Z arbuza najlepiej usunąć wcześniej pestki.

LETNIA SAŁATKA Z MOZZARELLĄ:

Składniki:

- mix sałat,

- koszyczek malin,

- 1 kiwi,

- mozzarella, 1 kulka,

- orzechy, pestki słonecznika.

Malinowy dressing:

- garść malin (ok. 100 g),

- 1 łyżka miodu ,

- 2 łyżki octu winnego,

- 6 łyżek oliwy z oliwek.

Wykonanie:

- sałatę wyłożyć na talerze, kiwi pokroić w plasterki i wraz 

z malinami poukładać na sałacie. Mozzarellę pokroić w pa-

ski i ułożyć na sałatce.  Posypać orzechami i pestkami sło-

necznika. Można dołożyć parę plasterków brzoskwini. 

Przygotować dressing:

- maliny zmiksować lub dokładnie rozgnieść widelcem. Do 

małego słoiczka wlać miód, ocet winny, oliwę i maliny. Połą-

czyć składniki mocno potrząsając słoikiem kilkanaście sekund. 

Dressingiem polać sałatkę.

zdrowie

Kronika policyjna V 2014
14 maja, Świątniki: kobieta przebywająca na placu zabaw 

 dzieckiem pozostawiła bez opieki torebkę, z której został skra-

dziony portfel.

15 maja, Mosina: z nie zamkniętego samochodu skradziono 

portfel.

17/18 maja, Mosina: skradziono wózek dziecięcy pozosta-

wiony na klatce schodowej.

20 maja Krosinko: z terenu budowy kanalizacji we wsi nie-

znani sprawcy ukradli sprzęt budowlany - zagęszczarkę.

26 maja: podczas podróży pociągiem na trasie Puszczykowo-

Iłówiec z damskiej torebki skradziono portfel. 

28 maja, Mosina: ujawniono kradzież roweru z piwnicy. 
(jsz)
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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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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Energia elektryczna
Energia elektryczna

ze słońcaze słońca

dla każdego z dotacją 40%
dla każdego z dotacją 40%

piTERN Sp.z.o.opiTERN Sp.z.o.o

ul. Serdeczna 8, Wysogotowo ul. Serdeczna 8, Wysogotowo 

www.pitern.pl    info@pitern.plwww.pitern.pl    info@pitern.pl

Odnawialne Źródła Energii:Odnawialne Źródła Energii:
        �        � systemy fotowoltaiczne, systemy fotowoltaiczne,
              �              � kolektory słoneczne, kolektory słoneczne,
                    �                    � lampy solarne lampy solarne

kontakt:
500 398 604

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

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

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH - Piotr Wojnowski
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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

od poniedziałku do piątku 
w godz. 11.00 - 17.00

sobota od 10.00 do 14.00.
Istnieje możliwość ustalenia

indywidualnego terminu spotkania
po uprzednim kontakcie telefonicznym

pod numerami telefonów:
504-159-156,   519-626-308,

507-148-873

Dzień Matki, 26 maja niektórzy 

członkowie Mosińskiego Związku 

Emerytów spędzili w Sanktuarium Matki 

Bożej Bolesnej w Oborach. Pielgrzymo-

wali jak zwykle pod przewodnictwem 

Krystyny i Jerzego Malinowskich i jak 

zwykle zostali bardzo serdecznie przyjęci 

przez o. Piotra Mączyńskiego, duchowe-

go opiekuna pątników. O oborskim sank-

tuarium, cudach i uzdrowieniach pisali-

śmy niejednokrotnie na łamach naszej 

gazety. „Spotkanie” z Matką Bożą Bolesną 

było niezwykłe (właściwie wszystkie ta-

kie są), także dzięki homilii wygłoszonej 

przez o. Piotra. Nie ma pielgrzymki, pod-

czas której ten oborski karmelita nie zjed-

nałby sobie ludzkiej duszy i nie przemówił 

prosto do serca. Jak podkreślił, wszystkie 

prośby o uzdrowienia i łaski mają sens, 

kiedy dotyczą nie tylko ciała. Najważniej-

sze jest uzdrowienie duchowe. 

Po Mszy św. odbył się Obrzęd Błogo-

sławieństwa Chorych przez nałożenie 

rąk kapłana. Przed tym momentem, na 

który wielu czekało z bijącym sercem 

o. Piotr przypomniał słowa Pana Jezusa 

wg Ewangelii św. Mateusza: „W imię moje 

na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają 

zdrowie”. Powiedział też, że ręce kapłana 

są przedłużeniem rąk samego Chrystusa...

Najważniejsze jest uzdrowienie duchowe

Liczne zaśnięcia w Duchu Świętym 

są w oborskim sanktuarium „normal-

nym zjawiskiem”. Dla tych, którzy tego 

daru nie otrzymują nie oznacza to, że 

nie spływa na nich łaska uzdrowienia. 

O. Piotr podał wiele świadectw zapisanych 

w księdze uzdrowień prowadzonej od 

czterech wieków. Wśród współczesnych 

są także świadectwa mieszkańców Wiel-

kopolski.                                                       (eb)

Festyny medyczne na stałe zagościły 

już w kalendarzu imprez organizo-

wanych przez Stowarzyszenie Nowocze-

sna Rzeczpospolita Mosińska. Tym razem 

wraz NZOZ Medicomplex na terenie tej 

placówki, zorganizowano kolejną „Bia-

łą Niedzielę". Dnia 1 czerwca wspólnie 

z lekarzami, farmaceutami, optykami, 

dietetykiem, rehabilitantem pracowały 

pielęgniarki środowiskowe, które wyko-

nywały pomiary ciśnienia, 

cukru, EKG, a wszyscy ra-

zem udzielali porad oraz 

konsultacji medycznych. 

Przebadano 350 osób, 

wykonano 780 wszyst-

kich procedur medycz-

nych.

Dziękujemy mieszkań-

com naszej gminy za licz-

ny udział i wzięcie udziału 

w wielu badaniach profi -

laktycznych, a medykom 

za pomoc i zaangażowa-

nie się w organizację „Bia-

łej Niedzieli".

W imieniu

organizatorów,

Jolanta Szymczak

Prezes Stowarzyszenia NRM

Mieszkańcy skorzystali z porad medycznych
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26 maja 2014 r. w Zespole Szkół w Krośnie po raz kolejny odbył 
się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego. Do rywali-

zacji przystąpiło pięć szkół: gospodarze, Szkoła Podstawowa „Pod Li-
pami” w Krosinku, Szkoła Podstawowa w Pecnej, Szkoła Podstawowa 
im. Arkadego Fiedlera w Czapurach oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie. Trzyosobowe drużyny 
złożone z najlepszych uczniów klas IV-VI odpowiadały na pytania 
z czterech kategorii: wiedzy o Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczo-
nych, gramatyki i słownictwa. Rywalizacja była tak zacięta, a wiedza 
uczniów tak ogromna, że dopiero zacięta dogrywka wyłoniła zwy-
cięzców. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Czapur. II miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie. Walkę o III miejsce 
zwyciężyła reprezentacja ze Szkoły Podstawowej w Pecnej. Zwycięz-
cy „na podium” otrzymali atrakcyjne nagrody, a wszyscy uczestnicy 
konkursu dyplomy imienne oraz dyplomy pamiątkowe dla szkoły. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w dosko-
naleniu wiedzy i zdolności.                                                                 Daria Jurecka

Zacięta rywalizacja

14 czerwca w Puszczykowie ofi -

cjalnie otworzono boisko wie-

lofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. 

Boisko zlokalizowane jest na terenie Cen-

trum Animacji Sportu. 

Boisko wielofunkcyjne ma wymiary 

44x24 metry, z nawierzchnią poliure-

tanową (tartanową) przystosowane do 

rozgrywek siatkówki, badmintona, ko-

szykówki, tenisa ziemnego, piłki ręcznej 

Nowe boisko w PuszczykowieNowe boisko w Puszczykowie

i  piłki nożnej. Oddany do użytku obiekt 

jest pierwszym elementem planowane-

go tam kompleksu. Obok zaplanowano 

boisko do siatkówki plażowej. W mia-

rę posiadanych przez miasto środków 

na tym terenie powstaną utwardzone 

ścieżki spacerowe oraz  ścieżki dla rolka-

rzy. Zbierane są również duże ilości mas 

ziemnych, celem utworzenia toru sanecz-

kowego w okresie zimowym, a w letnim 

toru crossowego.

  Plan zagospodarowania przewiduje 

powstanie tam miejsc rekreacyjnych, 

w których można będzie zagrać w tenisa 

czy szachy na świeżym powietrzu, urzą-

dzić spotkanie przy grillu, ognisku, doce-

lowo powstać tam ma też mini-skate park 

i miejsce dla treningu uderzeń golfi stów. 

Miastu uzyskało dofi nansowanie z Urzę-

du Marszałkowskiego  na wykonanie bo-

iska wielofunkcyjnego, boiska do siatków-

ki plażowej oraz zmiany lokalizacji placu 

zabaw.                                                            (red.)

Siłownia pod chmurką 
Od 2 czerwca mieszkańcy Czapur mogą trenować swoją tę-

żyznę fi zyczną na nowej siłowni pod chmurką. Rowerki, 

steppery i ławeczki do ćwiczeń znajdują się w na placu zabaw 

w pobliżu kapliczki na ul. Poznańskiej.

Siłownia została wyposażona w estetyczne i co najważniejsze, 

trwałe urządzenia. Choć teoretycznie dedykowana jest miesz-

kańcom 50 plus mogą z niej korzystać wszyscy bez względu na 

wiek. Siłownia kosztowała 30 tys. zł i została sfi nansowana przez 

Lubońskie Zakłady Luvena. 

Otwarcia dokonała pani Róża jedna z najstarszych mieszka-

nek Czapur, która przetestowała rowerek stacjonarny. Jak mó-

wił podczas poświęcenia siłowni ksiądz proboszcz Rafał Nowak, 

powinna ona służyć wszystkim mieszkańcom Czapur, Wiórka, 

Kubalina i Głuszyny Leśnej. 

– Celowo wybraliśmy to miejsce, żeby rodzice czy dziadkowie, 

którzy przyprowadzą dzieci na plac zabaw mogli też sami tro-

chę poćwiczyć –  mówił Waldemar Waligórski, przewodniczący 

Rady Miejskiej w Mosinie i sołtys Czapur. 

Siłownia w Czapurach jest trzecim tego typu obiektem zain-

stalowanym na terenie gminy Mosina. Mieszkańcy mogą korzy-

stać z podobnych urządzeń w Krośnie i Mosinie.                      (red.)
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Czy i kiedy Polska znajdzie się w strefi e 

euro? Będzie to zależało od naszych 

polityków, spraw ekonomicznych i wyda-

rzeń międzynarodowych. Warto jednak 

wiedzieć, jak w innych krajach wprowadza-

no walutę euro. 

Euro jako wspólna europejska waluta 

weszła w życie1 stycznia 1999 roku. Dało to 

początek unii walutowej 11 państw człon-

kowskich, w skład której weszły: Austria, 

Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holan-

dia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portu-

galia, Włochy.

Jakie bĘdą polskie symbole
na monetach euro?

W styczniu 2001 r. dołączyła Grecja, fi -

zycznie do obiegu euro wprowadzono 

w roku 2002.

Obecnie waluta ta obowiązuje w 20 pań-

stwach, są to poza wymienionymi: Cypr, Es-

tonia, Malta, Monako, San Marino, Słowacja, 

Słowenia i Watykan. Monety w strefi e euro 

mają wspólne nominały, ciężar, wymiary 

i są wykonane z identycznych stopów me-

tali. Co jednak jest bardzo ważne, wszystkie 

monety posiadają ten sam awers. Na awer-

sie oprócz nominału monety znajduje się 

mapa świata z zaznaczoną wyraźnie Euro-

pą lub mapa tylko Europy.

Natomiast o tym, co widnieje na rewersie 

ośmiu monet o nominałach od 1 eurocen-

ta do monety 2 euro decydują samodziel-

nie kraje wprowadzające tą walutę. I tak 

Niemcy mają na swych euromonetach m. 

in. Bramę Brandenburską, Belgia podobi-

znę króla, Cypr – głowy kozie, Malta – Krzyż 

Maltański, Włochy – Koloseum.

Są też państwa, które posiadają identycz-

ne motywy rewersu na wszystkich swoich 

nominałach, np. Belgia. Są też takie pań-

stwa, które wybrały inny motyw dla każde-

go nominału (Słowenia).

Najczęściej wybieranymi motywami są: 

portrety władców, herby, królowie, dzieła 

sztuki, pomniki, postacie historyczne, pała-

ce lub zamki, a nawet zwierzęta.

Pytanie, jakie symbole polskie znajdą się 

na naszych monetach, jeżeli już wejdziemy 

do strefy euro? Trudno to dziś przewidzieć, 

chociaż były już robione próby w roku 

2008. „Rzeczpospolita” ogłosiła konkurs na 

polskie symbole europejskiej waluty, czyli 

co ma być polskiego na bitych przez nas 

euro. Wynik tego konkursu to olbrzymia 

ilość pomysłów i propozycji. Proponowano 

m.in. umieszczenie: orła, żubra, bociana, sy-

renki, Kopernika, Jana Pawła II, Wawelu, Ko-

lumny Zygmunta, Gdańskich Krzyży, Lecha 

Wałęsy, Sobieskiego i wiele, wiele innych 

narodowych symboli. Które z nich zostaną 

umieszczone? Podobno dowiemy się tego 

w 2019 r., jeżeli oczywiście polskie projek-

ty zatwierdzi Komisja Europejska. Wygląd 

rewersu monet każdy kraj ustala sam, lecz 

projekt musi zatwierdzić Komisja.
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Tak też zrobiła Słowacja, będąc od 

1 stycznia 2009 r. w strefi e euro. Postanowi-

ła wyemitować nową monetę o nominale 

2 euro z wizerunkiem świętych braci – Cy-

ryla i Metodego. Projekt ten spotkał się 

jednak z dezaprobatą Komisji Europejskiej, 

która uwzględniła protest Grecji i Francji, 

wskazując na złamanie zasady „neutral-

ności religijnej” i zaleciła usunięcie z pro-

jektu nowej monety, (która miała zostać 

dopuszczona do obiegu we wszystkich 

krajach strefy euro) atrybutów religijnych, 

m.in. krzyża. Stanowisko Komisji wywoła-

ło na Słowacji rozgoryczenie i oburzenie. 

Słowacy masowo zaprotestowali żądając, 

aby władza kraju nie ulegała Brukseli. Wo-

bec tak zdecydowanej postawy Słowaków 

Komisja Europejska w końcu zgodziła się 

zatwierdzić pierwotny projekt.

Nowa moneta o nominale 2 euro z wi-

zerunkami świętych Cyryla i Metodego, 

z aureolami i krzyżami została w 2013 roku. 

Wypadło to w 1150 rocznicę przybycia 

świętych na Morawy. Moneta weszła do 

obiegu we wszystkich krajach strefy euro.

To byłoby tyle w dużym skrócie na temat 

waluty euro, chociaż należałoby odnoto-

wać jeszcze pojawienie się na rynku kolek-

cjonerskim dziwnych „monetek” (czegoś 

w rodzaju polskiego euro). Jedną z nich 

widzimy na załączonym zdjęciu – są na niej 

umieszczone gwiazdki – symbol Unii Eu-

ropejskiej. Jest również nominał 2 – tylko 

nie wiadomo czego. I jest napis: próba oraz 

bardzo wyraźnie: Rzeczpospolita Polska. 

Jednak najbardziej zadziwia to, że na jed-

nej monecie umieszczono aż trzy polskie 

symbole: orła, Jana Pawła II i żaglowiec Dar 

Pomorza. Niestety nie posiadam wiedzy, co 

to za „mennica” wybiła te okazy, jedno jest 

pewne – zrobiono to z prawdziwą, polską 

fantazją.

Zebrał i opracował

Henryk Pruchniewski
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W maju Mosińska Biblioteka wzięła udział w akcji zorgani-

zowanej przez STOWARZYSZENIE SMARTNESS wspólnie 

z BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W KÓRNIKU pod tytułowym hasłem. 

Był rajd rowerowy, warsztaty plastyczne, konkurs na limeryk, 

wymiana książek, wspólne ognisko i dużo humoru. Pochwalę 

się, że nasz przedstawiciel, Leszek Wiatrak, poniższym tekstem 

zajął III miejsce w konkursie na limeryk (głosy były skrupulatnie 

przeliczone).

U Szymborskiej na Prowencie

Przy ławeczce robią zdjęcie

Mali, grubi, duzi, chudzi,

Na rowerach mnóstwo ludzi

Jadą wszyscy uśmiechnięci.

Też próbowałam swoich literackich zdolności, jednak wyszły mi 

tylko cztery wersy. Przy piątym dokumentnie utknęłam.

Odjazdowy Bibliotekarz

Skrupulatny jak aptekarz

A najlepiej jak z Kórnika

Co na „kółka” dostał bzika

Nie znalazłam rymu A (w zapowiedziach przypomniano, że li-

meryk ma rymy AABBA), jednak nie mam żadnych wątpliwo-

ści – BIBLIOTEKARZE TO NIESAMOWITA GRUPA ZAWODOWA. 

Z podziękowaniami wymienionym Organizatorom, gratulacja-

mi i wspólnymi planami na rok 2015.

Krystyna Przynoga

Mosińska Biblioteka Publiczna

Odjazdowy bibliotekarz

„Historical and cultural richness 

assures  peaceful  future” – to 

tytuł  międzynarodowego projektu re-

alizowanego przez Zespół Szkół Rolni-

czych w Grzybnie w latach 2013-2014, 

w ramach programu „Uczenie się przez 

całe życie Comenius”. W projekcie 

uczestniczyło siedem państw europej-

skich: Turcja, Hiszpania, Grecja, Włochy, 

Niemcy, Dania i Polska.

Celem programu było umożliwienie 

uczniom szkół średnich i nauczycielom 

udziału w nauce i życiu społeczeństw in-

nych krajów europejskich, rozwinięcie w 

nich zrozumienia dla różnorodności kul-

turowej i językowej oraz nabycie przez 

nich kompetencji niezbędnych dla ich 

rozwoju osobistego.

Do Hiszpanii, Włoch, Danii oraz Nie-

miec wyjechało 31 uczestników.

Spośród wielu spotkań studyjnych, 

prezentacji oraz seminariów wielkim za-

interesowaniem cieszyły się: seminaria 

dotyczące globalizacji oraz braku komu-

nikacji międzyludzkiej. Odbyło się wie-

le spotkań teatralnych i kabaretowych. 

Uczestnicy zapoznali się ze specyfi ką 

odwiedzanych miejsc (Santa Cruz, Bi-

tonto, Ananii, Grzybno, Berlin, Kopen-

haga), historią, zabytkami, zwyczajami, 

językiem, kulturą, specjałami lokalnych 

kuchni oraz położeniem geografi cznym 

i wynikającymi z niego krajobrazami. 

Bliżej świata, bliżej ludzi -  bliżej siebie

Szczególnym analizom był poddawany 

wpływ historii na losy współczesnych 

mieszkańców tych społeczności i Europy.

Podczas ostatniego ze spotkań mię-

dzynarodowych dokonano ewaluacji 

projektu, podczas której wizytę studyjną 

w Polsce (w Zespole Szkół Rolniczych 

w Grzybnie) oceniono na bardzo wyso-

kim poziomie. Udział w tym projekcie 

i wynikających z jego założeń działa-

niach przyczynił się do zdobycia wielu 

doświadczeń naukowych i życiowych, 

mających niewątpliwy wpływ na rozwój 

szkól partnerskich oraz ich przedstawi-

cieli. 

Z wielkim sentymentem spoglądamy 

w przeszłość i wielką nadzieją i mobiliza-

cją spoglądamy w przyszłość, ponieważ 

ZSR w Grzybnie aplikowało do Narodo-

wej Agencji Programu Erasmus + o ko-

lejne projekty międzynarodowe. 

Beata Maciejewska
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II Wielkopolski Rajd Integracyjny Osób Niepełnosprawnych 

„Rowerami i z kijkami po Wielkopolskim Parku Narodowym”, 

organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w 

Mosinie w tym roku odbył się jako impreza towarzysząca obcho-

dom Dni Mosiny (przy wsparciu Gminy i Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Mosinie). 

Na miejscu startu stawiły się drużyny: Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu, Domu Pomocy Mal-

tańskiej z Puszczykowa, Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Opalenicy, Warsztatów Terapii Zajęciowej „Przyjaciele” w Poznaniu, 

Klubu Olimpiad Specjalnych „Olimpijskie Konie”, Warsztatów Tera-

pii Zajęciowej „Pomost” w Poznaniu, Mosińskiego Stowarzyszenia 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej 

„Amikus” w Poznaniu, osoby prywatne z Mosiny i Jezior, Specjalnego 

Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie.

Początek rajdu miał miejsce pod wieżą widokową na Pożego-

wie, którą zawodnicy mieli okazję zwiedzić, podziwiając widoki na 

WPN, panoramę Mosiny i Poznania. Imprezę otworzyła dyrektor 

SOSW w Mosinie Bożena Mazur. 

 Uczestnicy mieli do wyboru 9 km trasę nordic walking, na którą 

zgłosiło się 32 zawodników oraz 14 km trasę rowerową, którą po-

konało 20 osób. Po krótkiej rozgrzewce wszyscy wyruszyli na wcze-

śniej wytyczone trasy, każdy miał jeden cel - dotrzeć na metę znaj-

dującą się na przystani żeglarskiej w Dymaczewie Nowym, gdzie 

czekało na zawodników wiele atrakcji.

Pierwsza na metę dotarła grupa rowerowa, następnie dotarła 

grupa kijkowo/trekingowa. Po przekroczeniu mety, każdy zawod-

nik otrzymał od dyrektor SOSW Bożeny Mazur oraz organizatorów 

unikatowy medal wykonany na warsztatach garncarskich przez 

uczniów naszej szkoły. 

Na zmęczonych sportowców czekało ognisko, wspólne pie-

czenie kiełbasek, gorąca grochówka, a na osłodę pyszne pączki i 

ciasto. Po krótkiej regeneracji uczestnicy mieli możliwość udziału 

w zajęciach plastycznych i grach zespołowych. Niestety bardzo sil-

ny wiatr, jaki wiał tego dnia i był kojącym oddechem dla naszych 

Zmęczeni, ale szczęśliwi

zawodników w trakcie pokonywania tras spowodował, że nie uda-

ło się pożeglować, ponieważ było to zbyt niebezpieczne.

Na zakończenie Rajdu wicestarosta Tomasz Łubiński, wicebur-

mistrz Waldemar Krzyżanowski, kierownik OSiR Waldemar De-

muth, komandor MKŻ Paweł Maciejewski oraz dyrektor SOSW 

w Mosinie Bożena Mazur wręczyli wszystkim uczestnikom pamiąt-

kowe dyplomy oraz drobne upominki. Impreza odbyła się pod pa-

tronatem starosty Jana Grabkowskiego. 

Serdeczne podziękowania składamy sponsorom: Dealer BMW 

Olszowiec, ESA – Trucks Komorniki, Gmina Mosina, piekarnia Art-

Mik i Tosmak Krosinko, Video Jack Studio - Jacek Rogalka, Folios 

pak, Agencja Reklamowa Imago Art z Mosiny, Restauracja Adamo 

Mosina, Powiat Poznański.

Ze względu na panujący tego dnia upał, składam w tym miejscu 

wyrazy uznania i podziwu za wytrwałość w dążeniu do celu, tym 

samym dziękując wszystkim uczestnikom, wolontariuszom, orga-

nizatorom i instytucjom wspierającym za miłą atmosferę i wspólnie 

spędzony czas.                                                                             Anna Skorczyk

W maju br. odbył się kolejny rajd rowe-

rowy organizowany przez Mosiński 

Oddział Akcji Katolickiej. Trasa wiodła do 

Stęszewa przez Wielkopolski Park Narodo-

wy. Pierwszym postojem było Ludwikowo 

i kaplica z relikwiami św. Ojca Pio. Później 

rowerzyści mijali osadę Górkę, gdzie moż-

na było zobaczyć jak wyglądał dawny piec 

chlebowy, jego replika znajduje się w mu-

zeum rolnictwa w Szreniawie. Następnym 

przystankiem był Trzebaw. Atrakcje tury-

styczne w Trzebawiu to dwór pochodzący 

z ok. 1870 r., przed którym zbiegają się trzy 

zabytkowe aleje kasztanowców, zasadzone 

w I połowie XIX w., zatem jedne z najstar-

szych w Wielkopolsce; kościół pw. Św. Sta-

nisława Biskupa (fi lialny parafi i Łódź); szkoła 

wybudowana ok. 1870 r.; szlak turystyczny 

Trzebaw Rosnówko – Dymaczewo Stare; 

pomnik Mariana Kuiki mieszkańca wsi, któ-

ry pod koniec wojny został aresztowany 

przez hitlerowców. Przyczyną była niemiec-

ka prowokacja. W jej rezultacie został aresz-

towany, następnie skazany i powieszony 

w obecności mieszkańców wsi 27.09.1944 

roku. Marian Kuik miał wtedy niecałe 20 lat.

Kolejnym przystankiem na trasie rajdu 

było miejsce w pobliżu leśniczówki po-

łożonej niedaleko Łodzi, upamiętniające 

wypadek lotniczy z 23 czerwca 1928 roku. 

W miejscu tym postawiono pamiątkową 

kapliczkę. Do dzisiejszego dnia w tamtej-

szym lesie zobaczyć można rów po lot-

niczej katastrofi e. W feralnym locie brało 

udział dwóch lotników: pilot wojskowy 

w stopniu plutonowego Stanisław Przy-

bylski, który służył w 3 Pułku Lotniczym 

w Poznaniu, w 31 Eskadrze Liniowej i jego 

towarzysz kapral mechanik Józef Wojcie-

chowski. 23 czerwca 1928 r. udali się sa-

molotem Potez XV w lot służbowy, który 

dla obojga skończył się tragicznie. Zginęli 

w katastrofi e lotniczej koło Łodzi w gminie 

Stęszew.

Atrakcje turystyczne Stęszewa to Sank-

tuarium Matki Bożej Stęszewskiej– wybu-

dowane w 1905 r. w miejscu spalonego 

kościoła, kościół farny Trójcy Świętej – po-

chodzący z XV wieku. Świątynia wzniesiona 

w stylu barokowym. Posiada renesansowe 

ołtarze boczne, Pańska Góra – grodzisko 

średniowieczne, szlak turystyczny Stęszew 

– Szreniawa, szlak turystyczny Iłowiec – 

Otusz. Grupa rowerzystów odwiedziła 

sanktuarium, kościół farny, cmentarz, rynek 

i plac, na którym dawniej stał kościół ewan-

gelicki. W Stęszewie serdecznie przyjęły nas 

siostry Elżbietanki i ksiądz proboszcz. 

Natomiast w sobotę 14 czerwca 2014 r. 

odbyła się już czwarta Droga Jakubowa do 

Wiosenne działania Akcji Katolickiej
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USŁUGI 
STOLARSKIE
� podbitki
� ogrodzenia
� architektura ogrodowa

tel. 501 209 667

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

Grupa mieszkańców Osiedla nr 3 

w Mosinie (Strzelnica) zaprasza na 

imprezę dla dużych i małych. Rozpoczyna-

my 28 czerwca (sobota)  o godzinie 15.00 

i będziemy bawić się do 18.00. Miejsce: 

Orlik, ul. Krasickiego.

Wśród atrakcji m.in.: zamek dmuchany 

(ten co zawsze, bo go kochacie); pokaz jazdy 

na bmx i deskorolkach grupy Serce; pokaz 

Zumby, będziemy zachęcać Was do wspól-

nego zumbowania; pokaz tańca – grupa 

taneczna Aktiv (już o 15.00, więc przyby-

wajcie jak najszybciej); stanowisko Strefy 

Rodzica Nieformalnej Grupy Rodziców 

z Gminy Mosina (atrakcje dla najmłod-

szych); stanowisko ZHP (zabawy dla 

najmłodszych i nieco starszych); stano-

wisko Osiedla nr 6 (konkursy i zabawy, 

m.in. z alkogoglami); przyjadą też piękne 

MOTORY; stanowisko Mosińskiego Sto-

warzyszenia na rzecz Osób Niepełno-

sprawnych (zachęcenie do wolontariatu, 

będzie można zrobić piękne kwiaty z kre-

py); konkury i zabawy sportowe; malowa-

nie twarzy; wspólne malowanie na wielkim 

arkuszu papieru; budowle z kartonów; 

gry planszowe i puzzle; balony; poczę-

stunek dla każdego (słodkości i ognisko).

Przynieście koniecznie ze sobą książki, któ-

rych już nie będziecie czytać (dziecięce, nie-

dziecięce, jakie macie) będzie możliwość 

wymiany na inne. Jeśli chcecie pomóc nam 

w organizacji, możecie przynieść słodycze 

lub drobne nagrody. Można także pomóc 

podczas konkursów, rysowania, budowa-

nia, tańczenia, animowania i rozrabiania... 

Zapraszamy. 

W imieniu organizatorów

Monika Kujawska,

monika0kujawska@gmail.com

Trzeci Dzień Dziecka na Orliku

Żabna. Każdego roku trasa jest urozma-

icona, nigdy nie przebiega tak samo. Tylko 

częściowo pokrywa się z wyznaczoną trasą 

Jakubową. Szliśmy przez Sowiniec, Sowinki 

(gdzie odwiedziliśmy mało znany cmentarz 

ewangelicki), Baranówko. W Żabnie, jak co 

roku zostaliśmy przywitani przez księdza 

proboszcza i tamtejszą Akcję Katolicką 

i Bractwo Jakubowe. 

Pomysł na tego typu wędrówkę wziął 

się stąd, że Mosina znajduje się blisko szla-

ku św. Jakuba, a w niedalekim Żabnie jest 

kościół pod wezwaniem tego świętego. 

Droga św. Jakuba, nazywana jest często 

także po hiszpańsku Camino de Santiago 

– jest to szlak pielgrzymkowy do katedry 

w Santiago de Compostela w Galicji, w pół-

nocno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze tej 

znajdują się relikwie św. Jakuba Większego 

Apostoła. Nie ma jednej trasy pielgrzymki, 

a uczestnicy mogą dotrzeć do celu jednym 

z wielu szlaków. Droga oznaczona jest 

muszlą św. Jakuba, która jest także sym-

bolem pielgrzymów i żółtymi strzałkami. 

Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga św. 

Jakuba jest jednym z najważniejszych chrze-

ścijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok 

szlaków do Rzymu i Jerozolimy. Długość 

wielkopolskiej Drogi św. Jakuba to 235 km. 

Najważniejsze miejscowości tej trasy to: 

Gniezno, Poznań, Leszno, Wschowa, Gło-

gów. Wielkopolska droga łączy się z drogą 

dolnośląską.                                    Anna Kreczmer
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KUPIĘ
grunt rolny

telefon:
531 998 690

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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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 

ZATRUDNIĘ
Parkieciarzy & Posadzkarzy

Przyjmę ucznia
do nauki zawodu

tel. 602-301-358

DU Ż A

BLACHARNIA-LAKIERNIA
poszukuje pracowników

n a  s t a n o w i s k a :
� Blacharz,
     � Lakiernik,
          � Mistrz Zmiany

Umowa o pracę, odzież robocza, 

profesjonalna hala

Kontakt:
61 86 07 705

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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FIRMA

� PIEKARZ
� MAGAZYNIER
� PRACOWNIK FIZYCZNY

PODANIE i CV
PROSIMY

PRZESYŁAĆ na ADRES:

PRACA@LIMARO.PL

lub DZWONIĆ

618 132 659

UWAGA! UWAGA!

ZATRUDNI

NA STANOWISKA:

OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIĘ kierowcę z kat.B Praca na te-

renie Polski na cały etat, lub teren Poznania 

i okolice na pół etatu, 6 dni w tygodniu, wy-

jazd w nocy z Mosiny. Kontakt 503-685-270.

SPRZEDAM nowy DOM w Sędzinku, 

5 minut do Buku w stanie surowym otwar-

tym. Powierzchnia domu 185 m2 na dział-

ce 827 m2. Cena do negocjacji 185 tys. zł. 

Zapraszam Ewelina tel. 507 808 370.

RESTAURACJA McDonald’s® w Kórniku 

przy ul. Poznańskiej85 zatrudni w pełnym 

i niepełnym wymiarze na stanowisko: 

PRACOWNIK RESTAURACJI. ZAKRES OBO-

WIĄZKÓW: przygotowywanie i sprzedaż 

produktów McDonald’s, uzupełnianie 

zapasów, utrzymywanie w czystości po-

mieszczeń, urządzeń, sprzętów, narzędzi 

i naczyń; prace porządkowe, utrzymywa-

nie w czystości pomieszczeń i sprzętów 

na sali restauracyjnej i w części sanitar-

nej; prace porządkowe w restauracji i na 

terenie zewnętrznym wokół restauracji. 

Zapraszamy również osoby niepełno-

sprawne. Prosimy o: przesłanie zgłosze-

nia przez stronę http://mcdonaldspraca.

com.pl/, bezpośrednie lub telefoniczne 

zgłoszenie się do restauracji 694496051.

JESTEM licealistką poszukującą pracy 

dorywczej, znam dobrze język angielski, 

jestem wysportowana (prace fi zyczne nie 

są problemem), opiekowałam się dzieć-

mi,jestem komunikatywna i odpowie-

dzialna, nie zniechęcam się.

LEGALNA praca dla opiekunów osób 

starszych na terenie Niemiec. Wymaga-

my znajomość j. niemieckiego oraz do-

świadczenie w opiece. T: 508 624 667. 

edyta.petryk@pmh.info.pl.

PILNIE kupię/wynajmę mieszkanie 

2 pok. i większe) lub dom w MOSINIE. 

603-399-552.

AGENCJA Pracy Beetsma Sp. z o.o. poszu-

kuje osób chętnych do pracy przy wykłada-

niu towaru oraz na kasie w Komornikach. 

Oczekiwania: książeczka zdrowia dla celów 

sanitarno-epidemiologicznych, praca od 

zaraz. Tel. 508569202. Nr rej APT 5169.

ZATRUDNIĘ pomoc domową, tel. 506-

183-122.
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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
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SOLID SECURITY Sp. z o.o.
- jedna z największych fi rm

z branży ochrony w Polsce

poszukuje kandydatów na stanowisko:

PRACOWNIK OCHRONY
Miejsca pracy: Gądki, Żerniki, Robakowo

Wymagania:

� Niekaralność
� Dyspozycyjność
�  Mile widziane doświadczenie

na podobnym stanowisku

Zachęcamy do aplikowania kandydatów

z orzeczeniem o niepełnosprawności

Osoby zainteresowane ofertą prosimy

o wysłanie CV (z dopisaną klauzulą) na adres:

rekrutacja.poznan@solidsecurity.pl

lub kontakt telefoniczny  665-102-572, 61-659-03-60

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