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list do redakcji GMP
List ten można potraktować jako rozpaczliwy apel mieszkańców bloku, byłego hotelu dla pielęgniarek przy puszczykowskim
szpitalu do… ludzi dobrej woli. Bo na nasze prawo i przepisy chyba nie mogą już liczyć. Czy znajdzie się ktoś, kto będzie ich bronił? Czy mogą liczyć na zwykłą ludzką przyzwoitość?
Budynek został wybudowany w 1975 roku, jako hotel pracowniczy
oddano go do użytku w r. 1981. Na parterze mieściła się portiernia,
każdy wchodzący do hotelu musiał zostawić dowód osobisty (odwiedziny były dozwolone do godz. 23). Był też zeszyt, zwany przez
mieszkańców „kapownik”, prowadzony na życzenie kierownictwa.
Z powodu wpisów w tym zeszycie często mieliśmy nieprzyjemności...
Początkowo mieszkania użytkowaliśmy bezpłatnie, potem musieliśmy już za nie płacić, ale nie były to wysokie koszty. Sami dbaliśmy
o swoje mieszkania, robiliśmy na własny koszt remonty. Meldowano
nas na pobyt czasowy, na okres 5 lat.
Wszystko zmieniło się na naszą niekorzyść po przejęciu szpitala
przez obecną spółkę, w której 100 procent udziału ma Starostwo Poznańskie. Zlikwidowana została portiernia, budynek jest otwarty, bez
żadnych zabezpieczeń typu domofon. Boimy się o nasze bezpieczeństwo i nasze mieszkania.
Na dzień dzisiejszy mieszkają tutaj rodziny z dziećmi, matki samotnie wychowujące dzieci, emeryci, renciści, personel szpitala, są też
mieszkańcy, których mieszkania opłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Kiedy weszła obecna spółka szpital był zadłużony wobec pracowników. Chcąc mieć pracę i ratować szpital podpisaliśmy umowę przedsądową i zrzekliśmy się odsetek z tytułu zadłużenia – ok. 7000 zł od
pracownika. Szpital spłaty rozłożył na dogodne dla siebie warunki
– było to słynne 203 zł. Umowy najmu mieszkania od tego momentu
mamy już podpisane tylko na rok, z czasowym meldunkiem także na
rok. Co roku przedłużano nam umowy, zmieniając warunki i często
podnosząc opłaty.
Remonty w mieszkaniach wykonujemy i finansujemy sami, założyliśmy liczniki na prąd, wodę ciepłą i zimną. Obecnie płacimy 14 zł
za metr kwadratowy, tj. 590 zł za mieszkanie. Czynsz jest wysoki i nie
zawiera w sobie żadnych dodatkowych opłat – osobno płacimy przez
cały rok za ogrzewanie (189 zł miesięcznie). Woda ciepła kosztuje nas
29,50 zł za 1 metr sześcienny, zimna 4,36 zł i ścieki 7,54. Prąd kosztuje
0, 48 zł za kWh, wywóz śmieci plus winda 18,73 zł od osoby. Płacimy
też za parking – 60 zł miesięcznie. Ponad 1200 zł miesięcznie to opłaty,
z czego 590 zł to czynsz dla spółki – nikt nie chce nam udzielić informacji na co przeznaczone są te pieniądze (to 41 tys. zł. miesięcznie).
Budynek jest w fatalnym stanie – wymaga wzmocnienia fundamentów (blok się przechyla):
- w elewacji zewnętrznej są szczeliny między płytami do uzupełnienia, pękają ściany, sufity, ocieplenie budynku,
- potrzebna jest wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych (pękają
tury, zalewają nasze mieszkania),
- potrzebna jest wymiana okien, które wypadają z futryn i już się nie
otwierają,
- trzeba wymienić windy, które często się psują (zgodnie z przepisami UE wszystkie stare windy powinny być wymienione),
- winna też być wymieniona cała instalacja i sieć elektryczna.
W sierpniu 2013 r. dowiedzieliśmy się o planach sprzedaży naszych
mieszkań. Pan Starosta poznański poszukuje 30 mln zł na budowę
bloku operacyjnego i planuje spieniężyć mieszkania w naszym bloku i
planuje sprzedać grunt wokół szpitala na działki pod budowę domów
jednorodzinnych.
Napisaliśmy pismo z prośbą o spotkanie. Na spotkaniu z wiceprezesem i dyrektorem – było to 2 września 2013 r. – dowiedzieliśmy się,
że do końca roku mamy mieć te same warunki najmu, a od nowego
roku 2014 musimy się zdeklarować na wykup mieszkania po 2500zł za
metr kw. lub, jeśli będą inni chętni będziemy musieli je opuścić.
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Zebranie miało charakter bardziej zastraszający niż informacyjny...
W w/w celu zostały założone trzy spółki inwestycyjne (dlaczego
trzy?). Spółka Puszczykowo Real Estate Investment z o.o. przejęła działkę z naszym blokiem oraz grunty na sprzedaż wokół szpitala i stała się
administratorem naszego budynku.
Poprosiliśmy o pomoc naszego Burmistrza Puszczykowa, byliśmy
na rozmowie i napisaliśmy odpowiednie pismo. Niestety, jesteśmy
zawiedzeni jego postawą wobec naszego problemu. Odpowiedź na
pismo dostaliśmy dopiero po naszym monicie. Na drugie pismo proszące o spotkanie pana Burmistrza i pana Starosty z nami nie mamy
do dzisiaj odpowiedzi (minął rok).
11 października 2013 r. dowiedzieliśmy się, że nasz budynek hotelowy został przekształcony na budynek mieszkalny. Wiemy, że straż
pożarna miała uwagi, ponieważ budynek ten nie spełnia warunków
budynku mieszkalnego, chodziło o brak kuchni (są to pokoje hotelowe z łazienkami), o piwnice, które są za niskie, kotłownię, chyba także
o wentylację oraz drzwi ewakuacyjne, które są na stałe zamknięte od
strony pomieszczeń przychodni lekarza rodzinnego. Byliśmy wtedy
też na spotkaniu (audycji) w radiu Merkury z udziałem pana Starosty
i pani Prezes szpitala, mieszkańca Puszczykowa i naszych przedstawicielek.
Po tych interwencjach wszystko przycichło, dostaliśmy umowy najmu do 31.10.2014 r. na dotychczasowych warunkach. W międzyczasie
prezes spółki wystosował do nas pisma, zachęcając do zakupu mieszkań, zawiązaniu wspólnoty mieszkaniowej oraz zaoferował pomoc
w uzyskaniu kredytu i rozpoczęciu remontu. Szkoda, że przy tak wysokim czynszu wcześniej nie pomyślano o remoncie! Zabrakło jednak
informacji o stałych opłatach po wykupie mieszkań – dojdzie przecież
fundusz remontowy i spłata kredytu.
1 września 2014 r. dostaliśmy pisma i dwie deklaracje kupna lub dalszego najmu naszych mieszkań. Dołączono też pismo z ofertą pomocy na usługi notariusza w preferencyjnych cenach, uzyskanie kredytu
na korzystnych warunkach w GBS Mosina lub Alior Banku. Proponowana cena wyniosła 2300 zł za metr kw.
Wielu mieszkańców nie stać na wykup, nasze pensje są niskie, mamy
różne zobowiązania. Chcemy rozmawiać z Zarządem. Obecnie według ankiety na 60 mieszkań tylko jedna osoba zadeklarowała wykup
na takich warunkach, a 9 osób wyraziło chęć zakupu, ale po niższych
cenach od 1000 do 1500 zł za m. kw. lub dalszy wynajem. Natomiast
44 osoby zadeklarowały dalszy wynajem.
Nie wiemy jak potoczą się nasze losy, szukamy rzeczoznawcy, który
za symboliczną opłatą zechciałby nam pomóc oraz prawnika, który
nie boi się negocjacji z prawnikiem spółki.
Większość z nas jako personel szpitala pomaga mieszkańcom Puszczykowa, Mosiny i okolicznych gmin. Mamy wśród Was przyjaciół,
bliskich znajomych, stałych pacjentów. Dlaczego kosztem osób zawsze mniej zamożnych, które ciężko pracują i odpowiadają za ludzkie
zdrowie i życie mają zarabiać spółki? Jesteśmy w Unii, można starać
się o dofinansowania, kredyty (chyba, że to już było i nie wiadomo na
co poszło – brak gospodarności?). Bank w Mosinie oferuje kredyt na
sumę 97.000 zł rozłożony na 25 lat. Raty wynoszą 650 zł miesięcznie.
Po 25 latach spłacimy 190.000 zł.
Czy będzie na to stać mieszkańca emeryta (ze względu na wiek
i niską emeryturę), albo samotne matki wychowujące dzieci, które zarabiają w szpitalu 1900 zł, z czego ponad 1000 zł kosztuje je obecnie
mieszkanie i nie mają poza tym żadnych innych dochodów? Czy, jeśli
tacy ludzie nie wykupią mieszkań, bo dla nich to nierealne, mają żyć ze
świadomością, że czeka ich los bezdomnych? Czy po tylu latach pracy
dla szpitala można tak nas potraktować?
Podpisali przedstawiciele mieszkańców
(personalia do wiadomości redakcji)
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Wraca sprawa mieszkań w bloku
przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie. Czy można tak traktować mieszkańców, którzy od wielu lat płacą duże
czynsze za wynajmowane lokale?

Po pierwsze ludzie…

ostatnim czasie powróciła z nowym wydźwiękiem sprawa mieszkańców bloku (byłego hotelu dla pielęgniarek) przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie. Było o niej głośno kilka
miesięcy temu, po czym zapadła cisza.
O uciszeniu zdecydował zapewne szum
medialny, artykuły w lokalnej prasie oraz
audycja w radio Merkury. Niestety niedawno sprawa na nowo się uaktywniła.

Jak się dowiedziałem od osób zaangażowanych, każdy mieszkaniec dostał
ofertę kupna. Większość osób nie posiada
funduszy na wykup swoich lokali, w których mieszka z rodziną. Spółka zaproponowała wynegocjowane udogodnienia,
jak „notariusz w preferencyjnych cenach”
czy „możliwość uzyskania kredytu na korzystnych warunkach w Gospodarczym
Banku Spółdzielczym w Mosinie lub
w Alior Banku w Poznaniu”. Warto jednak
zadać pytanie, jak osoby nie zarabiające

na budynek, który od lat nie przechodził
generalnych remontów. Mieszkańcy mówią, że większość instalacji nadaje się do
wymiany. W lokalach – wedle relacji – nie
ma podstawowych pomieszczeń, takich
jak kuchnia (!), więc wymagają one dużych nakładów inwestycyjnych.
Jako radny muszę bronić interesów
mieszkańców naszej miejscowości. Spółka wysyłająca pisma jest pośrednią własnością Starostwa Powiatowego w Poznaniu, czyli samorządu. Samorząd to

Mieszkańcy budynku dostali dokumenty z datą 1 września 2014 roku od
„Puszczykowo Real Estate Investment
SP. Z O.O.” z tytułem: „Informacja o zamiarze zbycia prawa własności lokalu
mieszkalnego”. Dalej czytamy: „Działając w imieniu Puszczykowo Real Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puszczykowie
(dalej Spółka), niniejszym informuję
iż Spółka ogłasza zamiar zbycia prawa
własności lokalu mieszkalnego wraz
z współwłasnością nieruchomości gruntowej”.
Przedmiotem sprzedaży ma być blok
zamieszkały przez kilkadziesiąt rodzin.
Z relacji wiadomo, że w obiekcie mieszka
wiele osób pracujących w szpitalu. Jednak są również mieszkania socjalne, opłacane przez miasto Puszczykowo.

dużo, ale pracujące ciężko w pobliskim
szpitalu, mają udźwignąć tak duże zobowiązanie finansowe?
Mieszkańcy zapraszani są do złożenia „deklaracji intencji nabycia lokalu”.
Jednak spółka sobie zastrzegła prawo
„do odmowy przyjęcia deklaracji intencji nabycia w/w lokalu bez podawania
przyczyny do dnia 30 listopada 2014”.
Czy tak można traktować mieszkańców,
który od wielu lat płacą duże czynsze za
wynajmowane lokale? Uważam, że każdy
powinien być traktowany z szacunkiem.
Zwłaszcza osoby, które są długoletnimi
klientami oraz posiadają silną więź emocjonalną ze swoim miejscem zamieszkania. Cena wyznaczona za metr kwadratowy wynosi 2.300 zł (tyle samo co 1 m.
kw. używanego mieszkania w centrum
Poznania). Jest to bardzo duża suma jak

wszyscy ludzie – nie powinien traktować
swoich obywateli jak klientów wolnorynkowych. Uważam, że należy wziąć
pod uwagę wkład wniesiony w lokalną
społeczność poprzez pracę w szpitalu.
Jednak przede wszystkim powinien być
uwzględniony wkład w postaci czynszów płaconych niekiedy przez wiele
lat, a które nie zostały wykorzystane
– wedle relacji – na remont budynku.
Miejmy nadzieję, że podmioty, które zajmują się administracją budynkiem, wypracują kompromis z mieszkańcami i będą
w dialogu rozwiązywać problemy. Nie
można traktować tych ludzi jak petentów, którym odmawia się - „bez podania
przyczyny”. Po pierwsze ludzie – taka zasada powinna obowiązywać.
Maciej Krzyżański
radny Rany Miasta Puszczykowa
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ASPIRANT LESZEK WOJTKOWIAK Z KOMISARIATU POLICJI W MOSINIE ZAJĄŁ III MIEJSCE W KONKURSIE
NA NAJLEPSZEGO DZIELNICOWEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ZA ROK 2013

K

ryterium przyznania tego wyróżnienia jest m.in. wzorowe i wyjątkowo
sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych. Ponadto w ocenie brano pod
uwagę działalność społeczną i współpracę
z samorządem oraz opinię Gminy.
Warto zaznaczyć, że za 2012 rok
asp. Wojtkowiak w tym samym konkursie zajął miejsce drugie. Uczestników
konkursu na najlepszego dzielnicowego
typują komendanci poszczególnych komisariatów w powiecie, konkurencja jest
więc duża. Najlepszym na terenie powiatu poznańskiego okazał st. sierż. Jarosław
Łopatka z Czerwonaka, drugie miejsce
zajął mł. asp. Wiesław Wrona z Pobiedzisk.
Nagrody laureaci konkursu odebrali 18 lipca w Komendzie Miejskiej w Poznaniu podczas uroczystości inaugurujących obchody
95 rocznicy powstania Polskiej Policji, (przypadającej na dzień
24 lipca).
Asp. Wojtkowiak jako policjant pracuje w Mosinie od 1999 r.,
a od 2010r. jest dzielnicowym rejonu tzw. „Zawarcia”, czyli 12 miejscowości położonych na wschód od rzeki Warty (m.in. Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, Czapury, Babki, Daszewice).
W swojej służbie styka się z wieloma sprawami i problemami
mieszkańców. Nie zawsze rozwiązanie ich leży w gestii policjanta.
Zdarza się, że odbiera telefony z prośbą o interwencję, bo komuś
przeszkadza szczekanie psa lub głośna muzyka, albo krzaczek wyrastający zza płotu sąsiada... Doradza wtedy, co należy zrobić.

jakimś miejskim targowisku i z tego żyją.
Jest to ich sposób na życie. Uważają, że nie
warto iść do pracy za dwa tysiące zł, jeśli w
jeden dzień można zarobić więcej...
Dużo mamy takich zatrzymań, także na
gorącym uczynku. Mieliśmy przypadek
chłopaka i dziewczyny, którzy okradli kilka
sklepów w okolicznych gminach, a wpadli
w Mosinie.
Wśród złodziei sklepowych są też ludzie
starsi, kradną głównie kosmetyki do dalszej
odsprzedaży.
Asp. Wojtkowiak utrzymuje ścisłe kontakty ze szkolnymi pedagogami. Podkreśla
m.in. dobry kontakt z p. Izą Potocką ze szkoły w Czapurach.
– W razie potrzeby jeżdżę do szkoły z prelekcją, mamy tam zespół
zajmujący się sprawami dla nieletnich. W Czapurach, w związku
z rozbudową Osiedla Leśnego palącym problemem jest obecnie
kwestia poruszania się dzieci na drodze. Napisałem pismo do Starostwa o wybudowanie przejścia dla pieszych, które jest tam bardzo potrzebne. Dzieci z tego osiedla, (które liczy już ok. dwa tysiące
mieszkańców) żeby dojść do szkoły muszą przejść przez ruchliwą
i niebezpieczną drogę powiatową. Ograniczenie do 40 km na godzinę nie wystarczy. Zwłaszcza teraz, kiedy nośność mostu po remoncie zwiększy się i pojadą tamtędy tiry. To z pewnością zagrozi
bezpieczeństwu, bo droga hamowania tira jest dłuższa. Udało się
powiadomić odpowiednie instytucje, ale z tego co wiem jest jeden
problem – finansowy...

Jak bronić się przed złodziejami?
– Wielu zdarzeń można byłoby uniknąć, gdyby ludzie baczniej
obserwowali otoczenie, wiadomo, że najlepszym alarmem jest sąsiad, wyjaśnia asp. Wojtkowiak. – Trzeba zwracać uwagę na obce
osoby kręcące się w pobliżu naszych domostw. Czasem warto zapisać numer rejestracyjny obcego samochodu, parkującego w pobliżu, bo nieraz, (kiedy dojdzie do przestępstwa) okazuje się to cenną
informacją dla policji.
Bardzo często na terenie naszej gminy dochodzi do kradzieży
w sklepach. Kto kradnie najwięcej?
– Osoby młode. Kradną najczęściej alkohol i towar nadający się
do dalszej odsprzedaży, mówi policjant. – Zdarza się, że zatrzymujemy sprawców np. z Kołobrzegu, którzy podróżują po kraju
i w danej miejscowości kradną tylko raz. Potem towar sprzedają na

Problemem dla mosińskiej policji
jest brak numerów na posesjach
– Kiedy wybuchnie pożar – dym widać z daleka i straż pożarna
bez trudu znajduje to miejsce. Pogotowie ratunkowe też na ogół
nie ma z tym kłopotu, bo najczęściej ktoś, kto je wezwał stoi przed
domem. Gorzej jest z nami, po zawiadomieniu o awanturze, często
anonimowym nikt nie chce się ujawniać, szukamy wtedy i błądzimy, jeśli nie widać numeru. Albo po telefonie typu: widzę złodzieja
jak wchodzi przez okno do domu w budowie... Warto oznakować
wszystkie posesje, także w budowie. Na tych ostatnich wystarczy
farbą namalować na budynku duży numer, potem po położeniu
elewacji umieścić już właściwe oznakowanie. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że w wielu wypadkach można byłoby uniknąć
kłopotów, gdyby numery ich posesji były dobrze widoczne.
Nietrzeźwi kierowcy - plaga naszych czasów
– Wielokrotnie zatrzymujemy te same osoby. Rekordziści (po
10 razy) idą do więzienia, wychodzą i dalej jeżdżą po pijanemu. Są
niereformowalni… Niektórzy wcale nie mają prawa jazdy i nigdy
go nie mieli. Ale nie zawsze są to alkoholicy, lecz ludzie na stanowiskach, przekrój całego społeczeństwa. Piją „tylko” wino do obiadu
czy drinka z żoną...
Co jakiś czas przeprowadzamy w gminie akcję trzeźwość, zatrzymujemy wtedy od rana kierowców „na kacu”, którzy jadą do pracy
po upojnym weekendzie.
Policyjne telefony alarmowe czynne całą dobę:
997 i 500 107 120 (bezpośrednio do patrolu interwencyjnego).
E.B.
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Kiełbasa sportowo- widowiskowa
O

sytuacji finansów publicznych Puszczykowa napisano już
sporo. Opozycja, którą przyszło mi reprezentować uważa,
że nie jest ona zbyt dobra. Zadłużenie, które przed czterema laty
wynosiło ok. 13,5 mln zł zmniejszyło się nieznacznie i wynosiło
na koniec ub. roku ok. 13,05 miliona zł. Równocześnie deficyt
budżetowy na ten rok wynosi ponad 4 miliony złotych, co dla
skromnego puszczykowskiego budżetu oznacza około 13%.
To są fakty, a ich interpretacja uzależniona jest oczywiście od
punktu widzenia. Obecne władze miasta oceniają te fakty pozytywnie, a opozycja przeciwnie. Ocenę pozostawiam każdemu
z mieszkańców. Równocześnie trwa kampania wyborcza, która
często oznacza licytowanie się, obiecywanie rzeczy niemożliwych do realizacji.
Taką niemożliwą do realizacji obietnicą wydaje się pomysł
wybudowania hali sportowo-widowiskowej. Kilka miesięcy
temu pojawił się pomysł budowy takiej hali kosztem 7 milionów złotych. Ten pomysł p. burmistrza A. Balcerka zniknął tak
szybko, jak się pojawił. Nawet osoby starające się na bieżąco
monitorować to, co dzieje się w mieście nie potrafią dać jasnej
odpowiedzi, dlaczego tak się stało. Pewno uznano, że miasta na
taki wydatek nie stać. Minęło kilka miesięcy, wybory za pasem
i pojawił się nowy pomysł. Bez informowania szerokiego grona
mieszkańców odbyło się posiedzenie połączonych komisji Rady
Miasta, na którym przedstawiono trzy koncepcje hali sportowowidowiskowej. Szacunkowy koszt hali to, bagatela, ok. 10 milionów złotych. Co więcej, nieliczni obecni na sali obrad mieszkańcy dowiedzieli się, że miasto stać na taką inwestycję. Jeszcze
kilka miesięcy temu, kiedy rodzice dzieci SP nr 1 prosili o wybudowanie łącznika między szkołą a istniejącą salą sportową, aby
zimą zgrzane dzieciaki po lekcjach WF nie musiały wychodzić
na zewnątrz, nie było na to środków w wysokości jak szacowano
ok. 200 tys. zł. Dziś znalazło się 10 milionów na budowę nowej
hali. Realizacja tej inwestycji oznaczałaby rozbiórkę obecnej hali
przy SP nr 1, powstanie nowego obiektu, który mógłby pomieścić ok. 300 widzów oraz przy tej okazji, likwidację boiska sportowego przy szkole nr 1. Na tym miejscu powstać ma gigantyczny parking. Kolejny w centrum miasta. Przestajemy być miastem
ogrodów, a zaczynamy być miastem parkingów.
Czy taka hala jest potrzebna czy nie, głosy jak zawsze będą
podzielone. Oczywistą sprawą jest i nawet obecne władze nie
zaprzeczą temu, że w kasie miasta nie ma owych 10 milionów
na tę inwestycję, tak jak kilka miesięcy temu nie było 7 milionów
(swoją drogą koszt wzrósł w ciągu kilku miesięcy o 3 miliony –
jaki będzie za rok?). Aby ją zrealizować, trzeba byłoby zadłużyć

się na kolejne miliony. Jeśli ten dług dodać do już istniejącego,
to wyniesie on pewno 20 milionów złotych.
Przypomnieć czytelnikom należy, że budżet Puszczykowa to
trochę ponad 30 milionów. Wzrośnie równocześnie koszt obsługi zadłużenia i osiągnie pewno ok. 1 milion złotych rocznie.
Milion złotych, które oddamy bankom zamiast przeznaczyć na
budowę ulic. Faktem jest również, że powstać miałby kolejny
obiekt sportowy, do którego tak, jak wszędzie na świecie trzeba
będzie dopłacać. W różnych miastach do podobnych obiektów
dopłacać trzeba inne kwoty, ale generalnie waha się to rocznie
od 0,5 do 1 miliona złotych. Nawet w optymistycznym wariancie to na Puszczykowski budżet kwota ogromna. Pół miliona to
średni koszt wybudowania ulicy w naszym mieście.
Kolejny fakt to ten, że kilka miesięcy temu podpisało Miasto
30 letnią umowę z dzierżawcą części terenu MOSiR. Dzierżawca
w umowie zobowiązał się, że do połowy 2015 roku wybuduje wielofunkcyjną halę w centrum miasta. Skoro tak, to po co
władze miasta, które umowę tę na koniec 2013 roku podpisały
teraz robić chcą temu inwestorowi konkurencję? Jeszcze kilka
miesięcy temu, kiedy krytykowaliśmy niektóre zapisy umowy z
inwestorem, uznawani byliśmy za przeciwników tej inwestycji.
Dziś wydaje się, że to władze miasta najbardziej chcą inwestorowi zaszkodzić. Jak podkreśliłem powyżej, niektóre zapisy umowy nam się nie podobały, ale skoro już ją podpisano, to miasto
nie powinno przeszkadzać inwestorowi w realizowaniu jego
planów. Nie powinno mu szkodzić. A taka konkurencyjna hala
wybudowana ze środków miejskich, do której miasto będzie
dopłacać to wyraźne działanie na jego niekorzyść. I pozostaje
pytanie: po co dwie hale w centrum miasta?
Wypada wierzyć, że ta hala to tylko kiełbasa wyborcza, która
zniknie tak szybko, jak się ją przygotowało. Bo jeśli ktoś chciałby ją rzeczywiście zrealizować, oznaczałoby to kolejne długi
przeznaczone na kolejną w Puszczykowie halę. A chyba innych,
wydaje się bardziej potrzebnych inwestycji w naszym mieście
nie brakuje. Czy miasto, gdzie pewno połowa ulic to zwykłe nieutwardzone klepisko, gdzie brak chodników sprawia, że nawet
po małym deszczu łatwo w błocie zostawić buty, do którego
komunikacją publiczną po godzinie 23.00 nie można dojechać,
a którego całe połacie są w praktyce komunikacji publicznej
pozbawione, rzeczywiście stać na zabawkę za 10 milionów, do
której co rok trzeba będzie dopłacić?
Krzysztof J.Kamiński
Kandydat na burmistrza KWW
„Odświeżmy Puszczykowo”

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH - Piotr Wojnowski
Puszczykowo, ul. Lipowa 10 (wjazd od szosy 430 Poznań-Mosina)
tel. 61 81 3 32 26, kom. 602 805 672
www.szkolka-wojnowski.pl

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

NOWOŚCI W OFERCIE:
 dział „bonsai do ogrodu” (niwaki)
 specjalizacja żywopłoty
 pielęgnacja ogrodów
Sprzedaż w dni powszednie od 9 do 17
w soboty od 9 do 14

reklama

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Skąd wziął się pomysł stworzenia w Mosinie
dyktanda dla leworęcznych?
Pani Lucyna Jakś od kilkunastu lat pracuje w Mosińskiej Bibliotece Publicznej. Organizuje ciekawe formy pracy i popularyzacji czytelnictwa dla dzieci z mosińskich szkół i przedszkoli. Dzięki jej pomysłowi i zaangażowaniu w Gminie Mosina każdego roku w listopadzie odbywa się Dyktando dla leworęcznych. O swojej pasji, zainteresowaniach i marzeniach
zgodziła się opowiedzieć Sarze Wojciechowskiej i Marcinowi Mielcarkowi, uczniom klasy VI a z Zespołu Szkół w Krośnie
(Klub Młodego Dziennikarza).
Klub Młodego Dziennikarza: – Chcielibyśmy zadać Pani kilka pytań dotyczących pracy w bibliotece. Wiemy, że Pani
pracuje tutaj od dawna...
Lucyna Jakś: – W Mosińskiej Bibliotece
pracuję od piętnastu lat.
– Czy ta praca satysfakcjonuje Panią?
Podoba się Pani? Była Pani marzeniem?
– Tak, podoba mi się. W latach siedemdziesiątych, kiedy ja chodziłam do szkoły
podstawowej, to była taka odskocznia od
szarości. Zawsze lubiłam chodzić do biblioteki. No i tak się stało, że ta praca mnie
złapała (śmiech). Tak. To praca, w której się
spełniam i bardzo ją lubię.
– Czy teraz dzieci wypożyczają więcej
książek niż wtedy, gdy zaczęła tu Pani
pracować?
– Nie. Mnie się wydaje, że mniej. Starsze
dzieci, gimnazjaliści, wypożyczają głównie lektury. Jest taka prawidłowość, że
osoby, które od dziecka z rodzicami lub
z dziadkami chodziły do biblioteki, które
mają już ten nawyk czytania od małego,
te osoby kochają książki, one przychodzą
później już same. Natomiast dzieci, które
nie poświęcają czasu na czytanie, wiadomo, że potem nie będą zbyt wiele czytać...
To taka prawidłowość.
– Jak wyglądał oddział dla dzieci
piętnaście lat temu? Nie było komputerów.
– To było bardzo małe pomieszczenie – wydzielone miejsce w oddziale dla
dorosłych na końcu sali...Dosłownie siedem regałów książek, było bardzo mało
miejsca. A teraz zobaczcie: mamy trzy
pomieszczenia, gdzie spokojnie mogę
zmieścić i dwadzieścia dziewięć osób,
i osób piętnaście, gdzie mogę robić różne
rzeczy dla dzieci.
– Ile jest wszystkich książek w bibliotece?
W oddziale dla dzieci - około 14 tysięcy.
– Oddział dla dorosłych jest o wiele
większy. Ile tam jest książek?
– Ponad 45 tysięcy. Staramy się kupować

to, co polecają czytelnicy, aby każdy znalazł
coś dla siebie.
– Była Pani zaskoczona zmianami w
bibliotece, gdy wprowadzono komputery?
– Oczywiście.
– Jest Pani za komputeryzacją bibliotek?
– Tak, to jest spore ułatwienie. Kiedyś były
katalogi kartkowe, znalezienie książki trochę trwało. W naszych filiach nadal tak jest.
Teraz po prostu wystarczy sekunda i już jestem na koncie czytelnika. Mogę zobaczyć,
co wypożyczył, ile książek przeczytał, gdzie
jest akurat szukana książka.
– Jak Pani myśli, czy biblioteki za pięćdziesiąt lat będą istniały?
– Mnie się wydaje, że biblioteka zostanie,
bo jednak ludzie przyzwyczaili się do papierowej książki, mimo że jest ta cała komputeryzacja...
– Oraz audiobooki i te inne rzeczy...
Książka czytana w tablecie czy w Internecie to nie to samo. Książka, taka tradycyjna, to jest dotyk, zapach i odczucia.
– Tak, po prostu książkę się czuje. Ja za-

chwycam się książką współczesną, kolorowe okładki, bogate albumy są teraz pięknie
wydawane. Kiedyś tak nie było, książki były
szare.
– Mieliśmy okazję zobaczyć taką książkę. Trzeba było na okładce nakleić tytuł oraz autora. Ale nawet nowe książki
mogą się zniszczyć, jeśli są źle wykonane.
– Oczywiście, teraz właśnie te książki są
takie. Trzy osoby przeczytają i już książka
się niszczy.
– Zdarza się Pani przeczytać książkę
z tej biblioteki?
– Tak. Przepadam za biografiami. Nie lubię fantastyki, nie czytam jej. Natomiast, jak
byłam w waszym wieku, czytałam książki
obyczajowe, książki o tematyce wojennej
czy podróżnicze.
– Czy każdy może sobie wyrobić kartę do biblioteki? W jakim wieku dziecko
może tutaj założyć kartę?
– Już od czterech, pięciu lat można spokojnie przyjść z mamą i zapisać się. Koszt
to tylko 5 zł za założenie karty komputerowej. Wszystkie formalności wypełnia
rodzic. Trzeba spełnić tylko jeden wa-
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sna też mogły spróbować. No i tak było do
szóstej edycji, bo od niej zdecydowaliśmy,
że możemy rozszerzyć to na całą gminę.
W tym roku dyktando nie będzie tylko
gminne, ale też powiatowe.
– Z roku na rok jest coraz więcej chętnych, to sukces...
– Tak! Teraz konkurs rozrósł się do powiatu. W tym roku w listopadzie odbędzie się
pierwszy konkurs powiatowy. Organizatorami są biblioteki z całego powiatu. Jest ich
17. Każda z nich przeprowadzi eliminacje,
a finał odbędzie się 21 listopada w Mosińskim Ośrodku Kultury. Prawdopodobnie
gościem specjalnym tej edycji będzie prof.
Grzegorz Króliczak z Wydziału Psychologii
UAM w Poznaniu, który przeprowadzał badania psychologiczne takich ludzi.

runek – być zameldowanym na terenie
Gminy Mosina.
– Czy są takie osoby, które przychodziły do tej biblioteki jako małe dzieci i
dzisiaj przychodzą jako dorosłe osoby?
– Tak, jest wiele takich osób, które przychodziły do mojego oddziału jako dzieci.
Potem zaczęły przychodzić do działu dla
dorosłych. Teraz są studentami, albo już
je skończyły i korzystają z naszego księgozbioru.
– Czy na kartę z tej biblioteki można
wypożyczać książki z pododdziałów?
– Tam obecnie karta nie jest możliwa
do użycia, ponieważ wszystkie nasze filie
wprowadzają dopiero cały swój księgozbiór do komputerów. Jak skończą – będzie
można pożyczać książki komputerowo.

– A teraz pytanie z innej beczki: skąd
u Pani wziął się pomysł stworzenia Dyktanda dla leworęcznych? Co Panią do
tego skłoniło?
– Wiedziałam, że o to zapytacie. (śmiech)
Kiedyś w listopadzie odbywały się ogólnopolskie dyktanda w Katowicach. Prowadziła je redaktor Polskiego Radia, pani
Krystyna Bochenek, która już niestety nie
żyje. Ona wymyśliła to dyktando. Ja kiedyś
oglądałam przekaz telewizyjny właśnie
z tego dyktanda. Pomyślałam, że można by
zrobić coś podobnego w bibliotece, ale dla
mniejszej części społeczeństwa. I wtedy pomyślałam o leworęcznych i tak się zaczęło.
Pierwsze dyktando odbyło się w 2005 roku
dla dzieci z Mosiny. W tym roku mamy mały
jubileusz, bo odbędzie się 10 edycja dyktanda dla dzieci z Mosiny.

– Poza tym leworęcznych jest o wiele
– Czy mniejsze filie mają mniej ksią- mniej.
– To są ludzie, którzy jakby nie było są
żek?
– Tak. Czytelnicy, którzy tam książki nie inni, bo piszą lewą ręką, prawda? Pierwsze
znajdują, często przychodzą do nas. I u nas trzy dyktanda były tylko dla Mosiny. Potem
zaprosiłam waszą szkołę, żeby dzieci z Krozakładają kartę i tu wypożyczają.
REKLAMA

Doktor
nauk przyrodniczych

KOREPETYCJE

udziela lekcji:
 biologii
 chemii
 biochemii
na wszystkich
poziomach nauczania

z matematyki
i fizyki
na wszystkich
poziomach
nauczania

Tel. 601 947 721

Tel. 601 757 522

– I będzie więcej emocji?
– Tak. W ogóle będzie nowa nazwa: ,,Powiatowy Mistrz Ortografii”. Będą atrakcyjne
nagrody..., ale nie mogę zdradzić jakie.
– Czy w bibliotece są książki, których
nie można wypożyczać?
– Są takie książki. Oczywiście można je
wypożyczyć na sobotę i niedzielę, ale trzeba je oddać w poniedziałek. Takie książki
należą do ,,Księgozbioru podręcznego”.
Bardzo ciekawą rzeczą jest regał, który stoi
przy wejściu do biblioteki. To tam można
zostawić niepotrzebne książki z domu, by
inni mogli je zabrać i poczytać. Jest on bardzo oblegany, ponieważ ludzie przynoszą
wiele książek.
– Co Pani myśli o ,,Bookcrossingu”?
Czy to jest dobry pomysł?
– To jest świetny pomysł. Ten regał to taki
,,Bookcrossing”.
– Czy są książki, które po ekranizacji
czytelnicy częściej wypożyczają?
– Tak. Był ,,boom” na Harrego Potera lub
na ,,Eragona” czy ,,Zmierzch”. Od razu po
ekranizacji jest szał. Wszyscy chcą tę książkę
wypożyczyć, wszyscy chcą ją kupić. To jest
pewien rodzaj reklamy.
– Czy organizuje Pani spotkania z autorami i czy one przyciągają wiele osób?
– Tak, tak! Mieliśmy wiele spotkań z autorami piszącymi dla dzieci: Wiesławem
Drabikiem, Joanną Olech, Łukaszem Wierzbickim, a także po raz pierwszy w tym roku
bardzo ciekawe spotkanie z przedstawicielem poznańskiego wydawnictwa „Zakamarki” i jego książkami.
– Bardzo Pani dziękujemy za wywiad.
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kolei panu Janowi z Czempinia
trudno było przerwać, kiedy zaczął
mówić, a gadane miał jak nie wiem co.
– Panie Romanie, potrzebny mi jest
znowu jeden elegant na imieniny do
kolegi ze Śremu. Napiszemy mu na podstawce od spodu jakąś dedykację, to będzie miał ładną pamiątkę na długie lata.
Bo wie pan, koledze dać flaszkę jakąś
nawet i z tych drogich to i tak się wypije
i nic po niej, tylko ból głowy, a myślę, że
statuetka będzie stała i stała. Tego normalnie nie da się ani ugryźć ani zjeść, bo
nawet trudno byłoby czymś popić, ha,
ha, ha. Bo między zębami tylko drzazgi
by zostały i opiłków od mosiądzu na cały
miesiąc, co? Ha, ha, ha. Tak między nami
mówiąc, to już wszystko wiem, zaraz
panu tutaj wyłożę kawę na ławę, ha, ha.
Mianowicie opowiedział mi niedawno
jak przedwczoraj kolega Andrzej, który
jest mosiniakiem z urodzenia i mieszka

T

tutaj cały czas. Według jego opowieści
było tak, że przed wojną na rynku u was
w Mosinie mieszkał taki jeden facet, który
bardzo lubił się staromodnie ubierać i do
tego jeszcze miał niedzisiejsze maniery,
ale w pełni pasujące do niego. Panie, normalnie dzisiaj to po pracy człowiek jest
albo zupełnie zajechany, albo też leży na
czymś wygodnym, na przykład na kanapie i gapi się bezmyślnie na reklamy w telewizji. A on, proszę pana, kończył swoją
robotę, ubierał się starannie i spacerował
po rynku. Widzisz to pan, fraczek, cylinderek, rękawiczki, buty wypucowane na
glanc, spodnie odprasowane w kancik
idealnie, jak dandys staromodny, istny
elegant z Mosiny. A ta gracja, a ten szyk,
ten flegmatyczny, wręcz majestatyczny
krok, on, proszę pana, nie kroczył, tylko
stąpał, nie szedł, tylko płynął niemalże.
Aż miło było patrzeć, zatrzymywał się
niby doglądając wystaw w oknach po

rudno zachęcić przeciętnego czytelnika do sięgnięcia
po literaturę filozoficzną. Nie pomogą nawet zapewnienia, że przecież filozofia traktuje o rzeczach prostych, które dotyczą każdego. Wystarczy jednak odrobinę skupienia
i przy odpowiednim doborze lektur możemy zostać pięknie
zachęceni do zgłębiania myśli filozoficznej. Warto zacząć od
starożytności, konkretnie od Platona.
Autor ten jest także o tyle interesujący, że w sposób najciekawszy przybliża nam owianą legendą postać Sokratesa – pierwszego wielkiego filozofia, który
jednak nie zostawił po sobie
żadnego dzieła pisanego. Wiele jednak o samym Sokratesie
napisano i jak to bywa w humanistyce, do dzisiaj trwają
spory o jego postać. W doskonały sposób problemy te opisuje Ryszard Legutko w swojej
monumentalnej pracy „Sokrates”, będącej owocem dwudziestoletniego namysłu autora nad ateńskim filozofem. Na samym
początku książki autor stwierdza: „Napisanie książki o Sokratesie
jest dla historyka filozofii tym, czym dla aktora zagranie Hamleta
– wielką pokusą oraz życiowym wyzwaniem”. Praca to niebywale
mozolna – nie tylko trzeba było zapoznać się z dotychczasowymi opracowaniami dotyczącymi ateńskiego filozofa, ale przede
wszystkim z chirurgiczną wręcz precyzją oddzielić myśl Platona od samego Sokratesa. Już opanowanie tego problemu jest
zagadnieniem niezwykle ciekawym – detektywistyczne dociekanie połączone z powolnym „trawieniem” wielowymiarowych
i metaforycznych tekstów. Podobno, badając je po raz wtóry
odkrywał coraz to nowsze zagadnienia i dociekał tkwiących
w nich głębi. To jedna z ciekawszych cech myśli tamtych czasów:
jej bogactwo, które nieustannie odkrywać można na nowo, nigdy się nie nudząc.
Mnogość zagadnień myśli sokratejskiej, które porusza
w swoim dziele Legutko może przytłaczać czytelnika, lecz
trudno odmówić mu doskonałego usystematyzowania licznych problemów. Myśląc o Sokratesie warto przytoczyć
jego słynny sposób prowadzenia dialogów z przypadkowymi przechodniami. Sam twierdził, że on w danym temacie

drodze, wymieniał uprzejmie ukłony
ze znajomymi, ludzie mimo, że byli do
jego dziwactwa przyzwyczajeni, to nieraz zatrzymywali się, aby sobie na niego
popatrzeć, bo jego widok mógł cieszyć
oko każdego. Tak to było. Podobno żyją
jeszcze tacy, co go pamiętają. Trzeba tylko to jakoś ogłosić, wtedy może się ktoś
jeszcze zgłosi, bo mi się wydaje, że trzeba
działać szybko, bo to ostatni dzwonek.
Nie, proszę pana, to nie był żaden fryzjer,
tylko krawiec od męskich ubrań.
Roman Czeski

nic nie wie, lecz równocześnie tak naprowadzał swego rozmówcę, by sam odpowiedział sobie na zadany przez niego
problem. Strategia ta jednak była starannie ukartowana –
Sokrates manipulował rozmówcą i naprowadzał go na obmyślone przez siebie ścieżki, nierzadko ośmieszając przeciwnika
w rozmowie. Dostrzec tutaj można geniusz ateńskiego filozofa – ta strategia wydaje się spełniać wymagania podręczników traktujących o zdobywaniu uznania wśród innych
– docenić rozmówcę tym, iż pozwala mu się „samodzielnie”
odkryć z pozoru ukryte prawdy. Sokrates jawi się być jako
ten, który określił filozofię jako
zajęcie elitarne, gdzie dążenie
do prawdy powinno odbywać
się bez względu na przeciwności i fałszywe sądy ogółu. Stąd
też został skazany na śmierć,
ponieważ burzył logikę ładu
ówczesnych Aten – „deprawował młodzież” swoimi odważnymi dociekaniami oraz podważał ateński system religijny.
Do końca walczył o prawdę i cnotę, nie zgadzał się na pomoc
w ucieczce z więzienia, zachowując się jak praworządny obywatel, ponoszący konsekwencje swoich czynów, zachowując
do śmierci swoją godność.
To zaledwie drobna garść zagadnień związanych z Sokratesem, które porusza Ryszard Legutko. Stawia on tezę, iż ateński filozof był kiepskim pedagogiem, bowiem nie doczekał się
większego grona ludzi próbujących go naśladować w życiu
cnotliwym i nastawionym na poznawanie prawdy. Sam odważnie stawiał czoła sofistom, którzy próbowali relatywizować prawdę oraz nauczali jak wygrywać spory bez posiadania właściwej wiedzy w konkretnym temacie. Sokrates trafnie
wykazywał, iż prawda wymaga kontemplacji i skupienia, że
nie można jej w łatwy sposób nabyć za pomocą kuglarskich
sztuczek. Ateński filozof walczył po prostu ze zjawiskami,
które zatruwają również nasze życie publiczne. Jego życiorys
uczy nas jednak, by nie poddawać się w odkrywaniu prawdy
nawet za cenę współczesnego ostracyzmu.

Moja
„Obrona Sokratesa”

Wojciech Czeski

informacje

11

O

soby, które chciałyby pomóc w realizacji zamieszczonych niżej spraw
prosimy o kontakt:
rozdajsiebie@gmail.com
monika0kujawska@gmail.com
tel. 510 697 056
lub osobiście w biurze Stowarzyszenia
ul. Wawrzyniaka 13
(budynek Eskulap-Premium),
po wcześniejszym umówieniu się.
Aktualne potrzeby dotyczące wolontariatu, do każdego ogłoszenia mogą się
zgłosić pojedyncze osoby, ale też pary,
często we dwójkę łatwiej podjąć się takiej pracy, praca może być wykonywana
w godzinach, w częstotliwości dostosowanej do możliwości wolontariusza np. 2
godziny raz w tygodniu:
 Rozpoczynamy rekrutację kandydatów na wolontariuszy na Oddziale
Opieki Paliatywno-Hospicyjnej w
Puszczykowie. Osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami w hospicjum prosimy o kontakt osobisty
ze Stowarzyszeniem tel. 510 697 056,
w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego i omówienia wstępnych
kwestii związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Całe postępowanie potrwa kilka miesięcy, dopiero
wtedy, po pozytywnej weryfikacji na
różnych szczeblach, będzie możliwe
posługiwanie przy pacjencie.
 Chłopak, lat 19, po wypadku komunikacyjnym, na wózku inwalidzkim
– potrzebuje pomocy przy rehabilita-

bujesz więcej szczegółów – dzwoń:
510 697 056.
Aktualne potrzeby rzeczowe:

cji: wsparcie przy chodzeniu, terapia
prawej ręki, którą nie rusza. Ważne
jest także wspólne wychodzenie na
spacer, gry, czytanie, rozmowy czyli
miłe spędzanie czasu.
 Chłopak, lat 17, z dziecięcym porażeniem mózgowym, miewa napady
padaczkowe – potrzebuje towarzysza podczas spacerów w wózku. Wolontariusz dobrze, żeby był w miarę
wysoki, silny i towarzyski.
 Chłopiec z Zespołem Downa, 2,5
roku, mieszka w Luboniu, potrzebuje
pomocy przy codziennych ćwiczeniach, trwających ok. 1,5 godziny.
 Chłopak, lat 17, znaczny stopień niepełnosprawności, padaczka – potrzebuje towarzysza na spacery na wózku.
 Potrzebni są wolontariusze, którzy
chcieliby udzielać korepetycji, pomagać w odrabianiu lekcji, w przygotowywaniu się do sprawdzianów.
Dzieci w różnym wieku, różne przedmioty. Można wybrać pomoc np. tylko w matematyce, tylko w klasach 1-3
szkoły podstawowej. Spotkania będą
odbywały się w biurze Stowarzyszenia, w godzinach odpowiadających
wolontariuszowi i uczniowi. Potrze-

 Trwa zbiórka pieniędzy na wykupienie obiadów w szkole, dla dzieci, które potrzebują takiego wsparcia. Jeden obiad np. w Szkole Podstawowej
w Krośnie kosztuje 4,60 zł. Liczy się
każda kwota! Pieniądze można wpłacać na nasze konto: Bank BGŻ S.A. 43
2030 0045 1110 0000 0336 6880
z dopiskiem: „darowizna”. Można
także wrzucić pieniądze do skrzynki stacjonarnej, która znajduje się w
Wielkopolskim Centrum Medycznym
Eskulap-Premium ul. Wawrzyniaka
13 Mosina. Otrzymane pieniądze podzielimy na szkoły podstawowe, konsultując się wcześniej z pedagogami
szkolnymi.
 Rodzina wielodzietna potrzebuje
meble do pokoju (szafy, regały),
 Rodzina wielodzietna potrzebuje
kuchenkę ze sprawnym piekarnikiem,
 Rodzina wielodzietna potrzebuje
żywność i środki czystości, szczególnie dla niemowląt, liczy się każda,
nawet najmniejsza ilość.
Można także pomóc zostając członkiem Stowarzyszenia i wpłacając regularnie składkę członkowską. Po więcej
informacji na temat Stowarzyszenia
zapraszamy na stronę internetową lub
do kontaktu osobistego.

Kronika policyjna sierpień-wrzesień 2014
1 sierpnia policjanci złapali na gorącym uczynku sprawców,
którzy uszkodzili samochód marki Opel Zafira, sprawcy zostali zatrzymani, straty – dwie opony uszkodzone o wart. 600 zł.
2 sierpnia nietrzeźwa kobieta, kierująca samochodem osobowym
we wsi Dymaczewo Stare uderzyła w ogrodzenie posesji, została zatrzymana na miejscu zdarzenia przez policjantów.

13 sierpnia mieszkaniec naszej gminy usiłował wręczyć korzyść
finansową funkcjonariuszowi na służbie za odstąpienie od czynności
służbowych, został zatrzymany do złożenia wyjaśnień – czynności w
toku.

8 sierpnia we wsi Krosinko skradziono samochód marki Mercedes Sprinter oraz dokumenty, które w nim się znajdowały; właściciel
oszacował straty na 30 tys. zł.

27 sierpnia dwaj mieszkańcy Rogalinka, jadący Fiatem Punto w
okolicy wsi Sasinowo stwierdzili, że zostały im wybite dwie szyby
samochodowe (z nieznanych przyczyn). Policja sprawdza zdarzenie.

9 sierpnia dwie osoby dokonały szeregu kradzieży różnych
artykułów przemysłowych i art. gospodarstwa domowego
w różnych częściach miasta, jedna zatrzymana została przez obsługę
sklepu, drugą ustalono przy pomocy miejskiego monitoringu, straty
wyniosły 5 tys. zł.

2 września w Mosinie zatrzymano na gorącym uczynku pięciu
sprawców kradzieży telewizora i głośników.

11 sierpnia miało miejsce oszustwo w sklepie Żabka, w Mosinie,
nieznana osoba wyłudziła od sprzedawcy 720 zł, właściciel zaprzecza
jakoby tej osobie był coś winien, sytuacja powtórzyła się w jeszcze
jednej placówce handlowej.

W dniach od 31 sierpnia do 6 września policjanci zatrzymali kilku
nietrzeźwych kierujących jednośladami i samochodami.
Policja prosi, aby poruszający się po zmroku ubierali na odzież elementy odblaskowe.
(JSz)

24-25 sierpnia - w tych dniach z prywatnej posesji (z ogrodu we
wsi Drużyna) skradziono grilla, straty – 600 zł.

6 września z terenu domków letniskowych w Dymaczewie Starym skradziono rower, nożyce elektryczne i wędki, straty właściciel
oszacował na 1150 zł.
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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 jakości

Kupując w RAMPIE sprawiasz sobie i górnikom dużo radości.
Szanuj obcego, kupuj u swojego.

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

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

mgr in¿. Ma³gorzata Andrzejczak

tel. 667 512 937

mgr in¿. Agnieszka Ludwiszewska

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

FIRMA

budowlano-remontowa
wykona

wszelkie prace budowlane
związane ze wznoszeniem domów
 oraz inne prace remontowe
i wykończeniowe,
tj. docieplenia domów
 montaż płyt gipsowo-kartonowych
 ogrodzenia
 montaż kostki brukowej


tel. 506 933 386
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

reportaż
KOLEJKA DO KOLEJKI

Niecodzienna pasja
P

arowozy polskie i wagony w skali 1:10 budują jeden po
drugim. Mają ich już całą kolekcję. Zenon i Robert Bocianowie – ojciec i syn (z zawodu stolarze), mieszkańcy Pecnej pasjonują się kolejką ogrodową od wielu lat. Latem tego
roku można było podziwiać, a także przejechać się taką kolejką
w Zamku Poznańskim, gdzie wystawili swoje dzieła. Wystawa
trwała dwa miesiące, zwiedziło ją 3 tys. dzieci. Był oczywiście
rozkład jazdy, „pociąg” kursował co pół godziny po 200-metrowym torowisku.
– Wykonanie parowozu to nawet rok pracy, wyjaśnia Robert Bocian (syn). – Małe kolejki kolekcjonowałem od dziecka, jak wielu
chłopców w tym wieku byłem nimi zafascynowany. Montowałem
torowiska, zbierałem parowoziki i wagony w skali H-0. Montowałem te modele i torowiska ponad 20 lat. I pewnego dnia w 2010 roku
poprosiłem tatę, który ma zdolności techniczne, żeby wyrysował mi
plany i wzory parowozu OK -1 w skali 1:10. Zaczął szkicować go na
sklejce, później pojechaliśmy do Wolsztyna, gdzie jest taki parowóz
i tak się dał wciągnąć. Budował go sam, bo ja nie miałem czasu, byłem zajęty w swojej firmie. Z tego względu podzieliliśmy się pracą,
on budował parowozy, ja wagoniki i tory, czyli całą infrastrukturę. Ojciec jest w tej chwili na emeryturze i może poświęcić temu
zajęciu więcej czasu. Budujemy kolekcję parowozów i wagonów
polskich, z tym, że OK-1 nie jest parowozem polskim, ale ponieważ
jeździł po naszych torach w Wolsztynie postanowiliśmy wtedy go
zbudować. Mieliśmy dostęp do niego, mogliśmy uzupełniać na
bieżąco to, czego nie znaleźliśmy w planach modelarskich w Internecie. Robiliśmy zdjęcia, drukowaliśmy i nanosiliśmy wymiary.

13
Wszystkie elementy tendra wycinaliśmy ręcznie z blach, teraz posługujemy się już laserem.
Szyny do naszych kolejek sprowadzamy z Niemiec, są to szyny oryginalne (według oryginalnego wzoru), tam produkowane.
Resztę budujemy sami – podkłady, rozstaw itp. W tej chwili mamy
trzy parowozy polskiej produkcji i jeden parowóz wersji amerykańskiej. W swoim taborze posiadamy także kilka wagoników, którymi
wozimy dzieci.
Kolejka parkowa dla dzieci w Pecnej
Pasjonaci z Pecnej postanowili zrobić coś dla społeczności lokalnej. W porozumieniu i przy współpracy z tamtejszą szkołą budują
na boisku cały kompleks kolejowy. Docelowo małe pociągi będą
jeździć po torowisku liczącym ok. tysiąca metrów z okazji świąt
i różnych uroczystości szkolnych. Jest to już stała współpraca. Do
tej pory przejazd odbywał się na mniejszym odcinku. Dzieci oczywiście są bardzo zadowolone, kiedy „pociąg kursuje” ustawiają się
w kolejce do kolejki.
– Chcemy pokazać młodzieży trochę historii, bo za chwilę
wszystko zniknie... Pozostaną tylko muzea. Takie pociągi to przeszłość. Ruchu planowego parowozów już nie ma nigdzie w Polsce,
nawet w Europie. Parowozownia w Wolsztynie była chyba jedyną
w Europie w ruchu planowym, do wiosny tego roku parowóz OL-49
kursował na trasie Wolsztyn – Poznań jako lokalne połączenie. Nie
kursuje już, bo nie opłaca się utrzymanie parowozu, koszt eksploatacji przewyższa koszt utrzymania jeżdżących obecnie szynobusów. Można go jedynie wynająć na wycieczki turystyczne.
Robert Bocian na co dzień prowadzi w Pecnej firmę stolarską,
produkującą schody i drzwi, która cieszy się bardzo dobrą opinią.
Razem z ojcem i kilkoma pasjonatami zamierza niedługo zarejestrować Stowarzyszenie Miłośników Kolejki Parkowej. Zaprasza do
współpracy (i do stowarzyszenia) wszystkich zainteresowanych miłośników kolejek, telefon: 509 802 032.
E.B.

informacje
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KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH

„Oblicza przyrody Wieklopolskiego
Parku Narodowego 2014 r.”
O

rganizatorem konkursu jest
Centrum Edukacji Ekologicznej
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Konkurs trwa od 15.06. do 30.09.2014 r.
W tym okresie uczestnicy muszą
przysłać prace konkursowe na adres:
Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory,
62-050 Mosina. Prace należy nadsyłać
w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić adres Parku i dopisek "Konkurs fotograficzny"(nie umieszczamy na niej nadawcy!!!).
W tej kopercie umieszczamy nadesłane
zdjęcia. W drugiej kopercie (zaklejonej),
umieszczonej wewnątrz tej pierwszej,
należy umieścić imię i nazwisko autora
zdjęć, tytuły zdjęć, rok i miejsce wykonania zdjęcia. Na wierzchu tej koperty
należy umieścić jakiś wyraz lub symbol, który musi być też umieszczony na
zdjęciach, w celu umożliwienia identyfikacji zdjęcia z konkretnym autorem.
Na zdjęciach nie wolno umieszczać
danych autora, tylko symbol i tytuł
zdjęcia. Zdjęcia należy nadsyłać na papierze fotograficznym w formacie nie
mniejszym jak 20 cm x 30 cm. Należy
także dołączyć płytę cd-rom z zapisanymi zdjęciami w formie cyfrowej (jpg.
lub tiff ). Na płycie należy również umieścić jedynie symbol, identyfikujący
autora. Zdjęcia przesłane niezgodnie
z niniejszym regulaminem nie będą brały udziału w konkursie. Rozstrzygnięcie
Konkursu nastąpi do dnia 15.10.2014,
o czym laureaci zostaną poinformowani. Organizator ma prawo w każdym
momencie trwania konkursu wykluczyć
z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalność sprzeczną
z niniejszym regulaminem.
Konkurs przeznaczony jest dla
uczniów szkół podstawowych i średnich. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie pięć zdjęć. Można
nadsyłać także cykle zdjęć, które będą
traktowane jak jedno zdjęcie. Cykl zdjęć
musi być wyraźnie zaznaczony. Konkurs
nie jest podzielony na kategorie wiekowe ani na kategorie tematyczne. Warunkiem jest jednak, aby każde zdjęcie było
wykonane na terenie Wielkopolskiego
Parku Narodowego i ukazywało jego
walory przyrodnicze bądź kulturowe.

Ponadto uczestnik na podstawie art. 23
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997
(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz.
926 ze zm.) wyraża dobrowolną zgodę
na gromadzenie i przetwarzanie przez
organizatora dostarczonych danych
osobowych. Uczestnicy wyrażają także
zgodę na wykorzystanie nadesłanych
prac w publikacjach Wielkopolskiego
Parku Narodowego, dotyczących niniejszego konkursu (katalogi wystawy,
plakaty informacje w internecie itp.).
Prace mogą być zarówno czarno-białe jak i kolorowe. Nie dopuszcza się
prac przekształconych filtrami w programach typu photo shop lub innych,
w grafiki, obrazy malowane farbami itp.
Wysłanie pliku jest równoznaczne
z oświadczeniem o posiadaniu praw
autorskich do prezentowanego zdjęcia
oraz ewentualnej zgody na publikację
wizerunku osób widocznych na zdjęciu. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek
wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć
zgodnie z niniejszym Regulaminem,
w tym w szczególności wynagrodzenia
za publikację zdjęć na stronie internetowej www.wielkopolskipn.pl. Organizator nie będzie udostępniał zdjęć
zgłoszonych do konkursu osobom trzecim. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nielegalnie wykorzystanie
zdjęć opublikowanych na stronie www.
wielkopolskipn.pl. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych,

bądź związanych z ochroną wizerunku
osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną
i finansową za popełniony czyn. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
zgłoszenia, które nie dotarły do niego
z przyczyn od niego niezależnych, np.
z winy niewłaściwego działania Poczty
Polskiej. Do konkursu można zgłaszać
zdjęcia zgłoszone wcześniej do innych
konkursów.
W dniu 01.10.2014 wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie
www.wielkopolskipn.pl. Spośród autorów tych prac zostanie wybranych
40 laureatów. Jeżeli walory artystyczne
nadesłanych zdjęć nie będą odpowiadały wymogom konkursu, Organizator
dopuszcza wyłonienie mniejszej ilości
laureatów. W konkursie przyznane zostaną nagrody w postaci sprzętu fotograficznego, akcesoriów fotograficznych oraz nagrody książkowe. Imiona
i nazwiska oraz tytuły prac laureatów
zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.
wielkopolskipn.pl do dnia 1 X 2014 r.
Laureaci konkursu otrzymają pisemne
powiadomienie o wyróżnieniu pracy
(prac) w niniejszym konkursie. Nagrody
zostaną wręczone laureatom podczas
uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej w siedzibie Wielkopolskiego
Parku Narodowego w dniu 18 X 2014 r.
(wpn)
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Rusza budowa wiaduktu kolejowego
na ulicy Śremskiej w Mosinie

N

ie od 19 września br., jak pierwotnie planowano, a od 29 września zamknięty
będzie przejazd kolejowy na ulicy Śremskiej
w Mosinie. Będzie to spowodowane budową
wiaduktu kolejowego przez konsorcjum FCC
Construccion S.A., realizowanego w ramach
modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku
Czempiń – Poznań. Obiekt zostanie wybudowany w miejscu obecnego przejazdu kolejowego na ul. Śremskiej. Oddanie go do użytku
zaplanowano na jesień przyszłego roku. Po
licznych konsultacjach prowadzonych przez
wykonawcę (konsorcjum FCC Construccion

SA) oraz Urząd Gminy w Mosinie ustalono,
że konsorcjum ułoży we własnym zakresie
nawierzchnię asfaltową na ulicy Krosińskiej
i Leśnej (na odcinku od ul. Leszczyńskiej do
Krosińskiej). Wybrana przez konsorcjum firma może rozpocząć budowę po 15 września
z 2 - tygodniowym terminem wykonania.
Kiedy na przejeździe kolejowym na ul. Śremskiej niemożliwy będzie ruch samochodowy
kierowcy, jadący ulicą Mostową od Ronda Budzyń, będą musieli na skrzyżowaniu ulic: Mostowa, Leszczyńska, Wawrzyniaka skręcić w ul.
Leszczyńską. Dojadą nią do ul. Leśnej i dalej do

Trwają prace na Gałczyńskiego w Mosinie
Budowa ulicy Gałczyńskiego w Mosinie
to największa, choć nie jedyna drogowa
inwestycja realizowana w tym roku w Gminie Mosina.

A

ktualnie ekipy wykonawcy układają
podziemną infrastrukturę techniczną,
nie tylko na samej ul. Gałczyńskiego. Zakres
robót kanalizacyjnych dotyczy szerszego rejonu, co jest niezbędne dla prawidłowego
odprowadzenia wód opadowych.
Kolektory deszczowe powstaną więc na
Gałczyńskiego, ale także na ulicy Targowej,
Wiosny Ludów, Sowińskiego, Marcinkowskiego, Brzechwy i Staffa. Pozwoli to w przyszłych
latach na podłączenie do kanalizacji deszczowej kolejnych ulic oraz na ich utwardzanie.
Wzdłuż ulicy Gałczyńskiego ułożono już
chodniki, wytyczone są już także miejsca parkingowe. Najpoważniejsza zmiana widoczna jest na skrzyżowaniu z ulicą Sowiniecką
i Marcinkowskiego. Przed remontem ulice
te tworzyły nieregularne skrzyżowanie. Po
zakończeniu prac wylot ulicy Gałczyńskiego
zostanie przesunięty na wprost ulicy Marcinkowskiego. Wykonawca w ramach regulacji
skrzyżowania przesunął także figurę stojącą
na narożniku.
Zakończenie prac na ulicy Gałczyńskiego
(planowane do końca tego roku) jest ważne
z jeszcze jednego powodu. Kiedy to nastąpi
możliwe będzie skierowanie tam lokalnego
ruchu objazdowego w związku z budową
wiaduktu-tunelu kolejowego na ul. Śremskiej.
Ulica Szkolna w Daszewicach
Od września ulica Szkolna jest już utwardzona i zyskała nawierzchnię z masy bitumicznej. Było to możliwe dzięki temu, że kilka lat
wcześniej tę gruntową ulicę wzmocniono tzw.
geokratą. Miało to, jak się okazało podwójne
znaczenie. Oprócz tego, że przez te lata nawierzchnia była po prostu stabilniejsza, to teraz zdecydowało to o tym, że Aquanet zgodził

się w znacznej mierze sfinalizować ułożenie
na niej nawierzchni z masy bitumicznej.
W 2013 roku Gmina wybudowała w tej ulicy kolektor kanalizacji deszczowej.
W tym roku spółka Aquanet po ułożeniu
kanalizacji sanitarnej miała odtworzyć nawierzchnię z geokratą. Gmina zaproponowała lepsze rozwiązanie – wspólną budowę ulicy z nawierzchnią asfaltową. Aquanet pokrył
dwie trzecie kosztów, a Gmina jedną trzecią.
Mieszkańcy mają już, więc nie tylko chodnik i kanalizację deszczową, ale także asfaltową nawierzchnię.
Ulica Kozia w Pecnej
Na tej ulicy prace jeszcze się nie rozpoczę-

ulicy Krosińskiej, którą ponownie wyjadą na ul.
Śremską.
Ulica Krosińska będzie pełniła rolę objazdu
tylko dla ruchu lokalnego. Ponadto na ul. Krosińskiej planowane jest ustawienie znaków
ograniczających przejazd pojazdów o masie
do 10 ton (obsługa sklepów i mieszkańców).
Podczas prac zostaną wprowadzone także
zmiany w ruchu pieszym i rowerowym. W tym
przypadku Gmina Mosina wynegocjowała
z wykonawcą rozwiązanie umożliwiające pieszym i rowerzystom przejścia przez tory, przez
cały okres prowadzenia prac. FCC Construccion SA wytyczy, oznakuje i zabezpieczy tymczasowe przejście, które umożliwi pokonanie
pieszym i rowerzystom terenu robót. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec przyszłego roku.
(um)

ły. W tym roku utwardzony zostanie odcinek
o długości około 350 metrów. Zakończenie
prac zaplanowane jest na koniec października. Oprócz nowej nawierzchni układany tam
będzie kolektor kanalizacji deszczowej.
Ulica Leśna w Krośnie
Ulica Leśna w Krośnie będzie przez
najbliższy rok bardzo ważną arterią. To
właśnie przez tę ulicę będzie prowadził
objazd dla ruchu lokalnego podczas budowy wiaduktu –tunelu na ul. Śremskiej
w Mosinie. Najpierw powstanie tam kolektor deszczowy, a potem zostanie położona nawierzchnia z masy bitumicznej. Jeśli
warunki atmosferyczne nie pokrzyżują
szyków drogowcom wszystkie gminne
inwestycje powinny zostać zakończone
w zaplanowanych terminach.
(um)

Wybudują chodniki i sanitarne kolektory
O
prócz dużych inwestycji drogowych
na terenie Gminy Mosina prowadzonych jest także kilka inwestycji związanych
z budowami chodników, kolektorów sanitarnych czy sieci wodociągowych.

W Baranówku budują chodnik
Robotnicy wybudują w tej miejscowości chodnik o długości 512 metrów i szerokości dwa m. Powstanie on na odcinku
od Sowinek do mostku i dalej od mostku
wzdłuż drogi w Baranówku. W ramach tej
inwestycji utwardzone zostaną też wjazdy
na posesje.
Czapury – chodnik na ulicy Dębowej
W Czapurach na ul. Dębowej chodnik
powstanie na odcinku od ulicy Poznańskiej do ulicy Jodłowej. Jego budowa jest
bardziej skomplikowana, ponieważ w tym
rejonie występują bardzo trudne warunki
hydrogeologiczne. Warstwy gliny ograniczają możliwość przesiąkania do głębszych
warstw gruntu wód opadowych. Aby temu

zaradzić, najpierw pod ulicą trzeba będzie
wykonać drenaż, zbierający wody opadowe i odprowadzający je do kanalizacji deszczowej. Na tym zostanie przygotowana
podbudowa z tłucznia, a na samym końcu
ułożenie utwardzenia, czyli „eko-kostki”.
Chodnik powstanie jeszcze przed zimą.
Kolektor sanitarny na Nałkowskiej
i Żeromskiego w Mosinie
W rejonie ulic Nałkowskiej i Żeromskiego robotnicy ułożą blisko jeden kilometr
podziemnej infrastruktury technicznej. Wyłoniona w przetargu firma ułoży bowiem
sieć wodociągową i kolektor kanalizacji
sanitarnej. Po zakończeniu robót podziemnych przekopane ulice zostaną wyrównane
i utwardzone gruzem.
Wodociąg w Krośnie
Gmina Mosina rozstrzygnęła już przetarg
na budowę sieci wodociągowej w rejonie
ulic Jesienna i Wiosenna w Krośnie.
(um)
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Taniej dla mieszkańców Mosiny
K

olejne już porozumienie o współpracy między Gminą Mosina a uczelnią
wyższą z Poznania zostało podpisane w
dniu 21 sierpnia 2014 roku. Tym razem do
grona partnerów dołączyła Wyższa Szkoła Handlu i Usług z Poznania. Podczas
spotkania Waldemara Krzyżanowskiego
- zastępcy burmistrza Mosiny z rektorem
WSHiU - prof. dr hab. Kamilą Wilczyńską
oraz kanclerzem – Piotrem Dwornickim
ustalono zasady współdziałania. Celem
porozumienia jest współpraca w zakresie

organizacji i współrealizacji szkoleń i doradztwa organizowanego dla mieszkańców gminy w różnych obszarach tematycznych, m.in. dla przedsiębiorców sektora
MŚP, organizacji pozarządowych, itp. oraz
zapewnienie dostępu do oferty edukacyjnej dla mieszkańców naszej gminy na
określonych zasadach. Uczelnia zaproponowała bonifikatę w wysokości 50 procent
zniżki na naukę na wszystkich kierunkach
studiów I, II stopnia i studiach podyplomowych na cały okres ich trwania. Poza takimi

Dożynki Gminne 2014
w Mosinie

T

egoroczne Dożynki Gminne odbyły się 30 sierpnia w Miasteczku Western City „Rio Grande” w Krosinku. Obchody
święta plonów poprzedzone zostały wystawą wieńców dożynkowych sołectw gminy oraz koszy kwiatowych z ogrodów
działkowych. Wystawa została przygotowana na Zielonym Rynku przy ul. Farbiarskiej. Uroczystości rozpoczęła Msza święta
dziękczynna za zebrane plony, a następnie korowód dożynkowy, uformowany w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych w Krośnie, wyruszył w kierunku miejsca imprezy, gdzie po prezentacji
wieńców i koszy dożynkowych wszystkich zebranych swoim
występem przywitali: Zespół Tańca Ludowego Cybinka-Grodzisk oraz Kapela Po zagonach.
W tym roku w tradycyjnym konkursie na wieńce dożynkowe
najciekawszy wieniec, według mieszkańców gminy, przygotowało sołectwo Drużyna - Nowinki, II miejsce zajęło sołectwo
Krosno, III miejsce Pecna, Konstantynowo, a zwycięzcą kategorii
koszy dożynkowych zostały Ogrody Działkowe Malwa z Mosiny,
II miejsce Ogrody Działkowe im. Adama Mickiewicza. Imprezę
ubarwiły występy kabaretu Świerszczychrząszcz Bartka Wrony
z zespołem oraz formacji Johnny & Walker.
Marlena Chmielewska

kierunkami jak zarządzanie i bezpieczeństwo narodowe, nasi mieszkańcy mają do
wyboru także szereg nowych specjalności,
np. marketing internetowy czy kierowanie
kryzysem. Szczególną uwagę przyciąga
kierunek turystyka i rekreacja, z takimi ciekawymi specjalnościami jak jeździectwo,
hipoterapia, fitness, SPA i wellnes. Uczelnia
proponuje także możliwość praktyk zagranicznych czy studiów za granicą w ramach
programów wymiany studentów. Ważnym
aspektem porozumienia jest także przystąpienie Uczelni do Programu „Mosińska
Karta Rodziny 3+”. Aż 60 procent upustu na
studia na wszystkich kierunkach I, II stopnia
i studiach podyplomowych na cały okres
trwania studiów czeka na członków rodzin
objętych Programem. „Bardzo nas cieszy,
że w gronie około 60 partnerów Programu,
znalazła się uczelnia wyższa, a nasi mieszkańcy będą mogli na preferencyjnych warunkach studiować w Poznaniu” - mówi
Waldemar Krzyżanowski.
Przypomnimy tylko, że na początku
lipca br. Gmina Mosina podpisała także
porozumienie z Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych z Poznania, która
poza wsparciem merytorycznym swoich
pracowników naukowych, dotyczących
m.in. organizacji seminariów biznesowych, umożliwi także naszym absolwentom szkół średnich dostęp do ciekawych
i atrakcyjnych kierunków studiów z 50
proc. bonifikatą na czesne w pierwszym
roku studiów i 30 proc. w kolejnych latach
trwania studiów.
(um)
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OBÓZ TEN BYŁ NIESAMOWITYM PRZEŻYCIEM

W lipcu harcerze z Mosiny i okolic podbijali Rozewie!

Z

ostaliśmy ugoszczeni w nadmorskiej bazie obozowej
Hufca Jawor. Podczas tegorocznego obozu fabularnie na
dwa tygodnie przenieśliśmy się do... Nibylandii. A jak wiadomo,
zamieszkiwały ją różne postaci: maleńkie Elfy (19 GZ Wilczęta),
Zaginione Dzieci (19 DH Mafeking), groźni Piraci (szczep Watra)
oraz Indianie (19 DH Czata).
Każdy z podobozów miał za zadanie przygotować stroje
związane z reprezentowanymi postaciami – wszyscy spisali się
na medal! Codzienne zajęcia prowadzone przez drużynowych
i przybocznych związane były zarówno z przydzieloną nam grupą postaci (na przykład Indianie tworzyli magiczne talizmany),
jak i ogólne, doskonalące nasze harcerskie umiejętności: topografia, maskowanie czy pierwsza pomoc. Nie obyło się oczywiście bez wypraw nad morze, opalania się i kąpieli. Wieczorami
spotykaliśmy się wszyscy razem na ogniskach, które prowadziły
poszczególne drużyny. Śpiewaliśmy piosenki, przedstawialiśmy
zabawne scenki, a także urządziliśmy wieczór talentów, na którym każdy chciał wypaść jak najlepiej.
Drużyny wyruszały też na całodniowe wycieczki. Zuchy odwiedziły Fokarium, natomiast harcerze ulokowaną w pobliżu
jednostkę wojskową. Nie brakowało też kilkudniowych trapera.
Podobóz Indian dokonał nie lada wyczynu. W czasie dwudniowego wypadu dotarli aż na Hel! Mimo zmęczenia i upału byli
bardzo zadowoleni z wyprawy. Kolejną atrakcję zafundowała
nam kadra oraz goście. Była to tzw. HABETA – czyli harcerski
bieg terenowy, który miał wyłonić drużynę reprezentacyjną
ośrodka. Podczas rajdu po bazie i okolicach zmierzyliśmy się
z różnymi zadaniami sprawdzającymi nasze harcerskie umiejętności i wiedzę. Rozpoznawaliśmy zioła, wyznaczaliśmy azymuty,
udzielaliśmy pierwszej pomocy, a także przypominaliśmy sobie
różne daty i wydarzenia historyczne.
Kiedy obóz dobiegał końca, pojawili się kolejni goście
i kolejna niespodzianka – dotarł do nas m.in. druh Mariusz
Guzy, który znany jest ze znakomitych pomysłów na gry terenowe. Taka właśnie gra związana z generałem Robertem Baden- Powellem czekała na nas w nocy. Zamaskowani ruszyliśmy w „niebezpieczną” wędrówkę tropem twórcy światowego
skautingu.

Obóz ten był jak co roku niesamowitym przeżyciem dla każdego z nas, czas jednak jak zawsze upłynął nam zbyt szybko!
Ostatniego dnia pożegnaliśmy się z morzem podczas uroczystego apelu na plaży i wróciliśmy do Mosiny opaleni, szczęśliwi,
i z bagażem nowych doświadczeń. Czekamy z niecierpliwością
na przyszły obóz!
Czuwaj!
19 DH „CZATA” im. Bolesława Chrobrego
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Paulina wręcz
„stawała na głowie”

REKLAMA

PEDAGOG, TERAPEUTA
Z wieloletnim doświadczeniem w pracy
z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi.
Stosuje najnowsze, skuteczne metody terapii pedagogicznej.
 Pomaga dzieciom z zaburzeniami funkcji poznawczych
(dysleksja, dysortografia),
 z opóźnieniami w rozwoju emocjonalnym i intelektualnym,
 z nadpobudliwością psychoruchową.
 Pomaga rodzicom w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych.
 Zaopiekuje się dzieckiem i pomoże w nauce.

Tel. 507 837 198

S

towarzyszenie Grupa Inicjatywna
Baranówko w sierpniu przeprowadziło trzecią już edycję warsztatów
„Przystań wyobraźni” dla dzieci w wieku 6-12 lat.
Dzięki uprzejmości i pomocy Klary
Kurowskiej udało się ponownie ożywić
w wakacje świetlicę wiejską w Sowinkach.
Gorące sierpniowe dni, w których
trwały zajęcia rozgrzewała dodatkowo pomysłowymi zadaniami Paulina
Marciniak. Paulina jest na co dzień
nauczycielką. Jej kreatywność i niepowtarzalność w prowadzeniu warsztatów to dewiza corocznych już działań.
Weryfikacją tego stwierdzenia jest powiększająca się liczba dzieci systematycznie zgłaszających się i uczestniczących w „Przystani wyobraźni”. I jest
najlepszym wskaźnikiem, ale także nagrodą dla organizatorów. W tym roku
z zajęć skorzystało 27 młodych adeptów sztuki.
Paulina posiłkowała się różnorodnymi technikami z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów. Każda mama
otrzymała uplecioną przez dzieci ozdobę, a najmłodsze kobietki osobiście zaprojektowały sobie elementy biżuterii.
Pokoje zdobią obrazy nie tylko tradycyjne, ale i również ze styropianu... Największym jednak hitem były zabawy na
dworze. Potrafimy już tworzyć olbrzymie bańki mydlane i własne wigwamy
indiańskie. Paulina wręcz „stawała na
głowie”, aby dzieci wychodziły z zajęć
uśmiechnięte. Zajęcia się skończyły, ale
każdemu dziecku pozostało miłe wspomnienie i dużo niezapomnianych wrażeń. Projekt był współfinansowany ze
środków Gminy Mosina. Bardzo gorąco
DZIĘKUJEMY wszystkim osobom zaangażowanym w zadanie: sołectwu Baranówko i Sowinki. Wszystkie dzieci natomiast zapraszamy w przyszłym roku!
Postaramy się by było jeszcze ciekawiej.
Dorota Lisiak

DYPLOMOWANY

Oferuję:

DIETETYK

 profesjonalne leczenie nadwagi i otyłości
indywidualny program dieto-terapii
ocenę sposobu i stanu odżywienia
wspomaganie żywieniowe w leczeniu
jednostek chorobowych np. cukrzyca,
nadciśnienie, choroby serca itp.
pomoc żywieniową dla kobiet w ciąży
i karmiących piersią
komputerową analizę składu ciała: zawartość
tkanki tłuszczowej, mięśniowej, wody, kości,
wiek metaboliczny, ryzyko sercowo-naczyniowe

Beata Banaszyńska
mgr. dietetyki i biologii molekularnej

Informacja i rejestracja:
Wielkopolskie Centrum Medyczne
ESKULAP – PREMIUM
ul. Wawrzyniaka 13
tel. 888 999 699
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S

zatan wezwał światowy zjazd
demonów. W swoim przemówieniu
na wstępie powiedział: „Nie możemy
zabronić chrześcijanom chodzić do
kościoła. Nie możemy zakazać im
czytać Biblii. Nie możemy zakazać
im komunikować się z Bogiem na
modlitwie. Kiedy tylko zaczynają się
modlić i nawiązują kontakt z Chrystusem
– natychmiast tracimy władzę nad
nimi. Więc niech chodzą do swoich

popadać w zależność – niewolę
od banków. A gdy będą zapaleni
pragnieniem osobistego wzbogacenia
się – pogonią za mamoną i nie będzie
im już wtedy potrzebny Chrystus.
Przekonajcie ich żony do pozostania
dłużej w pracy, a mężczyzn do pracy
6-7 dni w tygodniu, najlepiej po 1012 godzin dziennie, żeby nie mieli
czasu na zajmowanie się rodziną i
wychowywanie dzieci. Nie pozwólcie

uwierzyli, że zewnętrzne piękno jest
najważniejsze, a przez to stali się
niezadowoleni ze swoich żon.
Zróbcie tak, żeby ich żony były zbyt
zmęczone, aby spełniać swoje małżeńskie
obowiązki. Jeśli ich żony nie spełnią
tego, czego oczekują, to zaczną szukać
gdzie indziej. To doprowadzi szybko do
zniszczenia rodzin!
Na Boże Narodzenie i Wielkanoc trzeba
odwrócić ich uwagę pustotą – dajcie

Czy plan diabła odniósł sukces?
kościołów, a my ukradniemy u nich - ich
czas tak, aby będąc zawsze zajętymi,
nie mogli się modlić i pokutować za
grzechy, i rozwijać swojego związku
z Chrystusem. Nie będą też mieli czasu
na czytanie Biblii. „Oto, co należy zrobić
- powiedział diabeł. – Trzeba zapobiec
ich spotkaniom z Bogiem i utrzymać
ten stan rzeczy przez cały dzień.
– Jak to zrobić? – zawołały demony.
– Trzeba wymyślić dużo ciekawostek,
próżności i wiele sposobów, okupujących
ich
umysły
wszelkiego
rodzaju niepotrzebnymi rzeczami.
A co najważniejsze, trzeba zaszczepić
w nich pragnienie dóbr materialnych,
chęć wzbogacenia się i służenia dla
mamony. Niech będą przepojeni
pragnieniem,
aby
zarabiać
jak
najwięcej pieniędzy, żeby kupić własne
samochody, mieszkania, wille. Niech
zarabiają więcej i więcej pieniędzy dla
chęci pójścia do restauracji i kawiarni,
chęci kupowania drogich, modnych
ubrań, aby robić kosztowne remonty w
mieszkaniach, dostarczać tam modne
meble i luksusowy wystrój. Kuście
ich, uczcie wydawać i brać pożyczki,
długoterminowe kredyty, a tym samym
REKLAMA

PRACA  PRACA  PRACA

KIEROWCA
KATEGORIA C

w ruchu
międzynarodowym
może być
emeryt, rencista

tel. 605 564 911

im spędzać czasu z dziećmi – po to,
aby ich dzieci włóczyły się od rana do
nocy po ulicy, kolegowały i wpadły
w złe towarzystwo, przez to przestały
się uczyć, zaniedbały szkołę, i aby nic
z nich dobrego dzięki temu nie wyrosło.
Wtedy ich rodziny rozpadną się, oni
staną się samotni, a my pomożemy im
upić się z żalu i stać się alkoholikami.
Stymulujcie ich umysły tak, żeby dzięki
temu telewizory i komputery w domach
pracowały stale, a oni jak najwięcej
czasu spędzali oglądając telewizję
i ślęcząc przed komputerem, a przez to
nie mieli czasu na modlitwę. Upewnijcie
się, że w każdym sklepie i restauracji na
świecie stale brzmi niechrześcijańska,
bluźniercza – omamiająca muzyka. To
będzie blokować ich umysły i niszczyć ich
jedność z Chrystusem, i przynależność
do Niego. Rozłóżcie na stole w kawiarni
dużo czasopism i gazet. Bombardujcie
ich umysły wiadomościami i reklamami
24 godziny na dobę. Niech po drodze
uderza w nich morze oślepiających
reklam z billboardow. Napełnijcie im
reklamą skrzynki pocztowe, katalogami
do zamówienia towarów, dostępnych
w internecie, biuletynami i ofertami
bezpłatnych towarów, usług i innych
złudzeń. Pokazujcie im w czasopismach
i w telewizji szczupłe, wysportowane,
piękne modelki, żeby mężczyźni

koncerty, filmy w telewizji, aby te święta
były spędzone za stołem, z obżarstwem
i pijaństwem. Dzięki temu nie nauczą oni
dzieci prawdziwej wymowy świąt i ich
Bożego znaczenia.
Niech wracają z wolnego zmęczeni.
Zróbcie tak, żeby też nie mieli czasu
wybrać się na łono natury i cieszyć
się Bożym stworzeniem. Zamiast tego
kuście ich wyjściem do parków rozrywki,
na imprezy sportowe, spektakle, koncerty
czy do galerii. Tak, żeby ich umysł ciągle
był zajęty tą pustotą, nie przynoszącą
niczego dobrego i pożytecznego dla
zbawienia. Macie w pełni odizolować
ich od Chrystusa! Niech wszyscy chrześcijanie będą wiecznie zajęci, zajęci,
zajęci.
Zalejcie ich życie tak wieloma pozornie
dobrymi rzeczami, żeby nie mieli czasu
na zastanowienie nad poszukiwaniem
pomocy u Jezusa, a wkrótce będą żyć
i pracować, opierając się tylko na sobie,
poświęcając swoje zdrowie i rodziny.
To działa! To wspaniały plan!
Diabły chętnie poszły do pracy, zmuszając chrześcijan do tego, aby byli zawsze
zajęci, pędzili tu i tam, nie pozostawiając
czasu dla Boga, modlitwy i rodziny.
Czy plan diabła odniósł sukces? Możesz
osądzić... A może i Ty jesteś zbyt zajęty?
Ks. Sławomir Kostrzewa
Fot. www.radiorodzina.kalisz.pl

Ks. Sławomir Kostrzewa – ur. 1979 r., absolwent
kulturoznawstwa i teologii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się
tematyką zagrożeń duchowych pojawiających się
w mediach i przemyśle rozrywkowo-edukacyjnym.
Prowadzi konferencje dla rodziców i wychowawców
nt. zagrożeń duchowych dzieci obecnych w
popkulturze. Autor słynnej prezentacji internetowej
pt. „Odebrać dzieciom niewinność?”. Ponadto,
asystent „Ruchu Czystych Serc” oraz opiekun grupy
Przymierze Miłosierdzia w Wolsztynie.
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POGODA NA PIESZE WĘDROWANIE BYŁA WPROST WYMARZONA

Pielgrzymowanie w roku bł. Edmunda Bojanowskiego
T

egoroczna 19 już Mosińska Piesza Pielgrzymka do Górki Duchownej odbyła się w roku bł. Edmunda, który ostatnie swoje
dni na ziemi spędził właśnie w Górce Duchownej i zakończył tam
swoje życie. Pokój błogosławionego jest udostępniony do zwiedzania dla przybywających.
W niedzielę rano, 24 sierpnia po Mszy św. niecała setka pątników pod kierownictwem duchowym dwóch diakonów (mosiniaka
ks. dk. Piotra Kowalewskiego i ks. dk. Marcina Skowrona, który rozpoczyna swoją diakońską praktykę w mosińskiej parafii) ruszyła na

staranne wychowanie w katolickiej rodzinie. Poważna choroba
uniemożliwiła mu ukończenie studiów filozoficznych, które podjął
na uniwersytetach we Wrocławiu i w Berlinie. Po intensywnej kuracji
zamieszkał w rodzinnej miejscowości. Chociaż wykazywał zainteresowania literackie, jego głównym charyzmatem okazała się praca
społeczna i charytatywna, szczególnie na rzecz dzieci. Zakładał czytelnie dla ludu, rozpowszechniając dobre czasopisma, by w ten sposób pomagać ubogiej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia. Dał
się poznać jako człowiek wielkiej wytrwałości i dobroci serca. Wielokrotnie był zapraszany do uczestnictwa w stowarzyszeniach niosących pomoc ubogim. Podczas epidemii cholery w 1849 r. poświęcił
się służbie zarażonym. Mimo słabego zdrowia robił wszystko, by
nieść pomoc zaniedbanemu ludowi wiejskiemu przez organizowanie ochronek dla dzieci i opieki nad chorymi, troszcząc się jednocześnie o podniesienie moralności dorosłych. Chociaż był człowiekiem
świeckim, 3 maja 1850 r. założył zgromadzenie zakonne Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej. Problemy zdrowotne uniemożliwiły
mu realizację marzeń o kapłaństwie, chociaż podejmował próby
studiów seminaryjnych. Dla otoczenia był zawsze przykładem heroicznej wiary, prostoty, miłości i ufności w Bożą Opatrzność. Już za
życia przez wielu ludzi uznawany był za człowieka świątobliwego.
Doczesne życie zakończył 7 sierpnia 1871 r. na plebani w Górce

szlak, który tego dnia kończył się w Wonieściu, gdzie pielgrzymi
nocowali i uczestniczyli w wieczornym czuwaniu modlitewnym.
W pielgrzymce uczestniczyły również Siostry Uczennice Krzyża
z Mosiny. Pielgrzymkę odwiedził ks. wikariusz Łukasz Ruciński. Hasło
tegorocznej pielgrzymki było takie samo jak hasło obecnego roku
liturgicznego „Wierzę w Syna Bożego”.
Pogoda na piesze wędrowanie była wprost wymarzona, jednak
już po dojściu do Wonieścia w okolicach jeziora grupę pielgrzymkową napotkała krótka, ale dość intensywna ulewa, dlatego nie odbył
się tradycyjny „chrzest” pierwszaków. Przeniesiono więc ten miły akcent pielgrzymkowy na kolejny dzień, na jeden z postojów. Tym razem woda lała się z butelek. Poprzedniego dnia podczas wspomnianej ulewy na niebie ukazała się piękna i barwna tęcza, której widok
wprost zachwycał. Tak więc była to rekompensata za rezygnację ze
„chrztu”. Jak co roku organizacja była bardzo dobra, dlatego należy
się ukłon w stronę wszystkich organizatorów, którzy zadbali o całościowy przebieg tej dwudniowej pielgrzymki. Posiłków, modlitw,
piosenek, słowa Bożego i dobrego nastroju było pod dostatkiem.
Przyjęcie pielgrzymów przez ks. proboszcza w Wonieściu i jego parafian też, jak co roku było bardzo serdeczne.
Kolejnego dnia, czyli w poniedziałek 25 sierpnia mosińska grupa
dotarła na miejsce i została powitana przez księdza kustosza – Piotra Bartkowiaka, a o godz. 11 uczestniczyła w uroczystej sumie odpustowej. Mszy koncelebrowanej przewodził mosiński proboszcz
ks. kanonik Edward Majka. Po Mszy była okazja uczcić relikwie bł.
Edmunda, którego dwusetną rocznicę urodzin w tym roku obchodzimy. Zanim wszyscy rozjechali się do domu był jeszcze ostatni poczęstunek i podziękowania.

Duchownej. Z okazji roku bł. Edmunda szereg inicjatyw podejmują
szczególnie Siostry Służebniczki, których założycielem jest ten Błogosławiony. Prowadzą one szereg dzieł i placówek, jak przedszkola,
domy opieki społecznej, które często noszą jego imię. Służebniczki prowadzą też grupy wolontariuszy, którzy pomagają potrzebującym. Beatyfikacji Edmunda dokonał św. Jan Paweł II, 13 czerwca
1999 r. w Warszawie. Miałam okazję być na tej beatyfikacji. Miejsce
pochówku bł. Edmunda Bojanowskiego znajduje się w domu generalnym Sióstr Służebniczek w Luboniu. Kaplica Najświętszego
Serca Pana Jezusa dekretem z dnia 8 września 1999 roku metropolity poznańskiego została ustanowiona Sanktuarium bł. Edmunda
Bojanowskiego, z zadaniem szerzenia kultu Bożej Opatrzności, tak
obecnego w życiu Błogosławionego.

Bł. Edmund Bojanowski
Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 r. w Grabonogu. W dzieciństwie został cudownie uzdrowiony za przyczyną Matki Bożej Bolesnej, czczonej na Świętej Górze w Gostyniu. Otrzymał

Górka Duchowna i zamek w Rydzynie
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej
jest zaś miejscem, do którego od wieków przybywali pielgrzymi. Obecny kościół w Górce Duchownej zbudowany został
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w 1700 roku. W kościele znajduje się łaskami słynący wizerunek
Matki Bożej Pocieszenia. Obraz znajduje się w Górce Duchownej
co najmniej od początku XV wieku. Do czasów potopu szwedzkiego to sanktuarium było jednym z najbardziej znanych sanktuariów Maryjnych w Polsce. Poprzednie świątynie spłonęły.
W Górce Duchownej, zwanej Jasną Górą Wielkopolski, otaczana
jest czcią Górecka Pani – uzdrowicielka i pocieszycielka. W XV
i XVI w. Górka Duchowna stała się celem pielgrzymek. Przybywali tutaj wierni z Wielkopolski, Śląska, Pomorza i innych regionów Polski. Od XI do połowy XIX wieku kościół należał do Ojców Benedyktynów z pobliskiego Lubinia. Do sanktuarium
pielgrzymowali m.in. św. Stanisław Kostka, sługa Boży Bernard
z Wąbrzeźna, wielki jezuita Karol Antoniewicz. Ponad rok mieszkał, pracował i zmarł tu błogosławiony Edmund Bojanowski.
Po profanacji w 1964 roku obraz odnowiono i wykonano nową
sukienkę, a w 1966 r. koronowano wizerunek koronami papieskimi. Obecnie największa liczba pielgrzymów gromadzi się
w góreckim sanktuarium z okazji dorocznego odpustu ku czci
Matki Bożej Pocieszenia. Trwa on przez 10 dni i obejmuje dwie
ostatnie niedziele sierpnia. Jego tradycja sięga drugiej połowy
XVIII w. W czasie trwania odpustu góreckie sanktuarium odwiedza kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z całej Wielkopolski.
Tradycją jest, że do Górki Duchownej na odpust przybywa
również autokarowa pielgrzymka z Mosiny. Po zakończonych
uroczystościach grupa pojechała na cmentarz w Rydzynie, aby
pomodlić się przy grobie poprzedniego mosińskiego proboszcza, ks. Bernarda Kusa. Następnie pielgrzymi zwiedzili zamek
w Rydzynie. Pierwotny gotycki zamek Rydzyńskich z XV w.,
zbudowany na sztucznej wyspie przetrwał niecałe dwa stulecia. Później był kilkakrotnie przebudowywany i niszczony. Wraz
z parkiem i przyległymi terenami stanowił najokazalszą rezydencję magnacką w Wielkopolsce. W latach 1705-1709 była to
rezydencja króla Polski Stanisława Leszczyńskiego. W czasie
wojny północnej, w 1709 r. zamek został częściowo spalony
przez wojska carskie. Na szczęście nie uległy całkowitej dewastacji wspaniałe sztukaterie i freski zdobiące sale paradne, były
one dziełami najwybitniejszych włoskich artystów pracujących
w tym czasie w Polsce. Przyniosły rydzyńskiej rezydencji zasłużoną sławę. Król Stanisław Leszczyński po utracie korony udał
się na emigrację. Po latach zasłynął w Europie jako książę Lotaryngii, władca światły i dobroczynny. Jego córka Maria była królową Francji, żoną Ludwika XV. Prace nad upiększeniem zamku
kontynuowali kolejni właściciele. Ożywiony ruch budowlany w
rydzyńskiej rezydencji całkowicie ustał po drugim rozbiorze Polski. Niepospolitej chwały przydał nazwisku Sułkowskich (kolejnych właścicieli) z Rydzyny dzielny, nieprzeciętnie zdolny Józef
Sułkowski, adiutant Napoleona, poległy bohatersko w Kairze.
Nazwisko jego kuzyna Antoniego Pawła, IV Ordynata na Rydzynie odnaleźć można na Łuku Triumfalnym w Paryżu. Ostatni
z książąt Sułkowskich na Rydzynie zmarł bezpotomnie w 1909
r. Dobra rydzyńskie wraz z zamkiem przejęte zostały przez władze pruskie. Na mocy traktatu wersalskiego 1919 r. powróciły
one do granic państwa polskiego. W oparciu o statut Ordynacji
Sułkowskich, w 1924 r. powstała Fundacja imienia tego rodu,
mająca za cel nadrzędny prowadzenie działalności edukacyjnej.
W czasie okupacji hitlerowskiej Fundacja została zlikwidowana, zaś w zamku urządzono internatową szkołę hitlerjungend.
W końcu stycznia 1945 r. zamek w Rydzynie został ograbiony
i spalony przez Armię Czerwoną. Pomimo upaństwowienia dóbr
Fundacji, prawnie istniała ona jeszcze w latach 1945-1951. Spalony zamek czekał na nowego użytkownika do 1970 r. Po przejęciu przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich, został odbudowany zaś jego najpiękniejsze wnętrza
odtworzono na podstawie zachowanej dokumentacji fotogra-
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ficznej z okresu międzywojennego. Prace zakończono w 1989 r.
Zamek w Rydzynie w 1994 r. otrzymał prestiżowe wyróżnienie
międzynarodowej organizacji EUROPA NOSTRA w uznaniu doskonałości restauracji wspaniałego zamku barokowego.
Z możnego rodu książąt Sułkowskich wywodziła się Ewa Karolina hrabina Potocka z Sułkowskich (ur. 1814, zm. 1881), założycielka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (imię
zakonne Teresa). W 1838 roku Teresa Ewa Potocka wyszła za mąż
za hrabiego Władysława Potockiego z Chrząstowa koło Częstochowy. Po jego śmierci i bezdzietnym małżeństwie, zaczęła myśleć o całkowitym poświęceniu się Bogu i ufundowaniu dzieła
miłosierdzia. Za radą kierownika duchowego ks. Zygmunta
Goliana wraz z dwiema towarzyszkami pojechała do Laval we
Francji, by pod kierunkiem Matki Teresy Rondeau zapoznać się
z metodami pracy nad poprawą dziewcząt i kobiet moralnie upadłych. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym
żyła i zmarła św. siostra Faustyna, założyła właśnie Wielkopolanka, arystokratka Matka Teresa Ewa z książąt Sułkowskich hrabina Potocka. Po ośmiomiesięcznej praktyce w Domu Miłosierdzia
w Laval we Francji, założycielka zgromadzenia wróciła do Polski i na zaproszenie abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
objęła w Warszawie „Dom Schronienia” dla dziewcząt moralnie
upadłych.1 listopada1862 r. abp Feliński poświęcił kaplicę i dom
dla dziewcząt, i ten dzień przyjmuje się jako datę powstania
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce. 7 września 1878 roku Zgromadzenie połączyło się ze Zgromadzeniem
w Laval i otrzymało zatwierdzenie papieskie w formie dekretu
pochwalnego, wydanego przez Świętą Kongregację Biskupów
i Zakonników. Nowe konstytucje wytyczyły organizację Zgromadzenia i sposób życia. Odtąd Zgromadzenie mogło się normalnie rozwijać w granicach oznaczonych prawem kościelnym.
W 1922 roku nastąpiło odłączenie się od Zgromadzenia w Laval
i zakon zaczął kontynuować swoją działalność samodzielnie.
W okresie międzywojennym XX wieku coraz więcej było młodych dziewcząt, kierowanych przez kuratoria, sądy i osoby prywatne, dla których stopniowo zorganizowano system szkolny.
W ten sposób „Domy Miłosierdzia”, które były miejscem pracy
i modlitwy, przekształcały się w zamknięte zakłady wychowawcze z programem nauczania w zakresie szkoły podstawowej i średnich szkół zawodowych. W czasach komunistycznych
upaństwowiono zakłady prowadzone przez Zgromadzenie,
a niektóre później przekształcono na placówki „Caritas”, w których siostry objęły opieką dzieci o obniżonej sprawności umysłowej i psychoruchowej oraz chore kobiety.
Anna Kreczmer
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Uwaga najmłodsi Czytelnicy!
W tym miesiącu rozpoczynamy publikację powieści dla dzieci w odcinkach.
Wydarzenia w książce „Grzdyle i Szkodniki" Zofii Staniszewskiej oparte są na autentycznych przeżyciach grupki małych przyjaciół, wychowujących się z daleka od
wielkiego miasta, w osadzie, której nawet nie można nazwać wioską. Czego tu nie ma! Jest spotkanie z na pół oswojonym dzikiem, nauka jazdy na koniach, hodowanie w domu małych sikorek, wyrzuconych z gniazda przez ptasich rodziców, niebezpieczna przygoda z gniazdem szerszeni zbudowanym na dębie, który zostaje
powalony przez burzę, przeżycie porodu szczeniaków, łapanie jaszczurek wygrzewających się na olbrzymich kamieniach skalniaka, a nawet pewna Baba Jaga...

Grzdyle i Szkodniki
„Wszystko jest dobrze, dopóki jesteście dziećmi”
Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”

GRZDYLE:
Inka, gdy była mała, obwieszczała wszystkim, że zostanie „występką” – taką panią, która występuje na scenie na przykład. Inka jest
chudzielcem, ma puszyste, brązowe włosy
i dziesięć lat.
Kubuś, młodszy brat Inki, w wieku pięciu lat
postawił na karierę „strzelacza” w wojsku. Pół
roku później, gdy boleśnie zdarł sobie skórę
z kolana, zrozumiał, że lepiej zostać zwykłym
tatusiem, który decyduje o losach świata,
staczając zwycięskie (i co ważniejsze: bezbolesne) boje na komputerze. Kubuś ma śliczne
loczki na głowie, których się wstydzi, więc
razem z tatą skracają sobie włosy maszynką
do golenia, żeby wyglądać jak prawdziwi żołnierze.
SZKODNIKI:
Tobiasz, najstarszy ze Szkodników, samozwańczy wódz wszystkich dzieci na Hubach,
nie brzydzi się robaków, pająków, dżdżownic, a nawet rozjechanych żab, na przyszłość
planuje podróże w nieznane i odkrywanie
bezludnych planet (skoro już wszystkie lądy
zostały odkryte). Od czasu do czasu coś psuje.
Jest o miesiąc starszy od Inki, ale o kilka centymetrów od niej niższy.
Kasia, wszystko wie, na wszystkim się zna.
A przynajmniej tak się jej zdaje. Kasia zostanie weterynarzem, dlatego zbiera książki
o zwierzętach. Zdarza się jej coś popsuć, ale
tylko w związku z naukowymi badaniami.
Kasia ma prawie dziewięć lat i długie, jasne
włosy.
Kuleczka, czyli Małgosia, zwana Kuleczką z wiadomego i widomego powodu, najmniejszy Szkodnik, ale w pewnym sensie
– największy. Czteroletnia Kuleczka jest właścicielką jasnych kędziorków, pyzatej buzi
i wyrazistego charakteru.
Grzdyle i Szkodniki mieszkają na Hubach,
w małej osadzie, składającej się tylko z dwóch
domów, oddalonej o dwa kilometry od wioski, nazywającej się Trzykolne Młyny.
I. CO MA DZIKI DZIK DO SZAŁASU?
Błękitne misie i zielonkawe Orki
Moja mama wpatrywała się w kremową
ścianę. To znaczy już niezupełnie kremową,

bo na wysokości rączek Małgosi niebieściło
się mrowie uśmiechniętych błogo misiów.
Na podłodze leżał porzucony, niepotrzebny
teraz stempelek. Należał on do Kubusia, ale
on już się nim całe wieki nie bawił, chyba od
roku. Małgosia, stojąc w kuchni, niebieskimi
łapkami wpychała sobie do umorusanej na
brązowo buzi nasze płatki czekoladowe. Bardzo się przy tym spieszyła, bo coś czuła, że
zaraz może być niedobrze. Ale pomyliła się.
Mama westchnęła, po czym zamknęła się
w swoim pokoju. Po chwili zza zamkniętych
drzwi dobiegły nas dziwne odgłosy: głośnego
oddychania i melodyjnego powtarzania niezrozumiałego wyrazu. Ale gdy mama stanęła
na progu, powiedziała z uśmiechem, że się
zrelaksowała i teraz nikogo już nie zabije. Poza
tym wpadła na genialny pomysł:
– Grzdyle – to było do mnie i do Kuby –
już dawno chcieliście wybudować szałas
w Lesie Orków. Idźcie po Szkodniki, a ja przygotuję dla was jedzenie na piknik.
– Mamo, a spakujesz chlebek kukurydziany? I soczki? – chciał wiedzieć mój brat.
– Możemy wziąć koce?
– I latarkę?
– Weźcie sobie, co chcecie, tylko mi stąd
zmykajcie, bo muszę spróbować domyć ściany w pokoju. I potrzebuję przy tym trochę
spokoju.
– Ja mogę pomóc – wspaniałomyślnie
zaproponowała Małgosia, która nie powinna jednak odzywać się z pełną buzią. Część
płatków zmieszanych ze śliną wypłynęła
jej na brodę i sukienkę. Sąsiadeczka wtarła plamy w materiał lepkimi od czekolady
rączkami. Mama spojrzała na nią i powiedziała, że sama sobie poradzi. Nie dziwię
się mamie. Też bym wolała, żeby ściany
w salonie miały wzorki błękitne. Zawsze to
lepsze od brązowych.
Po chwili, z plecakami, w których mieścił
się prowiant, i kocami w rękach popędziliśmy do Szkodników, naszych jedynych
sąsiadów. Nie musiałam nawet wchodzić
do ich domu: Tobiasza zobaczyłam na płaskim dachu garażu, na który łatwo się dostać przez okno z pokoju Kuleczki. No więc
Tobiasz stał na dachu i puszczał szybowce, które sam zrobił ze sklejki. Gdy usłyszał
o szałasie, aż mu uszy poczerwieniały

z przejęcia, bo uwielbia budować. Co chwila zbija coś z desek: statki podwodne, które
się nie zanurzają, bo drewno nie tonie, latawce w kształcie pająków, które nie bardzo chcą latać albo katapulty do zdobywania tekturowych zamków rycerskich. Po
minucie Tobiasz stał przede mną, trzymając
w ręku maczetę, którą w przyszłości zamierza
torować sobie drogę w prawdziwej dżungli
amazońskiej. Gwizdnął też trzy razy na Kaśkę,
co oznaczało, że ma ona natychmiast przybiec. Mama Tobiasza zawołała za nami, żebyśmy wzięli ze sobą psy i nie szli dalej, jak do
lasu za płotem. Bo musicie wiedzieć, że mamy
piękny las pod domem, choć tata twierdzi, że
mamy fajny dom pod lasem. Mnie tam bez
różnicy, mogę być właścicielką i lasu, i domu.
Orkowy Zagajnik rośnie zaraz za naszym domem, a przecina go Ścieżka Demonów, która jest wąska i kluczy pomiędzy wysokimi świerkami. Zawsze więc
panuje tu półmrok. Na ziemi między uschniętym, brązowym igliwiem i rozsypującymi się
workami ze śmieciami walają się spróchniałe
pnie. Trudno zejść ze ścieżki, ponieważ las jest
w tym miejscu zwarty, gęsty i kłujący. Prawie
nie widać zielonego mchu ani paproci, rzadko odzywa się jakiś ptak. Na pomysł nazwania
Orkowym Zagajnikiem tego dzikiego kawałka
lasu wpadł Kubuś. Brat, gdy tylko tata mu pozwoli, „bitwuje się” na komputerze, a najczęściej gra w taką strategiczną (jak mówi tata)
albo krwawą (jak twierdzi mama) grę wojenną, w której wojownikami są obrzydliwe,
zielonkawe Orki, strzelające z najwymyślniejszych strzelaczy do wszystkiego, co się rusza,
a głównie do Demonów i Rogaczy. Rogacze są
jeszcze brzydsi od Orków, co wydaje się niemożliwe, ale tak właśnie jest. Kuleczka mówi,
że Orkom trzeba „dać na pupę”. Wejście do
lasu zagradza drewniana tablica z napisem:
Uwaga! Złe Orki! Nie rozdeptać!
Bo Orki, choć straszne i z krzywymi zębami,
są zdaniem Kubusia, zupełnie małe. Tę tablicę
wykonał mój brat wspólnie z tatą, to znaczy
Kuba powiedział tacie, co ma napisać, a ten
zrobił resztę. Słowem, Orkowy Zagajnik jest
miejscem cudownym i wprost wymarzonym
do tajemniczych spraw.
Za nami, a czasami przed nami pędziły: Misia (nasza puchata suczka) oraz Puma
i Luna (czarne labradorki Szkodników).
– Chodźmy na polanę! – zarządził Tobiasz.
Jemu się często wydaje, że jest wodzem
i może nam rozkazywać. Tylko z tego powodu, że jest starszy ode mnie o miesiąc.
A nawet niecały. Ale posłuchaliśmy go, bo

kultura
polanka jest jedynym możliwym miejscem
do wybudowania szałasu. Oczywiście tylko ci, co wiedzą, gdzie dokładnie znajduje
się polanka, otoczona szczelnie ze wszystkich stron świerkami, potrafią znaleźć do
niej drogę (aha, świerki, no i jeszcze brzozy
z dębami to jedyne drzewa, które łatwo rozpoznaję).
Do polanki prowadziła wąska ścieżka, wydeptana przez nas. Część drogi trzeba było
przebyć na czworakach i na nic przydało się
obcięcie przez Tobiasza kilku gałązek maczetą. Trochę podrapani stanęliśmy w końcu na
miękkim mchu.
Czym się różni odyniec od lochy?
– Zaczynamy! – jak zwykle zakomenderował Tobiasz. – Inka z Kaśką przynoszą gałęzie,
a my, chłopacy, zajmiemy się konstrukcją.
– Odwrotnie – wyzywająco popatrzyłam
w oczy Tobiaszowi – ty przynosisz patyki, do
tego potrzebna jest siła i przecież masz maczetę.
– Dobra – Tobiasz podejrzanie łatwo się
zgodził. Chyba bał się, że inaczej musiałby komuś pożyczyć swoją ulubioną broń.
Po godzinie ciężkiej pracy stanęło na
polance coś, co przypominało domek
z patyków Kłapouchego, ale najważniejsze, że
dało się wejść do środka. Razem z Kasią rozłożyłyśmy na ziemi koc, po czym wyszłyśmy
przed „domek” i z dumą obejrzałyśmy nasze
dzieło. Szałas był na tyle duży, że Kuleczka mogła stać w nim wyprostowana. Zielone gałęzie
świerków i brzóz ułożyłyśmy ściśle i powiązałyśmy wiechciami rdzawych traw. Co tu dużo
mówić... szałas prezentował się nieziemsko!
Zaraz też wepchnęli się do niego chłopacy.
Zrobiło się ciut za ciasno i bardzo wesoło,
tym bardziej, im więcej psów chciało za nami
wejść do środka.
– Psik! Uciekaj! – machnęłam ręką na
wielką Misię, bo nasz „domek” zaczął niebezpiecznie trzeszczeć. O dziwo, pies nie
tylko posłuchał natychmiast, ale wybiegł na
zewnątrz z głuchym bulgotem, dobiegającym z grubej mordy. Labradorki Szkodników
w tym samym momencie zaczęły ujadać
i odbiegły kawałek, w las.
– Luna! Puma! Do nogi! – wołały wszystkie
Szkodniki.
– Miśka! Chodź tutaj! – przywoływałam z
Kubusiem naszą suczkę. Baliśmy się, że psy
zwietrzyły jakąś zwierzynę i teraz za nią pogonią. Ale psom się nigdzie nie spieszyło, bo ich
naszczekiwanie wcale się nie oddalało.
– Cicho! – krzyknęłam. – Posłuchajcie!
W chwilowej ciszy do naszych uszu z nagła dobiegło dziwne zawodzenie i skomlenie
psów. Na dodatek piski się przybliżały. Nie
czekając dłużej, schroniliśmy się w szałasie, a
Tobiasz zasłonił zdziwionej Małgosi buzię.
– Ciii... – szepnął do nas.
Przez szpary między gałęziami wypatrywaliśmy naszych suczek. Ale to, co wbiegło po
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chwili na polankę, nie przypominało żadnego
z psów. To był... dzik. Najprawdziwszy całkiem
dziki dzik. Na dodatek zaraz przeraźliwie zakwiczał. Zupełnie jak tyranozaurus Kuby, ten
ze świecącymi na czerwono oczami.
– O mamusiu! – wyszeptała przejęta Małgosia, a ja mimo woli się zdziwiłam. Nie wiedziałam, że mała, ale zwykle strasznie hałaśliwa
sąsiadka, w ogóle potrafi szeptać.
– Ja cię kręcę! – z niedowierzaniem pokręcił
głową Tobiasz.
– O kurczaczek! – zaklęłam.
– O... – zaczął mój braciszek, ale nie stać go
było na jakiekolwiek zakończenie.
– Co robimy? – spytałam, coraz bardziej się
bojąc, gdyż dzik zaczął biegać naokoło szałasu, a za nim ujadające i powarkujące trzy czarne psy.

– To jest dzik… – Kasia zmarszczyła mądrze
czoło.
– Wiem – syknęłam zniecierpliwiona.
– Nie skończyłam, więc proszę mi nie przerywać – odparła wyniośle sąsiadka. Chyba
zdawało się jej, że jest w szkole, gdzie może
popisywać się wiedzą zoologiczną.
– No więc, jeśli to jest dzik, czyli odyniec, a
nie locha, to nie mamy się czego bać. Dzik nas
nie zaatakuje.
– Jesteś pewna? – Kuba spojrzał z nadzieją
na Kaśkę.
– A widziałeś jego szable?
– Co? Szable? Jakie szable?
– No... te wielkie, zakrzywione kły – wyjaśniła cierpliwie Kasia, westchnęła i dodała – z
moją wiedzą już teraz powinni mnie przyjąć
na weterynarię. Poza tym, spójrzcie, czy przy
tym dziku biegają gdzieś małe warchlaczki? –
rozejrzeliśmy się posłusznie. Rzeczywiście, nie
widzieliśmy żadnych dziczków.
– Widzicie sami – bez pośpiechu kontynuowała sąsiadka, podczas gdy mi dzwoniły
zęby ze strachu – czytałam, że odyńce są spokojne, to nie to samo, co rozzłoszczona locha,
która broni swoich małych.
– A co będzie, jeśli ten dzik nie potrafi czytać
i nie wie o tym, że nie powinien nas atakować?
– byłam pełna wątpliwości.
– Ja go przepędzę! – Tobiasz wyprostował
się, oczywiście na tyle, na ile pozwalał dach z
gałęzi, a jego oczy zabłysły jak ostrze maczety,

którą trzymał w ręce.
– Zwariowałeś, Tobiasz! – wydarłam się głośniej od płaczącej Kuleczki. – Poczekaj trochę,
przecież psy go zaraz odgonią!
Miałam rację, po kilku rundkach naokoło
naszego schronienia brudnobrązowe cielsko
skręciło w las, ponaglane szczekaniem. Na
samym końcu mignął nam śmiesznie mały
ogonek zakończony pędzelkiem. Tylko na to
czekaliśmy. Tobiasz chwycił siostrę za rękę,
ja Małgosię i popędziliśmy ile sił w nogach
Ścieżką Demonów w kierunku domu. Gdy
minęliśmy tablicę, ostrzegającą przed Orkami,
zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby złapać oddech.
– Ach, mamy urwanie głowy z tym dzikiem – wyszeptała z trudem zasapana Małgosia. Lubiła powtarzać ulubione powiedzenie swojej cioci. Z tym, że ciocia mówiąc
o urwaniu głowy, ma na myśli prawie zawsze
Szkodniki, a nie jakieś dziki.
Gdy wbiegliśmy do domu, zauważyliśmy,
że koce i jedzenie pozostały na łasce dzika.
Trochę baliśmy się, co powiedzą nasi rodzice.
Ale, o dziwo, w ogóle o to nie pytali. Byli chyba
jeszcze bardziej przejęci i wystraszeni od nas,
a to przecież my, a nie oni, uciekaliśmy przed
niebezpiecznym prawie potworem.
Nasi tatusiowie okazali się bardzo dzielni,
bo poszli na polankę, by sprawdzić, co z szałasem. Przynieśli podarty koc i porozrywane
plecaki. Widocznie dzik znalazł tam nasze kanapki. Powiedzieli nam, że z „domku” została
tylko kupka patyków. Mama chwyciła wówczas mnie i Kubę, przytuliła i posadziła sobie
na kolanach. Hm... myślałam, że na siedzenie
na kolanach jestem stanowczo za duża, ale
chyba się myliłam. Brat, zdziwiony, wiercił się
na pupie, bo chciał, bym wylądowała na podłodze, ale się nie dałam.
Wieczorem Paputek zadzwonił do leśniczego, żeby powiedzieć mu o naszej przygodzie. Okazało się, że leśniczy zna tego
dzika i że wcale nie jest on taki dziki, a prawie oswojony. Podobno pewna rodzina
w Trzykolnych Młynach dwa lata temu znalazła sierotę-warchlaczka i wykarmiła go, a
potem wypuściła do lasu. Od tego czasu jest
z nim tylko kłopot, bo zwierzę nie boi się ludzi, podchodzi do nich, a gdy ci go nie karmią,
robi się zły. Sam nie potrafi wyszukać sobie
właściwego pokarmu, więc kiedy jest głodny,
zamiast bulw i żołędzi zjada resztki jedzenia
po ludziach. W ten sposób stanowi zagrożenie, ale na szczęście jest to niezupełnie wyrośnięty dzik. Tak powiedział leśniczy, ale myślę,
że on nie widział go na własne oczy, bo z pewnością zmieniłby zdanie!
Aha, misie Kuleczki, te na ścianie, tacie przypadły całkiem do gustu. Stwierdził, że kolorystycznie pasują do nowego obrazu mamusi,
przedstawiającego szybowiec z ptasimi skrzydłami, który leci w stronę Drogi Mlecznej. Bo
ten obraz też jest niebieski. (cdn.)
Zofia Staniszewska
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W

tym roku, 14 kwietnia minęło
60 lat od powstania Rodzinnych
Ogródków Działkowych im. Adama Mickiewicza w Mosinie. Uroczystości związane z 60-cioleciem odbyły się 15 i 16
sierpnia. W święto Wojska Polskiego oraz
święto Wniebowzięcia Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej działkowicze uczestniczyli we Mszy św. w kościele parafialnym
p.w. św. Mikołaja w Mosinie, do którego
delegaci działkowi weszli procesyjnie
z koszami kwiatów. W tym samym dniu
w ogrodzie działkowym, na placu zabaw
odbył się piknik dla dzieci, na którym nie
zabrakło wspólnych zabaw, konkursów
i nagród. Kolejnego dnia miało miejsce
uroczyste spotkanie po latach na placu przy Działkowcu, na którym zostały
rozdane dyplomy uznaniowe za zaangażowanie na rzecz ogrodu. W sumie
13 dyplomów otrzymały osoby, które
użytkują działki od samego początku i te
osoby, które są szczególnie zaangażowane w pracę na rzecz działek. Były również
upominki dla wyróżnionych w postaci
kwiatów i innych roślin ogrodowych. Natomiast w godzinach popołudniowych
i wieczornych odbyła się zabawa taneczna z poczęstunkiem. Kiedy już się ściemniło dodatkową atrakcją były fajerwerki.
Tak więc Dzień Działkowca zakończył się
bardzo radośnie. Święto to już od wielu
lat na stałe wpisało się w kalendarz imprez posiadaczy działek na największych
w Mosinie ogrodach działkowych.
Tak właśnie wyglądały tegoroczne
uroczystości jubileuszowe. Warto jednak
prześledzić również historię i działalność
Rodzinnych Ogródków Działkowych. Ziemia, na której znajdują się ogrody należała kiedyś do Kościoła, później były to
tereny gminne. Część tego terenu Gmina
przekazała na cmentarz, a drugą część
na ogródki działkowe. Rok powstania
ogrodów to rok 1954, kolejna część przeznaczona pod ogródki działkowe została
dołączona w 1979 roku. Całość ogrodów
działkowych to 10 hektarów. W 1972 roku
powstał budynek Działkowca. Wcześniej
była tylko stara altana. W ciągu jednego
roku wybudowano świetlicę Działkowca,
która służy do dzisiaj. Pracowało przy tym
85 osób. Każda z tych osób przepracowała 250 godzin. W 2005 roku do ROD im.
A. Mickiewicza dołączył ogród działkowy
Barwa, co zwiększyło łączną liczbę działek do 204.
Kiedy powstały ogrody 70 procent użytkowników stanowili kolejarze. Połowa
rodzin działkowiczów ma swoje działki
w posiadaniu od samego początku i jest
już kolejnym pokoleniem użytkującym
je. Żyją jeszcze dwie osoby, które były na
ogrodach od początku. Są to Maria Czaj-

kowa i Maria Ciesielska. Najstarszy z działkowiczów – Czesław Wasilewski zmarł
w zeszłym roku w wieku 99 lat. Przez wiele
lat, nawet w późnej starości czynnie pracował. Ale jest więcej działkowiczów, którzy przekroczyli już 90-tkę. Obecnym już
wieloletnim prezesem ROD im. A. Mickiewicza jest Janusz Łubiński (swoją funkcję
piastuje od 1988 roku), który udostępnił
informacje na temat ogrodów, za co serdecznie mu dziękuję. Wcześniej prezesami
byli Florian Sypniewski – kolejarz i Stefan
Parysek. Obecnym wiceprezesem reprezentującym Działkowiec jest Tomasz Wawrzyniak, a wiceprezesem reprezentującym
dawne ogródki działkowe Barwa jest Tomasz Koralewski.

(np. z Mosiny, Stęszewa, Rosnówka, Rybojecka, Komornik.; na tych zebraniach
omawiane są bieżące sprawy, zdawanie
relacji z działalności, czy ustalanie wspólnych działań i wzajemnej pomocy).
W skład działalności członków ROD
wchodzą również prace użytkowe, nie
chodzi tylko o utrzymanie ogrodów
w czystości i porządku. Na przestrzeni lat
zdziałano bardzo wiele, m.in. zrobiono
ogrodzenie, elektryfikację, własne ujęcie wody, powstał budynek Działkowca,
który w 2012 roku został wyremontowany. W najbliższej perspektywie są plany
unowocześnienia placu zabaw dla dzieci.
Mosińskie ROD im. A. Mickiewicza wprowadziły zasady zwalniające osoby, które

To już 60 lat...

Rodzinne Ogrody Działkowe bardzo
dobrze współpracują z Kościołem i Gminą. Już od 23 lat w swoje święto 15 sierpnia działkowcy uczestniczą w uroczystościach w kościele, wprowadzając swój
sztandar. Poza atrakcjami związanymi
z Dniem Działkowca ROD ma w swej działalności również inne imprezy. Zaliczają
się do nich świąteczne spotkania dla dzieci z gwiazdorem, Dzień Kobiet, spotkania
opłatkowe, zabawy karnawałowe, czy
inne zabawy taneczne także dla dzieci,
wystawy kwiatów i plonów, akcja sprzątanie świata – (teren przy ogródkach
i las aż do Niwki), majówki, rajdy rowerowe, konkurencje dla całych rodzin, konkurencje sportowe i zręcznościowe dla
dzieci, comiesięczne zebrania zarządu
(w skład zarządu wchodzi 11 osób, w zebraniu uczestniczy 13 osób, gdyż dochodzą jeszcze członkowie z komisji rewizyjnej i rozjemczej), zebrania dla ogółu działkowiczów, spotkania Kolegium Prezesów

ukończyły 75 rok życia z prac na rzecz
ogrodów.
W minionych latach odbywały się
również rozgrywki drużyn amatorskich
działkowiczów w piłce nożnej. Ponadto
przez 30 lat organizowano wakacje na
działce, tzw. wczasy pod gruszą. Uczestnicy, oprócz odpoczynku mieli również
zapewnione inne zajęcia, łącznie z wycieczkami i z wyżywieniem. Wakacje te
były organizowane razem z Opieką Społeczną.
W 1997 roku podczas wielkiej powodzi ROD przekazał dary dla powodzian
w postaci działkowych zbiorów. Reprezentacja ogrodów bierze również udział
w dożynkach, nie tylko na terenie gminy
Mosina, ale również na terenie dekanatu
Lubońskiego i innych rejonów Archidiecezji Poznańskiej. Udział ogrodów jest
zaznaczony także na Ogólnokrajowych
Dożynkach Działkowych.
Aby ukazać działania dokonujące się
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w ROD, podaję dla przykładu plan pracy
zarządu z 1995 roku: prace porządkowe,
naprawa i wymiana bram, pokrycie dachu kawiarni Działkowiec, ułożenie kabla od rozdzielnicy do hydroforni, zakup
zbiorników w celu wyrównania ciśnienia
wody, przegląd ogrodów: wiosenny i jesienny, konkurs wewnątrz – ogrodowy
z nagrodami, konkurs wojewódzki i krajowy, organizacja czynów użytecznych,
zaprojektowanie i wykonanie parkingu.
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na którym ten pomysł będzie poddany
pod głosowanie. Jeśli zmiany zostaną
wprowadzone w życie, wówczas ogrody
zmienią nazwę na Stowarzyszenie Polskiego Związku Działkowców – Rodzinny
Ogród Działkowy im. Adama Mickiewicza
w Mosinie. Kiedy do tego dojdzie, ogrody
działkowe staną się organizacją pożytku publicznego, co pozwoli np. uzyskać
środki 1 procenta z odpisu podatku.
Od samego początku istnienia ogrodów działkowych w Polsce, czyli już od
ponad 100 lat są organizowane coroczne
konkursy, np. na najpiękniejszą działkę
lub altanę. Najstarszy ogród działkowy
w Polsce powstał w Grudziądzu w 1897
roku. Nagrody, jakie można zdobyć dzielą się na pieniężne, rzeczowe i honorowe. Każdego roku do Konkursu Zielona
Gmina jest zgłaszanych pięć ogrodów.
W 1985 roku zdarzyło się, że pierwszą
ogólnopolską nagrodę zdobył cały mosiński ogród im. A. Mickiewicza. W tym
roku w krajowym konkursie jedno z czołowych miejsc zajęła działka nr 33 państwa Jędrzejczaków. Nagrodę odbiorą
w Warszawie.
Z okazji tej wspaniałej już 60-tej rocznicy istnienia ROD im. A. Mickiewicza
życzę wielu kolejnych sukcesów i dalszego rozwoju. Niech ten związany z naturą
i przyrodą kawałek mosińskiej ziemi nadal stanowi oazę zieleni, ciszy i spokoju.
Anna Kreczmer

Ogród funkcjonuje ze składek działkowiczów. Aby ubiegać się o dotacje
z Polskiego Związku Działkowców należy przedstawić swój projekt. Decyzję
o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd
Okręgowy. Jednym z kosztowniejszych
przedsięwzięć było wywiercenie studni,
założenie pomp i filtra ciągnącego wodę.
W ostatnim czasie pojawiła się propozycja, aby ROD zmienić w stowarzyszenie. We wrześniu odbędzie się zebranie,

Zostań Wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI!
Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej pomocy – bohaterowie zmiany społecznej. Tworząc zespół
SuperW, łączą biednych i bogatych. Dla 70% wolontariuszy udział w Paczce był jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu.
Tylko w 2013 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 17 684 rodzin żyjących w niezawinionej biedzie, a łączna liczba zaangażowanych w projekt – wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie – sięga prawie 700 tys.
SZLACHETNA PACZKA 2014 otwiera rekrutację wolontariuszy. Czekamy na Twoje zgłoszenie!
Aplikuj jeśli:

Co możesz zyskać:

 masz w sobie chęć realnej pomocy i kochasz ludzi
 lubisz pracę na wysokich obrotach
i nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych
 masz powołanie do służby innym ludziom
 jesteś samodzielny i wytrwały w dążeniu do celu
 chcesz działać w zespole ludzi z pasją
 chcesz być częścią prestiżowej drużyny SuperW
 masz ukończone 18 lat

 radość niesienia pomocy
 realną zmianę miejsca, w którym mieszkasz
 udział w szkoleniach
 rozwój cenionych na rynku pracy kompetencji
m.in. komunikacji, organizacji własnego czasu
 szansę sprawdzenia się w działaniu
 nową paczkę przyjaciół i znajomych

Zadania wolontariusza:
 spotkania z rodzinami w trudnej sytuacji materialnej
i dobór tych, dla których pomoc może być realną szansą
na poprawę sytuacji
 współpraca z darczyńcami przygotowującymi paczki
 działanie w drużynie wolontariuszy w celu poszukiwania
darczyńców, organizacji magazynu, transportu paczek

Gotowy do służby?
Zgłoś się na

www.superw.pl
Na zgłoszenia czekamy
do 20 października 2014.
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Porady dietetyczne pod redakcją Beaty Banaszyńskiej

Zakwaszenie organizmu – stan zagrażający zdrowiu

K

ażdy składnik, znajdujący się w naszym codziennym
jadłospisie, oprócz dostarczenia wartości odżywczych
i kalorii działa na nasz organizm kwasotwórczo, bądź zasadotwórczo. Zakwaszenie organizmu powstaje wtedy, kiedy
dochodzi do zachwiania równowagi kwasowo-zasadowej.
Odczyn ph krwi zostaje zaburzony, co skutkuje różnymi
dysfunkcjami w funkcjonowaniu organizmu. Jest to dość
powszechny stan w obecnych czasach, ponieważ większość
osób odżywia się nieprawidłowo.
Nadmiar kwasów w organizmie powoduje:
odwapnienia kości, czyli pobieranie wapnia z kości, zębów
i chrząstek stawowych. Stan ten doprowadza do coraz bardziej powszechnej osteoporozy (w coraz młodszym wieku), a także zmian zwyrodnieniowych stawów,
 rozwój komórek rakowych co udowodnił w 1931 roku dwukrotny laureat nagrody Nobla, niemiecki biochemik Otto
Warburg,
 obrzęki ponieważ, aby rozcieńczyć kwasy organizm zatrzymuje wodę,
 przyspieszone starzenie się tkanek. Na skórze pojawia się
więcej zmarszczek, pojawiają się problemy z cerą, wypryskami, zaczerwienienia,
 osłabienie organizmu. Na walkę o utrzymanie prawidłowego ph krwi organizm traci bardzo dużo energii, co powoduje ogólne zmęczenie, problemy z koncentracją, nerwowość, skłonność do stanów depresyjnych, częste infekcje
i przeziębienia,
 częste bóle i zawroty głowy, osłabienie, migreny, cienie
pod oczami,
 kłopoty z trawieniem, zaparcia, a tym samym kłopoty
z utrzymaniem prawidłowej wagi,
 choroby przewlekłe tj. reumatyzm, zawał serca, nowotwory, migreny, cukrzyca, kamica nerkowa, kamienie w woreczku żółciowym, dna moczanowa.


Wprowadzając do diety produkty żywnościowe, które działają zasadotwórczo, możemy przywrócić równowagę kwasowo-zasadową. W ten sposób niwelujemy szkodliwe działanie
kwasów. W codziennej diecie należy ograniczyć produkty,
które są przyczyną zakwaszenia, czyli białka i cukry proste.
Jeśli natomiast spożywamy produkty kwasotwórcze, należy
zadbać o odpowiednią podaż składników, które zneutralizują
szkodliwe działanie kwasów. Należy więc tak komponować
posiłki, aby produkty kwasotwórcze zrównoważyć produktami alkalizującymi. Dodatkowo należy uwzględnić minerały
zobojętniające wydalane kwasy, czyli magnez, wapń czy potas. Szukając produktów alkalizujących nie należy sugerować
się smakiem. Chodzi o to jak dany produkt zachowuje się
w procesie trawienia. Na przykład kwaśna cytryna, czy limonka mająca kwaśny smak, w procesie trawienia zachowuje
odczyn alkaliczny. Cytryna jest jednym z najbardziej alkalizujących produktów. Właściwości alkalizujące ma większość
warzyw i owoców. Szczególnie aktywne w tym procesie są
buraki, jabłka, cytryna, sałata i banany. Chcąc zachować
równowagę kwasowo - zasadową nie chodzi o to, aby zrezygnować z pełnoziarnistych węglowodanów, jaj czy nabiału. Te produkty mają wiele cennych wartości odżywczych,

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Chodzi o to, aby produkty z obydwu grup odpowiednio ze
sobą połączyć. Pieczywo z wędliną lub serem powinniśmy
łączyć z sałatą, pomidorem, kiełkami czy innymi warzywami.
Mięso zawsze z dużą ilością warzyw, to samo z kaszami. Płatki owsiane zneutralizujemy łącząc owsiankę z jabłkiem lub
innymi owocami, a ziarna z jogurtem. Jajecznicę posypujmy
szczypiorkiem. To samo z białym serem. Możemy też dodać
do niego kiełki. W naszym codziennym jadłospisie powinno
znaleźć się dużo owoców i warzyw. Nie bez przyczyny mówi
się o pięciu porcjach, w pięciu posiłkach.
Aby utrzymać równowagę kasowo-zasadową należy w swoim jadłospisie zastosować złotą proporcję, czyli ok. 80 proc.
produktów alkalizujących oraz ok. 20 proc. zakwaszających.
Należy więc zrezygnować przede wszystkim z produktów
wysoko przetworzonych. Fast foody to kopalnia produktów,
które powodują zakwaszenie organizmu. Nie można też
przesadzać z kawą, herbatą i oczywiście alkoholem. Należy
też sporo pić, bo nawadnianie wspiera działania oczyszczające organizmu.
Warto zauważyć, że większość diet wysokobiałkowych
(np. dieta Dukana), wysokotłuszczowych lub niskowęglowodanowych, powoduje szybkie zakwaszenie organizmu. Zwłaszcza, jeśli do ich wytycznych stosujemy się
wybiórczo i pomijamy część produktów ze względu na to, że
są trudno dostępne lub ich nie lubimy. To najgorsze z możliwych rozwiązań i nawet, jeśli uda nam się zrzucić trochę kilogramów, to możemy sobie mocno zaszkodzić.
Jednak zakwaszenie powstaje nie tylko ze względu na niewłaściwą dietę. Wśród jego przyczyn wymienia się również
siedzący tryb życia, a także nerwy i stres. Powodują one bowiem dysfunkcje systemów regulacji. Jeśli dodamy do tego
odżywianie, powodujące zaburzenia równowagi kwasowozasadowej - mamy kłopot.
Poza tym zakwaszenie dotyczy nie tylko ludzi starszych
i chorych, ale również dzieci. Nasz organizm jest bardzo tolerancyjny, ale do czasu. Kryzys następuje zwykle ok. 40-tego
roku życia, kiedy lawinowo zaczynają pojawiać się różne dolegliwości. W tym okresie życia odczuwane do tej pory sporadycznie dolegliwości mogą przejść w stadium przewlekle.
Właściwe odżywianie zorientowane na warzywa, owoce, niewielką ilość białka, do tego odpowiednie nawodnienie, pozytywne nastawienie i aktywność fizyczna to
klucz do długowieczności. Każdego dnia pracujemy na to,
jak będzie wyglądać nasze życie, zdrowie, ciało w późniejszym wieku. Jeśli o siebie dbamy odżywiając się zdrowo,
utrzymując równowagę kwasowo-zasadową, zyskujemy poprawę samopoczucia, wzrost sił witalnych, ustąpią dolegliwości bólowe stawów i mięśni, skóra stanie się gładsza – poprawią się niemal wszystkie parametry naszego zdrowia, co
zwiększy nasz apetyt na życie.
Beata Banaszyńska
mgr dietetyki
mgr biologii molekularnej
Wielkopolskie Centrum Medyczne
Eskulap – PREMIUM
Rejestracja tel. 888 999 699
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PRODUKTY POWODUJĄCE ZAKWASZENIE ORGANIZMU

PRODUKTY DZIAŁAJĄCE ZASADOTWÓRCZO NA ORGANIZM

Mocno
zakwaszające
(pH 5,9-5)

Średnio
zakwaszające
(pH 6,9-6)

Słabo
zakwaszające
(pH<7)

Mocno
zasadotwórcze
(pH 9-8,1

mięso i wędliny
cukier, słodycze
sól
słodziki
czekolada i kakao
mąka pszenna
i produkty pochodne
ryż biały
sery żółte
kawa
czarna herbata
napoje gazowane
suszone owoce
kukurydza
lody, dżemy
drożdże
jęczmień, żyto

jaja
ryby
brązowy ryż
piwo
makaron pełnoziarnisty

twaróg
makaron sojowy
kasza gryczana
otręby
fruktoza
orkisz i produkty
pochodne
orzechy laskowe
orzechy nerkowca
pistacje
pestki dyni
orzechy włoskie
tahini
oliwki
amarantus
mleko sojowe i ryżowe
olej słonecznikowy
daktyle
śmietana
curry

bakłażany, dynie,
cukinie
ogórki
sałaty liściaste
botwina, szpinak (surowy - sałatki)
czarna rzodkiew
soki warzywne świeże
bez cukru
soki owocowe świeże
bez cukru
kiwi
arbuz, ananas

orzeszki ziemne
chleb żytni
kefir, jogurt
melasa
owies
gryka
chleb pełnoziarnisty
margaryna
majonez
malina, winogrona
herbatniki
wanilia
pszenica
gałka muszkatołowa

daktyle, figi, rodzynki
prawdziwki, kurki

Średnio
zasadotwórcze
(pH>8-7,1)

Słabo
zasadotwórcze
(pH>7)

buraki

kalafior

brokuły
kapusta, kalarepa

cebula
roszponka

marchew, seler, por

kiełki pszenicy

fasolka szparagowa

wiśnie, czereśnie

pomidory

dojrzałe jabłka

szczaw, szpinak
(gotowany)
dojrzałe banany
słodkie brzoskwinie
mandarynki,
pomarańcze, cytryny
maliny, truskawki
awokado
dojrzałe winogrona
chrzan

gruszki
śliwki
oliwa z oliwek
migdały
zielona herbata
maślanka
wytrawne wino

KOKTAJL ZASADOTWÓRCZY
Składniki:
- awokado 1 szt.
- pomarańcza 1 szt.
- gruszka 1 szt.
- seler naciowy 2 gałązki
- jarmuż

11

Wykonanie:
- wszystkie składniki zmiksować.

października br. na Zielonym Rynku w Mosinie odbędzie się kolejna impreza. Tym razem na „Festiwalu tradycji piwnej” spotkają się miłośnicy tego złocistego trunku oraz
tradycji związanych z piwowarskim rzemiosłem.
Zielony Rynek z oryginalnym, tradycyjnym piecem chlebowym, oddany do użytku na początku tego roku wielokrotnie
gościł już mieszkańców Mosiny.
Odbywały się już tam imprezy,
podczas których m.in. prezentowano zwyczaje związane ze
Świętami Wielkanocnymi. Podczas minionych wakacji Zielony Rynek gościł miłośników tańca, bo organizowano tam potańcówki na świeżym powietrzu.
Na realizację budowy Zielonego Rynku w Mosinie gmina otrzymała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wsparcie w wysokości 808.600 zł, co stanowi 75 proc. wartości netto
całej inwestycji.
Zielony Rynek ma być w przyszłości miejscem, gdzie będzie
można kupić głównie warzywa i owoce. Miasto zamierza zachęcić wszystkich, którzy oferują ten asortyment, aby przenieśli
swoje stoiska na teren Zielonego Rynku. Możliwość skorzystania
ze stoisk pod dachem umożliwi handlowanie także wtedy, kiedy

pada deszcz. Handlujący będą mogli skorzystać z systemu ulg
w opłatach przygotowywanego przez miasto (projekt uchwały
Rady Miejskiej w tym temacie będzie głosowany podczas jednej
z najbliższych sesji). Miasto zamierza uaktywnić to miejsce także
w dni, które nie są tradycyjnymi dniami targowymi (w Mosinie
największe targi odbywają się we
wtorki, piątki i soboty). Wtedy
swoje produkty mogliby oferować producenci produktów ekologicznych czy hobbyści. Zielony
Rynek może być także wykorzystywany na cykliczne, bądź jednorazowo na akcje związane np. z targami staroci, hobbystycznymi czy zdobywającymi coraz większą popularność akcjami
wymieniania się używanymi ubraniami.
Budowa Zielonego Rynku była kolejnym etapem modernizacji mosińskiego targowiska. Przed kilku laty płyta rynku przeszła
całkowitą metamorfozę – przedtem targowisko delikatnie mówiąc było reliktem przeszłości z nierówną nawierzchnią i prowizorycznymi stołami, na których handlowano. Powstała nowa
płyta parkingowa, nawierzchnia na całym targowisku została
wyłożona pozbrukiem. Po zakończeniu budowy Zielonego Rynku uporządkowano kolejny fragment tego terenu.
(red.)

Co będzie się działo
na Zielonym Rynku?

reklama
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OFERTA PRACY!
Dino Polska S.A. sieć marketów spożywczych
poszukuje pracowników w lokalizacjach:
Mosina, Stęszew, Poznań (ul. Leszczyńska)
na stanowiska:
Kierownik Marketu, Zastępca Kierownika,
Kasjer – Sprzedawca
oraz
Kamionki, Granowo
Kasjer – Sprzedawca
Oferujemy niezbędne szkolenia, umowę o pracę
i atrakcyjne wynagrodzenie.
Swoje CV prosimy przesyłać przez stronę
www.marketdino.pl (zakładka kariera) lub na adres
praca@marketdino.pl

www.autogazwiry.pl

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
biuro@autogazwiry.pl

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Został jeszcze jeden lokal do wynajęcia
W

kamienicy przy ulicy Wawrzyniaka 9 w Mosinie
z powodzeniem działa Notariusz i Adwokat.
Mieszkańcy Mosiny i miejscowości ościennych –
klienci tych biur, ale nie tylko – szukają możliwości
załatwienia swoich spraw w jednym miejscu.
Wzwiązkuztympowstałakoncepcjastworzeniatakiego
centrum. Do zagospodarowania jest jeszcze ok. 35 m2
powierzchni na parterze budynku, obok Notariusza,
z wejściem od ulicy (wjazd dla inwalidów). Rozpoczęła
już działalność firma kurierska Tani Kurier (na Polskę
i Europę).
Stuletnia kamienica po kapitalnym remoncie
położona jest w jednym z najbardziej
eksponowanych punktów miasta, przy głównym
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
firm poprzez promocję w gazecie, zarówno
w wydaniu papierowym jak i elektronicznym, a także
w Internecie na stronie głównej www.gazeta-mosina.pl Są to:
reklama, artykuły sponsorowane, wywiady z właścicielami firm
lub inne formy promocji (według życzenia). Z internetowego
wydania gazety korzysta już ok. 1000 czytelników
dziennie plus wydanie papierowe na gminy Mosina

i Puszczykowo – 2500 egz.. Zapraszamy do rozmów
osoby prowadzące kancelarie prawne, biura rachunkowe,
ubezpieczeniowe, doradcze itp. Może też tutaj powstać
pracownia architektoniczna, filia banku, biuro nieruchomości
czy biuro podróży. Jesteśmy otwarci także na inne propozycje.
Tel. 660 031 893.

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

okazji 60-lecia Polskich Skrzydeł w
dniu 6 września br. w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach odbył
się okolicznościowy festyn dla pracowników Bazy, ich rodzin i zaproszonych
gości.
Gmina Mosina wraz ze Stowarzyszeniem
Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska oraz
przedstawicielami Osiedla nr 6 w Mosinie
i powstającego w Żabinku Stowarzyszenia promowała atrakcje turystyczne
regionu oraz ofertę sprzedaży działek
gminnych. Dla dzieci przygotowano gry
i zabawy oraz konkursy z nagrodami.
Można było również skosztować chleba
ze smalcem i ogórkami oraz domowych
konfitur. Pieczywo na stoisko nieodpłatnie przekazała piekarnia „Limaro” z Mosiny.
Obchody jubileuszu rozpoczęła Msza
święta polowa i uroczysty apel. Organizatorzy imprezy zadbali o liczne atrakcje. Program festynu obejmował: przelot samolotów wielozadaniowych F-16,
dynamiczne pokazy lotnicze samolotów
REKLAMA

KUPIĘ
grunt rolny
telefon:
531 998 690

MiG-29 i śmigłowca PZLSW-4, występy
zespołu akrobacyjnego SP „Biało-Czerwone iskry” i grupy akrobacyjnej „Żelazny”, dynamiczne akcje gaszenia pożaru
samolotem Dromader i An-2 pokazy
desantowania i skoków spadochronowych, wystawę statyczną historycznych
i współczesnych statków powietrznych
m.in.: ciężki śmigłowiec bojowy Mi-24,
samolot transportowy C-130 Herkules,
śmigłowiec wielozadaniowy W-3 Sokół,
wodnosamolot DHC-2 Beaver, helikopter Robinson R-44; wystawę uzbrojenia
i sprzętu wojskowego, symulator dachowania, kino 5D; prezentację samochodów zabytkowych, wystawy fotograficzne: „Krzesiny dawniej i dziś” oraz „Mosina

w obiektywie”, kiermasz książek i pamiątek lotniczych, stoiska promocyjne, wystawiennicze oraz gastronomiczne i liczne zabawy dla dzieci.
Marlena Chmielewska
REKLAMA

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

OGŁOSZENIA DROBNE
SAMODZIELNE, małe mieszkanie do
wynajęcia w Puszczykowie, 850 zł/miesiąc, tel. 603 653 731.
PILNIE sprzedam w pełni uzbrojoną
działkę budowlaną o pow. 861 m. kw.
w m. Nowinki, w bardzo atrakcyjnej cenie. Kontakt 607 984 070.
JESTEM młodą kobietą szukającą pracy
na terenie Mosiny, jako sprzątaczka w
prywatnym domu, po pracach budowlanych, gdziekolwiek jest potrzebna po-

moc do sprzątania. Telefon kontaktowy:
663535830.
POSZUKUJĘ pracy jako sprzątaczka na
terenie Mosina, Puszczykowo, Krosno
i okolice. Oferuję mycie okien, sprzątanie
domów. Zainteresowani proszę o kontakt pod numerem 669-129-308.
ZATRUDNIMY mężczyzn do sprzątania hali magazynowej w Gądkach. W
ofercie cały etat oraz połowa etatu. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod
numerem tel. 519-726-268 lub kasia@
czystosc.com.pl

Informuję,
iż została otwarta
filia 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
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Nowa Biblioteka Miejska na Rynku i pełno niedoróbek
W

sobotę 6 września otwarto
oficjalnie nową bibliotekę na Rynku
w Puszczykowie. Przypomnijmy zatem, że
zakup i remont budynku wzbudził liczne
kontrowersje. Główną przyczyną krytyki
władz miasta były kwestie finansowe.
Obiekt został zakupiony za 750 tysięcy
złotych, ale za tę cenę Puszczykowo dostało
tylko puste, niewykończone, surowe
pomieszczenia. Okazało się również, że
strop nie był przystosowany do funkcji
bibliotecznych i należało go wzmocnić.
Władze Puszczykowa olbrzymim kosztem
wykończyły obiekt, by mógł stać się nową
Biblioteką Miejską.
Efekty oceniane są różnie. Jednym nowy
budynek podoba się, drugim nie. To kwestia gustu. Przeniesienie biblioteki jest
faktem i należy doprowadzić inwestycję
do końca. Mimo ogłoszonego szumnie
otwarcia, jest jeszcze wiele niedoróbek oraz
niedopracowanych rzeczy. Dlatego tym artykułem sygnalizuję moje przemyślenia na
ten temat. Radna Szczotka w sierpniowym
numerze „Echa Puszczykowa” napisała, że
„biblioteka pracuje normalnie od początku
sierpnia”. Jednak mimo upływu miesiąca
od otwarcia obiektu, władze miejskie pozostawiły jeszcze pełnio niedoróbek, które
muszą być skorygowane.
Wraz z otwarciem biblioteki na nowoczesnym balkonie powieszono dość kiczowaty
plastikowy napis „BMCAK”. Wyglądało to
nieestetycznie. Zwróciłem na to uwagę na
komisji, dzięki czemu napis został zdjęty.
Niestety na całym obiekcie nie ma choćby jednego rozwinięcia nazwy „BMCAK”.
Na komisji proponowałem, żeby rozwinąć napis BMCAK i napisać pełną nazwę
na budynku: „Biblioteka Miejska Centrum
Animacji Kultury”. W końcu nie każdy
mieszkaniec Puszczykowa wie, co skrót
oznacza. Niestety postulatu nie spełniono.
Następną sprawą jest pozostawienie tablicy na ulicy Poznańskiej, która wskazuje bibliotekę miejską na ulicy... Wysokiej. Jest to
pewne niedopatrzenie, ale bardzo mylące
dla mieszkańców. Przecież nie każdy wie
o przeprowadzce i może sugerować się
drogowskazem.

Mieszkańcy zwrócili również uwagę na
oznaczenie toalety. Jest ono w ich ocenie
mało widoczne. Muszę się z tym faktem
zgodzić – toaleta powinna być oznakowana w taki sposób, żeby każdy człowiek odwiedzający Rynek wiedział, że to jest toaleta. Następnym błędem, który zaważyłem w
czasie użytkowania biblioteki, jest problem
napisów wykonanych wewnątrz obiektu.
Pomieszczenia zostały nazwane anglojęzycznymi nazwami: „E-Room”, „Caffe Prasa”,
„E-book”. Uważam, że biblioteka powinna
jednak używać nazw polskich. Muszę przypomnieć, że na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej obowiązuje „Ustawa o języku polskim” i nie powinno używać się obcojęzycznych zwrotów, jeśli tylko można tego uniknąć. Radna Szczotka pisze w sierpniowym
„Echu Puszczykowa”, że czytelnia i wypożyczalnia książek wyglądają „nowocześnie
i ładnie”. No cóż – radna chwali się, że jest
polonistką, a jak widać nie ma przywiązania do tradycji polskiego języka. Smutne to.
Istnieje jeszcze wielki problem niedokończonych prac wykończeniowych obiektu.
Po pierwsze – zgodnie z moim wnioskiem
– wymieniono skrzynkę energetyczną
z budowlanej na użytkową, ale nie zmieniono miejsca usytuowania urządzenia.
Stoi ono przed fasadą, co bardzo psuje wygląd nowej biblioteki. Wiele wnęk, w których osadzone są okna jest niewykończo-

nych. Drewniane belki od strony wejścia od
samego zakupu obiektu są popękane, co
wygląda nieestetycznie. Zaproponowałem
na komisji postawienie nowoczesnego stojaka na rowery, który umożliwiłby parkowanie pojazdów przy wejściu – w końcu moda
na rowery cały czas rośnie.
Mam nadzieję, że niedługo wszystkie
niedoróbki zostaną usunięte. W przyszłości
przydałoby się jeszcze zmienić godziny
funkcjonowania, gdyż ludzie często chcą
wypożyczyć książkę po pracy.
Maciej Krzyżański
radny Rady Miasta Puszczykowa
REKLAMA

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

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna).
WSPÓŁPRACA: Jan Bylczyński, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak, Wojciech Czeski.
62-050 Mosina, ul. Wawrzyniaka 9
tel./fax 61 898 10 59
kom. 660 031 893
www.gazeta-mosina.pl
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
e-mail: ebylczynska@op.pl

Opracowanie techniczne i graficzne: Studio BAZA, tel. 502 525 788.
Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00.
Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać
do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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Koniec bicia okolicznościowych „dwójek”
Z

początkiem 2014 roku Narodowy
Bank Polski zakończył emisję 2-złotowych monet okolicznościowych powszechnego obiegu. Monety bito ze stopu Nordic
Gold (CuAI5Zn1) stemplem zwykłym. Wprowadzenie tych monet do obiegu nastąpiło
w 1996 r. Były to cztery monety, każda z nich
była jakby zapowiedzią przyszłych tematów.
Na pierwszej z wybitych monet widzimy
wizerunek króla Zygmunta II Augusta. Moneta ta została wybita w nakładzie 200 tys.
sztuk i jak się okazało, jest to najdroższa moneta z całej tej serii wybitych do tej pory ponad 250 tys. sztuk.
Jak podaje Katalog Fischera na rok 2014
„dwójka” z Zygmuntem Augustem jest wyceniona na 200 – 300 – 400 zł, w zależności
od stanu zachowania.
Druga z tych monet to zapowiedź bicia
monet z cyklu „Zwierzęta świata”, bowiem
widnieje na niej wizerunek popularnego
jeża. Moneta została wydana w nakładzie
300 tys. sztuk. Kolejna, trzecia to widok
Zamku w Lidzbarku Warmińskim i zapowiada promocje świetlanych czasów z naszej
historii.
Ostatnia, czwarta „dwójka” ma na rewersie wizerunek Henryka Sienkiewicza (tu nie
trzeba nic dodawać). Nakład tej monety to
też 300 tys. sztuk.
NBP, wprowadzając do obiegu w/w monety zapowiedział, że bicie monet o wartościach kolekcjonerskich stanowi okazję,
zarówno do upamiętnienia ważnych, historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania
zainteresowania polską kulturą, nauką i tradycją. I tu należy się olbrzymie uznanie dla
pomysłu NBP. Bite przez tyle lat monety okazały się bardzo ciekawe tematycznie, czego
najlepszym dowodem był fakt i nadal jest,
że okolicznościowe „dwójki” bardzo rzadko
spotyka się w obiegu handlowym. A jak za-

pewniają katalogi – nakłady z upływem lat
stale rosły. Na przykład NBP w 2005 r. wprowadził do obiegu 14 monet (każda o nakładzie ponad 1 mln sztuk), a moneta z wizerunkiem Jana Pawła II miała nakład 4 mln.
Zakończona emisja bicia okolicznościowych monet dwuzłotowych odniosła jeszcze jeden sukces. Spowodowała duże zainteresowanie numizmatyką i, co ciekawe,
wśród ludzi dojrzałych wiekiem, tworzących
kolekcję monet „dla wnuka”.

Nawiązując do zakończonej emisji – jednym z tematów bitych monet był temat
miast polskich. 21 września 2009 r. NBP
rozpoczął emisję, wprowadzając do obiegu
pierwszą monetę, upamiętniającą miasto
Częstochowa. Moneta została wybita w nakładzie 1.100 tys. sztuk. Na jej rewersie widnieje wizerunek Bramy Lubomirskich oraz
zespół klasztorny Zakonu Paulinów w Częstochowie. Tu wkradła się pewna niedokładność, ponieważ Częstochowa już wcześniej
znalazła się na okolicznych dwuzłotówkach.
Mianowicie w 2005 r. w serii – Rocznice –
Częstochowa została upamiętniona z okazji
350 – lecia Obrony Jasnej Góry. Monetę wybito w nakładzie 1 mln sztuk. Na jej rewersie
widnieje stylizowany widok klasztoru oraz
wizerunek przeora – Augusta Kordeckiego,
który dowodził obroną klasztoru podczas
najazdu szwedzkiego.
To tyle, jeśli chodzi o monety związane
z Częstochową i klasztorem, chociaż grzechem by było nie podzielić się ciekawostką
z klasztorem związaną. W jednej z krajowych
publikacji zaciekawił mnie duży artykuł pt.
„Krzywa Wieża nad Jasną Górą”. Jak się okazało, podczas prac remontowych wieży
klasztornej stwierdzono, że wieża jest odchylona od pionu o 78 cm. Warto wiedzieć,
że jasnogórska wieża została zbudowana
w latach 1617 -1622. Pięciokrotnie płonęła
i tyle razy była odbudowywana. Ostatni pożar miał miejsce w roku 1900, spowodowali
go nieostrożni pątnicy. Wieża jest wysoka,
ma 106,3 m. Jej podstawa pochodzi z 1714
r. Pod podstawą wieży znajduje się zasypana, średniowieczna studnia. Na galeriach
budowli znajdują się figurki świętych, m.in.
Wojciecha, Stanisława, Jadwigi, Floriana
oraz papieża Leona XIII. Ponadto na wieży,
między pierwszą a drugą kondygnacją usytuowany jest zegar, wyposażony w 36 dzwonów, wygrywających melodie Maryjne.
Hipotez, dlaczego wieża się przechyliła
jest co najmniej kilka. Pierwsza głosi, że był
to błąd budowniczych wieży, którzy mogli
nie wziąć pod uwagę, że grunt pod klasztorem jest niestabilny i źle położyli fundamenty. Kolejny powód to, że podczas prac
remontowych na wałach wybrano zbyt dużo
ziemi i kamieni. Na koniec, powody bardziej
współczesne: kwaśne deszcze, osłabiające
mury oraz pędzące tiry obok, na drodze krajowej tuż przy klasztorze, wywołujące silne
drgania. Mimo to specjaliści zapewniają, że
budowli nic nie grozi.
Na koniec jeszcze coś o monetach. NBP
podał do wiadomości, że planuje wprowadzić do obiegu w najbliższym czasie nowe
monety, a mianowicie 5 – złotówki w serii pt.
„Historia monety polskiej”.
Zebrał i opracował Henryk Pruchniewski.
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Władysław Pazgrat – żołnierz września 1939 roku
W

roku 2014 przypada 75 rocznica wybuchu II wojny światowej.
Z tego powodu postanowiłem sportretować człowieka, który był
zwykłym mieszkańcem Mosiny i Puszczykowa, a zarazem żołnierzem, walczącym na froncie polsko-niemieckim podczas wojny obronnej 1939 roku.
Armia Poznań, której geneza sięgała Powstania Wielkopolskiego składała się głównie z mieszkańców Wielkopolski. Jednym z żołnierzy wchodzących w skład tej armii był Władysław Pazgrat, który urodził się w Mosinie
1 stycznia 1908 r. Do Puszczykowa przeprowadził się wraz z rodziną w roku
1920. Jego ojcem był Walenty Pazgrat, który wysłał go na trzyletnie praktyki
do mistrza blacharstwa - Zygmunta Kwiatkowskiego z Poznania. Na zakończenie nauk Władysław musiał przystąpić do egzaminu na czeladnika, który
odbył się we wrześniu 1929 roku; świadectwo wystawiła Izba Rzemieślnicza w Poznaniu.
W tym czasie Puszczykowo szybko się urbanizowało, dlatego Pazgrat
założył tu firmę o specjalizacji blacharsko-instalacyjnej. W latach trzydziestych zdecydował się na kupno działki przy ulicy Leśnej i budowę domu.
W okresie letnim dom ten pełnił funkcję małego pensjonatu oraz punktu
gastronomicznego. Żoną Władysława była Joanna Pazgrat z domu Blum.
Urodziła się ona w Witten w Westfalii. Jej ojcem był pochodzący z okolic
Wrześni Andrzej Blum, który wyemigrował na przełomie XIX i XX wieku do
Westfalii, gdzie został sztygarem. Jednak, kiedy przyszło wyzwolenie Polski musiał zdecydować, które obywatelstwo przyjmuje. Zdecydował się na
Polskę. Po powrocie do Wielkopolski pierwszym miejscem zamieszkania rodziny Blumów była miejscowość Główna w okolicach Poznania, a dopiero
stamtąd przenieśli się do Puszczykowa. I właśnie wtedy Władysław i Joanna
poznali się na zabawie w restauracji „Leśny Zameczek”.
Jeszcze w maju 1929 roku Pazgrat stanął przed Komisją Poborową, która mieściła się w Urbanowie. Jak orzekła komisja, był „zdolny do czynnej
służby wojskowej” i uzyskał kategorię A. W 1939 roku Rzeczpospolita Polska widząc postępowanie hitlerowskich Niemiec zmobilizowała żołnierzy
z rezerw. Władysław został przydzielony do oddziału komunikacyjnego
w Armii Poznań. Wojska niemieckie zaatakowały Polskę w dniu 1 września
dwoma zgrupowaniami: Armii Południe, której celem operacyjnym było iść
na Warszawę przez Łódź oraz Armii Północ, której celem operacyjnym było
odcięcie Polski od morza oraz zdobycie Warszawy od północy. Armia Poznań musiała cofać się wraz z innymi siłami polskimi na wschód w kierunku
Warszawy. Nikt nie atakował tego zgrupowania, ale pozostanie na miejscu
groziło zamknięciem w„kotle”. Armia Południe już 8 września 1939 osiągnęła granicę Warszawy. Generał Tadeusz Kutrzeba, widząc beznadziejne położenie stolicy zdecydował się na wydanie bitwy siłom niemieckim nad rzeką
Bzurą. Powstrzymało to marsz wojsk niemieckich w kierunku Warszawy na
kilka dni. Siły polskie walczące nad Bzurą przebiły się do Warszawy. Ostatecznie Armia Poznań broniła jej do kapitulacji w dniu 28 września 1939
roku. Władysław wraz z innymi polskimi żołnierzami dostał się do niemieckiej niewoli.
W niemieckim obozie jenieckim przebywał przez blisko rok. „Zaświadczenie o zwolnieniu z niewoli wojennej” otrzymał dopiero 20 czerwca 1940 roku
z adnotacją „Stale nosić przy sobie”. Dalej było napisane: „Na rozkaz Naczelnej
Komendy Sił Zbrojnych Władysław Pazgrat[...] został dzisiaj zwolniony z niemieckiej niewoli wojennej. Zwolniony ma się w ciągu 24 godzin zameldować
osobiście u właściwej Miejscowej Komendy Policji i tam też przedłożyć swoją
kartę pracy”. Dokument podpisał Komendant Obozu. Władysław ponadto był zobowiązany aby „w ciągu 8 tygodni wystarać się z domu cywilnego
o ubranie i odstępne przez Państwo Niemieckie część munduru (bluza, spodnie,
czapka, trzewiki) oddać w najbliższym Posterunku Policji za zwrotem 0,- RM”.
Władze niemieckie zabroniły mu opuszczać miejsce zamieszkania i pracy
pod karą „natychmiastowego uwięzienia”. Został przydzielony do pracy
w zakładach Herkules Werke w Poznaniu, gdzie pracował prawdopodobnie
do końca wojny.
W opowieściach rodzinnych zachowało się wspomnienie o zatargu Władysława z niemieckimi policjantami z Puszczykowa. Nasz bohater dojeżdżał
do pracy w Poznaniu rowerem, tak jak większość polskich pracowników.
W pewną niedzielę naprawiał pojazd i postanowił wypróbować maszynę
po koniecznej reperacji. Wyjechał na ulicę Dworcową, gdzie policjanci zaczęli strzelać, bo była godzina policyjna. Schwytali go i skonfiskowali mu
rower, przy tym boleśnie go pobili. Poskarżył się na nich w swoim miejscu
pracy. Policjanci dostali naganę, a poszkodowany przydział na bilet, na jazdę pociągiem. Od tej pory policjanci w akcie zemsty bili Władysława zawsze
jak go spotkali.
W 1945 roku Puszczykowo zostało wyzwolone z okupacji niemieckiej.
W odrodzonej Polsce zaczęto energicznie przystępować do odbudowy

zniszczeń. Pazgrat zapisał się do Polskiego Związku Zachodniego w Mosinie. Była to organizacja istniejąca od 1934 roku, a mająca na celu obronę
Polski przed naszym zachodnim sąsiadem. Działalność związku była kontynuowana w konspiracji podczas okupacji niemieckiej. Działacze związku
byli szczególnie tępieni przez służby bezpieczeństwa państwa niemieckiego, a najczęstszą karą za przynależność była śmierć. Związek oficjalnie
został reaktywowany w 1944 roku, a od 1945 jego główną siedzibą został
Poznań. Związek propagował granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej.
W roku 1947 Pazgrat wpłacił pieniądze na „Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy i Poznania”. Polska była bardzo zniszczonym krajem w wyniku wojny i każda kwota była bardzo cenna. W tym samym roku został
wyróżniony „Medalem za Warszawę”. Jak czytamy w książeczce dołączonej
do medalu: „W celu upamiętnienia bohaterskiej historii Warszawy w wojnie
z hitlerowskim najeźdźcą, historii żołnierza, który bronił Stolicy we wrześniu
1939 roku [...] ustanawia się odznaczenie wojskowe pod nazwą: Medal za
Warszawę”. Również w 1947 roku dostał „Odznakę Grunwaldzką” za uczestnictwo w walce zbrojnej z okupantem. Niestety zasługi na rzecz ojczyzny
nie przydały się w życiu codziennym.
W roku 1945 po wojennej przerwie Władysław wznowił działalność swojego zakładu. Od 1947 roku płacił na rzecz państwa podatek obrotowy.
Zakład przez trzy lata powojenne rozwijał się pomyślnie. Władysław wybudował nowe pomieszczenia zakładowe. Należy przypomnieć, że po II wojnie światowej istniał jeszcze w wielu branżach polskiej gospodarki wolny
rynek. Niestety władze przystąpiły wkrótce do niszczenia prywatnej inicjatywy poprzez nakładanie wysokich podatków. W wyniku działań państwa
w następnych latach zakład podupadł i został prawdopodobnie zamknięty.
Resztę życia Władysław Pazgrat przepracował w państwowych zakładach.
Przeszedł na emeryturę ostatecznie w roku 1972. Zmarł w wyniku tragicznego wypadku w roku 1975.
Maciej Krzyżański
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AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA SPRZEDAM
ZAPRASZA NA ZAJĘCIA
 MUZYCZNE
 GIMNASTYCZNE
 PLASTYCZNE
ODBYWAJĄCE SIĘ W:
 MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY W MOSINIE
 GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOMORNIKACH
Zapisy w ciągu całego roku szkolnego.

Tel. 600 76 56 51
Akademia Przedszkolaka Komorniki

DOM

tronnie
pięknie, us y
położon
na granicy
Mosiny i Puszczykowa

działka 1000 m2

tel. 660 031 893

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Spółdzielnia socjalna „Mosinianka” rusza niebawem
W Mosinie powstanie kolejna spółdzielnia socjalna.
18 sierpnia br. członkowie grupy założycielskiej, przedstawiciele samorządu oraz Fundacji Barka podpisali porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju gospodarki społecznej w Mosinie.
Nowa spółdzielnia (dokumenty rejestrujące zostaną złożone
w najbliższych tygodniach) będzie się nazywała Mosinianka.
Wiadomo też, czym na początku chce się zajmować.
– Chcemy prowadzić bar z domowymi, smacznymi obiadami
w dobrej cenie. Oczywiście wszystkie potrawy chcemy przygotowywać własnoręcznie. Dodatkowo zamierzamy świadczyć
usługi porządkowe, związane z pielęgnacją zieleni oraz elektryczne – mówi Wojciech Sypniewski, przyszły prezes spółdzielni.
Aktualnie w grupie założycielskiej działa sześcioro bezrobotnych mieszkańców gminy Mosina. Oczywiście po powstaniu w spółdzielni zatrudnienie mogą znaleźć kolejne osoby.
Wszyscy przeszli szkolenia zorganizowane przez poznańską
Fundację Pomocy Wzajemnej Barka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie ekonomii społecznej. Aby
sfinalizować uruchomienie spółdzielni jej członkowie muszą
teraz przedstawić Barce, która prowadzi projekt i przekazuje dofinansowanie, biznes plan i zarejestrować spółdzielnię
w sądzie. Na uruchomienie swojej działalności otrzymają pełne wsparcie finansowe, które pozwoli na założenie spółdzielni
socjalnej, zakup odpowiednich środków oraz pomoc szkoleniową i doradczą (indywidualną i grupową). Prace związane
z powołaniem w Mosinie kolejnej spółdzielni socjalnej trwają
od końca ubiegłego roku. To coraz bardziej popularna forma
przedsiębiorstwa społecznego, w ramach, którego m.in. osoby
bezrobotne mogą podjąć zatrudnienie. W Mosinie temat spo-

tkał się z bardzo dużym odzewem społecznym. Na pierwsze
spotkanie poświęcone powołaniu spółdzielni przyszło ponad
80 osób. Ostatecznie wyłoniła się grupa 6 osób – przyszłych
członków założycieli.
Podpisane 18 sierpnia br. porozumienie ma na celu zainicjowanie oraz skoordynowanie działań, zmierzających do zbudowania trwałego partnerstwa podmiotów działających na terenie gminy Mosina tj. administracji samorządowej, organizacji
obywatelskich, przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, ograniczenia bezrobocia.
– Przykład pierwszej spółdzielni socjalnej, Print2You, która już
działa w Mosinie jest najlepszym przykładem na to, że tego typu
przedsięwzięcia mogą się udać i są na lokalnym rynku jak najbardziej potrzebne – mówi Waldemar Krzyżanowski, zastępca burmistrza Mosiny.
(ka)

NARODOWE CZYTANIE 2014

Przysiedli się i wsłuchali w perypetie Skrzetuskiego, Kmicica i Wołodyjowskiego

„T

rylogia to obraz Polski różnorodnej i wielokulturowej, to wyraz naszych narodowych tęsknot i marzeń, kronika naszych
militarnych oraz duchowych zwycięstw” – przekonywał prezydent
RP Bronisław Komorowski, patronujący Narodowemu Czytaniu,
odbywającemu się w całej Polsce. My również zebraliśmy się
w sobotę 6 września przed budynkiem Mosińskiej Biblioteki na wspólne czytanie wybranych fragmentów
powieści Henryka Sienkiewicza. Kilkanaście osób zechciało podzielić się swoimi ulubionymi ustępami
z „Ogniem i mieczem”, „Potopu” i „Pana Wołodyjowskiego”. Czytanie odbywało się na tle obrazów bitew,
husarskich chorągwi, szyszaków, a my przy tej okazji
odkryliśmy wśród lektorów aktorskie talenty. Barwna scenografia przyciągała uwagę przypadkowych
przechodniów oraz czytelników, wychodzących
z biblioteki. Zdarzało się, że na chwilę przysiedli się
i zasłuchali w perypetie Jana Skrzetuskiego, Jędrzeja
Kmicica i Michała Wołodyjowskiego. Na koniec tak
wciągnęliśmy się w humorystyczną przygodę Zagłoby i Rocha Kowalskiego, że nie zauważyliśmy, że
dawno przekroczyliśmy zaplanowany czas wydarzenia. Dla dzieci prawdziwą atrakcją były dwie armaty,
wykonane przez Pracownię Plastyczną MOK-u, której

tym samym składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy
również wszystkim uczestnikom: lektorom i słuchaczom Narodowego Czytania!
Zofia Staniszewska
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Spółka
Puszczykowo Real Estate Investment z o. o.
z siedzibą w Puszczykowie przy ulicy Kraszewskiego 6,
właściciel

Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego
(były Hotel Pracowniczy przy Szpitalu w Puszczykowie),
informuje

o możliwości wynajęcia lokali użytkowych
zlokalizowanych na parterze budynku.
Wszelkie informacje dostępne są w Biurze spółki,
czynnym w godz. 7-15 (od poniedziałku do piątku)
lub pod tel. 61-89-84-198, kom. 881-404-060.

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

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

wtorki od godz 15.00
po uzgodnieniu telefonicznym

NAUCZYCIEL
języka
angielskiego
udzieli
korepetycji

tel. 880 546 922
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

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

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

PILNIE
SPRZEDAM

w Puszczykowie Starym 190 m 2 (działka 1350 m 2 )
po kapitalnym remoncie, może być dwurodzinny,
słoneczny, przestronny, idealna lokalizacja,
piękne widoki na Park Narodowy, cisza, las.
Blisko znajduje się przedszkole, centrum tenisowe, SPA,
przystanek autobusu szkolnego.
Parter – 90 m2 może być z osobnym wejściem, można ew. przeznaczyć
na gabinet, biuro,działalność gospodarczą a górę 100 m2 na mieszkanie.
W ogrodzie (sad i starodrzew) znajduje się garaż podpiwniczony z piwnicą
35 m2 i „kanałem” samochodowym.

w pełni uzbrojoną
działkę budowlaną
o powierzchni 861 m2
w miejscowości Nowinki,
w bardzo atrakcyjnej cenie.
Kontakt:

607 984 070

Okazyjnie, bezpośrednio, tel. 609 484 611

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

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

 Komu świadczymy usługi?
Wszystkim, którzy cenią swój czas i wygodę. Dla mieszkańców
Puszczykowa, Mosiny, Rogalina, Rogalinka, Łęczycy, Wir,
Komornik, Krosna, Krosinka.
Przy kwocie zamówienia powyżej 50 zł dowóz i odbiór gratis!
 Co robimy?
Odbieramy ->> prasujemy ->> dostarczamy.
 Jak działamy?
 Opcja pierwsza - kontaktujesz się z nami a my w dogodnym dla
Ciebie czasie i miejscu odbieramy Twoje rzeczy a w przeciągu 24
godzin masz je z powrotem.  Opcja druga - przywozisz i odbierasz
pranie w naszym punkcie. Twoje rzeczy będą wyprasowane i
powieszone na wieszakach lub złożone według Twoich preferencji!

Nasza siedziba:
ul. Niezłomnych 15, 62-040 Puszczykowo

 Usługi dodatkowe
Kupiłeś za długie spodnie? Schudłaś i sukienka jest za luźna?
Odpadł Ci guzik?
Żaden problem, nie musisz szukać krawcowej!
Oferujemy skracanie, zwężanie poszerzanie (jeżeli jest
możliwość...) odzieży oraz przyszywanie guzików

ceny już kę
tu
szczegó ww
na naszej w

od 1 zł za szły

tel. +48 509 043 070
e-mail: kontakt@twojeprasowanie.pl www.twojeprasowanie.pl

Firma OFLOR
jeden z największych producentów
mebli tapicerowanych
zatrudni do zakładu w Śremie/Psarskie
osoby do pracy na stanowisku:

Tapicer
Wymagane doświadczenie w pracy na stanowisku tapicera.
Praca w systemie jednozmianowym
w godz. od 6.00 do 14.00.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
Zainteresowanych pracą prosimy o kontakt telefoniczny
bądź o przesłanie podania wraz z CV na adres:
„OFLOR” Sp. z o.o. – Psarskie, ul. Leśna 6a, 63-100 Śrem
tel. 61 281 43 80 lub adres e-mail: info@oflor.pl

KRAWCOWE
z doświadczeniem zatrudnię

szycie garniturów,
marynarek męskich
POSZUKUJE OPERATORA
KOPARKI i ŁADOWARKI
Praca na odcinku
Poznań – Czempiń
tel. 609-437-757

WIERCENIE
STUDNI

600 770 156

praca
w Łęczycy

telefon:
606 509 565

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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SPRZEDAM DOM
W PUSZCZYKOWIE
Powierzchnia 185 m2/550 m2

CENA 499 000 zł
TEL. 512 427 857, 504 677 338
www.realhouse.pl

BLACHY NA DACHY
Trapez

od

16,00 zł/m2
brutto

Blachodachówka

od

20,90 zł/m2
brutto

telefony:

693 341 838, 783 168 278
www.euro-proﬁl.com.pl

Wyjazdy m. in. na:


wesela
pogrzeby
 imprezy sportowe
 imprezy integracyjne itp.
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