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– Zadam Panu od razu więcej pytań, 

żeby potem nie przerywać... Czy we-

dług Pana nadszedł już czas, aby pew-

ne rzeczy w naszym kraju skończyły się 

defi nitywnie i żeby ludzie dowiedzieli 

się więcej o rzeczywistości, w jakiej 

żyją? Albo, żeby się dowiedzieli jak 

żyć mogą? Dlaczego PiS jest odbierany 

przez większość Polaków jako partia 

niewiele znacząca lub wręcz szkodli-

wa? Jeśli chodzi o program i pracę dla 

dobra kraju, PiS w zasadzie w mediach 

nie ma. Czy zwykły Kowalski może się 

gdzieś tego dowiedzieć? Czy może być 

cofnięta ustawa o wieku emerytalnym? 

Dlaczego tak fatalnie działa służba 

zdrowia, dlaczego młodzi Polacy mu-

szą wyjeżdżać do pracy za granicę, 

dlaczego ziemia jest nagminnie wy-

przedawana obcym? Dlaczego nie ma 

stoczni, dlaczego zniszczono wielkie 

zakłady, dlaczego nie ma pracy? Dla-

czego w Polsce są grupy ludzkie, które 

głodują? W jaki sposób zamierzacie to 

zmienić, co zrobicie, żeby przywrócić 

normalność? Dlaczego politycy kłamią 

i oszukują? Co Pan sam zrobi, jeśli wy-

gra wybory na urząd prezydenta Po-

znania? 

– Jest taki obyczaj w dyskursie publicz-

nym, powiem kolokwialnie, by wrzucić 

wszystko do jednego worka. To jedna 

z największych krzywd, jakie można wy-

rządzić Polsce, bo wypacza rzeczywi-

stość. Politycy są bardzo różni. Jest wie-

lu polityków uczciwych i są tacy, którzy 

politykę traktują jak źródło osobistego 

zarobku, czasem na wielką skalę, nie zaś 

jako służbę na rzecz obywateli. Wbrew 

temu, wszystkich traktuje się jako tych 

złych. To oczywiście odstręcza ludzi od 

zajmowania się sprawami publicznymi. 

Tymczasem polityka jest jak powietrze, 

jest wszechobecna. Decyzje o tym, że za 

środki publiczne wykona się kanalizację 

najpierw tu, a potem tam, czy też drogę 

wyremontuje najpierw tam, a dopiero po 

paru latach tu, są decyzjami tworzącymi 

politykę. To jest właśnie polityka: podej-

mowanie decyzji wpływających na życie 

wspólnoty, co najczęściej łączy się z wy-

dawaniem środków publicznych. Oczy-

wistym interesem każdego mieszkańca 

jest to, by się polityką interesować, m. in. 

wybierając odpowiednich ludzi do podej-

mowania decyzji wpływających na życie 

wspólnoty.

Przez ostatnie 25 lat bieg wydarzeń 

w Polsce toczył się jakby równolegle dwo-

ma ścieżkami, ze sobą splecionymi: ścież-

ką pozytywną i negatywną. Niewątpliwie 

Polska zmieniła się na korzyść. Jest to re-

zultat przede wszystkim ogromnej pracy 

Polaków. Jako przykład weźmy początek 

lat 90. i ówczesną eksplozję przedsiębior-

czości Polaków. Wielu dorobiło się wtedy 

większych pieniędzy. Jednocześnie mi-

niony czas został po części zmarnowa-

ny. W dużej mierze można przypisać to 

grupie wpływowych polityków, którym 

zabrakło wiedzy i wyobraźni, ale przede 

wszystkim duchowej niezależności. Błę-

dem było to, że pozwoliliśmy rozmonto-

wać część zakładów wytwórczych. Kraje 

mające dziś siłę ekonomiczną to kraje 

z dobrze rozwiniętą wytwórczością. Po-

ciąga ona za sobą rozwój w wielu dzie-

dzinach i daje względnie trwałe miejsca 

pracy. Dopuszczono też do przejmowania 

majątku państwa. Często świadomie do-

prowadzano do upadłości zakładów i pry-

watyzowano je za bezcen. Przyjmowano 

nieprzemyślane rozwiązania prawne, co 

otwierało drogę do różnych nadużyć.

Co zaś do mojej formacji politycznej, 

czyli PiS. Każdy dziś może samodzielnie 

wyrobić sobie w tej sprawie zdanie, bo 

jest dostęp do podstawowych informacji, 

choćby w internecie. Niestety, informacje 

najbardziej dostępne, czyli podawane 

w najbardziej popularnych mediach, są – 

mówiąc dyplomatycznie – niekompletne, 

a komentarze mocno powierzchowne.

PiS jest jedną z dwóch największych 

partii politycznych w Polsce. Popiera ją 

mniej więcej 30% głosujących wyborców, 

trudno więc ją uznać za mało znaczącą. 

Jest partią o profi lu wyraźnie pro-oby-

watelskim i pro-rozwojowym. Na stu sie-

demdziesięciu stronach wykładamy pro-

gram dla Polski. Tylko sygnalnie mogę tu 

przywołać niektóre z dziesiątków naszych 

propozycji, takie jak płacenie składek 

i podatków dopiero po 18-24 miesiącach 

od chwili otwarcia fi rmy, wprowadzenie 

nowego systemu pomocy kredytowej 

„na start”, ustanowienie nowego kodeksu 

podatkowego, tak by system podatkowy 

był prosty i przejrzysty. Powrócimy do 

niższych stawek podatku VAT, ale jedno-

Z Tadeuszem Dziubą, kandydatem na prezydenta Poznania,

rozmawia Elżbieta Bylczyńska

Pracować dla siebie u siebie...
Te kajdany trzeba rozerwać

cześnie opodatkujemy instytucje fi nanso-

we i dochody wielkopowierzchniowych 

centrów handlowych. Uszczelnimy obrót 

ziemią rolną (projekt odpowiedniej usta-

wy złożyliśmy w Sejmie w lutym 2013 r.). 

To tylko garść propozycji z rozdziału doty-

czącego polskiej gospodarki.

Wracając do początkowych wątków, 

z jednej strony Polska się świetnie rozwi-

nęła dzięki inteligencji i pracowitości Pola-

ków, a z drugiej strony podejmowano zbyt 

wiele złych decyzji na szczeblu krajowym i 

lokalnym. To tak jakby nałożono kajdany na 

rozwijający się organizm. Te kajdany trzeba 

rozerwać, a nasz program, program PiS, od-

powiednie rozwiązania przedstawia.

Niezwykle ważną składową naszego 

programu są propozycje, które można 

opatrzyć mianem inwestowania w rodzi-

nę. Tylko rodziny są w stanie zapewnić 

wychowanie obywateli, którzy udźwigną 

zadania stojące przed naszą państwo-

wą wspólnotą. Wprowadzimy dodatki 

w kwocie po 500 zł na każde drugie i ko-

lejne dziecko, z wyjątkiem dzieci w ro-

dzinach o wysokich dochodach. Rodziny 

o niskich dochodach będą subsydiowa-

ne już w przypadku pierwszego dziecka. 

Proponujemy, by przedszkola były po-

wszechnie dostępne i bezpłatne. Ogół 

dzieci i młodzieży szkolnej będzie objęty 

opieką lekarską i pielęgniarską. Gene-

ralnie proponowane rozwiązania mają 

zachęcić do posiadania dzieci, do zakła-

dania rodzin wielodzietnych, tak by zaha-

mować negatywny trend demografi czny.

– To jest konieczność, ale niedocenia-

na przez obecne władze...

– Bez tego – między innymi – już w krót-

kim czasie nasz system emerytalny się za-

łamie. Bezpieczeństwo naszej wspólnocie 

mogą zapewnić tylko liczne rodziny.

– Dlaczego to do większości nie do-

ciera? 

wywiad 3



4 wywiad
– Dominujące media (i ich dziennika-

rze), które powinny pośredniczyć między 

władzą a społeczeństwem, nie chcą się 

zajmować problemami fundamentalny-

mi, bo to wymaga wysiłku i wiedzy. Mówi 

się o rzeczach błahych, najczęściej trze-

ciorzędnych. Poza tym media publiczne 

nie lubią omawiać kwestii wiążących się 

z krytyką obecnej władzy. Skutek? Wybo-

ry dokonywane przez obywateli są czę-

sto intuicyjne. Wrogowie Polski zacierają 

ręce i mogą spokojnie przyglądać się jak 

przedsiębiorczy i kreatywni Polacy nie 

radzą sobie ze sprawami publicznymi 

we własnym kraju. Ale na całe szczęście 

zwiększa się krąg obywateli, którzy włą-

czają się w życie publiczne. Jest pod tym 

względem lepiej, niż dawniej.

– Co zrobicie z bezdomnymi, ludźmi 

bez swoich mieszkań i w związku z tym 

bez perspektyw na godne życie? 

– Budownictwo socjalne to zadanie 

samorządów. To oznacza m. in. organi-

zowanie budownictwa czynszowego, 

którego de facto nie ma. W Poznaniu nie 

buduje się mieszkań czynszowych, a prze-

cież jest mnóstwo osób mieszkających 

w kamienicach prywatnych, co generuje 

liczne konfl ikty. A są to osoby pracujące, 

które mogłyby normalnie funkcjonować. 

W naszym programie jest też rozwijanie 

budownictwa społecznego, bo istnieją 

na to sposoby. Jednym z nich jest poro-

zumienie trzech stron: władzy publicznej 

jako gwaranta, przedsiębiorców, którzy 

wezmą na siebie rolę wykonawcy i współ-

fi nansującego oraz zainteresowanych 

obywateli, którzy będą stopniowo wyku-

pywać te mieszkania. Ponieważ władza 

publiczna będzie wnosić majątek w po-

staci nieruchomości gruntowych, to cena 

mieszkania będzie znacząco niższa niż 

u dewelopera. W naszym programie sy-

gnalizujemy stworzenie modelu budow-

nictwa, w którym cena metra kwadrato-

wego powierzchni wyniesie ok. 2,5 tys. zł.

– Co zrobicie, żeby państwo napra-

wić, żeby nie dopuścić do władzy ludzi 

nieuczciwych? 

– Wydaje mi się, że PiS dał dowód na to, 

że ludzi nieuczciwych wyklucza ze swo-

ich szeregów, że jesteśmy czuli na tym 

punkcie. Moim zdaniem, podstawowym 

zabezpieczeniem przed nieuczciwością 

jest konsekwencja w eliminowaniu z pu-

blicznej sfery tych, których na nieuczci-

wości przyłapano. Taką postawę PiS zade-

monstrował niejednokrotnie. Nie mniej 

trudno z góry zapewnić, że każdy nasz 

członek, sympatyk czy sojusznik będzie 

nieskazitelny. W każdym stadzie może się 

zdarzyć czarna owca. Ci, którzy okazali się 

nieuczciwi, którzy tworzyli koterie lub po-

pełnili przestępstwa muszą zapłacić za to 

cenę. Słabą stroną obecnych przepisów 

jest to, że są braki w zakresie odpowie-

dzialności fi nansowej urzędników za prze-

stępstwa. Każdy, kto wie, że będzie płacił 

z własnej kieszeni za działania przestęp-

cze, będzie działał ostrożnie i profesjo-

nalnie. Zakres zastosowania fi nansowej 

odpowiedzialności za przestępstwa po-

winien być w prawie karnym rozszerzony.

– A teraz proszę o koncepcję na 

uzdrowienie służby zdrowia.

– Nie mamy nic przeciwko temu, żeby 

istniała prywatna służba zdrowia, nato-

miast podstawą organizacji opieki zdro-

wotnej powinny być jednostki publiczne 

utrzymywane ze środków publicznych, 

bo to jest kwestia bezpieczeństwa oby-

wateli. Są jednostki, które nie mogą być 

sprywatyzowane, np. szpitale kliniczne 

oraz szpitale powiatowe tworzące sieć 

gwarantującą bezpieczeństwo zdrowot-

ne. Skoro państwo bierze na siebie ochro-

nę zdrowia obywateli, musi fi nansować ją 

z budżetu. NFZ powinien być rozwiązany, 

a obecny fundusz zdrowia powinien być 

wyodrębnioną częścią budżetu państwa.

– W Mosinie NFZ wypowiedział kon-

trakt pielęgniarkom, które opiekowały 

się chorymi, także tymi leżącymi, (któ-

rzy teraz pozostawieni są sami sobie) 

za to, że w gabinecie – na korytarzu 

przebywała kobieta w ciąży, oczeku-

jąca na badanie glukozy. Było zbyt 

zimno na dworze, żeby ją wyprosić. 

NFZ stwierdził, że pielęgniarki złamały 

umowę, kobieta nie miała prawa tam 

przebywać i z dnia na dzień pozbawił 

je kontraktu. Tymczasem dwie spółki 

lekarskie od wielu miesięcy zajmują 

nieprawnie przychodnię (przegrały 

przetarg) i nie chcą jej opuścić, świad-

czą dalej usługi i NFZ nie widzi w tym 

nic złego, nie zrywa kontraktu, choć 

warunkiem jest umowa na najem loka-

lu do działalności. Jak to jest? Są równi 

i równiejsi? 

– Kuriozalne. Dla mnie to w sposób 

oczywisty świadczy o protekcji. Gdyby 

taką decyzję musiała podjąć władza pu-

bliczna – na przykład wojewoda – podle-

głaby natychmiastowej krytyce i kontroli 

wyższej instancji. Obecny system tego nie 

umożliwia.

– Co zamierza PiS zrobić dla ochrony 

lokalnych małych fi rm handlowych. 

Powstaje coraz więcej marketów, któ-

re niszczą małe sklepy. Czy prawo nie 

powinno być zmienione, żeby ochronić 

rodzimy interes i żeby przy okazji pie-

niądze nie wypływały z kraju, bo więk-

szość marketów reprezentuje obcy ka-

pitał? 

– Moim zdaniem, to nie jest kwestia pra-

wa, a przynajmniej nie tylko kwestia prze-

pisów, lecz ugruntowania się złej praktyki. 

Oczywiście nie wszędzie, ale na pewno 

w Poznaniu. Przepisy dotyczące planowa-

nia przestrzennego umożliwiają tworze-

nie dobrych rozwiązań urbanistycznych, 

ale jednocześnie nie zabezpieczają przed 

rozwiązaniami szkodliwymi, najczęściej 

zresztą wynikającymi z protekcji, kumo-

terstwa i – być może – korupcji. Jednak 

z tego nie wynika, że należy podejmo-

wać złe decyzje, czy też, że upoważnia to 

do podejmowania decyzji szkodliwych. 

Polskie prawo zagospodarowania prze-

strzennego można ocenić jako ułomne, 

może nawet złe. Ale czy można przepisa-

Tadeusz Dziuba ukończył studia na wydziale technologii drewna ówczesnej 

Akademii Rolniczej. W latach 1971-1993 pracował na tej uczelni. W 1980 r. uzy-

skał stopień doktora nauk technicznych. Ogłosił ponad 60 publikacji naukowych 

i naukowo-technicznych. Studiował także na wydziale budownictwa lądowego 

Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia podyplomowe z rachunkowości (na 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ) oraz z rzeczoznawstwa majątkowego (na 

Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ). W latach 1985-1987 zasiadał 

w radzie głównej nauki i szkolnictwa wyższego. W latach 1993-2011 był (w różnych 

okresach) wicedyrektorem delegatury NI K w Poznaniu i Bydgoszczy oraz wicedy-

rektorem departamentu edukacji, nauki i kultury NIK. Należał do Stronnictwa De-

mokratycznego . Z ramienia tej partii i przy poparciu „Solidarności”  pełnił mandat 

poselski w tzw. Sejmie kontraktowym  w latach 1989-1991. Był wiceprzewodniczą-

cym sejmowej komisji edukacji, nauki i postępu technicznego, brał także udział 

w pracach komisji ustawodawczej. W 1990 r. znalazł się w gronie członków-założy-

cieli Porozumienia Centrum. Kierował strukturami tej partii w Wielkopolsce. Zrezy-

gnował z działalności partyjnej w 1995 r. w związku ze zmianą przepisów dotyczą-

cych pracowników NIK. Od grudnia 2005 r. do listopada 2007 zajmował stanowisko 

wojewody  wielkopolskiego . W latach 2010-2011 był radnym Poznania. Obecnie 

jest posłem, pracuje w kilku komisjach sejmowych, m. in. w komisji zdrowia i komi-

sji kontroli państwowej. Od 2011 r. członek Pi S.
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mi prawa zabezpieczyć się przed złą wolą 

decydentów?

Podstawowy wniosek jest taki: powin-

niśmy władzę publiczną powierzać lu-

dziom uczciwym i mądrym.

– Dlaczego staruje Pan na urząd pre-

zydenta Poznania i co my w Mosinie 

będziemy z tego mieli? 

– Krótko, od ponad 20 lat władze samo-

rządowe Poznania marnują poznańskie 

zasoby. Trzeba ten proces przerwać. Naj-

prościej ilustrują tę tezę poznańskie in-

westycje. Wiele z nich jest przepłaconych, 

a jednocześnie nie rozwiązujących żywot-

nych problemów poznańskiej wspólnoty. 

Każdy, kto jeździ po Poznaniu bez trudu 

wskaże wielopasmowe ulice, dobrze się 

prezentujące i bardzo kosztowne, lecz 

nawet w marnym stopniu nie rozwiązują-

ce problemów komunikacyjnych Pozna-

nia. Władze Poznania decydowały się też 

na inwestycje zbędne. Przykładem tego 

może być zasypany piachem wiadukt pod 

skrzyżowaniem ul. Grunwaldzkiej z ul. Ja-

wornicką i ul. Smoluchowskiego, który 

w przewidywalnej przyszłości – powiedz-

my 20 lat – nie będzie używany. Angażując 

środki fi nansowe w inwestycje nadmiernie 

rozdmuchane, o rozmiarach nieuzasadnio-

nych, czy też po prostu zbędne, obciążamy 

fi nanse wspólnoty dodatkowym ciężarem, 

który określić można wymownym mianem 

„podatku Grobelnego”. Ten podatek w cią-

gu ostatnich dziesięciu lat kosztował bu-

dżety Poznania ok. jednego mld zł. W ten 

i na inne jeszcze sposoby uszczuplane 

są zasoby Poznania, co oznacza, że moje 

rodzinne miasto nie będzie rozwijało się 

odpowiednio dynamicznie. Jeżeli nie po-

wierzymy władzy w Poznaniu osobom od-

powiedzialnym i działającym racjonalnie, to 

systematyczny rozwój miasta będzie zagro-

żony. A jak Poznań będzie się zapadać, to na-

stępczo, choć powolnie, zapadać się będzie 

aglomeracja poznańska. A więc i Mosina.

– Czuje się Pan silny podjąć tego wy-

zwania? 

– Doświadczenie mam niemałe. By-

łem posłem, wojewodą, radnym, długie 

lata pracownikiem kontroli państwowej, 

a wcześniej pracownikiem naukowym. 

Udowodniłem, że mam wolę działania 

dla dobra publicznego. Wiadomo, że nie 

jestem powiązany z żadnymi grupami in-

teresów. Udowodniłem, że potrafi ę repre-

zentować interesy obywateli.

– Na koniec. Jaki jest prezes PIS – Ja-

rosław Kaczyński prywatnie? 

– Po pierwsze, to świetnie wykształco-

ny człowiek o ogromnej wiedzy. Nie raz 

miałem okazję się o tym przekonać. Po 

drugie, jest dowcipny, lubi bardzo żarto-

wać, ma ogromne poczucie humoru. Po 

trzecie, jego sympatyczną cechą jest głę-

boki szacunek dla kobiet. Najłatwiej mu 

podpaść, jeśli nie okazuje się szacunku 

kobietom. Po czwarte, jest uczciwy i jest 

z ducha patriotą. Podobny był jego śp. brat, 

prezydent RP Lech Kaczyński. Jarosław to 

wyjątkowa osobowość. Latami kształtowa-

no całkowicie fałszywy wizerunek obu bra-

ci, więc szersza publiczność ma o nich obu 

całkowicie mylne wyobrażenie. Niestety, 

wielu Polaków dało się na nabrać na cał-

kiem nieprzypadkową propagandę.

Wielkimi krokami zbliżają się wybory do władz samorzą-

dowych.  Wybory, które nie tylko określają, kto rządzić 

będzie poszczególnymi miastami czy gminami, ale również 

określają co w poszczególnych miastach będzie się budować, 

jak nasze miejscowości będą się rozwijać. W Puszczykowie będą 

one szczególnie ważne, bo określą kierunki rozwoju miasta za-

równo na najbliższe lata i na całą przyszłość.   

Obecne władze miasta, które tak dużą wagę przywiązują do 

powstawania nowych obiektów sportowych, forsują budowę 

kolejnego obiektu sportowego – hali sportowo-widowiskowej, 

która to inwestycja, jeśli by powstała, spowoduje, że miasto 

nie tylko jeszcze bardziej się zadłuży, ale co gorsza, odłożone 

w czasie będą musiały być inne, wydaje się pilniejsze dla wielu 

inwestycje. Zadłużenie miasta na koniec ubiegłego roku wyno-

siło ponad 13 milionów złotych. Planowana hala kosztować ma 

kolejne 10 milionów, których oczywiście w budżecie nie ma.  

Sfi nansowana więc musiałaby być kredytem. Łatwo więc prze-

widzieć, że dług by wzrósł jeszcze bardziej. Już dziś odsetki pła-

cone bankom kosztują miasto około 500 tysięcy złotych rocznie.  

Odsetki dla banków zwiększyłyby się więc po przeprowadzeniu 

tej budowy i zaciągnięciu kredytu o kolejnych kilkaset tysięcy 

złotych. Hala taka oczywiście byłaby defi cytowa, czego nawet 

nie ukrywają władze miasta, więc koszt utrzymania jej, to było-

by pewno kolejne pół miliona lub więcej. Z ilu innych koniecz-

nych inwestycji miasto musiałoby się wtedy wycofać? Kosztem 

czego powstałaby kolejna hala w mieście? Tym bardziej dziwi 

taka postawa władz miasta, że w odległości kilkuset metrów na 

terenie MOSiR-u, powstaje na koszt prywatnego inwestora inna 

hala wielofunkcyjna. Po co więc robić konkurencję inwestorowi 

i  wydawać  miejskie pieniądze na kolejną halę?  

Po drugiej stronie stoi komitet wyborczy Odświeżmy Pusz-

czykowo, które uważa, że zamiast kolejnej hali, trzeba budować 

ulice i chodniki. Puszczykowo to miejscowość, gdzie nadal 1/4 

ulic to w rzeczywistości klepiska, które po deszczu czy jesienno-

zimowych słotach zamieniają się w bajora lub stawy. Ani na nie 

wtedy wejść, ani wjechać. Ulice i chodniki to rzecz najważniejsza 

dla mieszkańców, przynajmniej co czwartego mieszkańca Pusz-

czykowa, który mieszka przy takich ulicach. Jednak to miesz-

kańcy w wyborach zadecydują o tym co jest priorytetem: czy 

budowa hali  czy ulic. Na wszystko miasta nie stać.   

Halę sportowo widowiskową po 10 lub trochę więcej latach 

się spłaci. I wtedy za lat kilkanaście będzie znowu można budo-

wać ulice. Może mieszkańcy nie będą chcieli tyle lat czekać. Ale 

wybory te to również określenie przyszłości Puszczykowa, być 

może na zawsze. Obecne władze jeszcze kilka miesięcy temu 

forsowały uchwalenie tzw. Studium, strategicznego dla miasta 

dokumentu w formie, który spowodowałby, że Puszczykowo 

w perspektywie lat kilku czy kilkunastu przestałoby być spo-

kojnym miastem jakie dziś znamy. Stałoby się miejscowością 

z deweloperskimi osiedlami, wielopoziomowymi parkingami, 

wielkimi sklepami między ogrodami czy domami mieszkań-

ców. Zatraciłoby swój odmienny od sąsiednich miejscowości 

charakter. Przed samymi wyborami, na skutek nacisku opozycji, 

związanej w większości z komitetem Odświeżmy Puszczykowo, 

władze odstąpiły od dokumentu w proponowanej w czerwcu 

formie. Ale nikt nie ma wątpliwości, że w przypadku wygranej, 

do pomysłów wtedy ogłoszonych obecne władze wrócą. Wybo-

ry te są więc w istocie wyborami dotyczącymi tego, jak Pusz-

czykowo będzie wyglądać za lat kilkanaście czy kilkadziesiąt. 

Czy Puszczykowo pozostanie Puszczykowem? Watro pójść na te 

wybory! 

Krzysztof J. Kamiński

Kandydat na burmistrza z KWW Odświeżmy Puszczykowo

Ważne wybory dla Puszczykowa



–Startuje Pan w wyborach na burmi-

strza Mosiny. Dlaczego zdecydował się 

Pan kandydować na to stanowisko? 

– Kandyduję na burmistrza gminy Mosi-

na, bo zależy mi na tym, aby nasza gmina 

dalej rozwijała się, aby skutecznie korzy-

stała ze środków zewnętrznych, rozwijał 

się lokalny biznes, powstawały nowe fi rmy 

i miejsca pracy, aby mieszkaniec czuł się 

bezpiecznie i miał zapewnione wsparcie 

ze strony samorządu. Dialog i współpra-

ca to dla mnie wyznacznik sukcesu. Wiele 

pracy przed nami, ale jestem przekonany, 

że razem uda się nam się wiele osiągnąć.

– Czy mógłby Pan powiedzieć  Czytel-

nikom kilka słów o sobie?

– Jestem żonaty, mam dwóch synów 

i mieszkam w Daszewicach. Zanim jesienią 

w 2011 roku objąłem stanowisko zastępcy 

burmistrza, przez 20 lat zawodowego ży-

cia związany byłem z mundurem Wojska 

Polskiego. Po ukończeniu Wyższej Szkoły 

Ofi cerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie 

służyłem, jako rzecznik prasowy w 31 Ba-

zie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, 

a następnie w Departamencie Prasowo 

– Informacyjnym Ministerstwa Obrony 

Narodowej. W tym czasie ukończyłem też 

Studia Podyplomowe na kierunku PR na 

poznańskim Uniwersytecie Ekonomicz-

nym oraz Wyższej Szkole Nauk Humani-

stycznych i Dziennikarstwa na kierunku 

Politologii. Jestem także absolwentem 

Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Te dwie dekady twardej, wojskowej rze-

czywistości, wymagającej niejednokrot-

nie wyrzeczeń i poświęceń kosztem życia 

prywatnego i rodzinnego, wykształciły we 

mnie nawyk – jeśli się czegoś podejmę, 

robię to z pełnym zaangażowaniem, dając 

z siebie wszystko. Jestem przekonany, że 

w ciągu mojej trzyletniej pracy na rzecz  

Mosiny, wielokrotnie udowodniłem, że nie 

rzucam słów na wiatr. Uważam, że chociaż 

teraz już nie noszę munduru to sprawo-

wana funkcja jest także służbą – teraz na 

rzecz naszej „małej ojczyzny” – Ziemi Mo-

sińskiej. Uważam, że tak należy rozumieć 

współczesny patriotyzm, którego niestety 

niejednokrotnie dzisiaj brakuje w naszym 

kraju.

– Na swoim plakacie wyborczym na-

pisał Pan: dialog i działanie. Mógłby 

Pan powiedzieć, co przez to rozumie?

– Zależy mi na budowaniu współpracy, 

tak aby dbałość o rozwój naszej gminy 

była celem nadrzędnym. Dialog i działanie, 

Stawiam na dialog z mieszkańcami
Z Waldemarem Krzyżanowskim, kandydatem na burmistrza Gminy Mosina rozmawia Elżbieta Bylczyńska

ponieważ Państwa zdanie i sugestie jako 

mieszkańców poszczególnych osiedli, so-

łectw w naszej gminie będą źródłem ko-

lejnych, planowanych działań i inwestycji. 

Wsłuchując się w głos mieszkańców pra-

gnę pracować tak, aby sprostać Państwa 

oczekiwaniom. Jeśli mieszkańcy obdarzą 

mnie swoim zaufaniem w nadchodzącej 

kadencji, to hasło będzie przyświecało mi 

we współpracy z nimi. Dialog i działanie 

ma sprzyjać także współpracy z przedsię-

biorcami, tak aby nowi inwestorzy pojawili 

się na terenach aktywizacji gospodarczej,  

a poprzez ulgi podatkowe dla nowo po-

wstających fi rm, wybierali właśnie naszą 

gminę na siedziby swoich fi rm i tworzyli 

nowe miejsca pracy.

– Na czym chce pan skupić swoje 

działania?

– Jest kilka obszarów, które są według 

mnie szczególnie istotne dla rozwoju. Za-

cznę od inwestycji komunalnych. Bardzo 

ważną sprawą jest kontynuacja budowy 

dróg, chodników i ścieżek rowerowych na 

terenie całej gminy. Jeśli zostanę wybrany 

na burmistrza, będę kontynuował starania 

o rozbudowę drogi z Mosiny do Poznania /

DW431/ oraz budowę obwodnicy. Wbrew 

głoszonym przez opozycję plotkom, prace 

nad obwodnicą nie zostały zatrzymane 

i wciąż trwają. Jest to jednak długotrwa-

ły proces, wymagający wielu uzgodnień 

i dokumentów. Mamy bardzo dokładną 

koncepcję, mamy przygotowane tereny, 

rozpoczęliśmy wykupy, które są istotną 

częścią całej sprawy, rzekłbym – podsta-

wową. Planowana trasa zaplanowana jest: 

z Mosiny przez Drużynę do trasy nr 5 (wę-

zeł Wronczyn w Stęszewie). Oczywiście od 

początku też było wiadomo, że tak kosz-

towną inwestycję można zrealizować przy 

współfi nansowaniu Zarządu Dróg Woje-

wódzkich lub nawet Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad. Realizując 

inwestycje komunalne, przede wszystkim 

trzeba także zwrócić uwagę na stare grun-

towe drogi, przy których od kilkudziesię-

ciu lat zlokalizowane są domy naszych 

mieszkańców. Trzeba zadbać o odwodnie-

nie i docelowo utwardzić te drogi. 

Z rozwojem infrastruktury drogowej 

związany jest rozwój komunikacji, zarów-

no tej na poziomie lokalnym jak i regio-

nalnym. Jestem przekonany, że można 

to zrobić m.in. poprzez: usprawnienie 

komunikacji wewnątrz gminy, zwiększe-

nie częstotliwości rozkładów jazdy au-

tobusów i pociągów czy promocję prze-

jazdów koleją. Docelowo myślimy także 

o przejęciu i modernizacji dworca PKP wraz 

z przylegającym terenem i rozbudowie 

parkingu. Nie należy zapominać, że przed 

nami jeszcze m.in.: rozbudowa i moder-

nizacja obiektów oświatowych wraz ze 

sprawnym systemem monitorującym te 

placówki, budowa placów zabaw i siłow-

ni zewnętrznych, rozwój bazy sportowej 

poprzez wspólne inicjatywy, np. w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego, czy 

próba obniżenia kosztów utrzymania 

obiektów poprzez zastosowanie nowo-

czesnych rozwiązań, jakimi są systemy 

solarne, fotowoltaika, pompy ciepła lub 

zmiana źródeł oświetlenia. Oczywiście bu-

dowa dróg, chodników, odbudowa obiek-

tów historycznych i inne inicjatywy będą 

możliwe do zrealizowania wyłącznie przy 

znaczącym wsparciu środków zewnętrz-

nych. Rozpoczęła się kolejna perspektywa 

fi nansowa na lata 2014 - 2020. Dziś wiele 

oczu skierowanych jest na pieniądze, któ-

re niebawem zostaną uruchomione na ko-

lejne, również nasze inwestycje. Oczekuje-

my ich ze zniecierpliwieniem.

To oczywiście zaledwie sygnały wybra-

nych zagadnień. Szczegółowy opis po-

szczególnych obszarów umieściłem na 

mojej stronie internetowej www.walde-

markrzyzanowski.pl. Ich realizacja będzie 

przebiegała etapami i obejmowała wyko-

rzystanie m.in. zewnętrznych źródeł fi nan-

sowania. Wiele pracy przed nami. Jestem 

przekonany, że razem nam się uda, gdyż 

jak powiedziałem na wstępie stawiam na 

dialog i działanie.

wywiad6
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MOSINA:

1. Tomasz Fabisiak (l. 41) z Krosinka, startuje z KWW Ludzie Niezależni

2. Jerzy Sławomir Falbierski (l. 55) – KWW PSL

3. Waldemar Andrzej Krzyżanowski (l. 40) z Daszewic, KWW Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska

4. Przemysław Stanisław Mieloch (l. 44) z Mosiny, KWW Razem dla Gminy

5. Jerzy Ryś (l. 60) z Mosiny, KW Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

6. Małgorzata Twardowska (l. 54) z Daszewic, KW Stowarzyszenie Praworządna Gmina

PUSZCZYKOWO

1. Andrzej Balcerek (l. 55) z Puszczykowa, KWW Razem dla Puszczykowa

2. Krzysztof Jan Kamiński (l. 50) z Puszczykowa, KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo

3. Gniewko Bolesław Niedbała (l. 40) z Puszczykowa, KWW Nasze Miasto

Listy kandydatów
na burmistrza

Mosiny i Puszczykowa w wyborach 2014

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Dziękuję za wspólne 12 lat. Przez 

trzy kadencje – od grudnia 2002 

do listopada 2014 r. z Państwa woli peł-

niłam ważną i odpowiedzialną funkcję 

burmistrza naszej gminy. Jestem dumna 

z tego, że byłam pierwszym burmistrzem 

wybranym przez mieszkańców w bezpo-

średnim głosowaniu. Zawsze dążyłam do 

tego, aby nie zawieść Państwa zaufania. 

Swoje obowiązki wypełniałam nie szczę-

dząc sił, czasu ani zaangażowania.

W ciągu tych 12 lat dzięki wsparciu 

i pomocy wielu z Was, większości Rady 

Miejskiej, organów pomocniczych  uda-

ło się przekształcić gminę w miejsce 

piękniejsze, dynamicznie rozwijające 

się i stwarzające coraz lepsze warun-

ki do mieszkania, wypoczynku i pracy. 

Dostrzegło to wiele osób, które wybrały 

naszą gminę na miejsce, w którym chcą 

żyć i związać swoją przyszłość – w ostat-

nich latach  liczba mieszkańców wzrosła 

o około 5000 osób. 

W ciągu minionych 12 lat znacząco 

poprawiła się infrastruktura komunalna 

(chodniki, drogi), sieć wodnokanaliza-

cyjna, baza oświatowa, rekreacyjno-tu-

rystyczna, bezpieczeństwo gminy, oferta 

sportowa i kulturalna. Trudno nie zauwa-

żyć zmian,  choć mamy jeszcze wiele do 

zrobienia. 

Swoją wiedzą i doświadczeniem pra-

gnę służyć Państwu jako radna Rady 

Powiatu Poznańskiego, dlatego proszę 

o wsparcie. 

Zofi a Springer

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mosina

– Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować z KWW Sa-

morządowa Koalicja Gmin do Rady Powiatu.

– Uważam, że Gmina Mosina musi mieć w Radzie swoje-

go przedstawiciela, który będzie należycie dbał o jej spra-

wy. Mówię tak, dlatego, że podczas swojej 12 letniej pracy 

na stanowisku burmistrza Mosiny współpraca z radnymi: 

dr. Zbigniewem Andrusiakiem czy Zdzisławem Mikołajcza-

kiem, którzy zasiadali w Radzie Powiatu była żadna lub szcząt-

kowa. Obecnie do Rady kandyduje także Jacek Szeszuła, który 

także zasiadał w przeszłości w Radzie Powiatu i również był 

podobno „niewidoczny”. Radcowanie powiatowe nie polega 

tylko na pokazywaniu się na ważnych wydarzeniach gminy 

i sporadycznym bywaniu na fragmentach sesji Rady Miejskiej. 

Radny powiatowy ma przede wszystkim zabiegać, wspólnie 

z Gminą o rozwiązania korzystne dla gminy, którą reprezentuje 

w radzie. Chodzi mi głównie o sprawy związane z budowami 

i remontami dróg powiatowych przebiegających przez gminę 

Mosina, budowami chodników, opieką nad ludźmi starszy-

mi, niepełnosprawnymi czy ścisłą współpracą z Powiatowym 

Urzędem Pracy. Niestety w pracy dotychczasowych radnych 

powiatowych reprezentujących Mosinę takich działań nie 

zauważyłam. Mamy wręcz takie kuriozalne przypadki, kiedy 

Mosina nie dość, że buduje chodnik przy drodze powiatowej, 

to jeszcze powinna dawać pieniądze na ich utrzymanie, a Po-

wiat na dodatek ma rozliczać jak to robimy. Nie wiem jak radni 

mogą się na coś takiego godzić. 

Innym równie istotnym zadaniem radnego jest podejmo-

wanie działań na rzecz zrównoważonego podziału fi nansów 

powiatu między jego 17 gmin oraz zrównoważonego roz-

woju wszystkich gmin. Obecnie trudno, go bowiem nazwać 

zrównoważonym. Uważam, że dobrze znam problemy, jakimi 

powinien zajmować się radny powiatowy, aby być dobrym re-

prezentantem swojej gminy. Dlatego proszę o Wasze wsparcie. 

Znajdziecie mnie na liście KWW Samorządowa Koalicja Gmin.

Redakcja zapytała burmistrz Zofi ę Springer o powód startu w wyborach do rady 

Powiatu Poznańskiego:

18.09 – tego dnia miało miejsce uszkodzenie bieżni na boisku szkol-
nym w gimnazjum w Mosinie, straty oszacowano na 1500 zł, sprawa jest 
w toku.

17/18.09 nieznani sprawcy dokonali kradzieży  samochodu osobo-
wego marki Citroen C3  z posesji w Mosinie – straty wyniosły 44 tys. zł.

20.09 we wsi Rogalinek miała miejsce kradzież z włamaniem do sa-
mochodu, z którego skradziono skrzynkę narzędziową. 

19.09 w kompleksie leśnym  w okolicach wsi Wiórek odnaleziono  sa-
mochód osobowy Citroen ZX, który został skradziony przez nieznanych 
sprawców.

01.10 we wsi Żabinko policjanci złapali na gorącym uczynku spraw-
ców kradzieży burt ładunkowych do samochodu dostawczego, straty 
wyniosły 1000 zł, mienie odzyskano.

01.10 we wsi Czapury złodzieje włamali się do domu jednorodzinne-
go z którego skradziono zegarek, alkohol oraz inne drobne przedmioty, 
straty wyniosły 2300 zł.

01.10 uczeń z jednej z mosińskich szkół skierował groźby względem  
nauczyciela i jego mienia, sprawę skierowano do sądu dla nieletnich.

06/07.10 we wsi Borkowice miała miejsce kradzież z włamaniem do 

samochodu marki Mercedes Sprinter, w którym były dwa motory żużlo-
we – straty spowodowane kradzieżą oszacowano na 55 tys. zł.

07.10 w nocy włamano się do kontenera z odzieżą używaną, straty 
wyniosły 320 zł.

07.10 na cmentarzu we wsi Rogalinek zniszczono nagrobek – straty 
1730 zł.

09.10 we wsi Dymaczewo Nowe z terenu działek rekreacyjnych, 
z domku letniskowego skradziono dekoder, alkohol, sprawców zatrzy-
mano podczas tego zajścia, byli to mieszkańcy Poznania.

09/10.10 we wsi Radzewice miała miejsce kradzież z włamaniem do 
domku letniskowego, z którego skradziono sprzęt ogrodniczy, kosiarki, 
odkurzacz do liści, rower – straty 8000 zł.

09/10.10 w Czapurach miała miejsce kradzież z włamaniem do domu 
jednorodzinnego, z którego skradziono tablet, biżuterię, straty właści-
ciele oszacowali na 6000 zł.

POLICJA APELUJE z uwagi na plagę włamań, jakie w obecnym czasie 
bardzo się nasiliły, o czujność i zwiększoną uwagę wszystkich mieszkań-
ców gminy.                                                                                                                     (JSZ)

Kronika policyjna wrzesień/październik 2014
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– Kandyduje Pani do Rady, wielu 

mieszkańców zna Panią, ale mimo to po-

proszę o przedstawienie się...

– Jestem mosinianką i mieszkanką osie-

dla Czarnokurz od urodzenia, tu też miesz-

ka moja rodzina. Zawodowo od 34 lat 

związana jestem ze szpitalem w Puszczy-

kowie, gdzie pracuję jako dietetyk. Pracę 

społeczną  na rzecz mojego osiedla zaczę-

łam w 2003 roku, właśnie wtedy wybra-

no mnie do zarządu, byłam sekretarzem. 

Wtedy to  byłam inicjatorką wielu imprez 

środowiskowych, integracji naszej lokalnej 

społeczności. W 2005 roku z inicjatywy kil-

kunastu osób powstało Stowarzyszenie 

Nowoczesna Rzeczposoplita Mosińska, 

„aby mieszkańcom żyło się lepiej, ciekawiej 

i nowocześniej”, zostałam wybrana vice, 

a później na prezesa tegoż stowarzyszenia. 

Zasięg mojej społecznej pracy powiększył 

się  już nie tylko o osiedle, ale i całą gminę. 

To prywatnie i zawodowo, a społecznie – 

lubię pomagać wszystkim, którzy sobie nie 

radzą, mają problemy i gdy tylko uda mi się 

choć trochę im poukładać w życiu, to cieszę 

się ich szczęściem. Ponadto lubię jazdę ro-

werem oraz piesze spacery po okolicy.

– Wasz zarząd osiedla znany jest z bar-

dzo wielu inicjatyw w Mosinie, jak to 

się Pani udaje zrobić, że tak doskonale 

wszyscy działacie?

– Ja działałam już w zarządzie jako se-

kretarz w latach 2003-2007, a w 2011 roku 

zostałam wybrana na przewodniczącą.  Do 

zarządu dobrałam sobie osoby, które były 

mi dobrze znane, ale były też lubiane na 

naszym osiedlu, a do tego pracowite i bez-

interesowne. Za taką postawę bardzo sobie 

ich cenię, szanuję i bardzo serdecznie dzię-

kuję.  A to, że coś ciekawego można zdzia-

łać wspólnie to wynik  pozytywnej energii, 

pomysłów i ciężkiej pracy. Wsparcie mamy 

w naszych rodzinach, przyjaciołach, znajo-

mych, pomagają nam przedsiębiorcy, służ-

by, urzędnicy, członkowie stowarzyszeń, 

inne zarządy osiedli.

– Co zachęca Panią do działania i co 

jest dla Pani priorytetem na najbliższe 

lata?

– Moim priorytetem jest szeroko pojęta 

integracja społeczna mieszkańców osiedla, 

a chcę to osiągnąć przez inicjowanie wielu 

imprez środowiskowych i innych wyda-

rzeń,  jakie będą w przyszłości miały miej-

sce na osiedlu i w całej gminie. Osiągnąć 

to można tylko, włączając wielu wartościo-

wych mieszkańców do współpracy z nami, 

ośmielić ich i przekonać, że społeczna pasja 

„nie gryzie” , a sprawia frajdę  jak coś się uda 

fajnego zrobić dla innych. Wielką troską 

jest dla mnie bezpieczeństwo na osiedlu, 

budowa nowych utwardzonych ulic, chod-

ników, oświetlenia, bezpiecznego przej-

ścia dla pieszych. Będę wspierała dalszą 

rozbudowę placów zabaw, boisk, terenów 

sportowych. Do działania zachęcają mnie 

sąsiedzi, którzy moją postawę społecznika 

i samorządowca postrzegają bardzo pozy-

tywnie, uważają, że robię to z dużą pasją 

i zaangażowaniem.

– Co będzie najważniejsze, jeśli zosta-

nie Pani wybrana na radną?

– Dotychczas to osiedle było mi najbliż-

sze. Z uwagi na fakt, że jestem pracowni-

kiem służby zdrowia, zajmę się sprawami 

właśnie zdrowia, dobrego dostępu do 

lekarzy POZ, różnych specjalistów, ludzi 

objętych pomocą społeczną, opieką  pie-

lęgniarską, stomatologią w szkołach – war-

Społecznik z wielkim sercem
Z Jolantą Szymczak, kandydatką na radną Rady Miejskiej w Mosinie 

rozmawia E. Bylczyńska

to inwestować w profi laktykę.  Radny jest 

osobą, która działa w imieniu i dla wszyst-

kich mieszkańców.  Muszę słuchać i „sły-

szeć” moich wyborców.  Chcę dialogu ze 

wszystkimi.  Mandat radnej będę wykony-

wała z należytym szacunkiem, jeżeli tylko 

w wyborach samorządowych 16 listopada  

mieszkańcy Czarnokurza zechcą oddać na 

mnie swój głos.  

Warto dodać, że Jolanta Szymczak od 

lat organizuje Białe Niedziele dla miesz-

kańców naszej okolicy. Tysiące osób 

skorzystało już z badań u specjalistów, 

redakcja gazety dotarła do wielu, którzy 

dzięki tym akcjom uniknęli dramatu.  Są 

osoby bardzo wdzięczne za te badania, 

bowiem jak stwierdziły, nigdy by się nie 

udały do lekarza, gdyby nie taka okazja.  

A to okazało się dla nich zbawienne, np. 

wykrycie raka we wczesnym stadium... 

Takie akcje w dobie beznadziejnie funk-

cjonującej służby zdrowia i wielomie-

sięcznej lub wręcz wieloletniej kolejki do 

specjalisty są nieocenione. Wielkie dzięki 

dla Joli Szymczak...  (przyp. redakcji).

www.szkolka-wojnowski.pl

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

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

SZKÓŁKA  DRZEW  I  KRZEWÓW  OZDOBNYCH - Piotr Wojnowski

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

w soboty od 9 do 14
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Z Mosiny na Polską
Stację Antarktyczną (cd.)
Mieszkaniec Mosiny - Emil Kasprzyk (rocznik 1985, absolwent Politechniki Poznańskiej – automatyk) jest jed-

nym z uczestników polskiej wyprawy antarktycznej. Od 21 września 2013 r. bierze udział w 38. wyprawie na 

Antarktydę. Jego głównym zadaniem w Polskiej Stacji Arktycznej im. Henryka Arctowskiego jest utrzymywanie 

komunikacji stacji z resztą świata.

Niestety, w zeszłym miesiącu nie uda-

ło mi się na czas nadesłać relacji. 

Może wydać się to dziwne, ale musiałem 

szybko wyjść na kilka dni poza teren stacji 

i niestety nie zdążyłem po powrocie na 

czas. Jednak o tym wyjściu za miesiąc...

Sierpniowe dni od początku były nieco 

dłuższe niż wcześniejsze zimowe, krótkie 

dni. Słońce zaczęło wstawać już koło godzi-

ny 7 rano, co było dla nas bardzo dziwne. 

Przyzwyczajeni, trwającymi kilka godzin 

dniami, zaskoczyło nas, że rano na śniada-

niu było już widać słońce. Czasem wracając 

z nocnego dyżuru można było obejrzeć 

bardzo kolorowe wschody słońca. Dni te-

raz trwały koło 10 godzin, nie tak jak jesz-

cze dwa miesiące temu 4 – 5 godzin. Róż-

nica między nocą a dniem każdego dnia się 

powiększa i jest to niesamowicie widoczne. 

Na samym początku miesiąca udaliśmy się 

na Demey'a, wykonać co dziesięciodniowe 

liczenie „płetwonogich”. Pojawiło się dużo 

uchatek, fok weddella, a nawet dość licz-

ne grupki pingwinów. Czyżby zwierzaki 

wyczuły nadchodzącą wiosnę? Jednak nie, 

już w nocy z 3 na 4 sierpnia zima uderzyła 

z siłą jak nigdy dotąd. W ciągu jednej nocy 

zamarzła większa część zatoki a temperatu-

ra spadła poniżej -15 stopni Celsjusza. Po-

mimo bardzo mroźnych dni, pogoda była 

bardzo sprzyjająca. Zdarzały się dni bez 

chmur i wiatru. Siarczysty mróz utrudniał 

trochę funkcjonowanie, jednak nie było aż 

tak źle: "Zima prawie jak w Polsce". Idealna 

pogoda na jazdę na nartach, dlatego każdą 

wolną chwilę wykorzystywaliśmy na zjeż-

dżanie z pobliskiej góry. Dobrze zmrożony 

śnieg nadawał się do tego idealnie. Przez 

kilka dni mrozów nie wychylaliśmy się za 

bardzo ze stacji. Przed połową miesiąca 

Rafał obchodził urodziny, zorganizował 

dla nas małe przyjęcie. Niestety, nie było 

sposobności, aby goście z innych stacji nas 

odwiedzili w tym dniu. W połowie miesią-

ca nastąpiły duże opady śniegu. Widać, że 

zima nie dawała za wygraną i jeszcze się 

nie poddawała, pomimo tego, że jej dni 

były już policzone. Dzień po tym jak opady 

się zakończyły pojechaliśmy w trzy osoby 

na pobliską Copacabanę. Jakiś czas temu 

były tam pingwiny. Bartek chciał sprawdzić, 

czy nadal są i ile ich jest i czy są osobniki 

z obrączkami. Przejechaliśmy i rzeczywiście 

było kilka grupek pingwinów białobre-

wych. Porozsiadały się jakby chciałby już 

tworzyć gniazda na starych kopczykach, 

które znajdowały się pod grubą warstwą 

lodu. Trzeba przyznać, że pingwiny w tym 

roku coś szybko zawitały. Nie widzieliśmy 

żadnego zaobrączkowanego pingwina, 

chwilkę poobserwowaliśmy je i wróciliśmy 

na stację, bo dzień zaczął się kończyć. 

W drugiej połowie miesiąca obchodzili-

śmy kolejne urodziny na stacji, tym razem 

Sławka i znowu tylko w swoim gronie, ro-

dzinnie. Pod koniec miesiąca udało nam 

sie wybrać na małą wycieczkę. Dostaliśmy 

zaproszenie na obchody Święta Niepodle-

głości na stację Urugwajską – Artigas. Po-

goda była akurat bardzo dobra i wszystkie 

możliwe prognozy pogody podawały, że 

ma się utrzymać. Dlatego spakowaliśmy się 

i udaliśmy w stronę "miasteczka" złożonego 

z kilku stacji po drugiej stronie lodowców. 

Ważniejszym powodem wyjazdu była moż-

liwość wizyty u lekarza na rosyjskiej stacji. 

Pierwszy sloń morski w tym sezonie

Budynek stacji Artigas
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Doktor
nauk przyrodniczych 

udziela lekcji:

� biologii
� chemii
� biochemii

na wszystkich
poziomach nauczania

Tel. 601 947 721

KOREPETYCJEKOREPETYCJE
z matematykiz matematyki
i fi zykii fi zyki
na wszystkichna wszystkich
poziomachpoziomach
nauczanianauczania

Tel. Tel. 601 757 522601 757 522

Jednak naszą wizytę rozpoczęliśmy od Uru-

gwajskiego Artigasa. Przyjechaliśmy jako 

pierwsi goście. Wcześniej byliśmy w kon-

takcie mailowym z szefem stacji, dlatego 

się nas spodziewali. Droga nie trwała długo, 

około 1,5 h. Czas do rozpoczęcia spotkania 

spędziliśmy w  przygotowanych specjalnie 

dla nas pokojach. Przyjęcie rozpoczęło się 

w gronie  przedstawicieli  wszystkich oko-

licznych stacji: Great Wall (Chiny), Frei (Chi-

le), Escudero (Chile), Belinghausen (Rosja), 

no i my. Po rozpoczęciu okazało się, że bar-

dzo mocno zabiegała o nasze towarzystwo 

grupa z rosyjskiej stacji. Zapraszając nas do 

siebie Rosjanie podkreślali bardzo mocno 

wyrażenie „Bracia słowianie”. Jednoczyło 

nas to w szczególny sposób i  było bardzo 

miłe z ich strony. Następnego dnia rano zje-

dliśmy słodkie śniadanie – jest to typowe  

na większości stacji krajów Ameryki Połu-

dniowej. Pożegnaliśmy się i pojechaliśmy. 

Nie robiliśmy przystanku na Belinghause-

rze tylko jechaliśmy  „na herbatę” do chiń-

skiej stacji Great Wall. Gdy przyjechaliśmy 

na miejsce, poproszono nas, abyśmy weszli 

do środka i pokazano nam główny budy-

nek stacji. Poczęstowano herbatą, chiń-

ską herbatą. Posiedzieliśmy i popytaliśmy 

o sprawy organizacyjne, logistyczne pod-

czas wyprawy. Zwiedziliśmy też inne bu-

dynki, wymieniliśmy uwagi. Na sam koniec 

zostaliśmy zaproszeni na obiad, po którym 

pożegnaliśmy się i pojechaliśmy z powro-

tem, zatrzymaliśmy się u Rosjan. Ponieważ 

było już dość późno poproszono nas o po-

zostanie na noc. I tak też zrobiliśmy, dopie-

ro rano spakowaliśmy się i pojechaliśmy do 

siebie na stację. Gdy wracaliśmy z kopuły 

lodowca na zatoce widać było statek. Był to 

amerykański statek badawczy „Nathaniel B. 

Palmer”. Wiedzieliśmy o ich przypłynięciu 

już o wiele wcześniej i poprosiliśmy, aby 

zrobili nam małą dostawę świeżych wa-

rzyw i owoców. Jak dojechaliśmy na stację, 

dowiedzieliśmy się, że trzeba już schodzić 

na wodę, bo statek nie będzie zostawać 

u nas na zatoce za długo. Przygotowaliśmy 

zodiaka już przed wyjazdem na Artigas. Te-

raz już tylko pozostało nam  zwodowanie 

i myśli, że  będą świeże owoce i warzywa! 

Płynąłem  z kierownikiem wyprawy, jednak 

zrzucenie i całość prac wymagała zaanga-

żowania całej załogi stacji. Gdy zodiak był na 

wodzie było trochę lodu na zatoce, jednak 

bardzo luźnego i nieprzeszkadzającego. 

Przycumowaliśmy do statku. I rozpoczął się 

przeładunek. Okazało się, że Amerykanie 

przygotowali dla nas bardzo dużą paczkę, 

w zodiaku ledwo starczyło miejsca dla nas. 

Co gorsza jak trwał przeładunek pogoda 

zaczęła się psuć. Przybicie z powrotem do 

brzegu nie było już takie łatwe. Z trwającej 

normalnie 10 min drogi zrobiła się ponad 

godzinna walka z coraz gęstszym lodem 

i coraz większymi krami. Reszta wypatry-

wała nas z brzegu i próbowała przez radio 

kierować nas najlepszą możliwą drogą. Nie 

raz trzeba było wyjść z motorówki na lód 

i odepchnąć się. W końcu się udało i dobi-

liśmy do brzegu. Szybko przeładowaliśmy 

owoce i przetransportowaliśmy do głów-

nego budynku. Podczas zabezpieczania 

zodiaka okazało się, że zbiornik paliwa był 

prawie pusty. Czyli dopłynęliśmy w ostat-

niej chwili do brzegu. Niestety, część jajek 

nie przetrwała transportu, jednak reszta 

owoców i warzyw była wyśmienita! Trochę 

dziwne, że warzywa jakościowo i ilościowo 

były o wiele lepsze niż transport w marcu 

zapewniony przez organizatora wyprawy. 

Jak widać Amerykanie się postarali i wy-

kazali naprawdę dobrymi chęciami! Kiedy 

byliśmy przycumowani do statku,  okazało 

się, że nie chcą za pomoc żadnej zapłaty, 

a wszystko mamy od ludzi, którzy byli na 

Capacabanie latem i dają nam to w podzię-

ce za naszą letnią pomoc. Od tego dnia na 

nasz stół powróciły dawno nie widziane 

jabłka, banany, pomarańcze, papryka, po-

midory, sałata, kapusta, ogórki, świeża ce-

bula i marchewka. Już na samej końcówce  

wyprawy znowu mamy zapas świeżych wi-

tamin, co wszystkich bardzo ucieszyło. 
Ostatniego dnia miesiąca kolejny raz 

wybraliśmy sie na monitoring wybrzeża. 
Większa część zatoki jak i cieśniny Brans-
fi elda były skute lodem. W okolicy lodowca 
Baranowskiego było już całkiem sporo pin-
gwinów białobrewych oraz bardzo dużo 
uchatek. Przy samym Demeyu pingwinów 
nie było, uchatek jeszcze więcej niż przy 
Baranowskim, do tego bardzo licznymi gru-
pami pojawiały się Petrele śnieżne, najpraw-
dopodobniej wracały z cieplejszych miejsc 
w stronę Antarktydy, gdzie spędzają lato. 
Pojawił sie też ogromny słoń morski, odpo-
czywający na plaży. Czyżby zwierzęta wy-
czuły zbliżający się koniec zimy? My, póki co, 
tego nie czujemy, tym bardziej po pogodzie. 
Zima przechodzi drugą "młodość". Śniegiem 
sypie i mrozi, a tu już coraz więcej telefonów 
do nas, bo już za dwa tygodnie wyrusza Po-
lar Pioneer  z Polski z naszymi zmiennikami. 
Ostatnie 100 dni do końca wyprawy stuknę-
ło w połowie miesiąca, teraz jest już powol-
ne oczekiwanie na zmianę...

Emil Kasprzyk
20.09.2014

Podczas zwiedzania kościoła prawosławnego

REKLAMA
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Skład Opału PKP Puszczykówko

ı,,RAMPA®®
tel. 61 633 61 04

       602 554 258

       606 767 414

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

Kupując w RAMPIE sprawiasz sobie i górnikom dużo radości.

Szanuj obcego, kupuj u swojego.

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

wykonawykona
��    wszelkie prace budowlane wszelkie prace budowlane 

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

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

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

tel. 506 933 386tel. 506 933 386

FIRMAFIRMA
budowlano-remontowabudowlano-remontowa

reklama

Poznañ, ul. Piêkna 4
godz. przyjêæ: œroda 18-20, pi¹tek 15-19

Œrem, ul. Powstañców Wlkp. 4a
(Klub KSA Fitness Zone) - wtorek 16-20

mgr in¿. Ma³gorzata Andrzejczak
tel. 667 512 937

mgr in¿. Agnieszka Ludwiszewska
tel. 508 375 845
www.tudietetyk.pl

tudietetyk@gmail.com

DIETETYK
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Doświadczona, odpowiedzialna, 
empatyczna, pełna optymizmu

i otwartości na świat małego dziecka
pani po 60-tce

zaopiekuje się Twoim największym 
skarbem i otoczy go serdecznością, 

radością i szacunkiem.

Podejmę pracę na pół etatu, 
stawka 10 zł/godz. w Mosinie, 

Puszczykowie i okolicach.

Tel. 509 101 660
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SKLEP FIRMOWY
62-051 WIRY

ul. Komornicka 92
tel. 61-8106-789
www.chwirot.pl

DO KOÑCA GRUDNIA
SKLEP FIRMOWY

czynny:
poniedzia³ek-pi¹tek 10.00-18.00,

sobota 10.00-14.00

BIURO RACHUNKOWE A&C
Agata Cieślik

Mosina, ul. Farbiarska 4
(Pasaż Mosiński)

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM
� księgi handlowe

� podatkowa KPiR

� ewidencja ryczałtu

� rejestry Vat

�  deklaracje:

US, ZUS, GUS, PFRON

�  pełna obsługa 

kadrowo-płacowa

� i inne

Tel. kom. 607141448
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Tegoroczny Festyn Rodzinny „Z dynią 

w tle” zainaugurowany został sobot-

nim występem zespołu RANCZO GRO-

UP. Licznie przybyli goście mieli okazję 

wysłuchać najsłynniejszych przebojów 

zespołu DŻEM. Jednak, zanim na scenę 

wkroczył oczekiwany przez wszystkich 

zespół, wystąpiła Małgosia Matuszewska 

z kl. III THA, która zaśpiewała utwór Re-

naty Przemyk „Babę zesłał Bóg”. Tą pio-

senką wprawiła wszystkich zebranych 

w radosny nastrój, który nie słabł już do 

końca imprezy. Wśród gości nie zabra-

kło znanych osób. Do nich z pewnością 

należą Wicestarosta Śremski  Daniel Ci-

charski, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kul-

tury, Sportu i Promocji Powiatu  Wioleta 

Jastrząbek, oraz zastępca burmistrza Śre-

mu Bartosz Żeleźny. Pośród publiczności 

słychać było nucone wraz z zespołem na 

scenie słowa piosenek, które przywo-

ływały wiele wspomnień. Występ RAN-

CZO GROUP uhonorowany został burzą 

oklasków. Następnie wszyscy udali się 

w kierunku płonącego już ogniska. Tam, 

w rodzinnej atmosferze, w otoczeniu baj-

kowej scenografi i, jaką w blasku ogniska 

tworzył starodrzew parku otaczający na-

szą szkołę, smażyli smakowite kiełbaski. 

Następnego dnia 5 października 2014 r., 

już po raz trzeci, w Zespole Szkół Rolni-

czych w Grzybnie pożegnaliśmy lato i po-

witaliśmy jesień rodzinnym festynem pod 

hasłem „Baw się razem z nami, w Grzybnie 

dyniami”. Święto Dyni otworzyła dyrektor 

ZSR - główny organizator festynu Graży-

na Tokarek wraz z   wicedyrektor Beatą 

Maciejewską-głównym koordynatorem 

festynu oraz głównym koordynatorem 

projektu Albatros i  dyrektorem handlo-

wym AGRO-RAMI – Tomaszem Polakiem 

– współorganizatorem. Gości przywitał 

i życzył dobrej zabawy Wójt Gminy Brod-

nica  Marek Pakowski i  Przewodniczący 

Rady Rodziców ZSR Jarosław Konieczny.  

Patronatem medialnym nasze Święto 

Dyni objęła TV WIELKOPOLSKA. Słonecz-

ne dynie zapewniły podczas festynu wy-

śmienitą pogodę, która wraz z  oprawą 

muzyczną w wykonaniu zespołu RAN-

CZO GROUP, a także uczniów biorących 

udział w konkursie „Śpiewające MP-trójki” 

podgrzewały radosną atmosferę. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, 

podczas dyniowej niedzieli w Grzybnie 

pojawiło się wielu amatorów dobrej za-

bawy. Licznie przybyłym gościom już 

od wejścia ukazywały się dyniowe owo-

ce: małe, duże, dziwne i śmieszne. Dy-

niowe ludki spoglądały na przybyszów 

„Baw się razem z nami, w grzybnie dyniami”

z różnych stron parku, spowitego teraz 

we wszystkie kolory jesieni.  W  takim to 

otoczeniu słoneczne dynie zgłoszone do 

konkursów prezentowały się wspaniale. 

Największą ich ilość zgromadziła klasa 

III TR (188 sztuk), która w  nagrodę poza 

Jokerem otrzymała nagrodę – wycieczkę 

do Poznania wraz z kl. IV TH uhonorowa-

ną tym wyjazdem za wszechobecną po-

moc w trakcie festynu. Największą dynią 

(321 cm obwodu) pochwalić się mogła 

klasa I THA, najmniejszą (2 cm obwodu) 

– klasa IV THA, a za najciekawszą komisja 

konkursowa uznała dynię klasy II TRH. Naj-

większą dynię festynu dostarczył Mariusz 

Neumann z Grzybna. Dyniowe konkursy 

cieszyły się dużą popularnością. Dynio-

wi poeci, malarze, rzeźbiarze i  kucharze 

swoimi dziełami zachwycali obecnych. 

Do najprzyjemniejszych i  z pewnością 

najsmaczniejszych atrakcji należała de-

gustacja przeróżnych potraw i wypieków 

z dyni przygotowanych na konkurs kuli-

narny. Spróbować można było różnych 

zup, bigosów, kompotów, ciast, ciaste-

czek, kremów, chlebów, dżemów i sałatek 

z dyni… Pyszności. Wśród najbardziej ob-

leganych stoisk były stanowiska sołectw 

ze Słonina i  Brodnicy, gdzie można było 

zjeść uznane przez komisję konkurso-

wą - najsmaczniejsze dyniowe potrawy. 

Niezły popis kulinarny dała również kla-

sa III THA, której leczo z dyni zwyciężyło 

w konkursie szkolnym. Z kolei, ekipy z so-

łectw Żabna i Żabinka zwyciężyły w kon-

kursie dyniowych dekoracji „Kompozycja 

dyniowej rodzinki”. Jednak, podejmowa-

nie przez komisję konkursową decyzji 

o zwycięstwach w  konkursach kulinar-

nych i  dekoracji z dyni było niezmiernie 

trudne, bowiem dyniowe przysmaki 

i  kompozycje były równie znakomite na 

wszystkich stanowiskach. Przepięknie 

prezentowały się stanowiska wszystkich 

obecnych na festynie sołectw. Natomiast 

panie fl orystki ze Słonina, uczestniczki 

kursu kwalifi kacyjnego prowadzonego 

przez ZSR w Grzybnie otrzymały od pani 

dyrektor specjalne wyróżnienie w  po-

staci wycieczki do Poznania, za szcze-

gólną pracę jaką włożyły w  wykonanie 

festynowych dekoracji. Wśród tłumu go-

ści paradowały „żywe dynie” – dyniowi 

przebierańcy. Za najlepiej przygotowa-

nych do tego konkursu uznano grupę 

ze Stowarzyszenia Kultury i Rozwoju Wsi 

Żabinko. Wśród młodzieży szkolnej za 

najzabawniejszą dynię przebrał się Mi-

kołaj Małecki z kl. I TR, zdobywając tym 

samym klasowego Jokera. W multime-

dialnym konkursie „Z dynią żyje się zdro-

wiej” zwyciężył Tomasz Stachowiak z kl. IV 

THA, przed Sarą Joks. Na miejscu można 

było także podziwiać fantastyczne por-

trety dyni przygotowane wcześniej na 

konkurs plastyczny „Z dynią w tle”. W ka-

tegorii szkół podstawowych zwyciężyła 

Alicja Rybakowska, drugie miejsce zajął 

Igor Stachowiak, a trzecie Joanna Kło-

nicka. W  kategorii: przedszkola, miejsca 

na podium zajęli kolejno: Jakub Perz, 

Julia Budna i Gabriela Buchert. „Dyniowi 

rzeźbiarze” zaprezentowali fantastyczne 

dyniowe rękodzieła. Z  kolei pasjonaci 

„dyniowej poezji” dostarczyli na konkurs: 

„Dyniowa rymowanka” wiele pełnych 

humoru dyniowych wierszyków. W tej 

konkurencji zwyciężyła Joanna Kłonicka, 
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a z rodzimej braci szkolnej kl.II TRH i IV 

THA. Konkurs „Wiem, jak być bezpiecz-

nym” wymagał od uczestników wcze-

śniejszego przygotowania prac promu-

jących temat konkursu. I tak w kategorii: 

przedszkola, zwyciężył Jakub Perz, przed 

Gabrielą Buchert i Julią Budną, natomiast 

wśród szkół podstawowych zwycięży-

ła Adrianna Grzybowska przed Jasiem 

Kozarukiem i Szymonem Łukowiczem. 

„Dyniowi strong meni” popisywali się 

w  konkurencjach siłowych. I tak: w  spa-

cerze farmera zwyciężył Tomasz Stacho-

wiak, drugie miejsce zajął Patryk Losiak, 

a trzecie Stanisław Naskręt. W kategorii: 

„Noszenie żony” zwyciężył Damian Woj-

ciak i dalej kolejno: Łukasz Rumiński 

i Stanisław Naskręt. W konkurencji „Trans-

port tucznika” na podium stanęli kolej-

no: Mateusz Żak, Tomasz Stachowiak 

i Bartosz Głąbik. Mistrzem kierownicy 

w „alkogoglach” został Mateusz Żak, 

drugie miejsce zajął Jarosław Dziwok, 

a trzecie Damian Wojciak. STRONG ME-

NEM roku 2014 został Damian Wojciak. 

W  przeciąganiu liny zwyciężyła drużyna 

ze Słonina, drugie miejsce zajęła drużyna 

Mateusza Cychnerskiego, a trzecie druży-

na z klasy I TR. Wiele uśmiechu przysporzył 

odbywający się na scenie konkurs „Milion 

w minutę” obejmujący szereg przeróż-

nych konkurencji. Ostateczną zwyciężczy-

nią okazała się Agnieszka Frąckowiak, a na 

drugim miejscu uplasował się Hubert Łu-

czak, oboje z kl. I THA. Na scenie obejrzeć  

mogliśmy także występ zespołu teatral-

no-muzycznego „HAPPY” z Żabinka, po-

kazu ZUMBY przygotowanego przez in-

struktorów KSA Śrem, wysłuchać Małgosi 

Matuszewskiej, a także Justyny Mateckiej 

wykonującej utwór Patrycji Markowskiej 

„Jeszcze raz”. RANCZO GROUP uhono-

rował talent wokalny Justyny nagrodą 

specjalną, a także Tobiasza Wasilewskie-

go za najlepiej wyśpiewaną MP-trójkę. 

Natomiast komisja konkursowa, pierw-

sze miejsce za najlepiej wyśpiewaną MP-

trójkę przyznała Szymonowi Mikulskie-

mu. Niemało emocji, zachwytu i atrakcji 

dla dzieci wzbudził pokaz nowoczesnego 

sprzętu rolniczego. To właśnie dzieciaczki 

nieustannie wspinały się na olbrzymi cią-

gnik gąsienicowy CASE 620AFS QUAD-

TRAC, a dorośli pełni zachwytu oglądali 

ten cud mechaniki rolniczej. Zaintereso-

wanie wzbudzała również teleskopowa 

ładowarka CAT TH 337C i ciągnik CASE 

105U FARMALL. Na takim właśnie sprzę-

cie uczniowie naszej szkoły będą mogli 

się szkolić. Dzieciaki, jak co roku licznie 

gromadziły się przy skansenie „Wiejska 

zagroda” Grzegorza Kosowskiego, gdzie 

mogły pogłaskać i nakarmić kozę, gęsi 

lub króliczki, pooglądać starodawne na-

rzędzia rolnicze lub zjeść świeżo upie-

czoną bułeczkę. Z pomalowanymi twa-

rzyczkami przez uczennicę naszej szkoły 

Julię Wrzałek, z kolorowymi warkoczyka-

mi wplecionymi we włosy przez Marlenę 

Mikołajczak dzieci skakały po wielkim 

dmuchanym zamczysku i brały udział 

w  konkursach. „Najcelniejszym okiem”, 

w określaniu wagi dyni mogła się pochwa-

lić: Ola Bandosz, Joanna Kłonicka i Marysia 

Kornobis. W skokach na piłce zwyciężył 

Emanuel Gilla, przed Denisem Gilla i Ma-

rysią Kornobis. W „biciu piany” pierwsze 

miejsce zajęła Renata Gilla, drugie Grze-

gorz Szynklewski, a trzecie Agnieszka 

Kornobis. Konkurencję „smaczne jabłko”, 

przy której śmiechu było co niemiara wy-

grał Michał Tobolski przed Denisem Gilla 

i  Emanuelem Gilla. Najdłuższą bransolet-

kę z kolorowych gumeczek zrobił i tym 

samym zwyciężył Gracjan Piasecki, drugie 

miejsce zajęła Kasia Rajewska, a trzecie 

Magda Piasecka. W konkurencji „Męski 

krawiec” zwyciężył Emanuel Gilla przed 

Denisem Gilla i  Michałem Tobolskim. 

W obieraniu ziemniaków na czas najlep-

sza okazała się Renata Gilla, a po niej Pa-

trycja Lauda i Zuzanna Gilla. Natomiast 

konkurs „EKO-OMNIBUS DYNIOWY” w któ-

rym sponsorem nagrody był starosta śrem-

ski wygrał Bartosz Barański, drugie miejsce 

zajął Denis Gilla, a trzecie Emanuel Gilla.

„Dyniowy festyn” stał się okazją do 

odwiedzenia szkoły i  pięknego parku, 

w którym się mieści nasza placówka przez 

liczną młodzież, ich rodziców, znajomych 

i całe rodziny. Każdy mógł znaleźć dla sie-

bie coś interesującego.

Słodkościami raczyła nas piekarnia 

ART-MIK z Krosinka , a sokami i miodami 

– fi rma Top Farms Wielkopolska. Pysz-

ne kiełbaski zapewniła fi rma Zbigniewa 

Domagały – Rzeźnictwo-Wędliniarstwo 

TUREW. W kosmetyki zaopatrzyć można 

się było przy stoisku fi rmy AVON. Swoją 

ofertę podczas festynu przedstawił także 

m. in. SGB Gospodarczy Bank Spółdzielczy 

– Mosina i BZ WBK – Stęszewo i Mosina. 

Część fi nałowa festynu to uroczyste 

wręczanie wszystkim zwycięzcom i  wy-

różnionym w konkursach nagród i dyplo-

mów.  Otrzymali je z rąk dyrektora AGRO-

RAMI Tomasza Polaka, dyrektor ZSR 

w Grzybnie Grażyny Tokarek w otoczeniu 

naczelnik Wiolety Jastrząbek, wicedyrek-

tor ZSR Beaty Maciejewskiej i organizato-

rów poszczególnych konkursów. 

W imieniu organizatorów serdecznie po-

dziękowania złożyła pani dyrektor szkołyk 

wszystkim sponsorom, szkołom, sołec-

twom, instytucjom, pracownikom szkoły, 

nauczycielom, rodzicom, uczniom oraz oso-

bom prywatnym za współpracę, zaangażo-

wanie i pomoc w organizacji festynu. 

Beata Maciejewska
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– Witam serdecznie. Na początku po-

proszę, żebyś przedstawił się czytelni-

kom, którzy jeszcze Cię nie znają, a tym 

którzy znają powiedział coś więcej o so-

bie.

– Wychowywałem się  i do dziś miesz-

kam na osiedlu przy ul. Prusa. Od wielu lat 

podejmuję działania na rzecz lokalnych 

społeczności poprzez działalność kultu-

ralno-sportową, między innymi w orga-

nizacjach parafi alnych (LSO) i od dwóch 

lat jako członek Zarządu Osiedla nr 6 za 

Moreną. Ukończyłem Politykę Społecz-

ną ze specjalizacją Finanse i Zarządzanie 

Usługami Społecznymi na Uniwersytecie 

Ekonomicznym. W swojej pracy magi-

sterskiej poddałem analizie strategię roz-

woju gminy Mosina w latach 2007-2012. 

Zawodowo jestem związany z obrotem 

wartościami dewizowymi, a pozazawo-

dowo interesuję się strategią rozwoju 

miast, inwestycjami lokalnymi, a także 

szeroko pojętą polityką społeczną. Pry-

watnie gram w piłkę nożną i uprawiam 

turystykę rowerową, aktywnie działam 

w Klubie Sportowym 1920 Mosina.

– Staram się na bieżąco śledzić Twoje 

poczynania w ramach zarządu osiedla. 

Muszę przyznać, że liczba działań pod-

jętych w stosunkowo niedługim czasie 

może robić wrażenie.

– Ze względu na specyfi kę jednostki po-

mocniczej Zarządu Osiedla nr 6 organizuje-

my wiele działań wzmacniania potencjału 

społecznego. Wykazujemy zainteresowa-

nie bieżącą sytuacją infrastrukturalną osie-

dla w zakresie ładu i porządku, organizuje-

my akcje sprzątania parków, przyczyniliśmy 

się m.in. do wyburzenia pustostanu przy 

ul. Prusa, wybudowania drugiej w Polsce 

stacji naprawy rowerów IBOMBO przy 

ul. Kołłątaja, gdzie każdy rowerzysta może 

nie tylko dokonać naprawy roweru, ale 

i odpocząć na pobliskich ławkach. Dołożyli-

śmy wszelkich starań, by na naszym osiedlu 

umieszczono dodatkowe tzw. "Psie Stacje", 

nowe ławki i kosze na śmieci przy ul. Kro-

towskiego, o które upominali się mieszkań-

cy – i to wszystko udało się zrealizować. Co 

roku staramy się inwestować w osiedlowe 

place zabaw przy ul. Powstańców Wielko-

polskich i Pożegowskiej, gdzie organizo-

wane są festyny, przy okazji których nawią-

zujemy współpracę z lokalnymi fi rmami 

z naszego osiedla.

CZAS NA AKTYWNE DZIAŁANIE

Głównym celem jest zmiana obecnego stanu letargu
Wywiad z Dominikiem Michalakiem, członkiem Zarządu Osiedla nr 6 za Moreną,

kandydatem na radnego Rady Miejskiej w Mosinie z okręgu nr 18

– Warto wspomnieć też o inicjatywach 

kulturalnych, których na naszym Osie-

dlu i w ogóle w Mosinie nigdy nie było 

zbyt wiele, a Ty starasz się to zmienić.

– To prawda, moim priorytetem jest inte-

gracja mieszkańców poprzez organizację 

różnorodnych wydarzeń. Jedną z pierw-

szych inicjatyw po tym jak zostałem wybra-

ny członkiem Rady Osiedla była organiza-

cja Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego 

o Puchar Osiedla Nr 6 Za Moreną. Co roku 

organizuję festyn z okazji Dnia Dziecka 

i Pożegnania Lata. Podczas ostatnich Dni 

Mosiny zorganizowaliśmy turniej układania 

puzzli przy współpracy z fi rmą Trefl  z Gdyni. 

Współpracujemy również z Klubem Spor-

towym 1920 Mosina. Ponadto, w tym roku 

przy wsparciu stowarzyszenia z Baranówka 

uzyskaliśmy dofi nansowanie z Minister-

stwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich na organizację 

warsztatów aktorskich zarówno dla miesz-

kańców Osiedla, jak i całej gminy. Warsztaty 

przeprowadzi znany polski aktor Aleksan-

der Machalica wraz z inicjatywą sceniczną 

Fruuu z Zielonej Góry.

– Na tym chyba nie koniec?

– Mamy też pomysły na kolejne działa-

nia. Jeszcze w tym roku planujemy zreali-

zować projekt muralu na cześć Wincente-

go Różańskiego, znanego w Polsce poety, 

który urodził się w Mosinie i mieszkał przy 

ul. Mickiewicza. Ma to być wyrazem przy-

wiązania do historii, lokalnego patriotyzmu 

i oddanie hołdu poecie. Chciałbym też w 

przyszłości zabiegać o nadanie imienia 

Wincentego Różańskiego parkowi przy 

ul. Krotowskiego.

– Jak wygląda wsparcie ze strony in-

nych osób, czy nie czujesz się osamot-

niony w swoich działaniach? 

– Każde zadanie jest specyfi czne, wyma-

ga wiedzy i umiejętności wielu osób, dla-

tego zawsze staram się zachęcić i włączyć 

do każdego przedsięwzięcia jak najwięcej 

podmiotów, czego wynikiem jest współ-

praca – nie tylko pomiędzy członkami 

zarządu, ale też lokalnymi przedsiębiorca-

mi. Moim celem jest zachęcenie większej 

liczby osób do włączenia się w działalność 

społeczną. Korzystam z wiedzy i doświad-

czenia stowarzyszeń, wciąż szukam no-

wych rozwiązań. Wymaga to ode mnie 

wiele wysiłku i pochłania mnóstwo czasu. 

Czasami jest ciężko, ale cieszy mnie, że jest 

grupa osób, którym też zależy, a poniesiony 

trud rekompensują efekty naszych działań.

– Rozumiem, że chęć pracy w ramach 

struktur samorządu gminnego ma uła-

twić realizację wszystkich zamierzeń. 

Stąd wziął się pomysł na kandydowa-

nie?

– Głównym celem jest zmiana obecnego 

stanu letargu. Czas na aktywne działanie, 

zabieganie o interes osiedla i gminy, choć-

by w jak najdrobniejszych szczegółach. Nie-

stety w tej chwili jest tak, że nasz osiedlowy 

radny nie wykazuje chęci współpracy, nie 

zachęca do aktywnego zainteresowania się 

sprawami naszej gminy.

– Jakie są główne cele, które zamie-

rzasz zrealizować, jeżeli zostaniesz rad-

nym?

– Jeżeli dostanę się do Rady Miasta naj-

więcej wysiłku włożę w rozwój gospodar-

czo-społeczny, ponieważ jest to fundament 

rozwoju gminy. Chodzi mi m.in. o popra-

wę komunikacji z mieszkańcami poprzez 

np. ścisłą współpracę z zarządami osiedli 

oraz sołectw. Chcę dążyć do rozwoju kul-

turalno-społecznego dzieci i młodzieży 

z całej gminy. Moim celem jest stworzenie 

Młodzieżowej Rady Gminy, która ma być 

przyczynkiem do aktywizacji społecznej 

młodych osób, jak również stanowić realne 

ciało doradcze. Inicjatywa Młodzieżowej 

Rady pozwoli na większy wkład młodych, 

kreatywnych osób w rozwój różnych pro-

jektów, począwszy od kulturalnych po 

infrastrukturalne. Należy pamiętać, że te 

młode osoby będą stanowić o przyszłości 

naszej gminy.
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– A co z seniorami? To o nich najczę-

ściej się zapomina.

– Będę dbał i starał się o dalsze inwe-

stowanie w osiedlowe place zabaw, ale co 

najważniejsze - chcę stworzyć miejsce akty-

wizacji seniorów poprzez realizację spójnej 

koncepcji rozbudowy parku przy rondzie 

– w pierwszym etapie chciałbym przyczy-

nić się do stworzenia siłowni zewnętrznej. 

Ten pomysł sprawdził się w wielu innych 

miastach.

– Wiesz, jakie obecnie są największe 

problemy mieszkańców? Na czym szcze-

gólnie im zależy?

– Rozumiem kluczowe troski mieszkań-

ców w zakresie problemów z komunikacją 

publiczną i drogami gruntowymi, dlatego 

chcę doprowadzić do tego, by ścisłe cen-

trum miasta jakim stało się obecnie nasze 

osiedle miało utwardzone wszystkie drogi. 

Chciałbym również zabiegać o udoskonale-

nie połączeń komunikacyjnych wewnątrz-

gminnych, a także komunikacji publicznej 

z miastem Poznań (np. poprzez realizacje 

parkingów typu Park&Drive).

– Obecnie coraz więcej mówi się 

o brandingu miast. Może zgodnie z tym 

trendem należałoby bardziej zadbać 

o promocję naszej gminy?

– Priorytetem dla mnie będzie przede 

wszystkim podniesienie atrakcyjności tu-

rystycznej miasta i wzbudzenie zaintere-

sowania Mosiną u przedsiębiorców (oraz 

turystów) spoza granic gminy. Chcę rów-

nież wspierać fi rmy, które już istnieją. Mam 

świadomość tego, iż wskaźnik obrazujący 

ilość przedsiębiorstw w przeliczeniu na 

100 mieszkańców klasyfi kują naszą gminę 

wśród najbardziej gospodarczych gmin 

w całym województwie. Są to jednak głów-

nie mikroprzedsiębiorstwa, które wymaga-

ją dużej troski i pomocy. Musimy również 

popracować nad „marką miasta”.

– Masz pomysły jak to wszystko zro-

bić? 

– Oczywiście. Pomysłów mam dużo 

i mam nadzieję, że swoją zdecydowaną po-

stawą przekonam wszystkich do ich reali-

zacji. Na każdy problem czy też wyzwanie 

staram się spoglądać komplementarnie. 

Chciałbym podkreślić, że jestem gotowy do 

dialogu z każdym, kto ma chęci i chce dzia-

łać dla naszego dobra. W nadchodzących 

latach czeka bardzo wiele wyzwań. Należy 

zabiegać o przyspieszenie procesu budo-

wy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, 

kontynuować zabiegi o pozyskiwanie ze-

wnętrznych środków fi nansowych, które 

należy wykorzystać przede wszystkim na 

zaktywizowanie obszarów gospodarczych.

Trzeba umiejętnie wykorzystać potencjał, 

26 października

w niedzielę o godz. 16.00 

poetycko-muzyczne wspomnienie św. Jana Pawła II 

połączone z prezentacją ciekawej literatury kresowej

W programie: 
�  Promocja książki „Dwa skrzydła nadziei” – wotum wdzięczności Świętemu 

Janowi Pawłowi II za nawiedzenie Archidiecezji Lwowskiej, z udziałem autora 

Mariusza Olbromskiego z Przemyśla; 

�  Muzyka Fryderyka Chopina i Paderewskiego w wyk. pianistki Marii Baka-Wil-

czek z Krakowa; 

�  Pokaz zdjęć Arturo Mari i kilkunastu innych fotografów z pielgrzymki Ojca 

Świętego Jana Pawła II do Lubaczowa – 1991 i do Lwowa – 2001, a także zdjęć 

z Kresów. 

� Wystawa i możliwość nabycia autorskich pozycji literackich. 

Zapraszamy do Sali Jana Pawła II,

przy kościele św. Józefa Oblubieńca NMP,

ul. Dworcowa 16 w Puszczykowie

który dostrzegam w uczestnictwie Zespołu 

Szkół z ulicy Topolowej w projekcie "Czas 

zawodowców - Wielkopolskie kształcenie 

zawodowe". Nie można również zapo-

mnieć o inwestowaniu w sferę społeczną, 

dbając o wspomniane wcześniej place 

zabaw, świetlice wiejskie czy też sport – 

w tym przypadku należy również zabiegać 

o środki zewnętrzne. Społeczność musi 

mieć również szybszy dostęp do informa-

cji i komunikacji z urzędem oraz radnymi 

ze swojego rejonu – kolejne wyzwanie to 

przyspieszenie wprowadzenia projektu 

e-urząd. To wszystko można osiągnąć tyl-

ko ciężką pracą opartą na dialogu i współ-

pracy.

Widzę również szanse w przynależno-

ści do najbardziej chłonnego rynku zbytu 

w regionie – mam tu na myśli aglomerację 

poznańską – szczególnie w kontekście go-

spodarczym i turystycznym.

– Zastanawiam się, czy swój wiek uwa-

żasz za wadę, czy zaletę. Jako osobie 

młodej nie są Ci obce pojęcia takie jak 

innowacyjność, przedsiębiorczość czy 

nowoczesne rozwiązania – które prze-

cież są kluczowe w podejmowania sku-

tecznych działań – jednak ktoś mógłby 

zarzucić Ci brak doświadczenia.

– Uważam, że radny powinien mieć jasno 

sprecyzowaną wizję rozwoju miasta. W ra-

dzie potrzebne są dynamiczne działania, 

które przyczynią się do poprawy jakości 

stanowionego prawa, a nie stateczne dry-

fowanie w miejscu, tak jak ma to miejsce 

teraz. Radny powinien działać w służbie 

mieszkańców, być ich głosem. Wspomnia-

ne wcześniej podejmowane przeze mnie 

działania w ramach zarządu osiedla powin-

ny stanowić uzupełnienie działań obecne-

go przedstawicielstwa naszego osiedla 

w Radzie Miejskiej. Jednak obecne dzia-

łania nie pozwalają w pełni wykorzystać 

potencjału nie tylko naszego osiedla, ale 

i całej gminy. Paradoksalnie brak aktywno-

ści obecnego radnego, stworzył miejsce 

dla moich działań, dzięki którym zdoby-

łem spory bagaż doświadczeń. Uważam, 

że jestem w stanie wnieść do naszego sa-

morządu i osiedla jakość, jakiej wcześniej 

nie było.

– Pewnie jeszcze nie wszyscy wiedzą, 

że w nadchodzących wyborach po raz 

pierwszy zagłosujemy według nowych 

zasad ordynacji wyborczej. W jakim 

stopniu Twoim zdaniem jednomanda-

towe okręgi wyborcze wpłyną na wyniki 

wyborów?

– Wprowadzone nowe zasady jedno-

znacznie przełożą się na wyniki wyborów 

– głosujący bezpośrednio wybiorą swoich 

nowych liderów, którzy – mam nadzieję 

– nie będą przypadkowymi osobami na li-

ście wyborczej, a wniosą rzeczywisty wkład 

w nasze wspólne dobro.

– Dziękuję za rozmowę. Mam nadzie-

ję, że przy okazji następnego spotkania 

będę mógł pogratulować Ci zdobycia 

mandatu radnego.

– Również dziękuję. Podzielam Twoją 

nadzieję, ale to, komu zostaną powierzone 

losy osiedla zależy przede wszystkim od 

mieszkańców, dlatego zachęcam wszyst-

kich do udziału w wyborach 16 listopada 

i zapraszam do śledzenia profi lu na Face-

booku: www.facebook.com/mich.dominik 

i strony www.mojeosiedle6.blox.pl"

Piotr Skrzypek
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Organizacje pozarządowe, NGO, „trzeci sektor”... Określenia 

te często padają w mediach, ale dla nie wielu są znane 

i rozwinięcie ich sprawia wielokrotnie trudności. Oznaczają one 

przestrzeń pożytku publicznego, którą reprezentują stowarzy-

szenia i fundacje oraz inne jednostki nie mające lub posiada-

jące osobowość prawną. Chciałabym skupić się na ogólnym 

przedstawieniu tej struktury oraz pokazaniu w pigułce,  czym 

tak naprawdę jest organizacja pozarządowa, jak działa i jakimi 

prawami się kieruje.

Samo hasło-organizacja pozarządowa interpretowane jest 

jako „działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca 

w celu osiągnięcia zysku”.

Są różne charaktery organizacji, których zakres określa statut. 

Statut to kodeks organizacji. Jest on formułowany i zatwierdza-

ny przez założycieli – członków, a w kolejnej fazie, także sąd oraz 

organ nadzoru (starosta, odpowiedzialny minister). Wszystko to, 

co jest w nim  zawarte stanowi podstawę ich funkcjonowania 

oraz ważnych zwolnień podatkowych.

Rozróżniamy organizacje społeczne, międzyrządowe, sporto-

we itp. będące stowarzyszeniami zwykłymi, rejestrowymi bądź 

fundacjami. Zasada działania jest prosta – chcąc działać praw-

nie  i mieć większe możliwości rozwoju możemy założyć wła-

sną bądź wesprzeć pomysłowością już istniejącą organizację. 

Prowadząc stowarzyszenie rejestrowe od kilku lat mogę śmiało 

powiedzieć, że nie jest to wcale takie łatwe i wymaga ciężkiej 

pracy, czasu, cierpliwości oraz dużego bagażu energii i wiedzy. 

Wszystko oczywiście zależy od tego jak pragniemy i zamierza-

my się realizować. Posiadanie osobowości prawnej pozwala 

ubiegać się o środki, te pochodzące z gminy jak i takie, które 

ogłaszają na podstawie konkursu  inni grantodawcy. Do tego 

potrzebne są dodatkowe umiejętności, doświadczenie, chęć 

działania no i oczywiście szczęście, (aby wygrać taki konkurs).

Niewielu wie, że pozyskane w ten sposób pieniądze i ich wy-

datkowanie jest konkretnie kontrolowane. Wszystko musi się 

zgadzać, być odpowiednio opisane i sprawdzone, ponieważ 

uchybienia są wyłapywane natychmiast i odpowiednio sank-

cjonowane. Poważne   zaniedbania mogą prowadzić nawet do 

zwrotu części lub całości dotacji.

Każda organizacja ma także wiele obowiązków wobec insty-

tucji państwowych. Jest zobligowana do prowadzenia pełnej 

księgowości (każda kwota pieniędzy musi być odnotowywana 

i odpowiednio wydatkowana), rozliczeń z US, ZUS, GUS, KRS, 

starostą lub podległym ministerstwem(OPP). Ma obowiązek 

wprowadzić politykę rachunkowości, ustosunkować się do usta-

wy o ochronie danych osobowych, jest wnikliwie monitorowa-

na pod kątem „prania brudnych pieniędzy”, zbiórek publicznych 

itp. Największym jednak  barometrem jej funkcjonowania jest 

odpowiedzialność społeczna, w której tworzy dobro wspólne. 

Zdarzają się niestety (tak jak w każdej dziedzinie ) „czarne owce” 

burzące wizerunek wszystkich organizacji, przez co trudniej jest 

tym dobrym udowodnić później, że to co  wypracowują ma so-

lidne podstawy i umocowanie. Obecny trend to standaryzacja, 

dążenie do jak najlepszego i najbardziej przejrzystego modelu 

NGO (angielska nazwa organizacji pozarządowej).

 Jeżdżąc na liczne szkolenia z tematyki trzeciego sektora po-

znałam gro najróżniejszych organizacji o wielorakiej specyfi kacji 

i  z  tzw. „różnej półki”, czyli od tytanów po małych społeczników. 

Są to ludzie, którzy walczą o idee i  lubią czynić wielkie rzeczy. 

Nie zapominajmy, że są fi larem lokalnych zmian, promowania 

wartości czy pomocowości. Kształtują młode pokolenia i dają 

szansę osobom często zagubionym oraz niepełnosprawnym.

W Mosinie według Sejmometru (mojepanstwo.pl) jest 48 sto-

warzyszeń, 7 fundacji i 2 kluby sportowe. 

Zachęcam do zapoznania się z ich różnorodnością, ciekawą 

ofertą.

 Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko na przestrze-

ni 3 lat zrealizowało 21 i realizuje 2 projekty adresowane do 

wszystkich grup wiekowych, z czego część ze środków Gminy 

Mosina, a 4 pozyskując fundusze zewnętrzne ( PAFW, PFDIM, 

EFRWP, FIO- PISOP). 

Z dniem 8.10.2014 otrzymało status OPP.

Tworząc organizację chcieliśmy pomagać. Później okazało 

się, że oprócz tego lubimy wyzwania oraz odkrywanie nowych 

możliwości. Organizacja poprzez osobowość prawną jest samo-

dzielna, decyduje o misjach, celach oraz założeniach.

Tak jak inne organizacje z otoczenia jesteśmy otwarci na 

współpracę i zachęcamy do czynnego włączania się i tworzenia 

kreatywnych inicjatyw .

 Drogi Czytelniku - jeśli masz marzenia zgłoś się do którejś 

już istniejącej bądź załóż nową, ale działaj! „Nie śpij”, bo stracisz 

bezpowrotnie czas, który mogłeś spożytkować dla dobra ogółu 

oraz własnej satysfakcji, że udało się i zrobiłeś coś niezwykłego!

Mile widziane pytania.

Dorota Lisiak

Stowarzyszenie GIB

stowarzyszenie_gib@tlen.pl

PÓŹNIEJ OKAZAŁO SIĘ, ŻE LUBIMY WYZWANIA

Nie śpij, bo stracisz bezpowrotnie czas

DYPLOMOWANY

DIETETYK
Beata Banaszyńska
mgr. dietetyki i biologii molekularnej

Informacja i rejestracja:

Wielkopolskie Centrum Medyczne

ESKULAP – PREMIUM

ul. Wawrzyniaka 13

tel. 888 999 699

Oferuję:

� 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
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W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia 

(tam odprowadzane są składki zdrowotne) na terenie 

gminy Mosina pracują trzy spółki lekarza rodzinnego w Mosinie 

(Vis Medica i Consensus ul. Dworcowa oraz Medicomplex ul. Ko-

nopnickiej), dwie w Pecnej, jedna w Babkach i jedna w Świątni-

kach.  Do 31 grudnia 2013 r. najemcami budynku przy ul. Dwor-

cowej w Mosinie na działalność lekarza rodzinnego (działalność 

spółek lekarza rodzinnego w ramach NFZ to typowa działalność 

gospodarcza), były spółki VIS Medica i Consensus. 

Już od 2010 r. ich właściciele wiedzieli, że dalsze wynajmowa-

nie bezprzetargowe obiektu będzie niemożliwe, że od 1 stycznia 

2014 r. prawo do najmu będzie możliwe po rozstrzygnięciu pro-

cedury przetargowej. W lipcu 2013 roku został ogłoszony prze-

targ na wynajem w/w pomieszczeń. Po kilkukrotnym postępowa-

niu przetargowym dotychczas pracujące tam spółki Vis Medica 

i Consensus mogły doprowadzić do pozytywnego rozstrzygnię-

cia przetargu dla siebie jednak zrezygnowały z tej możliwości. 

Po braku rozstrzygnięć w trzech przetargach Urząd Gminy był 

zmuszony ogłosić rokowania, w wyniku których nowym najem-

cą wybrano spółkę Medicomplex.  Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie 

z prawem powinna zająć budynek przy ul. Dworcowej 3 i urucho-

mić tam opiekę zdrowotną dla mieszkańców Mosiny. 

Starzy najemcy Vis Medica i Consensus nie respektując do dzisiaj 

prawnych rozwiązań i zaskarżając wszystkie działania do różnych 

instancji nie opuszczają jednak obiektu. Postępowanie Przychod-

ni Zdrowia Vis Medica i Przychodni Lekarza Rodzinnego Con-

sensus jest tym bardziej niezrozumiałe, że w procedurze prze-

targowej mogło wydzierżawić obiekt przy ul. Dworcowej 3 na 

warunkach korzystniejszych od spółki Medicomplex. Działając 

w ramach prawa i chcąc umożliwić prawomocne działania spółki 

Medicomplex, prawowitych najemców, sąd orzekł wyrok eksmisji 

spółki Vis Medica. Spółka będąc dzikim lokatorem, mając wyrok 

sądu nadal nie opuściła budynku. Nowi najemcy po 9 miesiącach 

weszli do budynku i rozpoczęli przystosowanie, go do swojej dzia-

łalności, co spowodowało obecne zawirowania. Cała sytuacja 

spowodowana jest wyłącznie łamaniem prawa i bezprawnym 

zajmowaniem budynku przy ul. Dworcowej 3 przez spółki Vis 

Medica i Consensus. Prawowity najemca 9 miesięcy próbował po-

rozumieć się w kwestii bezproblemowego przejęcia obiektu, lecz 

polubowne rozwiązanie sprawy okazało się bezskuteczne. Uzyska-

li jedynie możliwość wejścia na korytarze i do kilku nieistotnych dla 

działalności lekarskiej pomieszczeń. 

Co robić? 

Sytuacja powinna się unormować w ciągu kilku najbliższych dni, 

ponieważ wtedy Medicomplex uruchomi w budynku przy Dwor-

cowej 3 działalność medyczną. Do tego czasu każdy pacjent może 

korzystać z porad lekarzy rodzinnych w innych spółkach, każdy 

może też bezpłatnie zmienić lekarza rodzinnego 2 razy w roku. 

Każdy pacjent może skorzystać z pomocy innego lekarza rodzin-

nego bez tzw. kartoteki. i dostarczyć ją w najbliższym czasie. 

Co z kartotekami? 

Właścicielem kartoteki jest pacjent, a przechowuje je lekarz ro-

dzinny. Na każde życzenie pacjenta lekarz rodzinny musi wydać 

ksero kartoteki. Nie wolno mu tego utrudniać. Jeśli spółki Vis Me-

dica i Consensus utrudniają wydanie kartoteki jest to kolejnym 

aktem łamania prawa i wprowadzaniem bałaganu. 

O sytuacji został powiadomiony Narodowy Fundusz Zdrowia 

dysponujący pieniędzmi mieszkańców przeznaczonymi na opie-

kę zdrowotną. Oczekujemy natychmiastowej reakcji, gdyż spół-

ka, z którą podpisał kontrakt na opiekę lekarską nad mieszkańca-

mi gminy nie realizuje umowy. 

Pacjenci proszeni są o cierpliwość, wyrozumiałość i korzy-

stanie z pomocy lekarskiej w innych spółkach lub w szpitalu 

w Puszczykowie. 

24 września br. w godzinach popołudniowych nieznane osoby 

na zlecenie spółki Vis Medica pod pretekstem wyniesienia karto-

tek pacjentów weszły do budynku i włamały się do pomieszczeń 

na parterze rozwiercając zamki i demolując drzwi. Wszystkie 

te bezprawne działania czynione były w asyście pracowników 

ochrony wynajętych przez spółkę Vis Medica.                                  (um)

„Opieka” nad pacjentem w Mosinie

Przypadający na ostatni dzień września Dzień Chłopaka 

najmłodsi z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej 

„Pod Lipami” w Krosinku świętowali w poniedziałek, 29 września.

Wyjątkowo zebrali się w budynku Szkoły w Krosinku. Od rana 

czekała na nich jesienna praca artystyczna, zakończona anali-

zą wykonania oraz samooceną. Następnie przemieściliśmy się 

do budynku Biblioteki Publicznej w Krosinku. Tamtejsza go-

spodyni – bibliotekarka Karolina Talarczyk-Wieczorek przygo-

towała dla nas lekcję biblioteczną. Jej tematyka związana była 

z Dniem Chłopaka, a szczególnie z jednym ich przedstawicie-

lem (ważnym w roku 2014): Oskarem Kolbergiem. Dowiedzie-

liśmy się kim był i czym się zajmował. Poznaliśmy trudne słowo 

i jego znaczenie: etnografi a. Oglądaliśmy związane z folklorem 

zdjęcia i książki oraz nagrania tańców ludowych. Podzieleni na 

pary dostaliśmy zadanie ułożenia puzzli przedstawiających stro-

je ludowe. Wysłuchaliśmy i przeanalizowaliśmy treść legendy 

„O poznańskich koziołkach”. Po tej wizycie oraz dzięki pomysłom 

i zaangażowaniu pani Karoliny wszyscy „zerówkowicze” dosko-

nale będą wiedzieć kogo rok obchodzony jest teraz w Polsce.

Aby dostarczyć ciału energii przed dalszym świętowaniem 

wróciliśmy do Szkoły i zjedliśmy śniadanie. Następnie dziew-

Pierwsza wycieczka przedszkolaków czynki wykonały przepiękne i kolorowe laurki dla swoich kole-

gów, którym z życzeniami z okazji ich święta wręczyły. 

Ostatnim: najgłośniejszym i najśmieszniejszym punktem pro-

gramu okazały się zabawy na Placu Zabaw „Marco” w Krosinku.

To pierwsza wycieczka oddziału przedszkolnego – na pewno 

będzie długo wspominana. Pierwsza – na pewno nie ostatnia!

Kropka
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PORZĄDNE PORZĄDKI

Dzisiaj rano mama zapowiedziała, że je-

śli posprzątamy w swoich pokojach, to po 

południu pozwoli nam zobaczyć, jak tata 

z Cezarym, czyli ojcem Szkodników, wypro-

wadzają JE z samochodu. 

– Hurrra! – wydarł się na cały dom Kuba.

Długo czekaliśmy na ten dzień, kiedy ONE 

w końcu przyjadą, więc nie wykręcaliśmy 

się, jak zwykle, tylko wzięliśmy się z bratem 

od razu do roboty. Zrobilibyśmy nie wiem 

co, byle już było popołudnie! Brat wyjął 

z kieszeni spodni radiostację, którą dostał na 

ostatnie urodziny, wyciągnął antenkę, pod-

niósł ją do ust i zaczął nadawać:

– Trójka do bazy! Trójka do bazy! Operacja 

„Sprzątanie” zaczęta.

Najpierw poszliśmy do mojego pokoju, 

bo u mnie jest mniejszy bałagan. Ubrania, 

które leżały sobie spokojnie na dywanie, 

wrzuciliśmy do szafy. Potem trochę trudno 

było ją domknąć, ale Kubuś przycisnął drzwi 

z całych sił, a wtedy ja przekręciłam klucz. 

Następnie brat zajął się zanoszeniem moich 

pluszaków do garderoby, a ja zmiotłam ręką 

drobiazgi z biurka wprost do szufl ady. Teraz 

zaczęło się prawdziwe sprzątanie: ostrożnie 

zaczęłam przeglądać i w odpowiedni spo-

sób segregować moje kolekcje: znaczków, 

naklejek, karteczek, kapsli i papierowych 

zwierząt, które tak śmiesznie się nazywają 

– origami. Kuba zaglądał mi cały czas przez 

ramię i od czasu do czasu o coś sępił. Nie 

przeszkadzało mi to, najprzyjemniej prze-

gląda się swoje zbiory przy kimś, kto głośno 

podziwia: „Ale to świetne!” albo „To mi się 

podoba!”, albo „Skąd to masz?”, albo „Dasz mi 

to? Tego właśnie szukałem”. Porządki to do-

skonała okazja do wymiany różnych rzeczy: 

wymieniłam więc kapsel na znaczek, a reso-

rówkę na segregator z misiem. Gdy w końcu 

się z tym uporaliśmy, zarzuciliśmy kapę na 

rozbebeszoną pościel. Upewniłam się tylko, 

czy mała diodowa latarka jest schowana pod 

poduszką, bo uwielbiam czytać książki, gdy 

rodzice myślą, że już grzecznie sobie śpię; 

i zadowoleni z efektu, pobiegliśmy z Kubą 

do jego pokoju. Tu zauważyłam ze zdziwie-

niem, że na komodzie leży moja książka o 

rasach psów, której długo szukałam. Usia-

dłam więc sobie na łóżku, żeby przyjrzeć się 

co ciekawszym zdjęciom mysiów-pysiów, 

ale coś mnie dźgnęło w pupę. Uniosłam koł-

drę i wyciągnęłam spod niej dwa śrubokręty 

i młotek. Nigdy nie zrozumiem chłopaków: 

Kuba, odkąd skończył jakieś dwa lata, przy-

tula się do narzędzi, żeby spokojnie zasnąć. 

Ja tam wolę moje puchate słodziaczki. Scho-

wałam z powrotem narzędzia pod kołdrę 

i zabrałam się za czytanie, podczas gdy brat 

sprzątał. Zaczął od zabawek rozrzuconych 

po podłodze. Powrzucał je do pojemników 

i skrzyni, ale ponieważ było tam za mało 

miejsca, resztę upchnął do swojego namio-

tu w kształcie zamku. Rozlany rano sok wy-

tarł z podłogi nowym misiem.

– I tak wyglądał na brudnego, taki szary – 

mruknął usprawiedliwiająco.

Leżące na komodzie okruszki sucharów 

i chlebka kukurydzianego zrzucił za szafkę. 

Poleciały przy tym niektóre cienkie książecz-

ki, w tym jedna z biblioteki.

– Kiedyś się przecież znajdą – uspokoił 

mnie.

W kącie znalazł kilka pestek czereśni i je-

den ogryzek – wepchnął je pod łóżko – kosz 

był stanowczo za daleko – aż w łazience. Nie 

miał przez chwilę pomysłu na nowe koszary 

dla żołnierzyków z parapetu. Po głębszym 

namyśle poradziłam mu, żeby upakował 

je do szufl ady z majtkami. A majtki prze-

łożył do skarpetek. Tylko miecze, szable, 

maczugę i łuk w skupieniu, marszcząc czo-

ło, porządnie ustawił w kącie, tak żeby je 

mieć w razie czego pod ręką.  Kuba zawsze 

twierdził, że dobry wojownik powinien być 

przygotowany na wypadek wojny, złodzie-

ja albo dinozaurów czy innych smoków. 

W końcu odszedł pod drzwi, popatrzył z uzna-

niem na czysty pokój i wyciągnął radiostację 

z kieszeni.

– Trójka do bazy! Trójka do bazy! Opera-

cja „Sprzątanie” zakończona. Koniec krop-

ka pe el.

PRZYJEŻDŻAJĄ

Po obiedzie mama rzuciła okiem na nasze 

posprzątane pokoje i powiedziała, że może-

my wyjść na pastwisko, bo tatusiowie zaraz 

przyjadą. Przed chwilą dzwonili. Natych-

miast wybiegłam z domu, aż mama musiała 

za mną wołać, żebym założyła buty. Wróci-

łam pędem i w sionce zamieniłam kapcie 

na sandały. Gdy znalazłam się na padoku, 

już wszyscy tam byli. Tobiasz czesał swoją 

Bajkę, a Kubuś wpychał jabłko do paszczy 

Afryki. Bajka i Afryka to olbrzymie klacze 

rasy wielkopolskiej. A najważniejsze, że są 

nasze. I że są piękne. Bajka jest prawie cała 

biała, ma różowe chrapy w prawdziwe pie-

gi, śmieszne kopyta, bo trzy prawie różowe, 

a jedno grafi towe. I jest bardzo towarzyska, 

i łakoma. Lubi grzebać pyskiem w naszych 

kieszeniach, ponieważ często przynosimy 

dla niej marchewki albo jabłka. Afryka ma 

lśniącą czarną sierść. Tata mówi, że jest czar-

na jak heban, a ponieważ heban – drzewo, 

którego drewno jest barwy czarnej – rośnie 

w Afryce, stąd pochodzi imię naszej klaczy. 

Mnie tam kolor czarny kojarzy się z Murzyn-

kiem Bambo, ale ponieważ nawet dziecko 

wie, że Murzynek Bambo w Afryce mieszka, 

to na jedno wychodzi. Żeby było zabawniej, 

białe konie nazywa się siwymi, choć wcale 

nie muszą być stare, a czarne – karymi. Na-

sze klacze mają tylko jedną wadę – niezbyt 

przyjemnie się na nich siedzi, bo są dla nas 

za szerokie. Co prawda tata Szkodników 

twierdzi, że im koń większy, tym wygod-

niejszy, bo jeździ się na nim jak na szafi e, ale 

tak sobie myślę, że na szafi e to się chyba za 

wygodnie nie jeździ. No bo inaczej ludzie 

jeździliby na szafach, a przecież nie jeżdżą.

– Jest! Jadą! – krzyknęła nagle Kaśka 

i wszyscy spojrzeliśmy na ścieżkę, tam gdzie 

kończy się pastwisko. 

Do bramki zbitej z belek podjeżdżała te-

renówka Szkodników, ciągnąca niewielką 

przyczepę. Wiedzieliśmy, że w środku są 

ONE. Po chwili samochód zatrzymał się przy 

płocie oddzielającym pastwisko od padoku. 

Wysiedli tatusiowie i kazali nam zamknąć 

biegające i szczekające na powitanie psy. 

Nie było rady, w takich wypadkach ja i To-

biasz zawsze musimy odwalać najcięższą 

lub najnudniejszą robotę. Gdy przybiegli-

śmy z powrotem, już bez psów, skomlących 

w sionkach z niezadowolenia, że omija je 

Uwaga najmłodsi Czytelnicy!

Część druga
Wydarzenia w książce „Grzdyle i Szkodniki" Zofi i 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 olbrzy-

mich kamieniach skalniaka, a nawet pewna Baba Jaga...

Przyjeżdżają Fizia i Kinga, która miała być Mizią
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coś ciekawego, Cezary właśnie otwierał 

drzwi przyczepy. Położył je na ziemi tak, że 

utworzyły kładkę prowadzącą na ziemię. 

Wtedy zobaczyliśmy ! To znaczy dwa majta-

jące brązowe ogonki.

– Jakie kici-myci, misie-tulisie, mysie-py-

sie! – rozczuliła się Małgosia.

– Żadne kicie czy misie – żachnął się To-

biasz – to kuce!

I rzeczywiście, najpierw Cezary wypro-

wadził jednego kuca, potem tata drugiego. 

Nie było to łatwe, ponieważ konie z braku 

miejsca w przyczepie musiały wychodzić ty-

łem. Mój tata cały czas przemawiał do kucy 

takim łagodnym i cukierkowym głosem, 

jakim nie mówił nawet do świeżo narodzo-

nego Kubusia. Ani do mamy, gdy ją przytula 

i jest pewny, że my nic nie słyszymy. W koń-

cu mogliśmy się przyjrzeć naszym gościom. 

Kuce pokryte były brązowo-białymi łatkami, 

a grzywy i ogony miały czarne. A najważ-

niejsze, że nie były większe ode mnie!

– Mają śliczne plamki – Kuleczka przyglą-

dała się konikom uważnie, ale z bezpiecznej 

odległości.

– Takie umaszczenie nazywa się srokatym 

– pouczyła wszystkich Kaśka. –  Mamy dwa 

srokacze.

– A czy kuc to koń? – dopytywała się jej 

młodsza siostra.

– Kuce zalicza się do jednej z ras koni. 

Najmniejsze kuce amerykańskie mają tylko 

czterdzieści centymetrów w kłębie. Niewia-

rygodne, ale są mniejsze od naszych psów, 

a przynajmniej od Miśki i...

– A dlaczego kucyki są mokre? – Małgosia 

bezceremonialnie przerwała siostrze.

– Spociły się ze strachu – odpowiedział 

Cezary.

– Słyszysz, Kaśka, mokre są od „strachowe-

go” potu – wymądrzała się Małgosia.

– Wcześniej kuce mieszkały w dużej stad-

ninie, gdzie miały rodzinę i przyjaciół – wy-

jaśniał tata Szkodników – a tu nie wiedzą, 

co je czeka. No, Grzdyle i Szkodniki, jak je 

nazwiemy?

– Fizia i Mizia – natychmiast rzuciłam, bo 

myślałam nad imionami od dobrego mie-

siąca, jak tylko się dowiedziałam, że rodzice 

zdecydowali się wreszcie na zakup kucy. 

Ładnie, nie? I do rymu.

– Jak? Akurat! – oburzył się Tobiasz – ja na 

żadnej Mizi nie będę jeździł. Twoja może być 

Fizia, moja będzie Kinga.

– Co znaczy Kinga?

– A co znaczy Fizia? – odciął się.

– Nie wiem, ale dobrze brzmi.

– Raczej dziecinnie – skwitował Tobiasz.  

– Szkodniki, Grzdyle – ciszej! – Cezary 

przerwał nam ciekawą wymianę zdań – Fi-

zia i Kinga potrzebują spokoju. Wypuszczam 

je wolno na pastwisko – i odpiął srokaczom 

uwiązy.

Koniki chwilę stały bez ruchu, by nie-

spodziewanie ruszyć z kopyta. Obiegły 

w kółko olbrzymie pastwisko, ale nie znala-

zły nigdzie wyjścia. Nasze pastwisko to łąka 

ze specjalną trawą, którą lubią jeść konie. 

Tatusiowie ogrodzili je żerdziami i przymo-

cowali do nich taśmę, przez którą biegnie 

prąd. Ta taśma z prądem nazywa się pastu-

chem elektrycznym, choć Małgosia uparcie 

mówi o niej pastuszek (odkąd Ola, mama 

Szkodników, przeczytała bajkę o pastuszku 

i księżniczce, Kuleczka jest zakochana we 

wszystkich pastuszkach). Staramy się nie 

dotykać pastucha, bo gdy zahaczymy o ta-

śmę ręką albo plecami, to czujemy się tak, 

jakby wlazły na nas mrówki i jeszcze słoń 

nas kopnął na dodatek – jak kiedyś wyraził 

się Tobiasz. To dzięki pastuchowi konie nie 

skaczą przez żerdzie i nie uciekają, chociaż 

Afryka jest bardzo skoczna i nieraz potrafi  

przeskoczyć nad żerdziami. A ponieważ Baj-

ka jest po drugiej stronie ogrodzenia, a ko-

nie nie lubią się rozdzielać, nasza klacz sku-

bie sobie co soczystszą trawkę na sąsiedniej 

łące i nie ucieka.

Gdy kuce się uspokoiły, poszły się za-

poznać z naszymi kobyłami, stojącymi na 

padoku. Konie obwąchały się i wymieniły 

końskie uprzejmości, a wtedy Cezary stwier-

dził, że się nie zjedzą i otworzył bramkę od 

padoku. Padok to piaszczyste miejsce, na 

którym uczymy się jeździć. My i wszyscy 

nasi znajomi, którzy przyjeżdżają do nas 

w odwiedziny. Klacze rzeczywiście się wza-

jemnie nie pozjadały, ale Fizia próbowała 

kopać zadnimi nogami Bajkę. Bajka dotych-

czas rządziła w maleńkim dwukobyłowym 

stadzie. Czyżby Fizia nie miała zamiaru jej się 

podporządkować?

Rodzice nie pozwolili nam jeszcze wsiadać 

na kuce. Powiedzieli, że najpierw srokacze 

muszą się przyzwyczaić do nas i do nowego 

środowiska. Poza tym trzeba kupić siodła, 

czapraki pod siodła, żeby się grzbiety kucom 

nie obtarły, strzemiona, w których trzyma się 

stopy podczas jazdy, uzdy, które zakłada się 

na głowę (konia, nie naszą), nowe szczotki, 

zgrzebło do czyszczenia szczotki lub bardzo 

zabrudzonej sierści i jeszcze kopystkę do 

usuwania  różnych zanieczyszczeń z koń-

skich kopyt. Oj, dużo tego!

Rankiem, następnego dnia, obudziły 

nas wszystkich kwiki i rżenie dobiegające 

ze stajni. Podbiegłam do pochyłego okna 

w pokoju Kubusia, przez które widać padok 

i zobaczyłam ustawione do siebie tyłem 

i wierzgające Fizię i Bajkę. Bałam się, że siwa 

klacz, ważąca pewnie pięć razy tyle, co kuc, 

zrobi mu krzywdę, ale tata kazał mi spojrzeć 

uważniej. I rzeczywiście – konie tylko uda-

wały, że się kopią. Podobno bardzo rzadko 

zdarza się, że naprawdę walczą ze sobą, naj-

częściej tylko markują kopnięcia. Dlatego 

wygrać może każdy koń, nawet najmniejszy, 

byle głośno kwiczał i miał wysokie mniema-

nie o sobie. Tata mówi, że nasze klacze mu-

szą się dogadać, kto będzie rządził, a potem, 

gdy kwestia władzy będzie raz na zawsze 

wyjaśniona, mogą się nawet zaprzyjaźnić.

Ubrałam się pospiesznie i pobiegłam 

nalać koniom wody do wiader stojących 

w stajni. Nasypałam też do czterech pojem-

ników, udających żłoby, po garnku owsa. 

Afryka i Kinga rzuciły się na jedzenie, ale 

Fizia stanęła w bramie stajni i nie pozwoliła 

wejść do środka siwej klaczy. Czyżby Bajkę 

czekała abdykacja?

Przez następne dni widzieliśmy, jak konie 

pasą się zgodnie na pastwisku, gorzej było 

w porze porannego i wieczornego dokar-

miania owsem. Wówczas klacz Szkodników 

nie miała wstępu do stajni. Trzeba było na 

uwiązie wyprowadzać bojowego kuca i do-

piero wtedy Bajka mogła się napić i najeść. 

Często z pastwiska dochodziły do nas od-

głosy walki. Jakie było moje zdziwienie, gdy 

piątego dnia mała Fizia pozwoliła wejść do 

stajni olbrzymiej kobyle i napić się wody! 

Ucieszyliśmy się: Bajka skapitulowała – hie-

rarchia w stadzie została ustalona i nareszcie 

wróci spokój. Widocznie nasz srokaty pupi-

lek ma o sobie bardzo wysokie mniemanie. 

Zupełnie jak Małgosia – też jest najmniejsza, 

a uważa się za osobę najważniejszą na świe-

cie i na Hubach na dodatek.

JAK DZIĘKI WYOBRAŹNI 

NAUCZYŁAM SIĘ PRASOWAĆ

Wczoraj mama szukała moich spodni, 

które się rozdarły – chciała je zaszyć. Gdy 

otworzyła drzwi od mojej szafy, część ubrań 

wysypała się wprost na dywan.

– Inko, tak dłużej być nie może!

– Oj, mamo, zaraz je powkładam – rzu-

ciłam się na podłogę i zaczęłam upychać 

ubrania z powrotem do szafy.

Naprawdę nie rozumiem mojej mamy 

– postanowiła, że nauczy mnie prasować. 

Stwierdziła, że gdy będę sama dbać o swo-

je sukienki, spódniczki i spodnie, to po-

większy mi się wyobraźnia. Więc naprawdę 

nie rozumiem mamy. Zawsze mówi, że wy-

obraźnię mam stanowczo za dużą, na przy-

kład wtedy, gdy opowiadam o stopniach w 

szkole:

– Mamo, dostałam prawie szóstkę ze 

sprawdzianu z przyrody. Gdybym była 

w rzędzie „B”, bo tam znałam odpowiedzi na 

wszystkie pytania, nawet na to dodatkowe, 

na ocenę celującą. A w naszym rzędzie pani 

tak jakoś niezrozumiale sformułowała zada-

nia...

– Inuś, nie kręć! Powiedz po prostu, co do-

stałaś!

– No... jeśli już chcesz wiedzieć tak dokład-

nie...

– Chcę – mama była nieugięta.

– To trójkę z plusem.

No i wówczas mama mówi, że cierpię na 

przerost wyobraźni, a teraz chce, bym miała 

ją jeszcze większą!
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8 listopada 2014 roku, w sobotę o g. 19.00 otwarta zo-

stanie wystawa: „PUŁKOWNIK KUKLIŃSKI – POLSKA SAMOTNA 

MISJA”, przygotowana przez Izbę Pamięci Pułkownika Kukliń-

skiego w Warszawie wspólnie z Archiwum Akt Nowych. Wysta-

wę otworzy, kustosz Izby Pamięci - Filip Frąckowiak. Wystawa 

na 20 planszach ukazuje ponad sto fotografi i i kopii dokumen-

tów, w tym mapy sztabowe planów ataku Układu Warszawskie-

go na zachód Europy, także dokumenty prezentujące uzależnie-

nie Polski od Związku Sowieckiego i Armii Czerwonej. Wystawa 

prezentuje również tradycje wspólnej walki o wolność Stanów 

Zjednoczonych i Polski. Serdecznie zapraszamy do skorzysta-

nia z tej możliwości, by zapoznać się z fragmentem prawdzi-

wej historii Polski. Jesteśmy przekonani, że czas wystawy od 8 

do 16 listopada, będzie czasem szczególnego zainteresowania 

pasjonatów historii, nauczycieli, uczniów, ale też tych wszyst-

kich, którym nieznany jest ten ciekawy wątek naszych dziejów. 

Każdy kto chce przekonać się o bohaterstwie Pułkownika Kukliń-

skiego powinien koniecznie obejrzeć tę wystawę. Szkolne gru-

py proszę zgłaszać u opiekuna Sali – telefonicznie 600352103.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

PRAWDZIWA LEKCJA HISTORII

„PUŁKOWNIK KUKLIŃSKI – POLSKA SAMOTNA MISJA” 

WYSTAWA W PUSZCZYKOWIE

8-16 listopada 2014 roku 

SALA IM. JANA PAWŁA II

PRZY PARAFII ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP

Puszczykowo, ul. Dworcowa 16 

Zwiedzanie:

w dni powszednie od g. 11.00 do 14.00 i od g. 18.00 do 20.00, 

dni świąteczne od g. 10.00 (po Mszach św.)

Od 1 stycznia 2015 r. zostanie zlikwidowana możliwość 

wyrobienia dowodów osobistych na czas nieokreślo-

ny, potocznie nazywanych bezterminowymi. Ma to zwią-

zek ze zmianą przepisów prawa, tj. wejścia w życie ustawy 

z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, która uchyla usta-

wę z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych, od tego dnia wszystkie wydawane dowody oso-

biste będą dokumentami czasowymi, tj. na okres 5 i 10 lat.  

Z możliwości posiadania dowodów na czas nieokreślony 

mogą korzystać osoby, które ukończyły 65 rok życia. Jest to 

spore ułatwienie dla starszych ludzi.

Likwidacja dowodów 
bezterminowych

Osoby, które nie posiadają takiego dowodu, np. z powodu, 

że posiadany dowód wydany na okres 10 lat, jest nadal waż-

ny lub zwlekające z udaniem się urzędu miasta będą miały 

na to czas do 31 grudnia br. Dotychczas wydane dowody 

bezterminowe zachowają moc, będą nadal ważne.

Warto udać się do urzędu po taki dowód i skorzystać z tego 

uprawnienia. W przeciwnym razie, osoby, które ukończyły 

65 rok życia, co 10 lat będą musiały udawać się do urzędu po 

nowe dowody osobiste, ważne tylko 10 lat. Co może stano-

wić duże utrudnienie dla osób w podeszłym wieku, często 

schorowanych.

Łukasz Grzonka

prawnik
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Mosińska Biblioteka Publiczna objęła nas patronatem, 

za co jej serdecznie dziękujemy! Jury w składzie: Anna 

Kaleta, Jarosław Malesiński i Zofi a Staniszewska przyznało 

3 nagrody i jedno wyróżnienie. Poprzeczka konkursu została 

wysoko zawieszona: nie wystarczyło przysłać dowolnego opo-

wiadania - określiliśmy gatunek: kryminał, objętość i miejsce 

akcji: oczywiście Mieczewo. Chwała więc wszystkim uczestni-

kom literackiej zabawy, że podjęli się tego niełatwego zadania! 

Nadesłane prace były bardzo różnorodne, zarówno jeśli chodzi 

o wykorzystane konwencje, tonacje, stylistykę, tematykę. Jedna 

praca przeniosła nas w XVII wiek, inne rozgrywały się współcze-

śnie (lub prawie współcześnie), akcja oprócz naszej wioski obej-

mowała miejscowości sąsiednie, jak Rogalin czy bazę wojskową 

w Czołowie. Uwzględniały nasz lokalny koloryt i wydarzenia. 

Z ciekawostek: dla wielu autorów postać mieczewskiego sołtysa 

stała się prawdziwą inspiracją i nasz sołtys przewijał się, nie za-

wsze jako czarny charakter, w wątkach kryminalnych.

Choć to autorzy pisali kryminał, to jury przeżyło prawdziwy 

horror: pierwsza praca nadeszła stosunkowo wcześnie, potem 

długo nic, cisza, napięcie rosło i już myśleliśmy, że będziemy 

mieli mało pracy, przyznając jedną główną nagrodę, ale na 

szczęście w ostanie dni posypały się prace i było z czego wybie-

rać i o czym dyskutować. Szczególnie, że każdy z jurorów zwra-

cał uwagę na inne walory prac. I tak przyznaliśmy:

I nagrodę Wandzie Bech opowiadanie pt."Człowiek zniką d"; 

II nagrodę Karolinie Talarczyk-Wieczorek; III nagrodę Maciejowi 

Rogalińskiemu ; wyróżnienie Martynie Jakubowskiej. Dyplomy 

uczestnictwa otrzymali: Joanna Spigiel, Joanna Kaczmarek, Ro-

man Brogul, Roman Kolankiewicz.

Dlaczego opowiadanie Wandy Bech otrzymało główną nagro-

dę? Spodobał się nam sam pomysł i zgrabne połączenie wąt-

ków i motywów (np. związanych z miejscami, czyli Mieczewo, 

Czołowo, a nawet „nasze panienki”), jak i sięgnięcie do historii. 

Bardzo autentycznie opisane wydarzenia w bazie rakietowej. 

Podkreślić należy dbałość o szczegóły i wiarygodność histo-

ryczną: przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy S-125 NEWA, w który 

od 1986 wyposażony był 31 Dywizjon Rakietowy Obrony Po-

wietrznej Kraju uzbrojony był w rakiety 5W27. Ujęła nas dbałość 

o szczegóły, choć autorka musiała wytłumaczyć się, dlaczego 

nie pokusiła się o sprawdzenie, co to za fi gurka stoi w Miecze-

wie – okazało, że pani Wanda wybierając się na rekonesans 

przed przystąpieniem do pracy, przejechała ulicą Szeroką, ale 

z powodu deszczu nie wysiadła z samochodu. W pracy Karoli-

ny Talarczyk-Wieczorek punktowaliśmy aktualność i wyborcze 

odniesienia ujęte w nieco groteskowej, surrealistycznej stylisty-

ce, czarny humor i brawurowy język. No i ta postać zadziorne-

go sołtysa porwanego przez mafi ę z sąsiedniej wsi o wszystko 

mówiącej nazwie: Pruszkówki... „Wiejskie niebo” Macieja Roga-

lińskiego ukazuje mieszkańców Mieczewa w zupełnie innym, 

drastycznym świetle. Opowiadanie kojarzy się z klimatem ame-

rykańskich miasteczek znanych z fi lmowych thrillerów. Pozosta-

wia pole do wyobraźni. Co jeszcze? Wartka akcja i nieoczekiwa-

ne zakończenie. I takie fajne rodzynki jak np. „silnik wyrzucający 

z siebie spaliny, tak radośnie, jakby od tego zależało czyjeś być 

czy nie być”. Wyróżnienie otrzymała wyjątkowo uzdolniona li-

teracko czternastolatka, Martyna Jakubowska. W opowiadaniu 

„Morderca w masce” doceniliśmy świetnie zarysowane postacie, 

piękny język i zaskakującą puentę. Wszystkim autorom życzy-

my nieustającej weny literackiej i dziękujemy za wzięcie udziału 

w naszej mieczewskiej zabawie! Wkrótce będzie można prze-

czytać na naszej stronie opowiadania nadesłane na konkurs!

Zofi a Staniszewska, Anna Kaleta, Jarosław Malesiński

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego KRYMINAŁ Z MIECZEWEM

Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa miało miejsce podczas

IV Festiwalu Wina w Mieczewie 4 października 2014 r.

Fundacja im. Raczyńskich

przy Muzeum Narodowym w Poznaniu
oraz

„Majątek Rogalin” Sp. z o.o.

zapraszają na

Mszę Hubertowską

która zostanie odprawiona w niedzielę 19 października o godz. 11.30

w kościele p.w. św. Marcelina w Rogalinie.

Oprawę muzyczną, nawiązującą do legendy patrona myśliwych

i jeźdźców, wykona Zespół Francuskiej Muzyki Myśliwskiej

„Trompes de Pologne”

przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

oraz

Zespół Trębaczy Myśliwskich „Babrzysko” przy ZO PZŁ w Poznaniu.

O godz. 14.00 na terenie folwarku w Rogalinie odbędzie się również

koncert muzyki myśliwskiej

oraz prezentacja sokolników i psów myśliwskich.

Serdecznie zapraszamy!
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Porady dietetyczne pod redakcją Beaty Banaszyńskiej

Nadciśnienie tętnicze – cichy zabójca
Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najbardziej rozpowszech-

nionych chorób na świecie. Nazywane jest epidemią XXI 

wieku. W wielu krajach, głównie tych wysoko uprzemysłowio-

nych, stanowi najczęstszą przyczynę zgonów w dorosłej popu-

lacji. W Polsce co trzeci dorosły Polak choruje na nadciśnienie 

tętnicze. Coraz częściej również obserwuje się występowanie 

nadciśnienia tętniczego u dzieci. Nadciśnienie tętnicze bardzo 

często przebiega bezobjawowo, dlatego przez długi czas może 

być niedostrzegane zarówno przez chorego, jak i lekarza. Niele-

czone przez lata, może powodować groźne dla zdrowia konse-

kwencje Jednym z ważnych elementów profi laktyki nadciśnienia 

tętniczego są okresowe pomiary ciśnienia krwi. Obecnie obowią-

zujące kryteria dla prawidłowego, podwyższonego i nieprawidło-

wego ciśnienia tętniczego krwi przedstawia poniższa tabela:

Jeśli w trzech pomiarach wykonywanych w pozycji siedzącej, 

po kilkunastu minutach odpoczynku, w odstępach kilkudnio-

wych, wartości ciśnienia tętniczego wynoszą 140/90 mmHg, 

wówczas rozpoznawane jest nadciśnienie tętnicze. Nadciśnie-

nie tętnicze należy do chorób cywilizacyjnych, które w dużej 

mierze związane są z nieprawidłowym stylem życia, charaktery-

zującym ludność krajów wysoko uprzemysłowionych. 

Do głównych czynników ryzyka powstawania tej choroby 

należą:

- nadmierne spożycie soli kuchennej,

- dieta bogatotłuszczowa,

- otyłość,

- palenie tytoniu,

- wysokie spożycie alkoholu,

- mała aktywność fi zyczna.

Analizując powyższe czynniki, wyłania się prosty sposób pro-

fi laktyki i walki z nadciśnieniem tętniczym – cichym zabójcą. 

Jest to oczywiście zmiana stylu życia i nawyków żywieniowych, 

a więc odpowiednia dieta i aktywność fi zyczna. Ten artykuł 

wskaże jak prawidłowo się odżywiać w nadciśnieniu tętniczym. 

Tak więc należy unikać:

SOLI – jest to  kluczowy produkt podlegający eliminacji. We-

dług Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego spożycie 

soli  należy ograniczyć do jednej łyżeczki dziennie, czyli około 

5-6 g.  W kuchni sól możemy zastąpić ziołami: oregano, bazy-

lia, tymianek, majeranek, pietruszka, koperek, estragon, a tak-

że cytryną, czosnkiem i imbirem. Paza tym, należy ograniczyć 

dosalanie potraw na talerzu, wybieranie produktów o niskiej 

zawartości sodu, ograniczenie spożycia produktów przetworzo-

nych przemysłowo (konserw, wędzonek, kiszonek, wędlin, se-

rów żółtych), eliminację słonych przekąsek (chipsów, solonych 

paluszków, orzeszków, krakersów). A dla osób, które nie potrafi ą 

jej unikać zalecana jest zmiana zwykłej soli kuchennej na sól 

bezsodowa lub o niewielkiej ilości sodu: potasową lub magne-

zową dostępną w sklepach ze zdrową żywnością.

Warto zapamiętać! Znacznie większe korzyści w walce 

z nadciśnieniem tętniczym obserwuje się, gdy wraz z ograni-

czeniem ilości sodu w diecie, zwiększa się ilość spożywanego 

potasu. Jeżeli stosunek sodu do potasu w diecie wynosi oko-

ło 1, można spodziewać się obniżenia ciśnienia skurczowego 

krwi o około 3,4 mmHg. Najlepszym źródłem potasu są: nasio-

na roślin strączkowych, otręby, kasza gryczana, brązowy ryż, 

warzywa, owoce, świeże mięso, żywność nieprzetworzona.

Produktów z dużą zawartością cholesterolu i nasyconych 

kwasów tłuszczowych. Zaliczamy do nich:  tłuste mięsa, masło, 

żółte sery, a także twaróg i mleko. Jak wyeliminować te produk-

ty z codziennego żywienia? Należy zastąpić tłuste mięso chu-

dymi gatunkami (drób) lub rybami, tłuste twarogi chudszymi 

wersjami, a zamiast margaryny, smalcu wybierać oleje roślinne 

lub oliwę z oliwek. W sklepach znajdują się również produkty, 

przeznaczone dla osób unikających cholesterolu. Zacznijmy 

czytać etykiety.

Cukru i słodyczy – należy zastąpić je węglowodanami złożo-

nymi w postaci kasz, pełnoziarnistego pieczywa, płatków owsia-

nych.

Kawy i mocnej herbaty – odpowiednia ilość powinna wy-

nosić 1,5-2,5 litra na dzień. Wskazane są: niegazowana woda 

mineralna, świeżo wyciskane soki owocowe i warzywne, słabo 

parzona herbata, herbata zielona, herbata z pokrzywy.

Alkoholu – powoduje wzrost ciśnienia krwi, dlatego jego 

spożycie w dużych ilościach jest całkowicie przeciwwskazane 

u osób z nadciśnieniem. Szacuje się, że u osób regularnie spoży-

wających około 30 g etanolu na dobę, tj. 1 litr piwa bądź 2 kie-

liszki wina lub 2 kieliszki wódki, nadciśnienie tętnicze występuje 

3-4 razy częściej niż u niepijących

Palenia tytoniu – tytoń prowadzi pośrednio do wzrostu ciśnie-

nia tętniczego krwi i przyspieszenia czynności serca. Już po 5 la-

tach od momentu zerwania z nałogiem ryzyko chorób sercowo-

naczyniowych zmniejsza się i jest podobne jak u osób niepalących.

Należy spożywać:

Produkty bogate w POTAS – jako antagonista sodu pomaga 

obniżać ciśnienie, a dodatkowo może być tracony podczas far-

makoterapii przeciwnadciśnieniowej. Produkty bogate w po-

tas to: zielone warzywa liściaste (natka pietruszki, brukselka), 

pomidory, ziemniaki, warzywa strączkowe (groch, fasola, soja) 

oraz owoce (banany, brzoskwinie, czarne porzeczki, morele, wi-

nogrona). Pamiętaj! Potas w nadmiarze jest szkodliwy, szcze-

Kategoria ciśnienia Ciśnienie skurczowe (mmHg) Ciśnienie rozkurczowe (mmHg)

Prawidłowe <130 <85

Wysokie prawidłowe 130–139 85–89

Nadciśnienie:

I stopień 140–159 90–99

II stopień 160–179 100–109

III stopień >180 >110



Do redakcji gazety wpłynęła skarga 

– list mieszkańców Drużyny, którzy 

z myślą o dobrej jesieni życia przenieśli się 

z Poznania do tej miejscowości. Są rozżaleni 

i bardzo zawiedzeni.  I nie tylko oni, pod ich 

Jesteśmy mosińscy, nie powiatowi...
protestem podpisuje się wielu mieszkańców. 

Rozbudowa kolei bardzo pogorszyła i tak 

trudną sytuację. Życie mieszkańców stało 

się nieznośne, i trwa to już wiele lat, piszą 

autorzy listu. Budowa infrastruktury kolejo-

wej pozbawiła też przejścia zwierzęta leśne. 

Dlaczego nie wzięto pod uwagę, że dzika 

zwierzyna przemieszcza się, bo są tu lasy 

i pola? Jazda samochodów ciężarowych po 

drodze nie przystosowanej do ich porusza-

nia się (tonaż 20 ton) sprawia, że taranuje 

się pobocza i płoty przy domach. Szerokość 

jezdni wynosi tylko 5,30 m. Asfalt jest mocno 

niszczony, podobnie parkany, skwery osób 

prywatnych mieszkających przy szosie. 

Przykładem jest bardzo zły stan ulicy Po-

wstańców Wlkp. Brakuje też bezpiecznego 

przejścia dla pieszych, nie ma chodników 

a samochody jeżdżą po trawiastym pobo-

czu, przez co często piesi muszą w ostatniej 

chwili uskakiwać w bok przed rozpędzonym 

autem. Mieszkańcy zgłaszali problem wie-

lokrotnie, ale Gmina zawsze odpowiadała, 

że to jest droga powiatowa i nic nie może 

zrobić. A przecież mieszkańcy nie są powia-

towi tylko mosińscy, władza nas reprezentu-

je, dlaczego nic to jej nie obchodzi?, pytają 

mieszkańcy. Zwłaszcza, że to się ciągnie la-

tami i nikt się tym nie przejmuje.

Poddajemy pod rozwagę naszym włoda-

rzom problem z Drużyny, może jednak da się 

coś zrobić, żeby mieszkańcy mogli cieszyć się 

życiem na polskiej wsi spokojnej, polskiej wsi 

wesołej…

Personalia do wiadomości redakcji.
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Wykonanie:

Podane składniki miksujemy 

blenderem.

KOKTAJL POTASOWY

Składniki: 

- 1 duży pomidor

- kilka pomidorków koktajlowych  

- natka pietruszki

- szczypta pieprzu

- ½ szklanki jogurtu naturalnego lub kefi ru

zdrowie / list do redakcji
gólnie dla pacjentów z chorobami towarzyszącymi, takimi jak: 

cukrzyca, czy choroby nerek.

Warzywa i owoce – przyczyniają się do regulacji masy ciała, 

a dodatkowo dostarczają organizmowi witaminy (głównie wit. 

C) i składniki mineralne (magnez, potas, wapń) niezbędne w re-

gulacji ciśnienia krwi. Warto więc, wybierać te warzywa i owo-

ce, które w obniżają ciśnienie krwi: czosnek, brukselka, brokuły, 

pomidory, pietruszka, nasiona roślin strączkowych, ziemniaki 

jabłka, brzoskwinie, banany, czarna porzeczka i starać się spo-

żywać je do każdego posiłku. Codzienny jadłospis można rów-

nież wzbogacić w soki warzywne i owocowe przygotowywane 

samodzielnie.

Ryby –  kwasy omega-3  zawarte w rybach mają korzystny 

wpływ na układ krążenia. Dlatego są one idealnym zamienni-

kiem produktów z dużą zawartością tłuszczów zwierzęcych. 

Z ryb najlepiej spożywać świeże lub mrożone ryby morskie 

(dorsz,), łososia i świeżą makrelę. Nie można pozwolić sobie na 

ryby wędzone, solone i konserwowe

Produkty z dużą ilością  błonnika  – Największa ilość tej 

substancji zawarta jest w kaszach, ciemnym pieczywie, a także 

w otrębach i płatkach owsianych. Błonnik zmniejsza wchłania-

nie cholesterolu, korzystnie wpływa na przemianę materii, dla-

tego jest bardzo istotny w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Sposób odżywiania przy nadciśnieniu tętniczym nie różni się 

bardzo od ogólnie przyjętych zasad zdrowego odżywiania. Dla-

tego chorzy nie muszą stosować restrykcyjnych diet, wystarczy 

zwracać większą uwagę na wybierane w sklepach produkty i na 

ich podstawie komponować wartościowe posiłki. Najbardziej 

optymalne jest spożywanie 4-5 posiłków w ciągu dnia, w odstę-

pach 3-4 godzinnych. Każdy dzień należy rozpocząć od pełno-

wartościowego śniadania, który da nam energię na cały dzień, 

natomiast ostatni posiłek należy spożywać najpóźniej 2 godzi-

ny przed snem. U niektórych osób z nadciśnieniem tętniczym 

wystarczy wdrożenie wyżej omówionych niefarmakologicznych 

metod leczenia. Pozostali chorzy wymagają zastosowania leków 

obniżających ciśnienie. Nie należy jednak zapominać, że zmiana 

stylu życia i sposobu żywienia pozwala często na eliminację lub 

zmniejszenie dawek zażywanych leków.

Beata Banaszyńska

mgr dietetyki

mgr biologii molekularnej

Wielkopolskie Centrum Medyczne

Eskulap – PREMIUM

Rejestracja tel. 888 999 699



26 felieton

Leżę sobie w szpitalu na Długiej, leżę 

po zawale, sytuacja opanowana, 

stent wszczepiony, leżę jak napisałem 

na początku, wokół cisza i spokój, no żyć 

nie umierać (to takie popularne powie-

dzenie). Ciśnienie, temperaturka, jedna 

pigułka różowa, jedna niebieska (chyba), 

jakieś gorzkie świństwo białe, ale podob-

no dobrze pomaga, jeszcze tylko kontro-

lnie krew, śniadanko, obiadek, kolacyjka 

i spać. W międzyczasie, co zacznę czytać 

gazetę, to się pod nią budzę i nie pamię-

tam co czytałem, zaczynam na nowo, 

a tu oczy się kleją same, to może książka 

– Daukszewicz mnie cieszy, ale do czasu, 

bo ciężko utrzymać w śpiących rękach, 

okulary się zesuwają, e tam, może spa-

cerek mały zrobię, ale właściwie po co, 

jeszcze się naspaceruję, w szpitalu się śpi, 

a nie chodzi, bo gdzie po korytarzu tam 

i nazat, no chyba że do wu-ce. Więc może 

mała drzemka, a co, dobrze mi zrobi, 

chrrr, chrrr. Nagle zaczynam się znienac-

ka przebudzać, ktoś coś do mnie mówi, 

chyba nie jestem na jawie, normalny głos, 

ale taki lekko konspiracyjny, odruchowo 

nastrajam aparat słuchowy na drugi bieg, 

aby lepiej słyszeć.

– Panie, pan jesteś z Mosiny? Podobno 

pan jest z Mosiny, prawda?

– Tak, tak, a o co chodzi?

– Widzisz pan, bo w Mosinie był kiedyś 

taki ktoś, a my panie w Poznaniu mówimy 

o nim elegant z Mosiny. Kapujesz pan. (Na-

tychmiast się budzę, widzę, czuję, słyszę 

ze zdwojoną siłą, jestem gotów bronić do 

ostatniej kropli krwi mojej małej ojczyzny, 

niech no tylko coś powie nie tak). A ja mam 

w domu nawet taką fi gurkę, od córy ją kie-

dyś dostałem na imieniny. Taką niedużą, 

stoi na telewizorze, bo tam najlepiej widać. 

– Jaką znowu fi gurkę?

– No jak to jaką, nie śpij pan, obudź się 

już, przecież mówię no, tego faceta z Mo-

siny, tego eleganta. Bardzo ładna, chyba 

zrobiona z mosiądzu, bo takie stare zło-

to i trochę ciężkawa. Stoi na ciemnym 

drewnianym klocku i nawet ma taki napis 

z przodu do tego klocka przyklejony, me-

lonik i laseczkę, jak w starym kinie. 

– Na głowie ma ten melonik?

– Zaraz, zaraz, czekaj pan, niech ino po-

myślę. Chyba nie na głowie, nie, na pew-

no nie na głowie, ale jakoś tak trzyma ten 

melonik i stoi we fraku cały, wie pan, taki 

nasztramowany jak my mówimy po po-

znańsku, tak na baczność.

– To melonik trzyma chyba w ręce.

– Tak, tak. Ma pan rację raczej w ręce, 

bo jakby inaczej, ale ich nie widać chyba, 

jakoś tak z tyłu trzyma. Sam już nie wiem. 

Jak przyjdzie może jutro albo pojutrze do 

mnie córa, to panu wytłumaczy i może ja 

poproszę, żeby przyniosła ją do szpitala 

i panu ją pokażę. Ciekawe co? A swoją dro-

gą podobno u was w Mosinie kiedyś mieli-

ście najlepszych krawców, nawet lepszych 

jak w Poznaniu.

Roman Czeski

SPRZEDAŻ
ziemniaków Vineta

Pyszne ziemniaki
prosto od rolnika

15 kg - jedyne 7,50 zł
50 gr za kilogram

tel. 604-95-97-46
Mosina, Puszczykowo - dowóz gratis

11-12 października na ternie  Gminy 

Mosina odbył się II Rajd Wielkopolski 

Mosina 2014. W tym roku głównym or-

ganizatorem rajdu był Automobilklub 

Wielkopolska, a jego dyrektorem Bar-

tosz Bieliński – wiceprezes Automobil-

klubu Wielkopolskiego oraz członek 

GKSS PZM w Warszawie.

Organizowany przez Automobil-

klub Koszaliński 1.Rajd Wielko-

polski –Mosińskie Szutry 2013 okazał się 

ogromnym sukcesem i nie pozostawił in-

nej możliwości niż kontynuację zawodów 

w roku 2014 na terenie powiatu poznań-

skiego oraz miasta i gminy Mosina. Za-

równo na zawodników jak i kibiców cze-

kało sporo zmian - edycja 2014 rozegrana 

była na nowych odcinkach asfaltowych. 

Kolejne istotne novum to wprowadzenie 

rangi Rajdu Okręgowego dla kierowców 

licencjonowanych.  

Wszystko zaczęło się 11 października 

o godz. 20:00 na Placu 20 Października 

w Mosinie. Prolog Mosina trwał do 21:00. 

Następnego dnia uczestnicy mogli zmie-

rzyć się na trzech trasach: Pożegowo – 

Mosina, Dymaczewo Stare – Borkowice 

oraz Sowiniki – Baranówko. Ofi cjalne 

wyniki dostępne są na stronie: www.raj-

dwielkopolski.pl

Pula nagród podczas tegorocznej edy-

cji Rajdu Wielkopolski była jeszcze bar-

dziej atrakcyjna, niż w zeszłym roku! Fir-

ma Forge Racing dla najszybszej załogi 

w klasyfi kacji KJS ufundowała Voucher 

II Rajd Wielkopolski Mosina 2014
o wartości 2500 zł na budowę klatki bez-

pieczeństwa Scheffl  er Safety Cages! Do-

datkowo ufundowano nagrody fi nanso-

we dla trzech pierwszych załóg w każdej 

klasie. Nagroda za 1. miejsce w każdej 

z klas to 1000 PLN, za 2. miejsce 500 PLN, 

a za 3. miejsce 250 PLN. Firma NORMFEST 

–jeden z Partnerów Rajdu – dla wszyst-

kich zwycięskich załóg ufundowała ze-

stawy najwyższej jakości chemii motory-

zacyjnej, a dla najszybszych trzech załóg 

na prologu w Mosinie – zestawy narzędzi 

fi rmy HAZET. W trosce o bezpieczeństwo 

uczestników rajdu została nawiązana 

współpraca ze Specjalistyczną Grupą 

Ratownictwa Technicznego Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Mosinie. 

Podczas sobotniego prologu zawodni-

cy rywalizowali o Puchar Eleganta ufun-

dowany przez Burmistrza Gminy Mosina. 

Mieszkańcy Gminy Mosina mieli okazje 

podziwiać nie małe umiejętności kie-

rowców rajdowych w wieczornej scene-

rii mosińskiego rynku i targowiska. Setki 

kibiców podczas prologu oraz odcinków 

specjalnych odbywających się na terenie 

Gminy Mosina miało rzadką sposobność 

przyglądać się na żywo wyścigom sa-

mochodowym. W rajdzie wzięło udział 

ponad 40 załóg. Szczególne słowa po-

dziękowania należą się: Straży Pożarnej, 

Policji, Straży Miejskiej, wolontariuszom, 

pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

pracownikom Mosińskiego Ośrodka Kul-

tury.

Organizatorzy
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Od wiosny działa w Mosinie sekcja 

szermierki. Prowadzi ją trener-

instruktor Jarosław Roszak, mieszkaniec 

Śremu, były vicemistrz Polski we fl orecie, 

członek w 1987 roku kadry narodowej 

na zawody we Francji. Pomysł trenowa-

nia szermierki z dziećmi narodził się w 

Śremie, J. Roszak założył razem z kolegą 

Leszkiem Drobińskim klub przy Gimna-

zjum w Manieczkach.

Powstał w 2002 r. klub sportowy Irwin 

Manieczki, który działa do dziś. Kolega 

z Manieczek dochował się czterokrotnego 

medalisty mistrzostw Polski w szermier-

ce, reprezentanta kraju.  W ubiegłym roku 

przyjechały do nas do Manieczek dzieci 

z Mosiny i ich rodzice po paru treningach 

namówili mnie na stworzenie klubu w Mo-

sinie. Dzisiaj trenuje już 18 adeptów, dzieci 

stąd i czekamy na innych chętnych z terenu 

Mosiny, Puszczykowa i okolic.

Klub działa przy Grupie Inicjatywnej 

Baranówko – GIB, w ramach tego sto-

warzyszenia powstała sekcja mosińska, 

którą dzieci nazwały „Muszkieter”, (trzeba 

podkreślić tutaj zasługę prezes GIB Doro-

ty Lisiak) 

– Dzięki uprzejmości i entuzjazmowi 

dyrektor zespołu szkół nr 2 w Mosinie, 

pani Alicji Trybus na razie nie płacimy 

„JA – CIEBIE – W – GŁOWĘ – PUKNĘ”

GIB - Muszkieter w Mosinie

za salę. Utrzymanie klubu jest kosztow-

ne, więc dla nas to naprawdę duża ulga. 

Finansujemy się sami, sprzęt jest drogi, 

na jednego zawodnika potrzebujemy 

około 1200 zł. Składkowe nie wystarcza, 

ale mamy sprzęt - z Manieczek. W dalszej 

jednak perspektywie powinniśmy mieć 

swój. Taki sprzęt jest drogi, bo musi być 

bezpieczny, wymaga atestów podobnych 

do atestów przy sprzęcie batalistycznym, 

kuloodpornym. I powiem przy okazji, że 

nie ma żadnego niebezpieczeństwa dla 

ćwiczących dzieci. A Manieczki mają już 

zawodnika w kadrze narodowej – Woj-

ciecha Kolańczyka z medalami srebrnym, 

złotym i brązowym mistrzostw Polski.

Sekcja mosińska rozwija się wspania-

le, autorka tekstu miała okazję zobaczyć 

trenujących młodych zawodników, ich 

zapał i świetną sportową postawę. Nie 

gorzej wypadli obecni na sali rodzice, 

którzy z radością i przyjemnością obser-

wowali swoje pociechy. Młodzi zawodni-

cy trenują według pewnych zasad, które 

podnoszą kulturę osobistą i kulturę upra-

wiania białego sportu. W sporcie tym nie 

gryzie się..., nie tupie i nie drze na sobie 

koszulek... Na powitanie młodzi wykonali 

jednocześnie przepisowe ruchy szpadą. 

Mają ogromne poczucie humoru ruchy 

te nazwali tekstem z tytułu – tak wita się 

swojego przeciwnika na zawodach: Ja 

ciebie w głowę puknę...

– Rodzice i dzieci są zainteresowani po-

wstaniem także sekcji dla dorosłych, wy-

jaśnia J. Roszak. – Widzą, że dzieci świet-

nie się w tym czują, żyją tym sportem. Do 

tego stopnia, że jeśli zasłużą na karę od 

rodziców, wolą zrezygnować z kompu-

tera niż z pójścia na zajęcia. Połknęły już 

bakcyla...

Młodzi szermierze liczą na pomoc z ze-

wnątrz, trener twierdzi, że są już zaczątki 

dużych talentów i można by w Mosinie 

wytrenować za parę lat przyszłych mi-

strzów, którzy mogliby reprezentować 

miasto, może nawet na arenach między-

narodowych. 

– Zachęcam do objęcia patronatu nad 

nami, przedsiębiorców, instytucje. Jest 

możliwość umieszczenia w nazwie klubu 

logo sponsora, mówi trener, któremu na 

sercu leży przede wszystkim wychowa-

nie świetnych zawodników.

Niestety bez pieniędzy i pomocy z ze-

wnątrz nie jest to możliwe. Gazeta Mosiń-

sko-Puszczykowska już się zgodziła objąć 

patronatem młodych adeptów, a sądząc 

po umiejętnościach i wynikach trenera 

Roszaka, może się kiedyś okazać, że była 

to najlepsza inwestycja gazety...

E.B.

Kontakt z trenerem Roszakiem:

tel. 502 051 672
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.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

www.autogazwiry.pl               biuro@autogazwiry.pl

ZBIORNIKI LPG
i części instalacji gazowych

Firma Gawroński Sp. z o. o.
Zatrudni pracowników na stanowiska:

� magazynierów z uprawnieniami na wózek widłowy

�  pracowników produkcyjnych do prostych prac 

produkcyjnych

� spawaczy MIG – nie wymagane doświadczenie

� frezera/tokarza

Aplikacje prosimy składać na adres fi rmy:

Gawroński Sp. z o. o. - ul. Podwale 1, 63-100 Śrem

bądź na adres

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

W kamienicy przy ulicy Wawrzyniaka 9 w Mosi-

nie z powodzeniem działa Notariusz i Adwo-

kat. Mieszkańcy Mosiny i miejscowości ościennych 

– klienci tych biur, ale nie tylko – szukają możliwości 

załatwienia swoich spraw w jednym miejscu.  W związ-

ku z tym powstała koncepcja stworzenia takiego cen-

trum. Do zagospodarowania jest jeszcze ok. 35 m2 

powierzchni na parterze budynku, obok Notariusza, 

z wejściem od ulicy (wjazd dla inwalidów). Rozpoczę-

ła już działalność fi rma kurierska Tani Kurier (na Polskę 

i Europę). 

Stuletnia kamienica po kapitalnym remon-

cie położona jest w jednym z najbardziej eks-

ponowanych punktów miasta, przy głów-

nym skrzyżowaniu (Poznań- Śrem – Czempiń), 

w pobliżu przychodni zdrowia, dworca kole-

jowego, ratusza. Na pierwszym piętrze mieści 

się redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. 

W rozwoju nowego biznesu zapewniamy bez-

płatną 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 właścicie-

lami firm lub inne formy promocji (według życzenia). Z in-

ternetowego wydania gazety korzysta już ok. 1000 czytel-

ników dziennie plus wydanie papierowe na gminy Mosina 

i Puszczykowo – 2500 egz.. Zapraszamy do rozmów osoby 

prowadzące kancelarie prawne, biura rachunkowe, ubez-

pieczeniowe, doradcze itp. Może też tutaj powstać pracow-

nia architektoniczna, filia banku, biuro nieruchomości czy 

biuro podróży. Jesteśmy otwarci także na inne  propozycje. 

Tel. 660 031 893.

Został jeszcze jeden lokal do wynajęcia



30 wydarzenia

Głośny warkot silnika, tumany kurzu 

i kamieni wzbijające się na wysokość 

kilku metrów i kierowcy próbujący za-

panować nad rozpędzonymi autami, 

zapach palonych opon. Szok.

Do redakcji wpłynęły skargi miesz-

kańców na zamieszanie i zagro-

żenie z powodu rajdu samochodowego, 

który odbył się w niedzielę. Jeszcze przed 

południem, czyli  niedługo po rozpoczę-

ciu rajdu mieszkańcy dzwonili do redakcji 

oburzeni i zdesperowani. Nie mogli uwie-

rzyć, że ktoś beztrosko pozwolił na ujeż-

dżanie drogami gminnymi, po wsiach, 

wśród zabudowań z prędkością dwukrot-

nie wyższą niż dozwolona. W przypadku 

Baranówka i Sowinek jazda odbywała się 

także bez jakichkolwiek zabezpieczeń 

po niedawno wybudowanych drogach. 

Mieszkańcy zostali uwięzieni w swo-

ich posesjach, bez możliwości wjazdu 

i wyjazdu z domu. Mało tego, za wyjście 

z domu na drogę grożono mandatem – 

kuriozum... I co najważniejsze szaleńcza 

jazda stanowiła ogromne zagrożenie 

dla pieszych i dzieci. Poniżej kilka uwag 

mieszkańców na ten temat: 

Proszę o informację, kto wydal zgo-

dę na niedzielny rajd w Borkowicach: 

   

1.  Dlaczego nikt z mieszkańców Bole-

slawca przy lesie nic o nim nie wie-

dział (podobno w innych miejscach 

były ulotki) ?

2.  Dlaczego nie było zaznaczonych ob-

jazdów i nie mogłam się wydostać do 

Drużyny po córkę, która w związku z 

tym szła pieszo z pociągu i którą jakiś 

rajdowiec jadący z zawrotną prędko-

ścią prawie nie zabił na poboczu! 

3.  Dlaczego na trasie Drużyna – Borko-

wice nie było policji!!! Tylko cudem 

nie doszło do wypadku!!! 

   

W Borkowicach także nie było policji, 

tylko jakieś dzieci w strojach straży pożar-

nej zabezpieczały teren. Nikt nie chciał mi 

podać namiarów do organizatora, policja 

w Mosinie w ogóle nie odbierała telefo-

nu. Kto jest za to odpowiedzialny? Kto 

wydaje zgodę na rajdy w terenie zbudo-

wanym?! 

Proszę pilnie o odpowiedź. To skanda-

liczna i nieodpowiedzialna decyzja. 

   

Zabawy dla uprzywilejowanych

W niedzielę 12 października 2014 roku 

na terenie wsi Baranówko przeprowadzo-

no imprezę pod nazwą II Rajd Wielkopol-

ski.  Natychmiast po zakończeniu rajd ten 

wzbudził wiele emocji. Jako mieszkaniec 

tej wsi chciałbym omówić to wydarzenie 

ze swojego punktu widzenia. Organiza-

torami tego wyścigu był Automobil Klub 

Wielkopolska, Gmina Mosina oraz  OSIR 

(przynajmniej tak napisano na stronie 

rajdu). Na dwa dni przed imprezą znala-

złem w swojej skrzynce ulotkę, w której 

organizatorzy informowali o tym, że taka 

akcja będzie miała miejsce. Zaniepokoiło 

mnie tylko że w godzinach ... do ... Droga 

będzie wyłączona z ruchu. No cóż, wie-

le rajdów przejeżdżało przez naszą wieś 

przeżyjemy i to. Zresztą miło jest czasami 

oglądać kawalkady aut, koni rowerów itp., 

które zwiedzają naszą okolicę. Tym razem 

jednak poczułem się jak w czasie stanu 

wojennego. O godzinie 10 brygada ludzi 

w żółtych kamizelkach wygoniła wszyst-

kich z ulicy, bo stwarza to niebezpieczeń-

stwo, wyraźnie informując że nie można 

wyjść z posesji. Droga jest zamknięta dla 

wszystkich. Ale to było dopiero prelu-

JAK SIĘ PANY BAWIĄ?

Rajdowcy z wiejskich dróg

dium. Pierwsze samochody ujawniły nam 

dopiero, z jakim rajdem mamy do czynie-

nia. Głośny warkot silnika, tumany kurzu 

i kamieni, wzbijające się na wysokość kil-

ku metrów i kierowcy próbujący zapano-

wać nad rozpędzonymi autami, zapach 

palonych opon. Szok. Nie jestem zwo-

lennikiem wyścigów samochodowych 

a na wieś przeprowadziłem się by zaznać 

spokoju od tumultu miejskiego. Dla-

czego uraczono mnie taką przyjemno-

ścią? Nie wiem. Poczułem się jak nic nie 

znaczący podatnik, który zapłacił swoje 

a teraz niech się nie wtrąca jak się „Pany” 

bawią. Muszę przyznać, że byłem trochę 

zaskoczony. Władze gminy wydały na to 

zgodę? Przecież nie tak dawno mnóstwo 

pieniędzy przeznaczono na remont tej 

drogi. Nie wtajemniczonym powiem że 

droga w Baranówku jest drogą mityczną 

o której krążą już legendy, ponieważ  od 

kilku lat wysypana była bajkowym czer-

wonym tłuczniem, a od kilku miesięcy 

wysypano setki ton gruzu, który potem 

pieczołowicie wprasowano w grunt by 

kamienie nie wyrywały się z podłoża. 

Powstała czerwona droga szutrowa, któ-

ra bardzo efektownie prezentowała się 

w czasie rajdu. Zawodnicy mieli fanta-

styczne wrażenia estetyczne a mieszkań-

cy czerwony kurz na oknach i kamienie na 

posesjach. Po każdym przejeździe ilość 

i wielkość wyrwanych kamieni wyraźnie 

wzrastała. To, co wcześniej za ciężkie pie-

niądze naprawiano teraz trzeba będzie 

naprawić ponownie, ale co tam ważna 

jest promocja, za szkody i tak zapłaci po-

datnik. Muszę przyznać, że sam rajd był 

dość dobrze zorganizowany. Na każdym 

odcinku stali oznakowani obserwatorzy 

z krótkofalówkami, których zadaniem 

była obserwacja wyścigu i reagowanie 

na niepokojące sytuację np. ludzi, którzy 

chcieli się przespacerować. Co było na in-

nych odcinkach nie wiem bo nie mogłem 

wyjść z domu! Policja grzecznie informo-

wała, że mogę dostać mandat. Kuriozum! 

Natomiast meta była umiejscowiona tak, 

że zawodnicy wjeżdżali na sąsiadujące 

pole. Pewnie chcieli oczyścić sobie opony 

z czerwonego kurzu na świeżo wzrosłej 

oziminie. Z tego, co mi wiadomo oprócz 

zaoranego ponownie pola zniszczono 

jeszcze bramę wjazdową, a poza tym 

było super. Jestem bardzo zadowolony, 

że udało się zadowolić kierowców z ca-

łej Polski i dostarczyć im niesamowitych 

wrażeń. Teraz cały kraj niech się dowie, że 

jak chcesz poszaleć to jedź do Baranów-

ka, choć obawiam się, że następny rajd 

będzie musiał odbywać się terenówkami, 

bo osobowe auta po prostu nie przejadą. 

Mieszkaniec
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Zespół 2Tm2, 3 jest dosyć dobrze zna-

ną grupą rockową grającą muzykę o 

przesłaniu chrześcijańskim. Większość tek-

stów ich piosenek została zaczerpnięta  z 

Biblii, a jego liderzy nie kryją swoich religij-

nych zapatrywań. Wydaje się, że w sposób 

idealny łączą muzykę rockową z mocnym i 

ponadczasowym przesłaniem.

Właśnie, „wydaje się” to tutaj kluczowe 

sformułowanie. Zanim jednak odsłonię 

sedno zagadnienia, chciałbym wskazać 

na zdecydowanie pozytywne strony tego 

interesującego zespołu. Łączą w sobie 

moc trzech charyzmatycznych, uznanych 

wokalistów: Roberta Friedricha, Dariusza 

Malejonka oraz Tomasza Budzyńskiego z 

dosyć różnorodną muzyką.  „Tymoteusz”, 

bo tak potocznie mówi się o tym zespole, 

to bowiem nie tylko mocne rockowe ryt-

my, ale także nastrojowe utwory z pogra-

nicza muzyki ludowej, nawiązujące do 

klimatów bliskowschodnich. Tutaj gru-

pa wypada zdecydowanie najciekawiej, 

zwłaszcza, gdy dołączy jeszcze do cało-

ści śpiew po hebrajsku czy aramejsku. 

Najlepszą ich płytą moim zdaniem jest 

wydana w 2008 roku „Dementi” – rzecz 

najbardziej wyważona, akustyczna, z roz-

budowanym instrumentarium i wieloma 

ciekawymi pomysłami. Brakuje tutaj hała-

su elektrycznych gitar, z czego Tymoteusz 

najbardziej słynie. Panowie zaryzykowali 

dosyć odważny eksperyment i doskonale 

im się powiodło.

Na tym jednak według mnie kończą 

się „plusy dodatnie” tej grupy, czas zatem 

na omówienie konstruktywnej krytyki 

zespołu. Na pierwszy plan wybija się do-

bór tekstów, a właściwie ich twórcza in-

terpretacja. Najczęściej grupa bierze na 

warsztat psalmy i nie ukrywajmy, są to 

niekiedy parafrazy tekstów z Biblii, a nie 

wierne cytaty. Grupa idzie nawet o krok 

dalej – miesza cytaty z Pisma Świętego 

ze swoimi wtrąceniami, jak choćby w 

Psalmie 108: „Zbudź się zbudź, harfo i cy-

tro, zbudź się zbudź, bębnie i gitaro”. Ten 

drugi wers w Księdze Psalmów nie wystę-

puje. Ten dosyć swobodny i nie ukrywaj-

my, kontrowersyjny sposób interpretacji 

Pisma Świętego powinien budzić szcze-

ry niepokój. Można przecież zdać się na 

religijnych skądinąd muzyków grupy i 

zaufać im w ich misji ewangelizacyjnej. 

Czy jednak ewangelizacją można nazwać 

głoszenie Słowa zniekształconego i swo-

bodnie interpretowanego, jakby ode-

rwanego od Tradycji? Mam co do tego 

ogromne wątpliwości.

Kolejny zarzut dotyczy samej istoty 

muzyki Tymoteusza – połączenia Słowa 

Bożego z muzyką rozrywkową, nieraz 

bardzo hałaśliwą. Możnaby powiedzieć 

– to dobre połączenie przyjemnego z po-

żytecznym, próba pozytywnego oddzia-

ływania na nieraz zagubioną młodzież. 

Muzyka ta może nieść dla niej dobry 

przykład i przyczynić się do nawrócenia. 

Chwała zespołowi za każdy przypadek 

osoby nawróconej dzięki ich muzyce! 

Problem jednak zaczyna się gdzie in-

dziej – czy stałe słuchanie takiej muzyki 

przyczynić się może do dalszego wzrostu 

duchowego osoby? Dynamiczny koncert 

rockowy raczej nie doprowadzi danego 

człowieka do nauki używania rozumu i 

woli, bardziej skupi się na silnych, lecz 

szybko przemijających emocjach. Jeśli 

wiarę oprzemy na uczuciach, to możemy 

ją stracić równie szybko, jak owe emocje. 

Poza tym sama estetyka takiej imprezy 

nie skłania do specjalnego skupienia i 

kontemplacji, do rozwoju życia ducho-

wego. Jak pisał nieoceniony Tomasz z 

Kempis w swoim „Naśladowaniu Chry-

stusa”: „Szczęśliwe uszy, które słyszą Boży 

szept, a nie zwracają uwagi na podszepty 

tego świata!”. Mistrz życia duchowego 

dotknął tutaj sedna problemu – to nie 

w hałasie i zbiorowych emocjach kształ-

tuje się życie pobożne. Znamy przykłady 

świętych pociągniętych owocną lekturą 

„Naśladowania Chrystusa”, nic nie wiado-

mo natomiast o świętych zasłuchanych w 

muzyce rockowej.

Ktoś może powiedzieć, że za bardzo się 

czepiam, że przecież koncerty i muzyka 

to rozrywka, a strefa wiary to inna dzie-

dzina życia. Tutaj moim zdaniem tkwi 

ogromny błąd niedostrzegania istoty kul-

tury jako całokształtu wytworów człowie-

ka. Człowiek chłonie kulturę we wszyst-

kich aspektach życia i to, co pochłonie, 

wpływa na jego życie wewnętrzne. Trud-

no kształtować swoje wnętrze np. w po-

bożnej lekturze, gdy później godzinami 

oglądamy jakieś bezwartościowe fi lmy 

czy czytamy niezbyt ambitne publikacje 

prasowe i naiwnie wierzymy, że dzię-

ki temu osiągniemy większy rozwój. To 

istotny błąd naszych czasów.

Należy podkreślić jeszcze jedną ważną 

rzecz. Kościół nie po to przez wiele wie-

ków ukształtował pewien ideał śpiewu 

psalmów (chorał gregoriański), byśmy te-

raz odkrywali inne, lepsze. Takie bowiem 

nie istnieją. Muzyka rozrywkowa to sfera 

profanum i bardzo trudno sprawić, by 

niosła prawdziwe sacrum bez uszczerb-

ków dla tego drugiego. Nie bez powodu 

określenie „sprofanować” do dzisiaj ozna-

cza coś jednoznacznie negatywnego. 

Szczerze polecam wsłuchiwanie się w 

piękno chorałowych melodii, które wy-

pływają z samego serca i początków cy-

wilizacji łacińskiej. Ten wspaniały kanon 

najlepiej zilustruje nam, jak faktycznie 

powinno wyglądać wykonywanie psal-

mów i innych fragmentów Pisma Świę-

tego. Każda inna próba przełożenia tego 

na język muzyki rozrywkowej będzie w 

moim odczuciu znacznie odbiegać od 

najpiękniejszego gatunku muzycznego, 

jakim jest chorał gregoriański.

Wojciech Czeski

NIC NIE WIADOMO O ŚWIĘTYCH ZASŁUCHANYCH W MUZYCE ROCKOWEJ

2Tm2, 3 – konstruktywna krytyka
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Moja „Perła Bałtyku”
Z ostatniego pobytu w Kołobrzegu 

przywiozłem kolejną pamiątkową 

monetę kołobrzeską. Nabyłem ją od ulicz-

nego „mincerza”, który ubrany w mundur 

wojskowy z czasów ostatniej wojny, przed 

ratuszem wybijał pamiątkowe monety ko-

łobrzeskie. Nie byłoby w tym nic nadzwy-

czajnego, ponieważ bicie tego rodzaju że-

tonów z okazji rocznic i świąt lokalnych jest 

w Polsce wciąż modne. A na dodatek, dla 

nadania im większego prestiżu nazywa się 

je monetami. I tak bywa też w Kołobrzegu.

Natomiast moje szczególne zaintereso-

wanie właśnie tą monetą wzięło się stąd, 

że zobaczyłem, co się na niej znajduje. Był 

to bowiem wizerunek jednego z wielu po-

mników kołobrzeskich, a mianowicie po-

mnik Sanitariuszki. Pomnik ten znajduje się 

na skwerku parkowym przy ulicy Generała 

Władysława Sikorskiego. Odsłonięty został 

w lipcu 1980 roku. Twórca pomnika, artysta 

Adolf Cogel z Wrocławia, na betonowym 

cokole umieścił dwie postacie – młodą, 

klęczącą dziewczynę w mundurze Wojska 

Polskiego, sanitariuszkę podtrzymującą 

na kolanach rannego żołnierza. Patrząc na 

twarz pomnikowej sanitariuszki niewielu 

zdaje sobie sprawę z tego, że widzi rysy 

prawdziwej osoby, która żyła i brała czyn-

ny udział w bitwie o Kołobrzeg. Jak podają 

źródła historyczne oraz odnalezione doku-

menty, sanitariuszka to szeregowiec Ludo-

wego Wojska Polskiego – Ewelina Nowak, 

która w marcu 1945 r. poległa w walkach 

o Kołobrzeg, ściągając z pola bitwy ran-

nego żołnierza. Te same źródła podają, że 

na podstawie zachowanych zdjęć, twórca 

pomnika mógł tak dokładnie i subtelnie 

odtworzyć rysy i wizerunek bohaterki. Na 

tablicy z czasów odsłonięcia pomnika czy-

tamy: „ Pomnik jest wyrazem hołdu kobie-

tom, które walczyły w szeregach WP o wol-

ność Ojczyzny w czasie II Wojny Światowej, 

a szczególnie tym w walkach o Kołobrzeg”.

Tyle o pomniku i monetach, choć trzeba 

dodać, że spod młota mincerza z Kołobrze-

gu wyszły już takie pamiątkowe monety, 

jak moneta z wizerunkiem gotyckiej bazy-

liki kołobrzeskiej, latarni morskiej, ratusza 

oraz kościółka św. Jana w Budzistowie.

Na koniec pozostaje mi wyjaśnić, skąd 

moje tak duże zainteresowanie pomnikiem 

kołobrzeskiej Sanitariuszki. Pomnik ten zo-

baczyłem po raz pierwszy w 1984 r., kiedy 

przybyłem na delegację do Kołobrzegu. 

Było to późną jesienią, gdy pociąg z Po-

znania dotarł do stacji Kołobrzeg i było już 

prawie ciemno. Jadąc ulicą Sikorskiego zo-

baczyłem właśnie pomnik, a pod cokołem 

niezliczoną ilość palących się zniczy. Robiło 

to niesamowite wrażenie – monumentalne 

postacie w świetle ogników pozostawiły 

długo zapamiętany widok. Tu musze przy-

pomnieć, że znicze przez ponad 30 lat nie 

były przykrywane od góry, co powodowa-

ło, że światło ich było bardzo intensywne.

Mój pobyt w Kołobrzegu trwał parę tygo-

dni, a na dodatek codziennie przechodzi-

łem obok Sanitariuszki. Po pewnym czasie 

zacząłem zastanawiać się, jak to się dzieje, 

że zniczy pod pomnikiem nie ubywa. Spra-

wa okazała się prosta, 

uzupełniali je turyści 

oraz kuracjusze pobli-

skich sanatoriów. Dbali 

o to, by znicze paliły 

się, szczególnie ci kura-

cjusze, którzy mieszkali 

w okazałym wielopię-

trowym sanatorium, 

znajdującym się 200 m 

od pomnika, zwanym 

w tamtych czasach 

„Kombatantem”. Kura-

cjuszami Kombatanta 

byli w większości lu-

dzie, którzy pamiętali 

dobrze czasy wojny i to 

oni, jak mówiono w Ko-

łobrzegu zapoczątko-

wali zwyczaj składania 

zniczy pod pomnikiem. 

Zwyczaj ten dotrwał do 

naszych czasów, lecz 

już nieco „przygasł”. 

Powody bywają róż-

ne, kuracjusze i turyści 

przybywający do tego 

kurortu to już młodsze 

pokolenie. Zmienia się 

też i samo miasto. Nie 

tak dawno wspomniany Kombatant prze-

szedł remont kapitalny, po którym prze-

istoczył się w nowy obiekt o nazwie „Perła 

Bałtyku”. Swoją drogą kiedyś produkowano 

w Kołobrzegu doskonałą wodę mineralną, 

czerpaną z naturalnych źródeł, o tej samej 

nazwie, była wyśmienita, w szklanych bu-

telkach, dzisiaj o takiej możemy tylko po-

marzyć, wśród wszechobecnej, supermar-

ketowej wody w plastikowych butelkach 

i o nieciekawym smaku. Czy kuracjusze 

tego nowego sanatorium, czyli Perły Bał-

tyku będą nadal zapalać znicze Sanita-

riuszce? Tym bardziej, że znicze trudno te-

raz kupić. Kiosk Ruchu usytuowany od lat 

w pobliżu pomnika stał się teraz kioskiem 

z pamiątkami, kiedyś można było zawsze 

kupić tam znicze.
To tyle o monetach i pomniku, myślę 

jednak, że to chyba nie jest jeszcze koniec... 
Tak się złożyło bowiem, że na początku by-
wałem w Kołobrzegu służbowo, a po latach 
bywam już jako kuracjusz, który zawsze 
pamięta, by zapalić znicz bohaterskiej sa-
nitariuszce. Poza tym lubię to miasto i nie 
wyobrażam sobie zrezygnować z kuracji 
w (śmiało to powiem) prawdziwej Perle 
Bałtyku, jakim jest Kołobrzeg i jego mikro-
klimat. Wiedzieli o tym już Niemcy i budo-
wali przed wojną w Kołobrzegu (Kolbergu) 
prawdziwe perły, czyli sanatoria i domy wy-
poczynkowe, lecząc ludzi z wielkim powo-

dzeniem z wielu chorób.

Henryk Pruchniewski
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W sobotę 13 września odbył się kolejny 
pieszy rajd organizowany przez Mosiń-

ski Oddział Akcji Katolickiej. Grupa uczestników 
jak zawsze wyruszyła spod kościoła. Trasa wio-
dła częściowo przez Wielkopolski Park Naro-
dowy. Miejscami, przez które przebiegała trasa 
były tzw. Szwedzkie Góry, Ludwikowo, gdzie 
w kaplicy odbyła się modlitwa przy relikwiach 
św. Ojca Pio, osada Górka, gdzie przy jednej 
niezamieszkanej już posesji znajduje się nieuży-
wany piec chlebowy, którego replika znajduje 
się w muzeum w Szreniawie. Zanim uczestni-
cy rajdu znaleźli się w głębi lasu mieli okazje 
przejść obok dawnej stacji Mosina Pożegowo 
i zobaczyć drezyny, które jako atrakcja tury-
styczna jeżdżą między Osową Górą a Pusz-
czykówkiem. Kolejnym istotnym miejscem 
i zarazem miejscem pierwszego postoju był par-
king przy stacji turystycznej koło Osowej Góry. 
Dalsza trasa wiodła obok głazu upamiętniają-
cego hrabiego Władysława Zamoyskiego. Głaz 
jest darem Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Przywieziono go z tatrzańskiej Doliny Suchej 
Wody.  Postawiony został w 1994 roku, w 70 
rocznicę śmierci hrabiego.  Władysław Zamoy-
ski był obrońcą Tatr, inspiratorem powołania 
Tatrzańskiego Parku Narodowego. W 1924 roku 
przekazał cały swój majątek narodowi, tworząc 
fundację „Zakłady Kórnickie”, której tereny we-
szły później w skład Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego. 

Mijając głaz rajdowicze kierowali się drogą 
w dół i doszli do starej, rozłożystej lipy szeroko-
listnej. Lipa ta jest objęta ochroną jako pomnik 
przyrody. Wybudowana obok lipy studnia przy-
krywa źródło, stanowiące przez wiele lat ujęcie 
wody dla osady leśnej WPN w Osowej Górze. 
Studnia ta nosi nazwę Studni Napoleona. Le-
genda głosi, że w 1812 roku Napoleon wraz ze 
swoją armią zatrzymał się tutaj przed wyprawą 
na Moskwę. Studnia znajduje się przy dawnym 
ważnym trakcie handlowym, który wiódł z Po-
znania na zachód, w kierunku Prus i Francji. Była 
istotnym miejscem odpoczynku podróżnych. 
Legenda głosi, że Napoleon Bonaparte podą-
żając z Francji na Moskwę w 1812 roku, również 
zatrzymał się w pobliżu i posłał adiutanta po 
wodę, która okazała się mieć smak szampana. 
Zjawisko zamiany wody w szampana ma się po-
wtarzać, ale dokonuje się tylko od czasu do cza-
su, a konkretnie raz do roku. Jak głosi legenda 
smak szampana mogą poczuć tylko ci, których 
serca są czyste, a zamiary szczere i do nikogo 
nie pałają niechęcią. Według innych źródeł wi-
zyta Napoleona mogła mieć miejsce w 1806 lub 
1807 roku.

Kawałek dalej po lewej stronie roztacza się 
widok na Morenę Krosińską z Górą Staszica (113 
m npm) i z sanatorium przeciwgruźliczym w Lu-
dwikowie. Sanatoryjne zabudowania pochodzą 
z przełomu XIX i XX wieku i reprezentują rzadki 
w Wielkopolsce, szwajcarski styl uzdrowiskowy.  
W tej okolicy po lewej stronie widać również 
niewielki wąwóz, prowadzący do stacji PKP 
w Osowej Górze. Linię kolejową do Osowej Góry 
uruchomiono 1 listopada 1912 roku, a w 1966 

Pieszo po okolicy...
roku trasa ta została zelektryfi kowana. Niestety 
linia ta została zamknięta w listopadzie 1999 
roku. Jednak w 2013 roku została ponownie 
uruchomiona, gdyż kursują na niej turystyczne 
drezyny. Następnie droga prowadzi do głazu, 
poświęconego pamięci prof. Adama Wodziczki. 
W tym miejscu, w 1933 roku dokonano sym-
bolicznego otwarcia Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Ostatecznie WPN doczekał się 
prawnego uznania w 1957 roku. Przy głazie 
w lewo wiedzie ścieżka biegnąca grzbietem 
Ozu Bukowsko-Mosińskiego, nad Jeziorem 
Budzyńskim. Cała długość Ozu wynosi 37 km. 
Końcowy odcinek ozu został w średniowieczu 

przekopany w celach obronnych, a powstałe 
w ten sposób pagórki nazwano w późniejszym 
okresie „Szwedzkimi Górami”. Badania archeolo-
giczne wykazały ślady bytności ludzi z okresu śre-
dniowiecznego w okolicach Jeziora Budzyńskie-
go. W przeszłości oz stanowił półwysep otoczony 
wodą. Na jego południowo-wschodniej części, 
wspomnianych tzw. „Szwedzkich Górach” ist-
niała w średniowieczu osada. W końcu XI wieku, 
w celach obronnych, wykonano poprzeczne wy-
kopy tworząc 5 oddzielnych pagórków otoczo-
nych wodą. Z czasem przekopy uległy spłyceniu 
i osuszeniu wskutek erozji, kiedy to prawdopo-
dobnie wycięto na terenie ozu naturalne zadrze-
wienia i przekształcono go na użytek rolny. 

Jednym z kolejnych przystanków na tury-
stycznym szlaku była wieś Dymaczewo Stare. 
Uczestnicy mogli zapoznać się z tragiczną histo-
rią miejscowego ogrodnika Ludwika Bajera (ur. 
18.II.1916 r.), którego w maju 1942 roku Niem-
cy publicznie powiesili. Była to kara za pomoc, 
jaką Ludwik Bajer udzielił uciekinierom, jeńcom 
angielskim i radzieckim. Część relacji podaje, że 
była to prowokacja niemiecka, a rzekomi jeń-
cy byli przebranymi Niemcami. W sprawie tej 
zbrodni prowadzone było w Poznaniu śledztwo 
przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu. Na podstawie 
zebranego materiału dowodowego ustalono, 
że Ludwik Bajer dwukrotnie pomógł zbiegłym 
jeńcom: angielskiemu i dwóm radzieckim 
w ten sposób, że przechował ich w swojej sto-

dole i dostarczył żywność. Po ujawnieniu tych 
faktów został powieszony przed władzami hi-
tlerowskimi w dniu 22.05.1942 roku we własnej 
wsi przez funkcjonariuszy gestapo. Pomnik 
postawiono na miejscu egzekucji, w centralnej 
części wsi, obok nieistniejącej już gruszy, na 
której  powieszono skazańca. Na pamiątkę tego 
wydarzenia w centrum Dymaczewa Starego 
postawiono krzyż – pomnik. Na prośbę miesz-
kańców, imieniem Ludwika Bajera nazwano 
główną ulicę wsi.

W początkach XVI stulecia Dymaczewo było 
wsią opustoszałą. Z  inicjatywy właściciela wsi 
Józefa Potockiego sprowadzono tam osadni-
ków olenderskich. Osada ta zwana była Dyma-
czewo Stare Olędry. Obecnie dawne Dymacze-
wo już nie istnieje. Na jego terenach znajdują 
się dwie nowe osady Stare i Nowe Dymaczewo. 

Obie wsie cieszą się wielkim zainteresowaniem 
turystów, którzy przybywają tutaj by spędzić 
czas w Wielkopolskim Parku Narodowym, poło-
żonym nad pięknymi jeziorami Dymaczewskim 
i Łódzkim.

Kolejnym miejscem, do którego dotarła gru-
pa uczestników rajdu było Krosno, na terenie 
którego znajduje się parafi a Matki Boskiej Czę-
stochowskiej, której proboszczem jest ksiądz 
Paweł Kujawa. Kościół parafi alny jest zabytkiem. 
Jest to kościół poewangelicki, który kiedy prze-
kształcił się w parafi ę katolicką najpierw był 
fi lią parafi i w Mosinie. Budowany był w latach 
1778–1871.  

Rajd zakończył się w pobliskim Krosinku. 
Powstanie tej wsi datuje się na roku 1744. Na-
zwana była wtedy Krosińskie Olędry. W Krosinku 
zachowało się kilka starych domów ze schyłku 
XIX wieku, lecz wśród zabudowy wyróżnia się 
częściowo szachulcowy budynek szkoły pod-
stawowej „Pod Lipami” z 1909 roku.

Miejscem kończącym rajd było miejsce tro-
chę przybliżające Dziki Zachód oraz muzykę 
country, czyli  Western City Rio Grande. Właśnie 
tam odbywały się tegoroczne dożynki Gminy 
Mosina. W tym jakże uroczym miejscu przy grilu 
zakończył się rajd. Każdy z uczestników otrzy-
mał pamiątkowy dyplom oraz kilka drobnych 
upominków. Główne nagrody to były medale 
– brązowy, srebrny i za zajęcie pierwszego miej-
sca oczywiście złoty plus dodatkowo puchar. 

Anna Kreczmer



producent

prefabrykatów betonowych

poszukuje kandydatów
do pracy

w pełnym wymiarze czasu pracy

w zawodzie:
� BETONIARZ
� ZBROJARZ
� STOLARZ
� SZPACHLARZ

Miejsce pracy: Poznań 

Oferta:

Atrakcyjne wynagrodzenie 

dla fachowców 

(3.000-5.000 zł brutto)

Zatrudnienie

na umowę o pracę

e-mail: rekrutacja@pekabex.pl

ul. Szarych Szeregów 23

60-462 Poznań

telefon kontaktowy   

609 680 548
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Zapisy w ciągu całego roku szkolnego.

Tel. 600 76 56 51

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
ZAPRASZA NA ZAJĘCIA

� MUZYCZNE
    � GIMNASTYCZNE
        � PLASTYCZNE

ODBYWAJĄCE SIĘ W:

�  MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY W MOSINIE
�  GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOMORNIKACH

Akademia Przedszkolaka Komorniki
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Solid Security
poszukuje

PRACOWNIKÓW OCHRONY
na terenie miejscowości:

Gądki, Żerniki, Koninko, Robakowo

Kontakt:

61 659-03-72

lub

rekrutacja.poznan@solidsecurity.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

BEZ PROWIZJI! Polecam do sprzedaży 

szeregowiec nowy z października 2014 r. 

119 m2, stan deweloperski, 3 kondygnacje: 

parter, piętro, poddasze, schody, ogródek, 

stan wykończenia przedstawiają zdjęcia, 

ogrzewanie gazowe, piec dwufunkcyjny 

+ kaloryfery, przygotowane miejsce pod 

kominek, okna pcv, dobra lokalizacja – bli-

sko do ulicy Głogowskiej, na pograniczu 

Wir i Komornik. Kontakt: 609-862-982.

POSZUKUJĘ pracy jako sprzątaczka na te-

renie Mosina, Puszczykowo, Krosno i okoli-

ce. Oferuję mycie okien, sprzątanie domów. 

Zainteresowanych proszę o kontakt pod 

numerem 669-129-308.

TYGRYS wśród Os szuka domu! Ten młody, 

przeuroczy kotek pojawił się przed drzwia-

mi naszego biura wycieńczony, ledwo trzy-

mając się na łapkach (został wyrzucony 

z samochodu w pobliżu naszego biura). 

Osy natychmiast się nim zajęły zawożąc go 

do weterynarza i otaczając go czułą opie-

ką. „Tygrys” jest teraz pięknym, młodym 

kotkiem i szuka nowego domu. Jest od-

pchlony, odrobaczony i przede wszystkim 

w świetnej kondycji. OSA Nieruchomości 

– Krosinko ul. Stęszewska 9, Justyna Barska, 

tel. 601 054 063.

MŁODA kobieta, poszukująca pracy 

w formie sprzątaczki na terenie Mosiny. 

Domy prywatne, budynki po remoncie, 

wszędzie, gdzie są potrzebne ręce do 

pracy. Telefon kontaktowy: 663535820.

BISTRO w Plewiskach zatrudni młodego 

kucharza po szkole gastronomicznej do 

pracy na pełen etat. Specjalność kuchnia 

polska. C.V. wraz ze zdjęciem proszę prze-

słać na maila. bistro@pieprzisol.pl.

DLA NASZEGO klienta poszukujemy osób 

do pakowania kosmetyków. Praca na okres 

październik-grudzień. Stawka 8,30 netto/

godzinę, praca w systemie dwuzmianowym, 

miejsce pracy: Gądki. Osoby chętne zaprasza-

my do wysłania CV – agata.weiss@lobohr.pl.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA KULTURALNE
w Sali im. Jana Pawła II, przy parafi i św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Dworcowa 16 w Puszczykowie

12-28 października 2014 roku,  „KWIATY DLA ŚW. JANA PAWŁA II”, wystawa gobelinów i akwarel o motywach kwiatowych, autor-

stwa Marii Gostylla-Pachuckiej.

26 października 2014 roku, w niedzielę o g. 16.00 – zapraszamy na spotkanie autorskie Mariusza Olbromskiego,  polonisty, fi lo-

loga klasycznego, muzealnika, który przybędzie do Puszczykowa z Przemyśla. Tym razem okazja do wspomnienia św. Jana Pawła II 

pięknym słowem przez prezentację literatury kresowej. 

W programie: 

�  Promocja książki „Dwa skrzydła nadziei” - wotum wdzięczności Świętemu Janowi Pawłowi II za nawiedzenie Archidiecezji Lwow-

skiej, z udziałem autora Mariusza Olbromskiego;

� Muzyka Fryderyka Chopina i Paderewskiego w wyk. pianistki Marii Baka-Wilczek z Krakowa; 

�  Pokaz zdjęć Arturo Mari i kilkunastu innych fotografów z pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Lubaczowa – 1991 

i do Lwowa – 2001, a także zdjęć z Kresów. 

� Wystawa i możliwość nabycia autorskich pozycji literackich. 

8 listopada 2014 roku, w sobotę o g. 19.00  otwarta zostanie wystawa: „PUŁKOWNIK KUKLIŃSKI – POLSKA SAMOTNA MISJA”, przy-

gotowana przez Izbę Pamięci Pułkownika Kuklińskiego w Warszawie wspólnie z Archiwum Akt Nowych.  Wystawę otworzy, kustosz 

Izby Pamięci – Filip Frąckowiak. Wystawa na 20 planszach ukazuje ponad sto fotografi i i kopii dokumentów, w tym mapy sztabowe 

planów ataku Układu Warszawskiego na zachód Europy, także dokumenty prezentujące uzależnienie Polski od Związku Sowiec-

kiego i Armii Czerwonej. Wystawa prezentuje również tradycje wspólnej walki o wolność Stanów Zjednoczonych i Polski. Wystawa 

dostępna do zwiedzania do 16 listopada 2014 roku do g. 14.00 a w dni powszednie od g. 11.00 – 14.00 i od g. 18.00 do 20.00; 

w dni świąteczne od g. 10.00 /po Mszach św./ Zgłoszenia grup przyjmuje opiekun sali pod tel. 600352103.  Zapraszamy mieszkań-

ców Puszczykowa, młodzież szkolną, nauczycieli i szczególnie tych, którzy nie mieli okazji poznać tego fragmentu historii, związanej 

z bohaterem naszej wolności. 

18-22 listopada – Akademia Rodziny 2 – Mężczyzna + kobieta + dziecko (?) – o rodzicielskich wyzwaniach, rodzinne śpiewanie 

oraz warsztaty nie tylko dla mamy i taty. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką spotkań od młodzieży po 

osoby ze sporym życiowym doświadczeniem.

Najbliższe spotkania – 2014-10-11.

KRAWCOWE
z doświadczeniem zatrudnię

szycie garniturów,
marynarek męskich

praca
w Łęczycy

telefon:
 606 509 565

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

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.



reklama 37

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

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 

Studentka matematyki
udziela korepetycji (matematyka)

KOREPETYCJE

� szkoła podstawowa
� gimnazjum

     � liceum

Nr tel. 505 696 890

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

dr med. Andrzej Chrempiński

Ortopedia i Chirurgia
Urazowa

Puszczykowo
ul. Kasprowicza 23

tel. 61 8133 409
    601 862 327

przyjęcia:

wtorki od godz 15.00
po uzgodnieniu telefonicznym
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Nasza siedziba:
ul. Niezłomnych 15, 62-040 Puszczykowo

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

� 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

od 1 zł za sztukę

szczegóły

na naszej www

SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ DOM

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.

Okazyjnie, bezpośrednio, tel. 609 484 611

w Puszczykowie Starym 190 m2 (działka 1350 m2)

AGENCJA
PZU

UBEZPIECZENIA:
� komunikacyjne � majątkowe

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

Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00

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

e-mail: skubiak@agentpzu.pl

PILNIE
SPRZEDAM
w pełni uzbrojoną

działkę budowlaną

o powierzchni 861 m2
 

w miejscowości Nowinki,

w bardzo atrakcyjnej cenie.

Kontakt:

607 984 070

WIERCENIE
STUDNI

600 770 156

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

SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe 

w Mosinie o powierzchni 38 m2. Miesz-

kanie słoneczne i zadbane, gotowe do 

zamieszkania. Cena 157 000 zł. Tel. kontak-

towy: 533 554 444.

KANCELARIA ADWOKACKA
Marta Lisewska-Krzyżanowska

z siedzibą w Poznaniu,

ul. Młyńska 3/6, 61-729 Poznań

Informuję,
iż została otwarta

fi lia Kancelarii w Mosinie
przy ul. Wawrzyniaka 9

62 – 050 Mosina
Kancelaria przyjmuje interesantów

od poniedziałku do piątku 
w godz. 11.00 - 17.00

sobota od 10.00 do 14.00.
Istnieje możliwość ustalenia

indywidualnego terminu spotkania
po uprzednim kontakcie telefonicznym

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

507-148-873

PEDAGOG, TERAPEUTA
Z wieloletnim doświadczeniem w pracy 

z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi.

�  Pomaga dzieciom z zaburzeniami funkcji poznawczych 

(dysleksja, dysortografi a), 
�  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

Stosuje najnowsze, skuteczne metody terapii pedagogicznej. 

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

SPRZEDAM DOM
W PUSZCZYKOWIE
Powierzchnia 185 m2/550 m2 

CENA 499 000 zł

TEL. 512 427 857, 504 677 338

 www.realhouse.pl

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

Wyjazdy m. in. na:
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Zapraszamy  
do 1 Oddzia�u w Mosinie 
pl. 20 Pa�dziernika 14  
tel. 61 819 77 50 do 55, pn.–pt. 10:00–17:00


