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Boże Narodzenie, Nowy Rok 2015

M

ieszkańcy Mosiny w tym roku znowu byli pierwszą
grupą, która z o. Piotrem w oborskim sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej podzieliła się opłatkiem.
Ojciec Piotr był tak wzruszony, że początkowo trudno było
mu przemówić do nas. Bardzo podkreślił rolę Bożeny Michalak, która od lat przywozi pielgrzymów do Obór, powiedział,
że drugiej takiej przewodniczki nie ma. Życzył nam wielu

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

Łask Bożych, zdrowia i pomyślności, koniecznie, prosił przekażcie te życzenia mieszkańcom Mosiny i księdzu proboszczowi Edwardowi Majce, co niniejszym czynimy.
Było pięknie – modlitwa, śpiew, serdeczne rozmowy, opowieści ojca Piotra, który zapewnia, że razem z innymi karmelitami modli się za pielgrzymów i mieszkańców Mosiny.
(eb)

Zdrowia, miłości i radości
oraz wszelkiej pomyślności

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.

życzy Państwu

Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota Oto, co czynić wam każe
Miłość - największa cnota.
J. Kasprowicz

Redakcja

informacje / wywiad
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Burmistrzem Mosiny jest Jerzy Ryś
W

listopadzie na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Mosinie
zostali zaprzysiężeni nowi radni. Podano również wyniki
wyborów na burmistrza Mosiny, został nim Jerzy Ryś, który wygrał
w drugiej turze z Waldemarem Krzyżanowskim, uzyskując 6754 głosy, czyli 73 procent. W. Krzyżanowski zdobył 2544 głosy - 27 procent.
Pierwszą sesję nowej kadencji Rady Miejskiej poprowadził zgodnie z przepisami najstarszy wiekiem radny, był nim M. Osuch. Wybrano przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego. Na stanowisko przewodniczącego zostały zgłoszone dwie kandydatury
– Małgorzata Kaptur i Wiesława Mania. W tajnym głosowaniu nie
wyłoniono jednak przewodniczącego, bowiem M. Kaptur zdobyła
9 głosów, a W. Mania 7, co nie stanowiło bezwzględnej większości
– udział w głosowaniu wzięło 20 radnych, na przewodniczącego
musiałoby zagłosować co najmniej 11 radnych. Czterech radnych
wrzuciło karty do urny nie dokonując wyboru. Po przerwie i naradach w kuluarach powtórzono głosowanie: M. Kaptur otrzymała
13 głosów, W. Mania – 7. Tym samym przewodniczącą Rady Miejskiej została Małgorzata Kaptur. Zastępcą przewodniczącej została
Maria Witkowska, głosowało na nią 18 radnych, dwie osoby wstrzymały się od głosu (to głosowanie także było tajne).

Burmistrz Zofia Springer, pełniąca swoją funkcję do momentu
zaprzysiężenia nowego burmistrza była obecna na sesji. W końcowym przemówieniu podsumowała 12 lat pracy na rzecz społeczności Mosiny i podziękowała wszystkim za wspólny wysiłek
w rozwoju gminy, przedstawiając chronologicznie bieg wydarzeń
i cele, jakie udało się w ciągu tych lat zrealizować. Przedstawiła
mulitimedialny przekaz, analizując różne zjawiska gospodarcze i
społeczne na przestrzeni kilkunastu lat. Oświadczyła, że zostawia
gminę w dobrej kondycji, z zadłużeniem w wys. 30,13 procent,
wliczając w to obligacje i pożyczki na prefinansowanie inwestycji,
podczas gdy obejmując stanowisko zadłużenie gminy wynosiło
60 procent. Inwestycje te to przede wszystkim budowa ul. Gałczyńskiego, świetlic i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, które
w ramach otrzymania dofinansowania z UE musiały być zapłacone z wyprzedzeniem (tzw. prefinansowanie). Środki te zostaną
gminie zwrócone.
Burmistrz pogratulowała nowemu burmistrzowi i radnym wyboru, życzyła satysfakcji z pełnienia obowiązków wobec mieszkańców i zrealizowania programu wyborczego.
Elżbieta Bylczyńska

Bez dróg nic u nas nie drgnie
WYWIAD Z NOWO WYBRANYM BURMISTRZEM MOSINY, JERZYM RYSIEM
Elżbieta Bylczyńska: – Chciałabym
przybliżyć Pana sylwetkę mieszkańcom, dlatego proszę o kilka słów o
sobie. Czym zajmował się Pan w ostatnich latach, przed wyborami? Co sprawiło, że mieszka Pan w Mosinie?
Burmistrz Jerzy Ryś: – Urodziłem się
w roku 1954, w Janowcu Wielkopolskim,
koło Żnina, na granicy Pałuk i Wielkopolski. Po studiach, które odbyłem na
Politechnice Poznańskiej, zamieszkałem
w Poznaniu, gdzie przeżyłem ponad
30 lat. Początkowo nic nie wskazywało na to, że Mosina stanie się miejscem,
w którym zamieszkam na stałe. Przyjeżdżałem z żoną w te okolice w celach krajoznawczych i rekreacyjnych. Ziemie te,
przesiąknięte swoją wieloletnią historią,
zawsze mnie fascynowały. Podróże i moja
pasja fotograficzna oraz wspomnienia rodzinnych stron, tak podobnych do mosińskich, spowodowały, że przed ponad
siedmiu laty wybraliśmy z żoną Mosinę
na miejsce, w którym pragniemy spędzić
resztę życia.
– Przez wiele lat prowadził Pan działalność na własny rachunek...
– Miałem swoją jednoosobową firmę,
która działała na rynku elektronicznym,
zajmowałem się projektowaniem elektronicznych układów pomiarowych,
naprawą sprzętu elektronicznego, mon-

tażem i naprawą komputerów oraz urządzeń towarzyszących.
– Na przykład?
– Około 1990 roku pracowałem w zespole przy Centralnym Ośrodku Techniki
Medycznej w Poznaniu (Szpital Ortopedyczny im. prof. Wiktora Degi). Mój udział
w tej pracy był taki, że wykonywałem część
montażu i część projektu, którym było
m. in. łóżko do rozciągania mięśni przykręgosłupowych. Było ono sterowane
komputerowo, z regulowanymi obciążeniami, z zabezpieczeniami na wypadek
awarii. Wyprodukowaliśmy tych urządzeń 20.
Być może, niektóre z nich jeszcze funkcjonują w lecznicach. Nasze rozwiązanie
techniczne tego łóżka dawało lepsze parametry techniczne, niż porównywalne
łóżka dobrych zachodnich firm. Łóżko
to było np. wyposażone w rozbudowane
programy komputerowe na potrzeby rehabilitacji.
Brałem też udział we wznowieniu działania urządzenia do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych, po amputacjach
i skomplikowanych złamaniach.
Dużo opracowań wykonywałem dla
uczelni, głównie dla Instytutu Fizyki Politechniki Poznańskiej. Były to między
innymi pomiary tzw. wczesnego etapu zapłonu lasera oraz projektowanie

i budowa wzmacniaczy pomiarowych
do spektometrii świetlnej. Dzięki moim
opracowaniom urządzenia te zyskiwały
możliwość zwiększenia czułości, rozdzielczości itd.
– Jest Pan typowym umysłem ścisłym?
– Nie mogę odpowiedzieć twierdząco na Pani pytanie. Myślę, że mam cechy człowieka renesansu: interesuję się
wieloma dziedzinami nauki i staram się
nieustannie zdobywać wszechstronną
wiedzę, a więc na przykład poszerzam
moje techniczne wykształcenie o wiedzę
humanistyczną, samodzielnie poszukując drogi do rozwoju. Bardzo interesuje
mnie historia, również ziemi mosińskiej.
Jestem miłośnikiem malarstwa, nawet
sam malowałem trochę, ale to już minęło,
w dużej mierze z braku czasu. Uprawiam
też fotografię, która mnie bardzo fascynuje. Bardzo lubię przyrodę, dużo spaceruję obserwując jej uporządkowane piękno. Po objęciu funkcji burmistrza muszę
jednak przeprojektować swój tryb życia
ze względu na nowe obowiązki.
– Jest Pan żonaty?
– Tak. Żona Małgorzata to natura inna
niż ja, należy do bardzo otwartych, towarzyskich osób, a ja lubię samotność...
Żona jest inżynierem, specjalistą w zakre-

wywiad
sie zarządzania, już na emeryturze. Jest
jednak ciągle aktywna – prowadzi spółkę, którą wspólnie założyliśmy, zajmującą się szeroko rozumianym doradztwem
biznesowym oraz szkoleniami. W domu
pracujemy razem, solidarnie dzieląc się
obowiązkami. Żona nie musi
prasować mi koszul; umiem
też robić chwalone przez
wszystkich konfitury. Jednak
samochód prowadzi żona...
Mam dwóch dorosłych synów: 36 i 25 lat. Mamy ze
sobą dobre relacje. Jestem
z nich bardzo dumny.
– Kocha Pan zwierzęta
i przyrodę?
– Bardzo. Fascynuje mnie
wielkopolski krajobraz, pradolina Warty, przepiękne
łąki nadwarciańskie i zakola
tej rzeki, ciekawe tereny polodowcowe. Gdy spogląda
się na te ziemie, widzi się ich
uporządkowanie, wyczuwa
się zamysł dobrego gospodarza. Przecież żyli na tych
ziemiach tacy właśnie dobrzy
wielkopolscy
gospodarze:
generał Dezydery Chłapowski, hrabia Edward Raczyński
i wielu innych. Już w czasie
studiów miałem okazję oglądać na terenie ich dawnych
majątków wspaniałą architekturę, pięknie zaplanowane ogrody, zadrzewienia na
polach, rowy melioracyjne.
Fakt, że zamieszkałem na tych
terenach, jest dowodem mojej fascynacji tym regionem,
jego przyrodą, mieszkańcami.
W tym miejscu odnalazłem swój skrawek
na ziemi, na którym chciałbym żyć. Ziemię
mosińską wybrałem świadomie.
Boleję nad tym, że Wielkopolska już
nie wyróżnia się takimi ponadczasowymi
wartościami, jak za czasów generała Dezyderego Chłapowskiego. Dlatego w moim
programie jako burmistrza gminy Mosina jest zamysł, aby wszelkimi sposobami
przywrócić wartości tamtych czasów.
– Jak chciałby Pan to zrobić?
– Wszystko trzeba robić solidnie, myśląc o tych, którzy kiedyś przyjdą tu po
nas. Trzeba zostawić im uporządkowaną
przestrzeń i dobre warunki do życia wedle
zasady, że należy pozostawiać wszystko
w lepszym stanie, niż się zastało.
– Jest Pan przeciwnikiem wyzbywania się ziemi?
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– Ziemia to dobro, które trudno przecenić. W obszarze handlu nią preferuję
umiar i rozwagę. Już zatrzymałem dwa
z trzech planowanych przetargów. Nie
ma sensu robić przetargu „na siłę”, ponieważ ceny na ziemię są obecnie zbyt

niskie. Zatrzymując tę ziemię, utrzymujemy nasz stan posiadania. Może będą
lepsze możliwości jej wykorzystania, niż
tylko sprzedaż.
– Ale z czegoś budżet gminy trzeba
będzie budować. Jakie ma Pan pomysły?
– Stały dochód dla Gminy to podatki:
podatek od nieruchomości, podatki dochodowe od firm CIT i od osób fizycznych
PIT. Podatki w gminie dawno nie były
weryfikowane i trzeba będzie realnie na
to spojrzeć. Chcę również, poprzez poprawnie przeprowadzone kontrole zasobów gruntów należących do Gminy,
zdiagnozować jej stan posiadania w tym
obszarze. Liczę na to, że systemowa praca
nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ukierunkowana
na potencjalnych inwestorów, zarówno

wewnętrznych jak i zewnętrznych pozwoli zwiększyć wpływy dla Gminy z tytułu wszystkich wcześniej wymienionych
podatków.
– Jeśli chodzi o inwestycje i przemysł
- duże obostrzenia na naszym terenie wprowadził
Aquanet ze strefą ochrony ujęcia wody. Takie, że
trudno będzie inwestorom
pokonać wysokie koszty
zabezpieczenia dotyczące
ziemi i wody przed skażeniem. Wielu ludzi rezygnuje z tego powodu nawet
z budowy domu jednorodzinnego, bo nie stać
ich na drogie inwestycje
ochronne. Czy inwestorzy
nie przestraszą się tego?
– Strefa ta istniała od dawna. Wiadomo, że taka sytuacja może odstraszyć inwestorów. Jednak liczymy na
to i o to będziemy zabiegać,
aby odpowiednie instytucje
pochyliły się nad tą sprawą
i spowodowały powstanie
stosownych regulacji prawnych. Chodzi mi o utracone przez Gminę zyski i ich
zwrot, chociaż w części. Liczę, że będą nowelizowane
przepisy w taki sposób, by
firmy pozyskujące wodę dla
aglomeracji
uczestniczyły
w rekompensowaniu strat,
powstających z tytułu istnienia stref ochronnych wokół
ujęć wody. Chciałbym, by
Aquanet w ramach udziału
w ochronie wykorzystywanych zasobów wodnych partycypował
w budowie kanalizacji deszczowej. Na razie Aquanet nie chce tego wziąć na swoje
barki. Jeżeli w ramach takich rekompensat Aguanet przyczyniłby się do poprawy
infrastruktury podziemnej ( kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, przyłącza wody), Gmina zyskała by dużo. Gmina
mogłaby te pieniądze, za które dotychczas budowała infrastrukturę podziemną, przeznaczyć na budowę dróg, chodników, ścieżek itp.
– Czy drogi będą Pana priorytetem?
– Absolutnie tak. Aktualnie inwestorzy
opierają się prawie wyłącznie na transporcie lądowym. Bez dobrych dróg nie
pozyskamy inwestorów. Na razie ich odpychamy i sami cierpimy jeżdżąc po ubitych gruntach. Nasze drogi prowadzące
do dróg wojewódzkich też pozostawiają

wywiad
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wiele do życzenia: np. brak pobocza. Jeżeli myślimy o większych inwestycjach
przemysłowych czy turystycznych, musimy mieć dobre drogi. Bez dróg nic u nas
nie drgnie.
– Obiecał Pan, że nawiąże relacje
z mieszkańcami, jaka będzie to forma
kontaktu?
– Mamy pismo Merkuriusz, którego linię chciałbym zmienić. Nie chcę, żeby to
była gazeta, która wiele miejsca poświęca
na promowanie osoby burmistrza. Chcę
żeby była to gazeta pomocna dla przeciętnego obywatela, gdzie znajdzie on
wszystkie potrzebne informacje, podobnie ma działać strona internetowa.
– A kto będzie z Panem polemizował
na łamach Merkuriusza?
– Jeszcze nie wiem. W sprawie charakteru tej gazety i zmian, jakie chcę w niej
wprowadzić będę rozmawiał ze swoim
zastępcą, panem Mielochem. Wrócę do
poprawy relacji Urzędu z mieszkańcami:
na sesjach Rady Miejskiej wprowadzimy
możliwość zabierania głosu przez mieszkańców, czego dotąd nie było. Nawet sołtysi praktycznie nie mieli okazji się wypowiadać. Mam nadzieję, że z tego powodu
mieszkańcy będą częściej bywali na sesjach i poczują się współgospodarzami
w naszej gminie. Liczę na udział każdego
radnego w budowaniu dobrych relacji
z mieszkańcami. Bez ścisłego kontaktu
z mieszkańcem radny tworzy swój własny świat i ten świat promuje na sesjach.
A tak być nie powinno.
– Realizacja Pańskiego programu
wyborczego nie będzie łatwa. Ludzie
chcą poprawy warunków życia i na to
brakuje środków. Od czasu, kiedy to
w Polsce na samorządy spadła większość obowiązków i odpowiedzialność
za rozwój, nastąpił regres, mamy biedę, a włodarzom zabrakło pieniędzy
nawet na najpilniejsze potrzeby.
– U mnie w programie wyborczym na

pewno nie znalazła Pani pustych obietnic, byliśmy ostrożni, właśnie z tego powodu.
– Mają też nastąpić nowe relacje na
linii burmistrz – radni – opozycja. Chce
Pan zarządzać ponad podziałami, rozumiem, że nie zakłada Pan, że radni
wybrani z poparciem komitetu, który
walczył z Panem w wyborach są Panu
przeciwni? Jak pociągnie ich Pan za
sobą i przekona do swoich metod rządzenia? W zasadzie nie byłoby to Panu
potrzebne, bo ma Pan większość w Radzie, która będzie głosować zgodnie
z Pana oczekiwaniami. Pozostali –
sześciu radnych mogą czuć się nieswojo, tym bardziej, że wielu z nich to
nowi, niedoświadczeni jeszcze samorządowcy.
– Jestem otwarty na szeroko rozumianą
współpracę i zakładam, że jest to możliwe
nawet ponad istniejącymi podziałami,
o ile takie faktycznie istnieją. Jak powiedział Johann Wolfgang Goethe: „Sprawy
najważniejsze nigdy nie powinny zależeć
od spraw błahych”.
Jestem przekonany, że radni porozumieją się między sobą i wyartykułują
wspólny głos, czyli podejmą uchwały, które ja jako Burmistrz, czyli organ
wykonawczy, będę mógł skutecznie
wprowadzać w życie. Jest jeszcze jeden aspekt mojego działania: przede
wszystkim zakładam, że będę kontaktował się osobiście z sołectwami
i osiedlami, by można było raz po raz
skonfrontować to, czego dowiaduję się
od radnych na sesjach. Nie chcę, żeby
utrwalił się stan taki, że dogaduję się
tylko z radnymi, natomiast nie mam
żadnego własnego poglądu na temat
rzeczywistości, która funkcjonuje wśród
mieszkańców.
– Urząd Miejski, czy to prawda, że
będą duże zmiany i zwolnienia pracowników?
– Znalazłem w Urzędzie ludzi goto-

wych do współpracy ze mną, gotowych
do tego, żeby nie tylko intensywnie pracować, ale i rozwijać się. Czuję, że nie powinno być problemów.
Oczywiście pragmatyzm podpowiada
mi ostrożność w tworzeniu zbyt pochopnych poglądów na ten temat. Przed nami
zmiany podyktowane koniecznością
przebudowania struktury Urzędu i dopasowania jej do pomniejszonej liczby
zastępców burmistrza – jeden – oraz do
naszej koncepcji organizacyjnej.
Zmiany będą dotyczyły także procedur
obowiązujących w niektórych obszarach
i wprowadzenia procedur tam, gdzie ich
obecnie brakuje.
Kolejny krok, to przyzwyczajenie pracowników Urzędu (nie wyłączając burmistrzów) do audytów wewnętrznych oraz
zewnętrznych. Te ostatnie powinny mieć
miejsce choć raz w roku. Chcę wprowadzić nowy pozytywny wiatr...
– Czyli urzędnicy mogą być spokojni?
– W dużej mierze tak. Nie powiem jednak, że w 100 procentach...
Będą zmiany, ale wynikną one ze zmian
strukturalnych. Nie będzie dwóch zastępców, dlatego musimy podzielić się pracą.
Jest sekretarz gminy, którego rola jest
równie ważna, jak rola burmistrza. Jest
to osoba odpowiedzialna za organizację
pracy urzędu i osobie tej przybędzie około
30 procent zadań. Również mnie jako
burmistrzowi już na starcie przybędzie
30 procent zadań i tyle samo mojemu
zastępcy. Tak powiedzieliśmy w kampanii i tak będziemy działać. Poprzedni
wiceburmistrz w dużej mierze zajmował
się PR i oświatą. Myślę, że jego obowiązki
spokojnie możemy wziąć na siebie. Natomiast pozostałe sprawy, które prowadził
drugi zastępca burmistrza przejmuję ja.
Jestem przygotowany do tego zadania.
– I ostatnie pytanie o przynależność
partyjną...
– Nigdy nie należałem do żadnej partii.

Wszystkim mieszkańcom gminy Mosina, którzy aktywnie uczestniczyli
w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. ,
udzielili swojego poparcia i oddali głosy na kandydatów
KW Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska,
składamy
serdeczne podziękowanie.
W skład Rady Miejskiej weszli następujący radni:
Agnieszka Gorzyńska, Jolanta Szymczak, Dominik Michalak,
Waldemar Wiązek, Ryszard Rybicki, Marian Osuch.
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Kto chciałby wyciąć zieleń i zabetonować
miasto Puszczykowo?
Z Burmistrzem Puszczykowa, Andrzejem Balcerkiem rozmawia Elżbieta Bylczyńska
– Jak to jest być burmistrzem, który
ma większość w Radzie Miejskiej i może
liczyć na swoich radnych? Mam na myśli
minioną kadencję. Można powiedzieć,
że były to komfortowe warunki do rządzenia?
– Mam olbrzymią satysfakcję i cieszy
mnie, że to radni z mojego komitetu weszli w 2010 r. tak liczną grupą do Rady. To
dowód zaufania mieszkańców, które jak widać po tegorocznych wynikach wyborów
wciąż jest na bardzo wysokim poziomie.
Nie traktuję jednak sprawowania funkcji
burmistrza jako rządzenia. Moim zdaniem
bardziej adekwatne jest stwierdzenie, że to
praca na rzecz miasta. Chciałbym również
wyraźnie podkreślić, że nie jest tak, że radni
każdy pomysł wychodzący z Urzędu akceptują bez jego szczegółowej analizy. Jednak
nie ukrywam, że dyskusja z radnymi z własnego komitetu jest z reguły bardziej konstruktywna.
– Czuje się Pan zmęczony czteroletnim
zarządzaniem, czy może było tak jak
Pan oczekiwał?
– Nie, nie czuję się zmęczony. Poza tym
nie zapominajmy, że w zarządzaniu miastem mogę liczyć na pomoc mojego zastępcy, skarbnika, sekretarza i pozostałych
urzędników. Zostając burmistrzem podszedłem do pracy, jako do realizacji konkretnych zamierzeń.
Mieszkańcy to dostrzegli, docenili efekty
i również w tych wyborach dali nam kolejny raz dowód zaufania.
– Wygrał Pan w pierwszej turze, było
zaskoczenie?
– Tak, ale miłe. Taki wybór mieszkańców
bardzo cieszy i daje jeszcze więcej sił do
dalszej pracy. Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim puszczykowianom, którzy uczestniczyli w tym święcie demokracji biorąc udział w wyborach.
Szczególnie gorące słowa wdzięczności
kieruję do tych, którzy oddali swoje głosy
na mnie, obdarzając mnie swoim zaufaniem. Moim zdaniem taki wynik wyborów świadczy o tym, że to, w jaki sposób
sprawowałem urząd burmistrza w latach
2010-2014 popierają mieszkańcy naszego
miasta. Ze swej strony pragnę zapewnić, że
dołożę wszystkich starań, aby nie zawieść
zaufania wyborców, którym mnie obdarzyli. Gratuluję oczywiście także wszystkim

Radnym Rady Miasta. Przed nami wiele
pracy.
– Teraz zapytam o to, co często dochodziło do gazety w formie protestów
ze strony mieszkańców. Najwięcej dostałam sygnałów mówiących o obawie
przed zabudową wielkopowierzchniową (marketów) i dalszych losach mieszkańców hotelu przy szpitalu w Puszczykowie. Jeśli chodzi o pierwszy problem,
dlaczego do tej pory nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta, co mogłoby je uchronić
przed budową marketów?
– Uchwalenie planu zagospodarowania
przestrzennego dla całego miasta to gigantyczne zadanie. Jeśli się nie mylę, to żadne
miasto w okolicy nie ma MPZP dla całego
swojego terenu. Plany w Puszczykowie
uchwalamy sukcesywnie. To właśnie dzięki szybkiemu przyjęciu MPZP dla terenu
w rejonie ulicy Magazynowej umieszczono
w nim zapisy ograniczające budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
Uchwalonego planu nie mają natomiast tereny w rejonach ulic: Moniuszki, Solskiego
i Dworcowej, na których inwestorzy też

chcą wybudować obiekty handlowe. Niedawno SKO odrzuciło naszą odmowną decyzję, w sprawie wydania warunków zabudowy na obiekt handlowy z ogólnodostępnymi parkingami w rejonie ulicy Moniuszki.
Przypomnę, że inwestor wystąpił o warunki
zabudowy, a Miasto odmówiło deweloperowi ich wydania, co oznacza brak zgody
na tą inwestycję. Jednak SKO uchyliło moją
decyzję. Przypomnę, że odmowa wydania
warunków zabudowy przez burmistrza
oznacza, że miasto nie godzi się na budowę, o którą wnioskuje inwestor. Developer
nie zgodził się z taką decyzją i skierował
sprawę do SKO, które właśnie odrzuciło
naszą odmowną decyzję w tej sprawie.
Dla mnie decyzja SKO jest kontrowersyjna.
Niestety Urząd Miasta w dalszym postępowaniu nie może być już stroną, mogą nią
być tylko właściciele działek sąsiadujących
z nieruchomością, na której inwestor planuje wybudować obiekt handlowy. To
właśnie tym mieszkańcom chcemy pomóc.
Spotkałem się już z pierwszymi osobami,
które mogą wnieść skargę na decyzję SKO.
Jak już wcześniej deklarowałem Urząd będzie służył pomocą prawną dotyczącą dalszych kroków, które mogą podejmować
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uprawnione strony. Jednak na to czy taka
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zostanie przygotowana, ani
na wynik postępowania miasto nie ma już
wpływu.
– Czy jest szansa na wygraną? Czy
mieszkańcy mogą wygrać?
– Nie wiem jak sąd rozpatrzyłby taką
skargę. Uważam jednak, że są podstawy do
jej wniesienia.
– Czy uchwalenie planu dla tego rejonu nie byłoby wyjściem z trudnej sytuacji?
– Oczywiście, że uchwalenie MPZP jest
najlepszym rozwiązaniem, bo taki plan
gwarantuje ład przestrzenny na danym terenie i co istotne, mieszkańcy przed jego
uchwaleniem mają prawo wnoszenia uwag.
Dla przykładu prace nad MPZP dla w/w terenów rozpoczęliśmy w poprzedniej kadencji.
Podczas procedowania zostało wniesionych
bardzo dużo uwag ze strony mieszkańców
i radnych. W efekcie prace nie zostały jeszcze
zakończone. Jestem przekonany, że nowa
Rada będzie kontynuowała te prace.
– Jak to się może skończyć?
– Jeżeli sądy rozstrzygną sprawę na korzyść inwestorów to miasto będzie musiało
wydać warunki zabudowy. Jeśli przyznają
rację nam, inwestor warunków nie otrzyma. Niewykluczone jednak, że wystąpi
wówczas do sądu o odszkodowanie. Te
warianty oczywiście dotyczą sytuacji, kiedy
dla danego terenu nie ma uchwalonego
MPZPZ. Jeśli taki plan jest uchwalony inwestor musi się po prostu stosować do jego
szczegółowych zapisów.
– Budżet miasta na 2015 rok wynosi
ok. 30 mln zł, nie jest to dużo. Jakie cele
postawił Pan sobie na tą kadencję?
– Budżety naszego miasta od kilku lat są
na podobnym poziomie. W kwestii celów
najważniejszym jest niewątpliwie budowa
hali widowiskowo-sportowej. Początkowo

mieliśmy przeciwników, ale teraz myślę, że
wszyscy na halę czekają. Sala gimnastyczna przy tzw. starej szkole jest w bardzo złym
stanie technicznym. Postanowiliśmy ją wyburzyć i zbudować w tym miejscu nową.
Szacujemy, że inwestycja może kosztować
7-10 mln zł.
– Za co Miasto ją wybuduje?
– Głównie ze środków budżetu miasta.
W tym roku zarezerwowaliśmy 200 tys. zł
na dokumentację techniczną. Budowa rozpocznie się najwcześniej w 2016 r. Mamy
zapewnienie, że otrzymamy półtora miliona
zł z Urzędu Marszałkowskiego, będziemy też
próbować znaleźć środki na tę inwestycję
również w innych instytucjach. Priorytet to
zapewnienie sali gimnastycznej dla uczniów
szkół. Po południu sala ta będzie służyć też
mieszkańcom. Ma być też tak zaprojektowana, aby spełniać wymogi sali widowiskowej.
– Pomówmy o problemach mieszkańców hotelu, czy można im będzie pomóc? Większość osób nie ma pieniędzy
na zaproponowany wykup tych mieszkań, tym bardziej, że hotel wymaga
wielkich nakładów, czyli remontu.
– Z uwagi na to, że właścicielem hotelu
nie jest Miasto Puszczykowo nie mamy
żadnego wpływu na decyzje właściciela co
do dalszego sposobu zagospodarowania
obiektu. Nie znaczy to jednak, że uchylamy
się od rozmów ze Starostą na ten temat.

chciało pozyskać środki poprzez sprzedaż terenów przyszpitalnych dość szybko przekształconych w działki budowlane, co także spotkało się z protestem
puszczykowian i mieszkańców hotelu?
Czy na ten cel zostały już jakieś działki
sprzedane?
– Miejscowy plan zagospodarowania
dla tego terenu nie został jeszcze uchwalony. Trwają prace nad tym dokumentem.
Jak się zakończą obecnie nie mogę jednak
odpowiedzieć. O ile wiem, Starosta nie
sprzedał jeszcze żadnych działek w okolicach szpitala.
– Na koniec pytanie o Puszczykowo,
czyli miasto - ogród. Czy mógłby Pan
przyrzec mieszkańcom, że nie przyczyni
się do zburzenia tej koncepcji, że Puszczykowo pozostanie takie, jakie jest?
– Puszczykowo było i będzie wyjątkowe,
jeśli chodzi o swoje położenie i wygląd.
Kto chciałby wycinać zieleń i betonować
miasto? Byłoby to nienormalne. Tutaj
mieszka się rewelacyjnie. Tak jak w poprzedniej kadencji nie uczyniłem niczego,
co można by uznać za niszczenie walorów
Puszczykowa, tak zapewniam, że w przyszłości takich działań również nie będę podejmował, a wręcz przeciwnie będę dążył
do tego, aby Puszczykowo było zadbane
i przyjazne mieszkańcom.

– Czy istnieje jakaś koncepcja, co do
tego budynku w przyszłości? Co w nim
będzie, jeśli mieszkańcy nie zdecydują
się na wykup mieszkań?
– O to proszę zapytać przedstawicieli
spółki, która zarządza hotelem.

– Przyszłością dla Puszczykowa może
też być turystyka, pociąga ona za sobą
rozwój wielu dziedzin gospodarki. Macie też Zakole Warty.
– W budżecie na 2015 r. zabezpieczyliśmy środki na wykonanie koncepcji zagospodarowania brzegu Warty. Chcielibyśmy
całe nabrzeże Warty zagospodarować, ale
prawo wodne niestety w dużym stopniu
ogranicza nasze możliwości. Na Zakolu
wielkich inwestycji też nie można poczynić,
bo jest to teren zalewowy.

– Czy powstanie sala operacyjna, na
którą to (przypomnijmy) Starostwo

– Nie myśli Pan o sprzedaży Zakola?
– Nawet przez myśl mi to nie przeszło.

– Co stanie się z nimi później?
– Na to pytanie może odpowiedzieć tylko właściciel obiektu.

Szanowni Państwo!
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla wszystkich czasem spędzonym w gronie rodzinnym, czasem relaksu i wytchnienia od codziennych spraw i obowiązków. W blasku świec przy
świątecznym stole niech znikną wszelkie waśnie i spory, a wszystkim niech błogosławi Jezus w stajence narodzony. Nowy Rok 2015 niech przyniesie dostatek i pomyślność.
Życzy
Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
Zarząd Osiedla nr 2 Czarnokurz w Mosinie
radna Rady Miejskiej Jolanta Szymczak
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Z Małgorzatą Hempowicz, nową przewodniczącą Rady Miasta Puszczykowa
rozmawia Elżbieta Bylczyńska
– Rzadko można zobaczyć łzy w oczach radnego, a u Pani
je widziałam na pierwszej sesji Rady Miasta , kiedy odczytywano wynik głosowania na stanowisko przewodniczącego
Rady. Wynik, w którym wszyscy radni zagłosowali na Panią.
– Na pewno byłam bardzo wzruszona ale przede wszystkim
zaskoczona. W czasie kampanii i po wyborach zupełnie nie
brałam tego pod uwagę. Tak
wyszło... Daje mi to oczywiście
olbrzymią satysfakcję, działa
mobilizująco i budująco – chce
mi się pracować. To jest chyba normalne dla każdego, że jeśli
czuje się akceptację innych dla swojej osoby, to świadomość
tego dodaje skrzydeł... Bardzo im dziękuję, bo w tych minionych czterech latach różnie bywało. A okazało się, że jednak
odbierano moją postawę i działania pozytywnie i w efekcie obdarzono tak dużym mandatem zaufania. Bardzo mnie to cieszy
i bardzo pomaga, ale także zobowiązuje...

problemem wielu rodzin są także kłopoty z opłaceniem rachunków za media, opał i w tym przypadku wszystkim, spełniajacym
określone prawem kryteria, pomaga Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.
– Do Rady weszła w tej
kadencji pani Elżbieta Bijaczewska, świetny fachowiec
od spraw społecznych.
– Pani Elżbieta ma ogromne
doświadczenie i wiedzę – jest
dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, osobą niezwykle wrażliwą i uczuloną na potrzeby innych.
W obecnej Radzie Miasta będzie przewodniczyć pracom Komisji Spraw Społecznych i wierzę, że radni oddali sprawy pomocy
społecznej w naszym mieście w najlepsze ręce.

Chodzi o całe miasto

– Była Pani dotąd przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta, czy w dalszym ciągu te sprawy będą
Pani bliskie?

– Zależało mi, żeby kontynuować pracę w tej komisji i udało się. Temat szeroko rozumianej opieki i pomocy społecznej
zawsze był mi bliski, odzwierciedleniem tego było głębokie
zaangażowanie prac naszej komisji w rozwiązywanie puszczykowskich problemów. Patrząc z perspektywy całego kraju, to u
nas nie jest aż tak źle, ale główną grupą wymagającą najpilniejszego wsparcia są osoby starsze,osamotnione,często schorowane i to właśnie im trzeba pomóc. Średnia wieku mieszkańców
w Puszczykowie jest jedną z najwyższych w powiecie. Dużym

– Co jako przewodnicząca RM i mieszkanka (od 40 lat)
chciałaby Pani w tej nowej kadencji zrobić dla Puszczykowa?
– Patrząc na poszczególne dziedziny życia, wszystko jest bardzo ważne, nie ma spraw ważnych i ważniejszych. Chciałabym
żeby Puszczykowo tworzyło spójną całość i jedność, rozwijało
się równomiernie, żeby był ład przestrzenny i architektoniczny, żeby nasze wyjątkowe miasto było przyjazne zarówno jego
mieszkańcom, jak i też odwiedzającym nas gościom. Chciałabym, aby rozdział wszelkich dostępnych środków finansowych
i zainteresowanie władz miejskich poszczególnymi rejonami
Puszczykowa dokonywane były sprawiedliwie - Niwka, Puszczykówko, Stare Puszczykowo, centrum wymagają i oczekują takiej
samej troski.
– Burmistrz Balcerek powiedział mi niedawno, że od początku był za tym, żeby w Puszczykowie nie powstawały wielkie, uciążliwe inwestycje, które zakłócałyby życie
mieszkańcom i burzyły ten wyjątkowy ład architektoniczny.
Na Magazynowej udało się zapobiec budowie marketu, natomiast w Puszczykówku (Dworcowa, Solskiego, Moniuszki)
nie ma jeszcze pewności, czy takie wielkopowierzchniowe
sklepy nie powstaną. Sprawa jest skomplikowana, bo nie
ma też planu zagospodarowania przestrzennego dla tego
terenu.
– Tak, jest to w tej chwili jeden z naważniejszych problemów
do rozwiązania. Burmistrz Puszczykowa nie wydał jednemu
z inwestorów, planującemu budowę marketu przy ulicy Moniuszki, zgody na warunki zabudowy. Inwestor odwołał się do
SKO, decyzję Burmistrza uchylono.Pozostaje już tylko droga
sądowa i miejmy nadzieję, że Wojewódzki Sąd Administracyjny
rozstrzygnie sprawę z korzyścią nie tylko dla mieszkańców tej
okolicy, ale także i przyszłości miasta - utrzymania jego wyjątkowego charakteru urbanistycznego jako „miasta-ogrodu”.
– Ale są tam też podobno interesy poszczególnych mieszkańców, którzy chcą budowy marketu.
– Nie mówimy jednak tylko o mieszkańcach tego regionu,
chodzi o całe miasto. Tym bardziej, że powierzchni handlowych przypadających na jednego mieszkańca mamy wystarczająco dużo. Akurat w tej części miasta nie ma żadnego dużego obiektu handlowego, ale sprzeciw budzi projekt
„wciskania” wielkich sieciowych powierzchni handlowych
w sam środek zabudowy jednorodzinnej, willowej. Ludzie
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przeprowadzili się tu z Poznania i z wielu innych części kraju,
bo zauroczyła ich architektura, cisza, spokój i zieleń, a teraz
okazuje się, że mogą mieć za płotem swojej posesji uciążliwe sąsiedztwo w postaci giga-sklepu, do którego dojeżdżają
samochody ciężarowe, spaliny zatruwają powietrze, panuje
hałas i harmider. Bliskość przejazdu kolejowego, wąska ulica
Solskiego, Moniuszki – trudno sobie nawet wyobrazić ruch
samochodowy i dostawczy w tym miejscu... Reakcje obronne
mieszkańców tej pięknej, willowej części Puszczykowa nie powinny nikogo dziwić..
– Można powiedzieć, że będziecie wspierać ich w obronie
przed tymi inwestycjami?
– Tak. Mamy wielu młodych radnych, wykształconych, zangażowanych w sprawy miasta, kreatywnych, chętnych do pracy. Będziemy dążyli do tego, żeby w nowej Radzie wypracować dobre zasady
współpracy w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest Puszczykowo,
o którym można powiedzieć, że jest przyjazne mieszkańcom, środowisku i otaczającej nas naturze. Powołaliśmy Komisję Rozwoju,
której przewodniczy jeden z nowych, młodych radnych – Jakub
Musiał – bardzo dociekliwy i kompetentny prawnik. Priorytetem
dla tej komisji winny być prace nad dokończeniem Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta oraz opracowanie takich
planów zagospodarowania przestrzennego, które uchronią miasto
przed zburzeniem jego architektonicznego ładu.
– Przejdźmy do problemu innych mieszkańców – hotelu
przy szpitalu. Przypomnijmy – w ramach zdobywania fun-

duszy na budowę sali operacyjnej, postanowiono sprzedać
mieszkania w hotelu. Problem polega na tym, ze prawie nikogo na to nie stać, a są tam też matki samotnie wychowujące
dzieci.
– Muszę powiedzieć, że tam gdzie możemy otaczamy te rodziny opieką pomocy społecznej, dofinansowaniami itd. Otrzymują wsparcie na tyle, na ile jest to możliwe. Jest propozycja wykupu, ale mieszkańcy nie mają na to pieniędzy. Mogłaby powstać
tam wspólnota mieszkaniowa, w warunkach oczywiście innych
niż obecne, bo wiemy wszyscy, że budynek jest w złym stanie
technicznym i wymaga remontu. To nie są mieszkania, to pokoje
hotelowe. To bardzo trudny problem, wiem, że były zastrzeżenia
do mojej komisji, że nie zajęliśmy się tym wystarczająco dobrze.
Ale pod względem prawnym nic nie możemy zrobić. A mieszkań komunalnych mamy mało i sporą kolejkę oczekujących na
przydział...Mam nadzieję, że obu stronom- włascicielom hotelu
i jego mieszkańcom- uda się wypracować takie rozwiązanie,
które przynajmniej częściowo zadowoli wszystkich.
– Prywatnie jest Pani żoną i matką, kobietą interesu
i optymistką...
– Tak, mam męża, dorosłą córkę i wnuczkę. Z mężem od 1984
roku prowadzimy własną działalność gospodarczą,a od 22 lat
wspólnie pracujemy we własnej firmie handlowo-transportowej, w branży rolniczej. Choć różnie bywa, czasami jest ciężko,
tak jak i w życiu również, w działalności radnej także, zawsze
staram się patrzeć optymistycznie i dostrzegać jasne strony rzeczywistości i dobro w ludziach.

Niezwykła jednomyślność nowej
Rady Miejskiej Puszczykowa
W

czwartek 27 listopada nowi radni Rady Miejskiej w Puszczykowie zostali zaprzysiężeni. Ślubowanie
złożył także Andrzej Balcerek, dotychczasowy burmistrz miasta, wybrany
w pierwszej turze wyborów samorządowych (uzyskał niecałe 52 proc. głosów). W tajnym głosowaniu nowa Rada
wybrała swojego przewodniczącego,
14 radnych obecnych na sali oddało
14 głosów za wyborem na to stanowisko Małgorzaty Hempowicz. Dotychczasowy przewodniczący i radny poprzednich kadencji – J. Szafarkiewicz
nie uzyskał mandatu w tych wyborach.
Małgorzata Hempowicz z dużym wzruszeniem przyjęła decyzję Rady.
– Jestem niezmiernie wzruszona,
dziękuję za ten ogrom zaufania, postaram się was nie zawieść. Zdaję sobie
sprawę z tego, jaka czeka mnie praca. Obiecuję, że zrobię wszystko, co w
mojej mocy, żeby miasto rozwijało się
i piękniało dla dobra mieszkańców.
Wybrano również zastępcę przewodniczącego. Radni zgłosili trzech kandydatów: na Macieja Krzyżańskiego

w tajnym głosowaniu zagłosowało
trzech radnych, na Agatę Wójcik –
trzech radnych i na Tomasza Potockie-

go – ośmiu. Tym samym Tomasz Potocki
został zastępcą M. Hempowicz.
W punkcie wolne głosy został prze-

informacje
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czytany list, protest mieszkańców Puszczykówka, dotyczący zabudowy wielkopowierzchniowej. Puszczykowianie
nie zgadzają się w dalszym ciągu, aby
powstały tam markety i powierzchnie handlowe oraz zabudowa deweloperska. Zwracając się do burmistrza
mieszkańcy napisali: „Wierzymy, że zabezpieczy Pan Puszczykówko przed tą
inwestycją. Apelujemy, aby nie legalizował Pan zabudowy supermarketów”.
Burmistrz Balcerek odpowiedział:
- Ja także otrzymałem to pismo.
Obiekty, które miałyby powstać przy
Moniuszki, Dworcowej, Solskiego nie
otrzymały warunków zabudowy. Żaden deweloper nie dostał tych warunków, więc obawy zostały rozwiane,
mieszkańcy nie muszą się martwić. Na
wszystkie pytania w liście mieszkańcy
otrzymają pisemną odpowiedź.
(eb)

Sześć dni kadencji nowego burmistrza
Nie było chętnych na stanowisko przewodniZ
czącego komisji rewizyjnej
sześciodniowej pracy w Urzędzie,16 grudnia zdał sprawozdanie burmistrz Jerzy Ryś na III sesji Rady Miejskiej w Mosinie.
– Jestem szósty dzień w pracy, jest jej mnóstwo, tym bardziej,
że sprawuję urząd jednoosobowo, pracuję bez zastępcy, powiedział do radnych. – Do końca roku zrobię obszerne sprawozdanie związane z polityką inwestycyjną. Na razie poznaję Urząd,
po świętach będę przeglądał poszczególne referaty i indywidualnie rozmawiał z pracownikami.

Pensja nowego burmistrza
Na ostatniej sesji radni ustalili wynagrodzenie dla nowego
burmistrza. Z propozycją pozostawienia pensji włodarza na takim samym poziomie wystąpił radny Zbigniew Grygier. Rajcy
jednogłośnie uchwalili, że ma ono wynosić tyle samo, ile zarabiał poprzedni burmistrz – Zofia Springer. Jest to kwota łączna
– 10.920 zł brutto miesięcznie.
Podobnie nie uległy zmianie diety radnych, wynoszą tyle
samo, ile w poprzedniej kadencji, w zależności od funkcji pełnionych w komisji i ilości posiedzeń.

Zaskakująca sytuacja na sesji wystąpiła przy wyborze na stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Mosinie. Żaden z czterech zaproponowanych radnych nie
zgodził się przyjąć tej funkcji. W patowym momencie poproszono o 5 minut przerwy. Praca w tej komisji, jak wcześniej oceniono
była w minionej kadencji bardzo trudna i czasochłonna z uwagi
na wielość skarg i spraw do rozpatrzenia. Niektóre z nich wymagały dużego zaangażowania i wiedzy. Kandydaci nie ukrywali
swoich wątpliwości, powołując się też na brak doświadczenia
i po kolei rezygnowali. Sytuację uratował ostatni kandydat
– M. Kleiber, który po przerwie i naradach w kuluarach zgodził się przyjąć to stanowisko. W tajnym głosowaniu otrzymał
100 procent poparcia radnych, którzy w tajnym głosowaniu jednogłośnie przyznali mu tą funkcję.
Na sesji powołano też do pracy pozostałe komisje stałe Rady
Miejskiej.

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 jakości

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

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

DERATYZACJA
DEZYNSEKCJA
Owadyy
niie
Gryzonie
Kuny
soho24.com.pl
665 048 931

 węgie
węgiel
el przesi
przesiewany
iewany (bez miału)
miałłu) przy
przy dostawie
dostawiie 

 I gatunek bez zanieczyszczeń i miału
 brykiet do kominka REKORD 690 zł
 EKO-GROSZEK od 500 zł
 PELLET, MIAŁ, KOSTKA, ORZECH

transport od
tony gratis!

MIECZEWO

tel. 691 741 743
DIETETYK
Poznañ, ul. Piêkna 4
Poz
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

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Mamy zaszczyt zaoferować Państwu
efektowne kolekcje odzieży damskiej
w odsłonie jesień/zima 2014/2015
znanych polskich producentów skierowane
do szerokiego zakresu wiekowego kobiet.

N
O
W
A

Wiodącymi markami w naszym sklepie są:
DAMEX, DANATELLA OSCARIONI,
RYŁKO, SENSO, KUMI
Kolekcje firmy Damex oraz Danatella Oscarioni,
których sercem są płaszcze,
spełniajace najwyższe europejskie standardy,
to odzwierciedlenie szyku i elegancji
zakorzenionej w ponad 20 letniej historii firmy.
Niezwykła prostota, ponadczasowy minimalizm
oraz doskonałej jakości tkaniny
gwarantują niezapomniany komfort.
Marka Damex oraz Danatella Oscarioni
to gwarancja modnych krojów,
wysokiej jakości materiałów
oraz doskonałego wykończenia.

K
O
L
E
K
C
J
A



SKLEP FIRMOWY
62-051 WIRY
ul. Komornicka 92
tel. 61-8106-789
www.chwirot.pl

DO KOÑCA GRUDNIA
SKLEP FIRMOWY

U nas znajdą Państwo również
damskie bluzki koszulowe oraz wizytowe
marki Senso, której włascicielem
jest znana firma Kastor SA,
sukienki wizytowe oraz całodzienne marki
Damex, Danatella Oscarioni, Ryłko, Kumi,
oraz wiele innych ciekawych produktów
cechujacych się niepowtarzalnością,
wysoką jakością
oraz uwzględniających
najnowsze trendy mody.


Wkrótce kolekcje zostaną wzbogacone
innymi znanymi markami
polskich producentów.
Zapraszamy do sklepu:
Mosina, ul. Krotowskiego 16A/50
(obok Tesco).


czynny:
poniedzia³ek-pi¹tek 10.00-18.00,
sobota 10.00-14.00

LISTOPADOWA SOBOTA z New Puff
– 20% od ceny na metce

BIURO RACHUNKOWE A&C
Agata Cieślik

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM

Mosina, ul. Farbiarska 4
(Pasaż Mosiński)

Oferta dotyczy całej kolekcji,
obowiązuje 29.11.2014 r.

LUBOŃ
UL. KARŁOWICZA 2
TEL. 61 877-66-72
W OFERCIE:

mechaniczne trzepanie
 pranie
 płukanie
 wirowanie
 suszenie



www.czysty-dywan.pl

 księgi handlowe

 podatkowa KPiR
 ewidencja ryczałtu
 rejestry Vat
 deklaracje:
US, ZUS, GUS, PFRON
 pełna obsługa
kadrowo-płacowa
 i inne

Tel. kom. 607141448

W naszych kawiarenkach
skosztujesz wyśmienitej kawy i herbaty
oraz już od października
doładujesz
KARTĘ PEKA
Seredecznie zapraszamy !!!
Caffe Espresso
Dworzec PKP Puszczykówko
oraz Dworzec PKP Mosina
www.facebook.com/kawiarenkiNaDworcach

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

Serducho wali jak młot, płuca pracują
na najwyższych obrotach, tętno rośnie...
Pech po zeszłorocznych Mistrzostwach Europy w Szwajcarii, gdzie Krystyna Jasiczak z Puszczykowa dotarła do
mety na samej obręczy, bez opony i reszty, został przezwyciężony... Niedawno świetnie zakończyła sezon startowy
zdobywając brązowy medal Grand Prix Europy i srebrny
we Francji.
Grand Prix Europy Francja, Toulon 11-12 X 2014
– Toulon przywitał nas deszczem i tradycyjnie już błotem,
opowiada Krystyna Jasiczak.

Trasa – 6100 m. była bardzo trudna technicznie, wymagała
dużych umiejętności kolarskich, doskonałego porozumienia
i współpracy z psem. Start nastąpił na polu z kretowiskami i krowimi ,,plackami”, jak ktoś miał pecha i wjechał kołem w niespodziankę – to wszystko lądowało mu na twarzy... Na szczęście nie
miałam tej przyjemności.
Potem był szybki zakręt po mokrym, śliskim szutrze i leśny
singiel track między drzewami po pochyłym terenie (styczność
opony z podłożem – 50 może 60procent), następnie szybki odcinek kończący się zakrętem 180 stopni i długi szutrowy podjazd ze slalomem między koparką, która utknęła w błocie na
trasie zawodów.
– Kiedy masz nadzieję, że złapiesz oddech po podjeździe –
wita cię błotnista górka o nachyleniu 14 procent i jest tak rozjechana, że niewielu zawodnikom udaje się ją pokonać. To ta
górka w dużej mierze decyduje o medalu. Potem serducho wali
jak młot, płuca pracują na najwyższych obrotach, tętno rośnie,
a my brniemy po miękkim, lepkim podłożu.
Zakręt 90 stopni, dalej przez las i zbawiennie szybki, choć
krótki zjazd.
Kolejny zakręt, w który trzeba się zmieścić, więc rozsądnie wytracam prędkość – mam na liczniku ponad 40 km/h - gałęzie biją
po twarzy, gnam do mety...
Robi to jak trzeba, sunie do mety, małe zjazdy i podjazdy, trochę ucieka tylne koło, ale bez upadku.
– Zbliżam się do finiszu, byle szybciej, a tu przeszkoda typu
głębokie U. Dla mnie bez siły psa nie do pokonania. Spidi robi
to perfekcyjnie, pomaga mi wjechać pokonując przeszkodę
w pełnej prędkości...Jeszcze ostatni singiel track i wyjeżdżamy

z lasu pod mały podjazd do mety. Za chwilę odpoczniemy... Ale
jeszcze na końcu problem z napędem - oblepiony błotem kiepsko przerzuca...
I etap zakończony na III miejscu egzekwo (Francuzi w pomiarze czasu nie mają setnych sekundy i zaokrąglają w górę).
Następnego dnia startuje jako czwarta. Drugi etap musi koniecznie pokonać szybciej, choć wydaje się to niemożliwe, bo
w pierwszym pojechała na maksa. Nie miała ochoty oddać podium.
– Trzeba na zakrętach ,,pourywać” brakujący czas, ale rozsądnie, bo każdy najmniejszy błąd to upadek... – Wszystko idzie dobrze do strefy finiszowej – tam zaklejony łańcuch spada. Pozycję
medalową dosłownie wyszarpują psie pazury – to Spidi wciąga
mnie na metę...
I tak tracę srebro, ale radość brązu jest ogromna, tu na sukces
składa się wiele czynników.
Mistrzostwa Europy 28-30 XI 2014 Lamotte Francja - przygody muszą być...
– Mój wyjazd na ME komplikuje się, w ostatniej chwili dowiaduję się, że ekipa, z którą mam jechać z przyczyn losowych
odwołuje wyjazd. Zawodnik ze Świeradowa Zdroju dysponuje
miejscem dla mnie, psa i sprzętu, a jest tego niemało. Warunkiem jest jednak dotarcie do niego do godz. 20, więc mam cztery godziny.
Da radę, zawsze jak trzeba daje. Syn Kajetan pakuje auto i odwozi mamę do miejsca zbiórki...
– Lamotte wita nas ciepłą pogodą ok. 15 stopni, więc jak na
koniec listopada ciepło, ale jest wilgotno i błotniście.
Trasa 6400 m, w tym dwa km po obiekcie hippicznym z wieloletnimi tradycjami, ewidentnie przygotowane pod publikę,
by mogła obserwować i dopingować na trasie... Trasa szybka,
choć błotnista i trzeba uważać jak zwykle przy zakrętach. Oku-

wydarzenia / informacje
lary ociekają błotem. Przed ukończeniem trasy na hipodromie
nic już nie widzę, ale przezornie mam na kasku zamontowaną
szybkę, więc tylko odsuwam ją do góry i dalszą trasę pokonuję już we właściwych okularach. W lesie jest dużo mniej błota,
a może bardziej gęste i tak mocno nie pryska. Choć jedziemy
na maksa, długie bardzo szybkie proste, trochę korzeni, parę
zakrętów i wpadamy w strefę finiszową na pełnym gazie. Korytarz mety - przysłowiowo ile fabryka dała. Jesteśmy kondycyjnie
przygotowane doskonale. Czekam na rywalki i ich czasy, póki co
wykręciłyśmy najlepszy czas, ale gra toczy się do momentu, aż
nie pojawi się ostatnia zawodniczka
Tylko Rosjanka była szybsza – srebro dla mnie!
Ale radość w teamie i wśród pomocników! Gratulacje, uściski,
jestem wykończona, ale szczęśliwa i oto chodzi - zrobić swoje,
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odpocząć, bo to był start jednoetapowy, nic już nie da się nadrobić.
Teraz pozostały tylko przyjemności – ceremonia dekoracji...
Krystyna Jasiczak zakończyła wraz z psem Spidi jesienny sezon startowy.
Niedługo pomyśli o... przyszłym sezonie, opracuje systematykę treningów, by znowu trafić w szczytową formę na imprezy
międzynarodowe. Syn Kajetan przygotuje jej cały plan treningowy – z ufnością zdaje się w tym na syna...
(red.)
Zawodniczka składa podziękowania dla:
Gabinetu Weterynaryjnego Tadeusza i Jana Blumczyńskich,
Max Bike serwisu rowerowego, firmy Jobdone, Statucki – Karmy.
Fot. M. Paczyńska, R. Pojawa.

Kronika policyjna listopad/grudzień 2014
22 listopada w Mosinie zatrzymano kierującego samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości, który był sprawcą kolizji i oddalił się z miejsca zdarzenia, sprawca nie miał prawa jazdy;
25 listopada policjanci zatrzymali na gorącym uczynku mieszkańca Stęszewa, który miał ze sobą narkotyki – marihuanę;
25 listopada we wsi Daszewice miała miejsce kradzież z włamaniem do domku jednorodzinnego, sprawcy zabrali biżuterię,
pieniądze o wartości 20 tys. zł. Policja szuka sprawców;
26 listopada we wsi Sasinowo nieznani sprawcy podpalili
samochód osobowy marki Skoda Super na prywatnej posesji,
straty wyniosły 130 tys. zł;
27/28 listopada we wsi Pecna miała miejsce kradzież z włamaniem do samochodu osobowego marki Renault Laguna,
straty wyniosły 21 tys. zł;
2 grudnia na targowisku w Mosinie zatrzymano dwie kobiety
z Poznania, które ukradły spodnie wartości 880 zł;

5 grudnia nieznani sprawcy uszkodzili roletę okienną, zewnętrzną o wartości 1000 zł;
7/8 grudnia z prywatnej posesji w Mosinie skradziono samochód osobowy marki Citroen o wartości 37 tys. zł;
8 grudnia miała miejsce kradzież oleju napędowego z maszyny budowlanej na terenie jednej z okolicznych wiosek, straty 500 zł;
6/7 grudnia w nadleśnictwie Babki skradziono 50 szt. choinek o wartości 2075 zł, sprawców szuka Policja;
10 grudnia w Rogalinku doszło do wypadku podczas pracy
z ciągnikiem rolniczym, mężczyzna doznał urazu ręki, znalazł się
w puszczykowskim szpitalu;
12-14 grudnia w Mosinie miała miejsce kradzież z włamaniem do samochodu osobowego marki BMW – straty wyniosły
43 tys. zł. Policja szuka sprawców kradzieży.
(JSZ)
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Z Mosiny na Polską
Stację Antarktyczną (cd.)
- dobiegła końca roczna wyprawa
Mieszkaniec Mosiny - Emil Kasprzyk (rocznik 1985, absolwent Politechniki Poznańskiej – automatyk) jest jednym 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.

P

oczątek października przyniósł nam
nowe wątpliwości. Zima zachowywała się tak, jakby dopiero co przyszła i chciała
zmrozić dookoła wyspę, a my mieliśmy
świadomość, że statek, który ma nas zabrać
ze stacji jest już blisko i trzeba codziennie
monitorować sytuację lodu na zatoce.
Oprócz tego musieliśmy przygotować
wszystko na przybycie nowej zmiany. Mieliśmy wrażenie, że pogoda każdego dnia
chce nam udowodnić, że zima jest jeszcze
w pełni i pokaże pazur, a czas uciekał coraz
szybciej. Na szczęście nie daliśmy się pogodzie i prace powoli, ale szły do przodu.
W okolicach 10 -go pogoda się trochę uspo-

chętnie – niechętnie – zmuszeni zostali
przez paskudną pogodę do pozostania
u nas znacznie dłużej niż planowali. Ale nie
ma tego złego – 19 października obchodziliśmy urodziny Freddiego (komendanta
stacji Ferraz) u nas na polskiej stacji. Dopiero następnego dnia udało się gościom wrócić do siebie.
W tym czasie już wiedzieliśmy, że statek
Polar Pioneer jest gdzieś na Draku, czyli tuż
za rogiem i tylko dni nas dzielą od końca
wyprawy... a pracować było trzeba, dlatego
już następnego dnia udało nam się wyruszyć na ostatni monitoring na Demey'a.
Zrobiliśmy ostatnie porządki w schronie

Polar Pioneer podczas tankowania paliwa

Tak dalekodo Mosiny

koiła, co pozwoliło nam na przygotowanie
sprzętu jeżdżącego. W tym samym czasie
z przeciwległej strony zatoki przypłynęli do
nas goście i udało nam zrealizować z nimi
mały plan. Brazylijczycy przetransportowali swoje skutery śnieżne do nas na stację i znaleźliśmy trochę czasu na wspólne
wyjazdy na stację argentyńską oraz nieco
dłuższy wyjazd na stację chilijską i rosyjską.
Po powrocie mieliśmy małe święto, bo nasz
kierownik wyprawy obchodził urodziny.
Goście, którzy przybyli na tę uroczystość

i wykonaliśmy ostatnie liczenie. Kiedy wróciliśmy na stację , kontynuowaliśmy pakowanie, bo każdy już w jakiś sposób zaczął
to robic. Pomimo ciągłej niewiadomej na
temat biletów powrotnych do domu, trzeba było sobie zaplanować coś, chociaż i tak
nie wiedzieliśmy czy się to uda. No i wtedy
czas już uciekał bardzo szybko. Po kilku
dniach, rankiem zawitał do nas statek. Wiedzieliśmy, że wcześniej byli na LionsRump
z nową grupą, która ma spędzić tam prawie pół roku. Niestety, pogoda na początku

nie była zbyt dobra i statek krążył sobie od
stacji do wyjścia z zatoki. Przeładunek nie
był możliwy przez pierwsze dwa dni. Całe
szczęście, że później pogoda się trochę
uspokoiła. I o dziwo, pojawiły się informacje na temat powrotu, biletów, choć nie
wszystko od razu było jasne i zrozumiałe.
Jednak po krótkich rozmowach telefonicznych udało się nam dojść z Warszawą do porozumienia. No i przeładunek
szedł pełną parą. Umówiliśmy się z nową
ekipą, że nasza 38 Wyprawa obsługuje
wszystkie sprzęty pływające, czyli amfibie oraz Zodiaka. Mnie trafiło się pływanie w Zodiaku. Prace szły początkowo
dość chaotycznie, jednak z każdą godziną na statku było coraz mniej sprzętu
do przeładowania. Niestety, nie udało
się zakończyć, przyszła noc i trzeba było
skończyć. Pływanie w nocy nie było bezpieczne, tym bardziej, że pogoda znowu
się psuła. Następnego dnia rano niestety
znowu nie było można pracować. Czekaliśmy aż do wieczora i już po ciemku
zapadła decyzja, że mamy pływać. Jednak po pierwszym podejściu do statku
odwołaliśmy całą akcję. Zrobiło się bar-
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Na brazylijskiej łódce w drodze na statek

Demey ostatni raz
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dzo niebezpiecznie i do tego widoczność
była bardzo kiepska. Czekaliśmy do rana,
a w międzyczasie zaczęliśmy wymieniać
się z nową wyprawą obowiązkami.
Ja tego dnia na kilka dni trafiłem na statek razem w większością naszych bagaży.
Wraz z ostatnim transportem zszedłem na
ląd i wtedy zauważyliśmy płynącą w naszą
stronę łódkę ze stacji brazylijskiej. Okazało się, że nie mogli porozumieć się z nami
na radiu, bo nikt nie pilnował komunikacji
i przypłynęli pożegnać się z nami ostatecznie. Ich statek Ary Rongel ruszył z Punta
Arenas, co znaczyło, że w ciągu kilku dni
będzie na stacji. Po skończonej pracy usiedliśmy, aby porozmawiać jeszcze z naszymi przyjaciółmi. Niestety, z kierownictwa
nowej wyprawy nikt się nie kwapił, żeby
chociaż się przywitać z nimi... Zadecydowaliśmy też, że tej nocy śpimy na statku
i nazajutrz po południu schodzimy na przekazanie stacji, a później już w drogę. I tak
też zrobiliśmy.
Ale pojawił się problem z transportem,
ponieważ nikt z nowej wyprawy nie kwapił się, aby odstawić nas na statek. Oczywiście skorzystaliśmy z pomocy sąsiadów
z Ameryki Południowej, którzy byli bardzo
zadowoleni, że mogą nas podrzucić, a my
byliśmy bardzo zadowoleni, że możemy
się z nimi w taki sposób pożegnać. Tak też
zrobiliśmy. Po wejściu na statek wszyscy
byliśmy bardzo zmęczeni, ale zrobiliśmy
sobie szybko małe przyjęcie w naszym
gronie, takie na zakończenie wyprawy. Po
nocy statek podpłynął bardzo blisko zbiorników paliwa i zaczęło się przetankowanie
paliwa, które miało trwać do 1 w nocy.
W okolicach godziny 14 zeszliśmy na ląd,
aby przekazać stację. Zjedliśmy wspólny obiad, chwilę posiedzieliśmy, w końcu
przekazaliśmy symboliczny klucz i w rozpoczynającym się załamaniu pogody popłynęliśmy na statek. Po przeładunku wszyscy
byliśmy wymęczeni.
O 1 w nocy, 29 października statek podniósł kotwicę i ruszył. Był to koniec naszego pobytu na stacji. Byliśmy tam dokładnie 364 dni. Spędziliśmy wspaniały rok,
w bardzo dobrym towarzystwie. Wszyscy
z nowej wyprawy byli zaskoczeni naszymi
dobrymi humorami i tym, że nie kłóciliśmy się, że cały czas byliśmy uśmiechnięci,
bo przecież ten rok minął nam naprawdę
bardzo szybko i bardzo dobrze. Teraz czeka nas jeszcze krótka podróż przez cieśninę Drake'a i małe wakacje w Ameryce
Południowej. Spędzimy jeszcze kilka dni
razem. Ostatnim punktem wspólnej wycieczki będzie Ushuaia, najdalej wysunięte
na południe miasto na świecie, znajdujące
się jeszcze w klimacie subpolarnym, ale
o tym następnym razem.
Emil Kasprzyk
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Uległem i jestem zadowolony
Rozmowa z księdzem proboszczem, co wierni dobrze wiedzą, nigdy nie jest śmiertelnie poważna i zasadnicza. Myślałam o tym idąc na plebanię, umówiona z księdzem Edwardem Majką na świąteczną rozmowę. To, że ksiądz proboszcz
potrafi rozbawić rozmówcę z poważną miną (ani jeden mięsień twarzy mu wtedy nie drgnie) to normalna rzecz.
Nie musiałam długo czekać. Włączyłam dyktafon, a ksiądz zwracając się do gospodyni, patrząc na swojego psa – suczkę – mimochodem zauważył: – Proszę nie zamykać drzwi, ona może zostać i słuchać, nic nie powie...
E. Bylczyńska: – Mosińska świątynia
zmieniła się, chciałabym jednak zacząć
od czegoś innego, czego nie widać w innych parafiach. Od trzech lat w naszym
kościele, od poniedziałku do piątku,
o godz. 8.15 odbywa się Msza święta, której inicjatywa pojawiła się trzy lata temu.
Ks. proboszcz Edward Majka: – Wyszła
od jednego z parafian, miała służyć rodzicom, którzy na ósmą zawożą dzieci do szkół.
Takie było założenie, ale praktycznie niewiele z tego wyszło, nie można powiedzieć, że ta
grupa przeważa. Nie mniej jest grono ludzi,
które chodzi na tę właśnie godzinę i to im
odpowiada. A co najlepsze w tym wszystkim
- ja sam, który specjalnie nie widziałem celowości wprowadzania Mszy o takiej godzinie
– uległem i jestem zadowolony. Powiedziałbym nawet, że mam takie reminiscencje
z kaplicy w szpitalu, w podziemiach na Lutyckiej w Poznaniu, gdzie przepracowałem
10 lat. Sentymentalne odniesienie do przeszłości, bo praca w szpitalu była najpiękniejszym okresem w moim życiu...
Kaplica tamta była nieco mniejsza, tam też
był duży spokój... Msza święta inaczej przebiega w takich warunkach, ściślejsza jest
więź z wiernymi, którzy są blisko.
– Msza miała się kojarzyć z rodzicami,
a kojarzy się przede wszystkim z Litanią
do Boga Ojca. Po raz pierwszy spotkałam
się z tą Litanią w Mosinie.
– Tak, nie jest ta modlitwa rozpowszechniona. Msza o 8.15 rozpoczyna całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, co
jest bardzo ważne. Nasza Kaplica Wieczystej
Adoracji była trzynastą, otwartą w diecezji
poznańskiej. Pierwszą, znaną od powojennych czasów była Kaplica Adoracji w Farze
Poznańskiej. Potem nie było takiego trendu
w Kościele, nie powstawały kaplice adoracji
Najświętszego Sakramentu. Zmiany nastąpiły w ciągu ostatnich kilku lat.
Ksiądz Arcybiskup uroczyście we wrześniu
2010 roku poświęcił naszą kaplicę i od tej
pory w ciągu dnia zawsze można tam spotkać człowieka modlącego się (czasem grupy). Do Kaplicy można wejść w ciągu dnia,
choćby na chwilkę, usiąść przed Panem Jezusem i nawet nic nie powiedzieć...
Próbuję wprowadzić taką zasadę i mówię
o tym w ogłoszeniach, żeby ten, kto wchodzi
został do momentu, aż wejdzie następna osoba. Żeby nie zostawiać Pana Jezusa samego.

Oprócz ks. proboszcza na plebani mieszkają te oto psiaki i dwa koty

– Były tam też kradzieże.
– Ważne jest też bezpieczeństwo, bo zdarzyło się, że świecznikami, które tam stały,
kiedy nie było jeszcze okratowania, złodziej
rozbił skrzynki z wotami i zabrał nam ich pokaźną ilość. Straty trudno ocenić, były tam
wyroby ze złota, srebra, perłowe. Nigdy ich
nie odzyskaliśmy.
Chcemy, żeby Kaplica Adoracji była nieustannym źródłem naszego odnawiania.
I żeby każda informacja na ten temat służyła przyciąganiu ludzi do tego miejsca.
Mówię o tym w ogłoszeniach po Mszy, ale
przecież nie słyszą tego ci, którzy do kościoła nie chodzą.
Poza Kaplicą, którą dosyć sprawnie zorganizowaliśmy, poszliśmy potem dalej.
W zeszłym roku 7 grudnia zaczęliśmy remont. Najtrudniejsza była wymiana sieci
elektrycznej. Elektrycy pracowali w nocy,
żeby kurz i hałas w dzień był mniejszy, świątynia normalnie musiała funkcjonować. Było
też malowanie ścian i głębokie szlifowanie
podłogi. Remont trwał dokładnie od 7 grudnia 2013 do 7 grudnia 2014.
– Ten rok był owocny - była tez renowacja od zewnątrz.
– Kościół od wybudowania nie był remontowany. Ściany zewnętrzne – cegły – pozostawiono wtedy, miała być położona jeszcze
na nie elewacja. Pierwszym zleceniem, jakie
dostałem od arcybiskupa, obejmując parafię
było otynkowanie kościoła. Kiedy na pierw-

szej kolędzie zaproponowałem to ludziom
– parafia podzieliła się na dwie części. Jedni
mówili – absolutnie nie, drudzy – tak. Pierwszym chodziło o przyzwyczajenie do widoku
kościoła takiego samego od tylu lat. Nawet
nie wyobrażali sobie zmian. I w zasadzie cegły zostały, mają wygląd bardziej szlachetny,
odzyskały blask.
– Latem tego roku można było oglądać ciekawy widok – na ścianach kościoła, bardzo wysoko wisieli ludzie i dłubali
ręcznie w cegłach...
– Sam nie dowierzałem, że poradzą sobie
z tym zadaniem z wiszącej pozycji. Miałem
takiego architekta, który upierał się, że powinny być rusztowania. Wykonawca z kolei
– Sławomir Rozmiarek, twierdził, że robił
już ze swoją ekipą podobne remonty we
wschodniej części Polski i zrobi to bez rusztowania. Nie miał jeszcze okazji robić takiej
renowacji w Wielkopolsce, poza budynkiem zakładów ziemniaczanych w Luboniu.
Z rusztowania, tłumaczył mi pan Sławomir,
inaczej takie prace wychodzą.
Na próbę zrobili najpierw budynek wikariatu, potem oddałem im kościół. Efekt
jest bardzo dobry, a trzeba pamiętać, że
kościół budowano z myślą, że cegła zewnętrzna będzie pokryta kiedyś tynkiem.
Poza tym ekipa remontowa była naprawdę
dobra we wszystkich sprawach, poradziła
sobie także z demontażem i ponownym
zamontowaniem zegara na wieży kościel-
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nej. W pakiecie robót założyli dodatkową
warstwę szyb zbrojonych w witraż nad
wejściem głównym do kościoła, w celu
poprawienia estetyki i warunków termicznych dla organów.
– Czy kościół mosiński opustoszał,
mam na myśli liczbę wiernych, patrząc
z perspektywy lat?
– Liczymy wiernych dwa razy w roku na
zlecenie jednego z wydziałów KUL w Lublinie, liczba wiernych regularnie uczęszczających na Msze święte pozostaje na stałym
poziomie. Jest to ok.30 procent ogółu parafian.
– Mamy tutaj aktywne katolickie ruchy
młodzieżowe.
– Tak i chwała im za to. Mamy wiele grup
np. KSM, grupa Taize, zespoły dziecięce
i młodzieżowe, SKC, Grupa misyjna, Wspólnota Nowej Ewangelizacji, w których młodzież się udziela. Zachęcamy innych do
zaangażowania się w te kręgi. Każdy może
znaleźć coś dla siebie.
– Jak długo posługuje Ksiądz w Mosinie?
– ...Najstarsi nie pamiętają. Kiedyś słyszałem jak starszą panią, ponad osiemdziesięcioletnią, jacyś turyści przy krzyżu zapytali
– jak długo jest tutaj ksiądz proboszcz.
A ona odpowiedziała: – Panowie, ja już nie
pamiętam.
Więc jak ona nie pamięta, to muszę tu być
długo...
W lipcu minęło 18 lat. Rozpocząłem pracę
w Mosinie 1 lipca 1996 roku po przejściu na
emeryturę mojego poprzednika, ks. Bernarda Kusa.
– Jak wygląda Boże Narodzenie na plebani Księdza Proboszcza?
– Razem z wikariuszami spożywam Wigilię, czasem zapraszam kogoś, kto jest samotny...
– Nie wyjeżdża Ksiądz do rodziny?
– Święta zawsze tu spędzam, według
zadania wyznaczonego przez Opatrzność
Bożą i dekretu biskupa.

– Potrawy wigilijne są tradycyjne?
– Zasadniczo tak, choć brakuje mi tylko
żurku postnego z domu rodzinnego, który
robiła moja mama...
– Boże Narodzenie, Nowy Rok 2015.
– Życzę wszystkim wiele dobra, Łask Bożych, ufnego skorzystania z daru sakramen-

tu pojednania i daru chleba eucharystycznego (Betlejem to inaczej Dom Chleba!!!)
i zdrowia...
O ciekawej drodze życia księdza Edwarda Majki możemy się dowiedzieć więcej na
stronie internetowej: www.cdew.pl – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan.

DYPLOMOWANY

Oferuję:

DIETETYK

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

Beata Banaszyńska
mgr. dietetyki i biologii molekularnej

Informacja i rejestracja:
Wielkopolskie Centrum Medyczne
ESKULAP – PREMIUM
ul. Wawrzyniaka 13
tel. 888 999 699
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Reportaż ten powstał dzięki Monice Kujawskiej – prezes Stowarzyszenia Rozdaj Siebie w Mosinie

Myślą, że jestem wariat
Mieszkają w małej wsi, kilkanaście kilometrów od Mosiny. W warunkach, które zaraz przedstawię, bo brakuje mi słów
na ich określenie...
Zdjęcia zrobić nie mogę, bo boją się
rozpoznania i złej ludzkiej woli. Boją się,
że stracą dzieci...

W

chodzimy do sieni starego domu.
Podłoga to wyłupany, nierówny
beton, odrapane ściany z plamami wilgoci.
Zapach stęchlizny i niesamowity ziąb.
Z kuchni wysypują się maluchy w samych skarpetkach i stają zaciekawione
w drzwiach, zaglądając do paczek w otwartym bagażniku samochodu. Na początek
wyciągamy karton mleka Łaciate, chwyta
je kilkuletnia dziewczynka i biegnie z pakunkiem do kuchni. Potem zobaczymy ten
karton w jej łóżeczku, przerobiony na domek dla lalek...
Po lewej stronie, pod schodami, w ciemnym, zawilgoconym kącie stoi przykryte
wiadro. Jak się później okaże jest to WC dla
całej rodziny...
Ojciec kilka razy dziennie wynosi to wiadro z domu i wylewa zawartość na pole
sąsiada...
Musi sąsiadowi zapłacić za to 10 zł miesięcznie...
Z pomocą kilku par dziecięcych rączek
szybko wyładowujemy paczki z jedzeniem
(makaron, pieczywo, mąka, kasze, itp.),
owoce, pampersy, środki czystości, trochę
ubrań używanych.
Można już zamknąć główne drzwi domu,
zgarnąć dzieci i ochronić je przed lodowatym powietrzem. Wchodzimy do kuchni.
Tuż przy drzwiach stoi „koza”, metalowy
piecyk na węgiel, który mocno grzeje. Dzieci wiedzą, że należy przechodzić ostrożnie,
bo można się sparzyć. A nie jest to łatwe
w przejściu o szerokości niecałego metra,
jeśli naraz wbiega ich kilkoro.
Kuchnia jest niewielka.
Musi się tu zmieścić duża lodówka (z darów) i stara wanna, trochę szafek.
Tutaj się gotuje, spożywa posiłki, kąpie.
Jednym słowem łazienka, kuchnia, jadalnia,
kotłownia I tutaj ojciec bawi się z dziećmi,
podrzucając je kolejno do góry, kiedy przy
herbacie rozmawiam z matką.
– Kiedy pierwszy raz pani Agnieszka poprosiła mnie przez telefon tylko o chleb

Dzieci z ojcem (północna Polska)

i mleko byłam zdruzgotana. Wiedzieliśmy
już, że ta rodzina z siedmiorgiem dzieci ma
bardzo trudną sytuację, ale jakoś trudno
było sobie wyobrazić, że w domu nie ma co
jeść, mówi Monika Kujawska.
Zostawia nas teraz z najmłodszymi dziećmi, starsze zabiera i idzie z nimi do sąsiadki.
Tam będą jak zwykle odrabiać razem lekcje.
Nasuwa się pytanie o pomoc ze strony
państwa. Ta pomoc jest, miejscowy OPS
zajmuje się rodziną zgodnie z przepisami.
Jest zasiłek, pomoc socjalna. Ale jest coś
jeszcze. Złe ludzkie języki. Tego boją się najbardziej. Twierdzą, ze ludzie ze wsi, sąsiedzi zazdrośni o to, że „tyle paczek i darów”
otrzymują, donoszą do OPS, że są rodziną
patologiczną, że ojciec się nad nimi znęca.
I boją się w efekcie, że państwo odbierze im
dzieci.
Ojciec – Piotr
Siedzi z najmłodszym synem na kolanach. Rozmawiamy. Nagle jego ciałem
wstrząsa potężny zryw, podskakuje a z ust
wydobywa się niekontrolowany krzyk. To
ten objaw poważnej choroby małżeństwo
podaje jako powód do donosów ze strony
sąsiadów. Rzeczywiście, nie znając sytuacji,
z boku można by powiedzieć, że jest agresywny, bo krzyczy nagle i bardzo głośno.
– Oboje pochodzimy z patologicznej rodziny, mówi Piotr. – To się za nami ciągnie

jak przekleństwo. – Nasi rodzice pili i wszyscy o tym wiedzieli. Ale my nie jesteśmy
alkoholikami. Moje krzyki i ruchy ludziom
przeszkadzają, śmieją się ze mnie, a dzieci we wsi mnie przedrzeźniają. Ciężko mi
znaleźć przez to pracę, myślą, że jestem
wariat. Moje niekontrolowane krzyki biorą
za przemoc. Chciałbym jak każdy człowiek
normalnie żyć i funkcjonować. Ci, którzy
rozumieją są ok. Najgorsi są ci, którym to
przeszkadza.
Jakbym chciał ten odruch stłumić, muszę
wybuchnąć. Najgorzej jest po wysiłku fizycznym, wtedy to się nasila. Kiedy śpię jest
dobrze, ale jak tylko się przebudzę, wszystko się zaczyna. Renty nie dostałem, bo podobno jestem zdrowy.
Kilka lat temu Piotr spadł w pracy z rusztowania, z wysokości drugiego piętra.
Poważnie uszkodził kręgosłup. Pracował
na czarno, pracodawca co prawda pokrył
koszty leczenia, ale na tym koniec.
– Z pomocy Stowarzyszenia Rozdaj Siebie korzystamy kilka lat. Ludzie nam tego
zazdroszczą i musimy się w Opiece tłumaczyć, że nie dostajemy pieniędzy. Chodzi
o to, że możemy przekroczyć kwotę, która
uprawnia do pomocy ze strony państwa.
Jak my możemy przekroczyć? Ja pracuję
dorywczo, mamy siedmioro dzieci. Dzisiaj
nawet pytali mnie w Opiece o wartość tych
paczek. To co, ja mam policzyć wartość tych
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makaronów, kasz, mleka, chleba i podawać
im do Opieki? To jakieś szaleństwo!
Tak, to szaleństwo, jeśliby miało
w Polsce dojść do wyceny darów
ludzkich serc i włączenia ich w politykę
pomocy rodzinie.
Tego właśnie boją się takie rodziny, że
funkcjonując dzięki pomocy ludzi dobrej
woli zapłacą za to wysoką cenę... Ta konkretna rodzina, której nie mogę ujawnić,
bo żyjemy w „państwie prawa” ma teraz
dodatkowy problem: „państwo prawa”
może im zabrać dzieci. I dać do rodziny zastępczej, której na każde wypłaci po 1000
zł miesięcznie. Gdyby rodzicom wypłacić
tą kwotę nie trzeba byłoby wielu dzieciom
w Polsce robić straszliwej krzywdy. Ale państwo wie lepiej, urzędnik też...
Marzenie Piotra? Mieszkanie i praca.
– Uwolnić się od tej opieki społecznej
i żyć normalnie. Pracować i samemu
utrzymywać rodzinę. Żeby dzieciom nie
dokuczano w szkole z powodu biedy, żeby
miały warunki do nauki...
Mieszkaniem dla tej 9-osobowej rodziny są dwa pokoje z kuchnią, razem około
37 metrów kwadratowych, ogrzewane starym piecem kaflowym. W jednym pokoiku
stoi kilka łóżek, w tym piętrowe, odsunięte
od ściany, na której od podłogi do sufitu
kwitnie grzyb...
Tutaj stoi też małe biurko 13 letniej Pauliny, która ze łzami w oczach wyznaje, że
nie może się skupić na angielskim, nic
nie wchodzi jej do głowy, a pani w szkole
na pewno ją odpowiednio oceni. Wokół
dziewczynki stoi wianuszek rodzeństwa,
usiłujący jej wyrwać z ręki szkolne przedmioty... Matka martwi się bardzo o Paulinę, przestała jeść, jest smutna, zamknięta
w sobie.

Zdjęcie podobnej rodziny z Pomorza, którą kilka lat temu opisałam w reportażu. Te dzieci niczego nie udają,
kochają się i nie wyobrażają sobie życia bez siebie i rodziców.

W drugim, podobnym wielkością pokoju
tradycyjnie – wersalka (dwie), ława telewizor, segment. Kiedy siadamy, dzieci, żeby
przejść przeciskają się wokół naszych kolan.
Mama – Agnieszka to kapitalny widok.
Siedzi z najmłodszymi pod pachami. Jedną
piersią karmi rocznego synka, drugą dwuletniego. Dzieci łypią oczkami zachłannie
ssąc pierś.
To jest widok i powód, żeby zabrać matce dzieci...

na wsi nie ma perspektyw, ani dla nich, ani
dla nas. Tutaj ludzie o skibkę chleba oczy
by wydrapali.
Na koniec czytam podsunięte przez
dzieci kolorowe karteczki z rysunkami – codziennie powstają nowe, przypinają je magnesem do lodówki:

Agnieszka
– Moje marzenie to praca i większe
mieszkanie, nie tutaj na wsi, w mieście.
Tu nie ma żadnego autobusu, do szkoły
4 kilometry dzieci jeżdżą na rowerze.
Chciałabym, żeby mogły się dobrze uczyć,

Elżbieta Bylczyńska
PS
Tej rodzinie przyda się dosłownie wszys
tko... Kontakt – Stowarzyszenie Rozdaj Siebie, Mosina, ul Wawrzyniaka 13 (budynek
Eskulap), tel. 510 697 056.

– Kochamy mamę i tatę
– Bardzo was kochamy
– Kochana mamo i tato...

Na III sesję RM w Mosinie przybył radny Sejmiku Wojewódzkiego

S

woje wsparcie mosińskim włodarzom jako radny zaoferował
wybrany niedawno do Sejmiku Wojewódzkiego Bartłomiej Wróblewski
(PiS), prawnik z wykształcenia, konstytucjonalista, członek Komisji Budżetowej. Specjalizuje się m. in. w sprawach
samorządu terytorialnego. Zaoferował
mosińskim władzom i radnym pomoc. Obiecał dołożyć wszelkich starań
w rozwiązywaniu mosińskich problemów, zgłaszanych mu w przyszłości
przez radnych i burmistrza.
Przy okazji podajemy adres mailowy
radnego: bwroblewski@swps.edu.pl
(red.)
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Niniejszym informujemy, że można już oglądać prace Marii Jaśkiewicz wyeksponowane w jej domu,
przy ul. Sowinieckiej 2 w Mosinie. Maria Jaśkiewicz jest jednym
z niewielu polskich pozłotników,
maluje, tworzy, odnawia stare zabytkowe sprzęty, dorabia piękne
ramy do obrazów, tworzy płaskorzeźby. Dwadzieścia lat temu razem z krakowskim pozłotnikiem
odnowiła pozłacaną kopułę cerkwi barokowej Wniebowstąpienia Pańskiego w Petersburgu,
zaproszona po dwustu latach jej
istnienia. Praca ta została wysoko
oceniona przez międzynarodowe
gremium specjalistów.

informacje
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Ryby czekają na święta
N

ie było wielkiego ruchu na mosińskim targowisku tydzień
przed Wigilią.
Jedynym handlującym, który nie narzekał był sprzedawca
świeżych choinek. Jak na tak wczesny okres sprzedał ich sporo.
Ale jak sam zauważył, w życiu na co dzień jest po prostu optymistą.
Gospodarz sprzedający swoje płody rolne uważa, że handel to
żaden, jeśli trzeba towar ładować z powrotem do samochodu...
Nie szły za bardzo ryby, a karpie, jak ktoś stwierdził, czekają
chyba na święta.
Nic nie działo się też na Zielonym Ryneczku. Zanim powstał,
handlarze handlujący na targowisku spodziewali się, że może
wyrosnąć tam dla nich konkurencja. Teraz twierdzą, że powstał
niepotrzebnie.
(BJ)

Czy zastępcy byłego burmistrza pracują
jeszcze w urzędzie?
Niemałe emocje wśród mieszkańców, na jednym z blogów
internetowych, budzą wpisy na temat stanowisk zastępców
byłego burmistrza.
Na sesji RM autor bloga, radny Łukasz Kasprowicz zadał
burmistrzowi pytanie, czy przewiduje wysłanie pisma do ZUS
w sprawie zwolnień lekarskich, na których obecnie przebywają
zastępcy byłego burmistrza Mosiny i skontrolowanie ich prawdziwości. Burmistrz Jerzy Ryś odpowiedział: – Nie zastanawiamy
się nad taką kontrolą. Jedno z wysłanych wypowiedzeń zostało
już podjęte.
Czy nie jest to przeszkodą w zatrudnieniu nowego zastępcy –
Przemysława Mielocha?
W tej sprawie na sesji wypowiedziała się też Skarbnik Gminy
– Julia Olejniczak:
– Jeśli chodzi o odwołanie zastępców z funkcji można to zrobić nawet w czasie trwania zwolnienia lekarskiego. Odwołania
z funkcji zastępcy burmistrza zostały już panom W. Krzyżanowskiemu i S. Ratajczakowi wysłane. Te odwołania będą skuteczne
w momencie zapoznania się z ich treścią, czyli z potwierdzeniem odbioru. Z datą, z jaką do nas wrócą, z tym dniem datuje

się odwołanie z pracy. W tym momencie można też zatrudnić
nowego zastępcę.
Teraz burmistrz pracuje sam, bo musi.
W przypadku powołania, nie umowy o pracę, jest to stosunek
pracy najmniej chroniony, ponieważ pracownika zatrudnionego na umowę o pracę nie wolno zwolnić w czasie zwolnienia
lekarskiego, czyli choroby. Natomiast w przypadku powołania
– burmistrz powołuje swoich zastępców – można ich odwołać z funkcji nawet w czasie usprawiedliwionej nieobecności
w pracy. A więc stanowisko traci się z dniem dostarczenia aktu,
zwierającego oświadczenie o odwołaniu. W przypadku zastępcy burmistrza gminy mowa tu jest o zarządzeniach wydanych
przez burmistrza. Akt odwołania jest oświadczeniem woli, staje
się skuteczny w momencie dotarcia do osoby odwoływanej.
Natomiast w przypadku nie odebrania przesyłki oświadczenie
woli o odwołaniu staje się skuteczne po upływie terminu
drugiego awiza.
Informujemy mieszkańców, że nie jest prawdą jakoby byli
zastępcy burmistrza poprzez przebywanie na zwolnieniu byli
przez następne miesiące nieusuwalni.
(eb)
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To jest już wyższa szkoła jazdy
Chodzi o to, że w obrazie wszystko musi do siebie pasować – jak w krzyżówce.
Z dzieła musi paść hasło, każdy artysta chce poprzez swoją pracę coś powiedzieć...
Stoimy przed pracą pt. „Basia”. Dziewczynka ukucnęła w zbożu w pełni lata
i z filuterną minką wygląda z kłosów, jakby chciała zawołać: Kto mnie tutaj znajdzie?
– Ten widok będę pamiętać zawsze – to był piękny czas - lato, zieleń, słońce, radość
i wnuczka w pszenicy. Bo, proszę pani, w życiu piękne są tylko krótkie chwile...

M

arię Silską odwiedzam w domu,
w Pecnej. W pracowni jest przytulnie i ciepło, u schyłku dnia w kominku trzaska ogień. Na ścianach w kolorze
czerwonego wina (jak w Louwrze) wisi
wiele obrazów. Są przepiękne...
Co jej każe malować? Dlaczego tak zachwyca się pięknem?
- Kiedy byłam dzieckiem ojciec zabierał
mnie do różnych muzeów, było to wielkie
przeżycie, opowiada artystka. – Po szkole

podstawowej miałam iść do liceum plastycznego. Nie udało się. Rodzice mieli
inne plany.
Zaczęła malować 35 lat temu w Poznaniu, gdzie mieszkała na osiedlu Kosmonautów. Uczyła się warsztatu, kopiując
dzieła znanych malarzy. Potem były plenery – bardzo inspirujące i działalność
w wielu twórczych stowarzyszeniach.
– Dwadzieścia pięć lat temu założyliśmy Związek Artystów Plastyków. Stał się
cud – można było już kupować farby nie
tylko na legitymacje związkowe.
Przez lata jej prace trafiały do wielu krajów, znajdują się m. in. w Afryce, Niemczech, Francji.
– Praca nad obrazem to inny stan świadomości, kiedy wychodzi z nas ten drugi,

lepszy człowiek i to jest piękne, dlatego warto tworzyć. Podziwiam muzykę,
śpiew, co pomaga mi w pracy. Chcę, żeby
mój obraz tak zadziałał na duszę człowieka (może jestem nieskromna), jak
czysty dźwięk, żeby wywołał dreszcz jak
najpiękniejsza muzyka, żeby człowiek go
poczuł... I żeby moje kolory były tak czyste, jak dźwięki w najlepszej muzyce.
Młodo owdowiała, sama wychowała
dwie córki. Były to trudne czasy.

– Chciałam malować, ale zawsze brakowało pieniędzy na blejtramy czy farby.
Z firan lnianych i starych obrusów robiłam blejtramy. Materiały malarskie można było kupować tylko na legitymację.
W końcu jednak nadszedł czas, że bez
reszty poświęciła się twórczości. Znajomi
jej pomagali, dostała pracownię od spółdzielni mieszkaniowej w Poznaniu.
Obrazy malarki zaczęły zdobywać
popularność, uczestniczyła w różnych
wystawach. Było ich naprawdę sporo.
Trudno dzisiaj byłoby zliczyć ile ich namalowała, o niektórych zapomniała zupełnie. Przypomina to pewna historia.
– Kiedyś pojechałam z koleżanką na Zamek w Książu, gdzie były prezentowane
moje prace. Wcześniej jednak pojecha-

łyśmy odwiedzić znajomych mieszkających w okolicy. Wchodzimy do ich domu,
na ścianie dostrzegam obraz, który przykuwa moją uwagę. Bardzo ciepły, o pięknych barwach. Martwa natura – różowe
piwonie. Poczułam zaciekawienie i pewien niepokój, nie wytrzymałam, podeszłam bliżej, w narożniku widniał podpis
M. Silska... to był bardzo wzruszający moment.
Ale są też obrazy, które nie do końca
oddają myśli i wizje artystki. Podobnie
jest z pisaniem pamiętników.
– Cofając się w czasie odkrywamy się
od nowa. Jak podczas czytania pamiętnika z odległych czasów, tak oglądając
dawny obraz dowiadujemy się o sobie
czegoś całkiem nowego. Jeden człowiek
maluje, drugi śpiewa, trzeci pisze...
Jej prace docenia prof. Berdyszak na
Salonie Wielkopolskim. Co roku artyści
z całej Polski przesyłają swoje obrazy
z nadzieją prezentacji na tej właśnie,
uznanej wystawie zbiorowej. Nie wszystkim jednak dane jest tam zaistnieć.
Nad czym teraz pracuje malarka w Pecnej? – Są to abstrakcje. Kiedyś kopiowałam, żeby nauczyć się malować, często
malowałam w plenerze, fascynując się
pejzażami Polski. Teraz tworzę abstrakcje
inspirowane przede wszystkim muzyką.
Chciałabym namalować duży cykl, oddający to, co czuję w duszy pod wpływem
muzyki klasyków. Bach – ma zupełnie
inne barwy niż jazz. Chociaż i ten drugi
gatunek muzyczny niesie sporo emocji,
frywolności i improwizacji. Pozwala na
większe rozluźnienie, poszukiwanie i eksperymentowanie z kolorami na palecie
barw.
Stoimy przed pracą z cyklu abstrakcje
(na zdjęciu), widać saksofon, pianino...
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Ktoś, kto zna się na tym, po prostu od
razu czyta obraz...
– To jest już wyższa szkoła jazdy, śmieje się artystka. – Jakby porównać pop do
muzyki Pendereckiego. Czasem o abstrakcjach mówi się: mazaje. Ale to nie jest
prawda. Abstrakcja jest trudna, przemawia raczej do ludzi sztuki, którzy się na
niej znają.
Pani Maria wyznaje, że nadszedł czas,
kiedy musi się odważyć i robić to, co w
niej drzemie od wielu lat.
Przyjdzie głupi i kupi?
Jest oburzona napływem do Polski
chińszczyzny, nazywanej, o zgrozo, u nas
sztuką.
– Całymi kontenerami są przywożone
i wciskane naiwnym odbiorcom wydruki
komputerowe tzw. sztuki. To nie jest wcale sztuka i nie powinna zajmować miejsca
tej prawdziwej. Nie ma ona żadnej wartości (no, może wartość ceraty), sprowadzamy po prostu śmiecie, które rywalizują
z pracami autorskimi. W jednej z dużych
poznańskich galerii widziałam te „dzieła”

bez podpisu, często w plastikowych ramkach. Osoby za to odpowiedzialne nie
znają chyba prawdziwej sztuki. Napisali-

Maria Silska, malarka mieszkająca w Pecnej w tym roku obchodzi 35-lecie pracy twórczej
W roku 1990 była jedną z założycieli Związku Artystów Plastyków. Uprawia malarstwo sztalugowe. Pejzaże, portrety, martwe natury to tematy, które najczęściej realizuje. Brała udział
w kilkudziesięciu wystawach w kraju i poza granicami. Miała
kilkanaście wystaw indywidualnych m.in. w Poznaniu, Pile, na
Zamku w Książu, Hamburgu, Berlinie, Warszawie. Jest laureatką
wielu nagród (Salon Wielkopolski).
Podczas wieloletniej pracy twórczej doceniono jej wkład
w kulturę i w 2007 r. otrzymała brązowy Krzyż Zasługi przyznawany przez Prezydenta RP. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i poza granicami.
Tylko w 2013 r. prace Marii Silskiej można było oglądać

śmy do premiera z prośbą o reakcję. Nasz
list pozostał niestety bez odpowiedzi...
Elżbieta Bylczyńska

w Człopie, Żychlinie, Pile, Komornikach, Toruniu, Poznaniu, Kórniku, Niemierzycach, Sierakowie i w jej pracowni w Pecnej. Od
początku roku 2014 odbyły się wystawy w Stęszewie, Komornikach, Łęczycy, kilka w Poznaniu (w tym dwie z cyklu „Robinsonada”).
W ubiegłych latach brała udział w zbiorowych wystawach
w Szwajcarii, Pile, Poznaniu, Czarnkowie, Człopie, w Muzeum
Ziemi Średzkiej, w Muzeum Regionalnym w Stęszewie oraz
w indywidualnych, w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza”
w murowanej Goślinie i w Domu Kultury na Skarpie w Poznaniu,
W Ośrodku Kultury w Sierakowie, w „Zagrodzie Bamberskiej”
w Poznaniu. Jej obrazy można było zobaczyć także w Muzeum
w Śremie i w Domu Kultury „Słońce” w Poznaniu, gdzie trwały
prezentacje zbiorowe Związku Artystów Plastyków.

„Przyjechała nędza ze Swarzędza”
– Wiesz, ja tam z Mosiny nie jestem, bo
urodziłem się w Bolesławcu (koło Mosiny), ale przecież tutaj cały czas się kręcę,
tutaj mam swoją pracę. Mnie się wydaje,
że to jest od tego jak ktoś się ubierze nie
tak i coś ma nie rychtyk, mówiąc po naszemu. To znaczy zawsze wtedy, gdy coś
takiemu gościowi wyraźnie nie pasuje
przy stroju, czyli we wyglądzie. A może
być nawet nie z tej parafii, a to kapelusz
jak na strachu na wróble bez fasonu, albo
buty zaniedbane. Tej, nawet włosy mogą
być przyczyną, uczesane nienormalnie,
powiedzmy niechlujne, przetłuszczone
i nieapetyczne. Jestem pewien, że na
pewno o to chodziło, gdy kogoś nazywaliśmy elegantem z Mosiny. Czy dzisiaj

jeszcze się tak mówi? Nie wiem, chyba tak,
ale bardziej na wesoło i traci jak gdyby
moc, mało jest prześmiewcze, bo dzisiaj
widać wyraźnie, że ludzie o siebie dbają,
starając się jakoś wyglądać przebywając
poza domem. A skąd się wzięło? Raczej
po wojnie, tak myślę, ale tej ostatniej.
W pociągu się tak mówiło, kiedy dojeżdżałem do szkoły do Poznania, często
można było usłyszeć takie zdawkowe
określenie, kiedy chciałeś komuś złośliwie zwrócić uwagę. Wtedy pamiętam,
że tak mówiliśmy i stąd się to wzięło.
No bo skąd? Czekaj, czekaj. Dokładnie
na dzisiaj nic więcej nie wiem, ale kiedy
wrócę do domu, to sprawdzę w książce
o przysłowiach polskich. Na drugi dzień

po południu kolega przywiózł książkę
„Na wszystko jest przysłowie” Stanisława
Świrko z 1979 roku, a w niej na stronie 184
w układzie tematycznym „Wielkopolska”:
„...Elegant z Mosiny” – XIX wiek,
inne, np.:
– Wielkopolanin nie schyla się
do cudzych kolan,
– Przyjechała nędza ze Swarzędza.
Roman Czeski
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Porady dietetyczne pod redakcją Beaty Banaszyńskiej

Święta ze smakiem bez dodatkowych kilogramów
Nieodłącznym elementem świąt jest stół zastawiony smakowitymi potrawami. Oddając się przyjemności jedzenia niecodziennych potraw, bardzo łatwo przekroczyć granicę między
najedzeniem a przejedzeniem, a wtedy doskonały nastrój zastępują ospałość, znużenie, bóle brzucha, wzdęcia czy mdłości.
Objawy te są tym bardziej nieprzyjemne, jeśli w świątecznym
menu dominowały dania tłuste i ciężkie. Aby uniknąć przejedzenia oprócz zachowania umiaru przy stole, ważne jest zadbanie o świąteczne menu. Tradycyjne potrawy wigilijne mogą być
znacznie mniej kaloryczne i lżejsze. Wystarczy odpowiednio je
przyrządzić.

g tłuszczu. Zwolennicy lekkiej kuchni mogą przyrządzić śledzie
w śmietanie w wersji „light”, przyrządzając sos z jogurtu, ewentualnie z mieszaniny śmietany z jogurtem.

Postna kolacja
Jednak dania te, choć postne, wcale nie są niskokaloryczne,
a co więcej smażone ryby i bigosy, to potrawy ciężkostrawne.
Jeśli przedobrzymy z ich ilością niewątpliwie odczujemy efekty przejedzenia, a wskazówka na wadze drgnie w prawą stronę. Jest na to sposób, można pokusić się o odchudzenie dań
i uczynienie ich bardziej lekkostrawnymi dla naszego żołądka.

Kutia
Przygotowując kluski z makiem lepiej zrezygnować z masła,
sam miód i bakalie już wystarczająco zadbają o smak potrawy.

Barszcz czy grzybowa?
Czysty barszcz jest mało kaloryczny (jedna szklanka to około 50 kcal), jednak po dodaniu uszek z kapustą i grzybami, kaloryczność zupy jest znacznie większa (każde uszko z kapustą
i grzybami to średnio 20 kcal). Aby uniknąć nadmiaru kalorii
spróbujmy zadowolić się mniejszą porcją uszek. Alternatywnie
zamiast barszczu na stole wigilijnym pojawia się również zupa
grzybowa. Jej kaloryczność będzie niska pod warunkiem, że
nie dodamy do niej śmietany. Zamiast śmietany do zabielania
zupy zdecydowanie lepiej użyć chudego mleka lub jogurtu.
A może w ogóle zrezygnować z zabielania? – W końcu według
najstarszych receptur postnej zupy grzybowej nie zabielało się.

Kompot z suszu bez cukru
Kompot z suszonych owoców korzystnie wpływa na trawienie
– między innymi tym tłumaczona jest tradycja podawania go do
świątecznej wieczerzy. Trzeba jednak pamiętać, że oprócz dobroczynnego błonnika naój ten dostarcza również sporo węglowodanów. Aby uniknąć zbędnych kalorii, najprościej będzie
zrezygnować z dodatku cukru. Alternatywnie zamiast cukru do
osłodzenia kompotu możemy użyć ekstraktu ze stewii. Dodatkowo możną pić wodę, która przyspiesza metabolizm i oczyszcza organizm z toksyn. Warto zrezygnować z gazowanych napojów, gdyż każda szklanka zawiera tyle cukrów, co spory kawałek
ciasta.

Karp z piekarnika
Zamiast ciężkiej ryby smażonej w panierce lepiej podać na
stół rybę gotowaną na parze, pieczoną w ziołach w piekarniku,
czy przygotowaną w galarecie. Smażony karp to jedna z najbardziej kalorycznych i tłustych świątecznych potraw. Przyczyną
jest olej, który panierka chłonie podczas smażenia. Natomiast
sama ryba jest chuda – 100 g mięsa karpia to 110 kcal i 4,2 g
tłuszczu.

Zdrowa sałatka jarzynowa
Sałatka jarzynowa to jedna z najpopularniejszych potraw podawanych w polskich domach. Dodatek majonezu sprawia jednak, że jedna porcja (150 g) to około 280 kcal i 25 g tłuszczu.
Wartości te można obniżyć zastępując część majonezu jogurtem naturalnym. Kaloryczność sałatki będzie również nieco niższa, jeśli przyrządzimy ją z mniejszej ilości ziemniaków, większej
natomiast jarzyn, takich jak gotowana marchew, groszek, seler,
ogórki kwaszone.

Pierogi
To jedno z ulubionych dań na Wigilię. Można je przyrządzić
w wersji mniej kalorycznej i zdrowszej, wybierając zamiast białej mąki, mąkę pełnoziarnistą. Poza tym jako nadzienie możemy
użyć kapusty i grzybów, a także bardziej wyszukane składniki
takie, jak szpinak, soczewica czy łosoś. Natomiast, aby oszczędzić na kaloriach raz przygotowanych pierogów, czy krokietów
- nie trzeba ponownie odsmażać, można je odgrzać w kuchence
mikrofalowej, pierogi można też wrzucić na chwilę do wrzątku.
Śledzie w oleju
Śledź to tłusta, ale zdrowa ryba, między innymi ze względu
na zawarte w niej kwasy tłuszczowe omega-3. W Wigilię śledzie najczęściej przyrządza się w oleju lub śmietanie. W przypadku pierwszej wersji symboliczna 100 gramowa porcja dostarcza 300 kcal i około 27 g tłuszczu, w drugiej – 96 kcal i 6

Bigos
Kiszona kapusta z dodatkiem grzybów oraz przypraw nie
będzie tucząca pod warunkiem, że nie wymieszany jej z kawałkami tłustego mięsa, kiełbasy, dużą ilością oleju lub masła. Jeśli
chcemy, aby bigos był bardziej „treściwy”, zamiast kiełbasy można dodać do niego trochę chudej szynki, soczewicy lub kostkę
sojową.

Sosy
W celu odchudzenia dań, sosów nie należy zaciągać mąką, czy
zasmażką, tylko żółtkiem jaja lub zmiksowanymi warzywami.

Świąteczne ciasta
Makowce, pierniki i serniki, które królują na Bożonarodzeniowych stołach nie należą do najlżejszych łakoci. Nie musimy rezygnować z jedzenia ich, pod warunkiem, że zachowamy umiar.
Natomiast, jeśli nie chcemy kusić się słodkościami, możemy
sięgnąć po owoce lub bakalie. Mają zdecydowanie mniej kalorii
i dostarczają dodatkowo witaminy i błonnik.

Unikaj nadmiaru alkoholu
Alkohol pobudza apetyt, osłabia kontrolę nad jedzeniem
i jest źródłem kalorii. Kieliszek wódki (30 ml) to 66 kcal, lampka wina czerwonego (150 ml) – 102 kcal, puszka piwa (500 ml)
– 245 kcal. Pijąc tego typu trunki warto pamiętać o tym, że alko-

zdrowie / kultura
hol spalany w pierwszej kolejności, dopiero później czerpiemy
energię z pozostałych składników energetycznych zawartych
w posiłku.
Obowiązkowy spacer
Święta są okazją do spotkań z bliskimi. Szkoda byłoby ten
czas spędzić wyłącznie za stołem i przed telewizorem. Warto go
urozmaicić rozrywkami na świeżym powietrzu. Świąteczny spacer czy wyprawa na sanki dobrze zrobią wszystkim, niezależnie
od wieku i kondycji. Aktywność fizyczna korzystnie wpływa
na metabolizm i trawienie, a sam kontakt z rześkim, zimowym
powietrzem poprawia krążenie oraz dodaje energii. Po niezbyt
forsownym wysiłku na świeżym powietrzu wrócimy do domu
dotlenieni i zadowoleni.
Dbaj o nastrój
Oprócz aktywności fizycznej i diety, znaczący wpływ na nasze zdrowie ma również samopoczucie psychiczne. Nerwowa
atmosfera i złe nastawienie mogą zepsuć nawet najlepiej zaplanowane świąteczne spotkanie. Dlatego też zadbajmy o dobre
samopoczucie zarówno swoje, jak i naszych bliskich. To zagwarantuje nam, że święta będą nie tylko zdrowe, ale też pełne radości i spokoju.

M

osiński Chór p.w. św. Cecylii uroczyście obchodził w listopadzie dzień swojej patronki. Występ
w kościele poprzedził uroczyste spotkanie w domu parafialnym, na którym jak zwykle nie zabrakło znanych
i lubianych tortów, upieczonych przez prezes Chóru –
Bronisławę Dawidziuk.
Chórzyści podziękowali za pomoc i wieloletnie zaangażowanie w ich działalność obecnej na spotkaniu
burmistrz Zofii Springer, wyróżniając ją odznaczeniem.
Burmistrz Springer z kolei podziękowała Chórowi, zaznaczając jak ważna to i piękna rola reprezentować
mieszkańców w krzewieniu kultury. Odznaczenie za
opiekę i pomoc Chórowi otrzymała też m.in. Maria Kosz,
właścicielka zakładu krawieckiego Kreacja.
(red.)
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Mimo, że wszystkie potrawy wigilijne są postne, można z tej
wieczerzy uczynić rozkosz dla podniebienia. Choć zgodnie z tradycją należy spróbować każdej z potraw, to jednak porcje powinny być symboliczne. Podczas świątecznych dni warto szczególnie pamiętać o właściwych nawykach żywieniowych. Chcąc
spróbować wielu potraw, nakładajmy na talerz mniejsze porcje,
a pomiędzy kolejnymi posiłkami róbmy sobie przerwy. Poza tym
ostatni posiłek powinniśmy zjeść 3-4 godziny przed snem, żeby
nadmiar spożytych kalorii nie zamienił się w tkankę tłuszczową.

Rodzinnych Świąt
BOŻEGO NARODZENIA
życzy
Beata Banaszyńska
mgr dietetyki
mgr biologii molekularnej
Wielkopolskie Centrum Medyczne
Eskulap – PREMIUM
Rejestracja tel. 888 999 699

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

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

ZBIORNIKI LPG
i części instalacji gazowych

www.autogazwiry.pl

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

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

reklama
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SPRZEDAM
DOM

tronnie
pięknie, us y
położon
na granicy
Mosiny i Puszczykowa

działka 1000 m2

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

O starym pasieczniku i jego pszczołach
Jak stare jest bartnictwo, tak stare są wierzenia i legendy pszczelarzy. Ze świętami
Bożego narodzenia związanych jest wiele
legend. Jest stara tradycja, która mówi, że
w Noc Wigilijną, o samej północy zwierzęta, ptaki, wszystko, co żyje mówi ludzkim
głosem i kto taką rozmowę podsłucha, nie
doczeka następnej Wigilii. Pan Bóg życie
weźmie...

W

Brzezinach pod lasem pańskim mieszkał stary pasiecznik. Sam jeden żył, bo
mu żona już dawno zmarła. Stary pasiecznik
Mrocha, bo tak się nazywał, całe lato chodził
między ulami i nigdy złego słowa do pszczół
nie powiedział. Dbał o nie. Gdy poczuł, że przychodzi kres długiego życia chciał wiedzieć, co te
pszczoły o nim mówią. Nadeszła święta Wigilia,
Mrocha zawołał swoją córkę jedynaczkę z sąsiedniej wsi, zawołał też i zięcia i tak rzecze:
Drugiej Wigilii już nie doczekam, coraz mniej
sił mam, pora umierać.
Do zapłakanej córki powiedział: Tą pasiekę
weźcie do siebie, pszczołom krzywdy nie róbcie, bo by was Bóg pokarał. Za dobrą opiekę,

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

pszczółki wam dobrze odpłacą. Wyciągnął gąsiorek miodu i poczęstował ich. Jak wypili, poszli
do domu, a Mroch sam został w chałupie. Gdy
o północy kogut zapiał, pszczelarz wziął opłatek posmarowany miodem i poszedł prosto do
pasieki. Mróz był srogi. Przysiadł na śniegu, przy
najliczniejszym ulu i słucha.
A tu niemal hurmem pszczoły mówią: Dobry ten nasz pasiecznik, krzywdy nam nie robi,
będziemy pracować jeszcze lepiej. I zaczęły
brzęczeć, cieszyć się i wychwalać swojego starego opiekuna, aż biednemu słabo się z radości
zrobiło, że tak pszczoły go lubią. Z tego brzęku
zrodziła się pieśń, którą znał od samej młodości:
„W żłobie leży, któż pobieży”. I przyszły mu na
pamięć młode lata, przypomniał mu się dom
rodzinny, ojciec i matka. Przypomniały mu się
chwile, jak ojciec, tak jak on dzisiaj, opłatki smarował miodem, jak matka do snu kolędy nuciła,
a potem szła na Pasterkę. On też dzisiaj posmarował opłatek, ale z kim się nim połamie? Córka
daleko, jemu tylko te pszczółki zostały... Więc
przełamał opłatek, jedną część włożył do oczka
ula, z którego dochodziła melodia kolędy, drugą
sam wziął do ust. I gdy pszczoły zaczęły wybrzękiwać drugą kolędę – Lulajże Jezuniu – Mrocha
oparty o ściankę ula zasnął na mrozie.
Rano mimo zimna pszczoły wyleciały i chciały
Mrocha ocucić. Obsiadły go gęsto, ale na nic się
to zdało pasiecznik już nie żył.
Gdy w Boże Narodzenie przyszli córka i zięć,
znaleźli zmarznięte ciało ojca.
Pochowali go, a wiosną na grobie posadzili
lipę. Kwitnie do dzisiaj...
Stanisław Kaczmarek – mistrz pszczelarski

kultura / wydarzenia
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Święto seniorów

T

radycyjnie w listopadzie mosińscy seniorzy pod „dowództwem” Jerzego Malinowskiego – prezesa Związku Emerytów
obchodzili w MOK swoje święto. Nie było niespodzianek, bawili się jak zawsze serdecznie i radośnie. Przybyli licznie,
uśmiechnięci i zadowoleni. Była to też okazja do podsumowania minionego roku i przedstawienia zdarzeń, w których uczestniczyli. Trzeba przyznać, że najstarsi mieszkańcy gminy wiodą naprawdę ciekawy tryb życia, dużo podróżują i „imprezują”.
Życzymy im zdrowia i szczęścia, i wiele lat życia w miłości i pokoju.
(red.)

kultura
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Uwaga najmłodsi Czytelnicy!
Część czwarta
Wydarzenia w książce „Grzdyle i Szkodniki" Zofii Staniszewskiej oparte są na autentycznych przeżyciach grupki małych
przyjaciół, wychowujących się z daleka od wielkiego miasta, w osadzie, której nawet nie można nazwać wioską. Czego
tu nie ma! Jest spotkanie z na pół oswojonym dzikiem, nauka jazdy na koniach, hodowanie w domu małych sikorek,
wyrzuconych z gniazda przez ptasich rodziców, niebezpieczna przygoda z gniazdem szerszeni zbudowanym na
dębie, który zostaje powalony przez burzę, przeżycie porodu szczeniaków, łapanie jaszczurek wygrzewających się na
olbrzymich kamieniach skalniaka, a nawet pewna Baba Jaga...

IV. Szczeniaki i kotek Skoczek
JAK POMOGLIŚMY URODZIĆ SIĘ
SZCZENIAKOM
Bach! Trzasnęły otwarte z rozmachem
drzwi, uderzając w ścianę i robiąc w niej
następne wgłębienie.
– Zaczęło się! – wydarł się od progu Tobiasz.
– Już?! – krzyknęliśmy jak na komendę
z Kubusiem i pobiegliśmy za Szkodnikiem do jego domu.
Zatrzymaliśmy się w sionce, gdzie na
starym materacu leżała na boku Luna
i ciężko dyszała. Materac był mokry,
a w sionce tajemniczo pachniało. Labradorka rodziła, a na całych Hubach nie było
nikogo z dorosłych. Pojechali do kina, mieli wrócić dopiero za jakieś dwie godziny!
– Dzwoniłeś do rodziców? – spytałam
Tobiasza.
– Pewnie, ale są poza zasięgiem.
– Spokojnie, bez paniki! – uciszyła nas
Kaśka, która w ostatnim czasie zdążyła
przeczytać wszystkie książki z biblioteki
o zdrowiu psa. Z biblioteki dla dorosłych.
– Luna będzie sama wiedziała, co robić,
to wieloródka. Akcja porodu zaczęła się
trzy dni przed wyznaczonym terminem,
ale to chyba nic złego.
W tym momencie suczka przykucnęła,
jakby chciała zrobić kupkę, ale zamiast
bobka wypadł z niej balonik. Balonik był
z półprzezroczystej błony, napełniony
cieczą, a w środku coś się ruszało.
– Szczeniak – wyszeptałam – on się
udusi.
– Idę po nożyczki – zerwała się Kasia
i zniknęła we wnętrzu domu.
– Tobiasz, zrób coś! – zaniepokojona
patrzyłam na szczeniaka.
Tobiasz chwycił za kleisty, zielonkawy
balonik i rozerwał go gołymi dłońmi.
– Obrzydlistwo! – aż jęknęłam z podziwu, patrząc na upaćkane dłonie Szkodnika. Że też się nie brzydził!
Wypłynęła ciecz o ostrym zapachu
i Tobiasz spośród resztek błony wyłowił
szczeniaka. Szczeniak był cały mokry,
czarny i niewiarygodnie mały, prawie
mieścił się w moich dłoniach. Oczki miał

zamknięte, bo jak poinformowała nas Kasia, która właśnie wróciła z nożyczkami,
szczenięta po urodzeniu są ślepe przez
dziesięć dni.
– Słodziaczek – pogłaskałam pieska po
mokrej malutkiej główce. – Kuba, spójrz,
jaki śliczny!
– E, tam – mruknął mój brat – podobny do szczura Balbina, tego, co Klaudia
przyniosła do przedszkola – i nie chciał
nawet dotknąć szczeniaka. Kubuś czasem
się ze mnie śmieje, że dla mnie wszystkie
zwierzęta są słodziutkie i milutkie, i piękniutkie, bo nawet na lwa w ZOO mówię:
słodziaczek. Ale to nieprawda! Taki pająk
albo komar na przykład wcale nie są śliczne. Chociaż nie wiem, czy robactwo naprawdę zalicza się do zwierząt.
W ciągu następnej godziny urodziło
się jeszcze pięć szczeniaków, już bez błony. Trzy czarne, tak jak pierwszy, a dwa z
nich prawie białe, z różowymi pyszczkami
i poduszeczkami u łapek. Luna wszystkie
dzieci starannie wylizywała i odgryzała
pępowiny – takie cieniutkie sznureczki,
którymi w brzuchu suczki przedostawało
się jedzenie wprost do krwi szczeniąt.
Kasia dodzwoniła się do swojej mamy,
więc rodzice Szkodników mieli lada moment wrócić do domu. I wtedy Luna
wstała, zaczęła niespokojnie chodzić
w ciasnej sionce i skomleć.
– Wypuszczę ją, pewnie chce siku – i Tobiasz otworzył drzwi.
Labradorka długo nie wracała, więc
zaniepokojeni zaczęliśmy ją wołać. Na
szczęście zaraz przybiegła i energicznie
zabrała się za wylizywanie piszczących
szczeniaków. Kasia kazała Lunie położyć
się na boku i zaczęliśmy przystawiać noworodki do nabrzmiałych mlekiem sutków. Gdy już sześcioro małych przyssało
się, włażąc nawzajem na siebie, zjawili się
nasi rodzice. Pochwalili nas, a najbardziej
Tobiasza za to, jak się spisał przy odbiorze
pierwszego szczeniaka. Ola z Cezarym
byli zgodni, że gdyby nie nasza pomoc,
pierwszy piesek by nie przeżył.
– Grzdyle, zmykajcie do domu, jest już
późno, a jutro z rana możecie przyjść zno-

wu. Teraz suczka musi odpocząć – wygoniła nas mama Szkodników.
Wyszłam więc z Kubusiem z rozświetlonej sionki prosto w ciemność, bo na
Hubach nie ma żadnych latarni. Szliśmy
sobie wolno, po omacku, ale ścieżkę prowadzącą do naszego domu znamy na
pamięć, więc to dla nas bułka z masłem.
I nagle:
– Słyszysz? – zapytałam Kubę.
– Co?
– Jakieś piski.
– Ech... pewnie u Szkodników. Pieski
skomlą.
– Nie, to gdzieś bliżej. Posłuchaj!
Teraz wyraźnie usłyszeliśmy dochodzące z prawej strony cichutkie popiskiwanie. Zeszliśmy ze ścieżki, zrobiliśmy kilka
kroków i kucnęliśmy. W nikłym świetle
księżyca dostrzegliśmy czarny kształt.
Wyciągnęłam rękę.
– Nie dotykaj! – ostrzegł mnie brat.
– No coś ty, Kuba! To szczeniak.
– Niemożliwe! Skąd się tu wziął?
– Nie mam pojęcia! – podniosłam
zziębnięte maleństwo i przytuliłam. –
Choć... pamiętasz? Wtedy, jak Tobiasz wypuścił Lunę, żeby zrobiła siusiu? Widocznie zgubiła jedno dziecko! ––– Chodźmy
do Szkodników!
Ale się wszyscy zdziwili! Siódmy szczeniak przyssał się natychmiast do sutka,
wylizywany jednocześnie przez mamę.
Rankiem dowiedzieliśmy się, że szczeniaków jest już osiem. W nocy przybył
jeszcze jeden – biały.
Po miesiącu wszystkie psiaki miały
w końcu ustalone swoje imiona: Balonik (na pamiątkę nierozerwanej błony),
Gwiazdka (suczka z białą łatką w kształcie
gwiazdy), Akrobatka (często stawała na
dwóch tylnych łapkach i po chwili przewracała się, zabawnie fikając koziołki.
Zadziorek (na czole miał śmiesznie zadarte włoski, na kształt wąskiej grzywki),
Uchata (labradory mają z reguły klapnięte uszy, ale tej białej suczce jedno uszko
często sterczało zawadiacko do góry),
Tygrysek (samiec, który wyjątkowo wysoko na nas wskakiwał), Piszczydło (naj-
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donośniej potrafił skomleć, gdy gryzł się
w zabawie z rodzeństwem), no i wreszcie:
Mrówka (bo była najbardziej z wszystkich
podobna do mrówki).
CUDOWNE SZCZENIAKI
Często z rana budziły nas teraz piski
szczeniaków – to Cezary o szóstej rano,
a czasami i godzinę wcześniej, wyganiał
labradory z sionki na trawniczek, żeby
nie siusiały w domu. Tak się składa, że
trawniczek znajduje się tuż pod oknem
sypialni naszych rodziców. I rodzice
mieli pobudkę. Już nie musieli sobie
sprawiać koguta, o którego naprzykrzał
się Kubuś. Skomlenie ośmiu głodnych
szczeniąt naprawdę doskonale słychać
przez otwarte okna. Mama natychmiast
wstawała i szła do Szkodników. Wtedy już w ogóle nie
dało się spać i wszyscy wstawali. Cezary zapewniał, że to
się więcej nie powtórzy. Ale
następnego ranka było to
samo. Tym razem Ola obiecywała, że nie będzie przy wyganianiu szczeniaków podśpiewywać. Później Tobiasz
dawał słowo, że przy dokarmianiu małych nie będzie
gwizdał wojskowych pieśni
z pierwszej wojny światowej.
Nazajutrz rodzice Szkodników obiecywali, że nie będą
spierać się o wpół do szóstej
o to, kto ma wyprowadzić
psy. A następnego ranka...
chyba się domyślacie?
Gdy psiaki trochę podrosły, oprócz
mleka zaczęły dostawać suchą karmę.
Kuleczka twierdziła, że jest smaczniejsza
od twardej karmy dla dorosłych psów.
Tamtą musiała najczęściej wypluwać, a tę
się dało przełknąć. Już po minucie żucia.
Ponieważ nie mamy płotu między naszym domem a domem Szkodników,
nasze podwórko teraz aż czernieje i bieleje od biegających, przewracających
się, podskakujących i czołgających się
szczeniaków. W ogóle trudno się chodzi,
bo psiaki od razu nas obskakują i włażą
między nogi. Kuleczka często się przez to
przewraca, a wtedy wszystkie labradory
natychmiast na nią wskakują. Krzyczącą
wniebogłosy Małgosię ledwo widać spod
obgryzających i liżących ją czarnych i białych futerek.
Basen, w którym kąpaliśmy się na tarasie został zlikwidowany po tym, jak
Balonik i Uchata o mało co się w nim nie
utopili. A mama chodzi wszędzie z miotłą i przegania pieski z kwiatów, warzyw
i krzewów. Szczeniaki bardzo lubią ob-
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gryzać łodygi, zresztą liście też im smakują. A za sałatą i koperkiem wręcz przepadają. Mówiąc prawdę, za wszystkim
przepadają, co mogą pogryźć ostrymi jak
szpilki mleczakami. Dlatego nasz ogród –
według taty – wygląda gorzej niż wtedy,
gdy w lipcu spadł grad wielkości piłeczek
pingpongowych.
Szczeniaki są cudowne! Muszę namówić mamę, żeby Bubka też została psią
mamą! Kasia przeczytała, że niektóre
suczki potrafią urodzić w jednym miocie
nawet kilkanaście szczeniąt! Nieziemsko!
JAK UCHATA ZOSTAŁA
U SZKODNIKÓW
Gdy labradory skończyły osiem tygodni, rodzice Szkodników zaczęli je sprze-

dawać. Po kilkunastu dniach zrobiło się
pusto, została tylko Uchata, ta z zadartym
uchem. Nikt jej jakoś nie chciał. I pewnego dnia Ola odebrała telefon od pani
Jadzi ze sklepu w Trzykolnych Młynach.
Pani Jadzia powiedziała, że znajduje się
u niej Małgosia. Przyszła sama, dwa kilometry! To znaczy nie zupełnie sama, bo ze
szczeniakiem na rękach, którym chciała
się pochwalić. Pani Jadzia powiedziała, że
ostatecznie może wziąć dla wnuków tego
pieska, bo całkiem ładny. Ola krzyknęła w
słuchawkę, żeby sklepikarka popilnowała
jej dziecka przez pięć minut, ona zaraz
tam będzie.
Po kwadransie Ola z Kuleczką wróciły –
rozpromienione i całe. Cezary wyszedł na
próg domu i już nabrał powietrza w płuca, żeby porządnie zbesztać Małgośkę,
ale Ola uśmiechnęła się i kazała mu być
cicho:
– Czarusiu, złotko, nic się nie stało, najważniejsze, że mamy taką samodzielną
i przedsiębiorczą córkę!
– Małgosiu! – złotko w postaci taty
Kuleczki nie było jednak zachwycone. –

Powiedz, co ci strzeliło do głowy, żeby
samej iść do sklepu?
– To nie moja wina! – Kuleczka wygramoliła się w końcu z samochodu, trzymając szczeniaka w objęciach. – To wina
Uchatej. Uchata chciała, żebyśmy poszły
do Trzykolnych Młynów. Ja siedziałam sobie grzecznie w domu, a ona tak piszczała, piszczała i kręciła się w kółko. Naprawdę chciała wyjść i ja musiałam z nią pójść
do wioski. Ach, mam prawdziwe urwanie
głowy z tą Uchatą!
– To trzeba jej dać na pupę! – zagrzmiał
Cezary, bo był naprawdę zły.
– Nie, nie można jej dać na pupę! – wykrzyknęła oburzona Kuleczka. – Ona jest
za mała na lanie! Tak jak ja!
W ogóle Uchata jakoś nie miała szczęścia do klientów. Kiedyś zjawiła się
u Szkodników bardzo elegancka pani, żeby kupić
sobie małego labradora. W
sukni do ziemi, na obcasach,
z zielonymi powiekami i wiśniowymi ustami. Na czubku
jej głowy piętrzył się wysoko
pokaźnych rozmiarów rudy
kok. U Szkodników została
tylko jedna suczka, więc Ola
chciała oddać ją za pół darmo.
I pani już, już się decydowała.
Tyle tylko, że Szkodniki zapomniały wygonić z domu kota.
Bo oni mają Skoczka – duże
pręgowane kocisko. I gdy
pani miała podpisać umowę
o kupnie psa, Uchata zaczęła
gonić kota po całym domu.
Kot najpierw się jeżył i prychał, a potem
skoczył na kredens, a stamtąd z przeraźliwym miauczeniem, mrożącym krew
w żyłach... na głowę elegantki. W końcu
Skoczek, ponaglany wysokim piskiem
klientki i ujadaniem Luny i Pumy, trzymając rudą perukę w pazurach, zręcznie dał
susa na parapet.
Było bardzo głośno i wesoło, więc nie rozumiem, dlaczego pani nie tylko nie wzięła suczki, ale stwierdziła, że nie chce mieć
więcej do czynienia z jakimikolwiek zwierzakami. Przecież Ola zabrała powarkującej Uchatce perukę, otrzepała ją i oddała
właścicielce. I tak sobie myślę, że tej pani
było ładniej bez peruki, bo miała jasne krótkie loczki, bardzo twarzowe. Ale to może
i dobrze, bo teraz Szkodniki mają trzy psy:
Uchatkę, jej mamę Lunę i jej ciocię Pumę.
Byłabym zapomniała: wczoraj wieczorem przyszedł do nas w piżamie Cezary
i powiedział, że to gruba przesada po godzinie dziesiątej tak głośno oglądać film.
Bo latem okna są otwarte i wszystko słychać. Mama na zgodę poczęstowała go
szarlotką.
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T

ym razem spotkaliśmy się
w nieco innej formule – to jedna
z uczestniczek DKK, pani Maria, zaproponowała lekturę i to ona poprowadziła dyskusję w części dotyczącej
książki Grimberta. Philippe Grimbert,
francuski psychoanalityk, napisał powieść, która stała się jego sposobem
na rozliczenie się z przeszłością. Być
może jego rodziców. Grimbert porusza temat Holocaustu i kolaboracji

im pochodzeniu, zmienia się to, jak
chłopiec postrzega siebie samego. „”
to swojej tożsamości przez pryzmat
pochodzenia, religii i narodowości.
Powieść wywołała duże poruszenie
we Francji, zdobyła wiele nagród,
a w 2007 roku na jej podstawie nakręcono film.
Prawie wszystkim paniom podobał się ascetyczny styl powieści,
proste zdania, łatwość, z jaką czyta-

mieniołomach, przeszło do historii naszego Klubu i jest często cytowane).
W drugiej części spotkania polecałyśmy wybrane książki – m.in. „Czesałam
ciepłe króliki” Alicji GawlikowskiejŚwierczyńskiej, niezwykły dokument
o silnej i niezależnej kobiecie, która
przeżyła obóz Ravensbrück i nawet
w najgorszej sytuacji potrafiła znaleźć
jasny punkt. W tym kręgu tematycznym znalazła się również Hanna Krall

Jak pamięć o bliskich nas kształtuje?
– „Tajemnica” Grimberta na listopadowym DKK
społeczeństwa francuskiego z hitlerowcami w trakcie II Wojny Światowej. W domu powieściowych Grimbertów prawie nie mówi się o tym,
jak rodzina przeżyła ten trudny okres.
Znając jedynie strzępy informacji,
główny bohater, mały chłopiec, tworzy własną wyidealizowaną historię
życia rodziców. Dopiero jako nastolatek, Philippe poznaje pilnie strzeżone tajemnice, które wywracają jego
uporządkowany świat do góry nogami. Wraz z odkryciem prawdy o swo-

ło się książkę. Tylko kilku osobom,
w tym niżej podpisanej, nie odpowiadała szkicowość przedstawionego świata, zbyt enigmatyczne, często pozbawione szczegółów opisy,
które powodowały, że już po miesiącu bohaterzy książki wypadali
z pamięci. Tak to już jest na naszym
DKK, że lektury, które zachwycają jednych, dla innych stają się przysłowiowymi „kamieniołami”( powiedzenie
Halinki, że czuła się podczas czytania
jednej lektury, jakby pracowała w ka-

ze swoimi słynnymi reportażami. Czytałyśmy fragmenty „Ości” Ignacego
Karpowicza, zachwycałam się „W krainie czarów” Sylwii Chutnik. Pani Irena
polecała „Muzy Młodej Polski” Moniki
Śliwińskiej, pani Maria „Ruletkę nawyków. Jak przechytrzyć swój mózg”.
Z lżejszej literatury proponowałyśmy
powieści Krystyny Mirek, Charlotte
Link i Kate Morton oraz sztukę „Upiór
w kuchni” Janusza Majewskiego.
Zofia Staniszewska

Wieczór w Szwalni
W

grudniowy, oprószony śniegiem wieczór uczestniczki Dyskusyjnego Klub Książki spotkały się w mosińskiej kawiarni Szwalnia. Tym razem wrażenia z lektur nie zdominowały rozmów. Rozgrzane kawą i czekoladą po prostu
cieszyłyśmy się z możliwości przedświątecznego spotkania
i poplotkowania. Każda z nas została obdarowana domowymi pierniczkami, pięknie zapakowanymi przez Wandę.
W kawiarnianej atmosferze zrodziły się pomysły na wiosenne i jesienne wycieczki DKK. Wanda Bech przedstawiła
nam też ciekawą inicjatywę – ideę powołania do życia Towarzystwa Miłośników Ziemi Mosińskiej. Trzymamy kciuki
za wystartowanie i działalność Towarzystwa. Chętnych do
współpracy zapraszamy do skontaktowania się z inicjatorką: wj.bech@poczta.onet.pl
A z książek... zaciekawiły nas tylko „Duchy polskie. Prze-

wodnik po miejscach niezwykłych” Zuzanny Śliwy. Widocznie magiczne miejsca skojarzyły się nam z klimatem zimowych świąt.
Zofia Staniszewska

Osobą, która w poprzednim miesiącu przeczytała najwięcej książek wypożyczonych z naszej biblioteki,
okazała się pani Aleksandra Pruchniewska. Drugą nagrodę otrzymała pani Joanna Kaczmarek. Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy, a wszystkich czytelników zapraszamy do dalszej zabawy w następnych miesiącach!
Nasz sponsor, Gabinet Mobilny INDYGO, świadczy usługi z zakresu wykonywania masażu,
kosmetyki i brafittingu (dobór biustonoszy).
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Wiesława Szubarga
„To co najważniejsze”
P

arę miesięcy temu, dzięki współpracy z Wydawnictwem św. Macieja Apostoła, wydałam zbiór kilkunastu opowiadań, których bohaterami są
przede wszystkim dzieci przeżywające
swoje problemy, czasami dramaty, których my dorośli nieraz nie zauważamy,
bądź je bagatelizujemy.
Niektórzy bohaterowie – uczniowie,
zadają sobie pytanie, po co się uczyć,
na szczęście poszukując na nie odpowiedzi, znajdują tę właściwą, inni
z kolei nie muszą odpowiadać sobie na
to ważne pytanie, bo uczą się chętnie,
niestety radość z osiągniętych wyników czasami psuje zazdrość tych, którzy zapominają, że sukces, nie tylko
w nauce, musi być poprzedzony wysiłkiem, więc zamiast zatruwać sobie
życie zazdrością, lepiej zająć się pracą,
która właściwie wykonana, może stać
się źródłem radości i satysfakcji.
W opowiadaniach znajdziemy piękne przykłady przyjaźni, a gotowość do
poświęceń jest jej nieodłącznym elementem.

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

Informuję,
iż została otwarta
filia Kancelarii w Mosinie
przy ul. Wawrzyniaka 9
62 – 050 Mosina
Kancelaria przyjmuje interesantów
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

Jedno z opowiadań poświęciłam
stosunkowi ludzi do „naszych braci
mniejszych” – czyli zwierząt. Pisząc je,
chciałam uświadomić Czytelnikowi,
że niektórzy z nas traktują zwierzęta
jak zabawki. Tak właśnie potraktowała
swego pupila jedna z bohaterek opowiadania „Zagubiony odnaleziony”,
w efekcie czego przemiły piesek, gdy
tylko znudził się swej nieodpowiedzialnej właścicielce, został porzucony
w lesie. Na szczęście znaleźli go ludzie,
którzy naprawdę kochali zwierzęta,
więc zapewnili opiekę i miłość sympatycznemu psiakowi.
Osoby lubiące czytać baśni, zadowoli
na pewno utwór pt. „Ogród”, w którym
królują zioła i kwiaty. Historia w nim
opowiedziana, choć bohaterami są rośliny, ilustruje prawdy dotyczące ludzi,
przypomina o tym, że skromność jest
piękną cechą, pycha zaś może stać się
przyczyną upadku.
Każde z tych opowiadań kończy się
pomyślnie, być może dlatego, że bohaterowie potrafią wyciągnąć wnioski

z popełnionych błędów i zmienić swoje nastawienie do życia, a być może
dlatego, że ich autorka bardzo chciała
by tak się zakończyły, bo marzy jej się
świat, w którym humanistyczne wartości odnoszą zwycięstwo nad całym
złem otaczającego nas świata.
Autorka

Doktor
nauk przyrodniczych

KOREPETYCJE

udziela lekcji:
 biologii
 chemii
 biochemii
na wszystkich
poziomach nauczania

z matematyki
i fizyki
na wszystkich
poziomach
nauczania
Tel. 601 757 522

Tel. 601 947 721
 Komu świadczymy usługi?
Wszystkim, którzy cenią swój czas i wygodę. Dla mieszkańców
Puszczykowa, Mosiny, Rogalina, Rogalinka, Łęczycy, Wir,
Komornik, Krosna, Krosinka.
Przy kwocie zamówienia powyżej 50 zł dowóz i odbiór gratis!
 Co robimy?
Odbieramy ->> prasujemy ->> dostarczamy.
 Jak działamy?
 Opcja pierwsza - kontaktujesz się z nami a my w dogodnym dla
Ciebie czasie i miejscu odbieramy Twoje rzeczy a w przeciągu 24
godzin masz je z powrotem.  Opcja druga - przywozisz i odbierasz
pranie w naszym punkcie. Twoje rzeczy będą wyprasowane i
powieszone na wieszakach lub złożone według Twoich preferencji!

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

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

ceny już kę
tu
od 1 zł za szły
szczegó ww
na naszej w

tel. +48 509 043 070
e-mail: kontakt@twojeprasowanie.pl www.twojeprasowanie.pl
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NAUCZYCIEL
UCZYCI
Poszukujemy
KIEROWNIKA ROBÓT
W BRANŻY SANITARNEJ

języka
ka aangielskiego
ngielsk

praca w Poznaniu

UDZIELI
KOREPETYCJI

Zgłoszenia wysyłać na adres:

office@skorut-solar.pl

tel. 880

546 922

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

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

wtorki od godz 15.00
po uzgodnieniu telefonicznym

Biuro Kredytowe
we
Bank odmówił Ci kredytu?
y u??
Sprawdź
awdź co możemy
może
emy d
dla
Ciebie zrobić!
zrobiććć!!
Oferty
ferty
erty wielu banków
bankków w
j
jednym
y miejsc
miejscu
j ccu
u
Poznań
nań Ul Grunwaldzka1
Grunwaldzka17/2
zka1
17/2
tel. 61 415
41
15
5 13
13 79
79
Czynne od
d pn
pnp
n-p
pt 10
p
10
0--18
18
18

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

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

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

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE
SZUKAM pracy jako opiekunka do dziecka bądź dziećmi. Mam doświadczenie
w opiece nad dziećmi, tel. 514 334 857.
LEGALNA praca dla opiekunek osób
starszych w Niemczech. Tel. 508 624 667
edyta.petryk@pmh.info.pl
KUPIĘ dom w Mosinie lub Puszczykowie
lub w okolicy, tel. 517-120-127.
MAM do wynajęcia nowe 2-pokojowe
mieszkanie ok 50 m kw. w Czempiniu
niedaleko rynku i PKP. Łazienka w pełni
wyposażona, kuchnia możliwość ume-

PRZYNĘTA

Produkcja Garmażerki
Mięsno-Rybnej

Przemysław Rybarczyk
ul. Kolejowa 1 (od Leśnej), 62-051 WIRY
tel. 501 720 846
www.p-k.poznan.pl  przyneta.przemo@wp.pl



catering
przyjmujemy zamówienia na garmażerkę
 obsługa firm
 współpraca ze sklepami
 dowóz lub odbiór własny



Dysponujemy salą okolicznościową w Wirach do 30 osób
KOMUNIE, CHRZCINY, SPOTKANIA RODZINNE itp.

KRAWCOWE

blowania. Czynsz 700 zł + opłaty. Kontakt
505-515-795.

koetenshi@gmail.com – oczywiście podeślę zdjęcie glanów na maila.

KUPIĘ mieszkanie w Mosinie lub Puszczykowie lub w okolicy, tel. 517-120-127.
Agencja zatrudni pracowników do ochrony obiektów w Mosinie i Luboniu.Tel.660
567 123.

SKUP wszystkich aut! - 7 dni w tygodniu.
Każde osobowe, dostawcze, ciężarowe
oraz motocykle od 1 zł do 50 tys. zł. Zadzwoń lub wyślij sms 500247769. Gotówka w 5 min.

HOTEL Szablewski w Dymaczewie Nowym pilnie przyjmie recepcjonistkę, CV
prosimy przesyłać na adres: interrecepcja@szablewski.pl, kontakt tel. 61 8 191
201 lub 61 8 132 112.

WĘGIEL siany przy dostawie prosto
z sita. Pierwszy gatunek bez zanieczyszczeń i miału.od 350 zł. Brykiet do Kominków i pieców REKORD 690 zł. Eko
groszek od 500 zł. Czeski i Polski Pieklorz
i Retopal, Pellet, Miał, Kostka, Orzech.
Tel. 691 741 743.

SPRZEDAM glany marki STEEL, czarne,
10 dziurek. Stan: Bardzo dobry. Rozmiar:
41. Cena:160 (do małej negocjacji) mail:

LICENCJONOWANE BIURO RACHUNKOWE
Certyfikat MF nr 37564/2010
Oferujemy
kompleksowe usługi księgowe dla małych
i średnich firm, także spółek w zakresie:
 prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów,
ewidencji ryczałtowej, rejestrów VAT
 rozliczeń kadrowo-płacowych oraz rozliczeń z ZUS-em
 sporządzania rocznych zeznań podatkowych.
Nasza oferta obejmuje również dodatkowo:
 doradztwo podatkowe oraz odbiór dokumentów od klienta
 pomoc w założeniu lub likwidacji firm
Puszczykowo
Tel. 532-567-569, godz. 9.00-17.00

PILNIE
SPRZEDAM

z doświadczeniem zatrudnię

szycie garniturów,
marynarek męskich

w pełni uzbrojoną
działkę budowlaną
o powierzchni 861 m2

praca
w Łęczycy

telefon:
606 509 565

w miejscowości Nowinki,
w bardzo atrakcyjnej cenie.
Kontakt:

607 984 070

SZUKAM opiekunki dla dziecka szkolnego: odbiór ze szkoły SP1 o g.12.30, przyprowadzenie do domu, chwila przerwy
na obiad, odrobienie lekcji- w sumie ok.
2-3 godz dziennie. Tel. 500 177 027.
WYPOŻYCZALNIA samochodów dostawczych,
maszyn
ogrodniczych
i budowlanych. Najtani! Centrummaszyn, Kraków, ul. Łagiewnicka 39,
Tel.122626522, 695100100 www.CentrumMaszyn.pl
POLECAM garmażerkę, dania ciepłe,
wypieki domowe itp. Obsługa imprez
w domu klienta. Piękne dekoracje tel.
660469902.
Poszukuje się osoby
do prowadzenia punktu sprzedaży
w Mosinie, Puszczykowie.

Osoby zainteresowane
powinny posiadać miejsce na swojej działce
o powierzchni minimum 3 x 5 m,
przy drodze z dogodnym dojazdem
położonej obok miejsca zamieszkania
z dostępem do prądu o napięciu 380 V.
Obsługa punktu sprzedaży jest okazją
dochodu dla osób niepracujących.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
pod numerem telefonu: 781233427

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

Opracowanie techniczne i graficzne: Studio BAZA, tel. 502 525 788.
Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00.
Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać
do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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SPRZEDAM DOM
W PUSZCZYKOWIE
Powierzchnia 185 m2/550 m2

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

BLACHY NA DACHY
Trapez

od

16,00 zł/m2
brutto

NASIONA, NAWOZY, TORF, ROŚLINY OZDOBNE - NA ŻYCZENIE
KLIENTA SADZENIE W POJEMNIKACH, DRZEWKA OWOCOWE,
NARZĘDZIA, SKRZYNKI, DONICZKI, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
- FACHOWE PORADY ORAZ ART. OGRODNICZE I DEKORACYJNE

e-mail: agrogust@gmail.com
ZAPRASZAMY: pn.-pt. 8.00-17.00, sob. 8.00-13.00
Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim
naszym Klientom wiele ciepła
przy rodzinnym stole
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2015
Stanisław Gust & Syn

Blachodachówka

od

20,90 zł/m2
brutto

telefony:

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

Wyjazdy m. in. na:


wesela
pogrzeby
 imprezy sportowe
 imprezy integracyjne itp.



Boże Narodzenie 2014
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SALON POLSKIEGO PRODUCENTA ODZIEŻY DAMSKIEJ
LUBOŃ
CENTRUM HANDLOWE PAJO
I PIĘTRO
Tango Fashion jest cenioną na rynku odzieżowym polską firmą. Produkuje ubrania, które dzięki bardzo wysokiej jakości
wykonania doskonale prezentują się na każdej sylwetce. Swoje wyroby, które odpowiadają potrzebom nawet najbardziej
wymagających kobiet sprzedaje w wielu renomowanych salonach w Polsce.
Nasza kolekcja skierowana jest do Pań w rozmiarach od 36 do 48. Tworzona z myślą o kobietach aktywnych zawodowo oraz
o wszystkich Paniach dbających o swój wygląd, ceniących elegancję. W wyrobach marki Tango Fashion znajdują się ślady
inspiracji klasyką i elementy aktualnych trendów mody. W tworzeniu kolekcji wykorzystujemy najlepsze i najmodniejsze tkaniny.
Kolekcje sprzedawane są w atrakcyjnych cenach producenta.
Chcąc zapewnić naszym klientkom duży wybór asortymentu,
współpracujemy również z innymi znanymi polskimi i zagranicznymi
producentami: ANCORA, CONCEPT K, BIBA, BEAUMONT, LAFFEY.
Tango Fashion zapewnia też Paniom bardzo profesjonalne
doradztwo, kameralną atmosferę. Proponuje ubrania w wersji
klasycznej, eleganckiej – koszule, spódnice, spodnie z wysokim
stanem, eleganckie kurtki i torebki ze skóry.
Zapraszamy do naszego salonu!

