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Medal

Na ostatniej, kwietniowej sesji RM w Mo-

sinie radni jednogłośnie podjęli uchwałę w 

sprawie przyznania Medalu Rzeczypospo-

litej Mosińskiej Krystynie Małeckiej i Mar-

kowi Pruchniewskiemu. Osoby te reko-

mendowała nowa Kapituła Medalu, w której 

skład wchodzą: K. Lipiak (przewodniczący), 

D. Białas, J. Falbierski, D. Roszak i J. Szeszuła. 

Więcej o zasługach medalistów napiszemy 

w następnym numerze, po uroczystym wrę-

czeniu Medalu.

Kurz i pył

W ostatniej dekadzie kwietnia z powo-

du braku opadów deszczu gmina tonęła w 

kurzu pochodzącym z dróg utwardzanych 

tłuczniem. Problem ten poruszył radny W. 

Wiązek , kierując zapytanie do burmistrza 

o to, czy nie powinno się zaprzestać takich 

działań. Dodał, że oprócz ogromnej uciąż-

liwości dla mieszkańców zapylenie może 

wpływać również na jakość wody, w kontek-

ście znajdującego się w naszej gminie ujęcia 

wody, która musi być natleniana czystym 

powietrzem. Do stabilizacji nawierzchni 

tych dróg używa się tłucznia ze zmielonych 

odpadów budowlanych i to właśnie wywo-

łuje największe zapylenie. Innym czynni-

kiem, który zanieczyszcza powietrze w gmi-

nie jest spalanie przez mieszkańców śmieci 

w piecach ogrzewających domy. Radny 

zapytał, czy Aquanet nie mógłby poprzez 

odpowiednie dopłaty pomóc mieszkańcom 

Mosiny w zamianie pieców CO węglowych 

na gazowe.

Burmistrz Jerzy Ryś odpowiedział: - Stabi-

lizowanie tłuczniem pochodzącym ze zmie-

lonych gruzów nie powinno mieć miejsca. 

Dlatego będę uczulał osoby odpowiedzial-

ne za te działania, aby nie dochodziło do 

używania takich materiałów. Co do zanie-

czyszczenia powietrza i wpływu na jakość 

wody – stacja Aquanetu stosuje już od daw-

na nowoczesne fi ltry, ale oczywiście w po-

wietrzu mogą znajdować się cząstki różnych 

gazów. W piecach CO spala się wszystko i 

trzeba się liczyć z tym, że w naszym środowi-

sku jest cała tablica Mendelejewa… Z Aqu-

qnetem o tym nie rozmawialiśmy, możemy 

ten temat wywołać. Zanieczyszczenia po-

chodzą od nas i dopóki tego nie zmienimy, 

będziemy musieli tak żyć. Jako urząd propa-

gujemy zachowanie czystości, ale to proces 

na lata. Ochrona środowiska, życie w nim i 

nasze zdrowie zależy od nas.

Radni na sesji zgłosili kilka uwag na temat 

działania Straży Miejskiej. A. Cybulski pod-

niósł problem zaśmiecania targowiska przez 

grupy cudzoziemców handlujących tam i 

braku reakcji ze strony Straży Miejskiej.

Wyjątkowa nazwa ulicy 

w Mieczewie

Dłuższą dyskusję radnych wywołała spra-

wa nadania nazwy Bożymęczna ulicy w Mie-

czewie. Za podjęciem uchwały z taką nazwą 

wypowiedzieli się najstarsi mieszkańcy Mie-

czewa. Początkowo komisja zajmująca się ta 

sprawą twierdziła, że taki wyraz nie istnieje 

w słowniku polskim i zaproponowała nazwę 

typu Bożej Męki. Wzbudziło to ostry protest 

ze strony niektórych radnych.  Burmistrz za-

proponował wobec tego zwrócenie się do 

prof. Miodka o opinię. – To może być cieka-

we, jak profesor ustosunkuje się do takiej 

nazwy, mówił.

Radny Roman Kolankiewicz poinfor-

mował, że w XVII wieku w pobliżu tej ulicy 

znajdował się kościół i jest to prawda histo-

ryczna o tym terenie. Nie trzeba dochodzić, 

skąd pochodzi, bo to jest po prostu histo-

ria. Mieszkańcy – 90 letni podpisali się pod 

prośbą o zatwierdzenie nazwy Bożymęczna, 

powinno się uszanować ich wolę. Ulica Bo-

żymęczna jest wszystkim znana, a ta nazwa 

jest  stosowana na co dzień od niepamięt-

nych czasów.

Radni doszli w końcu do porozumienia 

i Mieczewo zachowało nazwę ulicy, która z 

pewnością jest jedyną w swoim rodzaju.

Na sesji zgłoszono też inne problemy do 

rozwiązania, m. in. protest mieszkańców So-

wińca w sprawie zbyt wysokich rachunków 

za wodę (padła sugestia, że albo ktoś wodę 

kradnie, albo jest gdzieś niekontrolowany 

wyciek), za co obciąża się wysokimi opłatami 

wszystkich mieszkańców.                                (eb)

Z sesji

Rady Miejskiej

w Mosinie

 „Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa”, mówił 

papież Jan Paweł II.  Nie da się zrozumieć historii naszej 

Ojczyzny bez odczytania sensu życia wiernych Kościoła - świę-

tych i błogosławionych.

„My, Polacy nie jesteśmy w stanie zrozumieć samych siebie 

oraz losów Polski bez poznania roli , jaką odegrali w nich nasi ro-

dacy wyniesieni do chwały ołtarzy przez Jana Pawła II”. (Marian 

kard. Jaworski „Święci Jana Pawła II”).

Ojciec Święty, w czasie swego pontyfi katu kanonizował lub 

beatyfi kował prawie dwa tysiące osób, wśród nich 163 to Po-

lacy: 9 świętych i 154 błogosławionych.  To więcej niż w ciągu 

wszystkich poprzednich wieków chrześcijaństwa. Na kanoniza-

cję Jana Pawła II czekaliśmy 9 lat - ewenement w historii papie-

ży; ten Papież żył z nami i doczekaliśmy się orędownika u Boga 

w niebie, pośród wszystkich świętych. To Jan Paweł II wskazy-

wał nam drogę w trudnym czasie, ukazywał nam w jaki sposób 

dążyć do świętości – bo świętym Kościoła może zostać każdy. 

Świętymi są przecież ludzie, a my będąc świadkami wyniesienia 

niektórych osób do ołtarzy, poczujmy się zobowiązani do po-

dejmowania wysiłku w kierunku osiągania świętości. 

Wielu spośród błogosławionych i świętych to osoby współ-

czesności – żyjące w XX wieku. Święci kształtowali naszą świa-

domość, zawsze oddziaływali na nasze życie, bieg zdarzeń, dla 

dobra ludzi. Wielu świętych przeżywało podobne trudności do 

naszych, wielu świętych umierało w cierpieniu. U Boga szukali 

lekarstwa i pocieszenia. Dzięki łasce Bożej i własnej pracy, poko-

nywali wszelkie przeciwności życia codziennego, ale też poma-

gali innym i z pewnością… nadal pomagają.

Spójrzmy na niektórych: św. Jadwiga - królowa Polski, czyż 

nie jest dziś wzorem każdego polityka, który powinien służyć 

i być całkowicie oddanym ludziom, troszczącym się o rozwój 

intelektualny, duchowy i moralny własnych obywateli?  Jan Pa-

weł II chciał pokazać nam jak przykład młodej, mądrej kobiety 

jest aktualny dziś. Św. Brat Albert – wyrzekł się swojej pasji, ma-

larstwa, aby służyć bliźnim, potrzebującym szczególnej opieki, 

głodnym, bezdomnym i opuszczonym. Do dzisiaj promieniują 

zapoczątkowane przez niego dzieła. Św. Rafał Kalinowski – żoł-

nierz, patriota, powstaniec, założyciel karmelitańskiego klaszto-

ru w Wadowicach. Przykład jego życia miał niewątpliwie wpływ 

na młodego Karola Wojtyłę. Św. Siostra Faustyna – ewangeliza-

torka, dzięki której „iskra Bożego miłosierdzia” rozeszła się na 

cały świat.

 Za nami pierwsza rocznica kanonizacji Jana Pawła II, to tak 

niedawno, kiedy doświadczyliśmy wspaniałej jedności, siły na-

Święty Jan Paweł II pośród świętych
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Od grudnia 2014 r. na terenie Ośrod-

ka Sportu i Rekreacji w Mosinie 

działa Zespół Wolontariusza, zrzeszający 

obecnie 15 członków. Wolontariat ma za 

zadanie wykształcić w młodych ludziach 

odpowiedzialność za podejmowane de-

cyzje oraz pomóc w uzyskaniu doświad-

czenia zawodowego. Poprzez działania 

w zespole uczymy się pracy w grupie, reali-

zujemy swoje pomysły i ambicje oraz po-

znajemy swoje możliwości. Młodzież gim-

nazjalna może uzyskać dodatkowe punkty 

do szkoły średniej, a dorośli wpisać działal-

ność w swoje CV. Praca w wolontariacie, 

mimo że bezpłatna, daje dużo satysfakcji 

z udzielania pomocy innym. Młodzież uczy 

się jak wiele wysiłku należy włożyć w orga-

nizację określonej imprezy. Ma okazję nie 

tylko poznać ciekawych ludzi, ale również 

zaprezentować siebie. 

Do tej pory jako Zespół udało się nam 

zorganizować Bieg Zimowy po Wielko-

polskim Parku Narodowym w ramach 

WOŚP. Przed biegiem wolontariusze bra-

li czynny udział w jego przygotowaniu. 

Odbyły się dwa spotkania informacyjne, 

w czasie których mieli okazję zapoznać się 

z organizacją biegu, przygotować pakiety 

startowe czy przedstawić swoje pomysły. 

W czasie imprezy byli odpowiedzialni za 

biuro zawodów, depozyt, przyjmowanie 

oświadczeń, wydawanie folii termicznych 

oraz wody, rozdawanie medali uczestni-

kom biegu. Ich pomoc została doceniona 

nie tylko przez organizatorów imprezy, ale 

również przez samych zawodników.

Przed nami kolejne imprezy, w czasie 

których wkład wolontariuszy oraz ich za-

angażowanie będzie nam potrzebne, m.in. 

Dni Mosiny czy Akcja Lato. 

Szczegółowe informacje dotyczące Ze-

społu Wolontariusza znajdują się na stronie 

www.osirmosina.pl Wolontariuszem może 

zostać każdy, kto ukończył 13 lat. Zaprasza-

my do współpracy.                                           (osir)

Zostań Wolontariuszem
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie

szego Narodu Polskiego. Wspomnijmy i módlmy się, jak przed 

rokiem, wspólnie, przez wstawiennictwo tego, który wskazywał 

nam jak dążyć do świętości. Jego świętość była widoczna nie 

tylko w modlitwie, ale i doświadczaliśmy jej w spotkaniach, w 

słowach, podróżach, a także w górskich wędrówkach. Dla Papie-

ża z Polski szerzenie kultu świętych było istotnym elementem 

ewangelizacji. Ukazując świętość proponował ją światu, który 

oddalał się od Boga. „Święci żyją świętymi i pragną świętości” 

wyjaśniał Jan Paweł II podczas kanonizacji św. Kingi 16.czerwca 

1999 roku. I całe swoje życie podążał do świętości.

95 lat temu, urodził się Karol Wojtyła - 18 maja stańmy  przy 

relikwiach św. Jana Pawła II, w kościele św. Józefa Oblubieńca 

NMP w Puszczykowie, by dziękować Bogu za Świętego Orędow-

nika i wypraszajmy by nas prowadził drogą ku świętości. 

Święty Janie Pawle II doprowadź nas do domu Ojca w niebie. 

Czekaj tam na nas. Módl się za nami.               

Jolenta Strabel

Na podstawie książki:  Święty pośród świętych, wyniesieni na 

ołtarze przez Jana Pawła II. Wyd. Jedność 2014
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Gatunek powieści historycznej, tak 

niegdyś rozpropagowany i rozwi-

nięty przez Henryka Sienkiewicza, jest 

współcześnie kontynuowany z dosko-

nałymi rezultatami przez pisarkę Elż-

bietę Cherezińską. Jej powieść „Legion” 

to pasjonująca i niezwykle wciągająca 

opowieść o żołnierzach Narodowych Sił 

Zbrojnych, pod względem liczebności 

drugiej po AK organizacji konspiracyjnej 

w okupowanej Polsce II wojny światowej. 

Samą zawartość 800 stronicowej książ-

ki trudno opisać w tak krótkim tekście. 

Mogę zdradzić, że przewijają się w niej 

opowieści kilku bohaterów, których wy-

buch II wojny światowej zastał w różnych 

sytuacjach. Kilku z nich to postacie fi k-

cyjne, zdecydowaną większość stanowią 

jednak prawdziwi żołnierze NSZ. Ich hi-

storie są nieraz żywcem wzięte z prawdzi-

wych biografi i i wspomnień, co jest wiel-

kim walorem książki. Nie ma tu za dużo 

przejaskrawień, są dobre dialogi oparte 

o prawdziwe wydarzenia i temperamen-

ty głównych bohaterów. Do nich zaliczyć 

można przede wszystkim: stanowczego 

i charyzmatycznego Leonarda Szczęsne-

go Zub-Zdanowicza ps. „Ząb”, zręczne-

go i walecznego partyzanta Władysława 

Kołacińskiego ps. „Żbik”, oraz ideowego 

i tajemniczego Władysława Marcinkow-

skiego ps. „Jaxa”. Bohaterowie ci nie są 

specjalnie znani szerszemu gronu czytel-

ników – książka Cherezińskiej doskonale 

pokazuje, że tan ten powinien ulec zmia-

nie. Żołnierze NSZ byli bowiem doskonale 

zorganizowaną, waleczną i bohaterską 

grupą, której należy się wyrwanie z cia-

snego i nieuczciwie do dzisiaj budowane-

go kręgu niepamięci. 

Sama książka ma ciekawą i wciągającą 

fabułę – poznajemy różne drogi żołnierzy, 

począwszy od kampanii wrześniowej aż 

do rozpoczęcia współpracy z NSZ. W toku 

opowiadania dowiadujemy się, że do tej 

powstałej w 1942 roku organizacji trafi ali 

nie tylko ideowi zwolennicy przedwojen-

nej endecji i Obozu Narodowo-Radykal-

nego. Żołnierzami tej formacji byli także 

obcokrajowcy, jak chociażby Brytyjczyk 

Richard V. Tullet ps. „Harry”, swoją drogą 

doskonale i z humorem sportretowany 

przez autorkę powieści. Szlak bojowy 

bohaterów prowadzi przez gęste lasy, w 

których partyzanci zimowali, a także robili 

zasadzki na Niemców oraz komunistów 

z Gwardii Ludowej, których najważniej-

szym celem była walka z polskimi aspira-

cjami niepodległościowymi. Cherezińska 

pokazuje, że ci często pospolici bandyci 

stanowili realne zagrożenie dla zwykłych 

cywilów. NSZ walcząc z nimi, występowa-

ła z pozycji obrońców, a nie agresorów. 

Autorka dobrze opisuje także relacje par-

tyzantów NSZ ze zwykłą ludnością, która 

obdarzała tych polskich bohaterów sza-

cunkiem, zdając sobie sprawę, że ci bronią 

ich przed grabieżą, gwałtami, przemocą i 

śmiercią, (a nierzadko kumulacją wszyst-

kich tych niesprawiedliwości).

Narodowe Siły Zbrojne, a przynajmniej 

ta ich część opisywana przez Cherezińską, 

to nie tylko leśni partyzanci. To także for-

mowana od 10 sierpnia 1944 roku Brygada 

Świętokrzyska, owiana legendą i wieloma 

niesprawiedliwymi mitami. Brygadę utwo-

rzono celem ewakuacji polskich żołnierzy 

na zachód w obliczu zagrożenia bolsze-

wicką nawałą. Brygada weszła w stan 

„niewojowania z Niemcami”, dzięki cze-

mu udało jej się przedostać przez pozycje 

niemieckiego frontu do Czech, a stamtąd 

połączyć się z Amerykanami. Ten heroicz-

ny i szalenie ryzykowny marsz zasługuje 

na szczególne upamiętnienie. Udało się 

bowiem ocalić życie ponad 1000 żołnierzy, 

których losy po wprowadzeniu „władzy lu-

dowej” w Polsce były przesądzone. Żołnie-

rze ci później pełnili służbę w kompaniach 

wartowniczych w okupowanych po woj-

nie Niemczech. Brygada Świętokrzyska to 

także niezwykła opowieść o wyzwoleniu 

niemieckiego obozu koncentracyjnego 

w Holiszowie (5 maja 1945). Uwięzione tam 

kobiety miały być spalone żywcem w mo-

mencie zbliżania się wojsk amerykańskich. 

Na horyzoncie pokazali się jednak Polacy, 

którym udało się oswobodzić około 1000 

kobiet różnych narodowości. Pragmatyzm 

NSZ wziął tutaj górę i dzięki niemu możli-

we było ocalenie nie tylko biednych więź-

niarek, ale także żony premiera Stanisława 

Mikołajczyka.

Opisana przez Cherezińską historia to 

opowiadanie ze szczęśliwym zakończe-

niem. Żołnierzom udało się przetrwać 

i osiągnąć naprawdę wiele. Za to należy 

im się szacunek i stałe miejsce w pante-

onie polskich bohaterów. Książka „Legion” 

doskonale przybliża ich heroizm, ale tak-

że to, że byli ludźmi z krwi i kości. Do-

skonale rozpropaguje niezwykłe historie 

w sposób przystępny i porywający.

Wojciech Czeski

Należy im się wyrwanie z ciasnego
i nieuczciwie do dzisiaj budowanego
kręgu niepamięci...

www.szkolka-wojnowski.pl  �  piotr.wojnowski@interia.pl

Puszczykowo, ul. Lipowa 10 (wjazd od szosy 430 Poznań-Mosina)
tel. kom. 602 �805� 672

Oferuje:
�  własnej produkcji sadzonki drzew i krzewów iglastych i liściastych w pojemnikach 

oraz kopane (bryła w jucie, zadrutowana). Wyróżniamy się sprzedażą roślin starszych 
oraz sadzonek w ilości umożliwiającej skompletowanie żywopłotów. 
Także roślinami w formie „bonsai do ogrodu” (niwaki),

� projektowanie ogrodu lub jego fragmentów połączone z kompletowaniem roślin,
�  klientom urzadzą jacym ogród we własnym zakresie doradztwo połączone 

z kompletowaniem roślin,
� doradztwo w zakresie pielęgnacji ogrodu, wykonawstwo niektórych zabiegów.

SZKÓŁKA  DRZEW  I  KRZEWÓW  OZDOBNYCH - Piotr Wojnowski

SPRZEDAŻ
w dni powszednie 
od 9.00 do 17.00

w soboty
od 9.00 do 14.00
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Everest, widok z Lobuche, Nepal 14.04.2013

– Jest Pan radnym Sejmiku Wojewódz-

kiego. Pomaga Pan mieszkańcom powia-

tu poznańskiego w załatwieniu lokalnych 

problemów. Poznaliśmy się na sesji Rady 

Miejskiej w Mosinie, przyznam, że nigdy 

od kiedy prowadzę gazetę, czyli od roku 

2007 nie widziałam na sesji radnego Sej-

miku...

 – W Sejmiku pracuję w trzech komisjach: 

Edukacji i Nauki, Prawnej i Budżetowej. Naj-

więcej energii poświęcam pracy w Komi-

sji Budżetowej, gdyż jest to najważniejsza 

komisja. Przez nią przechodzą wszystkie 

sprawy związane z wydatkami samorządu 

województwa wielkopolskiego. W ostatnich 

miesiącach, jeśli chodzi o Mosinę i Puszczy-

kowo zajmowałem się dwiema sprawami. 

Pierwsza to bezpieczne przejście przez dro-

gę w Dymaczewie Nowym.  Druga to wspar-

cie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w spra-

wie budowy ze środków europejskich drogi 

wojewódzkiej Kórnik-Mosina, która ma duże 

znaczenie dla rozwoju obu gmin. Znacze-

nie tej drogi jest zresztą większe, bywa ona 

przecież określana jako „południowa ob-

wodnica Poznania”. Natomiast mieszkańcy 

Puszczykowa zwrócili się do mnie z prośbą 

o interwencję w sprawie modernizacji linii 

kolejowej Poznań-Wrocław. Chodzi o to, aby 

podczas przebudowy linii dokonać kilku ko-

rekt. Na przykład  nie zamykać przejazdu na 

ul. 3 – Maja i nie doprowadzać tym samym 

do przecięcia na dwie części miejscowo-

ści. Od dziesięcioleci droga ta funkcjonuje 

i ma swoją historię, jeśli chodzi o połączenie 

z Mosiną. Chodzi też o to, żeby przy prze-

budowie, zachować zabytkowy charakter 

dworca. Jeśli chodzi o niektóre zmiany po-

trzebna jest przede wszystkim dobra wola, 

w innych być może konieczne byłyby dodat-

kowe pieniądze. PKP powinna określić jakie 

byłyby koszty takich zmian oraz kto miałby 

je ponieść. Być może trzeba będzie szukać 

wsparcia poza gminą, w powiecie bądź 

w województwie.

Wracając do Pani uwagi, rzeczywiście było 

to zaskakujące, ale często słyszałem, że je-

stem pierwszym radnym Sejmiku na sesji 

w danej gminie, że radnych wojewódzkich 

nie interesuje to, co się dzieje w gminach. 

Nie umiem powiedzieć, czy tak jest. W każ-

dym razie ja od początku kadencji dużo cza-

su spędzam w terenie. W pierwszych trzech 

miesiącach po wyborach byłem na sesjach 

rad miejskich we wszystkich 17 gminach po-

wiatu poznańskiego. Jeśli chodzi o sprawy 

gminne, staram się współpracować z burmi-

strzami i radnymi z wszystkich opcji politycz-

nych. Przyjąłem perspektywę nie jednej ka-

dencji, ale raczej dwóch dekad działalności. 

Mogą zmieniać się formy, ale zakładam, że 

Była to propozycja, o którą specjalnie nie zabiegałem...
Wywiad z doktorem Bartłomiejem Wróblewskim, polskim konstytucjonalistą, radnym Sejmiku Wielkopolskiego, dy-

rektorem Instytutu Prawa SWPS w Poznaniu, twórcą Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich w Pozna-

niu. Rozmawia Elżbieta Bylczyńska.

cały czas będę reprezentantem spraw miesz-

kańców powiatu poznańskiego. Inna rzecz, 

że od miesiąca mam także inne obowiązki. 

Zostałem szefem Prawa i Sprawiedliwości 

w powiecie poznańskim. 

– Dlaczego wstąpił Pan do tej partii?

– PiS jest jednym z dwóch największych 

ugrupowań, w mojej ocenie na dziś bardziej 

potrzebnym Polsce niż Platforma Obywatel-

ska. W 2011 r. startowałem w wyborach do 

Senatu jako kandydat niezależny z popar-

ciem tej partii. Od ponad roku jestem także 

członkiem Rady Programowej PiS. 

– Zajmuje się Pan też kampanią wybor-

czą kandydata na prezydenta RP Andrze-

ja Dudy. Jaką rolę Pan pełni?

– Formalnie jestem szefem sztabu wybor-

czego Andrzeja Dudy na terenie powiatu 

poznańskiego. Ale w rzeczywistości dzia-

łamy razem z Tadeuszem Dziubą i sztab na 

terenie Poznania i powiatu jest jeden – kam-

panię prowadzimy wspólnie. 

– Jak wygląda kampania na terenie, 

który nie jest zbyt przyjazny tej partii, 

choć w ostatnich wyborach na prezyden-

ta Poznania kandydat PIS – Tadeusz Dziu-

ba przegrał z kandydatem PO Jackiem 

Jaśkowiakiem tylko o 2 procenty.

– PIS popiera niemal co czwarty wyborca 

z naszego regionu. To dużo, ale za mało, 

żeby w większym stopniu wpływać na spra-

wy publiczne. Moim zadaniem jest zmiana 

postrzegania PiS wśród wyborców powiatu 

poznańskiego. Nie mam ambicji, aby zmie-

niać to w Polsce, Wielkopolsce, czy w Pozna-

niu, bo na dziś nie jest to moim zadaniem.

– W jaki sposób chce Pan to zrobić?

– Po pierwsze zamierzam kontynuować to, 

co robię od 2011 roku. W kampanii wybor-

czej 2011 objechałem wszystkie niemal 240 

sołectw powiatu poznańskiego. Głównym 

celem, jaki sobie w tamtej kampanii posta-

wiłem było poznanie powiatu. Problemem 

polskiej polityki jest to, że wyborcy mają 

poczucie, że politycy należą do wyalienowa-

nej kasty, dla której nie liczą się sprawy zwy-

kłych ludzi. Regularnie wówczas słyszałem: 

„Wy politycy, nie mówię o panu, ponieważ 

pan pierwszy raz kandyduje, przyjeżdżacie 

do nas, ale tylko przed wyborami”. Dlatego, 

kiedy zostałem radnym Sejmiku Wojewódz-

kiego nie chciałem zniknąć na cztery lata 

rozpocząłem odwiedziny kolejno wszyst-

kich 17 gmin powiatu. Uważałem, że moim 

obowiązkiem jest najpierw podziękować 

za oddane głosy, a następnie po wyborach 

potwierdzić propozycję współpracy i dekla-

rację wsparcia dla mieszkańców powiatu. 

Drugim celem jest realizacja tych deklaracji, 

a więc reagowanie, kiedy pojawiają się kon-

kretne potrzeby. O problemach dotyczących 

Mosiny i Puszczykowa już Pani powiedzia-

łem, ale w ciągu tych miesięcy interwenio-

wałem także w wielu innych sprawach m.in. 

Tarnowa Podgórnego, Swarzędza, Pobie-

dzisk, Suchego Lasu. Po trzecie, zależy mi 

także na tym, żeby w każdej gminie działało 

lokalne koło PiS. Jego celem powinno być 

w większym stopniu dbanie o sprawy lokal-

ne, gminne i powiatowe. Tą myślą staram 

się zarazić naszych zwolenników, rozwijać 

ugrupowanie wokół idei organicznych i po-

zytywistycznych. Co do zasady bez ambicji 

politycznych na poziomie gminy, a z myślą 

o pracy w samorządzie powiatu i wojewódz-
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twa. Chciałbym, aby ta zmiana wpisała się 

w to, co już obserwujemy tj. w zmianę po-

strzegania ugrupowania na poziomie ogól-

nopolskim.

– Z czego to, Pana zdaniem, wynika?

– Z tego, że ludzie rozumieją, że PO nie 

tyle jest lepszą partią, co była w pewnym 

okresie bardziej sprawna socjotechnicznie. 

Jest to związane z tym, że była i wciąż jest 

partią największych mediów. Jednak dzięki 

internetowi wszyscy mamy łatwiejszy do-

stęp do informacji z różnych źródeł, więc 

przestaje to mieć decydujące znaczenie. Jest 

jeszcze drugi aspekt, związany z systema-

tyczną pracą polityków prawicy. Na przykład 

mieszkańcy Poznania coraz bardziej doce-

niają pracę radnych z PiS w Radzie Miasta. 

Jeślibyśmy dzisiaj wybrali pięciu najlepszych 

radnych, to prawie na pewno dwie-trzy oso-

by byłyby z PiS, wśród nich Szymon Szyn-

kowski, czy Ewa Jemielity, która pomogła ty-

siącom ludzi w sprawach obniżenia kosztów 

związanych z użytkowaniem wieczystym ich 

nieruchomości. 

To nie są jednostkowe przykłady. W cza-

sie tej kadencji parlamentarnej poseł Dziu-

ba odbył ponad 80 dyżurów poselskich 

w sołectwach powiatu poznańskiego. Nie 

słyszałem o żadnym innym parlamentarzy-

ście, który zadałby sobie tyle trudu. Taka 

postawa pomaga powoli zmieniać nasta-

wienie i mieszkańców powiatu, i mediów. 

Bezkrytyczne wspieranie PO nie leży w ni-

czyim interesie. Platforma rządzi od ośmiu 

lat w Polsce, od kilkunastu lat w Wielko-

polsce, w powiecie poznańskim i w wielu 

gminach. Chyba zaczynamy sobie zdawać 

sprawę, że długie rządy nie są korzystne i 

zaczynamy stawiać pytania. Na przykład, 

dlaczego nowa siedziba Urzędu Marszał-

kowskiego kosztowała 175 mln złotych, 

choć miała kosztować pierwotnie 55 mln 

zł... Każdy, kto w swoim życiu budował dom 

czy remontował mieszkanie wie, że trudno 

jest przewidzieć wszystkie wydatki. Niech 

więc wzrosną 10 czy 20 procent, ale nie 

o 300 procent.

Innym przykładem jest produkcja fi lmu 

„Hiszpanka”. Zarząd Województwa Wielko-

polskiego nie ma kompetencji do kręcenia 

fi lmów wysokobudżetowych. A ta produk-

cja kosztowała 24 miliony zł. W tej sprawie 

mieszkańcy zagłosowali nogami i nie poszli 

na fi lm, a ci, co się zdecydowali wypowiadali 

zwykle opinie negatywne. Marnotrawienie 

środków publicznych dotyczy także mniej-

szych wydatków, na przykład fi nansowania 

przez Marszałka kursów języka japońskiego 

czy wysyłania kartek świątecznych przez 

członków Zarządu Wojewódzkiego fi nanso-

wanych z pieniędzy podatnika. W niektórych 

przypadkach można stawiać pytanie o zgod-

ność z prawem takich wydatków, w większo-

ści o ich racjonalność i gospodarność. Nie 

chodzi mi o to, aby odmawiać wszystkim 

politykom Platformy zasług, czy kierowania 

się dobrymi intencjami. Niemniej rzuca się 

w oczy nieefektywność wielu działań tej wła-

dzy, a nierzadko także poczucie bezkarności. 

– Dlaczego popiera Pan kandydata na 

prezydenta RP, Andrzeja Dudę?

– Poznałem go pięć lat temu, to on po-

dejmował decyzję o zatrudnieniu mnie w 

Kancelarii Prezydenta RP. Prezydentem był 

wówczas ś.p. Lech Kaczyński. Ówczesna 

Kancelaria przez długi czas nie mogła zna-

leźć prawnika - konstytucjonalisty, bo to 

jest rzadka specjalizacja. Była to propozycja, 

o którą nie zabiegałem. Gdy się pojawiła 

zdecydowałem, że przeprowadzę się do 

Warszawy. Zakładałem, że będę pracować 

rok, dwa, ale zdarzyła się katastrofa smoleń-

ska i musiałem odejść po kilku miesiącach. 

To było mało eleganckie...

– Dlaczego?

– Bo państwo powinno funkcjonować 

tak, że niezależnie od zmiany rządu jego 

aparat urzędniczy pracuje normalnie i jest 

kompletowany w oparciu o kryteria facho-

wości. Tymczasem po katastrofi e zwalniano 

wszystkich, których można było zwolnić, 

żeby zatrudnić ludzi ze swojego klucza. Tam, 

gdzie chodzi o stanowiska polityczne jest 

to zrozumiałe, ale jeśli chodzi o stanowiska 

urzędnicze - niewłaściwe. Art. 1 Konstytu-

cji RP mówi, że „Rzeczpospolita Polska jest 

dobrem wspólnym wszystkich obywateli”. 

W takich momentach widać, że bywa kawa-

łem sukna, które wydziera ten, kto w danym 

momencie jest silniejszy. Tak czy inaczej 

praca przez sześć miesięcy w Kancelarii Pre-

zydenta RP była dla mnie ważnym doświad-

czeniem życiowym, także ze względu na 

osobę Andrzeja Dudy.

Duda jest ciekawą osobą, dobrze wy-

kształconą, znającą języki, w podejściu do 

świata nowoczesną. Uważałem za cenne to, 

że potrafi ł słuchać i realizować cele politycz-

ne z szacunkiem dla przepisów Konstytucji 

i ustaw. Wykazywał się także instynktem 

politycznym. Zachował trzeźwość oceny w 

trudnych godzinach po katastrofi e 10 kwiet-

nia 2010 roku. Myślę, że Polsce potrzebna 

jest zmiana na wielu szczeblach i Andrzej 

Duda daję na nią szansę. Jeśli postawili-

byśmy obok siebie obecnego Prezydenta 

i Andrzeja Dudę kontrast jest duży. Nie mam 

wątpliwości, że gdybyśmy nie wiedzieli, któ-

ry jest z jakiej partii, bez wahania i niezależ-

nie od preferencji partyjnych wybralibyśmy 

Dudę. Zdecydowałyby kompetencje, mło-

dość, energia, estetyka i obycie.

– A teraz wejdźmy na inne szczyty... 

Zdobył Pan Koronę Ziemi. Co Pan widział 

z Mount Everestu?

– Na Mount Everest wszedłem rok temu, 

a jednocześnie skończyłem Koronę Ziemi. 

Zacząłem w 1998 roku od wspinaczki na El-

brus, najwyższy szczyt Kaukazu. Byłem wte-

dy jeszcze na studiach. Stało się to w czasie 

podróży przez kilkanaście krajów wokół Mo-

rza Czarnego. W latach 2011-2014 zdobyłem 

ostatnie cztery szczyty Korony Ziemi. Tym 

ostatnim był Mount Everest. Przyszedł mi 

z trudnością. Próbowałem trzy razy. Za 

pierwszym zabrakło 1000 metrów do szczy-

tu, bo załamała się pogoda. Za drugim 500 

metrów – miałem wówczas problemy z ma-

ską tlenową. Do trzech razy sztuka.

– Co Pan czuł tam na górze? Jak to się 

stało, że dopiął Pan celu?

– To było 16 lat podróży i wspinaczki, trzy 

wyprawy na Mount Everest. Każda wypra-

wa trwała dwa miesiące, atak szczytowy ty-

dzień, ostatni dzień - 22 godziny wspinaczki, 

a na samym szczycie jedynie 15 minut... Nie-

mniej to było piękne uczucie. A przecież na-

wet za trzecim razem wcale nie musiało tak 

się skończyć. W 2014 r. była najgorsza pogo-

da w historii wypraw na najwyższy szczyt 

Ziemi. Od strony południowej, po tej wiel-

kiej tragedii, w której zginęło na Lodospa-

dzie Khumbu kilkunastu szerpów, wszystkie 

wyprawy zostały zakończone. Ja tego roku 

wspinałem się na szczęście od północy. Wy-

Everest, widok z klasztoru Rongbuk, Tybet 15.04.2014



Z kolei panu Janowi z Czempinia 

trudno było przerwać, kiedy zaczął 

mówić, a gadane miał jak nie wiem co.

- Panie Romanie, potrzebny mi jest zno-

wu jeden elegant na imieniny do kolegi 

ze Śremu. Napiszemy mu na podstaw-

ce od spodu jakąś dedykację, to będzie 

miał ładną pamiątkę na długie lata. Bo 

wie pan, koledze dać fl aszkę jakąś nawet 

i tych drogich to i tak się wypije i nic po 

niej, tylko ból głowy, a myślę, że statuetka 

będzie stała i stała. Tego normalnie nie da 

się ani ugryźć ani zjeść, bo nawet trudno 

byłoby czymś popić, ha, ha, ha. Bo mię-

dzy zębami tylko drzazgi by zostały i opił-

ków od mosiądzu na cały miesiąc, co? Ha, 

ha, ha. Tak między nami mówiąc, to już 

wszystko wiem, zaraz panu tutaj wyłożę 

kawę na ławę, ha, ha. Mianowicie opo-

wiedział mi niedawno jak przedwczoraj 

kolega Andrzej, który jest Mosiniakiem 

z urodzenia i mieszka tutaj cały czas. We-

dług jego opowieści było tak, że przed 

wojną na rynku u was w Mosinie mieszkał 

taki jeden facet, który bardzo lubił się sta-

romodnie ubierać i do tego jeszcze miał 

niedzisiejsze maniery, ale w pełni pasu-

jące do niego. Panie, normalnie dzisiaj 

to po pracy człowiek jest albo zupełnie 

zajechany, albo też leży na czymś wy-

godnym, na przykład na kanapie i gapi 

się bezmyślnie na reklamy w telewizji. 

A on, proszę pana, kończył swoją robo-

tę, ubierał się starannie i spacerował po 

rynku. Widzisz to pan, fraczek, cylinderek, 

rękawiczki, buty wypucowane na glanc, 

spodnie odprasowane w kancik idealnie, 

jak dandys staromodny, istny elegant 

z Mosiny. A ta gracja, a ten szyk, ten fl eg-

matyczny, wręcz majestatyczny krok, on, 

proszę pana, nie kroczył, tylko stąpał, nie 

szedł, tylko płynął niemalże. Aż miło było 

patrzeć, zatrzymywał się niby doglądając 

wystaw w oknach po drodze, wymieniał 

uprzejmie ukłony ze znajomymi, ludzie 

mimo, że byli do jego dziwactwa przy-

zwyczajeni, to nie raz zatrzymywali się, 

aby sobie na niego popatrzeć, bo jego 

widok mógł cieszyć oko każdego. Tak to 

było. Podobno żyją jeszcze tacy, co go 

pamiętają. Trzeba tylko to jakoś ogłosić, 

wtedy może się ktoś jeszcze zgłosi, bo 

mi się wydaje, że trzeba działać szybko, 

bo to ostatni dzwonek. Nie, proszę pana, 

to nie był żaden fryzjer, tylko krawiec od 

męskich ubrań.

Roman Czeski

dawało się już, że w sezonie nie będzie ani 

jednego dnia, żeby można było zaatakować 

szczyt. I nagle pojawiła się informacja, że jest 

szansa na krótkie okno pogodowe około 

25 maja. Wtedy ruszyliśmy w górę. W ostat-

nim dniu wspinaczki, jak na warunki himalaj-

skie, było stosunkowo ciepło, minus 25 st. C, 

ale wiał wiatr 30 km/h, a wiec już na granicy 

bezpieczeństwa. Wspinaliśmy się w zespole 

z Ringim Szerpą. Około godz. 3 nad ranem 

dotarliśmy na grań. Zaczęło szarzeć, świtać 

i zrobiła się piękna pogoda, wiatr osłabł. Po 

przekroczeniu tzw. drugiego progu skalne-

go na wysokości ok. 8.600 m wiedziałem 

już, że powinno się udać. Po dziewięciu go-

dzinach wspinaczki o godz. 7.30 byliśmy na 

szczycie. 

– Ma Pan ciekawy wyraz twarzy, kiedy 

o tym mówi...

– Może dlatego, że dużo mnie to koszto-

wało, próbowałem przecież trzy razy, do 

każdej wyprawy przygotowywałem się sześć 

miesięcy, trenowałem pięć-sześć razy w ty-

godniu, nierzadko po kilka godzin. 

– Co się czuje, kiedy trzeba wracać nie 

zdobywając szczytu?

– Sytuacja, kiedy się schodzi, tak jak 

w 2011 roku z wysokości 7700 metrów, bo 

pogoda zaczyna się psuć, jest trudna do za-

akceptowania. Boli, ponieważ taka wypra-

wa jest związana z olbrzymim wysiłkiem 

fi zycznym, organizacyjnym, fi nansowym, 

emocjonalnym. Kolega, z którym przez mie-

siąc przygotowywaliśmy się w obozie do 

wejścia na Everest, mieliśmy zupełnie obok 

siebie rozbite namioty, zdecydował się wte-

dy mimo wszystko atakować szczyt. Zaginął 

i został w górach na zawsze. Ja nie miałem 

wielkich wątpliwości podejmując decyzję 

o zejściu. Była ona racjonalna, choć niełatwa. 

Miałem nadzieję, że odpoczniemy i za kilka 

dni spróbujemy raz jeszcze. Choć jak wia-

domo na Evereście jest zwykle jedna szansa 

w sezonie. Jak się jej nie wykorzysta to koniec, 

brakuje energii, siły i czasu na drugie podejście. 

Dlatego jak wszedłem byłem szczęśliwy... 

Nie tylko zresztą przez chwilę. Z tym poczu-

ciem budziłem się każdego dnia przez kilka 

kolejnych miesięcy.

– Co Pan zrobił i zobaczył na Dachu 

Świata?

– Kiedy wszedłem uklęknąłem i odśpiewa-

łem jedną zwrotkę „Te Deum”. Zrobiłem kilka 

fotografi i na pamiątkę, rozejrzałem się do-

okoła ze świadomością, że wyżej już nigdy 

nie będę… Była piękna pogoda, świeciło 

słońce, widoczność na wiele kilometrów. Wi-

działem inne ośmiotysięczniki Lhotse, Maka-

lu i Cho-Oyu, które nie wydawały się zresztą 

już tak duże. 

Niektórzy ludzie mówią, że kiedy człowiek 

dąży przez wiele lat do jakiegoś celu i osią-

gnie go, następuje uczucie pustki. Nie mam 

takiego poczucia... 

Dr Bartłomiej Wróblewski – polski konsty-

tucjonalista, dyrektor Instytutu Prawa SWPS 

w Poznaniu, twórca  Archiwum i Muzeum 

Polskich Korporacji Akademickich w Pozna-

niu. Radny Sejmiku Wielkopolskiego i członek 

Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości. 

W latach 2001–2009 był pracownikiem na-

ukowym Instytutu Zachodniego w Poznaniu 

, a następnie od lutego do sierpnia 2010 pra-

cował jako konstytucjonalista w Biurze Prawa 

i Ustroju Kancelarii Prezydenta Rzeczypospo-

litej w Warszawie. Od 2011 kieruje Instytutem 

Prawa, a od 2013 także Zakładem Prawa Pu-

blicznego, na Wydziale Zamiejscowym Szkoły 

Wyższej Psychologii Społecznej  w Poznaniu. 

Jest członkiem Klubu Wysokogórskiego w Po-

znaniu. Podróżował po kilkudziesięciu krajach 

świata. W latach 1998–2014 zdobył Koronę 

Ziemi .

wywiad / felieton8

Na szczycie Everestu Pn  25.V.14
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Kilka miesięcy temu siedmioletnia dziewczynka – Ga-

brysia Nieckarz, ciężko zachorowała. Guz móżdżku 

sprawił, że musiała  poddać się kilku skomplikowanym ope-

racjom. W oddychaniu pomagała dziecku maszyna i  rurka 

umieszczona w szyi. Już po pierwszej operacji dziewczyn-

ka  zapadła w głęboki sen, z którego  rodzice pragną ją  jak 

najszybciej obudzić. Chociaż wychodzenie ze stanu śpiącz-

ki   jest procesem wieloetapowym i   zazwyczaj długotrwa-

łym, może zakończyć się sukcesem. Jesteśmy głęboko prze-

konani, że w tym wypadku tak właśnie będzie.

By dać wyraz tej pewności, na zaproszenie Dyrekcji 

i przede wszystkim   Wychowawczyni, Pani Iwony Hertig 

i   Rodziców uczniów kl. I c oraz Rady Rodziców Zespołu 

Szkół w Mosinie odpowiedziały rzesze ludzi, przybywając 

do Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury na 

zorganizowany przy współudziale MOK i ZHP koncert cha-

rytatywny „Obudzimy Gabrysię”. 

To był niezwykły wieczór. Wpisał się on w czas Wielkiego 

Postu, który jest okresem rozpamiętywania męki Chrystusa 

oraz czasem otwartych i   miłosiernych serc. Wyjątkowość 

tego wieczoru  podkreślił także fakt, że   spod Kościoła pw 

św. Mikołaja, jeszcze podczas trwania koncertu, wyruszyła 

szlakiem św. Jakuba Ekstremalna Droga Krzyżowa.

O godzinie 18.45, na piętnaście minut przed planowanym 

koncertem, jego  organizatorzy z niepokojem spoglądali na 

prawie pustą salę, która jednak 15 minut później zapełniła 

się po brzegi. Z minuty na minutę przybywało coraz więcej 

ludzi chcących pomóc dziecku, którego los poruszył do głę-

bi wszystkich.

Ci, którzy nie znają Gabrysi, mieli okazję ją poznać, oglą-

dając niezwykłą prezentację zawierającą najpiękniejsze 

zdjęcia i fragmenty fi lmów, na których ujrzeliśmy małą, 

pełną życia i radości dziewczynkę – roześmianą i bardzo 

szczęśliwą. Ta radość, która udzieliła się oglądającym pre-

zentację, została jednak zmącona, gdy ujrzeliśmy małe, 

bezbronne wobec cierpienia, dziecko  w stanie śpiączki. 

Podczas tego wieczoru wystąpili dla Gabrysi znani artyści, 

jednak najważniejszą jego częścią była licytacja, możliwa 

między innymi dzięki ludziom, którzy ofi arowali na nią wie-

le cennych eksponatów, wszystko po to, by dać wyraz mię-

Obudzimy Gabrysię

dzyludzkiej solidarności, by wesprzeć  w wymiarze ducho-

wym i   materialnym rodziców Gabrysi pragnących pomóc 

swemu dziecku w odzyskaniu dzieciństwa – czasu pozna-

wania świata, zadawania pytań, nabywania różnorodnych 

umiejętności, kształtowania charakteru  i  osobowości.

Wiesława Szubarga

AGENCJA
PZU

UBEZPIECZENIA:
� komunikacyjne � majątkowe

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

Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00

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

e-mail: skubiak@agentpzu.pl

O G R O D Y
� Prace pielęgnacyjne
� Zakładanie ogrodów
� Systemy aut. nawadniania
�  Mała architektura

 (tarasy, pergole)
� Ścieżki, alejki, obrzeża

OGRODNIK Piotr Wiąz
Tel. 500-406-098

wiaz.ogrody@gmail.com

PO¯YCZKI
Zastaw

u Klienta

500 588 980
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

BIURO
RACHUNKOWE

PRZYJMIE ZLECENIA 

 
� PEŁNA OBSŁUGA KSIĘGOWOŚCI

     � KADR

          � ZUS

               � US 

Mamy certyfi kat

Ministerstwa Finansów

� jesteśmy ubezpieczeni 
� odzyskujemy należności 
� odbieramy osobiście dokumenty 

 

62-050 Mosina 

ul. Konopnickiej 27b 

tel. 618136388 

        602638476 

lossy@lossy.pl

HURTOWA 
SPRZEDAŻ

OLEJU NAPĘDOWEGO,
W OFERCIE RÓWNIEŻ ON B0

(BEZ ESTRÓW
METYLOWYCH KWASÓW 

TŁUSZCZOWYCH)

KONKURENCYJNE CENY

TEL. 604 418 418
www.dworczak.com.pl 

dworczak@o2.pl.

e-mail: agrogust@gmail.com

ZAPRASZAMY: pn.-pt. 8.00-17.00, sob. 8.00-13.00

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

PRACOWNIK
PRODUKCYJNY

ZATRUDNIMY

PRACOWNIKÓW

W CHARAKTERZE

Zainteresowanych pracą

prosimy o kontakt

telefoniczny

pod numerem telefonu

lub osobisty, w siedzibie fi rmy

w Kórniku, ul. Śremska 29

61 819 00 41
Tel. 602-688-141
       602-738-047

ZATRUDNIĘ
PRZEWOŹNIKÓW

z ciągnikiem siodłowym
DO STAŁEJ

WSPÓŁPRACY
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Europejska scenografi a wtargnęła z wielkim rozma-

chem do sali przedszkolnej i w jednej chwili dzieci poczu-

ły ciepło Hiszpanii, Grecji i Włoch, klimat umiarkowany w An-

glii, Francji i Niemczech, a także chłód krajów skandynawskich. 

W konkursie wiedzy „Mały podróżnik”  dzieci z Prywatnego Przed-

szkola Koniczynka (oddział ul. B. Krzywoustego) „udały się” w lutym 

i  marcu w podróż po Europie i Azji. At-

mosferę zwiedzanych krajów uwydat-

niły tradycyjne stroje, w które przebra-

ne były panie z naszego przedszkola. 

Wśród nich znalazł się m.in. francuski 

malarz, tancerka z Hiszpanii, grecka bogini, Bawarka z Niemiec, rodowita 

Polka, a w podróż naszych przedszkolaków zabrał sam Krzysztof Kolumb, 

który był jednym z największych podróżników. Dzieci poznały charaktery-

styczne zabytki, a wśród nich: Wieżę Eiffl  a, Big Bena, Koloseum. Potęgę ar-

chitektury europejskiej przysłonił jednak smak i zapach owoców południa.

Punktem kulminacyjnym była konkurencja, podczas której dzieci 

sterowały statkiem, transportując towary. Na zakończenie wszyscy 

uczestnicy podróży zatańczyli w rytm greckiej muzyki. Azja natomiast 

oczarowała dzieci swoim magicznym, orientalnym wyglądem, gdzie 

soczysta zieleń bambusa ukryła misia Pandę, a tradycyjny dom chiński 

stał w cieniu kwitnącej wiśni. Część Muru Chińskiego, który widziany jest 

z kosmosu, znalazł się także w naszej sali. W ferworze muzyki dzie-

ci do tańca porwał olbrzymi, kolorowy smok. Panie wystąpiły 

w kostiumach charakterystycznych dla Chin i Japonii, opowiadając 

o ciekawych i charakterystycznych 

miejscach, zwierzętach i roślinach. 

Ponadto dzieci wraz z Alpinistą  miały 

okazję poczuć również trud wspinacz-

ki na najwyższą górę, jaką jest Mount 

Everest. Jedna z pań w roli Hinduski zwróciła  szczególną uwagę dziew-

czynek swoimi orientalnymi malowidłami na dłoniach i charakterystycz-

ną czerwoną kropką na czole. Niezapomniane wrażenie  zrobił waleczny 

samuraj, który na oczach wszystkich wywołał erupcję wulkanu.

Mamy nadzieję, że wrażenia z podróży do Europy i Azji pozostaną na 

długo w pamięci przedszkolaków.

Joanna Ratajczak

Anna Kawczyńska

Mały podróżnik

W przedświąteczny Wielki Wtorek cała społeczność Specjalnego 

Ośrodka Szkolno –  Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie, 

którego organem prowadzącym jest Powiat Poznański zebrała się w sali 

gościnnego Mosińskiego Ośrodka Kultury.                                                                                                                

Święta to wyjątkowy czas, który przeżywa się wśród rodziny i przyjaciół, 

dlatego też tego dnia w Ośrodku Kultury zgromadzili się razem: ucznio-

wie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście i przy-

jaciele Ośrodka. Jak zwykle, goście nie zawiedli. Obecni byli: Wicestarosta 

poznański Tomasz Łubiński, Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek, 

Wiceburmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, przedstawiciel Kura-

torium w Poznaniu w osobie Wizytator Beaty Przyszczypkowskiej, ksiądz 

proboszcz Edward Majka, przedstawiciel Rotary Club Puszczykowo Wie-

sław Knioła, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, przedszkoli oraz placówek 

oświatowych, instytucji społecznych. Nie zabrakło przedstawicieli wyż-

szych uczelni. Obecny był profesor Stanisław Kowalik z AWF w Poznaniu. 

Zaproszenie przyjął także Marcin Bajerowicz Redaktor Naczelny miesięcz-

nika,, Filantrop Naszych Czasów”.

W klimat świąt wprowadziło gości przedstawienie pt.: „Niech żyje ży-

cie!”.  W teatrze cieni widzowie zobaczyli sceny ukazujące zło obecne na 

szkolnych korytarzach i Drogę Krzyżową. Następnie, aby ukazać radość 

z przeżywanego Święta Zmartwychwstania cała scena wybuchła światłem 

i kolorami, a uczestnicy Spotkania znaleźli się w ogrodzie pełnym kwiatów. 

„Wygrywa życie, gdy pokonujemy ograniczenia i słabość, gdy wybie-

ramy dobro, gdy uczymy się, pracujemy…” odczytał narrator, zapowia-

dając prezentację, która ukazała sceny ze szkolnej codzienności naszych 

uczniów, naukę, odpoczynek, pracę i zabawę.

Następnie świąteczne życzenia przekazała Dyrektor Bożena Mazur oraz 

zaproszeni goście. Wszyscy uczestnicy Wielkanocnego Spotkania zostali 

zaproszeni na poczęstunek oraz rozmowy przy wielkanocnym stole, a tak-

że na świąteczny kiermasz.                                                                   Ewa Urbaniak

Niech żyje życie
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Dziś kilka słów na temat nieodległego, pięknego i magicz-

nego miejsca, jakim jest Rogaliński Park Krajobrazowy. 

Większości z nas nazwa ta może kojarzyć się z Rogalinem, pa-

łacem  i dębami: Lech, Czech i Rus. Nic bardziej mylnego. RPK 

to spory obszar niezwykle cenny  krajobrazowo, przyrodniczo

 i kulturowo. Usytuowanie Parku - na południe od Poznania, między 

Puszczykowem, Mosiną, Rogalinem i Śremem  czyni to miejsce ideal-

nym na wiosenne spacery. Dodam, że najlepiej długie spacery. Obszar 

Parku przecina wiele tras i szlaków - m.in. Rowerowy Szlak Warty i Roga-

liński Szlak Rowerowy - wyznaczony na terenie gminy Mosina.

RPK założono stosunkowo niedawno, gdyż zaledwie 18 lat temu. Ob-

szar Parku liczy 12 750 hektarów.  Swoją pieczę roztacza nad doliną Warty 

wraz ze starorzeczami , łąkami leżącymi na terasie zalewowej - tu znajdu-

ją się słynne dęby - te bardziej i mniej znane (o tych drugich za chwilę).

Na terenie RPK założono kilka rezerwatów - najbardziej znany to re-

zerwat "Krajkowo", gdzie w absolutnej ciszy teren odwiedzają ptasiarze, 

głodni obejrzenia rzadkich gatunków ptaków - głównie czapli siwej, 

która czuje się tu swobodnie. Sama niejednokrotnie obserwowałam 

nie tylko czaple, ale i dzięcioły czarne, gągoły czy kormorany. Zalatuje 

tu bielik, kania ruda i czarna. Tego miejsca ornitologom i ornitologom-

amatorom przedstawiać nie trzeba. Dodam jeszcze, że odnotowano tu 

aż 220 gatunków ptaków. 

Rezerwat "Krajkowo" został założony kilkadziesiąt lat temu - w latach 

50-tych. 160 ha chronionych prawem dotyczy fragmentu krajobrazu 

łęgów nadwarciańskich z całym bogactwem świata roślin i zwierząt. To 

nie tylko tereny starorzecza, to również lasy, łąki, bagna i stawy. Wy-

stępują tu licznie nietoperze, o działalności bobrów informują liczne 

powalone drzewa. Przy dłuższej obserwacji terenu udaje się dostrzec 

wydry czy jelenie. Na łąkach dostrzeżemy pięknego pazia królowej czy 

liczne ważki, np. zalotkę większą. Trzeba również mieć na uwadze fakt, 

że na obszarze rezerwatu można spotkać żmije zygzakowate. 

Warto również odwiedzić rezerwat „Goździk siny" - to stosunkowo 

niewielki rezerwat (16,6ha), którego głównym zadaniem jest ochrona 

rzadkiego już niestety goździka sinego. Obszar rezerwatu obejmuje 

pewną część wydmy, która jest porośnięta starym borem sosnowym. 

Grzbiet wydmy oraz jego południowo- zachodni stok obfi tują we 

wspomniany gatunek.

Magiczne miejsce

Oprócz rezerwatów, teren RPK bogaty jest w wiele gatunków roślin. 

Do tego bogactwa zaliczyć możemy lilie złotogłów, rosiczki, grążele, 

grzybienie białe, konwalię majową, która powala na kolana swoim za-

pachem i zasięgiem występowania wiosną na terenach leśnych. 

Wspomniane wcześniej dęby to nie tylko wszystkim dobrze znane 

okazy rosnące w najbliższym otoczeniu Pałacu Raczyńskich. To również 

setki (!) okazów rosnących bliżej Warty. Ich mnogość jest imponująca, 

dlatego zachęcam do podjęcia prób dotarcia nad samą rzekę (jej ak-

tualne koryto) - nikt nie będzie zawiedziony. Dojście może być nieco 

utrudnione przez występujące cieki wodne, które wymuszają na nas 

kluczenie i poszukiwanie innej drogi. Jednak jest to naprawdę świetna 

przygoda. 

Aby obejrzeć cały Rogaliński Park Krajobrazowy nie wystarczy nam 

jeden czy dwa dni. I dobrze. Poznajmy i odkrywajmy te przepiękne te-

reny powoli, ze spokojem, delektując się widokami i nie płosząc zwie-

rzyny czy ptactwa. Pamiętając, że w takich miejscach to my jesteśmy 

gośćmi, przygotujmy się na spotkanie z przyrodą. Problemy, pośpiech, 

głośne rozmowy czy wszędobylskie psy pozostawmy w domach. 

Wyjdźmy naprzeciw przyrodzie.  

Źródło informacji:  http://www.wielkopolskipn.pl/

Paulina Kosteczka – współpracowniczka „Bloga dla Puszczykowa”, po-

znanianka zakochana w Puszczykowie i Wielkopolskim Parku Narodo-

wym, propagatorka aktywnego wypoczynku.

Temat modernizacji linii kolejowej 

z Czempinia do Lubonia jest dla mnie 

niezwykle ważny. Od 2011 roku chodziłem 

na spotkania poświęcone przebudowie trasy. 

Niezwykłe zaniepokojenie wywołała wśród 

mieszkańców naszego miasta przede wszyst-

kim budowa ekranów akustycznych, likwida-

cja przejazdu kolejowego na ulicy 3 Maja oraz 

wycinka drzew wzdłuż linii kolejowej w Pusz-

czykowie. Niestety w wyniku prac prowadzo-

nych w ostatnim czasie, wiele drzew zostało 

wyciętych - np. sosny przy peronach w Pusz-

czykowie, brzozy na parkingu przy nastawni, 

czy ostatnia czereśnia z tzw. „alei czereśnio-

wej” z ulicy 3 Maja. 

Z informacji, jakie otrzymałem wynika, że 

na szczęście ocaleją kasztanowce przy stacji 

Puszczykówko. Jest to naprawdę olbrzymi 

sukces. Kasztanowce od wielu lat są wizytów-

ką naszego miasta. Radują oczy podróżnych 

oraz dają cień mieszkańcom w letnie dni. Wie-

le dzieci zbiera właśnie pod tymi drzewami 

kasztany. Cieszę się z tego, że drzewa zosta-

ną. Usunięty został tylko jeden chory kaszta-

Kasztanowce przy stacji w Puszczykówku ocaleją
nowiec. Poświęciłem bardzo dużo czasu na 

analizę i zabieganie o korektę planów PKP. 

Głos zabrało wielu mieszkańców związanych 

z Puszczykowem. Należą się im słowa podzię-

kowania, że chociaż coś nam udało się zrobić.

Maciej Krzyżański

radny Rady

Miasta Puszczykowa
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Porady dietetyczne pod redakcją Beaty Banaszyńskiej

WIOSENNY DETOX –sposób na odzyskanie dobrego samopoczucia

Dieta oczyszczająca jest idealnym 

sposobem na dodanie sobie ener-

gii, polepszenie samopoczucia i odzy-

skanie sił witalnych. Jest to bardzo spe-

cyfi czny rodzaj diety, ukierunkowany na 

podwyższenie wydolności organizmu 

poprzez wypłukanie substancji szkodli-

wych. Dzięki temu nie tylko ciało i umysł 

lepiej funkcjonują, ale także poprawia się 

wygląd zewnętrzny – m.in. skóry, włosów 

i paznokci. Dietę oczyszczającą powinno 

stosować się okresowo, a jej długość oraz 

częstotliwość zastosowania uzależnić od 

trybu życia. 

Cel diety oczyszczającej: Podstawo-

wym  zadaniem tego typu diety jest do-

starczenie organizmowi niezbędnych 

składników, które pomogą uregulować 

przemianę materii. Te szkodliwe substan-

cje, które występują w dużych ilościach 

w zanieczyszczonym powietrzu, fast fo-

od’ach czy napojach, gromadzą się nie 

tylko w komórkach naszego ciała, ale 

także w przestrzeni międzykomórkowej, 

działając destabilizująco i niszcząco na 

komórki. Po usunięciu toksyn, ciało odzy-

skuje siły witalne, a skóra zdrowy wygląd. 

Dieta ta nie powoduje szybkiej utraty 

masy ciała, a raczej sprzyja pozbyciu się 

zalegających, toksycznych złogów. Jest 

przy okazji niskokaloryczna, opiera się 

głównie na produktach z dużą zawarto-

ścią błonnika pokarmowego oraz warzy-

wach i owocach. Produkty te cechują się 

również niskim i średnim indeksem glike-

micznym, co sprawia, że organizm zaczy-

na zużywać tkankę tłuszczową i pozbywa 

się nagromadzonych w niej szkodliwych 

produktów.

Ogólne zasady diety oczyszczającej:

� Dieta powinna trwać minimum od 3 

dni do maksymalnie 7 dni.

� Podstawą  są rośliny  jako naturalne 

źródło antyoksydantów, detoksykantów, 

witamin i składników mineralnych, czy-

li:  WARZYWA I OWOCE! Istotne są rów-

nież warzywa kiszone, które są źródłem 

bakterii fermentacji mlekowej, wpływają-

ce korzystnie na fl orę jelitową. Warzywa 

i owoce powinno się spożywać w postaci 

surówek, zup wielowarzywnych i soków 

(najlepiej świeżo wyciśniętych). Ponadto 

warzywa i owoce są bogate w błonnik, 

oczyszczający jelita ze złogów metabo-

licznych przy jednoczesnym korzystnym 

wpływie na skład mikrofl ory jelitowej.

� Zioła funkcjonalne oraz herbata bia-

ła i zielona. Nieodzownym elementem 

detoksu są napary z ziół (na bazie ko-

lendry, kopru włoskiego, pokrzywy, ru-

mianku, dziurawiec, skrzyp polny, mięta 

a także wiele innych) oraz  zielona  bądź 

biała herbata. Dania można przyprawiać 

suszonymi ziołami (bazylia, oregano, ty-

mianek) oraz przyprawami: kminek, gał-

ka muszkatołowa, imbir.

� Siemię lniane korzystnie wpływa 

na funkcje układu pokarmowego, a kle-

ik przygotowany na jego bazie przynosi 

ulgę przy dolegliwościach żołądkowo-je-

litowych. Poza tym jest bogatym w kwasy 

omega-3, fi tozwiązki (lignany) oraz wita-

miny i minerały. 

WODA mineralna - najlepiej 2 litry 

dziennie. Jest ona doskonałym rozpusz-

czalnikiem dla wielu substancji a także 

tworzy właściwe środowisko dla wie-

lu reakcji biochemicznych. Aby pozbyć 

się toksycznych związków z organizmu 

w wielu przypadkach muszą być one 

rozpuszczone w wodzie (często w formie 

związanej np. z białkami) i dostarczone 

do nerek. Reakcje chemiczne zachodzące 

w wątrobie polegające na neutralizacji 

szkodliwych substancji również zachodzą 

w środowisku wodnym. Aby wszystkie te 

procesy mogły zachodzić w optymalnym 

tempie konieczne jest utrzymywanie 

odpowiedniej ilości wody w organizmie. 

Należy pamiętać o przyjmowaniu odpo-

wiedniej ilości wody a także mieć na uwa-

dze, że po/w trakcie wysiłku fi zycznego 

powodującego intensywne pocenie trze-

ba uzupełniać płyny. Osoby pijące dużo 

kawy powinny także uzupełniać wodę 

z względu na to, że kawa zwiększa jej wy-

dalanie z moczem (ma działania moczo-

pędne a więc prowadzi do utraty wody).

� Rezygnacja z:   napojów gazowa-

nych, kawy i czarnej herbaty oraz z uży-

wek (alkohol, papierosy).  Wyeliminowa-

nie cukru, soli i tłuszczu, a także żywności 

wysokoprzetworzonej tj. produkty cu-

kiernicze, dania typu fast-food.

� Opcjonalnie w zależności od restryk-

cji w diecie mogą pojawić się fermentowa-

ne napoje mleczne typu kefi r bądź jogurt, 

a także lekkostrawne zboża typu ryż, pro-

so (kasza jaglana ), kasza kukurydziana

Rodzaje kuracji oczyszczających: Istnieje 

kilka rodzajów diet oczyszczających. Róż-

nią się one od siebie długością trwania 

kuracji, spożywanymi produktami oraz 

ilością posiłków i przyjmowanych kalorii 

na dzień. Choć dieta oczyszczająca nie 

jest typową dietą odchudzającą, to ze 

względu na małą ilość kalorii zawartych 

w posiłkach, często dochodzi do pewnej 

redukcji wagi. Czas trwania, w zależności 

od rodzaju diety oczyszczającej waha się 

zazwyczaj od trzech dni do dwóch tygo-

dni.

Dieta warzywna dr Ewy Dąbrow-

skiej. Najbardziej popularna obecnie 

dieta oczyszczająca w naszym kraju. 

Opracowana przez rodzimą specjalistkę 

dieta oparta na warzywach, której klu-

czowym elementem jest odblokowanie 

naturalnego mechanizmu oczyszczania 

się organizmu z toksyn poprzez bardzo 

restrykcyjne przygotowaną dietę ubogą 

w kalorie i bardzo bogatą w antyoksy-

danty, witaminy i błonnik. 

Dieta owocowa.  Jest bardzo popu-

larnym rodzajem diety oczyszczającej 

nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. 

Dzięki odpowiednio dobranym posiłkom 

o ściśle określonym składzie, przyjmowa-

nym o odpowiedniej porze stosując tę 

wyjątkowo skuteczną dietę odczuwanie 

głodu jest minimalne lub żadne. 

Dieta oczyszczająca jabłkowa. Przez 

1–2 dni spożywa się tylko jabłka, ale 

w dowolnej ilości. Zawierają one pekty-

ny, które wymiatają z przewodu pokar-

mowego zalegające resztki, a pieczone 

poprawiają pracę trzustki i wątroby. Na 

przykład na śniadanie surowe jabłka, na 

obiad pieczone, a na kolację surówkę z 

jabłek doprawioną jogurtem. Pije się zie-

loną herbatę, sok z jabłek i herbatkę jabł-

kową .

Dieta cytrynowa. Prosta w zastosowa-

niu kuracja oparta o picie soku na bazie 

cytryn. Mało jeszcze rozpowszechniona 

w Polsce za to od dziesiątek lat bardzo 

popularna w USA i Kanadzie. Stosowały 

ją m.in.: Beyonce, Angelina Jolie i Naomi 

Campbell. 

Dieta oczyszczająca owocowo-wa-

rzywna. Przez 3 dni spożywa się warzy-

wa i owoce surowe, ugotowane na pa-

rze lub w małej ilości wody, także zupy 

jarzynowe na wodzie i kiszonki. Potrawy 

można doprawić oliwą, ziołami, sokiem 

z cytryny. Pije się świeże soki oraz ziołowe 

i owocowe herbatki.

Dieta oczyszczająca oparta o soki  – 

jest to najbardziej radykalna dieta oczysz-

czająca. Przez okres od jednego do trzech 
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KOSMETYKA SAMOCHODOWA
�  usuwanie rys i otarć, gdzie obszar działania ograniczony jest do 

minimum i przywracany jest pierwotny wygląd bez konieczności 

demontażu i lakierowania całego systemu
� polerowanie przedniej szyby
� pranie tapicerki
� polerowanie świateł Cena od 200-500 zł*

tel. 797 321 145
*w zależności od wielkości / kondycji / rocznika samochodu

Gimnastyka

z elementami

rehabilitacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mo-

sinie zaprasza wszystkich doro-

słych na cykliczne zajęcia „Gimnastyka z 

elementami rehabilitacji”, które odbywa-

ją się w hali sportowej, w każdy piątek 

w godz. 10:15 – 11:45. Gimnastykę pro-

wadzi Michał Stachurski, mgr AWF, in-

struktor z wieloletnim doświadczeniem. 

Szczegółowe informacje można uzyskać 

pod numerem telefonu: 61 8132 903.

Ruszyły zapisy na kolejną edycję bie-

gu „Elegant na 5”, który odbędzie 

się 24 maja 2015 r. (niedziela) jako impre-

za towarzysząca  w ramach tegorocznych 

Dni Mosiny.  Start oraz meta znajdują 

się na Placu 20 Października w Mosinie. 

Na bieg mogą zapisywać się uczestnicy 

w następujących kategoriach: przedszko-

la, kl. I-III, kl. IV-VI, gimnazjum oraz OPEN. 

Dla każdej kategorii wiekowej przewi-

dziana jest osobna trasa. Rozpoczęcie im-

prezy biegami młodzieżowymi odbędzie 

się o godz. 10:00. Bieg główny na dystan-

sie 5 km przewidziany jest na godz. 11:00. 

Szczegółowe zasady zapisów na bieg 

w poszczególnych kategoriach dostępne 

są na stronie www.osirmosina.pl

Dla szkół z terenu gminy Mosina prze-

widziany jest konkurs. Szczegóły na stro-

nie internetowej www.osirmosina.pl

dni spożywa się tylko i wyłącznie napoje 

– głównie soki owocowo-warzywne. Za-

łożeniem tej diety jest dostarczenie or-

ganizmowi dużej dawki witamin z natu-

ralnych źródeł oraz użycie maksymalnej 

ilości płynów do wypłukania toksyn. 

Dieta koktajlowa - przez 2 tygodnie 

oprócz warzyw, owoców, 10 dag chu-

dego mięsa (cielęciny, piersi kurczaka 

lub indyka) oraz produktów zbożowych 

z grubego przemiału codziennie wypija 

się 3 szklanki koktajlu z kefi ru i owoców 

świeżych albo mrożonych (truskawki, 

maliny, porzeczki).

Dieta śliwkowa - wieczorem zalewa 

się wrzątkiem 10 suszonych śliwek i od-

stawia na noc. Rano na czczo spożywa 

się wodę i śliwki. Następnie ponownie 

zalewa się kolejną porcję śliwek  wrząt-

kiem i odstawia do wieczora. Przed snem 

powtarza się poranną czynność. W czasie 

diety spożywa się dużo warzyw i owo-

ców, chude mięso albo ryby, kasze i fer-

mentowane produkty mleczne. Kurację 

stosuje się przez 10 dni.

Dieta zbożowa - jest bezpieczniejsza 

niż diety warzywne lub owocowe. Polega 

na jedzeniu wyłącznie gotowanych zia-

ren pszenicy albo dzikiego ryżu. Do picia 

wybiera się herbatki ziołowe. Dla uroz-

maicenia można jeść także kiełki i natkę 

pietruszki. Ta dieta może trwać ok. 12 dni.

Dieta urozmaicona – jest najbardziej 

bezpieczną formą diety oczyszczają-

cej. Powinna trwać około 7 dni. Przez 

pierwsze 2–3 dni spożywa się warzywa 

i owoce (surowe lub gotowane) i pije sa-

modzielnie wyciśnięte soki owocowe i/

lub warzywne. Od 4. dnia można włączyć 

do diety 1/2 l dziennie fermentowanych 

produktów mlecznych (kefi r, jogurt na-

turalny, maślanka). W 5 dniu dodatkowo 

można wprowadzić  grube kasze, ryż dzi-

ki, płatki, otręby, W dniach 6 -7 dodaje 

się chudy biały ser, porcję ryby lub mięsa 

drobiowe, np. piersi z kurczaka, indyka 

albo cielęcinę.

 W jaki sposób toksyny będą usuwane z 

organizmu: Szkodliwe substancje będą 

wydalane z organizmu wraz z moczem, z 

wydychanym powietrzem i przez śluzów-

ki. Może to powodować nieprzyjemny 

zapach moczu i potu, język może pokryć 

się białym nalotem, a oddech będzie 

nieświeży. Niektóre osoby w tym czasie 

czują się osłabione. Im więcej toksyn  na-

gromadziło się  w organizmie, tym bar-

dziej przykre mogą być skutki uboczne 

oczyszczania.

Dla kogo przeznaczona jest dieta oczysz-

czająca? Dieta oczyszczająca zalecana 

jest tylko osobom zdrowym. Jest ona 

szczególnie zalecana osobom odczu-

wającym ciągłe zmęczenie oraz prowa-

dzącym niezdrowy tryb życia obfi tujący 

w przetworzone jedzenie, kawę, alkohol 

i papierosy. Może przynieść korzyść także 

ludziom przechodzącym rekonwalescen-

cję po chorobie lub wypadku, zwłaszcza 

gdy leczenie obejmowało przyjmowanie 

dużej ilości silnych leków. Doskonałym 

pomysłem jest ponadto stosowanie diety 

oczyszczającej bezpośrednio po inten-

sywnym okresie odchudzania. W cza-

sie szybkiej redukcji tkanki tłuszczowej 

uwalniają się z niej także zgromadzone, 

nieraz latami, toksyny. Aby skutecznie się 

ich pozbyć warto przeprowadzić kurację 

oczyszczającą

Najlepszy czas na dietę oczyszczającą: 

Najlepszy okres na kurację oczyszczają-

ca to weekend lub urlop. Oczyszczanie 

organizmu można przeprowadzać o każ-

dej porze roku w zależności od zapotrze-

bowania. Większy dostęp do świeżych 

warzyw i owoców, które są istotnym ele-

mentem diety oczyszczającej, w okresie 

wiosennym sprawia, że wiele osób de-

cyduje się na kuracje właśnie wczesną 

wiosną. Dodatkowo ma na to też wpływ 

fakt, że podczas zimy często zaniedby-

wane są ćwiczenia fi zyczne oraz zdrowa 

Dyplomowany dietetyk

Beata Banaszyńska

mgr dietetyki,

biologii molekularnej

Wielkopolskie Centrum 

Medyczne

Eskulap – PREMIUM

Rejestracja tel. 888 999 699

Bieg „Elegant na 5”

dieta i dochodzi do akumulacji toksyn 

w naszym organizmie. Diety oczyszczają-

ce zaleca się stosować co pewien czas, w 

zależności od indywidualnego zapotrze-

bowania oraz trybu życia. 

Przeciwwskazania do diety oczyszcza-

jącej: Nie poleca się diety oczyszczającej 

m.in. dzieciom, dojrzewającym chłopcom 

i dziewczętom,  kobietom w ciąży oraz w 

okresie karmienia piersią, a także  oso-

bom z chorobami układu pokarmowego, 

poważnymi chorobami krążenia,  i z dys-

funkcją układu moczowego.
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DO CZEGO MOGĄ POSŁUŻYĆ

KULKI Z MASY SOLNEJ?

Lepiliśmy z masy solnej wspaniałe 

rzeczy: ptaki-cudaki, aniołki, diabły, za-

bawki, korale i mnóstwo różnej broni: 

miecze, maczety, szpady, pistolety i ma-

czugi. Te ostatnie rzeczy w ilościach ma-

sowych produkował oczywiście Kubuś. 

Gdy mama wypaliła już w piecu nasze 

arcydzieła, wtedy mój brat postawił na-

przeciw siebie aniołki i diabełki, dał im 

broń do ręki i kazał walczyć. Zdziwionej 

mamie odpowiedział, że pani Bogna w 

przedszkolu opowiadała im o walce anio-

łów i diabłów o dusze ludzi. Z pewnością 

wojsko z masy solnej nie wytrzymałoby 

długo bitwy, bo mąka ugnieciona z solą 

nie jest najtwardszym materiałem, ale nie 

przekonaliśmy się o tym, bo nagle Kasia 

zaczęła płakać.

– Nie mogę oddychać! Mój nos! – szlo-

chała.

– Przestań płakać i powiedz, co się stało 

– poleciła mama.

– W nosie, w nosie... – powtarzała w kół-

ko Kasia.

– Co z tym nosem, wyduś 

z siebie wreszcie.

– W nosie... mam korale – wyrzucił 

z siebie nieszczęśliwy Szkodnik – z masy 

solnej.

– Ty? Taka duża panna i wsadzasz sobie 

kulki do nosa jak niemowlak?! – mama 

nie mogła ukryć zdumienia.

– Chciałam zrobić eksperyment nauko-

wy: dowiedzieć się, którędy korale wyj-

dą: gardłem czy oczami, czy może pra-

wym uchem. A teraz nie mogę ich wyjąć 

– i rozpłakała się na dobre.

Ponieważ Ola, mama Kasi, pojechała do 

miasta na duże zakupy, moja mama po-

stanowiła zawieźć Kaśkę do szpitala, do 

izby przyjęć. I gdy pobiegła z Tobiaszem 

do ich domu, poszukać książeczki zdro-

wia, cicho skrzypiąc uchyliły się drzwi 

i do kuchni wcisnęła się postać okutana 

w chusty. Była to Babka Jagna, zwana 

w skrócie Babą-Jagą lub po prostu Cza-

rownicą. Baba przynosi nam świeże jaj-

ka od swoich kur lub jagody latem, albo 

grzyby jesienią.

– Łe jery! – zakrzyknęła na widok za-

smarkanej i trzymającej się za nos Kaśki. 

– Co ci się, duszyczko, w nos stało?

Ale Kasia nie mogła odpowiedzieć, bo 

właśnie rozkrzyczała się wniebogłosy.

– Nie becz tak, bo ci się gęba całkiem na 

drugą stronę wywróci – próbowała uspo-

koić ją Baba, ale bez skutku, więc razem 

z Kubusiem, przekrzykując się nawzajem, 

wyjaśniliśmy, co się stało. Baba-Jaga ka-

zała nam napuścić wody do wanny, ale 

wówczas wbiegła mama z książeczką 

zdrowia w ręce, mówiąc, że zabiera Kasię 

do ambulatorium.

– Po jakie licho ciągać dzieciaka po 

doktorach, kiedy ja tu jestem? – wtrąciła 

się Baba-Jaga.

– Babko Jagno, to poważna sprawa – 

zaoponowała mama.

– A ja to co? Pomietło jakie? – starusz-

ka prawie się obraziła. – Niejeden pędrak 

w Trzykolnych Młynach dycha dzięki mo-

jej pomocy. Poczekajcie no trochę, wsa-

dzimy dzieciaka do wody, to mu się kulki 

rozpuszczą przecież!

I tak zrobiliśmy. Gdy wanna była pełna, 

Kuba pożyczył Kasi swoje okulary pły-

wackie i wsadziliśmy Szkodnika do wan-

ny. I wówczas się okazało, że Kaśka za nic, 

za żadne skarby, nie chce zanurzyć gło-

wy, bo boi się wody. Ale Baba-Jaga i na to 

znalazła sposób:

– Spojrzyj no, duszyczko – i nie-

znacznie podniosła makową chustę, 

pokazując brzuch sporych rozmia-

rów – czy wiesz, dlaczego ja mam taki 

wielki brzuch, no? Nie wiesz? To ci 

powiem, że ja niegrzeczne pędraki, 

w sam raz takie jak ty, zjadam i od tego 

ja gruba się zrobiłam.

Na te słowa Kasia wytrzeszczyła oczy 

i pozwoliła Babce robić, co trzeba. A ta 

to zanurzała w wodzie głowę Szkodnika, 

to ją wyciągała. Za dziesiątym chyba ra-

zem Kasia, plując wodą, krzyczała, że już, 

że nic ją nie uwiera w nosie. Mama ode-

tchnęła z ulgą, podała Kasi świeży ręcznik 

i zapłaciła za jajka chyba pięć razy tyle, ile 

one kosztowały.

– Gadałam przecież, a ja, jak coś ga-

dam, to święta prawda! – i Baba-Jaga, 

zadowolona z siebie, uśmiechnęła się, 

pokazując ostatni, strasznie stary, może 

nawet zabytkowy ząb. Zawsze kłócimy 

się z Kubą o to, czy jest to górna jedynka 

z prawej, czy z lewej strony, choć Tobiasz 

jest zdania, że wielki, żółty ząb wyrasta 

Babie Jadze równo pośrodeczku.

OSTATNIA CZAROWNICA

Baba-Jaga mieszka w Trzykolnych 

Młynach, w starej drewnianej chałupie, 

zaraz przy figurce Matki Boskiej, na-

przeciwko ruin młyna. Strasznie dawno 

temu, jak byłam mała, koniecznie chcia-

łam się dowiedzieć, dlaczego niektórzy 

trzykolniacy nazywają Babkę Czarowni-

cą. Tata wtedy mi wyjaśnił, że to przez 

zabobony. Bo Babka Jagna specjalizuje 

się w rzucaniu i odczynianiu uroków. 

Na przykład potrafi tak zawiązać węzły 

w zbożu, żeby dobrze obrodziło i kąkol 

go nie zagłuszył. Babka wzywana bywa 

też do mlecznych krów. Wtedy zama-

wia wymiona, żeby krowy więcej mleka 

Uwaga najmłodsi Czytelnicy!

Część szósta
Wydarzenia w książce „Grzdyle i Szkodniki" Zofi i Staniszewskiej oparte są na autentycznych przeżyciach grupki małych 

przyjaciół, wychowujących się z daleka od wielkiego miasta, w osadzie, której nawet nie można nazwać wioską. Czego 

tu nie ma! Jest spotkanie z na pół oswojonym dzikiem, nauka jazdy na koniach, hodowanie w domu małych sikorek, 

wyrzuconych z gniazda przez ptasich rodziców, niebezpieczna przygoda z gniazdem szerszeni zbudowanym na dębie, 

który zostaje powalony przez burzę, przeżycie porodu szczeniaków, łapanie jaszczurek wygrzewających się na olbrzy-

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

VI.  Czarownica, niestety, niezupełnie
prawdziwa i na dodatek ostatnia
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dawały. Czarownica potrzebna bywa 

też do leczenia biegunek i gorączki 

u dzieci. No i jeszcze jak nikt snuje 

straszne historie: o zbójcach, wypłacz-

kach, pierduśnicach, ohydkach i utop-

cach. Ale ostatnio Baba-Jaga nie ma 

zbyt wiele do roboty. Bo tata mówi, że 

rolnicy wolą spryskać pola środkami 

chwastobójczymi, niż wołać do zboża 

Czarownicę. A odkąd gospodarstwa 

mają limity na ilość oddanego mleka, 

nie opłaca się zamawiać wymion kro-

wom. To jest trudno zrozumieć, ale już 

nie warto rolnikom mieć krów, które 

dają dużo mleka. Do tego kilometr od 

Trzykolnych Młynów, w Orkowie, czyli 

sąsiedniej wsi, wybudowano ośrodek 

zdrowia i gospodynie tam chodzą z cho-

rymi dziećmi. Co do strasznych historii, 

to teraz wszyscy wolą telewizję i kompu-

tery. Kto by tam starej baby słuchał?

Tata twierdzi, że oczywiście nie wierzy 

w żadne przesądy, ale żal mu bezrobot-

nej Czarownicy. Szczególnie, że to pew-

nie ostatnia taka wiejska wiedźma. Choć 

z tym twierdzeniem nie zgadza się mama. 

Przekonuje nas, że w Polsce coraz mod-

niejsze stają się wróżki, wróżbici, przepo-

wiednie i tylko patrzeć, jak czarownice się 

znów pojawią. Na to odpowiada tata, że 

może i będą czarownice, ale nieprawdzi-

we, bo żadna taką gwarą, jak Babka Ja-

gna, nie potrafi  już mówić.                      cdn.

31.03/1.04 we wsi Krosinko nieznani sprawcy włamali się do 

garażu na jednej z prywatnych posesji i skradli 80 litrów paliwa 

oraz elektronarzędzia, sprawę prowadzi mosińska policja.

1.04 we wsi Czapury, w godz. 7-13 nieznani sprawcy ukradli 

samochód marki Volksvagen, który był zaparkowany przed po-

sesją - straty oszacowano na ok. 18 tys. zł.

1.04 policja zastosowała środek zapobiegawczy, aresztując 

na trzy miesiące mężczyznę, który znęcał się nad swoimi rodzi-

cami fi zycznie i psychicznie.

3.04 we wsi Wiórek nieznani sprawcy dokonali kradzieży z te-

renu budowy rusztowania oraz wielu narzędzi i elektronarzędzi, 

sprawców kradzieży szuka policja, straty – 10 tys. zł.

9.04 we wsi Pecna usiłowano ukraść samochód marki Merce-

des Sprinter, ok. godz. 4.00 złodzieje zostali spłoszeni przez wła-

ściciela domu. Policyjny pies podjął trop, lecz sprawcy uciekli do 

lasu, a następnie odjechali w nieznanym kierunku 

9.04 we wsi Krosno z terenu jednej z fi rm ok. godz. 13.00 dwaj 

mężczyźni skradli dwa rowery osobom tam pracującym – straty 

1000 zł.

14/15.04 w centrum Mosiny w godzinch nocnych doszło do 

bójki między kilkoma mężczyznami, jednego zatrzymano, po-

zostałych szuka policja.

22.04 policjanci z mosińskiego komisariatu zatrzymali męż-

czyznę, który od roku był ścigany listem gończym, ukrywał się 

przez cały ten czas na terenie Niemiec. Został zatrzymany i  do-

prowadzony do aresztu.

25/26.04 we wsi Czapury na skutek nieporozumień rodzin-

nych doszło do szarpaniny i uszkodzenia jednośladu straty wy-

niosły 1000 zł. Trwają czynności wyjaśniające całe zajście.

27.04 we wsi Babki ok. godz. 4.00 zostali zatrzymani na go-

rącym uczynku mieszkańcy Poznania – sprawcy kradzieży kół 

samochodowych. Straty wyniosły 3000 zł, dochodzenie jest w 

toku i prowadzi je mosińska policja.

Jesień – zima,  z terenów domków letniskowych we wsi Dy-

maczewo Nowe   nieznani sprawcy  ukradli przedmioty, przed-

stawiającą jakąś wartość: elektronarzędzia, butle gazowe, ma-

szynki, kosiarki, meble itp.

Uwaga, grasują oszuści

Policjanci proszą o czujność i zwrócenie szczególnej uwagi na 

osoby podszywające się pod członków rodziny, inkasentów, po-

licjantów i próbują od nas wyłudzić pieniądze. Uwaga na oszu-

stów portalu ALLEGRO.

Policjanci informują, że bezwzględnie będą karać kierujących, 

będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Policja prosi, aby zwracać szczególną uwagę na osoby, które 

zachowują się podejrzanie, dziwnie, niepokojąco, obserwują 

nasze mieszkania i domy. (JSZ)

Kronika policyjna marzec/kwiecień 2015

Sobota 25 kwietnia była dniem, w którym można było się przeba-

dać, skonsultować, zasięgnąć porady lekarza. Miało to miejsce w 

budynku ośrodka zdrowia w Mosinie przy ul. Dworcowej. Organizato-

rem kolejnego  festynu medycznego „Biała sobota" było Stowarzysze-

nie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska oraz medycy z Medicom-

plex i Allmedica. Przybyli mieszkańcy mogli zmierzyć sobie ciśnienie, 

poziom cukru, tlenku węgla w wydychanym powietrzu, wykonać EKG 

i morfologię. Konsultacji udzielał również dietetyk, optyk, psycholog 

transportu, rehabilitant, masażysta. W „Ptasim parku" prezentowano 

stoiska ze zdrową żywnością, gdzie królowały chleby naturalne, z ziar-

nami, nowalijki, jaja od „szczęśliwych” kur, pyszny twarożek ze szczy-

piorkiem. Kanapkami „czarodziejsko pysznymi” częstowała młodzież 

z zespołu Happy z Żabinka - przygotowały je panie ze stowarzysze-

nia. Podziwiano i smakowano „słodkie miodzio” z pasieki pana Ban-

giera. Strażacy z OSP Radzewice i Nowinki uczyli pierwszej pomocy. 

Policjanci z mosińskiego komisariatu znakowali rowery przed ewentu-

alną kradzieżą. 

Trener sportowy wraz z młodzieżą z UKS Zapaśnik Rogalinek  wyko-

nywał ćwiczenia sprawnościowe i na urządzeniach siłowni zewnętrz-

nej.

Były nawet jaja
od szczęśliwych kur

Strzelcy z MGA  FOXES zabawiali najmłodszych uczestników festynu. 

Organizatorzy składają podziekowanie za pomoc i wsparcie: Piekarni 

Karolinka z Żabinka, Piekarni Zbyszko z Rogalinka, Piekarni K. Piskorska, 

właścicielom sklepu warzywniczego U Radka i dziadka, Ewie Paszkie-

wicz, Małgorzacie Kubiaczyk, Jerzemu Bolewskiemu.   

W imieniu organizatorów

- prezes  Stowarzyszenia

Jolanta  Szymczak



– Kredyt był wzięty na dwa lata 

w SKOK Stefczyka, Oddział 

Poznań 1 ul. Głogowska 43 w 2005 roku. 

Pierwsze raty rodzice spłacali, rok później 

ojciec stracił pracę, więc mamie komor-

nik wszedł od razu na konto z wypłatą 

i sam sobie ściągał, opowiada Karolina, 

córka zrujnowanych dłużników z Mosiny. 

- Dług był spłacany wiele lat, ściągnięto w 

ten sposób ok. 6000 zł. Ale wciąż powięk-

szał się o 40 procent odsetek rocznie. Te-

raz wiemy już, że na takie umowy, nawet 

na najmniejszą kwotę, trzeba uważać, bo 

kiedy przestaje się spłacać, bank ma pra-

wo licytować ruchomości i nieruchomo-

ści. Rodzice podpisując umowę pożyczki 

nie zdawali sobie z tego sprawy.

Rozmawiamy w wynajętym pokoju, 

wśród zalegających na całej podłodze pa-

kunków, zrobionych z worków na śmieci, 

w które został pośpiesznie zapakowany 

dobytek rodziny. Pośpiesznie – bo nowy 

właściciel przystąpił do remontu domu, 

grożąc że jeżeli w tym dniu nie zabiorą 

swych rzeczy, wyrzuci je na śmietnik...

Przed nami na stole leży umowa po-

życzki, a z umową regulamin, który trze-

ba czytać przez lupę...

Ile wynosiło całe zadłużenie wobec 

Kasy?

 – Nigdy nie dostaliśmy żadnego moni-

tu, żadnej informacji o wysokości zadłuże-

nia, ile  wynoszą odsetki, jaki jest kapitał. 

Nic. Każdy mój list i pytanie o kwotę spła-

conego długu i kwotę do spłaty, pozosta-

ło bez odpowiedzi. Wysłałam wiele pism 

do SKOK Stefczyka w tej sprawie, mówi 

pani Dorota – dłużniczka, mama Karoliny. 

– I dlatego zwróciłam się do zakładu pra-

cy z prośbą o zestawienie odciąganych 

z pensji kwot, żeby zorientować się, ile już 

zostało wpłacone na konto SKOK.

Początek końca

Pani Dorota (rozwiedziona z mężem od 

kilku lat) w marcu 2014 r. dowiaduje się, że 

ma zablokowane konto z pensją. Dostaje 

pismo od Komornika Sądu Rejonowego w 

Śremie o zajęciu wierzytelności z wniosku 

SKOK Stefczyka. Należność główna wyno-

si 4.298 zł, odsetki – 9.496 zł.

– Mama pojechała po otrzymaniu tej 

wiadomości do oddziału Stefczyka w Po-

znaniu, żeby prosić o restrukturyzację 

kredytu i odblokowanie konta. Zaofero-

Skrzywdzeni niechcący i 

wała, że będzie płacić dobrowolnie 500 zł 

miesięcznie, do tej pory ściągano 250 zł. 

Panie na Głogowskiej powiedziały jej, że 

nie można u nich tego załatwić, bo jedyny 

oddział, jaki pozostał mieści się w Gdyni. 

Mama poprosiła księgową w swojej fi r-

mie, żeby wypłatę wypłacała jej do ręki, 

a nie na konto, bo nie miałaby z czego żyć.

Na początku lipca 2014 r. od Komornika 

Sądu Rejonowego w Śremie przychodzi 

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 

p. Doroty i jej byłego męża w dniu 8 sierp-

nia, czyli za miesiąc, na wniosek SKOK 

Stefczyka w Gdyni. Reprezentantem SKOK 

z Gdyni jest Kancelaria Prawna HTP Pu-

niewska Waszczyńska z Wrocławia. Licy-

tacja toczy się na podstawie tytułu wyko-

nawczego: nakaz zapłaty w postępowaniu 

upominawczym Sądu Rejonowego w Śre-

mie z września 2006 r. i postanowienie SR 

w Śremie z września 2010 r. o egzekucję 

należności pieniężnej (mąż p. Doroty miał 

niewielkie zaległości wobec ZUS). W tym 

czasie córka dłużników, Karolina przeby-

wa w Anglii. 

Kiedy wróci do Polski nie będzie już 

miała domu...

25 lipca 2014 r. p. Dorota pisze pismo 

do SKOK Stefczyka w Gdyni z prośbą 

o restrukturyzację zadłużenia i odbloko-

wanie konta, proponując dobrowolnie 

spłatę w wys. 500 zł miesięcznie. Na to pi-

smo otrzymuje odpowiedź z Gdyni pod 

koniec sierpnia, kiedy jest już po licytacji, 

odpowiedź odmowną...

Czy celowo zwlekano, żeby licytacja 

doszła do skutku i została przybita? 

– Kilka dni przed licytacją pojechałam 

do Komornika w Śremie, pani w biurze 

powiedziała, żebym się nie denerwowa-

ła, bo nikt się nie zgłosił. Płakałam, a ona 

mnie uspokajała. Na licytację w sądzie 

nie mogłam wejść, bo wchodzą tylko te 

osoby, które wpłacą wadium, opowiada 

p. Dorota.

Mija kilka miesięcy

W listopadzie 2014 p. Dorota dowia-

duje się od sąsiada, że będzie on nowym 

właścicielem jej domu... Zrozpaczona wy-

syła do Kancelarii HTP Puniewska Wasz-

czyńska we Wrocławiu – przedstawiciela 

SKOK im. F. Stefczyka takie pismo, z dnia 

18 listopada 2014 r.:

 „W lipcu 2014 r. otrzymałam pismo od 

Komornika Ryszarda Bartkowiaka w Śre-

mie, obwieszczające o licytacji mojej nie-

ruchomości, która miała się odbyć 1 sierp-

nia 2014 r. Nie otrzymałam jednak żadnej 

informacji po 1 sierpnia, ani od Komornika, 

ani od wierzyciela SKOK im. F. Stefczyka 

o tym, czy licytacja się odbyła i w jakiej sy-

tuacji znajduję się ja i moja rodzina. Nieste-

ty kilka dni temu otrzymałam wiadomość 

18 reportaż

– Dom z działką 700 m. kw. zlicytowano w sierpniu 2014 roku za 141.800 zł. Kupił go nasz sąsiad. 

Według nas wart był co najmniej 260 tys. zł. Tyle kosztował moich rodziców kredyt w wys. 4500 zł, 

zaciągnięty w SKOKU Stefczyka, w agencji na ul. Leszczyńskiej, w Mosinie.



 w majestacie prawa
od człowieka, który brał udział w licytacji, 

że jeżeli wpłaci on na konto określoną kwo-

tę pieniędzy, zostanie właścicielem mojej 

nieruchomości, a tym samym moja rodzi-

na pozostanie bez dachu nad głową.

Decyzja podobno zapadła 1 sierpnia 

2014 roku podczas licytacji. Dlaczego więc 

ja, Dorota B., właścicielka nie zostałam 

o tym powiadomiona?

Kto odpowie mi na pytanie, czy jest takie 

prawo, które pozwala osobom trzecim de-

cydować o odebraniu dorobku całego ży-

cia, nie powiadamiając nawet właściciela 

i jego rodziny?

W lipcu 2014 otrzymałam pismo o licyta-

cji, jednak moja księgowa nadal regularnie 

wysyła na konto Komornika Sądowego 

w Śremie 250 zł miesięcznie, ponadto w lip-

cu wysłała 888 zł, w październiku – 773 zł 

i 780 zł. Ponieważ nie otrzymałam żadnej 

informacji, czy licytacja się odbyła, byłam 

pewna, że sytuacja się zmieniła i otrzymam 

pozytywną odpowiedź. Niestety żadnej od-

powiedzi nie otrzymałam ani od komorni-

ka, ani od wierzyciela.

Obca osoba informuje mnie, że zosta-

je właścicielem mojej nieruchomości, a ja 

Dorota B. nic o tym nie wiem. Napisałam 

zażalenie do Sądu Rejonowego i oświad-

czam wierzycielowi SKOK im. Stefczyka, 

iż nie zgadzam się z podjętymi decyzjami”.

Ten list przez cztery miesiące pozostaje 

bez odpowiedzi.

Na prawną pomoc jest już jednak za 

późno (poniżej rozmowa na ten temat 

z mec. Pauliną Kubacką z Kancelarii Kom-

pensata, do której zgłosiły się obie kobie-

ty w ramach bezpłatnych porad praw-

nych, udzielanych w Mosińskim Ośrodku 

Kultury w każdy poniedziałek z ramienia 

Gminy.

W majestacie prawa?

W lutym 2015 r., pół roku po licytacji 

pani Dorota otrzymuje pismo, co dziw-

ne, bez daty, z fi rmy ASK Invest S.a’r.l 

(Luksemburg), zawiadamiające ją, że 

zobowiązanie z tyt. pożyczki zostało 

przeniesione ze SKOK Stefczyka na ASK 

Invest. Jednocześnie spółka ta dokonała 

powierniczego przelewu wierzytelności 

na rzecz Asekuracji Sp. z o.o. w Sopocie, 

której pełnomocnikiem jest także Kance-

laria Prawna HTP Puniewska Waszczyń-

ska we Wrocławiu W piśmie tym podano 

numer konta, na które pani Dorota jest 

zobowiązana dokonywać wpłaty. Wyso-

kości długu nie podano... Zaproponowa-

no podjęcie rozmów z Asekuracją: „Rozu-

miemy trudną sytuację osób zadłużonych 

i dążymy do zaproponowania dogodnych 

warunków spłaty... Spłacane zadłużenie 

chroni przed skierowaniem sprawy do ko-

mornika. Regulowanie zobowiązań w try-

bie porozumienia zawartego z Asekuracją 

jest korzystniejsze i mniej kosztowne niż 

spłata za pośrednictwem komornika sądo-

wego” . (sic!)

Podkreślam – słowa te przeczytała 

p. Dorota po sześciu miesiącach od licyta-

cji swojego domu.

Zdezorientowana natychmiast dzwoni 

do Kancelarii we Wrocławiu:

– Pani w Kancelarii Prawnej powiedzia-

ła mi, że nic nie wie o licytacji, przełączyła 

rozmowę do jakiegoś mężczyzny, który 

poinformował mnie, że jeżeli będę cze-

kała przy telefonie, aż on otworzy i roz-

patrzy akta sprawy, to potrwa cztery go-

dziny. Obiecał na drugi dzień oddzwonić. 

Nie zadzwonił. A ja upewniłam się, że mój 

dług został sprzedany...

Po kilku dniach jednak przychodzi 

pismo z dnia 19 lutego 2015 r., jako od-

powiedź na list p. Doroty z 18 listopada 

2014. Kancelaria Prawna HTP Puniewska 

Waszczyńska odpowiada nie na temat 

zawarty w liście dłużniczki i zawiadamia 

o... licytacji.

Jak to wyjaśnić? Jak z kolei rozumieć pi-

smo z ASK Invest? Czy Asekuracja Sp. z o.o. 

z Sopotu, która „jako serwiser spółki seku-

rytyzacyjnej jest odpowiedzialna za dalsze 

dochodzenie tej należności w Polsce” bę-

dzie jej od p. Doroty także dochodzić? 

Drzwi zastawione betoniarką

– Mamie nadal do dzisiaj, a jest 

18 kwietnia 2015 roku, odciąga się z kon-

ta pieniądze na poczet długu w SKOK 

Stefczyka. Nie zapadła decyzja o roz-

dziale sumy sprzedaży po licytacji domu 

między rozwiedzionych rodziców, tymi 

pieniędzmi dysponuje sąd. Nie wiemy, ile 

zostało dla nas, przyszło tylko pismo od 

Komornika Sądu w Śremie, że jego koszty 

wynoszą 5424 zł, wyjaśnia córka. – Sko-

ro mama nadal spłaca kredyt, rozumiem, 

że SKOK Stefczyka nie otrzymał jeszcze 

pieniędzy z licytacji. A procent cały czas 

rośnie. Czy to, co się pobiera po licytacji, 

będzie można potem odliczyć od długu? 

Pani Karolina jest samotną matką wy-

chowującą 3-letnią córkę. Bardzo bole-

śnie przeżyła opuszczenie lub raczej wy-

rzucenie z rodzinnego domu. 

– Mieszkaliśmy tam jeszcze, kiedy ze-

rwano podłogi i dach. Straszono mnie, 

że okno mojego pokoju zostanie wyjęte 

i mam się wynieść, bo będzie mi zimno 

z dzieckiem...

Następnego dnia wróciłam z pracy i za-

stałam drzwi wejściowe zastawione be-

toniarką – robotnicy nie wiedzieli, że tam 

mieszkam. Byli zdziwieni, że chcę wejść 

do domu. Rozmowę z nimi usłyszał wła-

ściciel i powiedział, że prace będą trwały 

do rana i nie interesuje go, że ja tu śpię 

z dzieckiem. Poprosiłam o rozmowę 

z jego synem – współwłaścicielem, który 

obiecał mi, że dopóki nie wyprowadzę się 

z dzieckiem, nic w domu nie ruszy. Chroni 

mnie ustawa, mama z rodzeństwem wy-

prowadzili się już, ojciec był w szpitalu 

(dorosłym łatwiej jest znaleźć mieszka-

nie, nie muszą mieszkać w komfortowych 

warunkach, ale dla dziecka potrzebny 

jest lepszy standard). Po interwencji 

młodszego właściciela robotnicy zeszli 

z dachu. Następnego dnia jednak, kiedy 

wróciłam z pracy zastałam już mój doby-

tek wyrzucony z szaf, górę rzeczy rzuco-

nych bezładnie na środek pokoju, łącznie 

z dokumentami, biżuterią, ubraniami, 

kosmetykami. Miałam w szafach tak po-

układane, że pakowałabym wszystko po 

kolei i wiedziałabym teraz, gdzie co jest. 

Moje szafy już ktoś wziął, (nie miałam za-

miaru ich zabierać). Zostało tylko łóżecz-

ko córki. Musiałam nocować u znajomych 

– innych sąsiadów, bo w nowym lokum 

całą podłogę zajmowały te przewiezio-

ne i zrzucone na prędce rzeczy, nie było 

gdzie rozstawić łóżka. Następnego dnia 

córka długo stała za płotem, patrzyła na 

prace ekipy remontowej, płakała i kazała 

mi wzywać policję, bo kradną nasz dach... 

Rozpaczliwa walka

o odzyskanie domu

– Przeczytałam w Internecie, że jeżeli 

ktoś licytuje dom, a nie wpłaci wylicy-

towanej sumy, to licytacja zostaje unie-

ważniona. W listopadzie rozmawiałam 

o tym z sąsiadem, powiedział mi, że mu-

siał przystąpić do licytacji, bo był jeszcze 

jeden chętny. Twierdził, że nie chce, żeby 

ktoś obcy wziął ten dom - oni mają u nas 

w ogrodzie wynajęty kawałek ogrodu na 

działalność gospodarczą. Zapropono-

wałam mu, że wezmę kredyt i spłacę te 

18.000 zł wadium, ale żeby on nie wpła-

cał sumy sprzedaży – 141.800 zł z licy-

tacji (to była suma za którą dom został 

wystawiony do sprzedaży, więc drugie-
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go chętnego nie było...). My moglibyśmy 

wtedy działać, żeby odzyskać dom, żeby 

wierzyciel zszedł z nieruchomości. A gdy-

bym nie dostała kredytu, obiecałam, że 

mu sprzedamy ten warsztat z ziemią na 

naszym ogrodzie. I on się na to zgodził. 

Po czym pieniądze wpłacił. Mówi, że nie 

chciał nas skrzywdzić, ale tak wyszło...

Rzecznik Sądu Okręgowego

w Poznaniu

O wyjaśnienia w tej sprawie zwróciłam 

się do rzecznika prasowego Sądu Okrę-

gowego w Poznaniu. Sędzia Aleksander 

Brzozowski odpowiedział telefonicznie:

– Rzeczywiście, 1 sierpnia 2014 roku 

odbyła się licytacja, po niej pani B. złożyła 

zażalenie. Sąd wezwał ją do uzupełnienia 

braków tego pisma. Braków pani B. nie 

uzupełniła. Przysądzenie, czyli ostatecz-

ne rozstrzygnięcie o prawie własności 

nastąpiło 16 stycznia 

2015 r. Ponieważ to postanowienie 

miało omyłkę pisarską sąd musiał omyłkę 

sprostować. Po tym nastąpił plan podzia-

łu i 20 kwietnia została wysłana informa-

cja do zainteresowanej.

Pan rzecznik, zapytany o komentarz

w tej sprawie, odpowiedział:

– Nie mogę komentować, ponieważ to 

wierzyciel prowadzi egzekucję, nie sąd.

Imiona bohaterów reportażu zostały 

zmienione.
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Elżbieta Bylczyńska: – Zajmowała się Pani 

sprawą Doroty B., której nieruchomość w 

sierpniu 2014 r. została zlicytowana w związ-

ku z kredytem 4.500 zł, jaki zaciągnęła w SKOK 

Stefczyka. 

Paulina Kubacka: – Tej sprawy zasadniczo nie 

prowadziłam, bo panie zgłosiły się do mnie za 

późno, nie byłam w stanie wstrzymać licytacji nie-

ruchomości, która została już zakończona, miało 

miejsce przybicie przed Sądem Rejonowym 

w Śremie.

– Czy Pani zdaniem mogło dojść do uchy-

bienia ze strony SKOK Stefczyka?

– Mogło, z tego co wiem bank unikał kontak-

tu z dłużnikami. Niestety nie znam wszystkich 

szczegółów sprawy, wiem tylko od dłużników, 

że był znaczny problem z kontaktem z wierzy-

Ku przestrodze dla ludzi, biorących
kredyty bez zastanowienia

Rozmowa z radcą prawnym mec. Pauliną Kubacką z Kancelarii Prawnej J&P Kom-

pensata Jacek Pałka w Mosinie ul. Kasprowicza 11. 

Pani Kubacka w każdy poniedziałek udziela osobom najuboższym bezpłatnych 

porad prawnych w MOK w Mosinie, z ramienia Gminy.

Sz. P.
Elżbieta Bylczyńska
Gazeta Mosińsko-Puszczykowska
ul. Wawrzyniaka 9
62-050 Mosina



cielem. Panie przychodziły do MOK po porady, 

jednakże miałam za mało danych, żeby móc od 

razu podjąć jakiekolwiek czynności prawne. Z 

dokumentów wynikało, że wszelkie terminy za-

skarżenia zostały przekroczone. Nie mniej jed-

nak na pierwszy rzut oka było widać, że coś jest 

nie tak. Kredyt zaciągnięty w wysokości 4.500 zł, 

a w następstwie postępowania egzekucyjnego 

zlicytowany za ten dług dom. 

Pomimo chęci pomocy przy pierwszej wizycie 

w poradni niewiele mogłam pomóc, bo Panie 

nie przyniosły wszystkich dokumentów. Nie by-

łam w stanie wystarczająco ocenić sprawy. Ich 

opowiadania były chaotyczne. W następny po-

niedziałek dostarczyły jeszcze brakujące doku-

menty. Wówczas mogłam zadzwonić do Komor-

nika Sądowego w Śremie, który poinformował 

mnie, że akta są już w Sądzie, bo odbyła się już 

licytacja nieruchomości oraz jej przybicie, które 

się uprawomocniło. 

– Przychodziły do Pani, bo nie miały pie-

niędzy na korzystanie z fachowej pomocy 

kancelarii adwokackiej... Ponadto córka pani 

Doroty w tym najgorszym momencie przeby-

wała w Anglii.

– No właśnie w tym jest problem. Wiem, że 

p. Dorota skierowała 8 sierpnia 2014 r. pismo 

do sądu, ale to pismo nie zostało dobrze spre-

cyzowane i sąd nie wiedział, o co jej chodzi. 

Pani niestety zamiast udać się do prawnika, 

sama napisała coś, co nie miało jasno okre-

ślonego charakteru. Sąd wezwał ją do uzu-

pełnienia braków i określenia, czy to pismo 

ma charakter zażalenia na przybicie. Zakreślił 

7. dniowy termin na uzupełnienie braków for-

malnych. Pismo zostało odebrane osobiście 19 

września 2014 r., ale pani Dorota nie uzupełniła 

braków i termin przeszedł. Sędzia zarządził więc 

zwrot pierwszego pisma. Orzeczenie o przybiciu 

uprawomocniło się. Dopiero po 27 października 

2014 r. pani uzupełniła braki, jednakże już po ter-

minie, więc sąd to pismo zwrócił. Bezsprzecznie 

po stronie dłużników doszło do niedochowania 

terminów procesowych, szkoda, że pani Dorota 

nie udała się już wcześniej do prawnika, który 

zapewne dopilnowałby terminów oraz wniesie-

nia ewentualnego środka zaskarżenia. 

– Czy nikt nie mógł na to wszystko zareago-

wać?

– To są procedury, sąd nie może informo-

wać, co i jak zrobić, bo byłby stronniczy. Jed-

nakże o terminach i środkach zaskarżenia 

strony zazwyczaj są informowane przez sądy 

w pismach przewodnich lub uzasadnieniach. 

Nieznajomość prawa szkodzi (Ignorantia iuris 

nocet łac.), nie można zasłaniać się stwierdze-

niem: „ja nie wiedziałem”, bo wszystkie za-

sady prawa w kodeksach nie miałyby sensu. 

Tu zabrakło prawnika.

– W Polsce jest wiele osób w takiej sytuacji. 

Ludzi się niszczy, a prawo na to pozwala...

– Jest wolność umów, swoboda umów, jeżeli 

ktoś podpisuje taką umowę, to się godzi z jej 

treścią. W tym przypadku oprocentowanie wy-

nosiło 40 procent, nie mnie to oceniać. Ale jeżeli 

ktoś bierze kredyt na taki procent - musi się liczyć 

z tym, że odsetki są galopujące. Zasadnicze 

pytanie brzmi, dlaczego pani Dorota nie zajęła 

stanowiska już na drodze sądowej. 

– Wcześniej pisała pisma do SKOKu Stefczy-

ka z zapytaniem o wysokość długu i prosiła o 

restrukturyzację kredytu, proponując wyż-

sze raty spłaty.

– Wiem, ale jeżeli bierze się kredyt to trzeba 

tak długo dociekać, jakie są zobowiązania, aż 

się wszystko wyjaśni. Ponadto zwracam uwa-

gę, że jeżeli dłużnik miał utrudniony kontakt z 

wierzycielem bezpośrednio, właściwym było 

zwrócenie się do Komornika Sądowego pro-

wadzącego postępowanie egzekucyjne, aby 

udzielił informacji, jaka jest faktyczna wysokość 

zobowiązania. Komornik jest wykonawcą tytułu 

egzekucyjnego w oparciu o informacje uzyska-

ne od wierzyciela. Zatem musi on znać dokład-

ną wysokość zobowiązania. Panie jednakże o 

udzielenie takiej informacji do Komornika się 

nie zwróciły. Wiem, że u komornika panie były, 

ale nie złożyły żadnych konkretnych pism w tym 

zakresie.       

– Dlaczego tak trudno jest uzyskać infor-

macje od banków na temat wysokości długu?

– Bo taka jest ich polityka. Mają tak wysokie od-

setki po to, aby korzystać z upływającego czasu. 

Zwłoka dłużnika działa na ich korzyść. Każdy dzień 

to pieniądze z odsetek, dlatego unikają kontak-

tów. Ale jeżeli dłużnik chce spłacić, powinien to 

zrobić.

Nie wiem czy rzeczywiście nie można było się 

tego dowiedzieć, może panie powinny były po-

jechać do Gdyni do siedziby SKOK Stefczyka. Tu 

już nie można było tylko dzwonić i pisać. 

– Próbowały później porozumieć się z są-

siadem, który kupił dom. Miały żal, że stanął 

do licytacji.

– Wiadomo, co robi komornik, żeby zlicytować 

nieruchomość. Po pierwsze idzie do sąsiada, 

działa w tym momencie jak agent nieruchomo-

ści. Komornik musi sprzedać przedmiot licytacji 

i to najlepiej w pierwszym terminie, jest to nor-

malna praktyka komorników. To nic nadzwyczaj-

nego, że zadaje się pytanie sąsiadowi, czy nie 

kupiłby nieruchomości obok. Zazwyczaj tak się 

dzieje i sąsiad często kupuje. 

– A potem pozbywa się ludzi...

– Ten nowy właściciel zrobił to absolutnie 

bezprawnie. Panie przyszły do mnie, gdy do-

wiedziały się o groźbach ze strony właściciela. 

Poinformowałam je, że są to groźby karalne i 

żeby zgłosiły się na policję. Przedstawiłam, im 

także, jakie mają prawa jako obecni bezumow-

ni lokatorzy. Stanowczo, z lokalu mieszkalnego 

nie mogła być usunięta matka z dzieckiem oraz, 

z tego co pamiętam, ojciec rodziny - emeryt. 

Korzystali oni z ochrony prawnej w tym zakre-

sie, obecny właściciel powinien im zapewnić 

lokal socjalny, czego niestety nie zrobił. Ale w 

momencie, kiedy drzwi zostały zastawione be-

toniarką należało poprosić o pomoc policję. Z 

tym, że zrozumiałym jest, że jeśli taki nierzetel-

ny nabywca się trafi , to już nie chce się w tym 

miejscu żyć. One owszem, mogły skorzystać z 

przysługującego im prawa, ale oczywistym jest, 

że nie chciały już tam mieszkać i z prawa tego 

korzystać. 

Naprawdę szkoda mi tej rodziny. Byłam 

bezradna, nie miałam żadnego instrumen-

tu prawnego, żeby temu zapobiec. Wszystko 

szło po kolei – nakaz zapłaty, egzekucja, sku-

teczna licytacja. Można jednak było podjąć 

obronę już na drodze cywilnej, a także dalej 

w toku postępowania egzekucyjnego, nikt 

niestety nie podjął prawidłowych czynności 

prawnych. Te podejmowane przez dłużni-

ków, niestety bez konsultacji z prawnikiem, 

okazały się chybione.  Bezsprzecznie całko-

wicie bezprawne było tutaj działanie no-

wego właściciela, który wyrzucił lokatorów

z domu, nie zapewniając im lokalu socjal-

nego.
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22 sport

27 marca 2015 r. meczem młodzieżowym pomiędzy UKS 

ORLIK MOSINA a UKS ORZEŁ GRANOWO rozpoczęto 

uroczystość zakończenia XVI Edycji rozgrywek Halowej Ligi Piłki 

Nożnej. Mosińska Hala OSiR zgromadziła wielu sympatyków pił-

ki nożnej, ale i nie tylko. Pojedynek wygrał nasz mosiński zespół. 

Po ofi cjalnym otwarciu kibice mogli obejrzeć mecz barażowy 

pomiędzy FC GOLDEN PUSZCZYKOWO oraz KIELICH DOZNAŃ 

PUSZCZYKOWO, który zakończył się wynikiem 4:2. Bramki dla 

FC Golden strzelili Krzysztof Kantorczyk (1 gol) oraz Krzysztof 

Gorzyński (3 gole). Dla zespołu Kielich Doznań obie bramki wy-

walczył Mariusz Banaszak. Przed Finałem Pucharu Ligi mieliśmy 

okazję podziwiać występy Marka Borna - żonglera, freestylera, 

fi nalisty 6. edycji programu Mam Talent oraz grupy tanecznej 

Aktiv z Mosiny. Mecz fi nałowy pomiędzy EWPA KOMORNIKI 

oraz  SPORTECH LUBOŃ zakończył się wynikiem 6:8. Dla zespołu 

EWPA bramki strzelili: Maciej Waskowski (2 gole) oraz Krystian 

Paplaczyk (3 gole). Dla zespołu SPORTECH zwycięskie gole 

wywalczyli: Marcin Lulka (3 gole), Krzysztof Markiewicz (1 gol) 

oraz Mirosław Goliński (1 gol). W czasie ofi cjalnego zakończenia 

Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie - Waldemar De-

muth,  Dariusz Roszak oraz gość specjalny - Marek Born przyzna-

li nagrody indywidualne dla zwycięzców oraz wręczyli Puchar 

Ligi zwycięskiej drużynie.

XVI Edycja rozgrywek HLPN rozpoczęła się 7 listopada 2014 r. 

Przez pięć miesięcy 16 zespołów, w dwóch ligach rywalizowało 

Zakończenie XVI Edycji rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej
o tytuł zwycięzcy. W II Lidze 9 zespołów rozegrało 18 kolejek, 

natomiast w I lidze 6 zespołów, 15 kolejek. Bilans bramek w tym 

okresie przedstawia się w sposób następujący: 

II liga: zdobytych bramek 236, straconych bramek 236

I liga: zdobytych bramek 708, straconych bramek 708.

Bezpośredni zwycięzcy II ligi EWPA KOMORNIKI oraz FC MO-

SINA uzyskali awans do I ligi. Najlepszym strzelcem II Ligi zo-

stał Maciej Waskowski (EWPA KOMORNIKI), który w tym sezonie 

zdobył 41 bramek. Najlepszym bramkarzem II ligi został Jacek 

Paplaczyk (EWPA KOMORNIKI). Natomiast najlepszym zawodni-

kiem wybrany został Bartosz Szalaty z zespołu FC Mosina.

W I lidze wyróżnienia indywidualne otrzymali:

Jarosław Matuszewski (SPORTECH LUBOŃ), który został wy-

brany najlepszym bramkarzem. Marcin Lulka z zespołu SPOR-

TECH LUBOŃ, który otrzymał tytuł najlepszego zawodnika oraz 

Dariusz Masztalerz (AŁTSAJDER POZNAŃ), który po uzyskaniu 

11 bramek w tym sezonie został królem strzelców.

Podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu rozgrywek 

składamy  Dariuszowi Roszak, wszystkim sędziom: Katarzynie 

Lisieckiej-Sęk,  Szymonowi Lizak, Zbigniewowi Lisieckiemu, 

Bogdanowi Bernaciak, Michałowi Waskowskiemu oraz obsłu-

dze medycznej: Krystynie Kosk i Michałowi Janeckiemu. Ośro-

dek Sportu i Rekreacji dziękuję za sportową atmosferę podczas 

trwania rozgrywek, jednocześnie zapraszając na kolejną edycję. 

Wszystkich zainteresowanych współpracą w zakresie  organi-

zacji rozgrywek w sezonie 2015/2016 serdecznie zapraszamy. 

www.osirmosina.pl , mail; osir@mosina.pl,  https://www.facebo-

ok.com/OSiRMosina                                                                           (osir)



Na kwietniowym spotkaniu DKK 

Mosińskiej Biblioteki Publicznej 

musiałyśmy przyznać, że amerykańska 

pisarka Janet Evanovich ma talent. Do 

końca nie wiadomo, czy literacki, ale na 

pewno potrafi  zarobić na pisarstwie. 

Jak w jej przypadku przedstawia się re-

cepta na sukces? Evanovich, jak sama 

przyznaje, próbowała bez skutku przez 

kilka lat wydać powieści. Ktoś litościwy 

podpowiedział jej, żeby przerzuciła się 

na romanse. Ku swojemu zaskoczeniu 

w niedługim czasie wręczono jej czek na 

kilka tysięcy dolarów. Popełniła dwana-

ście romansów, aż wyczerpał się jej za-

sób pomysłów i słownictwa opisującego 

miłosne uniesienia. Wiedziała, że musi 

wymyślić coś nowego. Przez dwa lata 

przygotowała się do nowej literackiej se-

rii w pubach popijając piwo, na strzelnicy 

i na komisariatach policji. Aż powstała 

Stephanie Plum, łowczyni nagród. "Po 

pierwsze dla pieniędzy" tom otwierający 

serię przez 75 tygodni okupował listę be-

stsellerów USA Today. Kryminalne kome-

die, lekkie, niezobowiązujące, z plastycz-

nymi obrazami niedoskonałości ludzkich 

i niesamowitymi przygodami, niektóre 

z nas potrafi ły mocno rozśmieszyć, inne 

osoby nie mogły się przemóc, żeby skoń-

czyć któryś z licznych tomów. 

Jak zarobić milion dolarów na książkach?

Na spotkaniu jak zwykle polecałyśmy 

ciekawe pozycje, ostatnio przeczyta-

ne. Zainteresował nas cykl o komisarzu 

Szackim Zygmunta Miłoszewskiego oraz 

powieści Joanny Bator. Zachwycałyśmy 

się pozycją dla dzieci, napisaną gwarą 

poznańską - „Szneka z glancem, czy-

li elementarz gwary poznańskiej” Elizy 

Piotrowskiej. Doceniłyśmy starannie wy-

daną, długo oczekiwaną pozycję Marty 

Orzeszyny „Antoine Cierplikowski. Król 

fryzjerów, fryzjer królów”, biografi ę styli-

sty z Sieradza, który czesał koronowane 

głowy i wielkie aktorki.

Zapoznałyśmy się też z propozycjami 

nowo powstałego Towarzystwa Miłośni-

ków Ziemi Mosińskiej na Dni Mosiny. Za-

powiada się ciekawie!

Zofi a Staniszewska

XII Otwarty Turniej Wiosny Formacji Tanecznych i Solistów

25 kwietnia 2015 r. o godz. 10 hala Ośrodka Sportu i Re-

kreacji w Mosinie stała się prawdziwą taneczną areną. 

Uczestnicy z 14 miast w Polsce zjechali się, by wziąć udział w XII 

Otwartym Turnieju Wiosny Formacji Tanecznych i Solistów. Sie-

demdziesiąt występów formacji, 86 solistów, 862 uczestników, 

60 organizatorów i wolontariuszy – tak w sposób liczbowy moż-

na podsumować sobotni turniej.

Tegoroczna impreza odbyła się pod patronatem Burmistrza 

Gminy Mosina oraz Starosty Poznańskiego. Na trybunach zasie-

dli przedstawiciele władz samorządowych Mosiny.

Formacje podzielone zostały na trzy kategorie wiekowe (tan-

cerze urodzeni w roku 2004 i młodsi, tancerze urodzeni w la-

tach 2000 – 2003, tancerze urodzeni w roku 1999 i starsi) oraz 

trzy kategorie taneczne (taneczne formy kultury ulicznej, inne 

formy tańca oraz formy klasyczne: jazz, miniatura taneczna, in-

scenizacja taneczna, etiuda taneczna, taniec współczesny, itp.). 

Występy rozpoczęto od najmłodszej grupy. Tu przede wszyst-

kim nie zabrakło pomysłów na choreografi ę oraz stroje. Jurorzy: 

Filip Czeszyk  (twórca wielu choreografi i do tanecznych progra-

mów telewizyjnych You Can Dance, Mam Talent, był jurorem w 

programie Got To Dance), Paulina Trzewikowska-Knieć (uważa-

na za jedną z najzdolniejszych twórczyń tańca współczesnego 

swojego pokolenia, specjalista z dziedziny estetyki tańca) oraz 

Abby Aouragh (występował jako choreograf i tancerz z Fragma, 

DJ Bobo, Jeanette Biedermann, Infernal, No Angels i Dani Mi-

Na zdjęciu za stołem: Paulina Trzewikowska – Knieć, Abby Aouragh (w środku),

Filip Czeszyk

nogue, pracował przy największych niemieckich produkcjach 

telewizyjnych m.in. Thomas Gottschalk, Bravo Supershow, Top 

of the Pops, Arabella, Markus Schenkenberg, The Dome, Club 

Rotation). Jurorzy nie mieli łatwego zadania. 

XII Otwarty Turniej Wiosny Formacji Tanecznych i Solistów po-

prowadził dla nas, po raz kolejny, Witek „WITOVS” Ostynowicz, 

przy doskonałej oprawie muzycznej DJPolska. Relację fotogra-
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fi czną przygotował Dariusz Madej. Wideofi lmowanie zapewniła 

fi rma MSport.

Organizatorzy Turnieju: Gimnazjum nr  1 w Mosinie, Szkoła Pod-

stawowa nr 1 w Mosinie, Zespół Szkół w Mosinie, Uczniowski Klub 

Sportowy „Mosińska Jedynka”oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Mosinie, pragną podziękować wszystkim partnerom zadania: Sto-

warzyszenie MOSIŃSKI SPORT, Mosiński Ośrodek Kultury, Gminne 

Centrum Informacji; sponsorom: Fortrans, Tirserwis, Alior Bank Mo-

sina, Firma Wieczorek Meble Tapicerowane, Medicomplex Mosina, 

Piekarnia Tosmak, Cukiernia Hanna Piskorska, Piekarnia Ren Mac, An-

ton Rohr, Komputronik; służbom porządkowym: Policja w Mosinie 

i Straż Miejska w Mosinie oraz Wolontariuszom działającym przy 

OSiR w Mosinie. Bez zaangażowania tych wszystkich osób tegorocz-

ny turniej tańca nie mógłby się odbyć.  

OSiR Mosina 

Fot. Dariusz Madej
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I Międzynarodowe Mistrzostwa Kobiet w tenisie to pierwszy 

w historii Centrum Tenisowego oraz Akademii Tenisowej An-

gelique Kerber w Puszczykowie turniej ITF z pulą nagród 10.000 

$ USD. Impreza ta odbędzie się  w dniach od 2 do 9 maja 2015 

roku na terenie Centrum Tenisowego „Angie ". Jak mówi  dyrek-

tor turnieju Henryk Gawlak, turniej będzie składał się z dwóch 

części. W dniach 2 - 4.05.2015 odbędzie się turniej eliminacyj-

ny, w którym wezmą udział 64 zawodniczki, i z których 8 awan-

suje do turnieju głównego. Natomiast w dniach 4-9.05.2015 

odbędzie się turniej   główny z udziałem 32 zawodniczek oraz 

turniej deblowy dla 16 par. Twarzą tej imprezy będzie czołowa 

tenisistka  świata Angelique Kerber. 

Jestem przkonany, że będzie to wydarzenie sportowe, promu-

jące nie tylko Puszczykowo jako ośrodek sportu wypoczynku, 

ale również Wielkopolskę. Chcemy ,aby to wydarzenie sportowe 

było promocją tenisa i sportu dla mieszkańców Puszczykowa , 

Poznania i sąsiednich miejscowości .

Wstęp na te międzynarodowe zawody  będzie bezpłatny.

 

Orientacyjny program turnieju

 

 sobota  - poniedziałek, 2 - 4.05.2015 od godz. 10.00 - elimi-

nacje i I runda Turnieju Głównego

 wtorek – środa,  5 - 6.05.2015  od godz. 10.00 -  I-II runda 

Turnieju Głównego; ćwierćfi nały gry podwójnej 

 czwartek, 7.05.2015 - ćwierćfi nały  gry pojedynczej; półfi na-

ły  gry podwójnej 

piątek, 8.05.2015 -  półfi nały gry pojedynczej; fi nał gry po-

dwójnej

sobota, 9.05.201- FINAŁ GRY POJEDYNCZEJ

Szczegółowe informacje  o turnieju na stronie www.angiecup.

pl 

 

Henryk Gawlak

O informacje na temat turnieju po-

prosiliśmy dyrektora Centrum Te-

nisowego „Angie” w Puszczykowie, Hen-

ryka Gawlaka 

Redakcja: – Będzie to duże  wydarze-

nie tenisowe  w  Centrum  oraz w Pusz-

czykowie. 

Henryk Gawlak: – Rzeczywiście, w hi-

storii Centrum Tenisowego oraz Aka-

demii Tenisowej Angelique Kerber  w 

Puszczykowie to pierwszy profesjonalny 

turniej ITF na kortach twardych z pulą 

nagród 10 tysięcy dolarów.  „Angie” zapi-

sało się już w  historii światowego tenisa, 

odbyły się   dwa mecze Pucharu Davisa z  

Łotwą 2006 r. i z Marokiem 2007 r. Turniej  

ITF  to kolejne wyzwanie organizacyjne i 

fi nansowe dla nas wszystkich.

– Jak wyglądały przygotowania do 

imprezy? 

– Rozpoczęliśmy kilka miesięcy wcze-

śniej. Bardzo ważną częścią sportową tur-

nieju są korty, główna arena zmagań te-

nisistów. Turniej odbędzie się na kortach 

twardych o nawierzchni hard. Zostały 

umyte po zimie i już są gotowe na przy-

jęcie naszych tenisowych gości. 

– Jak przedstawia się lista  uczestni-

czek.

– Na dzień 20 maja listę turnieju głów-

nego otwiera Oceane Dodin (FRA) 138 na 

liście WTA. Niestety  w turnieju głównym  

nie ma żadnej Polki, która awansowałaby 

z rankingiem. Do  eliminacji zakwalifi ko-

wały się  Anna Korzeniak, Oliwia Szym-

czuch, Zuzanna Maciejewska. Oczekują-

cych do eliminacji było 128 zawodniczek, 

w tym dużo Polek. Lista uczestniczek 

zmieniała się do ostatniego  dnia wery-

fi kacji, czyli 1 maja godz. 18.00. Orga-

nizator ma trzy dzikie  karty do turnieju 

głównego, jedną PZT. Dziką kartę do An-

gie CUP 2015  otrzyma Olga  Brózda (A.T. 

Angelique Kerber).

 Z przyczyn zdrowotnych nie zobaczy-

my  w turnieju  puszczykowianki – 17 

letniej Anastasyi Shoshyny Do eliminacji 

organizator ma 5 dzikich kart, jedna PZT.  

Turniej zapowiada się bardzo emocjo-

nująco, zainteresowanie jest duże. Mam 

nadzieję, że drabinka turnieju elimina-

cyjnego będzie pełna, turniej główny do-

starczy wielu wrażeń sportowych.

Zapraszam na stronę turnieju www.

angiecup.pl,  gdzie będą zamieszczane 

informacje na bieżąco, a przede wszyst-

kim  do Centrum Tenisowego „Angie”  w 

Puszczykowie,  ul. Sobieskiego 50 od 2 

maja do 9 maja 2015,  od godzin rannych 

do późnych godzin wieczornych.

I Międzynarodowe  Mistrzostwa Kobiet w Tenisie

Zawodowy turniej tenisowy Angie Cup 2015,
święto tenisa w Puszczykowie
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Godzina 9.45, 19 kwietnia 2015 roku, wsiadam na wyszyko-

wany poprzedniego dnia „welocyped” i udaję się, na miejsce 

startu 7-ego Rajdu po Gminie Mosina, który to Rajd miałem piloto-

wać. Jakież wielkie zdziwienie moje, kiedy na boisku natykam się 

na tłum uczestników.  Ludzi i rowerów mrowie. Podchodzę do biu-

ra rajdu, (którym urzędują hm. Danusia Białas, Waldemar Demuth, 

hm. Marianna Janik, hm. Olga Jurgiewicz i Jarosław Szynklewski) 

z pytaniem: - Ilu uczestników liczy rajd? Kiedy usłyszałem odpo-

wiedź, iż około 200-stu, poprosiłem o ponowne podanie liczby. Nie 

dowierzałem - jednak lista startowa nie kłamała.

Myślę, że to największa impreza rowerowa, jaka dotychczas 

odbywała się na terenie naszej gminy. Wszystkim cyklistom tego 

Rajdu dane było uczestniczyć w tak wielkiej imprezie i jest to wie-

kopomna chwila, za którą stoją o: Krąg Instruktorski T.W.A. Elita, 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Mosina oraz Gmina Mosina, która to 

przedsięwzięcie dofi nansowała. 

Myślę, że dla zbieraczy plakietek rajdowych za kilkadziesiąt lat, 

plakietki z tego rajdu osiągną niebotyczną wartość!

Po krótkich konsultacjach z Policją oaz Strażą Miejską, dotyczą-

cych miejsc niebezpiecznych na trasie rajdu, wreszcie wsiadamy na 

rowery i raźno naciskając na pedały z uśmiechem na twarzy, mknie-

my w kierunku Sowińca. Drogą asfaltową wzdłuż boiska do polo, 

dojeżdżamy do końca lasu i udajemy się w stronę zakola Warty. Na 

tych to właśnie łąkach podczas rekonesansu przed dzisiejszym Raj-

dem, natura obdarzyła mnie przesympatycznym widokiem rodzi-

mej fauny – saren, jeleni, siwych czapli oraz łabędzi. Teraz było po-

dobnie, ale skromniej, gdyż zobaczyliśmy tylko jednego łabędzia 

i dwie sarenki. Cudownie wyglądały przebiegając w poprzek naszej 

Rajdowe reminiscencje

Biuro Rajdu

Omawianie strategii przed startem

trasy, w szalonym galopie. Pewnie z chęcią zaprezentowania swojej 

szybkości, której my nie byliśmy w stanie osiągnąć. Za sprawą sło-

necznej pogody, piaszczyste ścieżki zrobiły się mocno „rozjechane”, 

tak, że miejscami trzeba było prowadzić rowery. 

Ponownie wjeżdżamy na drogę asfaltową. Dalej podążamy w kie-

runku Żabna, całą szerokością szosy, czując się jak na wyścigu kolar-

skim Tour de France. Kilkaset metrów przed miejscowością Żabno 

skręcamy w lewo i chyba najtrudniejszym, bo piaszczystym odcin-

kiem, biegnącym poprzez przepiękne dukty leśne, docieramy do 

utwardzonej drogi, prowadzącej do mety naszego Rajdu na terenie 

kompleksu rekreacyjno-jeździeckiego w Podkowie Leśnej.  

Tutaj na specjalnym miejscu, na świeżym powietrzu, czekała na 

nas ciepła strawa – super grochówka. Podczas posiłku można było 

dokończyć odpowiedzi na konkursowe pytania.

Pozostało tylko czekać na rozstrzygnięcie konkursu z pytaniami 

na temat gminy, rocznicy powstania w Getcie Warszawskim czy 

imienia i nazwiska Bbrmistrza Mosiny. 

Poza podziękowaniem uczestnikom za frekwencję, chciałbym 

w imieniu organizatorów podziękować również sponsorom za 

super przedmioty przekazane dla zwycięzców konkursu „Wiedzy 

o regionie i Powstaniu w Getcie Warszawskim.” A oto oni:

 

� FOLIOS PAK Iwona Szóstak ul. Śremska 84,

� FOLIOS 2 Magdalena Burdajewicz, Śemska 84,

� „LIDER” Tomasz Potocki, ul. Sowiniecka 1,

�  Księgarnia Szkolna Bogna Kośmider, Krystyna Napierała, 

ul. Topolowa 1,

�  FOTOMAT Art. Studio fotografi czne Barbara 

i Jacek Matuszakowie,

�  Sklep Przemysłowo-Rowerowy Maria Czarnecka, 

ul. Słowackiego 6,

� SWEEIS TABACO, ul. Farbiarska,

� Księgarnia „U Kasi” Sławomir Kaczmarek, ul. Poznańska. 

Po ujrzeniu uśmiechniętych twarzy uczestników – dorosłych 

i tych najmłodszych, uważamy, że warto dalej organizować tego 

typu imprezę. Zapraszamy w przyszłym roku na kolejną ósmą już 

edycję, mając nadzieję, że zarazimy „bakcylem pedałowania po cie-

kawych zakątkach gminy”, coraz więcej mieszkańców z jej terenu 

jak i terenów ościennych.  

Podczas rajdu nie obyło się bez niegroźnych upadków, oraz 

drobnych usterek rowerów włącznie ze „złapaniem gumy”, które 

to usterki na miejscu były usuwane, no może poza jedną poważ-

ną awarią, kiedy to w rowerze rozpadła się przerzutka i do domu 

uczestnik i rower pojechali samochodem, ale miało to miejsce tuż 

przed metą, tak, że nie było problemu. 

Muszę nadmienić jeszcze, że na wysokości zadania stanęła Straż 

Miejska oraz mosińska Policja, profesjonalnie i z wielką troską o bez-

pieczeństwo uczestników zabezpieczała trasę rajdu. Wielkie dzięki 

w imieniu organizatorów i uczestników. Do zobaczenia za rok.

 

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

reklama

Skład Opału PKP Puszczykówko

ı,,RAMPA®®
tel. 61 633 61 04

       602 554 258

       606 767 414

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

Kupując w RAMPIE sprawiasz sobie i górnikom dużo radości.

Szanuj obcego, kupuj u swojego.

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

Zapraszamy Państwa
do wzięcia udziału

w naszej akcji promocyjnej!

Przyprowadź dziecko sąsiada lub przyjaciół, a oboje otrzymacie
120 zł rabatu na czesne - na okres od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r.
620 zł = 500 zł ze wszystkimi zajęciami dodatkowymi i pełnym wyżywieniem!

W promocyjnym pakiecie:
� Język angielski
� Język francuski / hiszpański
� Gimnastyka korekcyjna
� Taekwondo
� Taniec
� Całodzienne wyżywienie

Pakiet obowiązuje w naszych obu siedzibach w Mosinie:
ul. Leszczyńska 27 oraz ul. B. Krzywoustego 29

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność!
Zapraszamy!

Więcej informacji pod telefonem: 696 357 884
Regulamin akcji dostępny na stronie internetowej

www.koniczynka.biz

DOCIEPLENIA I ELEWACJE 
BUDYNKÓW

� Konkurencyjne ceny

� Projekt elewacji gratis

�  docieplenia styropian wełna 

�  tynki akrylowe mineralne sylikonowe

�  izolacje fundamentów

�  podbitki dachowe

ptbud.pl

508-33-22-20
piotr.tatka@op.pl

HOTEL SZABLEWSKI
w Dymaczewie Nowym

PRZYJMIE
na praktyki w zawodzie:

� kucharz
     � kelner
          � hotelarz

Tel. 61 8132-112
61 8191-201
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Ulica Mickiewicza (kiedyś Lipowa) 

może poszczycić się niebywałymi 

artystami. Urodzili się tam i mieszkali na 

pierwszym piętrze Witek i Hieronim. Ojciec 

Cezary, były powstaniec wielkopolski, jest 

wspominany jako ten „bez ręki”. Matka za-

wsze była wielką miłością dzieci i to od niej 

czerpali siłę, natchnienie i życiową mądrość.

Kiedy rodził się Witek, jego kuzynka Karo-

la Przybylska (obecnie Małecka) pobierała 

wtedy lekcje gry na skrzypcach. Nie pamię-

ta, co wtedy grała. Pamięta krzyk narodzo-

nego dziecka. Opowiadała o tym udzielając 

wywiadu dla wąskiego grona. 20 marca, na 

prośbę młodego poety, Krzysztofa Wiśniew-

skiego, wielkiego entuzjasty twórczości 

Witka. Mosińska Biblioteka Publiczna oraz 

Galeria Miejska w Mosinie zorganizowały 

spotkanie ważnych osób z kręgu braci Ró-

żańskich. Pan Krzysztof przyjechał nakręcić 

fi lm o miejscach z dzieciństwa Witka i poroz-

mawiać z osobami, które go znały.

Z pięciorga rodzeństwa tylko Witek 

i Hieronim poszli drogą artystyczną.

Jako pierwsza podzieliła się wspomnienia-

mi, siedemnastoletnia wówczas bibliotekar-

ka, późniejsza dyrektorka,  pani Aleksandra 

Pruchniewska. Następnie odwiedziliśmy pa-

Bracia Różańscy

nią Justynę Kudłę, mieszkankę historycznego 

domu na Mickiewicza. W podniosłym nastroju 

wstępowaliśmy tymi samymi schodami, po 

których stąpali artyści.

„Na strychu domu rodzinnego odkryłem 

stary motocykl, rower i mnóstwo książek” pi-

Działania Godne Uwagi to konkurs organizowany przez Stowa-
rzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 

PISOP pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 
a także: „Głosu Wielkopolskiego”, „Radia Merkury” i TVP Poznań w celu 
przedstawienia dobrych praktyk oraz promocji osiągnięć organizacji 
pozarządowych z całej Wielkopolski. Z  Mosiny zgłoszono trzy pomysły 
z 2014roku . Były to „Mama prawie idealna – Strefy Rodzica”, „Literackie 
Ty Ta Te Grupy Inicjatywnej Baranówko” i „FMTW Mosina Cup Klubu KS 
1920 Mosina”. 

Każdy z tych projektów realizowany był przy udziale oraz zaan-
gażowaniu środowisk lokalnych. Klub KS 1920 Mosina w ramach 
tego corocznego, odbywającego się w czerwcu pomysłu organizu-
je turniej dla młodych adeptów piłki nożnej. Jest to okazja nie tyl-
ko do prezentacji swoich umiejętności, ale i do wspólnej zabawy 
i spotkań z rówieśnikami. W zeszłym roku brało w nim udział około 
50 drużyn. W organizację turnieju włącza się zawsze wielu wolonta-
riuszy i podmioty, które wspierają tę inicjatywę. Zachęcamy do śle-
dzenia tegorocznych propozycji Klubu tym bardziej, że obchodzą oni 
w tym czasie rocznicę swojego powstania.

„Strefa rodzica” natomiast aktywizowała kobiety, zapraszając je na 
warsztaty z psychologiem, dietetyczką i brafi terką. Miały one na celu 
integrację oraz podniesienie poczucia wartości każdej z pań. Ważny 
punkt programu stanowiło także znane wszystkim i licznie odwiedzane 
coroczne już Ciuchowisko.

Wszystkie te pomysły były i są niesamowicie kreatywne oraz umac-
niają naszą małą mosińską społeczność.

Laureatem konkursu została Grupa Inicjatywna Baranówko. Z pośród 
112 projektów, dzięki zaangażowaniu wszystkich internautów znaleź-
liśmy się w gronie 18 zwycięzców. Laur (statuetkę i dyplom) młodzież 
odebrała osobiście podczas ofi cjalnej gali wręczenia nagród. „Literac-
kie Ty Ta Te” Grupy miało na celu pokazanie młodych ludzi chcących 
działać i próbujących zmieniać na lepsze swoje otoczenie przy wyko-
rzystaniu oryginalnej formy przekazu sztuki literackiej. Odbywało się 
to podczas Dni Mosiny 2014 r.

Efekty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ po-
zytywnie na zapytanie młodych ludzi odpowiedziały wysokie 
władze państwowe i kościelne w Polsce. Osiem osób znanych 
i cenionych, pięć mosińskich szkół oraz przedszkole, biblioteka, Spół-

dzielcza Grupa Bankowa i liczne fi rmy oraz osoby prywatne. Cały 
opis został zamieszczony na łamach GMP w archiwalnym artykule 
„Historia pewnego pomysłu” oraz będzie przedstawiony w broszurze 
wydanej przez organizatora dla potrzeb konkursu i w ramach promo-
cji - nagrody w konkursie. Myśleliśmy także nad kontynuacją zadania 
i uczynieniem z niego imprezy stałej tym bardziej, że oprócz wsparcia 
Kancelarii Prezydenta RP otrzymaliśmy dla naszego pomysłu „Wykrzyk-
nik Poparcia” festiwalu wrocławskiego w ramach Europejskiej Stolicy 
Kultury.

Czy i jak w tym roku będziemy działać, poinformujemy czytelników 
na bieżąco. 

W imieniu wszystkich organizacji biorących udział w konkursie chcie-
libyśmy gorąco podziękować wspierającym nas osobom, instytucjom, 
fi rmom. W szczególności niezastąpionym internautom, ale i solidaryzu-
jącym się z działaniami sympatykom. 

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Efekty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania

szą w „Któż to opisze, któż to uciszy: rozmowy 

z Wincentym Różańskim” Piotr Kępiński i An-

drzej Sikorski.

Na tym samym strychu zachowały się do 

dziś chyba pierwsze freski Hieronima. Mar-

twa natura, być może autoportret artysty oraz 

portret pięknej dziewczyny. Kogo namalo-

wał artysta? Może ktoś rozpozna dziewczynę 

uwiecznioną na fresku mosińskiego strychu? 

Jesteśmy wdzięczne pani Mirosławie, 

żonie Hieronima, która specjalnie przy-

jechała do Mosiny, żeby podzielić się 

z nami wspomnieniami o braciach Ró-

żańskich. Będę pamiętać chwilę, kiedy 

z przejęciem i niecierpliwością wchodziła krę-

tymi schodami, aby po raz pierwszy naocznie 

zobaczyć to, co przekazałam jej wcześniej na 

płytce. Cóż, te nieznane freski ujrzały światło 

dzienne dzięki pani Justynie. 

Pan Krzysztof Wiśniewski chce nadal podążać 

śladami Witka. A my czekamy na odzew. Kogo 

przedstawia namalowany na strychu obraz?

Krystyna Przynoga

Mosińska Biblioteka Publiczna

W tym miejscu chciałyśmy serdecznie po-

dziękować Pani Mirosławie Różańskiej za po-

darowanie bibliotece katalogu z grafi kami i 

akwarelami jej męża, pracę magisterską córki 

„Hieronim Różański – mistrz wielu dyscyplin” 

oraz książkę „Jasna kreska” z niepublikowanymi 

dotąd rysunkami Witka.
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KREDYTY
Bankowe:

� gotówkowe � konsolidacyjne
� hipoteczne � samochodowe

� leasing � dla fi rm � dla rolników
� dla wolnych zawodów

OFERTA WIELU BANKÓW

Bez BIK:
� do 20 000 do 48 miesięcy
� na oświadczenie do 5000 zł
� chwilówki na dowód do 1600 zł
� dla osób z komornikiem do 2000 zł

ul. J. Słowackiego 41, Poznań, tel. 726 28 28 28

ul. Głogowska 45, Poznań, tel. 663 28 28 28

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

Wyjazdy m. in. na:

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

www.autogazwiry.pl               biuro@autogazwiry.pl

ZBIORNIKI LPG
i części instalacji gazowych
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TEL. 514 050 225
TRANSPORT GRATIS

SKŁAD
OPAŁU

WĘGIEL
Z POLSKICH

KOPALŃ
� Kostka
� Orzech
� Groszek
� Ekogroszek
� Miał
� Drewno Kominkowe

HR CONSULTING
JESTEŚMY AGENTEM

TWOJEJ PRACY

Zostań pracownikiem VIP
– gwarantujemy Ci:

�  bezpłatny kurs 
operatora wózków widłowych

�  bezpłatny kurs
języka angielskiego

Uczysz się dziennie lub zaocznie?
Wyślij swoje CV już dziś

– a my znajdziemy dla Ciebie pracę!

Napisz:

praca@hrconsulting.com.pl

lub zadzwoń: 534 987 992
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Zgodnie z tradycją, w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym 

w Mosinie odbyło się Śniadanie Wielkanocne. Poprze-

dziło je przedstawienie pt. „Wielkanoc w dawnej Wielkopol-

sce" w wykonaniu pracowników przedszkola i dzieci. W tym 

dniu przenieśliśmy się z „Profesorem Badaczkiem” w odległe 

czasy, aby zobaczyć jak w dawnej Wielkopolsce obchodzo-

no Wielkanoc. Goszcząc w chacie Gospodarza i Gospody-

ni, uczestniczyliśmy w przygotowaniach do Świąt Wielkiej 

Nocy. Braliśmy udział w pieczeniu świątecznej baby i chleba, 

przygotowywaliśmy z Gospodynią pisanki oraz Święconkę.

W trakcie widowiska poznaliśmy mniej znane zwyczaje, 

takie jak: chodzenie z klekotkami, wieszanie śledzia, zako-

pywanie żuru, chodzenie z kogucikiem i pochody z niedź-

wiedziem.

Widowisko wzbogaciły dawne przyśpiewki ludowe, 

wiersze i piosenki o tematyce wielkanocnej. W przed-

stawieniu wykorzystano szamotulskie stroje ludowe 

oraz dekoracje i przedmioty codziennego użytku, na-

wiązujące do dawnych czasów. Charakter przedstawie-

nia podkreślił ludowy taniec „Walcerek” w wykonaniu 

przedszkolaków. Nie zabrakło też typowej symboliki wiel-

kanocnej. Po uroczystym Śniadaniu, dzieci poszukiwały 

zajączkowych niespodzianek. Realizacja tak barwnego wi-

dowiska możliwa była dzięki zaangażowaniu pracowników,

rodziców oraz pomocy innych placówek oświatowych. 

Szczególnie dziękujemy Zespołowi Szkół Rolniczych 

w Grzybnie za wypożyczenie regionalnych strojów ludo-

wych, Szkole Podstawowej w Pecnej za użyczenie rekwizy-

tów.                                                                                           M. Górecka

Barwne widowisko



kultura 31

Zgodnie z wcześniejszymi zapowie-

dziami, 21 kwietnia wystąpił w ko-

ściele św. Mikołaja w Mosinie niecodzien-

ny gość – Chór p.w. św. Łukasza z Chatte 

koło Grenoble. Rozpoczął swoją muzycz-

ną obecność od ubogacenia wtorkowej 

wieczornej Eucharystii, którą celebro-

wał proboszcz parafi i ks. Edward Majka. 

Na jego to zaproszenie grupa śpiewaków 

z Chatte przyjechała z południowej Fran-

cji do naszego miasta.

Zasiadłszy w bocznej stali prezbiterium 

chórzyści, zwyczajni w swych świeckich 

strojach, śpiewali po łacinie części stałe 

Mszy świętej. Zabrzmiało więc: „Sanctus, 

Sanctus, Sanctus Dominus Deus Saba-

oth”, “Agnus Dei, gui tollis peccata mundi, 

miserere nobis”.

Później „Pater noster” po łacinie od-

mawiał cały bardzo licznie zgromadzony 

w kościele lud Boży, gdy nagle za-

brzmiała znajoma melodia. Była to pieśń 

i modlitwa skomponowana przez rosyj-

skiego kompozytora Nikołaia Kedrova, 

znajdująca się też w repertuarze śpie-

waków mosińskiego chóru kościelnego, 

którzy będąc obecni, siedzieli zasłuchani 

i rozradowani w bocznej kaplicy Michała 

Archanioła. „Otcze nasz iże jesi na niebie-

siech” zabrzmiało więc po francusku: „No-

tre Pere, gui es aux cieux”. Była to pierwsza 

z miłych niespodzianek tego wieczoru.

Po zakończonej Mszy świętej nastąpiła 

właściwa część koncertowa. Oto francuscy 

chórzyści, stając na stopniach prezbite-

rium w biało-czarnych strojach, po krótkiej 

próbie głosowej zajaśnieli uśmiechnięty-

„Góralu, czy ci nie żal” w mosińskim kościele

mi, radosnymi twarzami, śpiewając pod 

kierunkiem swego dyrygenta Andre Petit 

przygotowane utwory. Na ich prośbę na 

koniec koncertu wystąpił też Mosiński 

Chór Kościelny p.w. św. Cecylii, dyrygowa-

ny przez Leszka Marciniaka.

Artystyczne przeżycia i wzruszenia, ja-

kich dostarczył chór z Chatte nagrodzone 

zostały gromkimi brawami, podziękowa-

niami i bukietem kwiatów, który wręczył 

dyrektor Mosińskiego Domu Kultury - 

Marek Dudek. 

Przyszła teraz kolej na następne niespo-

dzianki: gdy bowiem śpiewacy zmieszali 

się ze słuchaczami stając razem z nimi 

w pierwszych rzędach ławek mosińskie-

go kościoła, ksiądz proboszcz Edward 

Majka donośnym i mocnym głosem za-

intonował pieśń: „Po górach, dolinach”. 

Zaczęło się wspólne śpiewanie. Na sto-

jąco wykonywano na przemian znane 

pieśni raz po francusku, raz po polsku, 

aż zabrzmiało gromkie, razem brzmią-

ce „Góralu, czy ci nie żal”. Tak to muzyka 

połączyła społeczności dwóch narodów, 

znosząc granice geografi czne i językowe. 

Muzyka, zapisana na pięciolinii jako język 

odczytywany jednakowo, zrozumiale w 

każdym zakątku świata, jednoczący ludzi 

wrażliwych...

Tekst i foto  Jolanta Kapelska

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w II. edycji 

konkursu „Nie liczby widzę, a twarze... Literacki obraz zbrod-

ni totalitaryzmów”.

Konkurs jest skierowany do pełnoletnich uczniów szkół po-

nadgimnazjalnych oraz studentów studiów licencjackich, magi-

sterskich i doktoranckich. Jego celem jest przywracanie pamięci 

o ofi arach zbrodniczych systemów – nazizmu i komunizmu oraz 

pokazanie uniwersalnych zagrożeń, jakie niosą ze sobą systemy 

totalitarne.

Zadaniem uczestników jest napisanie tekstu prozatorskiego, 

ukazującego losy jednostki w systemie totalitarnym. Historia 

przedstawiona w pracy może być oparta na faktach lub być fi k-

cją literacką opartą o wydarzenia historyczne. Zasady udziału 

w konkursie określa regulamin. Nagrodą w konkursie jest udział 

w historycznym konwersatorium objazdowym do miejsc zwią-

zanych ze zbrodniami totalitaryzmu na terenie Republiki Fede-

ralnej Niemiec, które odbędzie się we wrześniu 2015 roku.

Termin nadsyłania prac upływa 1 czerwca 2015 r.

Prace należy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres: 

karolina.kolbuszewska@ipn.gov.pl  wraz ze skanem wła-

snoręcznie podpisanej, wygenerowanej z elektronicznego 

formularza zgłoszeniowego metryczki pracy.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie interneto-

wej do dnia 30 czerwca 2015 r.

Szczegółowych informacji udziela Karolina Kolbuszewska (tel. 

22 581 85 95, karolina.kolbuszewska@ipn.gov.pl) 

Anna Brojer BEP IPN

NIE LICZBY WIDZĘ, A TWARZE

II. edycja konkursu „Nie liczby widzę, a twarze...

Literacki obraz zbrodni totalitaryzmów”
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KUPIĘ 
SAMOCHODY

do 10.000 zł

Umowa i gotówka od ręki
Tel. 798-827-337

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA
Stanowisko:

kamieniarz / pomocnik kamieniarza

Firma: Kamieniarstwo Ewa Piaskowska

Wymagania:

� prawo jazdy kat. B 
� umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole
�  mile widziane doświadczenie w branży 

kamieniarskiej lub budowlanej

Oferujemy:

� czas pracy: pełen etat
�  rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę 

(po 3-miesięcznym okresie próbnym)

Zapraszamy do składania CV w siedzibie fi rmy:
62-050 Mosina, ul. Torowa 26
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Kupony ogłoszeniowe (do 20 słów) prosimy przesyłać na adres redakcji
lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej przy ul. Wawrzyniaka 9.

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

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAREK FILIPCZAK

PROWADZENIE SPRAW
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:

- GOSPODARCZYCH

- SPADKOWYCH

- RODZINNYCH /rozwody, podział majątku itp./ 

-  DOTYCZĄCYCH SŁUŻEBNOŚCI 
RUR WODOCIĄGOWYCH

PUSZCZYKOWO
UL. KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 24

TEL. 601 75 44 11 

FIRMA SPRZĄTAJĄCA
poszukuje osób

do sprzątania Szpitala
w Puszczykowie

Godziny pracy:
06.00-14.00 i 14.00-22.00,

pon.-nd., wolne wg grafi ku

Kontakt:
510 013 844, 510 013 640

lub osobiście: ZOZ Puszczykowo,
ul. Kraszewskiego 11,

biura fi rma Impel w godz. 08.00-15.00

ZATRUDNIĘ MECHANIKA
z doświadczeniem naprawy
samochodów ciężarowych

SAMODZIELNEGO

Lokalizacja:
okolice Mosiny

PRACA STAŁA

Tel. kontaktowy:
696-868-072
509-565-345

ZATRUDNIĘ
KIEROWCĘ

kategorii C+E kategorii C+E 
w transporcie w transporcie 

międzynarodowymmiędzynarodowym

Tel. 730 001 650Tel. 730 001 650

ONKOLOG 
lek. M. Nasher 

Specjalista chirurg - onkolog 

Przyjęcia:
środa w godz. 17 - 19 

sobota 9 - 12 

ul. Poselska 68 
63-300 Środa Wlkp. 

tel. 602 113 138, 61 281 90 24
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OGŁOSZENIA DROBNE

WYDAWCA:       Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna).

WSPÓŁPRACA:  Jan Bylczyński, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak, Wojciech Czeski.

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

Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00.

Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać 

do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

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

ZATRUDNIMY
� Panią do sprzątania
�  Panią do prowadzenia 

magazynu spożywczego 

Telefon:
61 8132-112
61 8191-201

UMOWA O PRACĘ

PROFESJONALNE przeprowadzki.

Posiadamy duże auta i wieloletnie do-

świadczenie Zapraszamy Tel.661373424.

FIRMA Milex Sp. z o. o. zatrudni do pra-

cy Pomocnika rzeźnika na terenie Nie-

miec. Zatrudnienie w ramach umowy 

o pracę, atrakcyjne zarobki od 1400 do 

2200 euro brutto miesięcznie. Kontakt: 

666 871 471.

MAM 19 lat i od poczatku lipca poszu-

kuję pracy, mogę np. sprzedawać, wy-

kładać towar, być kelnerką itd. Chętnie 

podejmę się każdej pracy :) Posiadam 

prawo jazdy kat. B oraz książeczkę sa-

nitarno-epidemiologiczną. marcelax@

wp.pl. Tel. 796717518

FIRMA  SPOŻYWCZA
zatrudni pracowników

do pracy przy linii produkcyjnej

Osoby zainteresowane proszone są
o dostarczenie CV

wraz ze zdjęciem na adres fi rmy:

P.W.TOVAGO ul. Poznańska 83,

62-040 Puszczykowo
bądź na adres mailowy

tovago@tovago.pl
z dopiskiem pracownik produkcji.

OGŁOSZENIE
Mosiński Chór Kościelny p.w. Świętej Cecylii ogłasza nabór nowych śpiewaków. 

Pilnie potrzebni są panowie mogący śpiewać tenorem lub basem po 3 do każ-
dego głosu. Panie i dziewczyny mogące śpiewać sopranem lub altem są również 
mile widziane.

Zgłaszać się można w dowolnym terminie telefonicznie lub mailowo:
tel. 606 670 506  e-mail: leszekmarciniak@gmail.com.

Leszek Marciniak - dyrygent

AGENCJA pracy tymczasowej i doradz-

twa personalnego Domino Polska Sp. z 

o.o./ fi lia Wrocław w chwili obecnej pro-

wadzi rekrutację dla swojego klienta- fi r-

my produkcyjnej w Śremie na stanowi-

sko: Pracownika fi zycznego (proste prace 

przy produkcji profi li)

Wymagania:

– wykształcenie zawodowe lub średnie

– gotowość do pracy w systemie zmia-

nowym. Osoby zainteresowane prosimy 

o nadsyłanie aplikacji portalu z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, ad-

ministrowanie i archiwizowanie moich 

danych osobowych w celu realizacji 

obecnych i przyszłych procesów rekru-

tacji i selekcji (zgodnie z ustawą z dn. 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobo-

wych Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).”

PRALNIA Rogalinek zatrudni Panie, Pa-

nów mile widziane wykształcenie śred-

nie, prawo jazdy, umiejętność prasowa-

nia, dyspozycyjność. pralniarogalinek@

wp.pl, 604223830.

ZNALEZIONO kluczyki od samochodu 

Skoda, 27.04.2015. Puszczykowo.
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NOWA KOLEKCJA

Salon Producenta 

Tango Fashion

ZAPRASZAMY!

LUBOŃ
CENTRUM

HANDLOWE PAJO
I PIĘTRO

ul. Bukowska 42, 62-060 STĘSZEW

ZATRUDNI:

� TAPICERÓW Z DOŚWIADCZENIEM i z możliwością do przyuczenia
� TAPICERA - modelarza  � KIEROWCÓW C+E (stałe trasy)

ZGŁOSZENIA: OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE FIRMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-14.00

LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: biuro@beatris.eu
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