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Na czerwcowej sesji RM Puszczyko-
wa radni udzielili burmistrzowi – 

Andrzejowi Balcerkowi absolutorium.
Dochody miasta w 2014 r. wyniosły – 

32.363.332 zł, wydatki – 33.823.979 
zł, deficyt wyniósł – 1.460.646 zł.

W ubiegłym roku Puszczykowo wyemi-
towało obligacje na kwotę 2.202.000 
zł, przeznaczone  na spłatę kredytów  
i zobowiązań. Zadłużenie na koniec 2014 
r. wyniosło 13.308.490 zł. 

Burmistrz podziękował pracownikom 

Sesja RM w Puszczykowie urzędu za pracę, a radnym za udzielenie 
absolutorium.

Św. Jan Paweł II nie będzie patronem 
Puszczykowa...

Na wniosek parafian, grupa inicja-
tywna rad parafialnych obu puszczy-
kowskich parafii wystąpiła w lutym b. r.  
o ustanowienie patronem miasta św. 
Jana Pawła II. Zarówno członkowie Ko-
misji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Ko-
misji Społecznej jak i radni na sesji nie 
wyrazili takiej woli…Tylko troje radnych 
głosowało za, 10 było przeciw, dwoje 
wstrzymało się od głosu. Nasuwa się 
myśl o wyrażonej w Ewangelii prawdzie: 
„Najtrudniej być prorokiem we własnym 
kraju”. Pytanie jednak, czy może jest to 
wyraz światopoglądu radnych? Bo chy-
ba nie wątpliwości co do braku zasług 
tego wielkiego Polaka. Można przecież 
było pominąć sprawy światopoglądowe 
(wiary czy nie wiary w Boga) skoro nasz 
Papież znany jest w najdalszych zakąt-
kach świata nie tylko jako papież, ale  
i jako człowiek, i z dumą oddać Mu pa-
tronat nad swoim miastem... 

(eb)

Czerwcowa uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mosinie, zło-
żona z dwóch części podsumowała m. in. osiągnięcia 

naszych sportowców. Wręczono im i ich trenerom nagrody. 
Waldemar Demuth – kier. OSiR przedstawił sukcesy młodych 
zawodników, wyświetlając ciekawą prezentację. Bardzo piękny 
był film, zrobiony z lotu ptaka podczas Biegu Elegantach, w cza-
sie Dni Mosiny.

Po przerwie odbyła się debata byłych samorządowców Mo-
siny. Wystąpił Jacek Szeszuła i opowiedział historię sprzed 25 
laty, kiedy tworzył się mosiński samorząd pt. „Zatrzymane w ka-
drze, Mosina w 1990 r.”. Następnie Maciej Kiełbus (Wielkopolski 
Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych), specjalista od 
prawa samorządowego bardzo ciekawie, przepiękną polszczy-
zną opowiedział historię tworzenia się prawa samorządowego 
okresu dwudziestolecia międzywojennego. Mówił także o two-
rzeniu ustawy o samorządzie i o zmianach prawnych w tym za-
kresie w Polsce, w ciągu ostatnich 25 lat.

Obecny na sali poseł na Sejm RP trzech kadencji, Marcin Li-
bicki opowiedział o zakładaniu w Polsce „Solidarności” rolników 
indywidualnych w czasie 1980 – 81 r. w naszym województwie.

Wystąpili także: Bogdan Robakowski, burmistrz Mosiny w la-
tach 1990-1992; Jan Marciniak, zastępca burmistrza 1998-2002; 
Barbara Koralewska – radna trzech pierwszych kadencji; Marek 
Ignaszewski – zastępca przewodniczącego RM w Mosinie 1990 – 
1994; Stanisław Dębiec zastępca burmistrza 2002 – 2006 i Prze-
mysław Pniewski – zastępca burmistrza w latach 2006 – 2011.

Sesja Uroczysta 
w Mosinie

Wszyscy samorządowcy, wspominając swą przeszłość i zarzą-
dzanie gminą, odnieśli się także do czasu obecnego, dzieląc się 
uwagami i radami na temat rozwoju gminy, w trosce o zapew-
nienie jej jak najlepszej przyszłości.                                                    (red.)
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W piątek, 12 czerwca, popołu-
dniową porą odbyła się na pły-

cie rynku w Puszczykowie uroczystość  
z okazji 25- lecia samorządności lokalnej  
i terytorialnej. Na uroczystość zapro-
szone zostały osoby, które w minionym 
ćwierćwieczu, niekiedy pioniersko wpro-
wadzały nowy, samorządowy ład w życie 
i funkcjonowanie lokalnej społeczności. 
Zaproszono więc byłych włodarzy mia-
sta, byłych przewodniczących RM, byłych 
i obecnych radnych oraz wiele osób, któ-
re swoją pracą, pasją społecznikowską 
oraz oddaniem dla spraw miasta, w taki 
czy inny sposób przyczyniły się do jego 
przemiany, unowocześnienia i rozwoju. 
Wręczono także laur- „Zasłużony dla mia-
sta Puszczykowa”-  Ludwikowi Madejowi.

Zgromadzeni wysłuchali także stresz-
czenia dziejów samorządności w Pusz-
czykowie, autorstwa radnego Macieja 
Krzyżańskiego, który, choć obecny na 
uroczystości, nie zaprezentował swoje-
go tekstu osobiście- tekst odczytany zo-
stał przez gościa obchodów-  Wojciecha 
Ewicza. Jak zwykle, przy takich okazjach, 
były mowy pochwalne, podziękowania, 
symboliczne nagrody. 

Wśród nagrodzonych były osoby, któ-
rych wkład w życie naszej lokalnej spo-
łeczności nie wymaga żadnej laudacji- 
doktor Zofia Skibińska – lekarz pokoleń 
puszczykowian, otwarty, przyjazny, pięk-
ny człowiek oraz Gabriela Ozorowska – 
pionierka puszczykowskiej samorząd-
ności, współautorka pierwszego Statutu 
Miasta Puszczykowa, niestrudzona spo-
łeczniczka i entuzjastka działań i inicja-
tyw obywatelskich.

Wyróżniono także byłego burmistrza 
miasta – Janusza Napierałę, wielu byłych 

25 lat lokalnej samorządności
i... chwile wstydu

radnych, urzędników UM oraz dyrekto-
rów instytucji miejskich.

Wśród zaproszonych była także była 
burmistrz miasta – pani Małgorzata Or-
noch- Tabędzka. Jej wszakże praca nie 
doczekała się wzmianki, ani wyróżnienia. 
Co więcej, pani burmistrz nie otrzymała 
nawet wiązanki kwiatów, choć kwiatami 
dziękowano nawet młodym, puszczy-
kowskim artystom, którzy swoim talen-
tem dodali blasku uroczystości.

Ze sceny często padały jakże słuszne 
słowa, że wysiłek WSZYSTKICH pracują-
cych w minionym ćwierćwieczu dla mia-
sta złożył się na naszą dzisiejszą, miejską 
rzeczywistość, że każdy na miarę swoich 
możliwości współtworzył przemianę 
miasta.

Dlaczego więc nie dostrzeżono całej 
kadencji byłej pani burmistrz? Czyżby 

kluczem do wyróżnienia była długość 
sprawowania urzędu?

Poza kwestią pozostaje aspekt kultury, 
jak przy tak wyjątkowej rocznicy, można 
było całkowicie pominąć pracę drugiej  
w tym szczególnym czasie burmistrz mia-
sta? Czy pani burmistrz nie była częścią 
historii Puszczykowa tak, jak wielu innych 
wymienionych ze sceny? Czy nie współ-
tworzyła zmian?

Przykro było także zobaczyć i usłyszeć, 
że podczas uroczystości nie doczekała się 
wzmianki, ani uhonorowania inna, zna-
na niemal wszystkim osoba – Stanisław 
Balbierz. Radny poprzednich kadencji, 
niestrudzony obserwator miejski, znający 
każdy kąt miasta, przemierzający kilome-
try na swoim rowerze i rejestrujący go-
spodarskim okiem wszelkie niedostatki 
i potrzeby. Osoba niezwykłej skromności 
i pracowitości- dzięki takim właśnie lu-
dziom życie miasta toczy się lepiej.

Pan Stanisław przybył naturalnie na 
uroczystość, na rowerze- a jakże, punk-
tualnie, jak na rzetelnego Wielkopolanina 
przystało, nie został jednak uhonorowa-
ny nawet kwiatkiem.

Jakich więc zasług potrzeba, aby zostać 
dostrzeżonym?

Ktoś powiedział, że taka jest kondycja 
władzy, jaki jej stosunek do bohaterów 
- niekoniecznie wielkich, walecznych 
i odznaczających się w boju, ale tych co-
dziennych, pracowicie tworzących pod-
stawy lokalnego bytu, dostrzegających 
małe uciążliwe usterki, bez których pracy 
nasze życie zamieniłoby się w chaos.

Forum Puszczykowa
(autor artykułu prosił o zachowanie 

anonimowości).

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

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

Oferuje:
u  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),

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

z kompletowaniem roślin,
u 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

Gabriela Ozorowska



5informacje

Przed 10 dniami w  tekście „Minęło pół roku od wyborów 
naszych radnych” zadaliśmy pytanie wszystkim radnym 

o ich dotychczasowe doświadczenia, plany działania oraz spo-
sób finansowania hali sportowo-widowiskowej za 10 milionów 
złotych, której budowę forsuje burmistrz (byłaby to największa 
inwestycja w mieście od 25 lat). Poniżej publikujemy pierwszą 
otrzymaną odpowiedź Pani radnej Agaty Wójcik.

1.  Jakie punkty pani programu wyborczego udało się już zrealizo-
wać, a które są w trakcie realizacji? Proszę o informacje na temat 
najbliższych planów w zakresie realizacji programu wyborczego.

2.  W jaki sposób realizuje pani mandat radnej? W jaki sposób komu-
nikuje się pani z mieszkańcami okręgu wyborczego i miasta?

3.  Burmistrz forsuje budowę hali sportowo-widowiskowej, której 
koszt wyniesie ok.10 mln zł. Jak pani zdaniem można będzie 
sfinansować budowę oraz utrzymanie hali, skoro od wielu lat, 
wszystkie uchwalane budżety zakładają deficyt?

Szanowna redakcjo Forum Puszczykowa,
W odpowiedzi na przesłane pytania, 

informuję że moje działania w RM sku-
piają się na tych punktach programu 
wyborczego, które są możliwe do speł-
nienia w obecnych realiach. Stoję na 
stanowisku, że Puszczykowo, ze wzglę-

du na swa wieloaspektową unikatowość zasługuje na mądre, 
rozważne i perspektywiczne decyzje dotyczące jego rozwoju. 
Chciałabym, żeby był on w dosłownym sensie ZRÓWNOWAŻO-
NY. Dlatego sprzeciwiam się nawet pomysłom sprzedaży grun-
tów miejskich oraz ich dzierżawie na niekorzystnych warunkach 
na długie lata., ponieważ uważam, że miasto powinno zacho-
wać je w rezerwie, także dla następnych pokoleń, a do tego 
czasu generować przychody z korzystnych dzierżaw. Jestem też 
zdecydowanie przeciwna ideom zabudowywania miasta wiel-
kopowierzchniowymi obiektami handlowo-usługowymi, które 
z pewnością odbiorą klientów małym, rodzinnym sklepikom  
i firmom.

Szczególnie ważny jest dla mnie układ i charakter urbani-
styczny miasta, sprzeciwiam się więc pomysłom powstania 
wielkich deweloperskich osiedli, których pełno wokół, a które 
będą potrzebowały swojej własnej infrastruktury, kolejnych 
sklepów, parkingów itp. Rozumiem, że Puszczykowo nie jest 
już  miastem mojego dzieciństwa - zmiany są warunkiem postę-
pu, ale nie chcę też, aby nasze miasto upodobniło się do tylu 
innych- zabudowanych ze szczętem osiedlami, marketami i Bóg 
wie czym jeszcze. Przez decyzje perspektywiczne rozumiem da-
lekowzroczność i odpowiedzialność radnych i władz miasta za 
nasz wspólny ogromny majątek - PUSZCZYKOWO. Mieszkańcy 
powierzyli go nam wraz z mandatem zaufania, że go nie uszczu-
plimy, nie zepsujemy i nie zmarnujemy.

Co zaś do perspektywy budowy hali sportowej za ogromną  
w skali miasta kwotę 10 mln złotych - mam wątpliwość czy mia-
sto będzie stać na utrzymanie tak dużego obiektu w perspekty-
wie wielu lat, jeśli już teraz dla obsługi zobowiązań emituje ob-
ligacje? Niech nas nauczy przykład innych miejscowości i miast, 
które po początkowej euforii inwestycyjnej, pozostały z ogrom-
nymi długami i zobowiązaniami utrzymania wielkich obiektów- 
Słupsk i jego aquapark jest tego dowodem, a naszych miast nie 
możemy nawet porównać.

W kwestii moich kontaktów z mieszkańcami, informuję, że 
moje dyżury radnej odbywają się w ostatni poniedziałek mie-
siąca o godz. 18 - w UM, ale mieszkańcy mogą także skontakto-

Forum Puszczykowo wać się ze mnę telefonicznie i mailowo, co często ma miejsce. 
W każdej chwili służę gotowością do spotkania i wysłuchania 
wniosków i pomysłów.

Agata Wójcik

Radny Jan Łagoda odpowiada
Pierwsze debiutanckie półrocze  

w Radzie Miasta już za mną. Myślę, 
że jest to dobry moment na pierw-
sze refleksje dot. pełnienia manda-
tu, które pozwalają nieco z boku 
spojrzeć na moją dotychczasową 
działalność. Współpraca w RM ukła-
da się dobrze i mam nadzieję, że 
choć niektóre z punktów mojego 
programu wyborczego zostaną zre-

alizowane co nie znaczy, że skupiam się tylko i wyłącznie na nim.
Przechodząc do postawionych przez Państwa pytań: myślę, 

że najbliższy realizacji jest punkt programowy dot. poprawy 
komunikacji publicznej na terenie naszego miasta. Niedawno 
miała miejsce akcja promująca utworzenie nocnego połączenia 
do Puszczykowa i Mosiny. W tym celu przeprowadzono ankietę, 
którą wypełniło ponad 300 mieszkańców (większość z Puszczy-
kowa). Dzięki uprzejmości autora ankiety otrzymałem wyniki 
badania, które zamierzam wprowadzić na jedno z najbliższych 
posiedzeń komisji rozwoju. Z wcześniejszych rozmów z Wice-
burmistrzem i Radnymi można wnioskować, że jest wola uru-
chomienia próbnego połączenia w godzinach nocnych w celu 
zbadania popytu. Wszelakie kwestie techniczne wciąż pozostają 
do uzgodnienia.

Kolejnym punktem, który ma realne szanse na realiza-
cję jest zagospodarowanie terenów zielonych na teryto-
rium Niwki. Już teraz Urząd Miasta z własnej inicjatywy 
posadowił kolejne ławki na zakolu Warty. Bardzo mnie to 
cieszy jednakże konieczne są kolejne działania, które mam 
nadzieję podjąć wraz z Radą Osiedla Niwka Stara. W ostat-
nim czasie pojawiła się budująca wola reaktywacji RO. 
W najbliższej przyszłości przedyskutujemy z aktualnym za-
rządem konieczne zmiany statutowe i programowe. W mojej  
i zresztą nie tylko mojej opinii zasięg osiedla jest zbyt mały, co 
skutkowało stosunkowo niewielką aktywnością jedynej jak na 
razie jednostki pomocniczej na terenie naszego miasta. Moim 
zdaniem obszar działalności rad osiedli na terenie Puszczyko-
wa winien obejmować historyczne dzielnice, a więc Niwkę, 
Puszczykówko, Puszczykowo i Stare Puszczykowo. W tym miej-
scu pragnę gorąco zachęcić mieszkańców do samoorganizacji  
i utworzenia kolejnych jednostek pomocniczych. Korzystajmy 
ze zdobyczy demokracji i doświadczeń np. poznańskich osiedli. 
Jest to fantastyczna możliwość wpływania na rozwój najbliższe-
go sąsiedztwa.

Jeśli chodzi o pozostałe punkty programowe – jako członek 
Komisji Rozwoju na bieżąco staram się monitorować potencjal-
ne inwestycje na terenie mojego okręgu jak i całego miasta. Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego (dokument nadrzędny) jest obecnie w przygotowaniu  
i z tego co wiem pierwsze efekty prac mają być przedstawione 
na przełomie sierpnia i września tego roku.

W programie wyborczym deklarowałem również działania na 
rzecz aktualizacji strategii rozwoju Puszczykowa. Ten punkt na-
leży odłożyć w czasie, a jego realizacja z uwagi na ograniczone 
środki finansowe przeznaczone na dokumenty strategiczne jest 
wysoce wątpliwa – vide unieważnienie przetargu dot. strategii 
promocji marki i identyfikacji wizualnej z powodu zbyt wyso-
kich ofert.
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Te „oszołmy” miały rację.
Czy pamiętacie Państwo przewodniczącego rady miasta Pusz-

czykowa Z. Czyża, który musiał w niesławie zrezygnować z man-
datu, kiedy ujawniono, że przez 1,5 roku ukrywał prawomocny 
wyrok skazujący go za przestępstwa określone w art. 286 par. 1, 
art. 297 par. 1 i art. 273 w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karne-
go“. Tłumacząc na język „ludzki” przewodniczący Rady „dopro-
wadził inną osobę do niekorzystnego rozporządzania własnym 
majątkiem“ i przedstawił nierzetelny lub podrobiony dokument 
w banku lub innej instytucji finansowej w celu osiągnięcia oso-
bistych korzyści.

Kiedy sprawa wyszła na jaw pisaliśmy na blogu Zielone Pusz-
czykowo, że nieuczciwy radny winien zwrócić diety w wysokości 
26 tysięcy złotych do kasy miasta, gdyż pobrał je w sposób nie-
uprawniony, w czasie kiedy nieuczciwie zataił wyrok. Pisaliśmy, 
że władze miasta powinny wezwać radnego do oddania pienię-
dzy, skoro ten nie chce oddać ich dobrowolnie. Powoływaliśmy 
się wtedy na przykład Zabrza, gdzie w identycznej sytuacji wła-
dze miasta wystąpiły na drogę sądową. Kiedy mówiliśmy o tym 
podczas obrad Rady, słyszeliśmy od prawnika, że nie ma takich 
możliwości prawnych. Burmistrz twierdził, że miasto strat nie 
poniosło, a wiceburmistrz mówił, że się nie znamy. Jedna radna 
pukała się znacząco w głowę. Słyszeliśmy, że jesteśmy oszoło-
mami.

Podejrzewaliśmy, że może lojalność wobec kolegi jest silniej-
sza niż konieczność odzyskania niesłusznie pobranej kasy. Tym 
bardziej, że kiedy zadzwoniliśmy do Zabrza, tam bez problemu 
podano nam podstawę prawną, na podstawie której ścigano 
nieuczciwego byłego radnego. A u nas nic się nie da zrobić. Jak-
by w Puszczykowie obowiązywało inne prawo.

Teraz okazuje się, że „oszołomy” miały rację. Oto przed Sądem 

Sprawą, która nie doczekała jak na razie pozytywnego zakoń-
czenia jest sytuacja mieszkańców bloku przyszpitalnego. Na 
bieżąco starałem się informować o tematyce posiedzeń Komisji 
Spraw Społecznych. Na jednym z nich miał pojawić się starosta 
Jan Grabkowski, jednakże koniec końców nie znalazł czasu na 
wizytę w naszym Urzędzie, a jego miejsce zajął prezes spółki 
zarządzającej blokiem, od którego jak sądzę mieszkańcy nie do-
wiedzieli się niczego nowego.

Przechodząc do kolejnego pytania: mandat radnego realizuję 
poprzez aktywny udział w komisjach budżetu i rozwoju oraz se-
sjach rady miasta. Wciąż poszerzam swoją wiedzę poprzez pra-
cę zawodową związaną z tematyką samorządu terytorialnego 
oraz udział w konferencjach (ostatnio brałem udział w spotkaniu  
w Urzędzie Marszałkowskim dotyczącym rewitalizacji miast). Sta-
ram się jasno zaznaczać mój punkt widzenia na sprawy porusza-
ne podczas posiedzeń RM. Z mieszkańcami komunikuję się tele-
fonicznie, mailowo jak i poprzez kontakt bezpośredni – na ulicy 
czy też podczas spotkań, o których zostałem poinformowany.

W temacie hali sportowo-widowiskowej jestem umiarkowa-
nie sceptyczny. Uczniowie SP1 i GIM1 potrzebują nowej sali, 
która spełnia kryteria organizacji zawodów sportowych. Obec-
nie żaden obiekt na terenie Puszczykowa takowych wymogów 
nie spełnia. Dodatkowo sala gimnastyczna przy ww. szkołach 
jest w bardzo kiepskim stanie – jest to fakt, sam grywam tam  
w czasie wolnym. Niemniej nie przekonują mnie argumenty 

dot. pozostałych funkcji sali, które mają zapewnić, przynajmniej 
po części jej finansowanie, a mianowicie wydarzenia kulturalne. 
Nigdy jeszcze nie brałem udziału w poważnym koncercie na sali 
sportowej, nie ukrywajmy nie będzie to Ergo Arena. Dlatego też 
optuję nad projektem, który ma służyć przede wszystkim szkole 
i sportowej rywalizacji.

P.S. Zachęcam mieszkańców do kontaktu pod numerem tele-
fonu: 534 544 744 oraz adresem e-mail: janlagoda@yahoo.com.

Jan Łagoda

Urząd Miejski podjął właściwą naszym zdaniem decyzję 

Informowaliśmy wcześniej o planach PKP, które postanowi-
ło wybudować maszt o wysokości 42 metrów, który miał słu-
żyć do celów radiokomunikacyjnych. Dziś możemy z radością 
poinformować, że urząd miejski podjął właściwą naszym zda-
niem decyzję – odmówił lokalizacji tej inwestycji. Cieszy taka 
postawa burmistrza (poniżej pismo) tym bardziej, że docho-
dziły nas słuchy, że w jakichś głowach rodziły się pomysły, aby 
to mieszkańcy podejmowali działania prawne przeciwko PKP. 
Wskazywaliśmy, że to urząd „wyposażony” w prawników, urzęd-
ników i znajomość przepisów, zrobi to najlepiej. I tak się właśnie 
stało. Teraz „piłeczka” po stronie wojewody i miejmy nadzieję,  
że maszt niechciany przez sąsiadów tej inwestycji, nie wyrośnie 
w tym miejscu.

Najwyższym rozstrzygnięto sprawę radnego z Zabrza. „Zda-
niem Sądu Najwyższego zatajenie informacji o skazaniu 
przez radnego stanowi czyn niedozwolony z uwagi na to, 
że narusza przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, 
a ponadto złożone przez radnego ślubowanie określające 
standard zachowania radnego”. W związku z tym Gmina może 
kwestionować prawo radnego do diety za okres po uprawo-
mocnieniu się wyroku skazującego go za przestępstwo umyśl-
ne i dochodzić zapłaty od niego odszkodowania z tytułu czynu 
niedozwolonego.

Tutaj link do szczegółowych informacji: prawodlasamorzadu.
pl/2015.03.13-skazany-radny-musi-zwrocic-diety

Czy i teraz nadal koledzy byłego radnego Czyża uznają, że nie 
można, ba trzeba, żądać zwrotu nieuczciwie pobranych diet? 
Czy i w Sądzie Najwyższym zasiadają oszołomy? Panowie bur-
mistrzowie i radni – trzeba odzyskać nasze publiczne pieniądze!

Krzysztof. J. Kamiński

Puszczykowski radny powinien zwrócić do kasy 
miasta  26 tysięcy złotych
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W piątek 10 kwietnia przedszkolaki z 
Prywatnego Przedszkola „Koniczynka” 
w Mosinie (oddział ul. B. Krzywouste-
go) „udały się” w piątą już podróż po 
naszej kuli ziemskiej. Tym razem wspól-
nie zwiedzaliśmy kontynent Amerykę 
Północną. 

Tradycyjnie przedszkolna sala zmie-
niła się nie do poznania. W jej rogu 

pojawił się mieniący błękitnymi lampkami 
wodospad Niagara, a tuż obok iskrzący  
złotą i czerwoną farbą Wielki Kanion. Na 
pierwszym planie natomiast dzieci mogły 
podziwiać biegnące stado mustangów 
oraz wielkie bizony. Nie zabrakło także 
Tipi, czyli tradycyjnego indiańskiego na-
miotu, a także prawdziwych Indianek,  
w których rolę wcieliły się panie z naszego 
przedszkola. W podróż wyruszyły wszyst-
kie dzieci z nauczycielami i zaproszonymi 
gośćmi. Na honorowych miejscach sie-
działa dyrektor Krystyna Smektała oraz 
zastępca burmistrza Mosiny – Przemysław 
Mieloch.            

Naszą wyprawę rozpoczęliśmy przy tra-
dycyjnej indiańskiej muzyce od „rozpale-
nia ogniska”, które żarzyło się czerwonymi 
lampkami, gdy panie pocierały kawałki 
drewna. Zaskoczenie wywołał natomiast 
pojawiający się w sali prawdziwy dym, bo-
wiem spowodował, iż przedszkolaki zaczę-
ły intensywnie wychylać się do przodu, by 
zobaczyć więcej. To był dopiero początek 
atrakcji, który ułatwił wszystkim uczestni-
kom przeniesienie się na nowy nieznany 
kontynent. Wszystkie dzieci otrzymały 
indiańskie opaski z piórkiem i słuchały 
ciekawej opowieści.  Prowadzące poka-
zały przedszkolakom charakterystyczne 
dla Ameryki Północnej miejsca. Wśród 
nich  Wielki Kanion, który jest jednym  
z najwspanialszych cudów natury na zie-
mi i wodospad Niagara, który choć nie jest 
najwyższym, najszerszym czy największym 
wodospadem na świecie, ale za to z pewno-
ścią najsłynniejszym wśród wodospadów. 
W opowieściach pojawiła się ponadto Do-
lina Śmierci, czyli głęboki pas pustyni, a za-
razem najgorętszy i najbardziej suchy rejon 

MAłY PODRÓŻNIK

Najbardziej podobały się opowieści o Indianach
w Ameryce Północnej. Charakterystycznym 
punktem programu była też opowieść o se-
kwojach, których ogrom i wysokość ciężko 
było wyobrazić sobie dzieciom. Bardziej 
namacalna okazała się natomiast historia 
o plantacjach kukurydzy, którą dzieci miały 
szansę skosztować pod postacią prażonego 
popcornu, a także kaktusach, które z wielką 
ochota przedszkolaki próbowały dotykać.  
Bliskie naszym maluchom były również 
namalowane przez panie z przedszkola 
piękne mustangi i olbrzymie bizony. Naj-
bardziej podobały im się jednak opowieści 
o Indianach i ich życiu, pięknych i malowni-
czych Tipi, używanych do mieszkania przez 
plemiona koczownicze, utrzymujące się  
z polowania na bizony.  Niezapomniane 
wrażenie wywarły ponadto uszyte przez 
panie stroje oraz ich taniec do indiańskiej 
muzyki. Na zakończenie odbyły się konku-
rencje, w których dzieci miały szansę zdo-
być piórko do swojego pióropusza. 

Tuż po przedstawieniu na pamiątkę wy-
konaliśmy grupową fotografię, a każde  
z przedszkolaków miało szansę przymie-
rzyć indiański strój i w nim pozować na tle 
charakterystycznych i unikalnych miejsc 
Ameryki Północnej. 

Joanna Ratajczak

Warsztaty artystyczne, przyśpieszona nauka komunikacji 
niewerbalnej i mnóstwo nowych przyjaźni. Projekt Brave Kids 
2015 w Puszczykowie dobiegł końca. Odważne dzieci z Estonii, 
Indii i Ukrainy żegnają się z rodzinami goszczącymi i wyruszają 
na wielki finał do Wrocławia.

Brave Kids zawitały do Puszczykowa po raz trzeci. Jak zawsze 
zostały ciepło przyjęte nie tylko przez goszczące je rodziny, 

ale także przez pozostałych miaszkańców. Swój pobyt rozpoczę-
ły od występu podczas Dni Puszczykowa. Dzieci z każdej z trzech 
grup zaprezentowały specjalnie na tę okazję przygotowany pro-
gram, w którym przekazały esencję kultury, w jakiej wyrosły.

Przez całe dwa tygodnie dzieciaki z Brave Kids mieszkały u pusz-
czykowskich rodzin i wraz z polskimi dziećmi brały udział w warsz-
tatach artystycznych, podczas których wspólnie przygotowywały 
występ półfinałowy. – Dzieci na początku potrzebowały trochę cza-
su, by się zaaklimatyzować, ale potem bardzo mocno zżyły się ze 
sobą i z rodzinami. Puszczykowski etap projektu zakończył występ 
pófinałowy. Dzieci z Indii, Estonii i Ukrainy na scenie połączyły siły  
i zaprosiły publiczność do podwodnego, subtelnego świata, któ-
rym rządzi niezwykle niezadowolony król. Wtórowali im nowi przy-
jaciele z polskich rodzin goszczących Brave Kids.  – Dzieciaki bardzo 
poważnie podeszły do tego zadania. Chciały, żeby ich występ wpa-
sował się w ideę Brave Kids. Zaprezentowały przedstawienie opo-
wiadające o kłócących sie plemionach dorosłych, które godzą się 
dzięki interwencji dzieci i stają się jednym zgodnym plemieniem. 
Ten mini spektakl bardzo spodobał się publiczności, zwłaszcza, że 
dzieci przygotowały go w zaledwie trzy dni – opowiada Anna Mie-
szała.                                                                                                         Anita Nowak

Brave Kids w Puszczykowie – dwa tygodnie radości



Już po raz czwarty odbyło się sprzątanie „Strzelnicy” i dzień 
dziecka na Orliku. Są to wydarzenia zorganizowane w cało-

ści przez mieszkańców Osiedla nr 3 Przy Strzelnicy w Mosinie. 
Wykorzystując własne możliwości, chęci i zapał udaje się zrobić 
naprawdę wiele. Z roku na rok dzień dziecka jest coraz bardziej 
atrakcyjny i na długo zostaje w pamięci każdego z uczestników, 
przede wszystkim dlatego, że podczas tej imprezy jest mnóstwo 
atrakcji dla dużych i małych, są konkursy z nagrodami, nikt nie 
wychodzi z tego wydarzenia z pustymi rękami. 

Sprzątanie odbyło się 14 czerwca, tradycyjnie w niedzielę  
o godzinie 14.00; już po godzinie „Strzelnica” była wysprząta-
na. Wysłana została także prośba do ZUK, aby postawić jeszcze 
choć jeden kosz na śmieci (przy górkach) oraz by częściej opróż-
niać kosze. Śmieci jest coraz mniej, jednak niestety nadal mnó-
stwo jest szkła, niedopałków od papierosów, szczególnie przy 
ławeczkach. Dbajmy o to miejsce wspólnie, ponieważ ma ono 
wielki potencjał i jest naszą zieloną enklawą.

Dzień dziecka w tym roku wsparło wiele osób, organizacji  
i instytucji. W organizację włączyli się i wsparli nas: Małgorzata 
Kaptur z rodziną, Michał Kleiber z rodziną, łukasz Kasprowicz, 
Jacek Kunaj, Tomasz Pewniak, Tomasz łukowiak (osiedle nr 4), 
Dominik Michalak (osiedle nr 6), świetlica w Wiórku, OSP Pecna, 
Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe, Mosińskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Strefa Rodzica, Avon, 
Pajączek sklep z zabawkami, Leader School, Multiwash, WW 
Druk Waldemar Warsztat, Porto Punkt Kasowy, przesyłki, kredy-
ty, ubezpieczenia, Kreatywny Domek, Sklep Kubuś, Biuro Rady 
Miejskiej w Mosinie, Urząd Miejski w Mosinie, OSiR, Zespół Szkół 
w Krośnie, UKS Orlik, Agro-Mosina Stanisław Gust i Syn, a także 

Sprzątanie Strzelnicy i Dzień Dziecka na Orliku

mieszkańcy, którzy np. upiekli placek, pomagali przy przepro-
wadzaniu konkursów i wspierali nas dobrym słowem. Dzięku-
jemy!

W imieniu organizatorów
Monika Kujawska

Chodnikiem przy ulicy Reymonta mieszkańcy chodzą 
uważnie, z „nosem przy ziemi". Ułamane kawałki chodni-

ka, inne wypchnięte przez korzenie drzew i płytki odchylają się 
każda w inną stronę.  Taki jest stan nawierzchni tej ulicy. Miesz-
kance Reymonta (ma około pięćdziesięciu lat) ciężko jest tędy 
chodzić, wciąż potyka się o wystające kawałki betonu. A po 
zmroku jeszcze łatwiej jest zahaczyć nogą o odstającą płytkę...

Jak twierdzi pani z ul. Reymonta - o nierównym chodniku 
mówi i przypomina bez przerwy urzędnikom. Kiedy w końcu 
znajdą się pieniądze na  remont? Oby nie był on naprawiany 
dopiero wtedy, gdy komuś przydarzy się nieszczęście, gdy ktoś 
przewróci się i połamie.

Justyna Bryske

Uwaga, chodnik
– idziemy
z nosem przy ziemi
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Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospo-
lita Mosińska zaprasza do swojego stoiska 
na którym podczas imprezy plenerowej 
Szeroko na Wąskiej będzie można wymie-
nić się książką - 9 sierpnia 2015 r.



Osoby, które chciałyby pomóc w re-
alizacji zamieszczonych niżej spraw 

prosimy o kontakt:
rozdajsiebie@gmail.com

monika0kujawska@gmail.com
tel. 510 697 056

lub osobiście w biurze Stowarzyszenia  
ul. Wawrzyniaka 13

(budynek Eskulap-Premium),
po wcześniejszym umówieniu się.

Aktualne potrzeby dotyczące wolon-
tariatu, do każdego ogłoszenia mogą się 
zgłosić pojedyncze osoby, ale też pary, 
często we dwójkę łatwiej podjąć się ta-
kiej pracy, praca może być wykonywana 
w godzinach, w częstotliwości dostoso-
wanej do możliwości wolontariusza np. 
2 godziny raz w tygodniu:

u  Chłopak,  lat 19, po wypadku komuni-
kacyjnym, na wózku inwalidzkim szuka 
przyjaciół, którzy będą chcieli z nim 
pograć w gry planszowe, pobuszować 
po internecie, pójść na spacer, poroz-
mawiać o wszystkim i niczym.

u  Chłopak, lat 17, z dziecięcym pora-
żeniem mózgowym, miewa napady 
padaczkowe – potrzebuje towarzysza 
podczas spacerów w wózku. Wolonta-
riusz dobrze, żeby był w miarę wysoki, 
silny i towarzyski. 

u  Chłopak, lat 17, znaczny stopień nie-
pełnosprawności, padaczka – potrze-
buje towarzysza na spacery na wózku.

Potrzebni są wolontariusze, którzy 
chcieliby udzielać korepetycji, pomagać 
w odrabianiu lekcji, w przygotowywa-
niu się do sprawdzianów. Dzieci w róż-
nym wieku, różne przedmioty. Można 
wybrać pomoc np. tylko w matematyce, 
tylko w klasach 1-3 szkoły podstawowej. 
Spotkania będą odbywały się w biurze 
Stowarzyszenia, w godzinach odpo-
wiadających wolontariuszowi i ucznio-
wi. Potrzebujesz więcej szczegółów – 
dzwoń: 510 697 056.

Aktualne potrzeby rzeczowe:

u  Ok. 60 letnia kobieta z 36 letnim synem 
poszukuje miejsca, gdzie mogliby za-
mieszkać, najlepiej w zamian za opiekę, 
ponieważ mają bardzo niskie dochody 
i ciężko będzie im płacić czynsz. Muszą 
zacząć nowe życie, wolne od przemocy 
domowej i strachu, mieszkanie może 
być w Mosinie lub gdzieś w Wielkopol-
sce. Aktualnie osoby te potrzebują tak-
że pilnie pomocy w postaci obiadów, 
w grę wchodzi tylko obiad gdzieś „na 
mieście”, ponieważ nie mogą nic przy-

nosić do domu, w którym aktualnie 
przebywają;

u  Rodzina wielodzietna potrzebuje żyw-
ność i środki czystości, szczególnie dla 
niemowląt, liczy się każda, nawet naj-
mniejsza ilość;

u  Wiele rodzin, pozostających pod naszą 
opieką potrzebuje materiały budowlane, 
najczęściej w postaci farb (olejne i emul-
syjne, mogą być różne kolory, nie muszą 
być nowe), płytek (mogą być różne), kleju 
do płytek, gipsu, wykładzin itp.;

u  Zbieramy już przybory szkolne, potrzeb-
ne są w szczególności: zeszyty (różne), 
bloki (różne), przybory do pisania, kred-
ki ołówkowe, pastele suche i olejne, far-
by i pędzle, plasteliny, przybory geome-
tryczne, piórniki, plecaki, worki na wf. 
Będziemy także kupowali podręczniki: 
do III klasy podstawówki, V klasy pod-
stawówki, I klasy zawodówki i ćwiczenia 
do tych klas oraz klasy I gimnazjum. Jak 
wynika ze wstępnych obliczeń, całość 
będzie nas kosztowała ponad 1000,00 
zł (a to tylko dwie rodziny). Jeśli chcecie 
nas w tym wesprzeć, wpłaćcie choć nie-
wielką kwotę na nasze konto: 

Konto BGŻ S.A. nr 43 2030 0045 1110 
0000 0336 6880.
Można także pomóc zostając członkiem 
Stowarzyszenia i wpłacając regularnie 
składkę członkowską. Po więcej informa-
cji na temat Stowarzyszenia zapraszamy 
na stronę internetową lub do kontaktu 
osobistego.

Na mosińskim targowisku przy ciągu sklepików, znajduje 
się przejście dla pieszych, które kończy się wysokim kra-

wężnikiem. Sprzedawca, który co tydzień wystawia z samocho-
du swój towar obok pasów zauważa, że przejścia tego nie mogą 
pokonać inwalidzi. Niełatwo jest też przejeżdżać tędy matkom z 
wózkami i poruszać się starszym osobom. Żeby przejść z targo-
wiska na chodnik mieszkańcy muszą poradzić sobie w inny spo-
sób. Przeciskają się między zaparkowanymi parę kroków dalej 
pojazdami (na miejscach parkingowych), ponieważ tam z kolei 
prawie nie ma krawężnika… 

Sprzedawca obserwujący, jak piesi szukają innej drogi, zadaje 
sobie pytanie, dlaczego tam, gdzie przechodzą piesi krawężnik 
jest wysoki, a tam gdzie parkują samochody - niski? Jest jesz-
cze inny problem związany z przejściem nie do pokonania przez 
inwalidów i starszych ludzi chodzących o laskach. Otóż zdarza 
się, że na pasach tych parkuje samochód. Może przejście jest za 
słabo oznaczone, zapytuje sam siebie sprzedawca? 

Targowisko odwiedza wielu ludzi. W licznie uczęszczanym 
miejscu - we wtorki, piątki i soboty - przejście z rynku na chod-
nik nie powinno stanowić dla nikogo problemu. Jednak tak wy-
soki krawężnik ten problem stwarza. Jak twierdzą sprzedawcy, 
strażnicy miejscy o tym wiedzą, kilkakrotnie byli powiadomieni. 
Pomimo to nic się nie zmienia. Czyżby strażnicy nie zgłosili spra-
wy odpowiednim służbom? Albo może nikogo to nie obchodzi, 

Przejście jest, ale nie dla wszystkich

bo problem dotyczy najsłabszych - inwalidów, matek, starszych 
osób? Po co się z nimi liczyć? Przecież nie pójdą specjalnie do 
urzędów szukać pracowników odpowiedzialnych za taki „dro-
biazg”, bo nie mają na to siły, skoro poruszanie się z racji wieku 
czy niepełnosprawności sprawia im trudność. Czy naprawdę nic 
nie może dla nich Miasto zrobić?

Justyna Bryske
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Zgłosił się do mnie mieszkaniec nasze-
go miasta z prośbą o opisanie nie-

sprawiedliwości, jaka dzieje się w mieście, 
związanej z dzierżawą od miasta terenów 
pod działalność gospodarczą. Sprowo-
kowała go do tego opisywana wcześniej 
przez nas sprawa dzierżawy blisko hektara 
gruntu w najlepszym punkcie miasta, przy 
MOSIRze, przez spółkę My Sport. Spółka 
ta podpisała półtora roku temu umowę 
z miastem na lat 30, (czyli na zawsze), na 
niewiarygodnie wręcz korzystnych warun-
kach finansowych. Za każdy metr dzier-
żawionego terenu spółka ta płaci miastu, 
(czyli nam) 24 grosze za metr kwadrato-
wy plus VAT. łącznie więc za blisko hektar 
gruntu w centrum miasta spółka uiszcza 
każdego miesiąca trochę ponad 2 tysiące 
złotych! Każdy, kto dzierżawi lub wynajmu-
je cokolwiek, wie jak niewiele da się za taką 
kwotę wynająć. Tak „przyjacielsko” trak-
towany dzierżawca zgłosił się w ostatnim 
czasie do władz miasta z zuchwałą propo-
zycją wynajmu kolejnych ponad 340 me-
trów kwadratowych naszego (miejskiego) 
gruntu. A władze Puszczykowa… zgodziły 
się. Spółka My sport z tego tytułu każdego 
miesiąca zapłaci nam… mniej niż 100zł (!). 
Za 340 metrów kwadratowych. O tyle bę-
dziemy jako miasto bogatsi. Czy radni lub 
burmistrz swój własny grunt wydzierżawili-
by za tak śmiesznie niską kwotę? A przecież 
powinni o nasze wspólne mienie dbać jak 
o swoje.

Niestety „szaraki” tacy jak mieszkaniec, 
który się do mnie zgłosił, tak dobrze trak-
towani przez władze miasta nie są. Jak 
prowadzi ktoś mały sklepik lub warsztacik 
i wynajmuje grunt od miasta, to miasto 
traktuje go zupełnie „nieprzyjacielsko”. 
Od 15 maja tego roku burmistrz podniósł 
już i tak wysokie czynsze dzierżawne do 
,25zł za metr  plus VAT. 

Porównajmy: 0,24 zł dla bogatego 
dzierżawcy i 9,25 zł dla małego przed-
siębiorcy.

W ten sposób nasz przykładowy mały 

dzierżawca za 260 metrów miejskiego 
gruntu płaci więcej niż spółka My sport 
za 10.000 metrów! Gdzie tu logika i spra-
wiedliwość? O ile tysięcy procent wyższą 
dzierżawę płacą „szaraki” niż spółka My 
Sport? Nasz skarbnik na pewno szybko to 
wyliczy. Tylko musi chcieć. 

Ciśnie się pytanie, dlaczego mały skle-
pik ma płacić wielokroć więcej za metr 
niż wielki, bogaty dzierżawca? Chyba 
tylko dlatego, aby nigdy nie stał się bo-
gaty. A może burmistrz naszego miasta 
walczy z małym handlem i rzemiosłem, 
aby zrobić miejsce dla wielkich obiektów 
handlowo-usługowych? Innych wytłu-
maczeń aż takiej rozbieżności w cenie 
trudno poszukać.

Obiecywaliśmy, że będziemy infor-
mować, w jaki sposób głosują radni. Po-
dajemy więc informację jak głosowali  
w sprawie dzierżawy kolejnych 340 me-
trów dla spółki My sport na opisywanych 
wyżej, niezwykle preferencyjnych warun-
kach. wynajęciem Spółce My sport gło-
sowali radni: M.Hempowicz, M. Szczotka, 
A.Brączkowska, E. Bijaczewska, E.Czarnec-
ka, M.Krzyżański, T.Potocki, W. Hetman, 
J.Musiał, R.Teuschner. temu byli radni:  
A. Wójcik, D. łuczak-Dydowicz i ł. Grzon-
ka. brali udziału w głosowaniu z powodu 
nieobecności radni: J.łagoda i Ryglewicz.

Czy po takim głosowaniu radni ujmą 
się również za małymi i uboższymi dzier-
żawcami, aby ich czynsz nie odbiegał aż 
tak bardzo od czynszu bogatej spółki My 
sport?

Krzysztof J.Kamiński

Dyskusja na Forum

M.: Odniesienie się do tylko stawki 
wynajmu, bez brania pod uwagę in-
nych czynników jest w tym przypadku 
poważnym niedociągnięciem. Jedna  
z najważniejszych różnic dotyczy tego, że 
My Sport wybuduje kort za własną kasę 
i po 30 latach odda go na rzecz miasta. Po-

nadto część czasu ta firma będzie musiała 
udostępniać kort za darmo szkołom. Inni 
przedsiębiorcy tego nie muszą robić. Mają 
więc niższą stawkę, ale za coś innego.

Krzysztof J.Kamiński:
Oczywiście brałem pod uwagę fakt, że 

firma My Sport wybuduje za własne pie-
niądze korty i halę, tak samo jak należy 
brać pod uwagę fakt, że inni dzierżawcy 
wybudowali za swoje pieniądze sklepiki 
czy warsztaty. Sklepików po zakończeniu 
dzierżawy „pod pachę” też nie zabiorą. 
Zgodzimy się chyba, że biznes sportowy 
niczym nie różni się od innych. Jak każdy 
ma przynosić zysk przedsiębiorcy. Stąd 
tak ważne są równe zasady dla wszyst-
kich. Oddanie na 30 lat w dzierżawę te-
renu, jest oddaniem go na zawsze, nie 
tylko na niewyobrażalny przedział czaso-
wy (ile pan/i będzie miał/a wtedy lat?). Ja 
nie wierzę po prostu, że przez 30 lat nie 
znajdzie się ekipa rządząca miastem, któ-
rej będą bardzo potrzebne środki (choć-
by na spłatę kredytu za budowaną przez 
miasto halę), która postanowi sprzedać 
dzierżawiony teren, z którego miasto nie 
ma dochodów. I wtedy sprzeda go temu 
dzierżawcy, po równie atrakcyjnej cenie 
jak dziś mu wydzierżawia. Jeśli nawet 
po 30 latach jakimś cudem miałby ten 
teren z kortami i halą wrócić do miasta, 
to w jakim one będą stanie technicz-
nym? Proszę odpowiedzieć sobie na to 
pytanie, porównaniem z innymi 30 let-
nimi obiektami tego typu. Jeśli chodzi 
o darmowe godziny – to gwarantuję, że 
nie będą to atrakcyjne godziny popo-
łudniowe, ale takie, kiedy „ruch” na kor-
tach zwykle jest żaden. Czar tego miej-
sca pryśnie jak mieszkańcy uświadomią 
sobie, że trzeba tam za wszystko płacić. 
Żeby nie było wątpliwości, ja nie mam 
uwag do firmy My sport i państwa Krzy-
żańskich, bo oni jako przedsiębiorcy,  
w przeciwieństwie do władz miasta, za-
chowują się racjonalnie.

Forum Puszczykowo

W Puszczykowie bogaty może więcej,
a władze dbają, aby nie zbiedniał

Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy Puszczykowa,

informujemy, iż w dniu 27 maja 2015 
roku Walne Zgromadzenie Stowarzysze-
nia Przyjaciół Puszczykowa podjęło de-

cyzję o samorozwiązaniu Stowarzyszenia 
uznając, że po 16 latach jego formuła 
się wyczerpała. Uważamy, że trzeba dać 
szanse ludziom młodszym, jeśli zechcą 
pracować dla dobra wspólnego.
W czerwcu wydamy ostatni 150. numer 
„Kuriera Puszczykowskiego” – niezależ-

nej gazety mieszkańców, goszczącej  
w Państwa domach od wielu lat, w której 
przypomnimy nasze działania dla miasta 
Puszczykowa.

Z poważaniem
Stowarzyszenie

Przyjaciół Puszczykowa

Oświadczenie Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa
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Bez BIK:

 do 20 000 do 48 miesięcy
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   imprezy sportowe
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www.przywet.pl
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KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKAKOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA

513 333 117 
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W piątek, 26 czerwca Firma Wieczorek Meble Tapicerowane 
obchodziła 25 – lecie swojego powstania. Piękna uroczy-

stość z udziałem pracowników i wielu gości, także z zagranicy od-
była się z tej okazji w Miejskim Ośrodku Kultury w Mosinie. W imie-
niu właścicieli Jolanty i Janusza Wieczorków uczestników powitał 
Andrzej Kasprzyk: 

- Odległy rok 1990, po 25 latach stał się wydarzeniem nie tylko dla 
firmy, ale i gminy. Dwudziestodwuletni wówczas Janusz Wieczorek 
postanowił, że otwiera własną firmę. Otwarcie firmy w 1990 roku, 
w czasie zmiany ustroju państwa polskiego było wielkim wyzwa-
niem. Janusz powinien dzisiaj dostać medal za odwagę. W czasie 
tych lat powstało wiele przedsiębiorstw, które niestety w Mosinie 
nie przetrwały. Meble produkowane w jego zakładzie to promocja 
firmy, gminy, ale też kraju (większość mebli idzie na eksport).

Janusz Wieczorek przedstawił następnie historię powstania 
FWMT, podkreślając, że tą uroczystością wspólnie z rodziną chce 
podziękować pracownikom i współpracownikom za 25 lat pracy.

Bez człowieka nie ma nic
Bieżącą sytuację przedstawiła natomiast żona, Jolanta Wieczo-

rek, powiedziała m.in.: - Sukces i istnienie firmy nie byłyby możliwe 
bez pracowników… Nasze meble znajdują uznanie w Skandyna-
wii, Niemczech, Belgii Estoni, Litwie i Czechach.

Firma państwa Wieczorków angażuje się też od wielu lat w życie 
lokalnej społeczności, działa charytatywnie, jest sponsorem turnie-
ju FWMT MOSINA CUP, znanym i cenionym wśród mieszkańców. 

W działalność firmy zaangażowała się po skończeniu studiów 
ekonomicznych jedna z córek właścicieli, Klaudia Wieczorek.  
W krótkim wystąpieniu podkreśliła, że rozwój przedsiębiorstwa 
rodziców był od zawsze jej marzeniem: – Obecnie oferujemy  
60 modeli mebli, zaczęliśmy produkować meble luksusowe, także  
z elektrycznymi podnośnikami. 

Jej wkład w produkcję i sprzedaż podkreślili później wszyscy 
kontrahenci zagraniczni, zaproszeni na jubileusz, którzy z wielką 
mocą wyrazili też swoje zadowolenie ze współpracy z  FWMT. Nie 
omieszkali wspomnieć, że łączy ich z nimi wielka zażyłość i przy-
jaźń. 

Damian Biernacki przepracował w zakładzie 25 lat, w 1990 roku 
rozpoczął pod okiem właściciela naukę zawodu. Pracuje do dzi-
siaj. Janusz Wieczorek gorąco podziękował mu za pracę, wręczając 
tajemniczą kopertę i dyplom uznania. Owa koperta, oczywiście 
stała się potem przedmiotem żartów ze strony prowadzącego, An-
drzeja Kasprzyka, który zaproponował pozostałym pracownikom, 
aby także przepracowali 25 lat, jeśli chcą się dowiedzieć, co w niej 
było…

W imieniu pracowników przesłanie z wyrazami uznania i dumy 
ze swoich pracodawców przekazała Renata Stachowiak. Podzięko-
wała za poczucie stabilizacji i pewności regularnego wynagrodze-
nia. Pracownicy wręczyli właścicielom wielki kosz kwiatów.

Z gratulacjami wystąpił również burmistrz Jerzy Ryś i przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Mosinie, Małgorzata Kaptur. Władze pod-
kreśliły znaczenie FWMT w rozwoju całej gminy.

Na koniec części oficjalnej, „bardziej osobiście” wystąpił prezes 
GBS  w Mosinie – Przemysław Pilarski. Zwracając się do obojga 
właścicieli, powiedział: - Jako przedsiębiorcy jesteście tak ludzcy  
i zwykli, że pewnie obecny tu ks. proboszcz Majka także bardzo się 
cieszy, ze znajomości z Wami. 

Wielką niespodzianką dla gości był występ znanego w kraju  
i na świecie, poznańskiego zespołu Affabre Concinui. Nie sposób 
opisać koncertu mistrzów śpiewu a capella. Powiedzieć, że zostali 
przyjęci bardzo entuzjastycznie to o wiele za mało…                          (eb)

Jesteście tak ludzcy i zwykli...
wydarzenia12
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Prężnie funkcjonująca fi rma
z branży budowalnej

poszukuje osób na stanowiska:
•  Zbrojarz (osoba prowadząca produkcję)

- umiejętność czytania rysunku technicznego
• betoniarz
• Pracownik Fizyczny

Miejsce pracy
Poznań, ul. Św. Wincentego 11

cV proszę kierować na adres:
poznan.praca2015@gmail.com

lub osobiście
Tel. kontaktowy 517-011-721 lub 519-302-147

ul. Rosnowska 16, 62-052 KOMORNIKI
tel. 61 8630 123 u  eleston.isklep24.pl
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 Baseny ogrodowe
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Na placu 20 października w Mosinie 
jest wiele balkonów. To szczegól-

ny, mało wykorzystany, bardzo charak-
terystyczny element architektoniczny 
naszego Rynku. Zastanawiając się nad 
realizacją pomysłu na Dni Literatury od-
kryliśmy jeden z tych balkonów. Malow-
niczo usytuowany budynek podobny do 
„starego browaru” w Poznaniu, czyli stara, 
mosińska Szwalnia, a w nim kuty stylowy 
balkon, wydał się właściwy do tego wy-
darzenia. Założenie było proste: zaprosić 

Literaturą zakręceni

gości, wybrać zabawne fragmenty z lite-
ratury i właśnie to miejsce – balkon starej 
szwalni. Aby zapewnić komfort odbioru 
pożyczone leżaki z Glinianek oraz krzesła 
z MOK i OSIR ustawione na trawie i chod-
niku, tuż po drugiej stronie ulicy, służyły 
chętnym słuchaczom. 

Kim byli goście? Pierwszy to Krzysz-
tof Toczko z zespołu pARTyzant, który  
w samo południe 27 czerwca zainau-
gurował czytanie sławetną Gombrowi-
czowską lekcją polskiego i  „Bo Słowacki 
wielkim poetą był...”.  Krzysztof Toczko 
przyjechał z synem Mikołajem,  z którym 

jak przystało na świetnego  muzyka ko-
chającego gitarę, dla urozmaicenia po-
kazu zagrał krótką improwizację. Dzięki 
nagłośnieniu Jacka Rogalki  i Video Jack 
Studio brzmienie instrumentów wyra-
ziście niosło się echem po całym Rynku. 
Warto zaznaczyć, że artyści przyjechali, 
aż Wrocławia i mieli przed sobą długą tra-
sę koncertową.

Kolejny punkt programu to para „Klara 
oraz Papkin, Podstolina i Wacław”, czyli sce-
ny z komedii Aleksandra Fredry „Zemsta”.

W podwójnej roli głównej wystąpili: 
przyjaciel dzieci i młodzieży, dyrektor 
Szkoły pod Lipami - Bogumiła Woroch 
oraz aktor Teatru Nowego w Poznaniu, 
znany lektor radiowo – telewizyjny, Pa-
weł Binkowski. Fragment „Jeśli nie chcesz 
mojej zguby krokodyla daj mi luby” w ich 
wykonaniu nabrał nowego kształtu i wy-
miaru (przeplatanie się wątków, kontra-
sty, celne artykulacje). To tak jakby prze-
nieść się w wyobraźni do XVIII wieku. 

Sobotnią ucztę duchową okrasiła pięk-
na słoneczna pogoda. 

Nieco chłodniej i bardziej deszczowo, 

natomiast, zaczęliśmy spotkanie w nie-
dzielę 28 czerwca. Aby zachęcić miesz-
kańców do zatrzymania się i refleksji 
Hanna Piasna, fenomenalna oboistka, 
założyciel szkoły Via Artis wykonała przy 
akompaniamencie Patryka Pałcika - orga-
nisty z kościoła Św. Jakuba w Żabnie, frag-
ment ścieżki dźwiękowej do filmu „Misja”, 
autorstwa Ennio Morricone. Wibracje  
i tony urzekającej muzyki wzmacniał, 
użyczając nagłośnienia Zespół Pokolenie.

Po takim wprowadzeniu przyszedł czas 
na emocje i dozę romantyzmu z „Romea  
i Julii” Wiliama Szekspira, czyli występ du-
etu Krystyny Jasiczak i Emila Kasprzyka. 

Krystyna Jasiczak to utytułowana mi-
strzyni świata w bikejoringu (psich za-
przęgach ) z Puszczykowa, a Emil Ka-
sprzyk z Mosiny jest podróżnikiem, 
znanym uczestnikiem wyprawy na stację 
Arctowskiego. Było wiele prób nagrań, 
przedstawień szkolnych oraz teatral-
nych tej jedynej w swoim rodzaju sceny 
balkonowej. Nasi goście przedstawili ją  
w wersji sportowej, ze szczególnym wyko-
rzystaniem rekwizytów (rower, czekan...) 

Całość działania dopełnił Arkadiusz 
Cebulski. Zgodził się on w nagłej sytuacji 
wspomóc nasz pomysł. Zastępił samego 
„Donia”, który niestety nie zdążył doje-
chać do nas z festiwalu w Sopocie. Pan 
Arkadiusz jest prezesem Mosińskiego 
Towarzystwa Motocyklowego i okazał się 
świetnym lektorem dzieła Joanny Chmie-
lewskiej „Lesio”.

Fragmenty relacji zamieszczone są na 
stronie facebookowej naszej organizacji 
(Grupa Inicjatywna Baranówko Gib)

Dni Literatury to początek wykorzysta-
nia różnych przestrzeni z zakresu kultury 
i sztuki oraz próba nakreślenia nowych 
wątków i oryginalnych ścieżek, która do-
stała akceptację Festiwalu Wrocławskie-
go w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. 

Najważniejsze jest to, że pomysł reali-
zuje nasza gminna młodzież.

W tym roku byli to: Małgosia, Wojtek, 
Wiktor, Tomek, Adam i Bartek. 

Zapraszamy w przyszłym roku – na 
pewno będzie ciekawie. Chcielibyśmy 
także podziękować wszystkim wymie-
nionym w artykule osobom, które przy-
jęły bezinteresownie zaproszenie mło-
dych ludzi do udziału w wydarzeniu oraz 
wsparli ich działanie, a także

Firmie Tosmak, cukierni Szwalnia za 
udostępnienie miejsca, Gminie Mosina  
i Elżbiecie Chudziak za plakaty, patrono-
wi medialnemu zadania – Gazecie Mosiń-
sko-Puszczykowskiej. 

Grupa Inicjatywna Baranówko
stowarzyszenie_gib@tlen.pl

tel. 886403411

Tradycyjnie od lat, w ostatnią sobotę czerwca na „Powitanie lata 2015" Zarząd 
Osiedla Czarnokurz zaprosił swoich mieszkańców: dzieci, dorosłych wraz z rodzi-

nami, znajomymi, przyjaciółmi i sąsiadami na integracyjną imprezę plenerową, na plac 
zabaw przy ul. Nizinnej. Dla najmłodszych zorganizowano gry, zabawy, konkursy, sma-
kołyki i animacje oraz wizytę  niebieskiego ludka. Powodzeniem cieszyła się zjeżdżal-
nia i tradycyjna wata cukrowa.   Wizytę złożyli też strażacy z OSP Mosina, udostępniając 
wóz bojowy do  zwiedzania dla dzieci.  Dorośli  bawili się do późnych godzin nocnych 
przy muzyce zespołu Drivers. Wszystkim darczyńcom  i tym  którzy pomogli w organi-
zacji festynu Zarząd Osiedla składa serdeczne podziekowania:  St. Kornosz, Piekarnia 
Art-Mik, P. Szóstak, J. Bolewski, J. Prządka, L. Białożyt, A. Śmigielska, T. Stube, JiM Szym-
czak, E. Andrzejczak, M. i M Kedzierska, Cz. Orwat, K Kiszka, R. Kubala, D. Kantorczyk,  
M Kowol,, H. Piotrowska, I Wysopal., K. Nowakowska. 

W imieniu członków Zarządu Osiedla Czarnokurz
Jolanta Szymczak,

przewodnicząca

Czarnokurz powitał lato



Miło nam poinformować, że mieszkanka Baranówka 
będzie reprezentować naszą gminę...

W sobotę 30 maja odbyło się uroczyste otwarcie pałacu Raczyń-
skich w Rogalinie po remoncie, który trwał od bodaj 1974 roku. 

W tym czasie zwiedzać można było tylko galerię, wozownię, oficyny 
oraz park. Po wielu latach pałac zostaje udostępniony cały, w pełnej 
krasie, z wnętrzami pełnymi oryginalnego i dokładnie odtworzonego 
wyposażenia. 

W otwarciu udział wziął prezydent RP Bronisław Komorowski, mini-
ster kultury i dziedzictwa narodowego prof. M. Omilanowska, podse-
kretarz stanu w Kancelarii Prezydenta d.s. Dziedzictwa Narodowego 
i Kultury  M. Klimczak i wielu innych znamienitych gości. Gospoda-
rzem   uroczystości był dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu 
i prezes zarządu Fundacji im. Raczyńskich przy MNP  prof. Wojciech 
Suchocki. Rodzinę Raczyńskich reprezentowała jedna z trzech córek 
prezydenta RP na uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego - Wirydianna 
Reyowa wraz z dziećmi, synową i wnukiem.                    (Majątek Rogalin)

Uroczystość
otwarcia pałacu
w Rogalinie

wydarzenia 15
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Uwaga najmłodsi Czytelnicy!
Część ósma

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

VIII.  Julka, Ulik i Raptus w gościach
– Hurra! Dzisiaj przyjechała do mnie na 

trzy tygodnie wakacji moja kuzynka Julka. 
Julka jest o rok ode mnie młodsza, ale poza 
tym jest nieziemska. Wreszcie będę mogła 
porozmawiać z kimś na temat chłopaków. 
Co prawda chłopacy są strasznie prymi-
tywni, ale im bardziej są prymitywni, tym 
ciekawsi. Zwierzęta też różnią się od ludzi 
i przez to są takie interesujące, bo inne.  
A Julka jest prawdziwą znawczynią w tej 
dziedzinie: płci chłopakowej, bo mieszka w 
stolicy, no i miała już zatrzęsienie chłopa-
ków. Tak ona mówi: „zatrzęsienie”, a to zna-
czy, że przynajmniej dwóch: Jacka i Karola. 
Karol nawet raz się jej oświadczył.

Byłabym zapomniała – z Julką zjawił się jej 
narwany pies, Raptus, mieszaniec boksera  
i jamnika. Wygląda strasznie śmiesznie: jest 
długi, nieduży, ma krzywe łapy i spłaszczo-
ny pysk, z którego cieknie bez przerwy śli-
na. Och, zapomniałabym o przekrwionych 
oczach i dłuuugich uszach, o które prawie 
się potyka! Gdyby Raptus nie szczekał, mia-
łabym wątpliwości, czy to w ogóle pies. 

I jeszcze przyjechał braciszek Julki, Ulik. 
Jak ostatnio widziałam Ulika, miał kilka zę-
bów, uczył się chodzić, mówił tylko: mama 
(na mamę), ampa (na lampę), hau-hau (na 
Raptusa), łu-łap (na budzik). Był pulchniutki, 
łysawy (to znaczy z przodu głowy miał długi 
loczek, a dalej już nic), robił kupki w pieluchy 
i szczypał Julkę. Mówiąc krótko: słodziaczek!

Na powitanie Raptus skoczył na Kubu-
sia tak, że go przewrócił, a potem usiłował 
przewrócić mnie, ale jestem większa i mu 
się nie udało. Wówczas zainteresował się 
naszą Misią. Psy dokładnie się obwąchały, 
po czym moja suczka zamachała zamaszy-
ście ogonem i przypadła przednimi łapa-
mi do ziemi. Zawsze tak robi, gdy się chce 
bawić. Po tym, jak psy przewróciły sztalugi  
z nowym, jeszcze mokrym od farb obrazem 
i powywracały taborety w kuchni, mama 
wyprosiła je na dwór. Tam stratują najwyżej 
dalie i róże, rosnące przed domem – powie-
działa.

Wybiegłyśmy z Julką za psami. I nie uwie-
rzycie, co znalazłyśmy tuż pod drzwiami 
garażu, w kępce trawy. Najpierw nie wie-
działyśmy, co to jest. Wyglądało jak kulka 

puszystych śmieci, wydająca dziwny skrzek. 
Ostrożnie pochyliłyśmy się nad tym czymś  
i przepędziłyśmy ciekawskie psy.

– Patrz, ma dziobek! – trąciłam Julkę.
– To pewnie ptak, choć niepodobny do 

ptaka.
– Jaki mięciutki puszek! A pióra? Nie ma w 

ogóle piór! Czy pisklaki z początku nie mają 
piór? – wzięłam znajdkę do ręki. Była bardzo 
delikatna, a tam, gdzie nie było szarego pu-
chu, różowiła się goła skóra. – Zobacz, co tu 
znalazłam! – pod spodem znajdki wystawa-
ły cieniutkie nóżki z jeszcze cieńszymi palca-
mi. Pokazałam je kuzynce. Niespodziewanie 
pisklak znów zaskrzeczał.

– Wzywa rodziców – domyśliła się Julka. 
Rozejrzałyśmy się za jakimś miejscem,  

z którego ptak mógł wypaść, ale nic nie mo-
głyśmy wypatrzyć.

– Może wypadł z gniazda, które jest na 
dachu garażu, gdzieś w rynnie albo pod da-
chówkami...

– Oczy ma zamknięte. Jest ledwie żywy 
– westchnęła ze współczuciem Julka. – Bie-
dactwo!

Zabieramy go do domu – zdecydowałam 
– ale najpierw pokażmy go Kasi!

Słodkie pisklęta i oślizgłe żaby 

Kaśka wiedziała, co robić. Zaraz zadzwo-
niła do wujka Pawła, który jest weteryna-
rzem i pracuje w ZOO. Wujek Paweł nie jest 
prawdziwym krewnym Szkodników, tylko 
tak na niego mówią. Ale jest prawdziwym 
weterynarzem i powiedział, co mamy zrobić 
z ptaszkiem, jeśli chcemy, żeby przeżył. Trze-
ba go włożyć do kartonu wymoszczonego 
szmatkami i włączyć mu lampkę. Ta lampka 
ma zapewnić ciepło. A do kartonu należy 
wstawić miseczkę z wodą, żeby powietrze 
w pudełku nie zrobiło się za suche. Karmić 
mamy go siekanym mięsem, nie muchami, 
jak zamierzałyśmy.

Mieszkanie dla pisklaka urządziłyśmy  
w moim pokoju. Musiałyśmy uważać na psy 
i Ulika, który o mało nie udusił maleństwa. 
Gdy wyrwałam mu ptaszka z rąk, kuzynek 
mnie boleśnie uszczypnął. No, słodziaczek 
to on z pewnością już nie jest! Tobiasz zaraz 

przybiegł z nałapanym robactwem i chciał 
wciskać to ohydztwo do dziobka ptaszka.

– Wasz wujek powiedział, żeby pisklę 
nie jadło żadnych owadów – odsunęłam 
Szkodnika i nabrałam na wykałaczkę tro-
szeczkę mielonego mięsa, które zanurzy-
łam w miseczce z wodą.

– Dlaczego? – zdziwił się Tobiasz – prze-
cież ptaki to jedzą, jedzą muchy, a nie suro-
we kotlety.

– Jedzą owady, ale wiesz jakie? Wujek mó-
wił, że dieta ptaków zależy od gatunku, a po 
takim maluchu nic nie można poznać. Więc 
możemy mu dać jakiegoś trującego robaka 
i tyle.

Próbowałam włożyć do dziobka trochę 
jedzenia, ale ptak nie otwierał ani dzioba, 
ani oczu.

– A co będzie, jak umrze? – zmartwiła się 
Julka. Tobiasz chyba dopiero teraz ją zauwa-
żył, bo drgnął zaskoczony. Tak się zagapił na 
Julkę, aż mu szczęka opadła, a potem zrobił 
się cały czerwony. Bardziej czerwony od 
czerwonych włosów Julki. Julka ma mnó-
stwo czerwonych włosów na głowie i jesz-
cze więcej piegów na twarzy. Brązowych, 
nie czerwonych. 

– Jak umrze, złapię ci następne pisklę – za-
pewnił po dobrej chwili moją kuzynkę – je-
stem najlepszym łapaczem zwierząt na Hu-
bach. Lepszym od Grzdyli – Tobiasz spojrzał 
znacząco na mnie. Zawsze się przechwala, 
że łapie więcej jaszczurek ode mnie. Jak mu 
nie wstyd tak się przechwalać i bezczelnie 
cukrować-pudrować przed Julką?

– O, to wspaniale! – Julka zatrzepota-
ła rzęsami i uśmiechnęła się, a ja miałam 
ochotę kopnąć ją w kostkę. – Bardzo lubię 
zwierzęta.

A następne pisklę, choć nie od Tobia-
sza, i tak się pojawiło. Tata przyniósł je 
późnym wieczorem. Znalazł je również 
koło garażu. Tata twierdzi, że te pisklęta 
mają najwyżej dwa dni i trudno będzie 
im przeżyć. Ciekawe, czy same wypadły 
z gniazda, czy może wyrzucili je rodzice? 
Podobno tak się zdarza, gdy piskląt jest 
za dużo albo są słabe. Pierwszego ptaka 
nazwaliśmy Znajdka Pierwsza, a drugie-
go – Znajdka Druga. Zanim położyłam się 
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spać, udało mi się wcisnąć trochę mięsa 
w dziobki ptaków, które mama otworzyła 
za pomocą patyka. Lampkę zostawiliśmy 
włączoną na noc, żeby Znajdkom było 
ciepło. Zasnęły przytulone do siebie. Dwa 
szare kłębuszki.

Gdy tylko otworzyłam oczy rano, zajrza-
łam do kartonu. Ucieszyłam się: ptaszki 
żyły. Zaraz też obudziłam Julkę, która spała  
u mnie w pokoju na wielkim materacu poło-
żonym na ziemi. Podczas karmienia Znajdki 
same otwierały dzioby i pozwalały wpychać 
w nie namoczone mięso. Patrzyły przy tym 
uważnie na jedzenie i jednocześnie robiły 
białe, mokre kupki. Pogłaskałam je delikat-
nie po puszystych główkach, a one żałośnie 
zaskrzeczały.

Zaraz po śniadaniu (naszym, nie piskląt) 
wpadł Tobiasz. Nawet nie powiedział mi: 
„ść”, tylko wyszczerzył zęby do Julki:

– Mówiłaś, że lubisz zwierzęta.
– Przepadam! – Julka zatrzepotała rzęsa-

mi. Ciekawe, po co tak trzepocze?
– Przyniosłem ci jedno zwierzątko –  

i bach – Tobiasz wyciągnął żabę z kieszeni 
spodni i rzucił na stół, obok talerza z reszt-
kami kanapek.

– łaa! Zabierz ją, nie chcę tego – piszczała 
Julka. – Ja lubię żywe zwierzęta.

Fakt, Julka miała rację. Żaba była mocno 
nieżywa. Skórę miała pomarszczoną, ciem-
ną i wyschniętą.

* * *

Przez cały dzień, co dwie godziny karmi-
łyśmy z Julką i Kasią Znajdki. Ptaszki stały się 
mniej osowiałe, nawet próbowały rozpro-
stowywać skrzydła, gdy je podnosiłyśmy, 
żeby wymienić im zabrudzone szmatki. Pod 
wieczór znowu przybiegł Tobiasz. Zaciskał 
tajemniczo dłonie.

– Złapałem ją dla ciebie. Nie było łatwo, 
bo dawno nie padało – pochwalił się przed 
moją kuzynką.

– Dla mnie? – uśmiechnęła się Julka, po-
kazując szczerbę. Dopiero niedawno wyle-
ciała jej górna trójka.

– No... zobacz – i Szkodnik otworzył dłoń. 
Z szansy ucieczki natychmiast skorzystała 
żaba – zeskoczyła na podłogę. W moim po-
koju!

– Jej! Jejku! – piszczałyśmy teraz obie. – 
Jak my będziemy tutaj spać? W jednym po-
koju z żabą?!

– Ja was w ogóle nie rozumiem. Przecież 
śpicie z ptakami i to wam nie przeszkadza – 
zdziwił się Tobiasz.

Jak on nic nie rozumie! Nie rozumie, czym 
różni się słodkie pisklę słodziaczek, taka pta-
sia mysia-pysia od oślizgłej żaby. To miałam 
na myśli, mówiąc, że chłopcy są prymitywni: 
nie dostrzegają ważnych szczegółów.

– Zabierz ją, zabierz! – krzyczała Julka do 

Szkodnika. Oczy miała szeroko otwarte ze 
strachu, już nie trzepotała rzęsami.

– Ech, wy baby! – Tobiasz nie wytrzymał. 
– Same nie wiecie, czego chcecie. Przecież 
mówiłaś, że lubisz żywe zwierzęta!

Słodziaczek Ulik

– Nie chcę jej, nie chcę! – darł się Ulik, 
jakbym go ze skóry obdzierała. A nawet go 
nie dotknęłam. – Nie chcę! Tfu! Tfu! – i pluł 
zawzięcie na mój chodniczek w kolorowe 
paski. Ulik przyszedł przed chwilą, żeby 
podziwiać ptaszki, które zaczynały swoje 
pierwsze krótkie loty: z palca na parapet 
albo na lampę, albo na półki z książkami. 
No więc kuzynek w spokoju poobserwował 
Znajdki, na szczęście tylko nieznacznie je 
poddusił, a gdy skończył mu się lizak, wypluł 
patyczek na podłogę i zaczął wrzeszczeć.

– Nie chcesz? Czego nie chcesz? – próbo-
wałam z nim dojść do ładu.

– Hau, hau, wrrr – wbiegł Raptus i urado-
wany awanturą zaczął szczekać.

– Cicho, podróbko psa! – krzyknęłam 
i tupnęłam nogą, ale to tylko zachęciło 
Raptusa do dalszego szczekania, urozma-
iconego podskokami. Muszę powiedzieć 
mamie, że nie zostanę już sama z kuzy-
nem. – Ulik, czego nie chcesz, powiedz mi 
natychmiast!

– Śliny – wykrztusił wreszcie – a ona się 
robi i robi! O tu, na dole! – pokazał mi spód 
języka.

– Zwariowałeś? A gdzie ma się robić? – 
próbowałam odgonić Raptusa od Znajdki 
Drugiej, która wylądowała na moim łóżku.

– Nigdzie! Chcę mieć niebieski język! 
Zawsze! – i wywalił jęzor na całą długość. 
Niebieski jęzor. – Kuba... tfu, tfu! – i nie do-
kończył, bo znów zajął się pozbywaniem 
śliny. Zupełnie nie rozumiem, jak mogłam 
kiedyś myśleć, że kuzynek to słodziaczek.

– Kuba! Kuba! – zawołałam. – Chodź tu-
taj! Co się dzieje z Ulikiem?

– A skąd mam wiedzieć? – brat wbiegł 
do mojego pokoju razem z Julką, która 
wyrzuciła Raptusa za drzwi (ratując w 
ostatnim momencie życie Znajdce Pierw-
szej, która naiwnie usiadła na krześle). 
– Co to znowu za kłótnia? Nie mogę się 

w spokoju bawić! – poskarżył się tonem 
dorosłego.

– Jak to: nic nie wiesz? A plucie? – zdzi-
wiłam się, podczas gdy Kubuś z szerokim 
uśmiechem oglądał plującego na mój 
chodniczek kuzyna.

– Plucie? Mama kupiła mu wczoraj far-
bujący lizak. A dzisiaj Ulik pytał mnie, czy 
niebieski język zostanie mu na zawsze. 
Powiedziałem mu, że ślina wymyje farbkę. 
Żeby się nie martwił.

– Ale ja nie chcę! łaa! – i Ulik rzucił się 
na ziemię, czyli na zapluty chodniczek i  – 
jak w jakimś filmie o strasznych dzieciach 
– zaczął walić w podłogę nogami i rękami. 
Podobno mi też się to zdarzało, ale to chy-
ba nieprawda, bo ja tego nie pamiętam.

– Chcesz taką farbkę, która się nie 
zmywa? – pochyliłam się nad kuzynem  
i krzyczałam mu do ucha, żeby mnie usłyszał.

 – Chcesz?
Wrzask natychmiast ucichł. Ulik pokazał 

czerwoną od krzyku buzię i spytał zupeł-
nie normalnym tonem:

– A masz taką?
– Mam. Mama ma, to znaczy ciocia. Ona 

ma takie farby, nazywają się olejne i nie zmy-
wają się od wody. Zrobię ci kilka niebieskich 
kropek na języku, tylko chodź szybko, póki 
ciocia nie wróciła jeszcze z zakupów – spie-
szyłam się, bo miałam dziwne przeczucie, że 
mama nie pochwaliłaby tego pomysłu.

Koło sztalug, na których stał obraz (ten 
który psy zrzuciły) z głową Bajki w makach, 
leżały tubki z farbami. Znalazłam niebieską, 
odkręciłam i moim małym pędzelkiem (nie 
chciałam brudzić pędzli mamy) zrobiłam 
kilka plamek na języku Ulika. Farbka była 
gęsta i nie chciała się początkowo trzymać 
mokrego języka, ale pomogłam sobie pal-
cem i jakoś się udało.

– No i jak? – zapytałam kuzyna. Powinien 
być w końcu zadowolony.

– A ja… się ją …zywa? – Ulik próbował 
się o coś spytać, ale nie domykał buzi i nie 
wiedziałam, o co mu chodzi. W końcu Julka 
przetłumaczyła: „pyta, jak się ją zmywa”.

– Ciocia zmywa farby czymś takim – 
wskazałam na buteleczkę, stojącą obok 
kolorowych szmatek. – Tu jest napisane: 
t– odkręciłam butelkę i powąchałam. – Fuj! 
Strasznie śmierdzi!

– Ja cę ją zyć. ła! – zaczął znowu Ulik, ale 
nie mógł krzyczeć tak głośno, jakby chciał. 
Przeszkadzał mu w tym wywalony jęzor.

– Poczekaj, nie wydzieraj się tak. Moż-
na bez terpentyny, wodą. Widziałam, jak 
mama domyła kiedyś pędzle wodą i my-
dłem, gdy skończyła się jej terpentyna,  
a tacie rozpuszczalnik.

I zaczęłyśmy razem z Julką myć Ulikowi 
język. Wodą i mydłem. Tylko nie powiedzia-
łam im, że mama te pędzle bez terpentyny 
okropnie długo czyściła.
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Przechodnie zatrzymywali się, żeby 
posłuchać i popatrzeć, a kierowcy sa-
mochodów zwalniali zaskoczeni. Dzie-
ła i obrazy wystawiono na sztalugach 
wzdłuż budynku. Płot udekorowany zo-
stał gałęziami z dojrzałymi czereśniami. 
Była to piękna i niespotykana zielono – 
czerwono – żółta dekoracja, którą moż-
na było…zjeść. 

 

Wiele osób na wernisażu Marii Jaś-
kiewicz zaskoczyła informacja, 

że jest ona jednym z kilku pozłotników  
w kraju, a także w Europie. W roku 1990 ra-
zem z Marianem Drobnym - pozłotnikiem 
z Krakowa została zaproszona do pracy w 
Petersburgu, do odnowienia i konserwacji 
kopuły barokowej cerkwi Wniebowstąpie-
nia Pańskiego (przy Newskim Prospekcie). 
Od czasu powstania cerkwi przed 250 laty 
nikt kopuły nie odnawiał. Polscy pozłotnicy 
zrobili to jako pierwsi.

Wernisaż w wyjątkowym, nowym mosińskim lokalu  „Agora”

Maria Jaśkiewicz

Lokal Agora w Mosinie

Rzeźba kobieta

Proszę zwrócić uwagę, że zapropono-
wano tą pracę Polakom, bo znano ich 
umiejętności i mistrzostwo w tym fachu… 
A teumiejętności to rzecz dzisiaj prawie nie-
spotykana i w dodatku objęta tajemnicą, 
której się strzeże.

 Piszę o tym na początku tego artykułu, 
bowiem wernisaż pani Marii,  odbył się w 
ostatnią sobotę czerwca, w lokalu    „Ago-
ra”,  w domu państwa Rembowskich w Mo-
sinie przy ul.  Leszczyńskiej 103.  Pomysło-
dawcami i twórcami  tego  wydarzenia  był 
energetyczny team- Marzena Rembowska  
i Piotr   Madej.   Wystawa     prezentowała 
prace, które powstały w ostatnim cza-
sie.  Przedstawiana sztuka Marii Jaśkiewicz 

ma charakter niespotykany. Można było 
na chwilę zatrzymać się w świecie sztuki, 
poczuć  i  obcować z nią  „na wyciągnięcie 
dłoni”.

Pani Jaśkiewicz odnawia wnętrza i me-
ble; rzeźbi, maluje i rysuje. Jest też mistrzem 
w dorabianiu i odnawianiu starych ram do 
obrazów, luster i innych dzieł.   Wykonuje 
prace artystyczne różnego rodzaju.

Lokal państwa Marzeny   Rembowskiej 
i  Piotra Madeja  (na zdjęciu) został  odno-
wiony  i zaaranżowany przez artystkę i sta-
nowi także wyjątek, jeśli chodzi o charakter 
wnętrz służących jako sale przyjęć okolicz-
nościowych. łącząc wygląd wnętrza lokalu 
oraz całego budynku i ogrodu z dobrą opi-
nią o firmie Rembowscy i Madej,  która  ser-
wuje wyśmienite dania, można śmiało po-
wiedzieć, że w Mosinie powstało naprawdę 
wyjątkowe miejsce.

  Już sam początek wernisażu wzbudził 
spore zainteresowanie, także przechod-
niów. Na scenie zbudowanej na tę okolicz-
ność przy wejściu do budynku, obok chod-
nika, w świetle zachodzącego słońca stanęli 
chórzyści Mosińskiego  Chóru Kościelnego 
im. Św. Cecylii - śpiewa w nim także Maria 
Jaśkiewicz - pod dyrekcją Leszka Marci-
niaka (członka zespołu Affabre Concinui ), 
i powitali gości kilkoma utworami, w tym 
Elvisa Presleya, w aranżacji Leszka Marci-
niaka,  uświetniając wernisaż.  Przechodnie 
zatrzymywali się, żeby posłuchać i popa-
trzeć, a kierowcy samochodów zwalniali 
zaskoczeni.

Dzieła i obrazy artystki wystawiono na 
sztalugach wzdłuż murów budynku. Płot 

udekorowany został gałęziami z dojrzałymi 
czereśniami (pomysł siostry Marii – Joanny 
Jareckiej). Była to piękna i niespotykana 
zielono – czerwono – żółta dekoracja, którą 
można było…zjeść.

W kolejnym punkcie spotkania wywiad 
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Wernisaż w wyjątkowym, nowym mosińskim lokalu  „Agora”

Lokal Agora w Mosinie

Ptak

Lokal Agora przy ul. Leszczyńskiej 103

Kącik z parą w kolorach

z Marią Jaśkiewicz, na scenie, przez mikro-
fony przeprowadził  Bartosz Grzechowiak, 
który okazał się specjalistą także w zamon-
towaniu pięknego oświetlenia wystawy  
i budynku oraz  bardzo dobrym nagłośnie-
niu (pierwszej jakości sprzętem) i w budo-
wie wspólnie z synem Marii – Jakubem Jaś-
kiewiczem nowoczesnej sceny.

Jako młody człowiek nie omieszkał za-
pytać artystkę o sposób odbioru jej sztuki 
przez młodzież. Odpowiedziała:

- Piękno nie ma ceny, podziwia się je i ob-
serwuje dla samego piękna i po to zostało 
stworzone. Myślę, że ani wiek nie ma tu nic 
do rzeczy, ani zainteresowania. Albo się ko-
muś coś podoba, albo nie. I na tym  polega 
sztuka, przynajmniej dla mnie. Do tego jed-
nak trzeba dojrzeć. Nie każdy to potrafi.

 - Jak wpływa na Pani sztukę nastrój?, 
pytał  Bartosz

- Kiedy jest mi źle, tworząc wyrażam 
smutek, kiedy natomiast jestem w eufo-
rii – tańczę… Sztuki się nie da oszukać, jej 
przekaz powinien wynikać z głębi duszy 
artysty,   być uczciwy, co odbiorca prze-
cież  potrafi doskonale wyczuć. Robię to, co 
czuję i jeżeli znajduję chętnych na taki ro-
dzaj twórczości, tym bardziej jestem szczę-
śliwa.

- Rutyna chyba Pani nie grozi – two-
rząc ramę do gotowego obrazu osiąga 
Pani efekt, jakby stanowiła ona jedność 
z treścią tego obrazu, a więc rama, ob-
raz, płaskorzeźba…

- Nie ma u mnie rutyny, zawsze robię coś 
innego. Kwintesencją moich prac jest nie-
powtarzalność i na to jest obecnie zapo-
trzebowanie. Wykonuję   wszystko ręcznie 
(płaskorzeźby, ramy) i nie jestem w stanie 
tego powtórzyć. Nie robię sztancy.

- Ile trzeba pracy, serca, czasu na taką 
sztukę?

- Zawsze mówię, że nie liczę godzin i lat…
Tak długo pracuję, aż stwierdzę, że kończę. 
Z tym, że za rok mogłabym coś poprawić… 
Tworzę w ekspresji. Bez zaangażowania - 
efektu nie będzie.

- Czy w Pani zawodzie – pozłotnika - są 
chętni do nauki? Ma Pani następcę?

- Ten zawód zanika, pozłacanie 
płatkami złota nie jest jak malowa-
nie pędzelkiem. Wymaga dużo cier-

pliwości i czynności, aby uzyskać 
efekt. Owszem, chciały uczyć się  
u mnie dziewczyny, ale nie mam  aż  tyle 
pracy. Kiedy zaczynałam było jej bardzo 
dużo, odnawialiśmy Zamek Królewski  
w Warszawie, to były  „kilometry”  złoceń, 
więc miałam możliwość nauczyć się tego 
zawodu. A teraz nie ma tak dużo obiek-
tów do złocenia, poza tym ten zawód 
trzeba kochać, ja go pokochałam i dzisiaj 
wykorzystuję w swoich pracach. Pozłot-
nictwo jest zawodem zanikającym i przez 
to niedocenianym. Były kiedyś pracow-
nie konserwacji zabytków, gdzie uczono 
młodych adeptów tej sztuki.  Myślę, że  te   
czasy już chyba nie wrócą.

 
- Pani dzieła są niepowtarzalne…
- Tak. Każde jest inne. Staram się jednak 

pokazać, że pozłotnictwo rozjaśnia też 
wnętrza, że można je zastosować wszędzie. 
Światło w złoceniach pięknie się załamu-
je. Teraz ten zawód po prostu uprawiam 
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inaczej, wykorzystując go w nowoczesnej 
sztuce.

- O zawodzie pozłotnika po raz pierw-
szy usłyszałem od Pani. Kiedy powie-
działem   o nim swojemu tacie musiał 
się zastanowić, czym taka osoba się 
zajmuje. 

- Generalnie jest to zawód konser-
watorski. Technika malarska, sztuka 
malarska – wykańczanie   powierzchni 
złotem,   polegająca na żmudnych przy-
gotowaniach podkładów, gruntowania, 

szlifowania i polerowania. Ale to nie jest 
złotnictwo. Jest to pozłacanie płatkami 
złota dużych powierzchni obiektów,  któ-
re sprawiają wrażenie, że są całe ze złota.  
A złocić można wszystko, na zewnątrz 
również, złoto z niczym nie reaguje; 
prócz  „wody królewskiej” Tylko ten metal 
jest tak szlachetny.

Pani Maria odpowiadała także na pytania 
gości. Mówiła o sposobie tworzenia płasko-
rzeźby, której początkiem jest rysunek.

- Dopiero kiedy mam już projekt   łączę 
obraz z rzeźbą, rozszerzam poprzez wypu-
kłości i faktury. To jest technika własna, sto-
suję   łączenie wielu technik, wykorzystuję 
różne materiały, tkaniny, papier, kleje natu-
ralne, kredę. Robię masy żywiczne i w tym 
rzeźbię. Potem je maluję, pozłacam, paty-
nuję, dostosowuję do wnętrza. łączę też 
rzeźbę z obrazem, obraz wychodzi jakby 
na drugą stronę. Odpowiednie podświetle-
nie  powoduje, że wypukłości płaskorzeźby 
dobrze się prezentują.

Na pytanie jak powstała koncepcja wnę-
trza lokalu państwa Rembowskich i Madej 
usłyszeliśmy:

- Państwo Piotr i Marzena zostawili mi 
całkowitą wolność w stworzeniu koncepcji. 
Kiedy w pomieszczeniu zobaczyłam   trzy 
łuki, stwierdziłam, że najbardziej  wpasuje 
się tutaj styl grecki. Inspiracją  były  podró-
że do Grecji gdzie zachwyciły mnie  błękity, 
biel, cienie, słońce w zenicie oraz  kawiaren-
ki. Pomyślałam, że jeśli mają tu odbywać się 
np. biesiady, to ten letni, grecki klimat sali 
bardzo będzie temu sprzyjał.

- Jak powstają pomysły?
- Muszę się czymś zainspirować, a inspiru-

je mnie wszystko - natura, człowiek, uczucia. 
Po prostu to, co mnie otacza jest inspiracją, 
trzeba tylko umieć  to dostrzegać.

Gdyby pokusić się o określenie rodzaju 
sztuki Marii Jaśkiewicz, można byłoby po-
wiedzieć, za definicją, że jest to „ruch prze-
strzenny, tzw. spacjalizm, trójwymiarowość, 
która kształtuje nową energię wibrującą. Że 
jest to świadomość istnienia ukrytych sił 
natury, jako promieni, elektronów wydoby-
wających się z obrazu. One wybuchają jak  
z fontanny. Jest to oderwanie od starej 
sztuki do nowej przestrzeni. Sztuka zapo-
wiadająca ruch cząstek i iskier w świetle. 
I wywinięcie -   estroflessione  - figrativo  -   
szczególna forma artystycznej ekspresji, 
która ma stworzyć przestrzenne rozsze-
rzenie w kierunku na zewnątrz, za pomo-
cą określonych środków technicznych. To 
forma sztuki zawieszona pomiędzy ma-
larstwem i rzeźbą. Załamuje światło, rzuca 
cień, daje  optyczne złudzenie”.

 
- Goście zapytali też o petersburską 

kopułę cerkwi, byli ciekawi tej pracy. 
- Pojechaliśmy tam, żeby wykonać to 

wielkie zadanie. Rosjanie, jak się to mówi, 
pracują przez „ruski rok”. Dlatego byli bar-
dzo zdziwieni, że my po pół roku zdjęliśmy 
już rusztowania, a kopuła na   wysokości 
50 metrów zaświeciła. Spełniłam się tam, 
sprawdziłam i wiele   jeszcze   nauczyłam. 
Dało mi to dużą satysfakcję. Takie złocenie 
starcza na 200 lat. Za czasów komunizmu, 
mieściło się   w tej cerkwi muzeum jakiegoś 
komunisty, byłam tam w roku 1990 – to już 
był czas pierestrojki.

 
- Czy złoto było w takich samych ma-

leńkich płatkach, jakich używa Pani do 
złocenia tutaj?

- Akurat Rosjanie wszystko mają większe, 
i tory i… listki złota do złocenia. Miały one 

10 na 10 cm, podczas gdy wszędzie mają 8 
na 8 cm.

Na temat złoceń w poznańskiej Katedrze 
i Farze artystka powiedziała:

- Zadziwiające dla mnie jest to, że dosta-
ję pracę, jaką sobie wymarzyłam. Pierw-
szą w Poznaniu była konserwacja złoceń 
w Katedrze. Jeździłam tam z mamą jako 
dziecko i byłam z Katedrą bardzo związana 
emocjonalnie. I dostałam pracę przy zło-
ceniach Nagrobka Górków, z okresu Rene-
sansu,  który jest wysoki na 7,5 metra i sze-
roki  na 4,5 m. Pracować w zabytkach klasy 
zerowej było moim marzeniem. Również w 
Farze Poznańskiej  odnawiałam  barokowe, 
drewniane, pozłacane rzeźby.

Ważnym momentem (bardzo ważnym) 
wernisażu był debiut 11 - letniej Anny Ko-
kocińskiej, która specjalnie dla p. Marii a 
swojej cioci dwa razy zaśpiewała piękną 
piosenkę. A potem przez dyrygenta chóru 
Leszka Marciniaka została zaproszona do… 
mosińskiego chóru.

Po degustacji wyśmienitych kanapek 
i ciast w sali greckiej, goście udali się ta-
necznym krokiem, w rytmie muzyki kraju 
Zorby do ogrodu, gdzie przy kolorowych 
lampionach biesiadowali w doskonałych 
nastrojach, przystrojeni w wieńce prawie 
laurowe…

 Elżbieta Bylczyńska
Agora, tel. 663 870 994
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Z Poznania Wojtek przywiózł kiedyś 
taką historię:

– Wiesz co, rozmawiałem dzisiaj z tym 
redaktorem, u którego mam praktykę.  
W końcu on urodził się w Poznaniu i z racji 
zawodu i wykształcenia zna bardzo wiele 
różnych historyjek i anegdot lokalnych. 
Dobrze, że kazałeś mi się zapytać. On 
twierdzi mianowicie, że to wszystko za-
częło się w międzywojniu, kapujesz, czyli 
wcale nie tak dawno. W tamtych czasach 
tak się mówiło w Poznaniu, czyli można 
śmiało powiedzieć, że powiedzenie „ele-
gant z Mosiny” było bardzo popularne,  
a już szczególnie w okolicach dworca ko-

lejowego. Jak z pociągu wychodził tłum 
ludzi, widzisz to, wtedy ponoć z daleka 
już było ich widać, mam na myśli nie ten 
tłum, ale elegantów. Samotne ich syl-
wetki wyróżniały się wyraźnie na tle tej 
różnorodnej masy podróżnych, bo oni 
pojawiali się zazwyczaj pojedynczo, lecz 
może przez to bardziej rzucali się w oczy. 
W czym jest rzecz! Otóż mieli ponoć ta-
kie charakterystyczne, duże wystające 
białe kołnierzyki przy koszulach i do tego 
obowiązkowo oczywiście też i mankie-
ty. Mówiło się na nich: „eleganci z Mosi-
ny przyjechali!”. Czy to rzeczywiście byli 
przyjezdni z Mosiny, tego nie wiem. Za-

pewne nie. Podejrzewam, że w pewnych 
kręgach prawdopodobnie na prowincji 
panowała taka moda, taki jak gdyby od-
świętny strój w sam raz na wyjazd do Po-
znania. W końcu jakieś święto to też było, 
jazda pociągiem, prawda?

Roman Czeski

6 czerwca w Poznaniu odbył się „Mię-
dzynarodowy Kongres dla Spo-

łecznego Panowania Chrystusa Króla”.  
Ta niecodzienna impreza, która miała miej-
sce w Centrum Wykładowym Politech-
niki Poznańskiej ściągnęła prelegentów  
z całej Europy, a także jednego mówcę zza 
oceanu. Wszystkim przyświecał jeden cel 
– umacnianie królowania Chrystusa we 
wszystkich instytucjach życia codzienne-
go i społecznego, by Jego imię cieszyło się 
należytym szacunkiem i nie było spychane 
tylko i wyłącznie do sfery prywatnej. Jed-
nym słowem – wcielenie w czyn wezwań 
papieża Piusa XI (swoją drogą, wielkiego 
przyjaciela Polski) z encykliki Quas primas 
z 1925 roku.

Był to czwarty z kolei Kongres organizo-
wany na terenie Polski. Warto zaznaczyć, 
że nawiązuje on do Kongresu z 1937 roku, 
który również odbył się na terenie Pozna-
nia. Frekwencja, biorąc pod uwagę, że było 
to sobotnie przedpołudnie, dopisała. Sala  
Politechniki Poznańskiej była mocno za-
pełniona. Oprócz wykładów można było 
skorzystać z bogatej oferty wartościowych 

Wyrzec się pychy rządów niesprawiedliwych

Kongres - aula

„Trzeba bowiem, ażeby królował”
lektur, możliwych do nabycia przy zor-
ganizowanych na okoliczność Kongresu 
stoiskach. Wydarzenie to uświetnił też ar-
tystyczny występ barda Macieja Wróblew-
skiego oraz poety Kazimierza Węgrzyna, 
karmiących publiczność liryką pobożną i 
patriotyczną.

Kongres otworzył swoim wystąpie-
niem arcybiskup Jan Paweł Lenga, który 
mówił o trudnej sytuacji wewnętrznej  
w Kościele. Następnie swoim mocnym 
wystąpieniem porwał publiczność ksiądz 
Tomasz Jochemczyk, który na co dzień 
posługuje we Włoszech. Nawoływał do 
przebudzenia i działania, napełniając serca 
zgromadzonych nadzieją i wolą walki i wska-
zując, jak wiele trzeba zrobić dla społeczne-
go panowania Chrystusa Króla. Podkreślił 
jeszcze, że pisana w 1925 roku encyklika Qu-
asi primas dzisiaj jest  bardziej aktualna, niż 
100 lat temu. Encyklika ta ustanawiała 
święto Chrystusa Króla i nawoływała do 
oddania publicznej Jemu czci. W swojej 
generalnej wymowie jest zdecydowanie 
antylaicka, obnażając absurd poglądu  
o zepchnięciu religii do strefy wyłącznie 
prywatnej. Okoliczności i data jej napisa-
nia nie były przypadkowe – to okres po 
okrutnej wojnie światowej umacniającego 
się totalitaryzmu sowieckiego oraz prze-
prowadzanej nieraz w sposób krwawy se-
kularyzacji. Encyklika ta była odpo-
wiedzią na tragiczne skutki rosnącej 
dekadencji świata Zachodu. 

Właśnie do tekstu tej encykliki, 
jak z resztą na poprzednich Kon-
gresach, najczęściej nawiązywali 
znakomici prelegenci. Z zagranicz-
nych gości wysłuchać można było 
jeszcze księdza Edmunda Naujoka-
itisa z Litwy, księdza Giovanni Pinna  

z Włoch, profesorów Roberto de Mattei 
z Włoch oraz Josepha Sladky ze Stanów 
Zjednoczonych. Wiele przybyłych czekało 
na wystąpienie Grzegorza Brauna, jednego 
z tegorocznych kandydatów w wyborach 
prezydenckich. Jak sam określił, wystąpił 
w roli praktyka polityki, dzieląc się swoimi 
doświadczeniami i wskazówkami do dzia-
łania. Braun nawoływał do oddolnej pracy 
organicznej, a nie czekaniu na odgórne 
reformy. Przestrzegał jednak, by równocze-
śnie nie przekreślać i nie odpuszczać walki 
o władzę centralną w opozycji do częstego 
błędu odcinania się od polityki, z powodu 
jej powszechnego zepsucia.

Osoby, które chciałyby wsłuchać się  
w budujące słowa prelegentów, mogą 
bez problemu odnaleźć nagrania wszyst-
kich kongresowych prelekcji w internecie. 
Zresztą, w dyskusjach internetowych doty-
czących Kongresu odnaleźć można opinie, 
które warto przytoczyć na sam koniec: „A ja 
jako ateista, i tak wolę Pana Brauna (...). Owa 
intronizacja Chrystusa, to nic innego jak to, 
że najwyższy władca kraju uznaje jego wyż-
szość i przy zaprzysiężeniu / koronacji klę-
ka, uznając nad sobą „władzę boską". Uzna-
jąc tą władzę szczerze – wyrzeka się pychy 
rządów niesprawiedliwych.

Wojciech Czeski
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Do tego, że warto mieć stronę inter-
netową dziś już chyba nikogo nie trze-
ba przekonywać. Witryna internetowa 
firmy, urzędu czy organizacji nawet 
jeśli nie stanowi źródła pozyskiwania 
klientów, pełni funkcję uwiarygadnia-
jącą. Trzeba ją mieć, to jest jasne.

 

Mniej oczywiste jest natomiast to, 
którą propozycję wybrać w gąsz-

czu ofert. Wiele firm kusi ceną, inne duży-
mi możliwościami, prawie wszystkie ofe-
rują strony w oparciu o CMS. 

Czy sam mogę zarządzać stroną internetową?

Co oznacza ten skrót? Jest to Content 
Management System, czyli system zarzą-
dzania treścią, który umożliwia użytkow-
nikowi samodzielną edycję własnej strony. 
To bardzo wygodne rozwiązanie. Zamiast 
zlecać firmie zewnętrznej zamieszczenie 
informacji o nowych godzinach otwarcia 
firmy lub nowościach w ofercie, można  
w dowolnym momencie samodzielnie 
wprowadzić zmiany. 

CMS to duża wygoda, ale też pułapka. Za-
nim wybierzemy wykonawcę strony i sys-
tem zarządzania treścią, trzeba rozważyć 
wiele kwestii. Wiele firm oferuje wykonanie 
strony internetowej w oparciu o autorskie 
systemy CMS. Dostępne są również roz-
wiązania w ramach wolnego i otwartego 
oprogramowania, czyli tzw. open source, 
takie jak Joomla czy Wordpress. Którą opcję 
wybrać? Decydując się na rozwiązanie 
utworzone przez daną firmę, musimy liczyć 
się z tym, że tylko ona zna je od podszewki. 
Z czym to się wiąże? Wszelkie aktualizacje, 
rozszerzenia i inne sprawy techniczne będą 
mogły być wykonane wyłącznie przez 
twórców systemu. Oznacza to wieloletnią 
współpracę z wykonawcą strony. Dopóki 
wszystko idzie jak z płatka, nie ma proble-
mu. Gorzej, gdy współpraca nie ułoży się 

pomyślnie, a ceny za wprowadzanie zmian 
zaczną niepokojąco rosnąć. Wtedy zmiana 
firmy może oznaczać konieczność utwo-
rzenia nowej strony. 

Jak wygląda kwestia systemów CMS  
w ramach open source? Joomla czy Word-
press są bezpłatne i dostępne dla każdego. 
Ale nie oznacza to, że każdy utworzy stronę 
internetową.  Bez umiejętności,  doświad-
czenia i wiedzy marketingowej nie uda 
się stworzyć nowoczesnej i funkcjonalnej 
strony. Na rynku  funkcjonuje wiele firm 
tworzących strony internetowe w oparciu  
o Joomla czy Wordpress. Jest to bardzo 
ważna informacja, ponieważ wybierając 
wykonawcę witryny internetowej mamy  
w przyszłości swobodę wyboru innej firmy, 
która może przeprowadzać aktualizacje 
strony. 

Obecnie w Polsce rosnącą popularność 
zyskuje CMS Joomla. Jest to „program” do 
tworzenia i obsługi stron internetowych, 
tworzony i rozwijany przez programistów 
wolontariuszy i społeczność na całym świe-
cie. Polska, Brazylia czy Stany Zjednoczone 
to tylko wybrane przykłady krajów, które 
mają swój udział w rozwoju Joomla. Projekt 
zyskuje coraz więcej zwolenników. W Pol-
sce organizowany jest co roku Joomla Day 
Poland – impreza, w trakcie której spotyka-
ją się programiści, deweloperzy oraz inne 
osoby pracujące na co dzień z CMS Joomla. 
To właśnie zaangażowani w projekt ludzie 
mają bezpośredni wpływ na rozwój syste-
mu i jego nowe funkcjonalności. 

Jakie ma to znaczenie dla przedsiębior-
cy czy urzędu potrzebującego strony in-
ternetowej? Ogromne. Przede wszystkim 
pewność, że projekt nie należy do prywat-
nej firmy, która może przestać go rozwi-
jać. Społeczność Joomla rozsiana jest po 
całym świecie. Jakiekolwiek wykryte wady 
systemu czy aktualizacje wprowadzane są 
jawnie i na bieżąco. Joomla podąża za świa-
towymi trendami i rozwojem technologii. 
Jest to pierwszy system wśród CMSów, któ-
ry wprowadził responsywność, czyli umoż-
liwił tworzenie stron dostosowujących się 
do urządzeń mobilnych. Twórcy Joomla 
kładą również ogromny nacisk na bezpie-
czeństwo witryn oferując szereg narzędzi 
zabezpieczających strony przed wirusa-
mi czy atakami hakerów. I kolejna, bardzo 
istotna kwestia – strony internetowe two-
rzone w CMS Joomla są bardzo dobrze 
dopracowane pod kątem pozycjonowania  
w bezpłatnych wynikach wyszukiwania 
Google. To wszystko czyni CMS Joomla 

bezpieczną i godną zaufania podstawą 
stron internetowych.

Obsługa witryny internetowej utworzo-
nej w oparciu o CMS Joomla nie jest trudna. 
Oczywiście, wymaga czasu, ale dość szybko 
staje się intuicyjna i nie sprawia kłopotów. 
Przejrzysty wygląd zaplecza, podział na 
artykuły i inne komponenty strony ułatwia-
jąporuszanie się po niej. Edytor treści przy-
pomina znane wszystkim edytory tekstu 
typu Open Office czy Word. Nie potrzebna 
jest znajomość kodu html. Można ustawić 
dostęp do zaplecza wybranym użytkowni-
kom przydzielając im odpowiednie upraw-
nienia, co sprawdza się w większych orga-
nizacjach czy urzędach. 

  
Prezentując CMS Joomla, nie sposób po-

minąć aspektów finansowych. Strony inter-
netowe tworzone są w Joomla w oparciu  
o tzw. szablony, czyli rozwiązania graficz-
ne, które dostosowywane są do specyfiki 
i potrzeb danej witryny. Ogromny wybór 
szablonów i szereg możliwości indywidu-
alizacji sprawiają, że nie uda się znaleźć 
dwóch identycznych stron internetowych 
utworzonych w Joomla. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu proces tworzenia strony trwa 
krócej i kosztuje mniej niż tworzenie strony 
„od zera”. Sam projekt graficzny jest kosz-
towną inwestycją, do tego doliczyć należy 
utworzenie witryny przez programistę. Jo-
omla pozwala na oszczędności rzędu na-
wet kilku tysięcy złotych.

Decydując się na stronę internetową 
warto poświęcić uwagę na wybór właści-
wego systemu. Czy warto wybrać Joomla? 
Prezydent Argentyny, Leonardo Di Caprio 
czy producent samochodów Peugeot 
(www.peugeot.com ) nie mieli wątpliwości 
– ich strony wykonane są w CMS Joomla. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten te-
mat: zadzwoń – 661448944 lub napisz –
kontakt@studioprzylesie.pl . 

Z nami zaczniesz od najlepszej STRONY 
WWW.studioprzylesie.pl
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Na kortach poznańskiego  AZS  od-
był się Ogólnopolski Turniej Kla-

syfikacyjny Juniorów  rangi Super Serri, 
w którym bardzo dobrze zaprezentował 
się  zawodnik Akademii Tenisowej  An-
gelique Kerber,  puszczykowianin  Prze-
mysław Michocki,  zwyciężając  w singlu 
i deblu. Podopieczny  trenera Wojciecha 
Gawlaka zaprezentował  bardzo solidny  
i  urozmaicony tenis, co  pozwoliło mu na 
odniesienie sukcesu. Wyniki w grze sin-
glowej:

Ćwierćfinał: 
Przemysław Michocki – Bartłomiej  Ma-

roszek (RKT Return Radom) 6/1, 6/1.
Półfinał:
Przemysław Michocki – Kornel  Kima-

szewski (TENIS PARK Kołobrzeg) 6/3, 6/2.
FINAŁ:
Przemysław Michocki – Marcin  Moraw-

ski (AZS łódź) 6/3, 6/3. 

 W grze deblowej Przemek zagrał  
w parze  z  reprezentantem (AZS łódź) 
Uladzimir Dorashem. W półfinale po-
konali parę Patryk Królik (WTS DeSki 

Przemysław Michocki  zwycięzcą 39. Turnieju Wojciecha Fibaka

W-wa) / Gregor Lainer (Legia Warszawa) 
6/1, 6/1, natomiast w finale  pokonali re-
prezentantów AZS P-ń Wojciech Adamek, 
Adam Kaczmarek 6/2, 6/3. Oprócz pucha-
rów i dyplomów nagrodą dla Przemka jest 

„dzika karta”  do eliminacji ATP Challenger  
w Poznaniu  w terminie 13.07-19.07. 2015 r. 
na kortach Parku Tenisowego  Olimpia. 

(wg) 
Brawo Przemek – tak trzymać

W sobotę 4 lipca na rynku panował wielki upał. 
Może dlatego nie było widać osób starszych 

i niepełnosprawnych, które przychodzą po zakupy 
w mniej gorące dni, także w ciągu  tygodnia. Jak 
zauważa handlarz z targowiska, mieszkańcy poru-
szający się na wózku muszą zjeżdżać szosą w kie-
runku straganów, razem z  samochodami, bo nikt  
o nich nie pomyślał, kiedy budowano górny parking. 
Nie ma dla nich w tym miejscu przejścia w postaci 
zjazdu, są tu jedynie schody. Inny sprzedawca wi-
duje chorych, jak zjeżdżają z chodnika na wózkach 
w stronę straganów. A tam są wysokie krawężniki  
z każdej strony rynku... Dla nas nie stanowią one 
problemu, ale dla ludzi niepełnosprawnych i star-
szych już tak. Pewnie te „udogodnienia” są powo-
dem, że niejednokrotnie wolą oni zostać w domu.

Handlarka, która pracuje na targowisku od 22 lat 
uważa, że dla tych ludzi wyjście czy wyjazd inwa-
lidzkim wózkiem na targowisko, oprócz zrobienia 
atrakcyjnych i świeżych zakupów, umożliwia także 
spędzenie wolnego czasu w ładne dni. Twierdzi, że 
to dobrze, że nie zamykają się w domach. Wczuwa 
się w ich sytuację i zwraca uwagę na to, że im bar-
dziej będą mieli utrudniony wjazd na targowisko, 
tym rzadziej wyjdą po zakupy, a w efekcie do ludzi. 
Dlaczego zabrakło empatii i nikt nie wziął ich pod 
uwagę, remontując rynek? Czy Miasto nie mogłoby 
im jakoś pomóc?

Justyna Bryske

Pomóżmy starszym i niepełnosprawnym mieszkańcom
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reklama

Skład Opału PKP Puszczykówko

„,,RAMPA®®
tel. 61 633 61 04
       602 554 258
       606 767 414

23 lata współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym SA
ceny odpowiadają jakości

kupując w ramPie sprawiasz sobie i górnikom dużo radości.

Szanuj obcego, kupuj u swojego.

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

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:
u Język angielski
u Język francuski / hiszpański
u Gimnastyka korekcyjna
u Taekwondo
u Taniec
u 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

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
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Świętojanki to święto obchodzone  
w najkrótszą noc w roku. Najważ-
niejsze obrzędy świętojańskiej nocy 
związane były z rozpalaniem ognia  
i zanurzaniem się w wodzie. Obchodzo-
ne w okresie letniego przesilenia było 
świętem jedności, połączenia ognia  
i wody, słońca i księżyca, mężczyzny  
i kobiety, urodzaju i płodności, miłości  
i radości, pełnym magii i wróżb. Inna 
nazwa tej wyjątkowej nocy to święto 
Kupały. 

Odpowiednie powitanie lata miało za-
pewnić pomyślność zbiorów, dobrą 

pogodę i obfitość plonów. Jednocześnie 
młode dziewczęta i chłopcy wróżyli so-
bie, co w miłości przyniesie im gorące lato. 
Świętojańskie obrzędy musiały zaczynać się 
przy ognisku. Jedno większe lub kilka ma-
łych ognisk  rozpalono ze świeżego drewna, 
nad brzegiem rzeki lub na szczycie wzgórza.  
Do najpopularniejszych zwyczajów tej 
nocy należy rzucanie wianków na wodę. 
Ich puszczanie to wróżba dla panien i ka-
walerów, ponieważ dotyczy zamążpój-
ścia i wyczekiwanej miłości.  W Noc Świę-
tojańską szukano kwiatu paproci, który 
miał znalazcy przynieść wielkie szczęście, 
mądrość i zdolność widzenia wszyst-
kich skarbów ukrytych w ziemi. Niebieski 
kwiat paproci zakwita raz w roku - właśnie  
w Noc Świętojańską. Znaleźć go może po-
dobno tylko człowiek odważny i prawy. 
Świętojański bukiet składał się najczęściej  
z siedmiu czarodziejskich roślin: bylicy, 

Zespół Teatralno-Muzyczny „Happy” z Żabinka  
przywitał lato obchodami Świętojańskimi

Malarz
i poeta
W czerwcu, w Galerii mosińskiej miało 

miejsce uroczyste wręczenie Nagrody 
Ekspresjonistycznej im. Tadeusza Micińskiego 
Feniks. Otrzymał ją prof. Jacek Strzelecki, znany 
artysta malarz mieszkający w Mosinie. Nagrodę 
wręczył prezes Bydgosko-Toruńskiego Oddziału 
Związku Literatów Polskich – Tomasz Lebioda. 
Spotkanie w ramach Salonu Poetyckiego po-
prowadziła, jak zazwyczaj Kalina Izabella Zioła. 
Profesor, okazuje się, jest także poetą i pisa-
rzem. Zgromadzeni goście mieli okazję wysłu-
chać fragmentów jego twórczości.                (red.)

rosiczki, szałwi, łopianu, ruty, dziewanny  
i dziurawca. Miały one odstraszać złe duchy, 
chronić przed chorobą i gwarantować do-
bre zamążpójście. 

Wianki, które uplotły dziewczyny z zespo-
łu „Happy” wykonane zostały z ziół i kwiatów  

z pobliskich łąk  Żabinka. Atmosferę tego 
święta umożliwiła nam Sołtys wsi Baranów-
ko - Maria Błaszyk, której serdecznie dzięku-
jemy. 

Anna Łuczak z Zespołem
Teatralno-Muzycznym „Happy”
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Firma Gawroński Sp. z o. o.
Zatrudni pracowników na stanowiska:

 MagaZynierów z uprawnieniami na wózki widłowe
  pracowniKów produKcyJnych
 spawacZy Mig – nie wymagane doświadczenie
 freZera
 toKarZa

Aplikacje prosimy składać na adres firmy:
Gawroński Sp. z o. o. - ul. Podwale 1, 63-100 Śrem

bądź na adres e-mail:
biuro@firma-gawronski.pl

Grupa HDS Polska Sp. z o.o. 
poszukuje osoby na stanowisko:

AJENT SKLEPU PRASOWEGO
w Puszczykowie

Od Kandydatów na Ajentów oczekujemy:
Prowadzenia działalności gospodarczej

lub gotowości do jej założenia.
Gotowości do pracy w oparciu

o standardy funkcjonujące w sieci HDS Polska.
Nastawienie na Klienta.

Umiejętność obsługi komputera.
Wykształcenia minimum średniego.

Dodatkowym atutem
będzie doświadczenie w pracy w handlu.

Oferujemy:
u  Odpowiedzialną i pełną wyzwań współpracę

z siecią o wysokich standardach.
u  Profesjonalne szkolenia przygotowujące

do prowadzenia działalności.
u Lokal z pełnym wyposażeniem.
u Działania promocyjne.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi

na wybrane oferty.
CV proszę wysyłać na adres:

lukkaz@hds.pl

reklama

Zatrudnię
PłytkarZy i murarZy

z Mosiny i okolic
(z możliwością poprowadzenia budowy)

Mile widziani pracownicy, 
którzy posiadają

umiejętności wykonywania
obydwu zawodów

Kontakt:
tel. 607 819 983
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Sukcesy Kacpra Balcerka-Kałka w VI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich

– życie Polaków w latach 1914–1989 
Kacper zdobył i miejsce na etapie wojewódzkim

i został fi nalistą etapu ogólnopolskiego 
Z wielką radością informuję, że uczeń naszej szkoły, Kacper Balcerek- Kałek, 

został fi nalistą  ogólnopolskiego konkursu o tematyce historycznej. Praca Kacpra 
uzyskała pierwsze miejsce na etapie wojewódzkim. Komisja spośród kilkudziesię-
ciu prac  wyłoniła trzy, które zostały zakwalifi kowane na etap ogólnopolski i tym 

samym uzyskały tytuł fi nalisty konkursu ogólnopolskiego.
Praca Kacpra uzyskała najwyższą ilość punktów.

Opieka merytoryczna pracy - Beata Buchwald

Stało się już tradycją, że w ostatnią niedzielę miesiąca 
czerwca Mosina staje się rowerową „stolicą” Polski. Tak było 
również i w tym roku. Ponad 600 rowerzystów z różnych za-
kątków kraju zjechało do Mosiny, aby wziąć udział w Mosi-
na MTB Maraton 2015.

Impreza przyciągnęła zarówno zawodowców, jak i ama-
torów - pasjonatów jazdy na rowerze. Do pokonania za-

wodnicy mieli dwa dystanse: MINI - 27 km i MEGA 54 km. 
Trasa przebiegała po malowniczych terenach Wielkopolskie-
go Parku Narodowego. Imprezę rozpoczął start honorowy 
z Polany Pożegowskiej w Mosinie, gdzie po 400 m podążania za sa-
mochodem pilotującym i ostrym skręcie w lewo rozpoczął się start 

ostry. Stromy podjazd ul. Pożegowską był nie lada wyzwaniem dla 
uczestników i miał za zadanie rozciągnąć stawkę. Rowerzyści mieli 
do przemierzenia  trasę, która w większości prowadziła lasami, po 
podłożu głównie szutrowym z dodatkami piasku. Wymagała jed-
nak odpowiedniego przygotowania i umiejętności, szczególnie 
zdobycie tzw. Janosika wiązało się ze sporym wysiłkiem.

Pierwsi zawodnicy pojawili się na mecie po niecałej godzinie. 
Zmęczeni, ale zadowoleni. Po posiłku regeneracyjnym miały 
miejsce dekoracje i losowanie nagród. Organizatorem imprezy 
był GOGOLMTB, a partnerami Gmina Mosina, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Mosinie oraz Powiat Poznański. Dziękujemy wszyst-
kim za aktywne uczestnictwo oraz wspaniałą sportową atmos-
ferę. Do zobaczenia za rok!                                                                (gci)

Mosina MTB Maraton 2015 przyciągnął rowerzystów z całej Polski

W sobotę 20 czerwca b.r. na terenie  spichlerza Majątku Ro-
galin odbyła się uroczystość z okazji 15-lecia powstania 

koła nr 3 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Rogalinie. Przewodnicząca, zarząd oraz członkowie zadali 
sobie wiele trudu i zaangażowania przy organizacji imprezy. 
Wspaniale przygotowane przyjęcie oraz artystyczne występy 
zbudowały wesoły nastrój i niepowtarzalną atmosferę.

(M. Rogalin)

Uroczystość
w spichlerzu

AGENCJA
PZU

UBEZPIECZENIA:
u komunikacyjne u majątkowe

u domy u mieszkania u fi rmy 
u rolne u 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
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Biorę do ręki czerwcowy numer lokalnej, bezpłatnej gazety. Na 
pierwszej stronie właściciele spółek Medicomplex i Allmedica pi-

szą na temat prowadzonej przez siebie przychodni przy ul. Dworcowej 
3 w Mosinie. W artykule napisanym przez właścicieli czytam, że „nie ma 

mowy o przenosinach jednostki i zmianie miejsca świadczenia usług dla 
pacjentów", że budynek przy ul. Dworcowej 3 nie stoi pusty, a po „rene-
gocjacji umowy" spółka utworzy w nim cztery poradnie specjalistyczne.

Czytam dalej gazetę. Na kolejnej stronie pani Małgorzata Kaptur 
(przewodnicząca Rady Miejskiej Mosiny) wymienia w wywiadzie bie-
żące, najważniejsze sprawy dla Miasta. Mówi dziennikarzowi, że „kolej-
nym wyzwaniem, przed którym stoimy jest zagospodarowanie budyn-
ku przychodni zdrowia na ulicy Dworcowej 3. Pojawiła się propozycja, 
aby przenieść w to miejsce urząd gminy". 

Właściciele spółek twierdzą więc co innego niż przewodnicząca Rady 
Miejskiej. Ci pierwsi informują, że w budynku przy ul. Dworcowej 3 jest i 
będzie przychodnia, a z kolei Miasto zastanawia się nad zagospodaro-
waniem tego samego budynku.

To przychodnia czy urząd gminy? Kto zajmie budynek przy ul. Dwor-
cowej 3? Kto mówi prawdę: właściciele spółek czy Miasto? Pytania te od 
kilkunastu dni chodzą mi po głowie... . Zastanawia mnie też to, jaka była 
intencja redaktora gazety, który opublikował wykluczające się wzajem-
nie informacje? I dlaczego wpuszcza w maliny swojego Czytelnika? 

Mieszkanka Mosiny

Niemałe zamieszanie w Mosinie wy-
wołała informacja o tym, że burmistrz 
zrezygnował z budowy ulic na osiedlu 
Czarnokurz, pomimo dotacji od pań-
stwa w wysokości 3 milionów złotych. 
Oburzeni tym mieszkańcy osiedla wy-
stąpili w czerwcu na sesji Rady Miej-
skiej z zapytaniem, dlaczego drogi  
w ich dzielnicy nie będą budowane, na 
co czekają od wielu lat. 

Na ten temat poznański Telskop 
wyemitował informację z udziałem 
radnej Jolanty Szymczak. Władze Mo-
siny uznały ten fakt za publikację nie-
rzetelną. Sprostowanie do Teleskopu 
wystosował również Wielkopolski 
Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Poni-
żej przedstawiamy pisma, z których 
czytelnik będzie mógł sam wyciągnąć 
wnioski…

O komentarz poprosiliśmy na koniec 
burmistrza Mosiny.

Wojewoda NIE przeznaczył 
3.000.000 zł – oświadczenie burmi-
strza Mosiny po emisji programu pt. 
„Zmarnowana szansa” w Telskopie.

 
W związku z  informacją, jaka pojawiła 

się w programie telewizyjnym „Teleskop” 
wyemitowanym 19 czerwca br. na an-
tenie TVP Poznań wyjaśniamy, że Wo-
jewoda Wielkopolski pismem z  dnia 
8 czerwca br. zaproponował Gminie 

Kiedy Gmina wybuduje drogi na Czarnokurzu?

Mosina 82.001,00 zł, a nie jak podano 
3.000.000,00 zł dotacji na realizację za-
dania: „Budowa   ulic Czarnokurz, F. Cho-
pina, Świerkowej w  Mosinie, łączących 
drogi wojewódzkie nr 431 i 430”, z możli-
wością zwiększenia ilości środków.

Gmina miała cztery dni na podję-
cie decyzji o  rozpoczęciu inwestycji, 
która powinna zakończyć się w  ciągu  
3 miesięcy. Dla porównania, podobną 
co do zakresu prac inwestycję – budowę  
ul. Gałczyńskiego w  roku 2014 – zreali-
zowano w  czasie 6 miesięcy. Umowa 
miałaby być zawarta na całość inwestycji,  
a  zmiana tej umowy zmniejszająca zakres 
prac, zgodnie z  pkt. 12.2 Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
(tzw. „schetynówki”), możliwa byłaby tyl-
ko w przypadku obawy nie zakończenia 
realizacji w roku, z przyczyn niezależnych 
od Gminy (np. kataklizm pogodowy, upa-
dłość firmy wykonującej prace).

Wobec zagwarantowania przez Woje-
wodę jedynie 82.001,00 zł i  ryzykowne-
go czasu na wykonanie inwestycji, Gmi-
na wycofała się z  realizacji tego zadania 
w  ramach zgłoszonego projektu. Będzie 
je wykonywać z  własnych środków, 
w dłuższym terminie.

 
Wyjaśnienie ws. Mosiny przesła-

ne do Teleskopu przez Wielkopol-
ski Urząd Wojewódzki.

Szanowny Pan
Redaktor
Bartłomiej Pomianowski
TVP Poznań

W związku z zapytaniem dotyczącym 
informacji pt. „Zmarnowana szansa”, któ-
ra pojawiła się w programie telewizyjnym 
„Teleskop”, wyemitowanym 19 czerwca 
br. na antenie TVP Poznań, uprzejmie 

Kto mówi prawdę: właściciele spółek czy Miasto?
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informuję, że 8 czerwca 2015 roku Woje-
woda Wielkopolski skierował do Burmi-
strza Gminy Mosina pismo informujące 
o oszczędnościach finansowych, które 
pojawiły się w zadaniach objętych dota-
cjami państwa w ramach „Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych   
Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - 
Rozwój”.

W związku ze złożeniem przez Gmi-
nę Mosina wniosku o dofinansowanie 
zadania pn.: Budowa ulic Czarnokurz, 
F. Chopina, Świerkowej, łączących dro-
gi wojewódzkie nr 431 i 430, pojawi-
ła się możliwość przyznania dotacji  
z oszczędności na skutek niższych kwot 
uzyskanych w przetargach przez gminy 
realizujące Program. Proponowana kwo-
ta dotacji, 82  001,00 zł nie była kwotą 
ostateczną, a stanowiła jedynie wartość 
pierwszych oszczędności poprzetargo-
wych, które mogły ulec zwiększeniu do 
poziomu wnioskowanej przez gminę do-
tacji, tj. 2.999 400,00 zł.

Wyjaśnienia te zostały przekazane rów-
nież telefonicznie pracownikowi gminy, 
z jednoczesną informacją o przygotowa-
niu kolejnych środków z oszczędności 
poprzetargowych. Doświadczenia reali-
zowanego od 2008 roku Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 

którego gmina Mosina jest wiodącym 
beneficjentem, wskazują na możliwość 
uzyskania znaczących oszczędności po-
przetargowych, dających możliwość do-
finansowania budowy lub modernizacji 
dróg lokalnych nie ujętych na liście za-
kwalifikowanych wniosków NPPDL.

W sumie, podczas tegorocznej edycji,  
z dotychczas zgromadzonych około 5 mi-
lionów zł oszczędności poprzetargowych 
może powstać dodatkowo 8 inwestycji 
realizowanych przez gminy i powiaty. 
Skala oszczędności wygenerowanych 
do końca roku będzie większa a Woje-
woda Wielkopolski, zgodnie z założenia-
mi rządowego programu, będzie mógł 
dofinansować realizowane inwestycje, 
znajdujące się na dalszych miejscach 
rankingowych (do 50 proc. kosztów kwa-
lifikowanych określonych we wnioskach 
aplikacyjnych).

Należy nadmienić, że wskazany w pi-
śmie kierowanym do gminy termin po-
twierdzenia realizacji zadania mógł zo-
stać na uzasadniony wniosek wydłużony, 
a termin zakończenia prac nie wskazywał 
3 miesięcy, a został określony na 30 listo-
pada br. 

Anna Czuchra
Wielkopolski Urząd Wojewódzki  

w Poznaniu

Odpowiedź burmistrza Mosiny

Kwestia odpowiedzialności

Mieliśmy świadomość, iż wycofanie się 
z programu tzw. „schetynówki”, w ramach 
którego miały być wybudowane ulice 
Czarnokurz, Chopina i Świerkowa wzbu-
dzi pytania, czy nawet kontrowersje. 
Zwłaszcza mieszkańcy wymienionych 
ulic mogą czuć się zawiedzeni. Trudno 
nam było podjąć tą decyzję. 

Kierowaliśmy się jednak odpowiedzial-
nością za budżet całej gminy. Wojewoda 
zaproponował gminie 82.001 zł z możli-
wością zwiększenia ilości środków. Nie 
wiedzieliśmy jednak, kiedy i o ile zwięk-
szy. Musielibyśmy zadłużyć gminę na ok. 
6.000.000 zł (tyle kosztowałoby wybudo-
wanie ulic), aby rozpocząć inwestycję.  

Po rozstrzygnięciu przetargu mieli-
byśmy tylko 3 miesiące na realizację in-
westycji. W tym czasie nie zdążylibyśmy 
tego wykonać i nie moglibyśmy uzyskać 
dofinansowania. Dlatego wycofaliśmy się 
z tego zadania w ramach „schetynówki”.

Będziemy je realizować sukcesywnie  
w własnych środków. Odpowiedzialnie.

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Nowa mosińska naleśnikarnia mie-
ści się w pobliżu Rynku przy ul. Sło-
wackiego 18. Pani Ania  ma dzisiaj 
na sobie bluzkę z tygrysem, spodnie  
i tenisówki. Przyszła do pracy o 8 rano. 
Gotuje, smaży, wypróbowuje nowe 
przyprawy, wciąż udoskonala skład 
potraw. Lokal otwiera o godzinie 11, 
siada przy stoliku i czeka. Jest rodowi-
tą mosinianką. 

- Dziesięć lat siedziałam w domu 
z dziećmi, w końcu trzeba było 

iść do ludzi. W kwietniu ub. roku pojecha-
łam na szkolenie do poznańskiej Barki. 
Słuchałam wykładów o tym, jak rozpo-
cząć działalność, zagadnień z prawa, księ-
gowości, planowania biznesu, opowiada. 
- Na koniec szkolenia przyszedł pomysł 
otworzenia naleśnikarni, bo w Mosinie 
nie ma żadnego baru nabiałowego. Za 

Czułam stres, że aż ciasto naleśnikowe kuliło mi się na patelni
Zmienić swoje życie z ubogiego na normalne...

pieniądze unijne kupiliśmy elektryczne 
patelnie (na 40 centymetrowego naleśni-
ka). Pierwszego dnia  przyszło mnóstwo 
klientów. Do roboty były cztery ręce,  
a doradców i pomysłów pięćset. Czułam 
stres, że aż ciasto naleśnikowe kuliło mi 
się na patelni... Dużo towaru poszło do 
kubła. Jeżeli miałabym raz jeszcze w to 
wejść, nie podjęłabym się. Choć pracy 
się nie boję, bo w domu kładłam płytki, 
tynkowałam, murowałam, zakładałam 
kasetony. 

Początki naleśnikarni „Mosinianka”
Pytam o remont lokalu. - Jak ja sobie 

przypomnę te wszystkie rzeczy…! – wy-
krzykuje pani Ania. – Na balkonie u góry 
wisiał baner z informacją o wynajmie. 
Nawiązaliśmy więc współpracę z właści-
cielką, to była nasza znajoma i  dużo za 
lokal nie chciała. To znaczy płacimy cenę 
wysoką, ale nie najwyższą. Przez trzy mie-
siące trwania remontu byliśmy tu dzień 
w dzień, po 12-15 godzin. Trzeba było 
szafę rozwalić, obmyśleć, jak to ma być. 
Podłogę w cztery osoby szorowaliśmy po 
remoncie – tak pracownicy firmy malo-
wali… 
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Naleśnikarnia „Mosinianka" jest 

spółdzielnią socjalną. 
- Jak ludzie słyszą nazwę „spółdzielnia 

socjalna" (pani Ania zakłada długi far-
tuch, za kolana) - to myślą: „niezłe z nich 
egzemplarze". A my tak jak wszystkie 
firmy musimy zapracować na opłaty, ZU-
S-y, wynajem, podatki czy towarowanie. 
Mamy unijne dofinansowanie na remont, 
ale początkującej firmie nikt nie wykona 
remontu „na przelew". A mogliśmy zapła-
cić za remont tylko w ten sposób. Znaleź-
liśmy przedsiębiorstwo, które zgodziło 
się na taką formę zapłaty. Przez ten czas 
nauczyłam się, że osoba, której można 
zaufać jest jak kropla w morzu. Liczę na-
tomiast na klientów, że przyjdą. Chcemy 
zarabiać pieniądze po to, żeby zmienić 
swoje życie z ubogiego na normalne. 

Na naleśniki przyjeżdżają rowerzyści  
z Puszczykowa

Na początku ludzie stali w kolejkach 
po naleśniki. - Ruch jest wtedy, kiedy 
odbywają się występy na rynku w Mosi-
nie – mówi pani Ania - A mam wrażenie, 
że Mosina ostatnio ucichła... Sama mam 
trójkę dzieci i widzę, że brakuje tu orga-
nizacji, które zapraszałyby najmłodszych 
na bezpłatne imprezy. Mamy jednak sta-
łych klientów, którzy przychodzą dwa 
razy w tygodniu, na przykład urzędni-
ków. Nawet z Puszczykowa przyjeżdżają 
ludzie rowerami na naleśniki.

Przy ścianie  stoją krzesełka dla dzieci 
i stolik. Wchodzą pierwsi klienci w piąt-
kowy poranek. Pani Ania podaje zza lady 
menu: naleśniki wytrawne, wegetariań-
skie, słodkie i „dla dzieci”. Ceny wahają się 
od 5 do 14 zł. Idzie do kuchni, wyciąga 
rękę z tradycyjną patelnią.

Smaży naleśniki do ostatniego klien-
ta, przeważnie do godziny 20, od ponie-
działku do niedzieli. – Raz dzwoni pan,  
a byłam w połowie drogi do domu. Pyta, 
czy może zamówić naleśnika i przyjść  
o wpół do dziewiątej wieczorem. To ja mu 
odpowiadam, że się cofnę i usmażę tego 
naleśnika. Cofnęłabym się, - mówi, - bo to 
jest klient.

Prezes o „Mosiniance”
Pan Wojciech przychodzi z paczką kawy 

z okolicznego sklepiku. - Jak zabraknie 
towaru w naleśnikarni to my ich wspo-
magamy, a oni potem nas – mówi. Ma 62 
lata, jasne bujne włosy, jest w koszuli, ka-
mizelce i materiałowych spodniach. Myje 
naczynia przy ladzie, a potem siada, opie-
ra łokieć o krzesło i opowiada cichym gło-
sem. – Trzydzieści lat pracowałem jako 
elektryk w Ośrodku Badawczo Rozwo-
jowym Drobiarstwa w Zakrzewie. Zwol-
nili mnie po odcięciu dotacji na badania  
w ośrodku. Ludzi w moim wieku nikt nie 
przyjmował do pracy. 

Pan Wojtek

Panim Ania
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OGŁOSZENIA DROBNE

Klasyka spotyka jazz” – to hasło, któ-
re towarzyszy inauguracji festiwalu. To 
także trafne określenie kierunku ar-
tystycznego całej tegorocznej edycji.  
W programie ósmej odsłony Akademii 
Gitary znajdziemy bowiem połączenie 
jazzowej improwizacji   z klasycznym 
brzmieniem sześciu strun.

Gwiazdą festiwalu będzie Richard 
Galliano, wybitny akordeonista, 

który jako pierwszy nadał swojemu  in-
strumentowi jazzowy charakter. Zoba-
czymy go na scenie razem z łukaszem 
Kuropaczewskim i Krzesimirem Dębskim 
dwukrotnie – 14 sierpnia w Gnieźnie  
i następnego dnia w Poznaniu. Tydzień 
później czeka nas kolejne wielkie wyda-
rzenie – koncert jednego z najlepszych 
gitarzystów flamenco na świecie, Gerar-
do Núñeza. On także z powodzeniem 
czerpie inspiracje z jazzu.

Nie zapominamy oczywiście o najbar-
dziej utalentowanych muzykach kla-
sycznych, których Akademia Gitary gości 

każdego roku. W gronie tegorocznych ar-
tystów znaleźli się m.in.: Petrit Çeku, Ad-
riano Del Sal, Krzysztof Meisinger, Tomasz 
Zawierucha, Duo Arpeggione. Akademia 
Gitary wspiera także wirtuozów z naj-
młodszego pokolenia. Na wielkopolskich 
scenach będzie można usłyszeć między 
innymi Woch & Guzik Duo czy Erlendis 
Quartet.

Ostatni tydzień festiwalu to mocno 
jazzowy akcent. W Poznaniu i Jarocinie 
czekają nas koncerty Marka Napiórkow-
skiego i jego sekstetu. Pełne pozytywnej 
energii będą także koncerty docenio-
nego na świecie Atom String Quartet. 
Akademia Gitary łączy w tym roku jazz  
z działaniami charytatywnymi. 5 września 
na Charytatywnym wieczorze jazzowym 
wystąpi zespół Elmar Brass, a dochód  
z tego koncertu zostanie przekazany na 
rzecz Stowarzyszenia Nasze Serce i Fun-
dacji Niesiemy Nadzieję.

Festiwal to także wydarzenia dla naj-
młodszych fanów gitary oraz seniorów. 
www.akademiagitary.pl

Ósma odsłona Akademii Gitary

Stowarzyszenie Nowoczesna Rzecz-
pospolita Mosinska   zaprawsza   do 
swojego stoiska    podczas imprezy 
plenerowej „Szeroko na Wąskiej” 9 
sierpnia 2015 r., aby kolejny raz wy-
mienić się książką.

KUPIę małe mieszkanie może byc do re-
montu, okolice Lubonia, Puszczykowa, Mo-
siny. Tel. 603 460 689, dzwonić wieczorem.

MIESZKANIE dwupokojowe, kuchnia, ła-
zienka, nowe do wynajęcia. Puszczykowo 
Rynek, II piętro. Tel. 603 079 000.

Chodziłem wtedy do Klubu Integracji 
Społecznej w Mosinie. Odebrałem wia-
domość telefoniczną, dowiedziałem się  
o spotkaniu z przedstawicielami: Barki, Po-
wiatowego Urzędu Pracy, urzędu gminy 
i poszedłem do ośrodka kultury. Z cieka-
wości. Było osiemdziesiąt osób. Jednakże 
po przedstawieniu „całej sprawy” zosta-
ło około dwudziestu. Z biegiem czasu 
- siedmioro. A z tych siedmiu wykruszyła 
się jedna. Większość zdała sobie sprawę, 
że nikt nie da im pieniędzy albo gotowej 
pracy. To nie taki proste. W Barce powie-
dzieli nam od razu: nie myślcie, że to tak 
łatwo pójdzie. Naleśnikarnię założyliśmy 
w sześć osób. W KRS-ie musiały być zare-
jestrowane dwie osoby odpowiedzialne 
za organizację firmy, zostałem prezesem. 
Tytuł nic jednak nie daje, bo odpowie-
dzialni za spółdzielnię są jej członkowie. 
Jednego z nich wykluczyłem, bo osoba ta 
chciała być figurantem. Wolę przyjąć na 
jej miejsce członka, który się zreflektuje  
i coś zrobi, posprząta, pomoże. Składa-
my wspólnie do garnka, z którego czer-
piemy razem. Opiekunka z Barki, która 
ma też swoją własną spółdzielnię, pew-
ne sprawy nam ułatwiała. Nadal jednak 
borykamy się z pismami – słyszymy, że 

to zmienił się przepis, to druki, to pismo 
ma być na komputerze, a nie odręczne.  
W pierwszym miesiącu wyszliśmy na 
zero. Założyłem, że przez dwa kolejne 
też nie będziemy pracowali za pieniądze, 
choć próbować trzeba. Szukamy księgo-
wej. Decyzję o jej zatrudnieniu podejmie-
my wszyscy, bo pieniądze są wspólne. 

„Namaluję czerwonego kwiatka”
- Po pierwszym dniu pracy czułem 

strach. Zdałem sobie sprawę, że gastro-
nomia nie jest przyjemną gałęzią, i że na-
wet taki drobiazg jak afisz kosztuje. Jed-
nak jak ktoś pyta jak „idzie”, odpowiadam, 
że „idzie”; bo wierzę, że to się rozkręci. 

Nie muszę wcześnie przychodzić do 
naleśnikarni, ale jestem tu od godziny 8. 
Na spokojnie sprzątam, podliczam, pro-
wadzę rejestr urządzeń. Czasem ludzie 
pytają: „po co tam siedzisz?”. Odpowia-

dam, że muszę być na miejscu – w razie 
czego. Nie narzekam, że tu siedzę. Wczo-
raj do naleśnikarni na rowerze przyjechał 
turysta z Poznania. Zjadł zadowolony, 
ulotki mu daliśmy. Rozdawałem je też 
mieszkańcom bloków. 

Kiedy wychodzą klienci, robi się cicho. 
Pani Ania wyciera stół. Pytam o to, jakie 
warunki musieli spełnić, aby założyć spół-
dzielnię socjalną. – …. Być bezrobotnym, 
zagrożonym wykluczeniem społecz-
nym… - wymienia pan Wojciech. 

- Wykluczenie? – przerywa pani Ania 
- Nie lubię tego słowa. Czuję się wtedy, 
jakbym była kobietą, która idzie pić al-
kohol nad rzekę. Kiedyś wezmę pędzelek  
i na szyldzie naleśnikarni na wyrazie 
„spółdzielnia socjalna” namaluję czerwo-
nego kwiatka…

Justyna Bryske
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W piątek 22 maja, drugi raz zawitałem do Mosiny, miasta zacnych 
i poczciwych ludzi, jak mawiał o nim jej znamienity poeta Win-

centy Różański. Przez dwa dni zajmowałem się gromadzeniem materiału 
do filmu dokumentalnego, który opiewał będzie jego dzieciństwo. Poeta, 
miejsca w których żył lub przebywał, zawsze kojarzył z ludźmi, stąd też  
w przygotowywanym materiale będą o nim opowiadać mieszkańcy tego 
miasteczka. Każdy zapamiętał go inaczej, choć pojawiają się epizody, któ-
re się powtarzają potwierdzając prawdziwość przekazu. Często widziany 
był jako samotnik wędrujący do pobliskiego Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego gdzie wśród natury kształtował swoją wrażliwość na otaczający 
go świat. Dlatego moja obecna wizyta skupiała się głównie na filmowa-
niu miasta i widoków jakie się rozciągają wokół niego. Wincenty Różański 
może niewiele zapamiętał z wojny i okupacji, ale odcisnęła ona znaczące 
piętno w jego życiu, dlatego pragnę pokazać część historii Mosiny przy po-
mocy starych fotografii, które będą przeplatać się z obecnym wizerunkiem 
miasta. Tak wielu ludzi pamiętających „Witka” umarło, a i miejsca w których 
przebywał przestały istnieć, jak chociażby kino do którego często chadzał 
i potem w dorosłym życiu często wspominał. Mało kto wie, ale był on wiel-
kim znawcą starego kina.

Na plebani u proboszcza Majki
Początek pierwszego dnia rozpocząłem od wizyty u ks. proboszcza 

Edwarda Majki. Opowiedział on przed kamerą o ks. kan. Romanie Hilde-
brandzie, u którego boku młody poeta służył jako ministrant i wraz z całą 
swoją rodziną pomagał przy odbudowie zniszczonego kościoła. Miałem 
też możliwość wejścia na wieżę kościelną i sfilmowania panoramy miasta. 
Zarejestrowałem też sam kościół z zewnątrz i od środka. 

Przed południem odwiedziłem miejscowy Urząd Miasta, w którym 
spotkałem się z Joanną Nowaczyk, redaktor naczelną „Informatora Mo-
sińskiego”, aby opowiedzieć jej o moich planach filmowych. Po tej wizycie 
udałem się na Rynek, na ławkę, na której niegdyś przesiadywał poeta, aby 
obserwować ludzi i byłem w „Szwalni”, która w czasie II Wojny Światowej, 
stała się dla niego i jego rodziny tymczasowym domem. 

Po południu za uprzejmością Jacka Pałki i jego córki,  Pauliny Kubackiej, 
miałem możliwość, szybko  ich samochodem dostać się do pobliskiego 
Pożegowa. Tam z wieży widokowej nakręciłem panoramę Mosiny, Po-
znania i pobliskich miejscowości, po czym zaraz zostałem odwieziony do 
Mosińskiego Domu Kultury na Uroczystą Sesję Rady Miejskiej z nadaniem 
Medali Rzeczypospolitej Mosińskiej. Miałem możliwość zapoznać się z bar-
dzo ciekawą 25-letnią historią samorządu terytorialnego i być świadkiem 
nadania medali Krystynie Małeckiej oraz Markowi Pruchniewskiemu. Na 
zakończenie sesji wystąpił Mosiński Chór Kościelny p.w. św. Cecylii pod 
dyrekcją Leszka Marciniaka, gdzie w dwóch pierwszych utworach wy-
stąpił młody utalentowany solista Tobiasz Basilewski. Na bankiecie, który 
odbył się zaraz po koncercie, miałem możliwość i przyjemność rozmawiać 
z dyrygentem Leszkiem Marciniakiem i  prezes Bronisławą Dawidziuk na 
temat przygotowania do filmu jednego utworu chóralnego z okresu po-
wojennego. Po bankiecie zostałem zaproszony przez panią Bronisławę do 
jej domu, gdzie przedstawiła mi niezwykle pięknie prowadzone archiwum 
chóru z ponad 100-letniej działalności.

Kolejny dzień i następne interesujące spotkania 
W Mosińskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 9:00 spotkałem się byłym 

dyrektorem MOK-u,  Andrzejem Kasprzykiem, współautorem historycznej 
książki Szkice z przeszłości Mosiny. Warto wymienić tu pozostałych auto-
rów tej cennej publikacji: red. książki -Tadeusz Adam Jakubiak, Andrzej 
łuczak, Roman Perła, Bogusław Polak, Jacek Szeszuła. Od pana Andrzeja 
usłyszałem niesamowitą opowieść o walce z władzami PRL-u w celu uzy-
skania papieru na druk książki. Otrzymałem też kontakt do Jacka Szeszuły, 
który zgodził się współpracować nad warstwą historyczną filmu o poecie. 

Wracając jednak do Wincentego Różańskiego, pan Andrzej opowiadał  
o latach szkolnych poety, pierwszych lekturach i  jego wędrówkach dawną 
trasą linii kolejowej z Puszczykówka do Osowej Góry. Nagranie tej opowie-
ści na kamerę zaplanowaliśmy na lipiec i zostanie ono zrealizowane w ple-
nerze na torach tejże nie istniejącej linii kolejowej. Opowieści zdawały się 

nie mieć końca. Towarzyszyła nam w rozmowach Bronisława Dawidziuk 
oraz   Krystyna Przynoga, której jestem bardzo wdzięczny za przygoto-
wanie spotkania i wszelką pomoc. Na koniec spotkania zaprezentowałem 
muzykę napisaną przez Apolinarego POlka, a właściwie Pawła Oleszczuka 
do wiersza Wincentego Różańskiego Na placu coś pusto, która została bar-
dzo pozytywnie przyjęta. Artysta po spotkaniu z poetą skomponował mu-
zykę do tekstu Ja tu nie powrócę, a obecnie ma na swym koncie już dwie 
płyty. To nie przypadek, że został zaproszony do współpracy nad filmem 
jako muzyk, ale poza łukaszem Pompą jest jednym z pierwszych współre-
daktorów strony poświęconej życiu i twórczości Edwarda Stachury i Win-
centego Różańskiego. Obecnie powstaje muzyka do kolejnych tekstów.

Przed wyjazdem z Mosiny skierowałem moje stopy do Galerii Miejskiej, 
gdzie spotkałem się z  Dorotą Strzelecką, która powiedziała mi o otwartej 
właśnie wystawie pt. Z kronik mosińskich rodzin. Udało mi się odnaleźć na 
niej zdjęcie rodzinne poety z 1970 roku, a możliwe też, że znajdą się inne 
zdjęcia, które będę mógł wykorzystać do filmu. 

Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim, którzy nie tylko go-
ścili mnie w swoich domach, ale też nie pozwolili mi odejść z pustym żo-
łądkiem. Dziękuję za pomoc w transporcie i za nocleg. W tym miejscu też 
proszę i apeluję, jeśli posiadają Państwo jakieś zdjęcia archiwalne, mogące 
przybliżyć życie młodego poety, będę wdzięczny za udostępnienie ich 
kopii. Jeśli ktoś z Państwa pamięta poetę i chciałby o tym opowiedzieć to 
będzie to możliwe  w lipcu na spotkaniu w bibliotece. Jeszcze raz dziękuję.

Krzysztof Wiśniewski

Reżyser i poeta Krzysztof Wiśniewski  
z Warszawy będzie kręcił w Mosinie film...

MOSINA – MIASTO ZACNyCH I POCZCIWyCH LUDZI
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18 maja odbyła się uroczysta gala podsumowująca II edycję 
Cyfrowej  Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan. Zespoły 

uczniowskie z klasy VC pracujące pod kierunkiem Beaty Buchwald za-
prezentowały biogramy  Kazimierza Myszkiera oraz  Henryka Pruch-
niewskiego.

Na uroczystość przybył nasz bohater, Henryk Pruchniewski z żoną. 
Gościliśmy również rodzinę nieżyjącego bohatera,  Kazimierza Mysz-
kiera, córki:  Marię Renatę Preibisz - Derę z mężem prof. dr. hab. Je-
rzym Derą,  Bożenę Badziąg wraz z rodziną, synów:  Jana Myszkiera 
i Andrzeja Myszkiera.  Na uroczystość przybył burmistrz gminy Mosi-
na,  Jerzy Ryś, przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie, Małgorzata 
Kaptur, przedstawiciele Fundacji eSzkoła: Lucyna Jurkowlaniec oraz 
Monika Błaszczak, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Ewa 
Superczyńska oraz wielu innych gości, rodziców, nauczycieli, harcmi-
strzów, harcerzy.

Bohaterowie II edycji CDEW: Kazimierz Myszkier - nauczyciel, har-
cerz, społecznik, zaangażowany w działalność konspiracyjną w cza-
sie II wojny światowej. Urodził się 21 stycznia 1907 roku w Rawiczu, 
zmarł 24 lipca 1996 roku. Całe życie pracował z dziećmi i młodzieżą. 
Był  nauczycielem oraz aktywnie działał w harcerstwie. W czasie wojny 
zaangażował się w działania konspiracyjne, zarówno w Mosinie, jak 
i   podczas wysiedlenia na Kielecczyźnie. Był komendantem Szarych 
Szeregów. Za działalność konspiracyjną więziony w obozie w Rado-
goszczy. Wielką pasją Kazimierza Myszkiera było harcerstwo, któremu 
poświęcił  74 lata swego życia. Cieszył się wielkim szacunkiem kilku 
pokoleń mosińskich harcerzy, dla których był autorytetem.

Henryk Pruchniewski- kolekcjoner, numizmatyk, regionalista, pa-
sjonat, z zamiłowania historyk. Urodził się 14 stycznia 1934 roku  

Szkolna Gala II edycji Cyfrowej
Dziecięcej Encyklopedii  Wielkopolan

w Mosinie. Interesuje się historią, szczególnie historią  Mosiny oraz 
numizmatyką. Działa w Polskim Towarzystwie Numizmatycznym  
w  Poznaniu. Ważne miejsce wśród jego zainteresowań historycznych 
zajmuje książę Józef Poniatowski. Henryk Pruchniewski jest właścicie-
lem niezwykłych kolekcji, które gromadzi przez całe życie. Swój do-
robek kolekcjonerski oraz badawczy prezentuje  na wystawach oraz 
na łamach Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej, w której od  siedmiu  
lat redaguje kącik Kolekcjoner. Publikuje również artykuły w czaso-
pismach numizmatycznych. Jest niekwestionowanym autorytetem  
w dziedzinie numizmatyki.

W biogram  Kazimierza Myszkiera wielkiego patrioty wprowadziła 
gości Aleksandra Kilian, recytując Gawędę o miłości do ziemi ojczy-
stej w muzycznej aranżacji Pawła Szukalskiego. Ponieważ nasz bo-
hater 74 lata swego życia poświęcił harcerstwu, gawędę dla swego 
Komendanta wygłosiła harcmistrzyni Danuta Białas, która wspólnie 
z  Ewą Buksalewicz- Moskal oraz harcerzami przygotowała ognisko  
z piosenkami. Przejmującym momentem prezentacji było odtworze-
nie nagrania sprzed 20 lat, w którym nasz bohater opowiadał o tym, 
jak został uratowany przez żonę przed rozstrzelaniem 20 października 
1939 roku na rynku w Mosinie. 

Wstępem do prezentacji biogramu  Henryka Pruchniewskiego były 
utwory muzyczne przygotowane pod kierunkiem Pawła Szukalskie-
go w wykonaniu uczennic z klasy IVa oraz VIa. 

Na zakończenie  Henryk Pruchniewski podziękował uczniom za 
wyróżnienie i pracę. Piękne słowa podziękowania skierowali do nas 
członkowie rodziny Myszkierów. Głos zabrał również burmistrz Gminy 
Mosina, Jerzy Ryś, który wyraził swój podziw dla dorobku życia na-
szych bohaterów. Słowa uznania dla uczniów skierowały panie Ewa 
Superczyńska oraz Lucyna Jurkowalniec. 

Serdecznie gratuluję moim uczniom- młodym encyklopedystom, 
którzy redagowali pierwszą w Polsce Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię 
Wielkopolan i mają zaszczyt być jej współautorami. 

Biogram Henryka Pruchniewskiego znalazł się w gronie 20 wyróż-
nionych spośród 1800 biogramów, które powstały w trakcie I i II edycji 
CDEW. 

 W ramach projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca En-
cyklopedia Wielkopolan”, w dniach od 23.06.2015 do 28.06.2015 roku, 
w centrum miasta Poznania zostanie zrealizowana wystawa. Celem 
wystawy jest pokazanie najciekawszych 20 biogramów lokalnych 
bohaterów Wielkopolski, opracowanych przez uczniów i nauczycieli 
szkół podstawowych. Wystawa przyczyni się do promocji projektu  
i przedłużenia jego trwałości. 

Będzie mieć charakter otwarty i ogólnodostępny. W siedmiu loka-
lizacjach w centrum Poznania (okolice Starego Rynku) umieszczone 
zostaną tablice z wydrukowanymi biogramami. Wystawa zostanie po-
łączona z Grą Miejską CDEW opartą na specjalnie stworzonej aplikacji 
na telefon. Do każdego biogramu zostanie utworzony zestaw pytań. 
Uczestnik gry będzie musiał za pomocą telefonu zczytać umieszczo-
ny na tablicy QR kod, który uruchomi na jego telefonie grę. W każdej  
z siedmiu lokalizacji gracz będzie mógł odpowiedzieć na 3 pytania.  
W sumie, by otrzymać nagrodę (kupon do zrealizowania w najlepszej 
w Poznaniu lodziarni) gracz będzie musiał odpowiedzieć poprawnie 
na sześć pytań. Zapraszamy na wystawę oraz do udziału w grze.

Dziękuję dyrekcji szkoły, instytucjom oraz wszystkim nauczycielom, 
którzy pomagali nam w naszych redakcyjnych zmaganiach. Słowa 
podziękowania kieruję do rodziców moich uczniów oraz do harcerzy, 
którzy przyczynili się do uświetnienia naszej gali.

Opiekun  zespołów uczniowskich:
Beata Buchwald

edukacja
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Podczas XIV Sesji Rady Miejskiej 
w Mosinie, która odbyła się  19 czerw-

ca 2015r. miała miejsce uroczystość wręcze-
nia  stypendiów sportowych oraz nagród  
i wyróżnień dla zawodników, trenerów i in-
nych osób wyróżniających się osiągnięcia-
mi w działalności sportowej. 

Po raz dziewiąty Samorząd Gminy Mo-
sina przyznaje wyróżnienia i nagrody dla 
zawodników osiągających szczególne, 
wysokie rezultaty we współzawodnictwie 
krajowym i międzynarodowym. Po raz 
czwarty zostały przyznane nagrody dla 
trenerów i innych osób wyróżniających się  
w działalności sportowej oraz stypendium 
dla zawodnika ( możliwości takie dała Usta-
wa o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010r.). Wy-
różnienia i nagrody zostały przyznane za-
wodnikom na stałe zamieszkałym na terenie 
gminy Mosina. Trenerzy otrzymali nagrody 
za szczególną działalność na rzecz rozwoju 
sportu lokalnego oraz sukcesy zawodowe.   

Wśród gości, którzy pojawili się na Sesji, 
znaleźli się mieszkańcy, którzy niezależnie 
od wieku swoją pasję związali ze sportem,  
a dzięki ich osiągnięciom na arenie krajo-
wej i zagranicznej promują Gminę Mosina.

W tym roku komisja konkursowa przy-
znała nagrody, stypendia i wyróżnienia na-
stępującym osobom:

Wyróżnienie w postaci dyplomu i statu-
etki dla trenerów i innych osób wyróżniają-
cych się osiągnięciami w działalności spor-
towej otrzymali:

1. |WOJCIECH ŻURAWSKI 8 LAT, ZA-
MIESZKAłY – KRAJKOWO, DYSCYPLINA – 
SZERMIERKA.

2. ZUZANNA KLEMCZAK 11 LAT, ZA-
MIESZKAłA – KROSINKO, DYSCYPLINA - 
KARATE.

3. JOANNA WITKOWSKA 23 LATA ZA-
MIESZKAłY – KROSNO, DYSCYPLINA - 
JUDO.

4. WOJCIECH FAJFER 12 LAT, ZAMIESZ-
KAłY – BORKOWICE, DYSCYPLINA - MINI-
ŻUŻEL.

5. JAKUB PINKOWSKI 20 LAT, ZAMIESZ-
KAłY – MOSINA, DYSCYPLINA - PIłKA SIAT-
KOWA.

Nagrody pieniężne dla trenerów i innych 
osób wyróżniających się osiągnięciami  
w działalności sportowej otrzymali:

III Nagroda – w wysokości 1000 zł - KAC-
PER KUBIAK 15 LAT, ZAMIESZKAłY – DA-
SZEWICE, DYSCYPLINA - JUDO.

II Nagroda – w wysokości 1500 zł – JAKUB 
GROBELNY 19 LAT, ZAMIESZKAłY – KRO-
SNO, DYSCYPLINA - KAJAKARSTWO.

I Nagroda – w wysokości 2000 zł – MAK-
SYMILIAN WIŚNIEWSKI 27 LAT, ZAMIESZKA-
łY – MOSINA, DYSCYPLINA - BRAZYLIJSKIE 
JIU JITSU.

Stypendium sportowe w wysokości 400 
zł miesięcznie wypłacane od lipca do wrze-
śnia 2015r. otrzymał ALBERT WARZOCHA 
14 LAT, ZAMIESZKAłY – BABKI, DYSCYPLI-
NA - PłYWANIE

Stypendium sportowe w wysokości 300 

Sportowcy zostali nagrodzeni zł miesięcznie wypłacane od lipca do wrze-
śnia 2015r otrzymał   DOMINIK KLEMCZAK 
10 LAT, ZAMIESZKAłY – KROSINKO, DYSCY-
PLINA - KARATE

Nagrodę pieniężną dla trenerów i innych 
osób wyróżniających się osiągnięciami w 
działalności sportowej otrzymała Justyna 
Siwierska – nauczyciel  Gimnazjum nr 1  
w Mosinie i SP1, v-ce Prezes Zarządu UKS 
Mosińska Jedynka, ZAMIESZKAłA – MOSI-
NA, DYSCYPLINA – TANIEC, GIMNASTYKA 
TANECZNA, AEROBIK.

Podczas spotkania wręczono także dy-
plomy i  vouchery szkołom  i przedszkolom 
za udział w konkursie  w Biegu „Elegant na 
5” . I miejsca  zdobyły: Szkoła Podstawowa 
w Krosinku oraz Przedszkole Niepubliczne 
im. Jana Wędrowniczka .

Kierownik OSIR Waldemar Demuth prze-
kazał także na ręce burmistrza Mosiny Je-
rzego Rysia statuetkę  za zajęcie II miejsca 
w konkursie na NAJBARDZIEJ USPORTO-
WIONĄ GMINĘ POWIATU POZNAŃSKIEGO.

Sesję uświetniła prezentacja ponad dzie-
sięcioletniej działalności Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Mosinie oraz film z Biegu 
Elegant na 5, który odbył się podczas te-
gorocznych Dni Mosiny. Wszystkim nagro-
dzonym serdecznie gratulujemy i życzymy  
kolejnych  sportowych sukcesów.

W drugiej części Sesji odbyła się debata 
pod tytułem „ 25 lat samorządności w Gmi-
nie Mosina – refleksje, podsumowania, po-
mysły na kolejne lata”, w której wzięli udział 
przedstawiciele Obywatelskiego Komitetu 
Samorządowego, radni, burmistrzowie mi-
nionej i obecnej kadencji oraz mieszkańcy  
i przybyli goście.                                                 (UM)
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Na za kończonych 89. Narodowych Mistrzostwach Polski  ko-
biet i mężczyzn  w tenisie  w Gliwicach,  bardzo dobrze za-

prezentowały się zawodniczki   Akademii  Tenisowej Angelique 
Kerber w Puszczykowie  Olga Brózda i jej podopieczna Anasta-
siya Shoshyna, przywożąc pięć medali (jeden złoty, jeden srebrny 
oraz dwa brązowe, w tym wspólny w debla). Jak do tego doszło?

W grze singlowej  Olga  już w drugiej rundzie spotkała się z  Ka-
tarzyną Kawą (AZS Poznań) turniejową dwójką  i po bardzo wy-
równanym  meczu wygrała 6/4, 7/5. W półfinale, w walce o finał, 
również bardzo zacięty mecz   stoczyła z kolejną zawodniczką 
AZS Poznań Pauliną Czarnik,  wygrywając 6/4, 6/4. Mecz finałowy   
z Magdaleną Fręch (Akademia Tenisowa Andrzeja Kobierskiego 
łódź) 1 turnieju, był meczem rewanżowym  za Halowe Mistrzo-
stwa Polski  w Bydgoszczy. Zwycięstwo turniejowej jedynki 6/3, 
6/3.W grze singlowej bardzo dobrze zaprezentowała się  puszczy-
kowianka  Anastasiya Shoshyna , która po dwumiesięcznej  prze-
rwie  i bardzo krótkim okresie przygotowawczym do Mistrzostw 
dotarła do półfinału,  przegrywając z Magdaleną Fręch (A.T.A.K. 
łódź) 4/6, 3/6.

W grze deblowej  szczęście nie dopisało naszym  zawodnicz-
kom  i w półfinale turnieju przegrały z pierwszą parą rozstawioną 
Magdalena Fręch (A.T.A.K. łódź )/ Katarzyna Kawa(AZS Poznań ) 
5/7, 4/6.

W grze mieszanej (mikście ) Olga  w parze z Janem Zielińskim 
(Warszawianka Warszawa)   w finale stoczyła bardzo zacięty po-
jedynek, o czym świadczy wynik końcowy  meczu 7/6(6), 7/6(5)  
z parą Iga Odrzywołek (Górnik Bytom) /Mikołaj Jędruszczak (Start 
Wisła Toruń). Jak mówi prezes Akademi Tenisowej - Henryk Gaw-
lak, który był na Mistrzostwach - osiągnięty wynik Olgi i jej pod-
opiecznej   to sukces sportowy i organizacyjny   całego zespołu 
pracującego na ten wynik, który bardzo nas cieszy i mobilizuje 
do dalszej pracy. Jestem pod wrażeniem wyników Olgi, która 
na Mistrzostwach rozegrała  12 meczy, a nagrodą za singiel jest 
„dzika karta" do turnieju głównego „Bella" CUP w Toruniu. Brawo 
dziewczęta. (red.).

Pięć medali zawodniczek Akademii Tenisowej
Angelique Kerber

W sobotę 6 czerwca ok. godziny 8:15 anonimowa osoba 
wezwała straż pożarną do pożaru łąk na terenie łęgów 

Rogalińskich. Prędko pojawiły się dwie jednostki: PSP z Mosiny 
i ochotnicza straż pożarna z Radzewic. Woda krótko po rozpo-
częciu akcji czerpana była bezpośrednio z Warty. Pożar został 
stosunkowo prędko opanowany. Gaszenie zakończyło się ok. 
godziny 10. Prosto z tej akcji strażacy z Radzewic pojechali do 
na szczęście niewielkiego pożaru lasu przy szosie w okolicy Mie-
czewa.

Pożar traw w Rogalinie strawił ok. 3 ha łąki, która powinna 
prędko się zregenerować. Niestety, całkowicie spalił się jeden 
martwy stary dąb, a drugi, wciąż żywy, nadpalił. Naturalny skład 
runi i susza sprzyjały rozprzestrzenianiu się ognia, który został 
prawdopodobnie zaprószony od wyrzuconego niedopałka.

łęgi Rogalińskie są nie tylko użytkami zielonymi Majątku Ro-
galin, ale jako teren chroniony w ramach Rogalińskiego Parku 
Krajobrazowego i NATURA 2000 podlegają dodatkowym regu-
lacjom prawnym chroniącym przyrodę i krajobraz. Wjazd na 

Pożar Rogalińskich łęgów łęgi pojazdami silnikowymi, hałasowanie, śmiecenie, palenie 
ognisk są zabronione. Mile widziani są piesi, jeźdźcy i rowerzy-
ści. Przyjezdni powinni parkować swoje samochody w miej-
scach wyznaczonych w Rogalinie lub Rogalinku.

Mikołaj Pietraszak Dmowski, prezes zarządu „Majątek Rogalin” 
(Forum Puszczykowo)
fot. Majątek Rogalin
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dociePLenia i eLewacje 
budynków

u Konkurencyjne ceny

u Projekt elewacji gratis

  docieplenia styropian wełna 
  tynki akrylowe mineralne sylikonowe
  izolacje fundamentów
  podbitki dachowe

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

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

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

 (tarasy, pergole)
u Ścieżki, alejki, obrzeża

OGRODNIK Piotr Wiąz
Tel. 500-406-098

wiaz.ogrody@gmail.com
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HOtel SzablewSki
w Dymaczewie Nowym

pRzYjMie
na praktyki w zawodzie:

 kucharz
      kelner
           hotelarz

tel. 61 8132-112
61 8191-201

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 

ZATRUDNIę MECHANIKA
z doświadczeniem naprawy
samochodów ciężarowych

SAmodzielnego
Lokalizacja:

okolice Mosiny

PrAcA StAłA
Tel. kontaktowy:

696-868-072
509-565-345

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

GABINET WETERyNARyJNy 
"GAJA"

Lek. wet. Dominika Ludwiczak
ul. Piaskowa 15, 62-040 Puszczykowo

tel. 609-513-161
www.gaja-puszczykowo.pl

Godziny przyjęć:
pon., śr., czw., pt. 11-19

wt. 13-17, sob. 10-13
niedziela i święta – dyżur telefoniczny

wizyty domowe
na miejscu również:

PSI FRyZJER – tel. 511 201 361
(terminy do uzgodnienia telefonicznego)



reklama38

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 

 USŁUGI MINI KOPARKĄ
USŁUGI INSTALACYJNE

KONTAKT 600-984-723

SKANDyNAWSKIE używane meble biu-
rowe, biurka, regały, szafki roletowe, kon-
tenerki szufl adowe, szafy, stoły, blaty 
i wiele innych. Luboń k/Poznania. Tel. 606-
628-430.

FIRMA TRANSPORTOWA 
z oKolic KÓrniKA

ZATRUDNI KIEROWCę
KAT. C+E

t r A S y  P o  K r A j U
SAMOCHÓD Z NACZEPĄ 

TyPU FIRANKA
UMOWA O PRACę

NA CZAS NIEOKREŚLONy
KONTAKT – 602 691 777

PODRÊCZNIKI SZKOLNE
NOWE I UŻYWANE

ATRAKCYJNE CENY

Mosina, ul. Modrzewiowa 2
pn.-pt. 17.00-19.00

telefon: 730 93 29 93

Poznań, ul. Fredry 2 (wejście przez bramę)
pn.-pt. 10.00-18.00
sobota 10.00-14.00

Skupujemy aktualne podręczniki

wYNajMĘ DOM 
jeDNORODziNNY

w kamionkach

powierzchnia
użytkowa - 108 m2

działka - 710 m2

tel. 618971-251

PROFESJONALNE ZABIEGI
ATRAKCyJNE CENy

SPecjaLiStycZne
Gabinety

 DIETETyKI
I KSZTAŁTOWANIA
SyLWETKI

 TERAPII
SCHORZEŃ
KRęGOSŁUPA

  Ortopedyczna Terapia 
Manualna kręgosłupa

 Dietetyka
 Kriolipoliza
 Fale radiowe
 Liposukcja ultradźwiękowa

Szczegóły:
tel. 721-571-916

cZeMpiŃ, ul. stęszewska 2B
www.fi zjoterapiaczempin.pl

P o S Z u k u j ę
pomieszczenia do 20 m2

w mosinie
na działalność usługową,

w centrum miasta.
tel. 601 786 349

Paweł Dobrowolski
tel. 601 714 909

SerwiS aGd
          Naprawa:

 pralek

 lodówek

 zmywarek zmywarek

POSZUKUJEMy pracowników produkcyj-
nych oraz spawaczy – STEELPRESS Sp. z o.o. 
Luboń, ul. Powstańców Wlkp. 48 kadry @
spp.net.pl

USŁUGI stolarskie. Oferujemy m. in. wiaty, alta-
ny, domki narzędziowe, drewutnie, tarasy, huś-
tawki i inne. Tel. 663 146 615, norbert85@wp.pl
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BIURO
RACHUNKOWE

Przyjmie zleceniA 
 

 PełNa obSłUGa KSIęGoWoŚcI
      KaDr
           ZUS
                US 

Mamy certyfikat
Ministerstwa Finansów

u jesteśmy ubezpieczeni 
u odzyskujemy należności 
u odbieramy osobiście dokumenty 

 
62-050 Mosina 

ul. Konopnickiej 27b 
tel. 618136388 
        602638476 
lossy@lossy.pl

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

aRcHitektURa 
OGRODOwa Na wYMiaR

Oferuje:
 altany
 domki narzędziowe
  drewutnie huśtawki
  i wiele innych elementów 

architektury ogrodowej, 
  wszystko robione 

pod wymiar, z najlepszej 
 jakości produktów.

więcej informacji pod nr tel.: 
663-146-615

cena dowozu do uzgodnienia

pROfeSjONalNe
czYSzczeNie

wodno-kanalizacyjne
kanałów i studzienek

Łukasz koźlarek

tel. 607 819 983
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Mosina – puszczykowo. sprzedam dom 147 
m2 zbudowany z cegły w 1985 r., po kapi-

talnym remoncie. dach płaski, możliwość podnie-
sienia o piętro, lub strych, strop grubości 1 metra 
– porcelanowy. podłogi: parkiet dębowy i kafelki, 
dwie łazienki – jedna z wanną i prysznicem i wc, 
druga – wc, umywalka, pralka itp. salon z komin-
kiem 36 m2, dwa pokoje po 24 m, przedpokój, 
hol pełniący funkcję mniejszego saloniku. Komi-
nek zewnętrzny na tarasie. ogrzewanie gazowe  

i na węgiel, koks (dwa piece, plus piec elektrycz-
ny), woda i kanalizacja miejska. położony nie-
mal na granicy puszczykowa w Mosinie, parafia 
puszczykowo. częściowo podpiwniczony. ogród 
– dużo drzew, ustronne położenie, sąsiedzi nie-
widoczni dzięki zieleni, uliczka willowa, krótka. 
działka 1009 m2. otoczenie lasów i wielkopol-
skiego parku narodowego w odległości 300 me-
trów. dobra lokata kapitału – dzielnica cieszy się 
najlepszą renomą. tel. 660 031 893.


