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Możliwości rozwojowe i analiza fi -

nansów gminy to tematy, jakie 

postanowiły omówić władze Mosiny 

podczas debaty z mieszkańcami 23 wrze-

śnia br. w Miejskim Ośrodku Kultury. 

– Chcemy porozmawiać z państwem 

o tym, w jakim tempie może rozwijać się 

gmina, mówił zastępca burmistrza Prze-

mysław Mieloch. – Motyw przewodni to 

sposób pozyskania środków na wyma-

rzone inwestycje. Liczymy na to, że przy 

pomocy mieszkańców uda nam się gmi-

nę ubogacić.

Następnie burmistrz przedstawił ogra-

niczenia, jeśli chodzi o rozwój gospodar-

czy. Są nimi, co wiadomo od dawna, fakt, 

że gmina położona jest blisko Wielkopol-

skiego Parku Narodowego, leży w strefi e 

ochronnej ujęcia wody i tutaj zasady in-

westowania wyznacza Aquanet oraz to, 

że nie posiadamy planów zagospodaro-

wania przestrzennego na obszarze całej 

gminy.

– Nie rozwijamy się prawie w ogóle, 

w porównaniu do gmin ościennych, 

wyjaśniał burmistrz. – Gdyby nie nowi 

mieszkańcy, nie byłoby wpływów z po-

datku PIT.

Burmistrz zaproponował, żeby ze-

wnętrzne dofi nansowania potraktować 

jako swoiste prezenty, bo dobry gospo-

darz powinien postawić na rozwój we 

własnym zakresie. Jako przykład podał 

dofi nansowania dla fi rm, których warun-

kiem jest zatrudnianie potem pracowni-

ków, co w efekcie końcowym zysku nie 

przynosi. Jednak Gmina ma możliwości 

pozyskania środków krajowych na rozbu-

dowę szkół w Krośnie i Czapurach, także 

na budowę basenu w oparciu o źródła 

odnawialne energii i budowę dróg.

Głównym źródłem rozwoju powinien 

według burmistrza być udział Gminy 

w dochodach z PIT, podatku od nierucho-

mości i z turystyki. Należy też zwiększyć 

atrakcyjność zamieszkania w celu przy-

ciągnięcia do nas nowych mieszkańców, 

a tym samym dochodów z PIT. Do popra-

wy atrakcyjności gminy zaliczył też bu-

dowę hali widowiskowo – sportowej (ze 

środków Urzędu Marszałkowskiego), pły-

walnię w rejonie ulic Leszczyńskiej i Strze-

leckiej (środki z UM i Unii – odnawialna 

energia), salony fi tness przy obiektach 

publicznych i prywatnych, oraz siłownie.

Atrakcyjność zamieszkania poprawić 

ma też rozwój komunikacyjny dzięki ko-

lei metropolitarnej i uruchomienia gmin-

Rzadko zaprasza się mieszkańców
do dyskusji na temat, jak gmina ma zarabiać...

nych przewozów w oparciu o Zakład 

Usług Komunalnych w Mosinie. 

Władza zamierza organizować konkur-

sy promocyjne dla osób meldujących się 

i stworzyć kartę mieszkańca, uprawnia-

jącą do korzystania ze zniżek na komu-

nikację, pływalnię, obiekty sportowe 

i rekreacyjne. Ma zamiar promować gmi-

nę poprzez fi lm.

– Chcemy, aby developerzy budowali u 

nas domy, ale odciążyli nas z obowiązku 

budowy infrastruktury drogowej i robili 

to we własnym zakresie. Gmina obecnie 

prawie nie ma już terenów pod dzia-

łalność gospodarczą, dlatego chcemy 

rozmawiać z prywatnymi właścicielami 

działek, aby sprzedawali grunty pod za-

kładanie nowych fi rm. Możemy im po-

moc w nawiązaniu kontaktów z inwesto-

rami, gmina będzie miała z tego dochód 

w postaci podatków. Na nową działal-

ność dla fi rm chcemy ustanowić upust 
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– niższe podatki w ramach promocji 

gminy. Burmistrz przypomniał spotkanie 

w mieszkańcami Mieczewa i Świątnik, 

z którymi omawiano ewentualny rozwój 

strefy gospodarczej na tych terenach. 

Większość nie zgadzała się z tą koncep-

cją. Poinformował, że w Mosinie może 

powstać już stacja paliw w okolicy torów 

biegnących na Pożegowo, gdzie ma prze-

biegać przyszła obwodnica drogowa, po-

nieważ WPN wyraził zgodę.

Dyskusja

Radny A. Cebulski zarzucił władzom 

Mosiny, że stawiają na ulgi w przypadku 

powstawania nowych fi rm, natomiast nie 

doceniają tych, co już tutaj istnieją:

– W tej prezentacji nie było mowy 

o pomocy naszym przedsiębiorcom, aby 

mogli się dalej rozwijać. Firmy transpor-

towe uciekają z Mosiny, bo tutaj podatek 

od środków transportu jest dla nich zbyt 

duży, mówił radny.

W kolejnym wystąpieniu jeden z miesz-

kańców powiedział:

– Rzadko zaprasza się mieszkańców 

do dyskusji na temat, jak gmina ma za-

rabiać... Rozumiem, że mamy wyrazić 

aprobatę dla waszych planów. Odnośnie 

PIT – dla mnie obraz, jak ten podatek 

powinien według burmistrza wzrastać 

jest spłaszczony. I pominięto własnych 

przedsiębiorców, stawiając tylko na no-

wych. A może trzeba właśnie postawić 

na swoich, jak zauważył pan Cebulski. 

Nowy mieszkaniec nie koniecznie bę-

dzie nowym źródłem podatków. Buduj-

my kapitał tutaj... Skoro zarząd pyta „ak-

cjonariuszy” to stawiam na inwestycje 

długoterminowe. Wykorzystajmy wła-

sne zasoby ludzkie i fi rmy, bo na wielkie 

inwestycje nas nie stać, nie mamy dróg 

i mamy ograniczenia.                                  (eb)

22 września obradowała w puszczy-

kowskim szpitalu wspomniana 

w tytule komisja. Informowaliśmy miesz-

kańców o możliwości pójścia na tę komi-

sję i mieszkańcy Puszczykowa jak zwykle 

nie zawiedli.   Mimo niesprzyjającej godzi-

ny ( rozpoczęcie o 10.00), przybyła grupa 

mieszkańców oraz kilku puszczykowskich 

radnych. Obecność mieszkańców Puszczy-

kowa była tak wielkim zaskoczeniem dla 

organizatorów, że jak się okazało, nie prze-

widziano nawet dla nas krzeseł.  Ale dzięki 

jednej radnej i pani prezes szpitala, krzesła 

doniesiono i obrady mogły się rozpocząć.

Najważniejsza informacja dla mieszkańców 

Puszczykowa i powiatu: nowy blok opera-

cyjny powstanie.  Mimo, że park przyszpital-

ny na działki budowlane zamieniony, przy-

najmniej na razie, nie będzie i tym samym nie 

zostanie sprzedany – nowy blok operacyjny 

powstanie.  Mimo, że nie sprzedano bloku dla 

pielęgniarek przy ul. Kraszewskiego i kupca 

nie ma – blok operacyjny powstanie.

Mówiąc wprost, stanie się tak, jak suge-

rowaliśmy od początku: budżet starostwa 

powiatowego wynoszący 225 mln złotych 

rocznie jest na tyle duży, że poradzi sobie 

W Puszczykowie obradowała Komisja Polityki

Społecznej i Ochrony Zdrowia Powiatu Poznańskiego
ze sfi nansowaniem tej inwestycji.  Jak po-

wiedział pan starosta, możliwości fi nanso-

wania za pomocą kredytu są na tyle duże 

i dostępne, że blok operacyjny powstanie, 

nawet gdyby trzeba było z kredytu skorzy-

stać.  I z tego wszyscy mieszkańcy Puszczy-

kowa i powiatu, cieszyć się mogą i powin-

ni. Tym bardziej powinniśmy się cieszyć, że 

jak usłyszeliśmy, koszt wybudowania bloku 

operacyjnego, będzie niższy niż wcześniej 

zapowiadane 30 milionów złotych.  I to ko-

lejna dobra wiadomość.                                           

Krzysztof J.Kamiński

Forum Puszczykowo
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Redakcja: – W sprawie służby zdrowia 

działającej w Mosinie opinie są bardzo 

negatywne, jeśli chodzi o pacjentów. 

Czy istnieje szansa na poprawę i będzie 

działał w Mosinie ośrodek na wzór tego 

z przeszłości na ul. Dworcowej, który 

dysponował wieloma specjalistami?

Burmistrz Mosiny: – W perspektywie 1-2 

lat, zgodnie z zapowiedziami właścicieli 

fi rm medycznych, powstaną dwie przy-

chodnie zdrowia, które będą świadczyły 

o wiele bogatszą paletę usług medycznych 

z NFZ, niż to miało miejsce do niedawna 

w budynku przy ul. Dworcowej.

– Jak Gmina zamierza załatwić sporną 

sprawę rocznego, bezumownego korzy-

stania z budynku przy Dworcowej przez 

spółki Vis Medica i Consensus w świetle 

sprawy sądowej, którą Gmina ponoć 

wygrała? Czy w wypadku żądań, o któ-

rych mówi Medicomplex  (spółka ta zre-

zygnowała z dzierżawy budynku po Vis 

Medice i Consensusie) – odszkodowanie 

za uniemożliwienie działalności, które 

gmina będzie musiała spółce zapłacić, 

zamierza Burmistrz zrekompensować 

Medicomplexowi straty?

– Gmina zawarła porozumienie przedsą-

dowe z fi rmą Vis Medica, które częściowo 

reguluje należności spółki wobec Gminy. 

Pozostała część zostanie rozliczona w kon-

tekście rozliczeń ze spółką Medicomplex. 

W przypadku spółki Consensus toczy się 

postępowanie przed sądem. Jeżeli chodzi 

o fi rmę Medicomplex, która od maja stała 

się nieprawnym użytkownikiem pomiesz-

czeń na ul. Dworcowej możemy mówić 

jedynie o zwrocie nakładów poniesionych 

przez spółkę. Nie rozważamy wypłaty od-

szkodowania oczekiwanego przez spółkę.

– Czy prawdą jest, że Medicomplex 

w zamian za ugodę w tej sprawie i rezy-

gnację z żądania zapłaty odszkodowa-

nia otrzyma od Burmistrza zgodę na bu-

dowę przychodni przy ul. Wawrzyniaka, 

na terenie nieruchomości, którą Medi-

komplekx kupił naprzeciwko przychod-

ni Eskulap? Czy w przypadku udzielenia 

takiej zgody nie nastąpi konfl ikt inte-

resów i jedyna przychodnia – Eskulap, 

która od wielu lat działa na rynku usług 

medycznych nigdy nie angażując się 

w żadne konfl ikty, nie zostanie przez to 

narażona na bankructwo?

– To nie jest prawda. Nie ma ugody, którą 

Pani sugeruje. Gmina jest zainteresowana 

Pytania do burmistrza Mosiny
W CIĄGU OSTATNICH, LETNICH MIESIĘCY DO REDAKCJI GAZETY NAPŁYWAŁY OPINIE I PYTANIA MIESZKAŃCÓW 

NA TEMAT MOSIŃSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA I NIE TYLKO. OTO ODPOWIEDZI NA NIE BURMISTRZA JERZEGO RYSIA.

rozwojem każdej fi rmy (także medycznej), 

o ile jej działalność nie szkodzi środowisku 

naturalnemu. Obowiązkiem Gminy jest 

ułatwianie działalności wszystkim fi rmom 

i równe ich traktowanie. Każde inne działa-

nie jest preferowaniem jednym i dyskrymi-

nowaniem drugich. Taka postawa jest nam 

obca.

– Czy nie powinno się panować nad 

rynkiem usług medycznych w Mosi-

nie? Jak widać fi rmy medyczne ani 

przez moment nie walczyły i nie wal-

czą o pacjentów, tylko o własne inte-

resy – tak twierdzą mosińscy pacjenci 

i są tym zbulwersowani. Przecież wło-

darz Gminy ma instrumenty do tego, 

aby dobrze kształtować politykę zdro-

wotną w gminie. 

– Gmina w obecnej sytuacji prawnej ma 

bardzo ograniczone możliwości. Strumie-

nie pieniędzy publicznych przechodzą 

przez NFZ. Mieszkańcy mogą wybrać do-

wolnego lekarza rodzinnego z Mosiny czy 

spoza gminy i za tym wyborem idą pie-

niądze państwowe. Prywatnie każdy z nas 

również chodzi do lekarza, którego sam 

wybierze. Gmina nie może nikogo w tym 

zakresie ograniczać. 

Dziś samorząd może kształtować po-

litykę zdrowotną w gminie tylko w taki 

sposób, że będzie popierał uruchomienie 

działalności każdej fi rmy medycznej, która 

wyrazi taką wolę.

– Kto po przegranej sprawie p. Am-

brożewicza zajmie w Urzędzie jego  sta-

nowisko? Jakie jeszcze przewiduje Pan 

zmiany w kadrze urzędniczej?

– Nie podjąłem jeszcze takiej decyzji.

– Czy Burmistrz zajmie się skargami 

mieszkańców korzystających w dni 

targowe z parkingu przy miejskim 

targowisku? Klienci denerwują się na 

brak miejsc i niemożność zrobienia 

zakupów. Pytają, ile lat jeszcze po-

trzeba Urzędowi, żeby ten problem 

rozwiązać?

– W rejonie targowiska nie ma wolnego 

terenu, który można poświęcić na parking. 

Wolne miejsca znajdują się na pobliskim 

terenie parafi alnym między kościołem 

a cmentarzem.

– Kiedy Gmina zamierza dokończyć 

inwestycję budowy drogi na ul. Wodnej 

(to pytanie od mieszkańców Wodnej)? 

Dlaczego nawierzchnia asfaltowa zosta-

ła zrobiona do połowy, a reszta miesz-

kańców tonie w tumanach kurzu, matki 

z dziećmi w wózkach oraz inni piesi na-

rażeni są na wdychanie brudu i pyłu? 

Proszę o komentarz w sprawie odstąpie-

nia od dokończenia budowy tej ulicy.

– Odstąpiono od dokończenia budowy 

ul. Wodnej w czasie minionej kadencji 

z powodu bardzo wysokiego poziomu 

wód gruntowych. Ten fakt jest znany każ-

demu, kto w przeszłości interesował się 

tym tematem. Inwestycja zostanie dokoń-

czona, gdy pozwolą na to warunki, także 

fi nansowe. 

(red.)
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Powiedzieli nam „tak”. Przedstawicie-

le szkół, rad rodziców, służb mun-

durowych, służb medycznych, przedsię-

biorcy, terapeuci jak również specjaliści 

w zakresie szkolenia psów i specjaliści tech-

niczni zajmujący się dronami są zgodni – 

drony i psy tropiące rozwiążą problem nar-

kotyków i dopalaczy w polskich szkołach. W 

środę 2 września Fundacja Pro Familia Mea 

zaprezentowała projekt „Nasze Zasady, Twoje 

Bezpieczeństwo”, który ma jeden cel – wyeli-

minować narkotyki i dopalacze ze szkół i oto-

czenia.

– Połączenie niezwykłych umiejętności 

węchowych psów tropiących z nowocze-

sną technologią dronów pozwoli wykrywać 

narkotyki i lokalizować osoby sprzedające 

substancje psychoaktywne w pobliżu szkół 

– mówi Magdalena Ignaczak, prezes Fundacji 

Pro Familia Mea. Jak będzie to działać w prak-

tyce? Wyszkolone psy tropiące poruszające 

się wokół szkół wskażą osobę posiadającą 

zakazane substancje. Sytuację będzie reje-

strował dron.

– Dron to idealny, obserwator, dyskret-

ny starszy brat. Gdy zawiśnie w powie-

trzu może rejestrować obszar 4 tys. m2, 

a w przypadku poruszania się po okręgu kilku 

metrów – obszar 20 tys. m2 – tłumaczy Albert 

Neumann, specjalista ds. technicznych.

– W walce z przestępczością narkotykową 

jak na razie jesteśmy wielkim przegranym. 

Psy jako narzędzia a zarazem partnerzy wielo-

krotnie udowodniły, że są skuteczne, a wyniki, 

jakie osiągają, służąc w różnych formacjach są 

tego niepodważalnym dowodem – mówi były 

funkcjonariusz policji. – Myślę, że połączenie 

tych dwóch narzędzi – drona – niezawodnego 

i taniego w utrzymaniu obserwatora oraz psa 

tropiącego, którego atuty wcześniej nakreśli-

łem, w walce z narkotykowymi dealerami wy-

gląda obiecująco – dodaje.

Pomysł przypadł mu do gustu, podobnie 

jak przedstawicielom rad rodziców, szkół, 

służb medycznych. Ci ostatni zwracali uwagę 

na skutki przyjmowania dopalaczy i narko-

tyków. – To, co dzieje się z ludźmi po zażyciu 

takich środków, to jest jakaś masakra – mówił 

z kolei Marcin Duszczak, ratownik medycz-

ny. - Jesteśmy wzywani, kiedy sytuacja jest 

naprawdę zła: występują zaburzenia świado-

mości, zaburzenia zachowania. Młodzież po 

zażyciu środków odurzających zachowuje się 

często jak zwierzęta. Po obejrzeniu prezentacji 

jestem przekonany, że uruchamiając takie na-

rzędzia, my ratownicy będziemy mogli zająć 

się innymi poszkodowanymi, a nie osobami, 

które robią sobie krzywdę na własne życzenie 

– dodaje Duszczak.

Już wkrótce nad szkołami, do których 

uczęszczają nasze pociechy, mogą pojawić 

się drony z kamerami w asyście psów tropią-

cych.

W razie wszelkich pytań, zapraszamy do 

kontaktu Magdalena Ignaczak, prezes Funda-

cji Pro Familia Mea, tel. 790 800 105.

Drony i psy tropiące rozwiążą problem narkotyków

W Puszczykowskim szpitalu 22 wrze-

śnia na posiedzeniu wyjazdowym 

obradowała Komisja Polityki Społecznej 

i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Poznań-

skiego. Wzięli w niej udział także mieszkańcy 

Puszczykowa. Na początku prezes Ewa Wieja 

przedstawiła informacje o funkcjonowaniu 

szpitala, podkreślając, że sytuacja służby 

zdrowia jest bardzo trudna.

– Konkurencja na rynku medycznym 

szaleje, mówiła pani prezes. – Minęło 

40 lat od rozpoczęcia eksploatacji budynku 

szpitala, co jest bardzo istotne, jeśli chodzi 

o warunki funkcjonowania. Od sześciu lat 

funkcję właścicielską pełni Powiat. 

Bolączką są oczywiście kontrakty na usłu-

gi z NFZ. Szpitalna spółka zależna Medicor 

leczy m.in. pacjentów w systemie POZ (pod-

stawowej opieki zdrowotnej), współpracę 

z nią prezes ocenia pozytywnie, bo to „pod-

stawa leczenia”. 

– Przejęliśmy też rehabilitację, ale kontrakt 

z NFZ jest bardzo niski, trudno więc sprostać 

potrzebom pacjentów. Chcemy rozszerzyć 

działalność ambulatoryjną. Liczba pacjen-

tów wzrosła o jedną trzecią, a kontrakt jest 

za mały w stosunku do tego, co wykonuje-

my. Jeśli NFZ nam nie płaci, rosną koszty – 

mamy niezapłacone usługi. Fundusz robi 

wszystko, żeby obniżyć kontrakty, a bogat-

sza konkurencja odbiera nam lekarzy i pie-

lęgniarki. Niepokojące są nadwykonania, za 

które NFZ nie chce płacić. Zamierzamy iść 

do sądu, sądy już zaczynają orzekać w takich 

sprawach.

Prezes podkreśliła, że szpital funkcjonuje 

w systemie SOR, co ma wielkie znaczenie i 

dla mieszkańców, i dla szpitala.

– Renoma szpitala Puszczykowskiego 

kiedyś była doskonała, potem trochę spa-

dła, a teraz rośnie, wyjaśniała. – Personel 

szpitala jest bardzo dobrze wykształcony, 

a Medicor i SOR to nasza mocna strona. 

Budujemy system motywacyjny i wyna-

grodzenia dla pracowników. Natomiast 

naprawy wymaga infrastruktura szpitala. 

Brak jest odpowiedniego fi nansowania 

z NFZ, dlatego naszą szansą jest współpraca 

z Powiatem i komercja, bo każdy pieniądz 

jest ważny, (jeśli mamy pacjenta, który chce 

płacić za leczenie).

Radni i goście mieli też okazję przyjrzeć 

się najpierw kwotom wydanym na remon-

ty i modernizację szpitala przedstawionych 

w tabelach na ekranie (kilkadziesiąt milionów), 

a potem zwiedzić poszczególne oddziały.

Ziemia uratowana

Obecni na posiedzeniu mieszkańcy hotelu 

byli natomiast zainteresowani losem ich bu-

dynku. Prezes Reiter zapewnił ponownie, że 

aby sprzedać hotel spółka szuka inwestora 

branżowego, zajmującego się mieszkalnic-

twem, który wyremontuje mieszkania i bę-

dzie tam prowadził najem. Mieszkańcy więc 

nie powinni się tym martwić, nowe umowy 

najmu zostaną z nimi zawarte, jak co roku 

jesienią.

– Szpital ma leczyć ludzi, a nie zajmować 

Konkurencja szaleje
się prowadzeniem nieruchomości pod wy-

najem, wyjaśniał. – Kontrakt z NFZ nie prze-

widuje utrzymywania budynków mieszkal-

nych. 

Co do terenu tzw. parku przyszpitalnego 

starosta Jan Grabkowski poinformował, że 

Powiat odstąpił od sprzedaży nieruchomo-

ści wokół szpitala, bo „kto szybko sprzedaje 

ten traci”. 

Ważnym aspektem jest konieczność wy-

budowania nowego bloku operacyjnego 

do roku 2017, zgodnie z rozporządzeniem 

ministra zdrowia. Pieniądze ze sprzedaży 

nieruchomości i hotelu miały być na ten cel 

przeznaczone, jednak starosta zapewnił, że 

w budżecie Powiatu na inwestycje szpitala 

przeznaczono 8,5 mln zł.

Doktor Zofi a Skibińska, mieszkanka Pusz-

czykowa wyraziła zadowolenie, że ziemia 

(wokół szpitala) jest uratowana. 

(eb)
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– Zacznijmy od początku, jak narodził 
się pomysł organizacji koncertów orga-
nowych?

– Wszystko zaczęło się od zmiany or-
ganów, które tak naprawdę nie były złe, 
jednak chcieliśmy by nasza parafi a miała 
instrument, na jaki zasługuje. Poprzedni 
instrument pochodzący z lat 50 ub. wie-
ku można było przyrównać do wielkich 
puzzli- składał się z wielu używanych 
i często przerobionych elementów, wyma-

Organista z pasją
ROZMOWA Z WOJCIECHEM MAZURKIEM, ORGANISTĄ KOŚCIOŁA MBW W PUSZCZYKOWIE

Wraz z kończącymi się wakacjami zakończyły się IX Koncerty Organowe 

w Wielkopolskim Parku Narodowym. O wywiad poprosiliśmy pana Woj-

ciecha Mazurka – organistę z kościoła Matki Boskiej Wniebowziętej i orga-

nizatora Koncertów, bez którego koncerty te zapewne by się nie odbywały.

gał pilnego remontu. Wraz z proboszczem 
Wojciechem Pieprzycą zdecydowaliśmy, 
że zamiast remontować stare organy, co 
również byłoby bardzo kosztowne, zaku-
pimy nowe, większe i lepsze. Stare organy 
mające 14 głosów zostały przeniesione 
do Sanktuarium w Dąbrówce Kościelnej. 
Nowe zbudowane przez pana Jana Droz-
dowicza z Poznania – cenionego na świe-
cie specjalistę- mają 23 głosy. Były one bu-
dowane z myślą o tym, aby nie tylko służyły 
przy liturgii, ale również do celów koncer-
towych. Pewno nie wszyscy o tym wiedzą, 
ale nasze organy posiadają aż 1468 pisz-
czałek. Nowe organy były pretekstem by 
wykorzystać nasz nowy nabytek i ożywić 
parafi ę organizacją koncertów. Pierwszy 
z nich zainaugurował pan Joachim Gru-
bich wybitny krakowski organista, znany 
i ceniony w kraju i za granicą.

– No właśnie jak bez wielkich pienię-
dzy, bez doświadczeń udało się zreali-
zować pierwsze koncerty?

Nie było to proste, ale tu zaprocentowała 
znakomita ocena naszych organów przez 
pana Joachima Grubicha oraz kontakty ich 
budowniczego -pana Jana Drozdowicza. 

To znane w świecie organowym nazwiska, 
których życzliwość plus wysoka ocena ja-
kości naszych puszczykowskich organów, 
otworzyło wiele drzwi i zachęciło wielu 
znakomitych organistów do odwiedzenia 
naszego miasta. Takie były początki. W 
pierwszym roku gościliśmy tylko organi-
stów polskich, a teraz można powiedzieć, 
że gościmy już artystów z całej Europy. 
Nasze koncerty na stałe wpisały się w ka-
lendarz ważnych wakacyjnych wydarzeń 
muzycznych.

– Ile trwają przygotowania do kolej-
nych edycji Koncertów Organowych 
w Wielkopolskim Parku Narodowym?

– Jako kierownik artystyczny jestem 
odpowiedzialny za większość spraw zwią-
zanych z organizacją koncertów: od wy-
boru gwiazd i kontaktu z nimi, po pomoc 
w zakwaterowaniu czy odbiór kwiatów. 
W większym lub mniejszym stopniu przy-
gotowania trwają rok. Składanie wniosków 
o dofi nansowanie, negocjacje z organista-
mi, którzy często kalendarz mają wypeł-
niony na kilka lat do przodu, aż po końco-
we wybieranie podarunków promujących 
nasze miasto. Wszystko to jest moim zada-
niem. Festiwal to nie tylko sam koncert. Or-
gany to taki instrument, który wykonawca 
musi poznać przed występem i dopaso-
wać do potrzeb granego repertuaru. Nie 
jest to proste zadanie i trwa od jednego do 
dwóch dni. Robi się to nie bez powodu – 
chcemy, aby dźwięki jakie usłyszą goście 
koncertu były najwyższej jakości. Z każ-
dym artystą, przyjeżdżającym do Puszczy-
kowa, jest to swoistego typu przeżycie, bo 
każdy podchodzi do tego w inny sposób, 
z każdym też pracuje się inaczej.

– Jak często trzeba organy konserwo-
wać? 

– Organy są strojone przed każdym kon-
certem, a z racji, że są często eksploatowa-
ne, wymagają poprawek, które na bieżąco 
są wykonywane. Te organy to moje małe 
dziecko, bowiem brałem czynny udział w 
trakcie ich budowy, strojenie wykonuję 
sam, co pozwala obniżyć koszty organiza-
cji koncertów.

– No właśnie, skoro jesteśmy przy 
kosztach: wiemy, że dżentelmeni o pie-
niądzach nie mówią, ale ile to kosztuje?

– Tego nie da się prosto obliczyć. Wiele 
rzeczy wykonuję sam, poświęcając na to 
swój prywatny czas. Robię to wszystko dla 
dobra tradycji koncertowej, jaka narodziła 
się w naszym mieście, stale powiększające-
go się grona słuchaczy i dla rozsławienia, i 
promocji naszego miasta.     Muszę powie-
dzieć, że sława naszych puszczykowskich 

koncertów jest po tych 9 latach tak duża, 
że obecnie udział młodych artystów w na-
szych koncertach jest nagrodą za wybitne 
osiągnięcia w tej dziedzinie. Przyjeżdżają 
do Puszczykowa naprawdę duże nazwiska, 
artyści z wysokiej półki. Zaskoczony czasa-
mi bywam, kiedy artyści z różnych stron 
Europy kaleczą, ale znają nazwę naszego 
miasta – bo słyszeli o naszych koncer-
tach. W każdym razie, aby nasze Koncerty 
się rozwijały, abyśmy mogli sprowadzać 
znanych w świecie muzycznym artystów 
– konieczna jest większa pomoc Urzędu 
Miasta, na którą bardzo liczę. Na dłuższą 
metę nie da się wszystkiego zrobić samym 
zapałem i dobrymi chęciami. Chciałbym 
w tym miejscu bardzo podziękować księ-
dzu proboszczowi Romanowi Poźniakowi 
za pomoc fi nansową, wszystkim spon-
sorom naszych koncertów oraz Urzędo-
wi Miasta za dotychczasowe materialne 
wsparcie. Wśród słuchaczy naszych kon-
certów są przecież nie tylko nasi miesz-
kańcy, ale również liczni goście z Poznania 
i okolic. Informacje o koncertach docierają 
też dużo dalej. To promocja naszej miejsco-
wości w całej Europie.

– W przyszłym roku X Koncerty. Jakie 
ma pan plany na ten jubileusz?

– To na razie mała niespodzianka i ma-
rzenia. Chciałbym sprowadzić do Puszczy-
kowa prawdziwą gwiazdę, kogoś   na miarę 
„Pavarottiego organów”, ale bez pomocy 
fi nansowej będzie to bardzo ciężkie.

– Wierzymy, że taką pomoc Pan otrzy-
ma, bo przecież koncerty te to dla nasze-
go miasta duże wydarzenie kulturalne 
i doskonała promocja. Na zakończenie 
chcielibyśmy zapytać czy pamięta Pan 
jakąś zabawną albo dramatyczną sytu-
ację związaną z koncertami ?

– Takich nie brakowało, na przykład, 
gdy za manuałami miał zasiąść Belg Fran-
cois Houtart, obawiałem się problemów 
wynikających z bariery językowej, jednak 
gdy przyjechał okazał się „niezwykłą ga-
dułą”, osobą bardzo otwartą. Przyjechał 
do Puszczykowa zwykłym renault kangoo, 
z rowerem w środku. Umówiliśmy się, 
by dograć ustawienie poszczególnych 
głosów, brzmień itp.   Spóźnił się półtorej 
godziny, przyjechał zziajany, bowiem po-
stanowił pozwiedzać nasze piękne oko-
lice, a oczarowany widokami przedłużył 
sobie wycieczkę. W dniu koncertu instru-
ment był gotowy, 5 minut do rozpoczęcia, 
a gwiazdy wieczoru brak. Ksiądz proboszcz 
chciał już witać zgromadzonych w kościele 
gości, lecz trzeba było wszystko wstrzy-
mać. Z sercem w gardle i zegarkiem od-
mierzającym czas czekaliśmy na organistę. 
Już myślałem, że nadjedzie w garniturze 
na rowerze, ale na szczęście tak się nie 
stało. Przyjechał na ostatnią chwilę, samo-
chodem, a przyczyną jego spóźnienia był 
zamknięty przejazd kolejowy. Wszystko na 
szczęście dobrze się skończyło i koncert 
zakończył się tak jak zawsze oklaskami dla 
artysty.

Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali:

M. Wójcik, M. Błajecki i K. J. Kamiński

Forum Puszczykowo
fot. Magda Wójcik
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ZAKŁAD
OGÓLNOBUDOWLANY
malowanie, szpachlowanie

Piotr Karwski
tel. 61 810 67 88
kom. 660 664 955

Łęczyca, ul. Poznańska 15

� ściany gipsowe
     � sufi ty podwieszane
         � docieplenia-elewacje
             � płytki

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

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

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

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

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

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

SZKÓŁKA  DRZEW  I  KRZEWÓW  OZDOBNYCH - Piotr Wojnowski

SPRZEDAŻ
w dni powszednie 
od 9.00 do 17.00

w soboty
od 9.00 do 14.00

Blisko dwa tygodnie temu w życie 

weszła ustawa krajobrazowa, któ-

ra ma pomóc władzom samorządowym 

w uporządkowaniu m.in. reklam, ba-

nerów i szyldów w przestrzeni publicz-

nej.   Wielu mieszkańców i samorzą-

dowców cieszy się, że ustawodawca 

dał instrumenty władzom gminnym 

do tego, aby mogły zadbać o ochro-

nę krajobrazu.   Czy będzie u nas tak 

jak w wielu miastach zachodniej Eu-

ropy-choćby bratniego Chateaugiron, 

czy pozostaniemy dalej śmietnikiem 

wszechobecnych banerów, tablic, słu-

pów reklamowych? Podobno ilość ta-

blic reklamowych i banerów między 

Poznaniem a Tarnowem Podgórnym 

jest większa niż w całym Paryżu!   Te-

raz od władz gminnych zależeć będzie 

na ile szybko i skutecznie oczyszczo-

ne zostaną ulice i tereny wzdłuż dróg.   

Usprawiedliwienia już nie będzie, rów-

nież w Puszczykowie.

Ustawa daje władzom lokalnym moż-

liwość uchwalenia lokalnego kodeksu 

reklamowego.  Określi on zasady umiesz-

czania reklam i dodatkowo wprowadza 

bardzo dotkliwe kary fi nansowe za loko-

wanie w przestrzeni publicznej reklam 

nielegalnych, niezgodnych z uchwalonym 

przez miasto kodeksem.   Niektóre mia-

sta w Polsce już przed wejściem w życie 

ustawy pracowały nad takim kodeksem 

reklamowym.   W Puszczykowie na razie 

w tej kwestii nic nie zrobiono i z tego co 

mi wiadomo, żadne prace się jeszcze nie 

toczą.  A szkoda, bo chyba warto szybko 

zająć się tą sprawą.

Jest i druga, niebezpieczna „strona me-

dalu”, którą niesie z sobą nowe prawo.   

Ustawa wprowadza opłaty za reklamy 

Czy ustawa krajobrazowa
zmieni Puszczykowo?

w przestrzeni miejskiej, które zasilą kasę 

gminną.   Może się więc okazać, że mia-

sta zamiast oczyścić przestrzeń publicz-

ną, zechcą na reklamie zarobić, skoro 

nie zarobią już na mandatach z radarów.  

Wówczas wszelkie nadzieje na czyste 

miasta będzie trzeba pogrzebać.   Czy 

w Puszczykowie ustawa uporządkuje 

przestrzeń miejską? Wszystko zależeć 

będzie od naszych władz: czy zdecy-

dują się na oczyszczenie miasta, czy na 

zarobek. Wiele zależeć też będzie od 

skutecznej egzekucji lokalnego prawa.  

A z tym najlepiej nie jest.  Obecnie nawet 

sam urząd miejski nie respektuje prawa 

przez puszczykowską Radę uchwalone-

go.   Dla przykładu w planie zagospoda-

rowania przestrzennego dla centrum 

miasta istnieje zakaz lokalizacji m.in. słu-

pów reklamowych niezwiązanych z prze-

znaczeniem terenu *.  Już po uchwaleniu 

planu miasto nie tylko nie zlikwidowało 

należącego do niego słupa reklamo-

wego, ale jeszcze go „odnowiło” (foto-

grafia powyżej).   Dobrego przykładu 

jak widać urząd nie daje.   A jak będzie 

w przyszłości?

Krzysztof J. Kamiński

Forum Puszczykowo

*Paragraf 4 ust.1lit. a planu zagospodarowa-

nia dla terenu na zdjęciach zakazuje lokalizacji 

wolnostojących urządzeń reklamowych, szyl-

dów oraz słupów reklamowych nie związanych 

z przeznaczeniem danego terenu.



reklama 9

POSZUKUJE SIĘ
świadka utraty przytomności

starszego pana

przed SKLEPEM PSS

przy ul. Piaskowejprzy ul. Piaskowej
w Puszczykowie,w Puszczykowie,

w dniu 20 czerwca 2015 r.w dniu 20 czerwca 2015 r.
w godz. 8-9.30w godz. 8-9.30

Tel. 605 631 058Tel. 605 631 058

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Zarząd Osiedla Czarnokurz wraz ze Stowarzyszeniem No-

woczesna Rzeczpospolita Mosinska zaprosił mieszkańców 

osiedla i gminy na koncert muzyczny z okazji 205 rocznicy uro-

dzin Fryderyka Chopina, który ma na Czarnokurzu swoją ulicę 

i urokliwy zakątek. 13 września do „salonu muzycznego na tra-

wie" przybyło wielu gości, którzy wysłuchali kilkunastu utwo-

rów muzycznych w wykonaniu muzyków z Mosińskiej Akademii 

Muzycznej prowadzonej przez Waldemara Krzyżanowskiego. 

Uroki przyrody, uczta duchowa, pogoda sprawiły, że wszyscy 

byli pod wielkim wrażeniem występów młodych artystów.  Nie-

Fortepian Chopina

spodzianką był tort w kształcie fortepianu ufundowany przez 

Hannę   i Zbigniewa   Piskorskich, który smakował znakomicie. 

W imieniu organizatorów koncertu serdeczne podziękowania 

należą się również Jackowi Rogalce, Pawłowi Szóstakowi, Doro-

cie i Jackowi Strzeleckim  za pomoc w organizacji koncertu. 

Jolanta Szymczak

Do Redakcji zgłosił się mieszkaniec (prosił o anonimo-

wość), który zwrócił uwagę na techniczne wyposażenie 

oddziału otorynolaryngologicznego szpitala w Puszczykowie 

i na przepełnienie panujące w sali, na której leżała jego córka. 

Według niego sala liczyła ośmiu pacjentów, a łóżko stało przy 

łóżku. Mieszkaniec zwrócił też uwagę na same meble odwiedza-

jąc córkę: – Choć są sprawne, mają sporo lat i pamiętają początki 

szpitala – mówi mieszkaniec. 

Dlatego uważa, że warunki dla chorego na tym oddziale nie 

są godnymi jak na dzisiejsze czasy, 

a szczególnie jak na standardy 

puszczykowskiego szpitala, które-

go oddziały są odnowione. 

Na oddziale otorynolaryngolo-

gicznym pacjenci otoczeni są opie-

ką, ma on nowoczesną aparaturę 

medyczną, na co zwraca uwagę mieszkaniec. – Łóżka, meble 

– wylicza – nie muszą być równie nowoczesne. Wystarczyłoby, 

że będą takie, aby pacjent czuł się tak, jak w szpitalu w XXI wieku.

Odpowiedź  Piotra Reitera,

wiceprezesa szpitala w Puszczykowie:

„Uprzejmie informuję, że od kilku lat władze Powiatu Poznań-

skiego   i Zarząd Szpitala sukcesywnie pozyskują i przeznaczają 

środki fi nansowe na remonty i modernizację poszczególnych 

oddziałów szpitala w Puszczykowie.

We wrześniu tego roku zakończymy modernizację siódme-

go piętra szpitala przeznaczonego dla pacjentów oddziału 

kardiologii, z pododdziałem chorób wewnętrznych. W kolej-

nych latach planujemy budowę nowego bloku operacyjnego. 

Mogę zapewnić, że na oddziale otorynolaryngologicznym po-

siadamy niezbędne instrumentarium chirurgiczne w tym mi-

kroskop operacyjny, sprzęt do koagulacji i pozostałe narzędzia 

chirurgiczne, których jakość odpowiada najnowszym wyzwa-

niom technologicznym w ochronie zdrowia. Sam oddział – jak 

wszystkie inne tego typu oddziały – standardowo wyposażony 

jest w łóżka (łącznie 19) i szafki, 

ponadto w każdej z sal znajduje 

się węzeł sanitarny. Nie są one 

przestarzałe, co więcej matera-

ce z przyczyn obiektywnych są 

wymieniane regularnie. 

Odnosząc się do zbyt dużej 

liczby pacjentów, chcę podkreślić, że w ostatnim latach od-

dział nie miał do czynienia z sytuacją nagłego i nieoczekiwane-

go wzrostu liczby chorych ponad średnią hospitalizowanych. 

W tym obszarze prowadzimy stosowne statystyki tak, żeby do-

stosowywać liczbę łóżek i wielkość sal do liczby pacjentów. Ist-

nieją oczywiście przypadki związane z pracami remontowymi, 

jak chociażby wykonana ostatnio wymiana pionów, kiedy to na 

dzień lub dwa należy wyłączyć kilka sal chorych. Są to jednak 

sytuacje sporadyczne, które planujemy uwzględniając dobro 

pacjenta i sposób hospitalizacji.

Pragnę nadmienić, że remonty i modernizacje w Szpitalu ze 

względu na wielkość obiektu i pojawiające się nowe technolo-

gie w ochronie zdrowia są procesem ciągłym”.

Skarga mieszkańca
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Opiekunka
Osób Starszych

Praca
w Niemczech

� składki ZUS od prognozowanej średniej krajowej
� sprawdzone oferty
� organizacja wszelkich formalności
� zarobki nawet do 5 tysięcy złotych

Centrum Rekrutacji w Poznaniu
ul. Zwierzyniecka 18, lok. 102

(+48) 666 826 255

www.opiekunki.interkadra.pl

reklama

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

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

Wyjazdy m. in. na:

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

www.autogazwiry.pl               biuro@autogazwiry.pl

ZBIORNIKI LPG
i części instalacji gazowych
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AUTA Z NIEMIEC i nie tylko

MOSINA, rondo Budzyń, tel. 729 220 955
Realizujemy również indywidualne zamówienia!

różne
marki

auta
serwisowane

komplety
dokumentów

pomoc
w rejestracji

Turniej Rzeźbiarski

Mosiński Ośrodek kultury i Mo-

sińskie Stowarzyszenie Kultu-

ralno-Oświatowe zapraszają na X Po-

wiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie 

16 października 2015 r.

Karta zgłoszenia i regulamin dostępne 

są na stronie www.kultura.gmina.pl

Termin zgłoszeń: 6 października 2015 r.

Myślę, że dla każdego człowieka wielką wartością jest zdrowie. 

Nie wszyscy chyba jednak je doceniają, nie dopuszczając na-

wet myśli, że kiedyś to zdrowie mogą stracić.

Redaktor naczelny medycznego, naukowego czasopisma „The Lan-

cet” napisał, że w medycynie doszło do zmiany priorytetów – moral-

ność zastąpiono cynizmem, a jakość ilością.

Gdy do tego dołożymy chemiczną żywność i inne negatywne czyn-

niki mające na nas wpływ, możemy uznać, że nadszedł czas na to, aby 

mieć swój własny plan utrzymania zdrowia i własną świadomość.

Produkty pszczele to jeden z elementów, które bardzo pomagają 

dbać o zdrowie. W Polsce nie docenia się ich wartości, a szkoda, bo 

choroby nasilają się mocno. Nowym zjawiskiem w medycynie są cho-

roby polekowe, ale jest też długa lista innych zagrożeń. Czy istnieje 

jakaś alternatywa?

Dzisiejsi fi lozofowie uznali, że symbolem przeszłości był Kościół. 

Symbolem teraźniejszości jest bank, a symbolem przyszłości będzie 

szpital… 

Ostatnio nasilają się zagrożenia wirusowe i człowiek jest wobec 

nich bezradny, bo nie na wszystkie wynaleziono antidotum.

Ale są produkty pszczele

Co w nich jest takie cenne? Są one biodostępne, co oznacza ich cał-

kowitą przyswajalność. W produktach pszczelich nie ma toksyn. O pył-

ku już pisałem, drugi produkt to propolis. Jest to naturalny antybiotyk, 

na który mikroby nie wytwarzają odporności.

Propolis działa na wszystkie bakterie. Atakuje świat wirusów. Zaży-

wany rozpuszcza otoczkę tłuszczową wirusa, doprowadzając w ten 

sposób do jego zniszczenia. Można go śmiało łączyć z przyjmowa-

niem antybiotyków, co zwiększa ich działanie. Jest ponadto bardzo 

istotny w utrzymaniu zdrowia. Same antybiotyki obniżają naszą od-

porność, a gdy ta maleje, wtedy swoją funkcję „zawiesza” szpik kostny. 

Propolis sumiennie wyprodukowany przez pszczelarza ma zawsze na-

prawczy wpływ na mózg, układ sercowo –naczyniowy. Ma własności 

rekonstrukcyjne naczyń krwionośnych. Propolis utrudnia przyklejanie 

się zakrzepów do ścian naczyń. Poprawia cyrkulację krwi w mięśniu 

sercowym. Działa zbawiennie na układ pokarmowy, począwszy od 

przełyku. Ma zbawienne działanie przy wrzodach żołądka i dwunast-

nicy.

Używany zewnętrznie działa zabójczo na drobnoustroje. Rekon-

struuje odporność organizmu.

Przedstawiłem bardzo skrótowy opis działania propolisu – tego 

wspaniałego leku przyrody. A to już pokazuje, że tylko ten jeden pro-

dukt w przyrodzie stworzonej przez Stwórcę jest samowystarczalny, 

zawsze się odnawia, panuje w nim harmonia i współdziałanie. Jednak 

nie wszyscy chcą to tak spostrzegać.

Dziś świat pieniądza i zysku, który powoduje chciwość niszczy 

przyrodę i pszczoły. W ramach „postępu” pszczoły zanikają i chorują. 

Pochopnie niszczy się starodrzew, co ma często miejsce i w naszej 

gminie. 

A jaki być powinien szacunek do natury, do wszelkich istot ży-

jących? Odpowiada nam piękna modlitwa św. Franciszka z Asyżu 

„Hymn do słońca”.

Na koniec ważna informacja – niektórzy ludzie są uczulenie na pro-

polis i produkty pszczele, warto o tym pamiętać.

Stanisław Kaczmarek, mistrz pszczelarski

Filozofowie uznali, że symbolem przeszłości był Kościół. Symbolem 

teraźniejszości jest bank, a symbolem przyszłości będzie szpital...
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MOSINA - MOK, ul. Dworcowa 4, 17.00-19.00 poniedziałek

PUSZCZYKOWO - MOPS, ul. Wysoka 1, 14.00-16.00 poniedziałek

CZEMPIŃ - GOPS, ul. 24 Stycznia nr 25, 15.00-17.00 wtorek

KÓRNIK - MGOPS, pl. Niepodległości 1, 9.00-11.00 wtorek

KOŚCIAN - MGOPS, ul. Młyńska 15, 14.00-16.00 poniedziałek

KRZYWIŃ - MGOPS, ul. Generała Chłapowskiego 28, 12.00-14.00 wtorek

Telefon kontaktowy: 609 460 049

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

ło zawrotną karierę w ciągu ostatnich 

dwóch lat. Niezliczona ilość raportów, re-

klam i publikacji przekonuje do zainwesto-

wania w responsywny serwis internetowy. 

Czym jest tak popularna ostatnio respon-

sywność oraz czy warto w nią zainwestować 

– to pytania, na które każdy właściciel strony 

internetowej, a także osoby planujące zaist-

nieć w internecie, powinni znać odpowiedź.

Potrzeba jest matką wynalazku. Wystarczy 

rozejrzeć się wokół – w autobusie, kolejce 

w supermarkecie i na ulicy – by stwierdzić, 

że internet towarzyszy nam wszędzie. Dzię-

ki coraz bardziej zaawansowanym technicz-

nie urządzeniom mobilnym, jesteśmy w sta-

nie w każdym miejscu i w dowolnej chwili 

zajrzeć na stronę internetową, a nawet do-

konać zakupów online. Również i w domo-

wym zaciszu nie jesteśmy skazani na kom-

puter stacjonarny. O wiele wygodniej jest 

surfować w internecie siedząc na kanapie 

z tabletem na kolanach. Statystki prześciga-

ją się w podawaniu ilości funkcjonujących 

na polskim rynku smartfonów i tabletów, 

a także w szacunkach co do planowanych 

zakupów tych urządzeń. Doczekaliśmy cza-

sów, gdy internet można mieć dosłownie 

w kieszeni. 

Ale to tylko pierwsza strona medalu. Cóż 

po nieograniczonym dostępie do sieci 

i funkcjonalnych urządzeniach mobilnych, 

skoro nie sposób na nich wygodnie przej-

rzeć strony internetowej? W czasach, gdy 

o responsywności jeszcze nikt nie słyszał, 

strona internetowa otwarta na smartfo-

nie wymagała cierpliwości i zręczności od 

odwiedzających ją osób. Mikroskopijna 

czcionka, trudna nawigacja, wymagająca 

ciągłego przesuwania i manewrowania sku-

tecznie utrudniały i zniechęcały do korzy-

stania z internetu na niewielkich ekranach.

Odpowiedzią na te problemy okazała się 

technologia responsywna, czyli taka, która 

umożliwia serwisom internetowym do-

stosowywanie się do każdej rozdzielczości 

ekranu. Ważne jest przy tym, by nie mylić 

witryny responsywnej ze stroną mobilną. 

Strona mobilna jest osobną wersją strony 

internetowej, dedykowaną na urządzenia 

mobilne. Do tej pory właściciele witryn in-

ternetowych, które nie dostosowywały się 

do urządzeń przenośnych, musieli inwe-

stować w kosztowne rozwiązania. Często 

strona mobilna była uproszczoną wersją 

„zwykłej” strony internetowej, a utrzymanie 

pełnej funkcjonalności wymagało tworze-

nia specjalnych aplikacji mobilnych.

Responsywność ułatwiła proces dostoso-

wywania stron internetowych do urządzeń 

Rozmiar ma znaczenie
mobilnych pozwalając na posiadanie jednej 

wersji strony, którą można wygodnie obej-

rzeć zarówno na monitorze 22-calowym, 

jak i na smartfonie. Przeglądnie stron, re-

zerwacja biletów czy kupno butów stało 

się proste. Pod warunkiem, że dana strona 

wykonana została w technologii respon-

sywnej. 

Każdy, kto posiada stronę internetową, 

a w szczególności sklep internetowy, 

nie powinien mieć wątpliwości co do 

przydatności responsywnych rozwiązań. 

Przedsiębiorcy starają się wybierać loka-

lizację swojej fi rmy tak, by dojazd do niej 

był wygodny, parking duży, a otoczenie 

oświetlone. W sklepach specjaliści trudnią 

się rozmieszczaniem produktów na pół-

kach, szerokość alejek i wystrój nie są dzie-

łem przypadku. Wszystko po to, by ułatwić 

klientom dotarcie do fi rmy czy zrobienie 

zakupów. Taka sama troska o klienta i dba-

łość o swój biznes zarazem, powinna mieć 

odzwierciedlenie na stronie internetowej. 

Wciąż jednak wiele jest w tej materii do zro-

bienia, bo choć technologia responsywna 

funkcjonuje na naszym rynku od kilku lat, 

to i tak wiele witryn pozostaje jeszcze w mi-

nionej epoce.

Jaka powinna być responsywna strona 

internetowa? Przede wszystkim prosta 

i łatwa w nawigacji. Strony z elementami 

w technologii Flash, trójwymiarową grafi ką 

i różnymi efektami specjalnymi nie spraw-

dzą się. Ważnym czynnikiem jest czas ła-

dowania się witryny, zwłaszcza na urządze-

niach mobilnych, dlatego należy zwrócić 

szczególną uwagę na rozmiar zdjęć i wszel-

kie inne elementy, które mogą spowolnić 

stronę. Użytkownik przeglądający stronę na 

smartfonie nie będzie czekał dłużej niż 5 se-

kund na wyświetlenie się strony. Z pewno-

ścią będzie też chciał jak najszybciej dotrzeć 

do porządanych informacji czy też sprawnie 

dokonać zakupu. 

Ułatwianie życia potencjalnym klientom 

to kluczowy, ale nie jedyny, argument prze-

mawiający za zainwestowaniem w respon-

sywną stronę internetową. Nie można za-

istnieć w wirtualnym świecie bez obecności 

w wyszukiwarce Google. Warto mieć na 

uwadze fakt, iż twórcy najpopularniejszej 

wyszukiwarki otwarcie opowiedzieli się za 

wsparciem dla stron dostosowujących się 

do urządzeń mobilnych. W kwietniu 2015 

roku gigant z Mountain View ogłosił, iż stro-

ny responsywne będą zajmowały wyższe 

pozycje w wynikach wyszukiwania na urzą-

dzeniach mobilnych. Biorąc pod uwagę sta-

le rosnącą popularność tabletów i smartfo-

nów to bardzo ważna informacja. Internauci 

bardzo często wykorzystują urządzenia 

mobilne do tzw. wyszukiwania lokalnego. 

Oznacza to, że na smartfonach szukają np. 

restauracji w pobliżu miejsca, w którym się 

znajdują, pomocy drogowej, kwiaciarni czy 

innych usług lokalnych. Warto zatem znaj-

dować się na szczytowych pozycjach Go-

ogle. Reklamodawcy korzystający z usługi 

Google Adwords płacą niższe stawki za klik-

nięcie dla reklam mobilnych, jeśli prowadzą 

one do stron responsywnych.

Na koniec kwestia, która na pewno intere-

suje wszystkich, czyli koszt wykonania stro-

ny responsywnej. Rozpiętość cenowa na 

rynku jest bardzo duża. Tak naprawdę nie 

płaci się za samą responsywność jako taką, 

ale za całą stronę uwzględniając jej zawar-

tość czy funkcjonalności. Stąd cena może 

zaczynać się od 2500 zł, a na kilkudziesięciu 

tysiącach kończyć.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten te-

mat: zadzwoń - 661448944 lub napisz - kon-

takt@studioprzylesie.pl. 

Z nami zaczniesz od najlepszej STRONY 

WWW.studioprzylesie.pl
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Zaraz za mostkiem przy 

targowisku w Mosinie, 

wzdłuż Kanału Mosińskiego cią-

gnie się zarośnięta po bokach 

droga, aż do cmentarza. Wydep-

tali ją mieszkańcy. Na początku 

ścieżki jest nawet kawałek chod-

nika, ale dalej już piasek, który 

po opadach zmienia się w bło-

to. – Szczególnie na Wszystkich 

Świętych ścieżką idzie sznurek 

ludzi na cmentarz – zwraca uwa-

gę mieszkanka. – Dlatego w tym 

miejscu potrzebne jest przejście. 

Można byłoby o nie zadbać, 

a wtedy chętnie chodziłoby się 

tędy na spacery nad Kanałem. 

Skoro ścieżkę wydeptali sami 

mieszkańcy, to może dałoby się 

zrobić dla nich w tym miejscu 

drogę albo położyć chodnik? (jb)

Mieszkańcy wydeptali ścieżkę, przydałaby się lepsza droga na cmentarz

Około godz. 3 w nocy z soboty na niedzielę 20 września 

st. sierż. Krystian Biniarz i sierż. sztab. Michał Dąbkiewicz 

zjechali do komendy na przerwę w służbie, informuje Karolina 

Michałowska z komisariatu Policji w Mosinie. 

Kiedy policjanci usłyszeli hałasy na dworze, wybiegli przed 

CZYŻBY URODZIŁA SIĘ NAM PRZYSZŁA POLICJANTKA? 

Poród w komisariacie

Policji w Mosinie

komisariat. Zobaczyli kobietę w zaawansowanej ciąży, Natalię 

Matuszak. Był przy niej teść, który bał się, że nie zdąży dojechać 

na porodówkę do Poznania, dlatego przyjechał na Policję. Po-

licjanci zaprowadzili panią Natalię na komisariat i powiadomili 

pogotowie ratunkowe w Ludwikowe. Zaczęła już rodzić. Rozło-

żyli więc karimaty, koce, które mieli pod ręką i położyli na nich 

rodzącą. Na szczęście w tym momencie przyjechał lekarz... I tak 

o 3.40 na świat przyszła Lena. Dziecko jest zdrowe i obecnie 

przebywa z mamą w szpitalu. 

Serdecznie gratulujemy mieszkańcom Mosiny, Natalii i Artu-

rowi Matuszakom, narodzin drugiego dziecka w nietuzinkowym 

miejscu... A może kiedyś córka zechce zostać policjantką?    (red.)

W niedzielę 4 października br. Ma-

jątek Rogalin wraz z Fundacją im. 

Raczyńskich przy Muzeum Narodowym 

w Poznaniu po raz kolejny organizują 

Mszę Hubertowską oraz koncert muzyki 

myśliwskiej z udziałem zespołów prezen-

tujących oryginalną muzykę wielkich, 

konnych polowań. 

 Inscenizacji muzycznej dokonają ze-

społy „Trompes de Pologne”, działający 

pod patronatem Muzeum Łowiectwa 

i Jeździectwa w Warszawie oraz Zespół 

Trębaczy Myśliwskich „Babrzysko” przy 

Zarządzie Okręgowym Polskiego Związ-

ku łowieckiego w Poznaniu. Poza pre-

zentacją utworów oraz instrumentów 

i sygnałów myśliwskich, zapoznać się bę-

dzie można z historią francuskiej muzyki 

myśliwskiej par force, tak mało jeszcze 

znanej w Polsce. Trębacze grają na naj-

większych rogach myśliwskich, stojąc ty-

łem do słuchaczy. Celem wydarzenia jest 

między innymi integracja społeczności 

poprzez propagowanie tradycji i kultury 

myśliwskiej, popularyzacja krajobrazu 

i historii Rogalina oraz celów i działal-

ności Fundacji Raczyńskich. To kolejne 

spotkanie rzeszy przyjaciół majątku 

i fundacji, członków lokalnych kół my-

śliwskich, sokolników, hodowców psów 

łowczych, jeźdźców, wędkarzy, pszcze-

larzy, miłośników przyrody, artystów. 

To także promowanie turystyki i edu-

kacji na temat wielkopolskich parków 

krajobrazowych.

 Spotkanie rozpocznie Msza św. Hu-

bertowska, która odprawiona zostanie o 

godz.11.30 w kościele p.w. św. Marcelina 

w Rogalinie. Następnie, o godzinie 14.00 

na terenie folwarku w Rogalinie odbędzie 

się koncert muzyki myśliwskiej, prezenta-

cja ptaków łowczych oraz psów myśliw-

skich. Podczas imprezy będzie można 

zwiedzić majątek, nabyć materiały edu-

„Hubertus” w Rogalinie

kacyjne, a także zakupić ciepły posiłek. 

Liczę uczestników przewidujemy na kil-

kaset osób.                                                    (MR)
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SPRZEDAŻ - NAPRAWA
SPRZĘTU

OGRODNICZEGO
różnych marek

Łęczyca
ul. Leśna 9

tel. 61 8106 731
www.serwis-ogrod.poznan.pl

KOSIARKI - PILARKI

»VIKING«  - KOSIARKI

»STIHL«   - KOSY

PILARKI PROMOCJA!

Mosina, ul. Wawrzyniaka 5
tel. 61 8137 158

Sama nie odważyłabym się na taki ty-

tuł, ale są to słowa bohatera fi lmu – 

Alojzego Szabelskiego z Rogalinka, który 

obejrzeliśmy w Mosińskim Ośrodku Kultury 

7 września w ramach projektu „Filmowe ży-

ciorysy.pl”. Tytuł tego fi lmu „Drukarz na wo-

dzie” nawiązywał do życia pana Alojzego, któ-

ry zawodowo poświęcił się drukarstwu, a po 

przejściu na rentę zajął się kolekcjonerstwem. 

Jego drugą pasją do dzisiaj jest motorowod-

niactwo.

– Ten pasjonat po prostu ma „świra” na 

punkcie zbieractwa i pragnie pokazać to 

następnym pokoleniom, mówił w fi lmie pro-

boszcz Rogalinka, ks. Jerzy Stachowiak. 

Spotkanie z gośćmi, którzy wypełnili całą 

salę MOK poprowadził proboszcz Edward 

Majka.

– To człowiek, któremu zależy też na Ko-

ściele, bo rozumie, że sam jest tym Kościołem. 

Należy do ludzi idących przebojem przez 

życie, uparcie dążąc do wytyczonego celu. 

Tacy ludzie cierpią po drodze, ale zwyciężają 

samych siebie. Są żywym świadectwem swo-

jego czasu.

Profesor Błądek z Puszczykowa ocenił pasję 

zbieractwa bohatera jako udokumentowa-

nie czegoś konkretnego, tworzenie historii. 

– Ubolewam, że nie ma dzisiaj szacunku dla 

pasji, powinniśmy takie talenty pobudzać, 

bo człowiek przez nie może się wyżywać, 

powiedział profesor. – „Piękno tego świa-

ta jest od Boga, korzystaj z tego mądrze 

i z rozwagą”. Nawiązując do biblijnych słów 

„Czyńcie sobie ziemię poddaną” Alojzy jest 

przykładem człowieka, który z miłością i wiel-

kim szacunkiem korzysta z tego, czym Bóg 

go obdarza.

Bohater wśród wielu przedmiotów poka-

zał w fi lmie wiklinowe koszyki z czasów woj-

ny. Za cztery takie koszyki można było wtedy 

kupić tylko jeden bochenek chleba, wyplata-

nie ich zajmowało cały dzień. Tak radzili sobie 

ludzie wobec ograniczeń, jakie wprowadzili 

Niemcy – były to kartki na chleb, na jedną 

Niech zobaczą, co stary potrafi ...

osobę przysługiwały dwie kromki dziennie…

Alojzy Szabelski ma 82 lata, w fi lmie są sce-

ny z wyścigów motorówką po Warcie, które 

wygrał konkurując z młodymi zawodnikami. 

To właśnie wtedy z humorem powiedział: 

„Niech zobaczą, co stary potrafi ”. 

Pan Alojzy po prostu pokazał nam jak 

smakuje życie. Jak dziecko cieszy się wszyst-

kim, co robi, co widzi, czego dotyka i nad 

czym pracuje. I tak było zawsze. Jest radosny, 

uśmiechnięty, zafascynowany światem. Taka 

postawa może być dla nas receptą na szczę-

ście... – Zawsze coś w życiu otrzymywałem 

i zawsze wiedziałem od Kogo – tylko od Boga, 

mówił po projekcji fi lmu. 

Proboszcz Mosiny ks. Majka podarował 

bohaterowi fi lmu popiersie św. Jana Pawła II, 

którego czcicielem jest pan Alojzy.                  (eb)

AGENCJA
PZU

UBEZPIECZENIA:
� komunikacyjne � majątkowe

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

Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00

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

e-mail: skubiak@agentpzu.pl
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Już po raz piętnasty członkowie Pracowni Artystycznej 

w Rogalinku, której prezesem jest Lucyna Smok wystawi-

li swoje prace w Miejskim Ośrodku Kultury w Mosinie. Wysta-

Mosina może być dumna
wę otwarto 18 września. Zgromadziła ona wielu mieszkańców, 

którzy z podziwem obejrzeli wszystkie prace naszych lokalnych 

artystów. Można było usłyszeć wiele pozytywnych opinii na te-

mat ich twórczości. Były to m.in. pejzaże, martwa natura, ikony 

– wszystkie piękne i jedyne w swoim rodzaju. Mosina może być 

naprawdę dumna.                                                                                         (red.)
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Nie mogła nie pokochać koni, bo dzia-

dek Rysiek i wujek Michał hodują 

i ujeżdżają je od wielu lat. Zanim zamieszkali 

w Grzybnie prowadzili w Żabnie stajnię, zna-

ną w całej okolicy – „Galantówkę”. Kochają 

konie, opowiadają o nich z pasją i uczuciem. 

Dla Ryszarda Odważnego – koń to kocha-

ny stwór... I Agata ma dwóch instruktorów 

z tym, że wujek Michał, który wygrał kilka 

prestiżowych konkursów jest bardziej wy-

magający niż dziadek. Chciałaby startować 

w zawodach skokowych, bo bardzo dobrze 

już skacze. W rodzinnym albumie jest takie 

zdjęcie: Michał czyści Galantowi kopyta, 

a na grzbiecie siedzi malutka Agata i czesze 

koniowi grzywę. 

Stajnia Galantówka przez lata uczestni-

czyła w dożynkach gminnych, uroczysto-

ściach, imprezach, organizowała zawody 

i konkursy dla dzieci i młodzieży. Między 

innymi „Dzień konia rekreacyjnego” w So-

Połączyły ich konie
Grzybno -  stajnia i hodowla koni Ryszarda i Michała Odważnych, ojca i syna. Na podwórku wita nas wnuczka 

pana Ryszarda, 12 – letnia Agata. Trzyma w objęciach kilka szczeniaków, zachęcając do wzięcia na ręce choćby 

jednego, bo są takie rozkoszne i piękne…W tle padok, a w nim trzy klacze z młodymi źrebakami. Agata obła-

dowana pieskami prowadzi nas do ukochanego konia. Po chwili odnosi psiaki i siedzi już na Fionie, na oklep, 

kładzie się i przytula do szyi konia. Nie boi się, że spadnie, bo ufa klaczy. Wokół nich drepcze źrebię.

winkach”. Imprezy cieszyły się dużym po-

wodzeniem. 

– Dzisiaj stado mamy pomniejszone, 

z racji tego, że nie startuję już jako zawodnik, 

zostały tylko te najważniejsze konie i konie 

hodowlane, mówi Michał. – Od początku 

był u nas Galant i będzie do końca... A Agaty 

nie trzeba było wciągać, zawsze do koni się 

garnęła, dopasowywaliśmy jej na początku 

konie, żeby mogła się rozwijać.

Każdy jeździec, który idzie dalej niż re-

kreacja, ma swojego konia, uprawia na nim 

sport czy to skoki czy ujeżdżanie, powinien 

dobrać sobie takiego konia, z którym czuje 

więź, z którym się uzupełnia i któremu ufa. 

Ze strony konia jest więcej tego, co chce 

on uzupełnić w człowieku. Ważne jest, gdy 

ludzie zaczynają jeździć, znaleźć odpowied-

nią osobę, która by doradziła wybór konia. 

Bo konie są różne, tak jak ludzie. I nie każdy 

koń pasuje do każdego człowieka. Zwłasz-

cza młode konie potrafi ą robić głupstwa 

i broić, i trzeba im to wybaczyć. Czasem są 

też złośliwe. Taki koń może okazać się odpo-

Michał i Kaskader

Rodzina OdważnychAgata
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wiedni dla kogoś, kto ma aspiracje trenować 

różne dyscypliny i nie boi się go. Natomiast 

do rekreacji najlepszy jest koń spokojny, nie 

dominujący.

Oświadczyny na koniu...

– To cudowne uczucie, ludzie między 

sobą nazywają je czasami chemią, ale ta 

chemia jest także między koniem a czło-

wiekiem. Jak się to poczuje, to koniec, 

człowiek przepadł dla konia..., wyjaśnia 

Beata, żona Michała. – Między mną a ko-

niem jest niesamowita więź i harmonia, 

przekaz energii. Miałam swoją klacz, mam 

Nigala od źrebaczka, wychowałam go, 

ale jak wsiadam na Inwencję to jest coś 

niesamowitego. Chyba już nie poczu-

ję tego na żadnym innym koniu. To taka 

wielka jedność. Nie robię nic tylko myślę, 

a ona to odczytuje. Takie to jest uczucie jak-

byśmy były jednością. Jeździłam na niej w 

ciąży. Dwa miesiące po porodzie pojecha-

łam na zawody z nią i wygrałam. Nie treno-

wałam przecież kilka miesięcy, wsiadłam 

i wygrałyśmy. Tak się po prostu rozumiemy.

– Jak starowaliśmy na zawodach i spiker 

zapowiedział, że Beata Magdziarek, a potem 

Odważna staruje na Inwencji, to wszyscy 

wiedzieli, że wygra, wtrąca pan Ryszard. Mi-

chała i Beatę oczywiście połączyły konie.

– Żona najpierw była moją uczennicą, tra-

fi ła do mnie na naukę jazdy.

– Nasze konie też się polubiły, a zaręczy-

ny odbyły się na polanie w lesie. Ale MIchał 

z konia zszedł, kiedy poprosił mnie o rękę. 

Siedziałam w siodle i byłam w takim szoku, 

że dopiero po chwili zeskoczyłam. Właści-

wie to uklęknął nie przede mną, lecz przed 

koniem... Bardzo mnie to zaskoczyło. Wszy-

scy w stajni już wiedzieli, co miało nastąpić 

podczas tej jazdy (oprócz mnie) i kiedy wró-

ciliśmy do „Galantówki” impreza była już 

przygotowana. Mój mąż bardzo fajnie to 

zaplanował. 

Uważają, że ludzie, którzy kochają zwie-

rzęta są dobrzy i szczęśliwi.

– Świat się zupełnie zmienia, kiedy siedzę 

na koniu, opowiada Ryszard Odważny. – 

Kiedyś, kiedy obowiązki i praca tak mnie już 

przytłaczały, że opadałem z sił - siadałem na 

Galanta i jechałem w teren. Odrywałem się 

Agata z Fioną i źrebakiem

Michał Odważny na Galancie Agata

od całego świata. Nic mnie nie obchodziło. 

Byłem tylko ja i koń, i to co przyszło na myśl 

mnie albo jemu…Zawsze mówię, że jak się 

ktoś koniem zarazi, to jest to już nieuleczal-

ne.

Beata czasami prześcigała Michała, swo-

jego nauczyciela. Jeszcze w narzeczeństwie 

chciała podczas jego nieobecności nauczyć 

się skakać na Galancie. W tajemnicy przyszła 

z tym do mnie i udało się, zdolna dziewczy-

na. Ale trzeba kochać konie. Przez tyle lat 

dużo ludzi przewinęło się przez naszą staj-

nię. Są tacy, którzy nie nadają się, nie mają 

tego czegoś, ale spotykałem prawdziwe 

talenty. 

Znana w gminie „Galantówka”

Uczestniczyli we wszystkich dożynkach 

gminnych. W Sowinkach, a dokładnie w Ko-

rzonkowie organizowali imprezę pod nazwą 

„Dzień konia rekreacyjnego”.

– Przyjeżdżał burmistrz, proboszcz, były 

puchary za wygrane konkursy. Najpierw 

jechaliśmy na groby, aby przekazać dzie-

ciom pamięć i uczcić 1 września – rocznicę 

II Wojny Światowej, opowiada pan Ryszard. 

– Zjeżdżało się 30 – 40 koni, były skoki, 

zawody, a potem biesiada. Parę razy był 

z nami Bohdan Smoleń. W tej chwili nic się 

nie dzieje. Jesteśmy w Grzybnie i logistycz-

nie jest to dla nas trudne do zorganizowa-

nia, stajnia jest za daleko. Nikt nie przejął 

pałeczki...

– To były bardzo fajne imprezy, dodaje Mi-

chał. –  W Żabnie organizowaliśmy zawody 

i konkursy z udziałem mojego kolegi klubo-

wego – mistrza Polski i zawodników z kadry 

polskiej. Dla młodych było to niesamowite 

przeżycie. 

– Wymyślali takie zawody, że niektórym 

włosy na głowie się jeżyły, mówi pan Ry-

szard. – Na przykład układali tunel z balotów 

słomy i przejeżdżali koniem, co wcale nie 

jest takie proste.  Dzisiaj wyrośli, pozakłada-

li rodziny, mają dzieci, ale jesteśmy ze sobą 

w kontakcie.

„Galantówka” to były konie i ludzie (nie lu-

dzie i konie)...

Być może już w przyszłym sezonie powsta-

nie „Galantówka Bis” z siedzibą w Grzybnie. 

Galant

Pięknej maści, o złocistej sierści, jasnej 

podkręconej na końcach grzywie i wielkich 

kopytach zrobił ogromne wrażenie na autor-

ce tekstu. Tym bardziej, że namówiona przez 

właścicieli z duszą na ramieniu, pierwszy raz 

w życiu wsiadła na konia i... nie spadła. 

Galant spokojny i mądry, szedł powoli 

(to on mnie prowadził, a nie ja jego), jakby 

chciał mi powiedzieć: wiem, co robię...

Elżbieta Bylczyńska
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Improwizacja totalna

Mateusz Królik: – Muzykę do fi lmu 

„Metropolis” grałeś już kilkukrotnie. 

Czy za każdym razem są to inne wersje 

podkładów?

Władysław Komendarek: – Tak gra-

łem ogólnie w Gdańsku i Warszawie, za 

każdym razem były to inne wersje dźwię-

kowe. Nie zawsze są to podkłady, ponie-

waż bardzo lubię w czasie rzeczywistym 

tworzyć nowe formy nie mówiąc o im-

prowizacji  totalnej. 

– Czy masz jakąś ulubioną scenę, 

sceny z tego fi lmu?

– Tych scen jest kilka, np. robotni-

cy wchodzący do windy, laboratorium 

chemiczne, metalowa kobieta wstająca 

w powolnym tempie w otoczeniu jakby 

laserów oraz podpalenie kobiety przy-

wiązanej do pala. 

Cały fi lm jest dobry, jest bardzo inspirują-

cy dla mnie i mam nadzieję, że dla pozosta-

łych muzyków też. Mam nadzieję, że razem 

będziemy mogli się artystycznie wyżyć. 

– Jesteś już doświadczonym muzy-

kiem. Jak pracuje Ci się z Igorem Gwa-

derą, który choć bardzo utalentowany, 

to jednak jest dopiero na początku 

swojej muzycznej kariery?

– Jeśli chodzi o Gwaderę to poznaliśmy 

się niedawno i zrobił na mnie bardzo do-

bre wrażenie. Jest spokojny i skupiony. 

Dużo wie o muzyce i na pewno dużo 

potrafi . Inni młodzi ludzie powinni brać 

z niego przykład. Projekt „Metropolis” to 

dla niego coś zupełnie nowego, prawdzi-

we wyzwanie. I dobrze!

Ustalamy teraz jak nasz koncert ma 

wyglądać od strony muzycznej. Na pew-

no jakimś tam wzorcem jest nagranie 

z ostatniego mojego taperowania, które 

miało miejsce w Warszawie. Oczywiście, 

w Poznaniu to nie będzie kopia tego ma-

teriału, zagramy coś innego i chciałbym, 

żeby tak było. Pracujemy nad tym...

W tym roku ekipa Soundedit przygotowała niespodziankę - w kooperacji z fi rmą Bile-
ty24 oraz CK Zamek w Poznaniu - w postaci wydarzenia towarzyszącego Festiwa-

lowi.  29 października (czwartek) w CK Zamek odbędzie się seans fi lmu „Metropolis”. Jednak 
nie będzie to jedynie projekcja. Ścieżkę dźwiękową do fi lmu wykonają na żywo znakomici 
artyści. Połączenie historycznego kina, elektroniki, rocka i opery będzie bezprecedenso-
wym wydarzeniem. Takie wykonanie nie miało do tej pory miejsca.

Władysław Komendarek – urodził się i mieszka w Sochaczewie. Sprzeciwia się globaliza-
cji. Jako instrumentalista i kompozytor wypracował własny styl, który wymyka się jakiej-
kolwiek klasyfi kacji. W twórczości Komendarka można odnaleźć echa muzyki rockowej, 
a nawet hardrockowej, klasycznej, jazzowej, etnicznej oraz eksperymentalnej. Artysta jest 
wirtuozem kosmicznego brzmienia i pionierem polskiej elektroniki. Z sopranistką łódzkie-
go Teatru Wielkiego – Agnieszką Makówką - oraz nastoletnim wirtuozem gitary – Igorem 
Gwaderą – przygotowują premierę projektu „Metropolis”. 

 – A współpraca z Agnieszką Maków-

ką? W jaki sposób połączyć śpiew ope-

rowy z muzyką elektroniczną?

– Jeśli chodzi o połączenie śpiewu 

Agnieszki, to nie ma żadnego proble-

mu. Trzeba to robić konsekwentnie,  sta-

nowczo i zdecydowanie, a wtedy będzie 

to szczere. Z Agnieszką też się dobrze 

współpracuje, jest pracowita, zaangażo-

wana i zdyscyplinowana. Myślę, że w ta-

kiej ekipie to zaskoczymy publikę i sukces 

murowany. 

Mam nadzieję, że nie będziemy jak 

Kraftwerk, którzy są muzycznymi inwa-

lidami. Oni pracują tylko brzmieniowo 

i odgrywają tylko to, co w studiu wypra-

cowali. Nie potrafi ą stworzyć czegoś na 

scenie natychmiast, w czasie realnym. 

A na koncertach mają być emocje! Jak 

u Hendrixa, czy Emersona. Chcę, by te 

emocje były obecne podczas koncertów 

z Agnieszką i Igorem.

– Jak dużą rolę według Ciebie muzy-

ka odgrywa w fi lmie? Jest jedynie tłem 

dla obrazu? A może przyczynia się do 

tego, że widz całkowicie wciąga się 

w pokazywaną historię?

– Pomimo że muzyka jest ledwie tłem, 

odgrywa kolosalną rolę w odbiorze fi lmu. 

To dzięki niej fi lm staje się większą war-

tością, to jest niedyskutowalne i szalenie 

ważne. Również dla odbiorcy, bo widz po 

skończeniu fi lmu powinien mieć potrze-

bę, by jeszcze raz przeżyć taki tapering, 

występ. 

Ale też skupiam się i to jest dla mnie 

bardzo ważne, żeby muzyka grana na 

żywo była jak najbardziej  zsynchronizo-

wana z obrazem. To jest o wiele trudniej-

sza rola niż zagranie zwykłego koncer-

tu, ponieważ nie tylko muszę myśleć o 

formie i improwizacji muzycznej, ale też 

o synchroniczności jak najdokładniejszej 

w miarę rozwoju akcji. A teraz oprócz 

tego jeszcze dochodzą dwie osoby grają-

ce, więc mamy ręce, głowy i uszy pełne 

roboty.    

– Ile razy widziałeś fi lm „Metropo-

lis”? Zastanawiałeś się kiedyś nad 

skomponowaniem ścieżki dźwięko-

wej do innych wielkich dzieł kinema-

tografi i?

– Film ten widziałem wiele razy, nie 

liczyłem ile. Już po pierwszym obejrze-

niu stwierdziłem, że to fi lm tak bogaty 

w różne warstwy, że jeśli mam do niego 

zagrać to muszę użyć prawie całego mo-

jego instrumentarium elektronicznego. 

Dlaczego? Ponieważ ten fi lm na to zasłu-

guje. Ma tyle wątków, warstw, zamiesza-

nia, prawdy, kosmicznych pomysłów... No 

i realizacja... Realizacja jest mistrzowska, 

a to był chyba rok 1927! 

Marzy mi się również zagranie aku-

styczne na fortepianie i wiadomo; gitara 
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akustyczna plus wokal żeński. Spróbuję 

przekonać do tego pomysłu Agnieszkę, 

Igora i producentów. 

Dla mnie nie ma żadnego problemu 

zrobić ścieżkę dźwiękową do dzieł kine-

matografi i. Mogę grać, nagrywać nawet 

do fi lmów, które mają już muzykę. Chęt-

nie zagram inne, moje własne kompozy-

cje do takiego obrazu. Sprawa jest tylko 

taka, że to musi być fi lm wartościowy 

i musiałbym poszperać w sieci, jaki to fi lm 

by był. Przygotować się na każdym polu.

– Jak w kilku słowach zachęciłbyś 

wszystkich Ziemian do wzięcia udziału 

w tym – premierze projektu „Metropo-

lis” w Poznaniu - kosmicznym wyda-

rzeniu?

– Ponieważ to jest fi lm niemy, to po-

przez naszą wspólną muzykę, całkowicie 

nie szablonową nabierze innego wymia-

ru. Przy tym jedna scena, ledwie cztero-

sekundowa może będzie podrasowana 

jeszcze wiązką kosmicznego lasera.

„Metropolis” jest wyprodukowany 

przez Ziemian dla Ziemian, to kosmici na 

pewno będą też zadowoleni, zaskoczeni 

i zdumieni. Zachęcam, zapraszam, pole-

cam – Władysław Komendarek. 

– Podczas tegorocznego Festiwalu 

Soundedit wystąpisz również drugie-

go dnia w trakcie koncertu „Antolo-

gia Polskiej Muzyki Elektronicznej”. 

Czym podczas tego występu będziesz 

chciał zaskoczyć festiwalową publicz-

ność?  Czy to będą nowe, całkowicie 

kosmiczne brzmienia?

– Tak, będą to nowe utwory, będę miał 

trochę ograniczony czas, bo tylko 20 mi-

nut. Nie występuję sam, na scenie będzie 

też Józek Skrzek, Kapitan Nemo i Konrad 

Kucz. Szykuję niespodzianki, ale nic nie 

zdradzę, bo nie będzie efektu zaskocze-

nia. Po prostu zobaczymy, co kto mu-

zycznie potrafi . Ja tam zamierzam może 

i wysłać całą wytwórnię i zgromadzoną 

publikę w Kosmos! Niech przeżyją coś, 

czego jeszcze w życiu nie zaznali.

Chłopaki od Soundedit zawsze starają 

się, by wymyśleć coś nowego, ciekawego. 

W tym roku zaproponowali takie wystę-

py, to tak trzeba pracować, by publika 

była pod kosmicznym wrażeniem. 

Z Władysławem Komendarkiem

rozmawiał Mateusz Królik

Zdjęcia: Lights-On

Mieszkańcy Pecnej, kolekcjonerzy i pasjonaci, Ze-

non i Robert Bocianowie, o których pisaliśmy we 

wrześniu ubiegłego roku w artykule „Niecodzienna pasja” 

(dostępny na stronie internetowej www.gazeta-mosina.pl 

wrzesień/październik, str. 13) w porozumieniu z tamtejszą 

szkołą budują na boisku kompleks kolejkowy. „Chcemy 

pokazać młodzieży trochę historii, bo za chwilę wszystko 

zniknie, mówili w wywiadzie. Pozostaną tylko muzea. Ru-

chu planowego parowozów nie ma już nigdzie w Polsce 

i w Europie. Takie pociągi to przeszłość”.

Tymczasem złodziei nie wzruszył szczytny cel pasjona-

tów – ukradli obrotnicę, która napędza pociąg na torach. 

Ten fakt właściciele zgłosili 11 września br. na policję 

w Mosinie. Policjanci w ciągu 24 godzin dowiedzieli się, 

gdzie znajduje się obrotnica i ujęli okolicznych sprawców, 

znanych już wcześniej policji. Złodzieje przyznali się do 

kradzieży i zwrócili element kolejki.                                               

 (red.)

Sukces
mosińskich
policjantów

Robert Bocian z kolejką na Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-

chowawczy im. Janusza Kor-

czaka w Mosiniema zaprasza na III 

Wielkopolski Integracyjny Rajd Osób 

Niepełnosprawnych „Rowerami i Kijkami 

po Wielkopolskim Parku Narodowym”. 

Impreza odbędzie się 2.10.2015 roku, start 

godzina 8.30, parking przy Jeziorze Górec-

kim w Jeziorach. Zgłoszenia do 28.09.2015 

roku – udział w rajdzie bezpłatny. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-

nych  do wspólnego, aktywnego spędze-

nia czasu na świeżym powietrzu.

Rajd

OGŁOSZENIA DROBNE
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SZUKAM pracy biurowej, telemarke-

tingu,  lub wszelkiego rodzaju pracy 

w sklepie. Jestem młoda i energiczna 

27latka nie bojącą się nowych wyzwań 

i doświadczeń. Prace mogę zacząć od 

zaraz. Mój nr tel. 505-557-178.

JESTEM studentką pierwszego roku 

i poszukuję pracy od poniedziałku do 

czwartku. Posiadam doświadczenie 

w rozkładaniu towaru a także prawo jaz-

dy kat.B. Rozważę każdą propozycję pra-

cy. Kontakt: 796717518.

PRZYCHODNIA Medica Pecna zaprasza 

wszystkie dzieci piecioletnie na darmo-

we obowiazkowe szczepienia przeciw 

Polio.Medica Pecna zaprasza wszystkie 

dzieci pięcioletnie na obowiązkowe dar-

mowe szczepienia przeciw Polio. Więcej 

informacji: 61 28 21 695. Medica Pecna ul. 

Główna 50. Serdecznie zapraszamy.

SPRZEDAM wózek dziecięcy renomo-

wanej fi rmy JANE. Zestaw zawiera 4 czę-

ści: gondolę, która jest przystosowana 

do przewożenia niemowlęcia w pozycji 

leżącej na tylnej kanapie auta, fotelik 

samochodowy - ,,nosidełko-wózeczek”, 

spacerówkę oraz bazę isofi x do fotelika. 

Kolorystyka: gondola i fotelik beżowo-

czarne, spacerówka pomarańczowo-

czarna. Wózek używany przez mojego 

synka. Stan techniczny idealny, sprawny 

w 100%, wszystkie elementy z tkaniny 

są czyste i wyprane.Cena 1400zł (cena 

nowego zestawu 3600 zł). Kontakt tel. 

504270101.

POSZUKUJE monterów stoisk targowy-

ch,praca na wyjazdach zagranicznych 

[5-10 dni],mile widziane ekipy i osoby 

z branży. mwpracatargi@gmail.com

W piątki i soboty, w dniach naj-

większego handlu na mosińskim 

targowisku, sprzedawcy przyjeżdżają już 

z samego rana o godz. 5 i nie mogą ko-

rzystać z toalety. WC stojąca na placu tar-

gowym otwierana jest dopiero o godz. 

7. Do tego czasu jako toaleta służy... pas 

ziemi i trawnik za budynkami sklepów. 

Natomiast po bokach sklepików są chod-

niki i jest czysto.

W środy i w czwartki handlarze też 

przyjeżdżają na targ i stoją do godz. 15. 

W te dni toaleta targowa zamykana jest 

w południe, zakręcana jest też woda w 

kranie na placu. I znów sprzedawcy mają 

problem… Na placu nie ma bowiem in-

nego rozwiązania. 

Może miasto ulituje się nad handla-

rzami, od których przecież pobiera po-

datki? Dostęp do wody i toalety to raczej 

w XXI wieku sprawa normalna, chyba, że 

w Mosinie jest inaczej. Może dałoby się 

coś zrobić dla handlarzy w czasie ich pracy 

wczesnym rankiem i w dniach, kiedy do-

rywczo przyjeżdżają na targowisko?        (jb)

Otwórzcie toaletę...

Ś. p.

KATARZYNA RETINGER
zmarła 9 września 2015 roku.

Miała 94 lata.

Została pochowana na poznańskim cmentarzu na Junikowie.

Zawiadamia o tym Rodzina

ZATRUDNIMY lektorkę języka angiel-

skiego do grup dziecięcych. Praca po-

południami, ilość godzin do ustalenia 

z lektorem. Kontakt: Centrum Języków 

Obcych Active Lingua, 62-050 Mosina, pl. 

20 Października 14. Tel. 510 339 693. email: 

active-lingua@wp.pl

Z 5/6 WRZEŚNIA w Łęczycy zaginęła 

fretka Furia koloru jasno cynamonowego. 

Ktokolwiek znalazł lub widział zwierzacz-

ka proszony jest o kontakt 600194002. Na 

znalazcę czeka nagroda!

SZUKAM mieszkania do wynajęcia 

w Mosinie od 1 października (około 60 m 

kw.). Tel.797 081 667.

SZUKAM pracy w Puszczykowo, Mosi-

na, Luboń, Poznań-Dębiec,Wilda Jako 

rejestratorka medyczna, pomoc biuro-

wa, recepcjonistka, ukończyłam szko-

lenia w tym kierunku posiadam śred-

nie policealne wykształcenie, wiek 31 

lat Proszę tylko o poważne oferty do-

rotx.83@o2.pl

MAM 19 lat i poszukuję pracy na week-

endy od piątku do niedzieli. Rozważę 

każdą rozsądną propozycję pracy dla ko-

biet. Kontakt: 796717518.

ZATRUDNIĘ do pracy w restauracji 

w Mosinie kucharza dla którego gotowa-

nie jest pasją.Mile widziane doświadcze-

nie w branży gastronomicznej.Tel. kon-

takt.695351668 mail markam.kamzelak@

gmail.com

ZATRUDNIĘ do pracy w stajni i przy go-

spodarstwie rolnym z możliwością za-

kwaterowania, tel. 601-894-001.



Autoryzowany
Punkt Sprzeda¿y
F.H.U. „DEPO”

MOSINA, ul. LESZCZYÑSKA 9
tel. 61 819 10 60, 607 616 067

CENY PRODUCENTA!

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-17.00, sob. 9.00-13.00
-  szeroki wybór drzwi

zewnêtrznych
i wewnêtrznych

- fachowe doradztwo

-  monta¿
- panele pod³ogowe
- panele boazeryjne

PRACOWNICY Z UKRAINY
Jeśli szukacie Państwo 

znaczących oszczędności
oraz zmotywowanych ludzi

do pracy...

Jeśli chcecie się skupić
na prowadzeniu działalności

i nie przejmować się 
formalnościami

związanymi z zatrudnianiem...

Jeśli szukacie fi rmy,
która Wam w tym pomoże... 

...prosimy o kontakt
pod nr tel.: 514 199 625

lub http://maspi.eu/pl/wspolpraca

MASPI Sp. z o. o.
Agencja Zatrudnienia nr 11694 

ul. Bruszczewska 14, Koszanowo 
64-030 Śmigiel

+48 514 199 625
biuro@maspi.eu
www.maspi.eu

KRS: 0000337191

Doktor
nauk przyrodniczych 

udziela lekcji:

� biologii
� chemii
� biochemii

na wszystkich
poziomach nauczania

Tel. 601 947 721

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

Tel. Tel. 601 757 522601 757 522

SKUP ZŁOMU
METALI KOLOROWYCH I STALI

Odbiór złomu prosto od Klienta + załadunek!
Możliwość ważenia i wypłaty na miejscu!

Kontenery na złom!

Rozbiórka małych konstrukcji stalowych, garaży, maszyn itp.

502 502 042

Zadzwoń 603 118 115 lub napisz e-mail: jacekgrajek60@wp.pl

USŁUGI WOD-KAN-CO-GAZ
Firma z 25 – letnim doświadczeniem
zrealizuje każdą inwestycje – remont

POLECAMY:

 pompy ciepła

 solary

 piece gazowe

 kominki z płaszczem wodnym

 kotły stałopalne

 przyłącza wodne

 przyłącza kanalizacyjne

 przyłącza gazowe

Konsultacje, doradztwo oraz wyceny GRATIS!

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

ANTENY RTV - SAT
MONTAŻ - NAPRAWA
� Telewizja cyfrowa naziemna DVBT
�  Instalacje mini zbiorcze naziemne 

i satelitarne

� Konfi guracja sprzętu audio-video

� Montaż: NC+   Polsat cyfrowy

tel. 61 8133 355
tel. kom. 604 99 59 14

23reklama



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

reklama

Skład Opału PKP Puszczykówko

ı,,RAMPA®®
tel. 61 633 61 04

       602 554 258

       606 767 414

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

Kupując w RAMPIE sprawiasz sobie i górnikom dużo radości.

Szanuj obcego, kupuj u swojego.

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

Zapraszamy Państwa
do wzięcia udziału

w naszej akcji promocyjnej!

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

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

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

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność!
Zapraszamy!

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

www.koniczynka.biz

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

24



25felieton

Ostatnio coraz głośniej jest o tak 

zwanych „żołnierzach wyklętych”. 

Przywraca się pamięć o ich bohaterskich 

walkach, lecz umyka nam chyba jedno. 

W polskiej historii mamy nie tylko żoł-

nierzy wyklętych, ale także „pisarzy 

wyklętych”, których najwybitniejszym 

przedstawicielem jest Józef Mackiewicz, 

młodszy brat Stanisława „Cata” Mackie-

wicza. Jako zdecydowany antykomuni-

sta był cenzurowany nie tylko w kraju 

za swojego życia – dość wspomnieć, że 

do dzisiaj prawo do publikowania jego 

książek ma tylko jedno wydawnictwo. 

Stanowi to dużą przeszkodę dla popula-

ryzowania jego imponującej twórczości.

Urodzony w 1902 roku w Petersbur-

gu był dziennikarzem, pisarzem oraz 

żołnierzem w wojnie polsko-bolsze-

wickiej. Na tym jednak podobieństwa 

ze starszym bratem się kończą. Wy-

brali inne drogi polityczne i życiowe 

– Józef jako nieprzejednany antyko-

munista całe swoje życie po II Wojnie 

Światowej spędził na emigracji. Jego 

styl pisarski był ponadto dosyć suchy 

i rzeczowy, lecz zarazem wciągający 

i plastyczny. Kontrastuje z zawadiackim 

i pełnym anegdot stylem starszego 

brata, Stanisława. Józef Mackiewicz był 

ponadto świetnym powieściopisarzem, 

którego Uniwersytet w Kansas zgłaszał 

nawet jako kandydata do literackiej na-

grody Nobla.  Do dzisiaj ogromne wraże-

nie robią takie tytuły jak „Kontra”, „Droga 

donikąd”, „Nie trzeba głośno mówić” czy 

„Sprawa pułkownika Miasojedowa”.

 W swoim pisarstwie Mackiewicz sku-

piał się zazwyczaj na problemie komu-

nizmu, który bezlitośnie demaskował 

oraz piętnował. Dość wspomnieć, jak 

w sposób iście dokumentalny, z naj-

drobniejszymi szczegółami, opisał ży-

cie codzienne Wilna pod sowieckimi 

okupacjami w dylogii „Droga donikąd” 

oraz „Nie trzeba głośno mówić”. Mac-

kiewicz na własnej skórze doświadczył 

zarazy komunizmu, za którego najwięk-

szą ofi arę uważał Rosję. Wyraźnie pod-

kreślał też brak ciągłości między Rosją 

carską i sowiecką. Dla Mackiewicza ko-

munizm był największą zarazą, która 

obracała się przeciwko całej ludzkości. 

Jak powiedział jeden z bohaterów po-

wieści „Droga donikąd”: „Bolszewizm 

powstał nie z walki z Bogiem, a z walki 

z człowiekiem, z jego przyrodzonym 

prawem do wolnego życia”. Skoro ko-

munizm jest wrogiem całej ludzkości, 

toteż ludzkość powinna mu się prze-

ciwstawić bez zwracania uwagi na róż-

nice narodowościowe. Mackiewicz po-

stulował swego rodzaju uniwersalizm 

w zwalczaniu komunizmu na całym 

świecie. Za wielki błąd uważał myśle-

nie zniewolonych narodów, by pozbyć 

się tej ideologii tylko na własnym tery-

torium. Likwidacja komunizmu mogła 

być skuteczna tylko wtedy, gdy wypleni 

się go na całym świecie. Stąd też jego 

przywiązanie do uniwersalistycznej idei 

Wielkiego Księstwa Litewskiego, które-

go uważał się obywatelem. 

Józef Mackiewicz zwrócił uwagę na 

różnicę między socjalizmem w wydaniu 

niemieckim oraz sowieckim. Choć wy-

rastające z tego samego, marksistow-

skiego pnia ideologie miały podobne 

cele, to różniły je środki. Nazizm dążył 

do fi zycznej eksterminacji człowieka, 

a bolszewizm poniżał człowieka nie 

tylko fi zycznie, ale przede wszystkim 

psychicznie. Stąd słynne stwierdzenie 

w jednej z książek pisarza: „Niemiecka 

[okupacja] robi z nas bohaterów, a so-

wiecka robi z nas gówno”. 

Nazwisko Józefa Mackiewicza nie spo-

sób wymienić, gdy mowa o śledztwie 

w sprawie ludobójstwa polskich ofi -

cerów w Katyniu. Pisarz był osobiście 

Tylko prawda jest ciekawa

obecny przy ekshumacji zwłok pomor-

dowanych. Śledził także informacje 

prasowe oraz brał udział w przesłuchi-

waniu najważniejszych świadków tej 

nieludzkiej zbrodni. Owocem tego jest 

wstrząsająca książka „Sprawa mordu 

katyńskiego”, chyba najlepsze dzieło 

pisarza. Drobiazgowo opisuje on pro-

ces ekshumowania zwłok, ich dokład-

ne badanie oraz pojawiające się na 

gorąco wątpliwości – „kto to zrobił”? 

Wrażenie robi ponadto stale pojawia-

jące się pytanie o los pozostałych zagi-

nionych polskich ofi cerów. Sam Mac-

kiewicz nie poznał już prawdy na ten 

temat – zmarł w 1985 roku, czyli sześć 

lat przed pierwszymi ekshumacjami na 

terenie Miednoje, gdzie zamordowano 

ponad sześć tysięcy polskich ofi cerów. 

W ten oto sposób zadość stało się jed-

nemu z powiedzeń Mackiewicza: „Tylko 

prawda jest ciekawa”.            

Wojciech Czeski

Pewna nieznajoma pani:

– Nie, nie, ja nie jestem tutejsza, jak to 

się mówi. Moja mama jest z Mosiny i na-

wet niedaleko mieszkała, tutaj na Strze-

leckiej, znaczy przy tym lasku. Przyjeż-

dżam czasem do rodziny w odwiedziny. 

Określenie, o które pan pyta słyszałam 

wielokrotnie, bo uważam, że jest ono bar-

dzo sympatyczne, bardzo mi się podoba. 

Tak ja to odczuwam. Dobrze, że powstał 

w Poznaniu pomnik Starego Marycha. 

Wracając do pańskiego pytania, myślę, 

że eleganta z Mosiny ktoś „wymyślił” jako 

obciach, obecnie używa się takiego okre-

ślenia „obciachowy” wtedy, kiedy coś jest 

nie w porządku z ubiorem. Byłam świad-

kiem jak mama kiedyś witała się ze star-

szym panem. Otóż, gdy się przedstawiła 

skąd jest, ów pan radośnie wykrzyknął: 

„o, to elegant z Mosiny!”. Był przy tym taki 

serdeczny, uśmiechnięty, jakby się cieszył 

z tego, że coś więcej wie o tym miastecz-

ku, że znał o nim anegdotę, czyli tak jak-

by jemu ta Mosina była bliższa. Takie wła-

śnie radosne okrzyki powitania, używane 

w takim znaczeniu słyszałam wielokrot-

nie w różnych stronach Polski: w War-

szawie, Wrocławiu, Kaliszu, Krakowie, 

a nawet gdzieś nad morzem.

Roman Czeski



INTELIGENTNA I PIĘKNA
DYSCYPLINA SPORTU,
to najlepszy rozwój psychofi zyczny

dla Twojego dziecka!
Zapraszamy wszystkich,a zwłaszcza

dzieci klas 1, 2, 3 szkoły podstawowej
do Klubu Szermierczego

UKS MUSZKIETER Mosina
przy Zespole Szkół Nr 2

w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.
Wszelkie informacje

pod nr. tel. 502 051 672

II

d

SZERMIERKASZERMIERKA
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NAUKA RYSUNKUNAUKA RYSUNKU
I MALARSTWAI MALARSTWA

dla dzieci,dla dzieci,
młodzieżymłodzieży
i dorosłychi dorosłych

Tel. 604 293 392Tel. 604 293 392
CONTACT - APARATY SŁUCHOWE

ul. Przemysłowa 15/17 obok City Center
61-579 Poznań

tel. 502-489-171, 061-281-83-67
www.contactaparaty.pl

SPECJALISTYCZNY SPRZĘT MEDYCZNY
REFUNDOWANY PRZEZ NFZ

� APARATY SŁUCHOWE powietrzne i kostne
     � BADANIA SŁUCHU
          �  SPECJALISTYCZNY SPRZĘT MEDYCZNY 

INTERTON refundowany przez NFZ
               � BATERIE TYLKO 2 zł
                    � OCHRONNIKI SŁUCHU

reklama

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

oglądać (od 1 września) wystawę 

rzeźby ceramicznej wykonanej w Peru przez 

potomków ludu Mochiców. Twórcy wzoro-

wali się na ceramice sprzed 1500 lat, którą 

zostawili po sobie ich przodkowie.

Wystawa przeszło trzydziestu fi gurek, sy-

gnowanych przez Ministerstwo Kultury Pe-

ruwiańskiej, adresowana jest jedynie do do-

rosłych widzów, gdyż w sposób sugestywny 

ukazuje zmysłowość człowieka w antycznej 

kulturze. Wystawa zrodziła się z kilkakrotnych 

podróży Arkadego Radosława Fiedlera po 

Peru. Ich owocem jest książka pt. „Chwała An-

dów”, która została wydana w lipcu 2014 roku. 

Autor poświęcił w niej ludowi Mochiców dwa 

rozdziały. Wystawa w muzeum jest więc kolej-

ną opowieścią o tej niezwykłej kulturze.  

– To był lud, który walczył z pustynią 

ciągnącą się wzdłuż pacyfi cznego wy-

brzeża Peru – opowiada pan Arkady 

R. Fiedler. – Pustynia ta jest wielka, bar-

dziej sucha niż Sahara. W tym groźnym 

miejscu lud Mochiców wybudował sieć 

kanałów wodnych, z czego można wnio-

skować, że stał na wysokim rozwoju inży-

nieryjnym i kulturowym. Między innymi, 

nie mając pisma, stworzył ceramiczną 

księgę. Jeden z jej działów poświęco-

ny jest intymnej sferze człowieka, którą 

twórcy przedstawiają w formie ceramicz-

nej rzeźby. Dlaczego jest ona niezwykła? 

Bo żadna inna kultura, ani wcześniejsza 

ani późniejsza, nie ukazała intymnej sfery 

człowieka tak otwarcie oraz z wielką daw-

ką radości życia i optymizmu.

Ceramiczna księga tylko dla dorosłych
Boliwia, mało znany kraj

W 2015 roku mija osiemdziesiąta rocz-

nica pierwszego wydania książki Arkade-

go Fiedlera „Ryby śpiewają w Ukajali”. To 

była jego czwarta publikacja, ale pierwsza, 

która przyniosła sławę i uznanie podróżni-

kowi. I jest to symboliczna okazja do tego, 

aby tę rocznicę uczcić wyprawą, opowiada 

Arkady Radosław Fiedler. 

- 29 października 2015 roku wylatujemy 

z Rafałem Koniecznym, Tomaszem Siu-

dą i Pawłem Klepką do Boliwii, w rejony 

Amazonii Boliwijskiej. Miejsca dzikiego 

i nie skażonego przez cywilizację. Celem 

wyprawy jest przybliżenie polskiemu spo-

łeczeństwu części Amazonii poprzez fi lm, 

zdjęcia i książkę. W Boliwii czeka na nasz 

przyjazd Mileniusz Spanowicz, na stałe 

mieszkający w tym kraju. 

Arkady Radosław Fiedler zostanie w Bo-

liwii kilka miesięcy, pracując nad publika-

cją o tym kraju. – Książka będzie poświę-

cona Amazonii, ale też innym częściom 

Boliwii – mówi Arkady R. Fiedler. - To mało 

znany kraj w Polsce, a jest bardzo ciekawy. 

Na przykład niesamowite jest to, że po pię-

ciuset latach od czasu, kiedy Inkowie zo-

stali podbici przez konkwistadorów i całą 

Ameryką władali głównie Hiszpanie, w Bo-

liwii rządzą Indianie. Wszystkie wcześniej-

sze dyktatury poszły w cień. Prezydentem 

jest Evo Morales, Indianin. Poświęca on 

dużą uwagę rozwojowi oświaty na wsi 

i w miasteczkach. To najbardziej indiań-

skie państwo spośród wszystkich państw 

w Ameryce Południowej, gdyż Indianie 

zamieszkują je w ponad 60 procentach. 

Czytając o Boliwii czułem, że odkrywam 

Amerykę dla siebie. Myślę, że książka bę-

dzie również swoistym odkryciem tego 

kraju dla polskiego czytelnika.                         (jb)

1 września przy pomniku na placu

 20 Października w Mosinie uczczo-

no pamięć tych, którzy polegli na fron-

tach II Wojny Światowej. Uroczystość roz-

poczęła się w południe. Ksiądz proboszcz 

Edward Majka poprowadził modlitwę 

w intencji poległych. Następnie uczestni-

cy uroczystości złożyli wiązanki pod po-

mnikiem, między innymi: burmistrz Jerzy 

Ryś w imieniu władz samorządowych 

oraz Rady Miejskiej, kombatanci, pracow-

nicy Miejskiego Ośrodka Kultury, dyrek-

cje szkół. Były też dwa poczty sztandaro-

we, które wystawili: uczniowie z Zespołu 

Szkół im. Adama Wodziczki i Bractwo Kur-

kowe im. Adama Tadeusza Jakubiaka. (jb)

Uczcili pamięć
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– Czym jest CUK?

– CUK Ubezpieczenia to multia-

gencja ubezpieczeniowa, która od 

wielu lat niezmiennie jest liderem 

w branży doradztwa i sprzedaży 

ubezpieczeń. W całej Polsce jest 

już blisko 200 placówek CUK, teraz 

również w Mosinie. Posiadamy sze-

roką gamę produktów i najszerszy 

na rynku zakres ochrony. Nasi klien-

ci mogą wybierać spośród ofert 

30 ubezpieczycieli i to wszystko 

w jednym miejscu. 

– Skąd wiadomo, że kupując 

ubezpieczenie wybieramy to wła-

ściwe?

– Aby mieć pewność, że polisa, 

którą kupujemy jest najkorzystniej-

sza warto porównać ją z innymi. 

W naszej multiagencji przeprowa-

dzamy bezpłatne kalkulacje OC 

i AC spośród ofert wszystkich towa-

rzystw. Bardzo często okazuje się, że 

dzięki wcześniejszemu porównaniu 

cen u różnych ubezpieczycieli, klient 

może zapłacić za swoją polisę nawet 

o połowę taniej. Tak samo w przy-

padku innych ubezpieczeń – zawsze 

warto zapoznać się ze szczegółami 

dotyczącymi zakresu i sumy ubez-

pieczenia, żeby dopasować ochronę 

tak, żeby spełniała  nasze oczeki-

wania i wymagania. Nie zawsze to 

co droższe oznacza, że jest lepsze. 

Dobrze to sprawdzić i porównać, by 

móc wybrać to co dla nas najlepsze. 

My w tym pomagamy.

– Co można ubezpieczyć w CUK?

– Obok najpopularniejszych ubez-

pieczeń komunikacyjnych (OC, AC 

i Assistance) oraz standardowego 

zestawu produktów majątkowych, 

TERAZ W MOSINIE WSZYSTKIE UBEZPIECZENIA W JEDNYM MIEJSCU!

Dzielę się swoją wiedzą
i doświadczeniem

Rozmowa z  Markiem Domańskim,

który we wrześniu tego roku otworzył w Mosinie

przy ul. Dworcowej 2 multiagencję CUK Ubezpieczenia

turystycznych i na życie, w CUK 

można kupić ubezpieczenia rolne, 

zdrowotne, antyrakowe, IKZE, a tak-

że ubezpieczenia skierowane do 

firm. Tak naprawdę, w CUK można 

ubezpieczyć wszystko, począwszy 

od auta, mieszkania, czy podróży, 

przez zdrowie, dzieci, emeryturę, po 

nagrobki, drony czy rowery.

– Czym różnią się ubezpieczenia 

oferowane przez CUK od tych ku-

powanych bezpośrednio w towa-

rzystwie?

– W CUK polisę można kupić od 

ręki, a ceny ubezpieczeń nie róż-

nią się od tych oferowanych  przez 

ubezpieczycieli, a wręcz mogą oka-

zać się tańsze. Dodatkowo, każdy 

klient CUK do rocznej polisy otrzy-

muje Pomoc Prawną GRATIS, czyli 

pakiet 5 porad prawnych, w ramach 

których profesjonalny adwokat, 

radca prawny lub doradca podat-

kowy w jasny i zrozumiały sposób, 

natychmiast, przez telefon znaj-

dzie niezawodny sposób szybkiego 

i prostego załatwienia problemu 

natury prawnej. Jesteśmy jedyną 

multiagencją, która oferuje swoim 

klientom takie rozwiązanie, w do-

datku całkowicie darmowo.

– Co zrobić żeby oszczędzić na 

ubezpieczeniu?

– Przede wszystkim przed zaku-

pem należy porównać dostępne 

oferty. Pamiętajmy, że w przypadku 

OC, niezależnie od ceny, zakres tego 

ubezpieczenia jest jednakowy we 

wszystkich towarzystwach – regu-

luje to ustawa. Oznacza to, że nieza-

leżnie ile za nie zapłacimy, dostaje-

my jednakową ochronę, niezależnie 

również od tego, u kogo kupimy po-

lisę. A skoro tak? Po co przepłacać? 

Dzięki wcześniejszemu porównaniu 

cen można  kupić ubezpieczenie 

nawet o połowę taniej. Dodatkowo, 

w CUK płatność za ubezpieczenie 

można podzielić nawet na 11 rat, 

a za pierwszą z nich zapłacić dopie-

ro po 3 tygodniach.

– Jest Pan młody. Jak zdoby-

wał Pan doświadczenie w branży 

ubezpieczeń?

– W branży ubezpieczeniowej 

pracuję od wielu lat. Ubezpieczenia 

stały się moją pasją. Decyzja o wła-

snej multiagencji była naturalnym 

krokiem na mojej drodze zawodo-

wej. Ubezpieczenia nie są łatwym 

tematem, powstaje coraz więcej 

produktów, niektóre mniej inne 

bardziej skomplikowane. Dzielę się 

swoją wiedzą i doświadczeniem.
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Tak jak każdy piłkarz kiedyś pierwszy 

raz kopnął piłkę, a murarz pierwszy 

raz wymieszał zaprawę budowlaną, tak 

każdy fi lmowiec nakręcił kiedyś swoje 

pierwsze ujęcie. Najtrudniejszy pierw-

szy krok – zwykło się mawiać (śpiewać). 

W głowach czterech poznańskich fi lmow-

ców -amatorów pojawił się koncept, by 

na bazie własnych doświadczeń  pomóc 

innym, początkującym bądź niedoświad-

czonym twórcom zrealizować marzenia.

Nie da się od początku kręcić fi lmy 

bezbłędnie. To po prostu niemożliwe. 

Nieformalna grupa o nazwie 75 Watt 

Absurdu została założona w styczniu 

2013 r. My, tzn. Mikołaj, Maciej, Mateusz 

i Adam jesteśmy  pasjonatami sztuki fi l-

mowej, nie tylko biernej, ale i czynnej. 

W listopadzie 2013 roku powstał nasz 

pierwszy fi lm amatorski pt. „Nasze Ga-

lapagos” i poza umieszczeniem go w za-

sobach internetu, doczekał się premiery 

w poznańskim klubie „Mamałyga” Pro-

dukcja spotkała się także z pozytywnym 

odbiorem publiczności.

– Z perspektywy czasu aprobata śro-

dowiska i wyrazy wsparcia wzmocniły

i zmobilizowały nas do działania. Stąd za 

efekt z pewnością można uznać naszą 

dalszą działalność kulturalną i stworze-

nie kolejnych produkcji takich jak „Czło-

wiek z lasu”; „Poranek”; „Mejking Off ”; 

czy „Karpik”.

Postawmy się w roli niezależnego 

w pełni amatorskiego twórcy. Posiada 

on otwarty umysł, chęć do wyekspono-

wania wizji,  albo w najlepszym razie jest 

już twórcą jakiegoś fi lmu. Możliwość za-

prezentowania swojej twórczości przez 

takie osoby na festiwalach off owych, czy 

amatorskich jest niezwykle trudna, po-

nieważ typowo amatorskich wydarzeń 

zwyczajnie brakuje. Brakuje samej prze-

strzeni dla tego typu produkcji Stąd nasz 

pomysł. Dzięki pomocy i współpracy ze 

Stowarzyszeniem Grupa Inicjatywna 

Baranówko otrzymaliśmy mikrodotację 

z programu Funduszu Inicjatyw Obywa-

telskich. Mogliśmy za to zorganizować 

warsztaty fi lmowe dla każdego chętne-

go, zainteresowanego tworzeniem i pre-

zentacją swojego poglądu na świat. Od-

bywały się one od sierpnia do września 

na poznańskich Garbarach  w restauracji 

Moja Stara.

– Wykorzystując nasze doświadczenie 

oraz wiedzę zaproszonych specjalistów, 

pokazaliśmy jak uniknąć najpopularniej-

szych pomyłek czy wskazać najważniej-

sze elementy, na które trzeba zwrócić 

uwagę realizując tego typu pasję. Za-

Strefa amatora, czyli 75 Watt Absurdu

poznaliśmy uczestników z użytecznymi 

technikami kręcenia, daliśmy możliwość 

poćwiczenia na profesjonalnym sprzęcie 

w części nabytym dzięki dotacji, dzielili-

śmy się radą, a u niektórych może nawet 

rozbudziliśmy uśpiony jeszcze talent do 

fi lmowania. Sądzimy, że nie trzeba mieć 

od razu wielkiego doświadczenia w krę-

ceniu form, istotne jest natomiast, by 

ulec temu pragnieniu. Najbardziej zależy 

nam na zakomunikowaniu czytelnikom, 

że w ramach projektu powstała strona 

internetowa, gdzie organizujemy strefę 

amatora. .Jest to świeżo skonstruowana  

przestrzeń, gdzie można  wysłać swoją 

produkcję, uzyskać poradę, czy polemi-

zować, komentować lub zwyczajnie do 

nas napisać. Zachęcamy wszystkich za-

kręconych fi lmem, aby ruszyli z tematem 

przemyślanego fi lmowania.  Chcemy roz-

począć otwartą dyskusję dla amatorów, 

eksponowania prac (miniatur fi lmowych). 

Przygoda z fi lmem to rzeka pomysłów do 

zrealizowania .  Jeśli lubisz eksperymen-

tować – odszukaj nas www.75watt.pl

Grupa 75 Watt Absurdu

Patron działania:

Grupa Inicjatywna Baranówko

informacje
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Do Redakcji przyszedł list. Nieste-

ty nikt się pod nim nie podpisał. 

Z tego powodu nie zamieszczamy go 

w całości, gdyż anonimowy autor odno-

si się w nim do konkretnych osób – do 

urzędników, którzy pracują w Urzędzie 

Miejskim w Mosinie. Przytaczamy tylko 

początek listu: „Minęło dziewięć miesię-

cy od wyboru nowej władzy w Mosinie. 

Czy coś się zmieniło? Tak, teraz oficjalnie 

zatrudniana jest rodzina i koleżeństwo 

Burmistrzów".

Autor listu ubolewa nad tym, że z Urzę-

du zostali zwolnieni fachowcy z wyższym 

wykształceniem, a na ich miejsce, bywa, 

że zostały zatrudnione osoby z wykształ-

ceniem średnim. Załącza tabelę z nazwi-

skami i szczegółami powiązań z władzą. 

„Widać, nie trzeba mieć już wyższego wy-

kształcenia, aby pracować w Urzędzie –

„Miało być tak sprawiedliwie..."
pisze - wystarczy żyć w dobrej komitywie 

z panem Rysiem lub panem Mielochem... 

Czy zatem wymagania na dane stanowi-

sko urzędnicze napisane były pod kon-

kretne osoby?, pyta autor. I dodaje, że 

sprawę nagłośni w innych mediach.

Dalsze szczegóły listu są do wglądu 

w Redakcji gazety. Na koniec autor zwra-

ca się do zarządców Mosiny: „I jak ma się 

to do zapewnień, do obietnic wyborczych? 

Czy osoby, które zaczęły sprawować wła-

dzę dziewięć miesięcy temu, mają god-

ność spojrzeć obywatelom w oczy?"

Zdarzało nam się też podwozić do 

domu idące poboczem dzieci. Nie-

które z nich przemierzają codziennie pie-

chotą 9 km w jedną stronę, aby dotrzeć do 

szkoły. Ale wszystkie marzą, żeby do szkoły 

chodzić.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że do Kamerunu 

dotarł i został rozdysponowany wysłany 

wiosną tego roku kontener z przyborami 

szkolnymi, zebranymi w ramach Akcji „Ołó-

wek dla Afryki”. 22 sierpnia wyjechałam do 

Kamerunu, aby wraz z siostrą Tadeuszą, 

dominikanką podjąć go z portu, rozdzielić 

między poszczególne misje, bezpiecznie 

dowieźć i rozdać dzieciom. W Kamerunie 

7 września rozpoczął się właśnie rok szkol-

ny. Długopisy, ołówki i kredki sprawiły ka-

meruńskim dzieciom i ich rodzicom olbrzy-

mią radość.  

Pierwsze obdarowane przez nas dzieci 

mieszkały w sierocińcu założonym przez 

miejscową kobietę z miasteczka Ayos. Po 

tygodniu małżeństwa rozstała się z mężem 

i przyjęła na wychowanie sierotę. Po pew-

nym czasie zaopiekowała się kolejnymi 

dziećmi. W tej chwili ma pod swoją opieką 

24 dzieci. Utrzymuje je jedynie z tego, co 

dostanie od ludzi. Ludzie z miasteczka mó-

wią na nią Tantin Katie (Cioteczka Kasia), 

a do jej domu trafi ają kolejne sieroty. Ra-

dość dzieci z podarowanych rzeczy była 

przeogromna. W podziękowaniu zaśpie-

wały wraz z mamą piosenkę i zaprosiły nas 

do wspólnego tańca.

Kolejne przybory szkolne i opatrunki 

rozdzieliliśmy między poszczególne misje, 

a sami wyruszyliśmy na wschód kraju do 

misji siostry Tadeuszy przy granicy z Repu-

bliką Centralnej Afryki. Kamerun nie należy 

teraz do najspokojniejszych państw. Do Ka-

merunu napłynęło ponad 200 tys. uchodź-

ców z pobliskiej Republiki Środkowej Afry-

ki. Mieszkańcy Kamerunu żyją również 

w zagrożeniu zamachami terrorystyczny-

Cioteczka Kasia
mi organizacji Boko Haram - zmilitaryzo-

wana muzułmańskiej organizacji ekstremi-

stycznej powstałej w Nigerii domagającej 

się wprowadzenia szariatu i zakazania za-

chodniej oświaty. Wszystkie kameruńskie 

drogi kontrolowane są przez wojsko i żan-

darmerię. Aby dowieźć kontener na miejsce 

jednego dnia przeszliśmy ponad 20 kontro-

li. Na misję dotarliśmy dopiero wieczorem.

Już od rana pod misją gromadził się 

tłum dzieci wspieranych przez darczyńców 

z Polski w ramach programu „Adopcja na 

odległość”. Wraz z wolontariuszami Fun-

dacji „Serce dla Afryki” przygotowaliśmy 

dla nich ponad 500 w pełni wyposażonych 

plecaków. Czas naglił, bo 7 września w Ka-

merunie rozpoczynał się rok szkolny. Na 

ganku misji zasiadł wraz ze swoją maszyną 

krawiec i szył dla dzieci mundurki. Dzieci, 

które nie mają mundurków nie są w Ka-

merunie przyjmowane na lekcje, a za jego 

zniszczenie grożą kary cielesne. 

Plecaki i przybory szkolne rozdawaliśmy 

też w biednych, kameruńskich wioskach, 

w zniszczonych kościołach, przydrożnych 

kaplicach i rowach. Dzieci przyjmowały 

te prezenty z wielką powagą i namasz-

czeniem. Choć w Kamerunie obowiązu-

je powszechny obowiązek szkolny, nie 

wszystkie dzieci do szkoły chodzą. Dzieci 

z koczowniczego plemienia Bororo nie 

są do niej posyłane, a jeśli nie nauczą się 

urzędowego języka francuskiego nigdy nie 

będą miały szans na pracę w mieście i po-

wielą los swoich rodziców. Zdarzało nam 

się też podwozić do domu idące poboczem 

dzieci. Niektóre z nich przemierzają co-

dziennie piechotą 9 km w jedną stronę, aby 

dotrzeć do szkoły. Ale wszystkie marzą żeby 

do szkoły chodzić.

Jeśli zechcą Państwo poinformować 

swoich odbiorców o tym, że ich dary służą 

kameruńskim dzieciom będzie nam bardzo 

miło. 

Pozdrawiam serdecznie

Justyna Janiec-Palczewska

Wiceprezes Zarządu

Fundacja Pomocy Humanitarnej

„Redemptoris Missio”

tel. 61 8621 321
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Nasze pierwsze powakacyjne spo-

tkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 

upłynęło pod znakiem kryminału. Zyg-

munt Miłoszewski to młody polski po-

wieściopisarz i publicysta, współautor 

scenariuszy fi lmowych i telewizyjnych, 

laureat Paszportu „Polityki”. Autor powie-

ści sensacyjnych, m.in. trylogii kryminal-

nej o prokuratorze Teodorze Szackim. 

Choć powieści Miłoszewskiego są różne 

gatunkowo, zahaczają o horror, thril-

ler, sensację, wszystkie traktują intrygę 

kryminalną jako pretekst do przedsta-

wienia innej warstwy, dużo bardziej nas 

ciekawiącej: społecznej, historycznej 

i psychologicznej. Miłoszewski mocną 

kreską rysuje swoje postacie. Choć mówią 

niekiedy zbyt wyszukanym, literackim ję-

zykiem, nigdy nie są sztuczne. Autor bez-

kompromisowo, ale na szczęście z wyra-

fi nowanym humorem, pokazuje różne 

postawy Polaków wobec współczesnych 

zmor, jakimi są: głupota, antysemityzm 

i ksenofobia. Warto zaznaczyć, że Miło-

szewski zaczynał pracę jako dziennikarz, 

specjalizujący się w relacjach procesów 

sądowych. Znany jest z ciętego języka, 

walczy o prawa autorów do godziwego 

wynagrodzenia. Pierwsza części trylogii 

przyniosła autorowi Nagrodę Wielkiego 

Kalibru na 5. Festiwalu Kryminału i ukaza-

ła się w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjed-

noczonych, gdzie zebrała świetne recen-

Czy lubimy rasowe kryminały?Czy lubimy rasowe kryminały?

zje. Dwie powieści „Uwikłanie” i „Ziarno 

prawdy” zostały sfi lmowane. W „Uwikła-

niu” prokuratora Szackiego zagrała... Maja 

Ostaszewska, w „Ziarnie prawdy” w reży-

serii świetnego Borysa Lankosza, proku-

ratora gra Robert Więckiewicz, za to głos 

Ostaszewskiej rozbrzmiewa w słuchawce 

telefonu jako byłej żony Szackiego. Akcja 

powieści rozgrywa się w Sandomierzu, 

a portret miasta, mroczny, drastyczny, na-

strojowy, mocno zapadł nam w pamięci. 

Jak zwykle dyskusja na tematy literackie 

i społeczne była zagorzała, tak że spo-

tkanie DKK trwało ponad dwie godziny, 

zanim wszystkie osoby chętne zdążyły się 

wypowiedzieć. Doszłyśmy do wniosku, że 

chyba chętniej sięgamy nie po rasowe kry-

minały, a takie powieści, które wątki sen-

sacyjne umiejętnie łączą z innymi. Dodam, 

że we wrześniu Telewizja Polska wyemito-

wała pierwsze odcinki serialu „Prokurator”, 

do którego Zygmunt na spółkę z bratem 

Wojciechem napisali scenariusz.

Zofi a Staniszewska

Sprostowanie

W poprzednim numerze gazety 

(wrzesień) w artykule „Spotkanie 

spontaniczne” napisałam, że Krzysztof 

Wiśniewski, który kręci fi lm o Wincentym 

Różańskim mieszkał jakiś czas u poety 

w Poznaniu. Nie jest to prawdą, bowiem, 

jak zaznacza reżyser był on tylko sąsiadem 

Różańskiego (mieszkał na ul. Albańskiej).

Elżbieta Bylczyńska

Jak co roku Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Mosinie organizował w ramach 

wakacji „Akcję Lato”. W ciągu dwóch mie-

sięcy dla dzieci, młodzieży w wieku szkol-

nym oraz dorosłych odbywały się zajęcia 

na hali sportowej oraz zajęcia wyjazdo-

we. W lipcu najmłodsi mieszkańcy mieli 

okazję brać udział w zajęciach „Świat gier 

i zabaw”. Od 15 lipca do 12 sierpnia nasi 

mieszkańcy mogli uczęszczać na zajęcia

 z Yogi na trawie. W wybrane soboty or-

ganizowane były również zajęcia na Przy-

stani Żeglarskiej w Dymaczewie Nowym 

w ramach akcji „Lato pod żaglami”. W 

ramach zajęć prowadzonych przez OSiR 

dzieci oraz młodzież mogły brać udział 

w zajęciach z tenisa stołowego oraz zajęć 

prowadzonych na siłowni. W Parku Miej-

skim przy ul. Krotowskiego odbywały  się 

zajęcia z Capoeira. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie 

organizował także wyjazdy na Basen 

OAZA w Kórniku, do Cinema City w Po-

znaniu, na Termy Maltańskie w Poznaniu 

oraz do Kręgielni NIKU. Cieszyły się one 

dużą popularnością. 

W ramach współpracy z UKS Orlik oraz 

KS 1920 Mosina na Orliku oraz stadionie 

w Mosinie odbywały się zajęcia z piłki 

nożnej. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się 

również Cykl Turniejów Piłkarskich LIDER 

CUP 2015. Mecze odbywały się na sze-

ściu różnych boiskach na terenie Gminy 

Mosina: Mieczewo, Rogalin, Rogalinek, 

Krajkowo, Nowinki, Dymaczewo Nowe. 

W Turnieju wzięło udział siedem różnych 

zespołów. Klasyfi kacja generalna przed-

stawia się  następująco: 1 miejsce – Orły 

Rogalinek , 2 miejsce – LPF, 3 miejsce 

–United Rogalin

Wyniki poszczególnych meczy dostępne 

są na stronie www.osirmosina.pl oraz na FB.

W ramach wakacji na terenie naszej 

Gminy odbył się również Maraton na 

Orientację SZAGA (10-12.07.2015 r.), 

którego start oraz meta miały miejsce 

właśnie w Mosinie. Długodystansowe za-

wody sportowe spotkały się z szerokim 

zainteresowaniem. Na trasie pieszej oraz 

rowerowej spotkało się 169 zawodników 

z terenów całej Wielkopolski. Po otrzyma-

AKCJA LATO zakończona niu mapy bezpośrednio przed startem, 

zadaniem zawodników było dotarcie do 

wyznaczonych Punktów Kontrolnych.

25 lipca 2015 r. odbyła się III Pogoń za 

Wilkiem. W tegorocznym biegu po Wiel-

kopolskim Parku Narodowym wzięło 

udział 422 zawodników z terenów Wiel-

kopolski. 

W dniach 1-2 sierpnia 2015 r. OSiR zor-

ganizował spływ kajakowy po rzece Dra-

wa. W wyjeździe wzięło udział 21 osób. 

Pogoda oraz poziom rzeki dopisały. Dwu-

dziesto kilometrowa trasa od J. Dubie 

do Bogdanki okazała się bardzo ciekawa 

i wymagająca.                                               (osir)
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DOCIEPLENIA I ELEWACJE 
BUDYNKÓW

� Konkurencyjne ceny

� Projekt elewacji gratis

�  docieplenia styropian wełna 

�  tynki akrylowe mineralne sylikonowe

�  izolacje fundamentów

�  podbitki dachowe

ptbud.pl

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

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

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

 (tarasy, pergole)
� Ścieżki, alejki, obrzeża

OGRODNIK Piotr Wiąz
Tel. 500-406-098

wiaz.ogrody@gmail.com
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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 

Dr med. Aleksandra Skuratowicz
Laryngolog dziecięcy

Puszczykowo, ul. Kopernika 15
tel. dom. 61 819 35 18

Poznań, ul. Wojskowa 9h
wejście od ul. Wyspiańskiego naprzeciw Areny

godz. przyjęć: pon., śr., czw. 1700-1800

tel. 61 867 69 33

USG ZATOK

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)
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OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

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

Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00.

Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać 

do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

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

H O T E L
SZABLEWSKI
w Dymaczewie Nowym

przyjmie do pracy

KELNERA/KELNERKĘ

Tel. 61 8132-112

61 8191-201

ANTIDOTUM
Agencja Zatrudnienia

(cert.11435)

poszukuje

CUKIERNIKÓW/PIEKARZY
 

do pracy stałej w Mosinie

tel. 61 843 80 96
e-mail: praca.poznan@antidotum.eu

601 777 647

UDZIELAM
PO¯YCZEK

DO WYNAJĘCIA
pokoje

z łazienkami
dla pracowników

Tel. 781 635 708

WOLNE MIEJSCA
na przyjęcia

z okazji

I Komunii Świętej

na rok 2016

Tel. 781 635 708

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

Paweł Dobrowolski

tel. 601 714 909

SERWIS AGD
          Naprawa:

� pralek

� lodówek

� zmywarekk

FIRMA SPRZĄTAJĄCA poszukuje osób 

do sprzątania Szpitalu w  Puszczykowie.

Praca w pełnym wymiarze godzin w  sys-

temie dwuzmianowym.   Kontakt:  510 013 

844, 510 013 640, 510 014 302  lub osobi-

ście: ZOZ Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 

11,  biura fi rmy Impel w godz. 08:00-15:00.

FIRMA sprzątająca zatrudni pracowników 

do sprzątania na terenie Poznania. Praca 

w godzinach popołudniowo-wieczornych. 

Wynagrodzenie 9zł/h netto (do ręki). Umowa 

zlecenia.tel. 515 69 66 89.

ZATRUDNIĘ do pracy w restauracji 

w Mosinie kucharza dla którego gotowa-

nie jest pasją.Mile widziane doświadczenie 

w branży gastronomicznej.Tel. kontaktowy 

695351668.

jPRZYJMĘ do pracy elektromechanika 

samochodowego, tel. 693 910 165.
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BIURO
RACHUNKOWE

PRZYJMIE ZLECENIA 

 
� PEŁNA OBSŁUGA KSIĘGOWOŚCI

     � KADR

          � ZUS

               � US 

Mamy certyfi kat

Ministerstwa Finansów

� jesteśmy ubezpieczeni 
� odzyskujemy należności 
� odbieramy osobiście dokumenty 

 

62-050 Mosina 

ul. Konopnickiej 27b 

tel. 618136388 

        602638476 

lossy@lossy.pl

MECHANIKA POJAZDOWA
Wojciech Matysiak  &  Zbigniew Nowak

Firma istnieje od 1980 roku. Wieloletnie doświadczenie i ciągle rozwijane 
zaplecze techniczne pozwala na wykonywanie usług w zakresie mechaniki:

� silników � zawieszeń � układów jezdnych i napędowych
� układów komfortu � innych podzespołów pojazdu

Oferujemy także diagnostykę komputerową
   i przeglądy pogwarancyjne

Nasza strategia pomocy Klientom:
� przyjęcie auta
� niezobowiązujący przegląd i określenie zakresu naprawy
� wspólne z Klientem podjęcie decyzji dalszej naprawy i kosztów
Zachęcając do skorzystania z naszych usług gwarantujemy rzetelną i fachową naprawę.

Stałym Klientom oferujemy kompleksową opiekę techniczną nad pojazdem.

Z A P R A S Z A M Y
Czynne: pon.-pt. w godz. 8.00-16.00

Puszczykowo, ul. Dworcowa 36a
Tel. 61 8133 515, 888 669 466, 604 167 295

tttttyyyyyykkkkkęęę kkomputteerroowwwwwąąąąą
nne

ee ee zaazz krkresu naprawy
dddallaa sszzejjej napraawwy ii kkoszttóówww

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
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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.

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

Wyjazdy m. in. na:


