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Sierpniowa XVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie
N

a sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Mosinie władze miasta
poinformowały radnych o spotkaniu
z przedstawicielem firmy Family House – Jakubem Pyżalskim i propozycji developera
w sprawie sfinansowania (częściowego lub całkowitego) rozbudowy szkoły
w Czapurach.
Radny M. Jabłoński wyraził powątpiewanie: - Ta wiadomośc o dofinansowaniu
szkoły zbiegła się w czasie z niedawno opublikowaną informacją, że żona developera
ma startować w najbliższych wyborach do
Sejmu z ramienia Zjednoczonej Lewicy...
Była także mowa o zmianach w strefie
parkowania, jeśli chodzi o gospodarza strefy. Przejdzie ona pod zarząd Zakładu Usług
Komunalnych w Mosinie.
– ZUK chce to zadanie przejąć na siebie,
trochę się tego obawiamy, ale dobrze jest
zaryzykować, powiedział burmistrz Jerzy
Ryś. – Nie wiem, czy nastąpi przekazanie
obecnych parkometrów od firmy, która
obecnie zapewnia obsługę parkingów
w Mosinie, czy kupimy nowe. To pozostanie
w gestii ZUK.

Zmiana sposobu
pobierania opłaty targowej
Poinformowano także, że na targowisku miejskim stanie urządzenie do poboru opłaty targowej i jej kontroli. Była
to decyzja wynikła z sugestii społeczeństwa, jak poinformował burmistrz, który ma zamiar przeprowadzić rozmowy
z handlarzami. – Myślę, że handlujący przychylą się do tego pomysłu.
W tym punkcie obrad M. Kleiber zadał pytanie władzom o termin oddania budynku
szkoły przy ul. Krasickiego. – Czy to prawda,

że inwestor nie realizuje umowy i nie pracuje
codziennie na budowie? – pytał radny.
– Sprawa jest bardzo trudna, przestój
był spowodowany tym, że wykonawca
w lipcu i sierpniu realizował inne swoje zadania. W umowie mamy termin oddania na
wrzesień, byłoby to realne, gdyby dotrzymano słowa, niestety nie pracowano zgodnie
z deklaracją. Teraz przechodzimy do etapu
„ręcznego sterowania”, rozmowy z wykonawcą odbyły się i były burzliwe. Z tym, że
przestoje spowodowały także upały.
Wojewoda pozbył się kłopotu
Radni skrytykowali fakt przekazania Gminie i obowiązek wyremontowania drogi
z Babek, obok jednostki wojskowej, do Głuszyny.
– Jest to droga zabezpieczenia technicznego, przekazał ją Gminie wojewoda, dla
mieszkańców nie ma ona znaczenia. Ma natomiast znaczenie z punktu widzenia obronności kraju. Jest to droga zdegradowana,
musimy ją wyremontować i dbać o nią, tym

Już wtedy zgotowano mu
ciężki los na resztę życia
Krzyś, wylądował na naszej planecie, kiedy miał 7 miesięcy.

W

itam, piszę desperacko prosząc o pomoc, proszę poświęcić
chwilkę... Jesteśmy pięcioosobową zwariowaną rodzinką, która
chwilowo nie daje rady sama i prosi o wsparcie Ludzi o Wielki Sercach.
Przyjęliśmy do rodziny dwóch chłopców, tworząc im dom.
Obaj są z problemami. Starszy jeszcze jakoś funkcjonuje, za to
drugi, o którego wsparcie apelujemy, jest strasznie zaburzony
i o nim ta historia.
Krzyś znalazł się u nas spontanicznie, wybrany przez naszego
pierwszego synka zastępczego. Rodziną dla Krzyśka staliśmy się
7 lat temu. Był taki malutki, taki piękny, przyjmowaliśmy dziecko zdrowe, już na drugi dzień wiadomo było, że jest „coś nie tak”.
Po pół roku okazało się że ma FAS pełnoobjawowy, tzn. że już
w brzuchu biologicznej matki, był niechciany. Już wtedy zgotowano
mu ciężki los na resztę życia. Matka piła spore ilości alkoholu... Krzyś
urodził się przed czasem, i był „pijany”. Ma uszkodzony ośrodkowy
układ nerwowy, dziecięce porażenie mózgowe, Adhd, problemy
emocjonalne, wzrokowe, gastryczne i wiele innych.

bardziej, że jednostka wojskowa ponagla
o naprawę nawierzchni. Decyzja zapadła
bez naszego udziału, problem pojawił się
w ostatnich tygodniach. Z wojewodą możemy dyskutować i zabiegać o wsparcie finansowe. Ale decyzja już zapadła i prawdopodobnie jest niodwracalna.
Radni stwierdzili, że Gmina przekazuje
swoje środki na utrzymanie dróg, a mimo to
władze powiatowe i wojewódzkie, jak tylko
mogą, starają się przerzucać koszty na gminy.
Przejazd na Śremskiej
Radny W. Wiązek zasygnalizował pretensje mieszkańców odciętych od miasta
remontem przejazdu kolejowego na ul.
Śremskiej. Kto zrekompensuje straty, jakie ponoszą przedsiębiorcy mający swoje
firmy w tej odciętej części miasta?, pytał radny. – Zwracam się do burmistrza
o umorzenie części podatku od nieruchomości dla tych przedsiębiorców.
Przejazd ma być oddany najwcześniej
w połowie przyszłego roku...
(eb)

Przez 7 lat sami finansowaliśmy terapie, rehabilitacje, lekarzy i specjalistyczne żywienie naszego małego dzielnego Rycerzyka. Niestety
nadszedł czas, że nie jesteśmy wstanie dalej sami udźwignąć kosztów. Męska głowa rodziny, miała wypadek samochodowy, sam stał
się niepełnosprawnym, bez zdolności do pracy, renta w Pl to naprawdę porażka, teraz tata przejął kwestie dowozu młodego na wszelakie
zajęcia, a żeńska głowa rodziny, czyli ja poszłam do pracy. To wszystko nadal nie starcza... Krzyś od kwietnia jest podopiecznym fundacji
Słoneczko, na razie wpłaty są bardzo skromne, a wydatki na ten czas
ogromne. Krzysiek na cito potrzebuje okularów, butów i kapci usztywniających stopę, specjalistyczne wkładki ortopedyczną (miękką
i sztywną), nową kołdrę obciążającą i konieczną jest też wizyta
u ortodonty. Od roku Krzysiowi nie chcą urosnąć ząbki.
Bardzo nieśmiało prosimy o jakąkolwiek wpłatę, nawet najdrobniejszą, bo grosz do grosza i Krzysia przybliża się do „normalności”.
Życie z Małą FASolką nie jest sielanką, samo to że jest dzieckiem
to wyzwanie :) Kiedy dodatkowo dochodzi szereg zaburzeń, życie
czasem staje do góry nogami. Krzyś potrafi być bardzo agresywny,
w chwilach, kiedy jest coś nie po jego myśli, wpada w szał. Pięknie
zna zasady bezpieczeństwa, ale niestety nie umie ich przełożyć na
praktykę, jest zagrożeniem dla samego siebie jak i dla innych. Przyj(dokończenie na str. 4)
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Musimy powiększyć nasze zasoby komunalne

T

zw. Pałac Budzyń to kolejna piękna
nieruchomość gminna wymagająca
odrestaurowania. Mieszkające tam rodziny trzeba będzie gdzieś przenieść.
– Musimy spowodować, aby TBS-y, po
części oddawały nam lokale na mieszkania komunalne, informuje burmistrz Jerzy Ryś. – Do tej pory tak nie było. Byłem
na radzie nadzorczej i zapowiedziałem,
że teraz rozpoczynamy nową erę, która
będzie polegała na tym, że od naszej
spółki – my jesteśmy jedynym udziałowcem – oczekujemy tego, do czego ma
prawo każdy udziałowiec, czyli zysku. To
samo dotyczy ZUK-u. Chciałbym, żeby
z każdej puli mieszkań, którą Mosińskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego wypuszcza na rynek, powiedzmy jedno, dwa mieszkania otrzymała Gmina
dla powiększenia swoich zasobów komunalnych. O to będę zabiegał. Z tych
zasobów część mieszkań przeznaczyłbym na mieszkania socjalne, a część dla

poszkodowanych na okoliczność zdarzeń losowych. Obecnie Gmina nie ma
w ogóle zabezpieczenia na ewentualną
pomoc mieszkańcom w przypadku klęsk

żywiołowych, pożarów, itp. Natomiast
nie wiadomo, jaka to będzie ilość mieszkań, w budownictwie nastąpiło spowolnienie.
(eb)

Gminie potrzebny jest wzrost dochodów

P

ołożenie Mosiny, aczkolwiek w otoczeniu pięknej przyrody, ż czego
mieszkańcy są zadowoleni, jest o tyle
nieszczęśliwe, że walory te, głównie złoża
wody, ograniczają rozwój gospodarczy.
– Potrzebujemy pieniędzy, a te napłyną do budżetu gminy, jeśli nastąpi
wzrost gospodarczy. Potrzebujemy więc
zgody społecznej na wyznaczenie w gminie terenów aktywizacji gospodarczej,
a z tym u nas jest nie najlepiej, wyjaśnia
burmistrz Jerzy Ryś. – Ludzie chcą mieszkać w ciszy, ciesząc się z dobrodziejstw
przyrody i jednocześnie w gminie boga-

Już wtedy zgotowano mu ciężki los na resztę życia

tej. Skądś trzeba jednak brać środki na
wzrost tego bogactwa. Zaproponowaliśmy wyznaczenie terenów pod aktywizację gospodarczą w Mieczewie i okazało
się, że mieszkańcy tego nie chcą. Jeżeli
mieszkańcy zaproponują coś, co będzie
mogło realnie podwyższyć wpływy do
budżetu to nie będę naciskał...
W gminie Mosina do objęcia planem
(poza Mieczewem i Świątnikami) pozostały tylko tereny w Krosinku. Miasto ma
już wyznaczone strefy gospodarcze, Krosno również. Nic już więcej nie zrobimy.
(eb)

(dokończenie ze str. 3)
muje leki, które bardzo szybko przestają działać, i znów zaczyna się
droga po lekarzach. Był czas, kiedy Krzyś nie miał potrzeby snu, bite
cztery miesiące nie spał, przyczyna nieznana... Jego czarne oczy zachwycają wszystkich, mało kto wie że Ten Mały Piękny Chłopiec jest
tak głęboko zaburzony i że potrzebuję ogromu pracy terapeutycznej, i środków potrzebnych do efektywnej terapii.
Rzeczy, które teraz są potrzebne to koszt ok. 2000 – 3000 tys.zł.
Mieszkamy w Mosinie koło Poznania woj Wielkopolskie. Jesteśmy
rodziną zastępczą dla dwóch nie spokrewnionych chłopców. Adrian
był u nas pierwszy, miał 16 dni, kiedy do nas trafił, też jest chłopcem z problemami (Adhd i zaburzenia opozycyjno-buntownicze),
ma 10 lat. Krzyś, wylądował na naszej planecie, kiedy miał 7 miesięcy.
Jest jeszcze nasza córka biologiczna 4-letnia Kornelka.
Ania,Dawid, Adik, Krzyś, Kornela :) Tel. do mamy 733027121.
Wpłaty darowizn:
Fundacja Słoneczko, Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo o/ Złotów
Nr konta:
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
z dopiskiem: Na rehabilitację Krzysia Wieczorka

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH - Piotr Wojnowski
Puszczykowo, ul. Lipowa 10 (wjazd od szosy 430 Poznań-Mosina)
tel. kom. 602 805 672
www.szkolka-wojnowski.pl  piotr.wojnowski@interia.pl

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.

SPRZEDAŻ
w dni powszednie
od 9.00 do 17.00
w soboty
od 9.00 do 14.00

informacje
O eksmisję kolejnej spółki medycznej z budynku przy ul. Dworcowej wystąpił do sądu burmistrz Mosiny.

P

rzypomnijmy – wieloletni dzierżawca firma Consnesus i Vis Medica
opuściły nieruchomość po przegranej
w sądzie z Gminą. Jednak przez wiele
miesięcy nie oddawały nieruchomości
nowemu dzierżawcy – spółce Medicomplex, który dużo wcześniej wygrał przetarg. Po wielu perturbacjach firma ta
przejęła budynek, ale po jakimś czasie
odstąpiła od umowy z Gminą. Powodem
było wielomiesięczne, bezumowne korzystanie z pomieszczeń poprzedników,
co rzekomo uniemożliwiło Medicomplexowi realizację umowy.
Efekt jest taki, że teraz z kolei Medicomplex korzysta bezumownie z budynku czekając na wynik rozprawy z Gminą
w sądzie. Jak zapewnia burmistrz Mosiny, wszystkie spółki władze zamierzają
potraktować jednakowo – naliczą czynsz
za cały okres bezumownego korzystania
z budynku po 16,20 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni. Po odzyskaniu budynku Gmina zamierza go wyremontować
i przenieść tam Urząd Miejski.
W sprawie służby zdrowia działającej
w Mosinie opinie pacjentów są negatywne.
Przez ostatnie lata pacjenci borykają
się z dużymi problemami, do Redakcji napływają skargi. Nikt nie panuje nad rynkiem usług medycznych. Kapitalistyczne
mechanizmy rządzące tą sferą działalności biją jednak w najuboższą część społeczeństwa (bogatych stać na leczenie
prywatne). Jak widać firmy medyczne ani
przez moment nie walczyły i nie walczą
o pacjentów, tylko o własne interesy. Tak
twierdzą mosińscy pacjenci i są tym zbulwersowani.
Postanowiliśmy zapytać mieszkańców
Mosiny o zdanie na temat służby zdrowia:
W przychodniach Vis Medici i Medicomplex brakuje specjalistów, którzy
mają podpisane umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia.
W przychodni Vis Medica pacjenci czekają na dworze od 5:30 rano, żeby zapisać
się do lekarza rodzinnego.
Mieszkanki i mieszkańcy z Mosiny
o usługach w przychodniach:
– Z Medicomplexu jestem średnio zadowolona, gdyż w przychodni jest za
mało specjalistów na NFZ, np. nie ma
ginekologa. Nie każdy ma bowiem możliwość pojechania do przychodni w innym
mieście.
– Z Vis Medici jestem zadowolona.
Mogę powiedzieć jedynie o tym, co bym
chciała, żeby było w przychodni. Na miej-

5
scu w Mosinie powinien być dostępny
dla mieszkańców pakiet rehabilitacyjny
(laser, ultradźwięki, pole magnetyczne).
Obecnie na te zabiegi trzeba jeździć do
szpitala w Puszczykowie. Jest to uciążliwe dla pacjentów, gdyż rehabilitacja trwa
przez kilka tygodni, a jeden zabieg tylko
15 minut...
Nie tylko pakiet rehabilitacyjny powinien być na miejscu, w Mosinie. Trzydzie-

Nie widać
końca...
ści lat temu zaczęłam chodzić z małymi
dziećmi do przychodni przy ul. Dworcowej, gdzie mieściła się Vis Medica. Nie
mogłam przyczepić się do niczego. Do
specjalistów, którzy mieli podpisane
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia drzwi nie zamykały się, pamiętam, że
dużo ludzi korzystało choćby z pakietu
rehabilitacyjnego. Teraz w siedzibie Vis
Medici, przy rynku, pacjent nie może skorzystać z bezpłatnego leczenia u specjalisty, gdyż działają tam jedynie gabinety
prywatne. Uważam, że w zasięgu ręki
powinni być chociaż najważniejsi specjaliści: ginekolog czy chirurg oraz podstawowe zabiegi, takie jak gimnastyka. Nie
tylko po to, żeby ułatwić leczenie mieszkańcom Mosiny, ale i okolicznych wsi. Ci
ludzie nie dość, że muszą przyjechać do

Mosiny po skierowanie do specjalisty to
jeszcze zmuszeni są pojechać do szpitala w Puszczykowie na zabieg. Nie każdy
mieszkaniec ma na to pieniądze. Chciałabym więc, żeby do przychodni z powrotem wrócili specjaliści, którzy będą
mieli podpisane umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Tym bardziej, że jest
dla nich miejsce, bowiem budynek przy
ul. Dworcowej stoi po części pusty i niszczeje, a pacjenci muszą jeździć z takimi
drobiazgami, jak pakiet rehabilitacyjny po
okolicznych przychodniach i szpitalach.
– Vis Medica zmieniła budynek i poza
lekarzem rodzinnym usługi są tam prywatne. Kiedyś przychodnia miała specjalistów, którzy mieli podpisane umowy
z NFZ-em, ale przez „bałagan z ośrodkiem” to się zmieniło. A właściciel przychodni obiecywał nam, mieszkańcom, że
po zmianie siedziby przychodni będzie
ta sama oferta... Owszem, front nowego
budynku zasłania płachta z nazwiskami
specjalistów, ale... przyjmują oni mieszkańców tylko prywatnie.
Starsza mieszkanka Mosiny: – Muszę
czekać na dworze na otwarcie przychodni, żeby dostać się do lekarza...
– Pół roku temu przeniosłam się
z ośrodka Vis Medica. Powodem było to,
że jak dodzwoniłam się do rejestracji, to
słyszałam, że nie ma już miejsc do lekarza rodzinnego na dzisiejszy dzień. Kiedy
przychodziłam zarejestrować się osobiście, dla części pacjentów też brakowało
numerków. Dlatego mieszkańcy ustawiają się już od 5:30 pod bramą Vis Medici,
żeby dostać się doktora.
(eb, jb)
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Co z nami dalej będzie?
Z

roku na rok coraz bardziej niszczeje
piękny, zabytkowy dworek w Mosinie przy ul. Krotowskiego 16, należący do
gminy. O trawę przed nim i kwiaty dbają jego mieszkańcy. Na ścianach budynku widać cegły, odrywające się gzymsy,
schody są połupane, ramy okienne wyglądają tak, jakby nikt tu nie mieszkał.
Klatka schodowa sprawia wrażenie nie
malowanej od 30 lat. Podłoga ugina się
za progiem, schody trzeszczą. A jednak
obecni lokatorzy żyją tu kilkanaście lat
i więcej. Kiedy się wprowadzali wyremontowali swoje mieszkania, dlatego
ci, z którymi rozmawiam, mają wnętrza
ładne i czyste. Najgorsza jest dla nich
niepewność swojego losu, bo nikt nie potrafi im konkretnie powiedzieć, co dalej
będzie z budynkiem i z nimi.
Jedna z mieszkanek opowiada: – Wychowywałam się przy ul. Krotowskiego
16. Wróciłam do tego mieszkania po
25 latach, w 1996 roku, kiedy musiałam
zająć się rodzicem. Mieszkałam z ojcem, mężem i dwójką dzieci. Urzędnicy
zaproponowali nam inne mieszkanie
w Mosinie wielkości 36 m kw. Wzięliśmy
do niego klucze i pojechaliśmy zobaczyć,
jak wygląda. Zauważyłam w nim centralne, z czego bardzo się ucieszyłam. Była to
jednak przestrzeń bez ścian, z której mieliśmy zrobić sobie pokój, łazienkę, kuchnię... Położyliśmy się tu na jedną noc. Nie
mieliśmy pieniędzy, aby zainwestować

w to mieszkanie, dlatego z rana oddaliśmy do niego klucze urzędnikom i wróciliśmy na Krotowskiego. Uważałam też,
że przestrzeń w nowym mieszkaniu była
dla naszej piątki za mała, tym bardziej,
że moje dzieci dorastały i potrzebowały
swojego kąta. Dzieci dorosły i zostałam
sama na Krotowskiego. Wszystko przeżyję, ale najgorsze są tu wejściowe drzwi
i okna. Ręczniki, które układam przy
oknie, były po ostatnim deszczu tak mokre, że nie mogłam donieść ich do wanny.
Pieniądze, które zarobię, wydaję zimą na
opał, bo okna i drzwi są tak nieszczelne, że
latem świeci przez nie słońce. Męczymy
się z tym wszystkim, ratujemy budynek
własnym kosztem. Człowiek już przestaje pisać i dzwonić do urzędników z tymi
problemami, bo to jest bezskuteczne.
Mieszkańcy dworku od lat zgłaszają
podobne problemy. Na zlecenia urzędnika ktoś przyjdzie łatać dziurę, naprawić
drobiazg, ale to nic nie zmienia. Boli ich
to, że mieszkają w budynku, który straszy.
– Nie mówimy, że mieszkamy w pałacu,
bo to wstyd. W mieszkaniach mamy ładnie, ale ludzie o tym nie wiedzą i źle o nas
myślą.
– Czy mamy dalej inwestować w nasze
mieszkania, skoro nie wiemy jak długo
będziemy tu mieszkać?, pytają mieszkańcy. Dlatego oczekują na spotkanie
z władzami gminy, na którym chcieliby
usłyszeć, co z nimi dalej będzie.
Justyna Bryske

Odpowiedź
burmistrza Mosiny
- Jerzego Rysia:
Jest mi bardzo przykro, że jak dotąd nie
nastąpiło rozwiązanie warunków mieszkaniowych lokatorów dworu przy ul. Krotowskiego 16.
Na przestrzeni poprzednich lat wielokrotnie poruszana była sprawa odrestaurowania
zabytkowego budynku. Pojawiały się także
różne koncepcje na jego zagospodarowanie.
Przypomnijmy kilka historycznych faktów
dotyczących tego obiektu.
Dwór został wzniesiony w 1870 roku
w modnym wówczas w Wielkopolsce stylu francuskim. Stoi do dziś. Jego bryła jest
prosta, przykryta mansardowym dachem.
W1926 roku Budzyń był własnością Ludwika Budzyńskiego. Łącznie majątek liczył 398
hektarów i posiadał własną gorzelnię. Obecnie dwór nie stanowi ozdoby miasta, dawno nie remontowany i zaniedbany, sprawia
przygnębiające wrażenie.
W 2009 roku Urząd Miejski w Mosinie zlecił
wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej oceny aktualnego (w tym czasie) stanu
technicznego budynku. Ekspertyzę wykonała firma GEOKONSBUD przedkładając ją
Urzędowi Miejskiemu w Mosinie w grudniu
2009 roku. Opracowanie jest dość obszerne
i rzetelne. Zawiera kompleksową analizę stanu technicznego budynku łącznie z koniecznymi wyliczeniami, dokumentacją fotograficzną elementów konstrukcyjnych budynku
i wnioskami.
Nie wdając się w zbyt drobiazgową ocenę stanu dworu przy ulicy Krotowskiego 16
stwierdzić należy, że obecnie Gmina nie jest
w stanie udźwignąć ciężaru restauracji tego
zabytkowego już obiektu (dwór został wpisany do zasobów Gminnej Ewidencji Zabytków w Mosinie). Jest także mało prawdopodobne, ażeby można było obecnie pozyskać
pełne środki UE na przeprowadzenie odnowy tego obiektu. Najbardziej realne wydaje
się znalezienie inwestora prywatnego, który
dostrzegając walory dworu znajdzie dla tej
budowli najlepsze przeznaczenie i dokona
jego odbudowy zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków.
W związku z powyższym pragnę poinformować, że do końca 2016 roku Urząd Miejski
w Mosinie nie przewiduje żadnych prac związanych z rewitalizacją dworu przy ulicy Krotowskiego 16. W pierwszym rzędzie trzeba
przygotować mieszkania, do których można
byłoby przeprowadzić obecnych lokatorów
tego budynku. Niezbędne zasoby mieszkaniowe ujawnią się w konsekwencji przeniesienia urzędu do budynku przy ul. Dworcowej.
Jednocześnie pragnę oświadczyć, że dołożymy wszelkich starań by doprowadzić do
szczęśliwego zakończenia kwestię ratowania
zabytkowego dworu oraz jego otoczenia.”
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Puszczykowo w tym czasie było miastem
bez wodociągu, gazu i kanalizacji
Przepracowała w puszczykowskim Urzędzie Miasta 27 lat – wywiad z Barbarą Mulczyńską

– No właśnie, przez 27 lat pracy
w urzędzie miasta, miała Pani okazję współpracować nie tylko w dwóch
systemach politycznych, ale również
z czterema szefami: jednym naczelnikiem
i trzema burmistrzami. W każdym razie,
zaczęła Pani pracę w urzędzie jeszcze zanim rozpoczęły się główne inwestycje?
– Tak, trzeba sobie przypomnieć, że
Puszczykowo w tym czasie, to było miasto bez wodociągu, gazu i kanalizacji.
Bardzo to doskwierało mieszkańcom,
szczególnie, że w Starym Puszczykowie, aby mieć wodę ze studni, trzeba
było jej bardzo głęboko szukać. Dlatego właśnie w Starym Puszczykowie
powstał wtedy komitet społeczny ds.
budowy wodociągu. Mieszkańcy wespół z miastem wynajęli firmę, która za
zgromadzone pieniądze wybudowała
wodociąg dla Starego Puszczykowa. Tu
ciekawostka, dla młodszych mieszkańców: wtedy szukało się nie najtańszego
wykonawcy, ale ze względu na problemy z materiałami niezbędnymi do wykonania inwestycji, szukało się firmy,
która takimi materiałami dysponuje.
A kiedy był materiał, to pieniądze zawsze
się znalazły. To taka różnica z dzisiejszymi czasami, gdy główny problem to brak
pieniędzy. W każdym razie wodociąg dla
Starego Puszczykowa to była pierwsza
wielka inwestycja, wykonywana jeszcze
przed przełomem 1989 roku. Naczelnikiem miasta był wtedy pan Włodzimierz
Janicki. Wodociąg doprowadzający wodę
do Starego Puszczykowa i budynek pompowni wykonano w roku 1990.

– No właśnie, później nastąpił przełom 1989 r., nowa ustawa i wybory do
samorządu w 1990 r. nowy szef, nowa
rada i zrealizowanie najważniejszych
i najpilniejszych dla mieszkańców inwestycji, w których miała Pani nie mały
udział.
– Wybrane po raz pierwszy w demokratycznych wyborach władze miasta
z burmistrzem Januszem Napierałą uznały,
że mieszkańcy Puszczykowa, muszą żyć nie
tylko nowocześniej, ale przede wszystkim
wygodniej i bezpieczniej dla zdrowia. Na
„pierwszy ogień” poszło więc doprowadze-

Fof. Marek Błajecki

– Pani Barbaro, spotykamy się w Pani
ogrodzie, wśród psów i kotów, i już na
pierwszy rzut oka widać, że wiedzie Pani
szczęśliwe życie emerytki. Ale zanim
przejdziemy do rozmowy o Pani zajęciach na emeryturze chcielibyśmy porozmawiać o długiej pracy w urzędzie. Jak
to się zaczęło? Jak trafiła Pani do referatu
inwestycji?
– Było w tym trochę przypadku. Miejsce
mojej pierwszej pracy w Puszczykowie to
był Rejon Dróg Publicznych, który mieścił
się na ulicy Dworcowej. Mieszkałam na ulicy
Podleśnej i kiedy zachorował mój syn zaczęłam rozglądać się za pracą bliżej domu. No i
padło na Urząd Miasta. Był rok 1988.

nie wody dla reszty mieszkańców i pozostałych dzielnic Puszczykowa. W kolejnym
etapie podłączono więc do wodociągu
Niwkę, która była bardzo kłopotliwa ze
względu na bardzo małe działki, jakie są
w tym rejonie miasta. A później przyszła
kolej na Puszczykówko i Puszczykowo. Kiedy udało się zrealizować wodociągi władze
uznały za konieczne realizowanie kolejnej
dużej inwestycji - gazyfikację miasta. W tym
przypadku Miasto pozyskało ogromną dotację z Ekofunduszu, co umożliwiło szybkie
wykonanie prac.
– Po doprowadzeniu wody i gazu do
naszych domów przyszła kolej na kanalizację?
– Tak, to kolejna inwestycja zrealizowana
za czasów burmistrza Napierały. I tę niełatwa inwestycję udało się dość sprawnie zrealizować. Należy tutaj jednocześnie wspomnieć, że wszystkie te tak ważne dla miasta
i przede wszystkim dla mieszkańców inwestycje zostały zrealizowane dzięki wysiłkowi

finansowemu naszych kochanych mieszkańców. To mieszkańcy Puszczykowa wyłożyli znaczne środki ze swoich portfeli i bez
ich wysiłku finansowego, władzom miasta
i nam urzędnikom nie udałoby się inwestycji tych w miarę sprawnie przeprowadzić. W tym miejscu raz jeszcze chciałabym
mieszkańcom Puszczykowa bardzo podziękować. Niemałą rolę w budowie kanalizacji
odegrał Aquanet przekazując wielomilionowe dotacje na budowę.
– Pani Basiu, można więc powiedzieć,
że Pani praca w Urzędzie Miasta w ciągu
rządów burmistrza Napierały, to przede
wszystkim budowa tego, czego nie widać
gołym okiem, a z czego dobrodziejstw
dziś każdy korzysta?
– Rzeczywiście tak chyba było. Patrząc
z perspektywy to lata, kiedy burmistrzem
Puszczykowa był pan Janusz Napierała były
czasami inwestycji w infrastrukturę, ale w tę,
która leży pod ziemią. I bardzo się cieszę, że
miałam w tym swój udział.
– Bez wątpienia jest Pani najlepiej
zorientowaną osobą w mieście w tych
sprawach. Ale idąc w czasie dalej, po wyborach w 2006r. nowa władza i nowy szef
– pani Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka. Razem z nią i jej ekipą, pojawiła się inna wizja miasta, nowe pomysły
i nowe inwestycje.
– Kiedy zbudowano już to, co najbardziej
niezbędne pod ziemią, rozpoczęto pracę
nad tym co widać gołym okiem. Wiemy, że
dziś główną bolączką mieszkańców jest brak
utwardzonych ulic. I utwardzenie ulic obok
realizacji inwestycji związanych z kulturą
i rekreacją, to były główne cele tamtej ekipy.
Wtedy powstał ranking ulic. Pierwszą dużą
inwestycją za czasów pani Tabędzkiej była
ul. Poznańska, która przypomnę była zaplanowana i zaprojektowana jeszcze za
czasów burmistrza Napierały. Jest to główna ulica miasta, którą udało się wyremontować i zmodernizować przy wsparciu z
funduszy europejskich. Fundusze europejskie to było 75 procent wartości tej inwestycji. Podobnie było przy remontach ulicy
Studziennej i Czarnieckiego. Rozpoczęto
wtedy również budowę ulicy Gołębiej –
również bardzo długiej i ze względu na
ukształtowanie terenu, wymagającej wiele
(dokończenie na str. 8)
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Puszczykowo w tym czasie było miastem bez wodociągu, gazu i kanalizacji
(dokończenie ze str. 8)
starań ulicy. Zrobio
no wtedy wiele innych, mniejszych uliczek.
Ale ulice to nie wszystko. Warto przypomnieć, że to wtedy udało się wyremontować Starą Jedynkę i powstało CAK. Również w tym czasie rozpoczęto budowę
przystani nad Wartą. Projekt tej przystani
był bardzo chwalony przez Urząd Marszałkowski. Był on realizowany w ramach programu przywracania Warty mieszkańcom
i miastu. Niestety w szybkiej realizacji tego
przedsięwzięcia przeszkodziła powódź stulecia. W tym też czasie miasto zakupiło Zakole. Cztery lata rządów pani Tabędzkiej to
był bez wątpienia nie mniej pracowity dla
mnie czas, niż burmistrzostwo pana Napierały.
– Jak udało się Pani porozumieć z tak
różnymi szefami?
– Pod tym względem nie było problemów zarówno z porozumieniem przez
16 lat z panem doktorem inżynierem
Napierałą, jak i przez 4 lata z panią Ta-

będzką. Choć pani Tabędzka to osoba
z humanistycznym wykształceniem, mmie
udawało się z nią dobrze porozumieć.
– Po czterech latach w 2010 roku,
po wyborach nastąpiła kolejna zmiana szefa – pan Andrzej Balcerek. Jakie
inwestycje z czasów ostatniego szefa
i na przyszłość wydają się Pani najważniejsze?
– Nadal należy realizować inwestycje związane z naszymi ulicami. Należy remontować ulice już istniejące oraz
inwestować w te, które jeszcze są nieutwardzone. I na to zadanie powinna być
skierowana główna uwaga władz miasta
i urzędników.
– Jest dziś Pani szczęśliwą emerytką,
ale nie można powiedzieć, że spędza
Pani czas bezczynnie, że się Pani nudzi. Po ogrodzie i w domu biegają psy
i koty, i jak wiem jest to pasja, która pochłania panią w spokojnym czasie na zasłużonej emeryturze.

O

soby, które chciałyby pomóc w realizacji zamieszczonych niżej spraw
prosimy o kontakt:
rozdajsiebie@gmail.com
monika0kujawska@gmail.com
tel. 510 697 056
lub osobiście w biurze Stowarzyszenia
ul. Wawrzyniaka 13
(budynek Eskulap-Premium),
po wcześniejszym umówieniu się.
Aktualne potrzeby dotyczące wolontariatu, do każdego ogłoszenia mogą się
zgłosić pojedyncze osoby, ale też pary,
często we dwójkę łatwiej podjąć się takiej pracy, praca może być wykonywana
w godzinach, w częstotliwości dostosowanej do możliwości wolontariusza np.
2 godziny raz w tygodniu:

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



Chłopak, lat 19, po wypadku komunikacyjnym, na wózku inwalidzkim szuka
przyjaciół, którzy będą chcieli z nim
pograć w gry planszowe, pobuszować
po internecie, pójść na spacer, porozmawiać o wszystkim i niczym.
 Chłopak, lat 17, z dziecięcym porażeniem mózgowym, miewa napady
padaczkowe – potrzebuje towarzysza
podczas spacerów w wózku. Wolontariusz dobrze, żeby był w miarę wysoki,
silny i towarzyski.
 Chłopak, lat 17, znaczny stopień niepełnosprawności, padaczka – potrzebuje towarzysza na spacery na wózku.

Aktualne potrzeby rzeczowe:


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

– Tak, zawsze lubiłam zwierzęta, stąd
w domu trzy koty. Od kilku lat związana
jestem z Fundacją Głosem Zwierząt, która zajmuje się zwierzętami domowymi
„w potrzebie”. Fundacja przywozi mi pieski i kotki, które potrzebują pomocy, były
źle traktowane przez właścicieli, opuszczone, kalekie, albo takie jak mój ostatni „nabytek”- kot, który dotarł do mnie
z terenów wojny na Ukrainie. Po podkurowaniu dla części z tych zwierząt udaje się
znaleźć Fundacji nowych właścicieli, a inne
pozostaną pewno ze mną do końca. Wśród
moich podopiecznych są więc m.in. pies
bez nogi, inny który nie widzi i nie słyszy,
a jeszcze inny ślepy i stary. Obecnie w moim
domu znalazło schronienie sześć psów i jeden kot, plus dwa moje własne koty. Zwierzęta żyją zgodnie z sobą i z moją rodziną.
– Pani Barbaro, bardzo dziękujemy za
wywiad.
Wywiad przeprowadzili:
Krzysztof Kamiński i Marek Błajecki

nosić do domu, w którym aktualnie
przebywają;
 Rodzina wielodzietna potrzebuje żywność i środki czystości, szczególnie dla
niemowląt, liczy się każda, nawet najmniejsza ilość;
 Wiele rodzin, pozostających pod naszą
opieką potrzebuje materiały budowlane,
najczęściej w postaci farb (olejne i emulsyjne, mogą być różne kolory, nie muszą
być nowe), płytek (mogą być różne), kleju
do płytek, gipsu, wykładzin itp.;
 Zbieramy już przybory szkolne, potrzebne są w szczególności: zeszyty (różne),
bloki (różne), przybory do pisania, kredki ołówkowe, pastele suche i olejne, farby i pędzle, plasteliny, przybory geometryczne, piórniki, plecaki, worki na wf.
Będziemy także kupowali podręczniki:
do III klasy podstawówki, V klasy podstawówki, I klasy zawodówki i ćwiczenia
do tych klas oraz klasy I gimnazjum. Jak
wynika ze wstępnych obliczeń, całość
będzie nas kosztowała ponad 1000,00
zł (a to tylko dwie rodziny). Jeśli chcecie
nas w tym wesprzeć, wpłaćcie choć niewielką kwotę na nasze konto:
Konto BGŻ S.A. nr 43 2030 0045 1110
0000 0336 6880.
Można także pomóc zostając członkiem
Stowarzyszenia i wpłacając regularnie
składkę członkowską. Po więcej informacji na temat Stowarzyszenia zapraszamy
na stronę internetową lub do kontaktu
osobistego.
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Spotkanie spontaniczne
W poprzednim numerze gazety pisaliśmy
o tym, że poeta Krzysztof Wisniewski z Warszawy kręci w Mosinie film o nieżyjącym
poecie, mieszkańcu Mosiny – Wincentym
„Witku” Różańskim. Przypadek sprawił, że
cała ekipa filmowa znalazła się w redakcji,
gdzie okazało się, że mama naszej nowej
dziennikarki Justyny Bryske jako pielęgniarka opiekowała się poetą przed jego
śmiercią w Poznaniu.

Z

ainteresowany tym epizodem reżyser wypytał oczywiście panią Justynę
o wszystko, co na ten temat opowiadała jej
mama, ale przy okazji dowiedzieliśmy się, że
nowa pani redaktor (absolwentka filologii polskiej) sama jest miłośniczką poezji Różańskiego i pięknie o tym opowiada. Przeczytała nam
wiersze z tomiku, który ofiarował i dedykował
poeta jej mamie. Więcej szczegółów nie zdradzę, bo nie mam upoważnienia – słuchałam
opowieści podczas nagrania fragmentu filmu
z panią Justyną...
– Pierwsze zdjęcia zaczęliśmy kręcić w marcu tego roku, opowiada Krzysztof Wiśniewski.
– Będzie to biograficzny dokument, ukazujący twórczość i życie Witka Różańskiego, jak
się uczył i rozwijał duchowo. Chciałbym go
pokazać jako poetę, który żył i tworzył przed
Edwardem Stachurą. Był poetą nie dlatego, że
poznał Stachurę. Stachura pomógł mu jedynie
pokonać skromność, przebić się do mediów.
A potem, myślę, to Stachura czerpał z jego
twórczości... Media nie były dla Różańskiego
łaskawe.
Przez jakiś czas Krzysztof Wiśniewski, młody
poeta mieszkał u Różańskiego w Poznaniu
– Witek tworzył przy mnie, czasami do domu
mnie na Ostrobramskiej nie wpuścił, bo miał
wenę i nie chciał przerywać pisania. Przez kilka minut waliłem do drzwi, słysząc, że trzaska
na maszynie do pisania. A on otwiera mi drzwi
i mówi: - Cholera, wchodź, wchodź, bo piszę
wiersz. Usiadłem na kanapie i czekałem. Skończył, wyciągnął papier z maszyny, dał mi i powiedział: „Masz czytaj, powiedz czy dobre”. Dla mnie
to był szczyt skromności.
On zawsze uważał, że wiersze są niedoskonałe,
kreślił je, niszczył, bo nie był z nich zadowolony.
Byłem nawet świadkiem tego jak kopie swoje
wiersze...
Wątek mosiński
Reżyser chce obudzić i zachować pamięć
o Witku Różańskim, pokazać dzieciństwo poety,
obraz bardzo inteligentnego, uduchowionego
młodego człowieka, który nie szukał drętwej zabawy z rówieśnikami.
- Jak sam mówił, szukał towarzystwa starszych,
dojrzalszych od siebie kolegów, wyjaśnia reżyser.
- Pani Pruchniewska, była dyrektor mosińskiej
biblioteki opowiadała mi, że przychodził i pytał
o takie książki, nieznane jej tytuły, że była zawstydzona nie mając ich w bibliotece. Już choćby to świadczy o jego rozwoju. Potem uczył się
w technikum księgarskim, studiował polonisty-

kę. Studiów nie ukończył, bo wiele rzeczy go fascynowało, porywało. Studia przerwał przez kino
pana Guzika, które istniało w Mosinie, tak był
zafascynowany filmem francuskim. Był otwarty
na świat. Na wszystko, co go otaczało, ale Mosina
była dla niego za mała. Był niesamowitym znawcą kina.
Krzysztof Wiśniewski jest dumny z tego, że Różański ocenił jego twórczość.
– Moja poezja też jest obrazowa, ale Witek
obrazował jednym wersem, ja robię to całym
wierszem. Nauczył mnie, żeby zawsze być człowiekiem, życzliwym, otwartym dla innych. Był
wściekły, kiedy spotykał złych ludzi, dziwił się,
dlaczego tacy są.
Poeta jako mały chłopiec przeżył wydarzenia z 20 października 1939 roku na mosińskim rynku.

– To był pamiętny rok 20 października 1939.
Ojciec Witka musiał być obecny na rynku podczas rozstrzeliwania skazanych przez Niemców
na śmierć obywateli polskich. Wszyscy mężczyźni z Mosiny na rozkaż oprawców wyszli na rynek
i patrzyli na egzekucję. Dzieci i matki zostały
w domach. Dzieci miały zakaż bawienia się tego
dnia na dworze. To wiem od Leszka – brata Witka. Mieszkali w budynku tzw. szwalni, Witek miał
wtedy ok. 6 lat. Słyszał wszystko.
O wojnie opowiadał we wspomnieniach
i wywiadach mówił, że kiedy Rosjanie „wyzwalali
Mosinę, wjechały czołgi, on jako dziecko biegał
po mieście. Żołnierze nawet nosili go na rękach
i Witek jadał z nimi zupę, podczas gdy kobiety
chowały się w piwnicach i modliły, bo wiedziały,
co nadchodzi...
Wincenty Różański zmarł w styczniu 2009
roku, K. Wiśniewski bardzo to przeżył...
Czy odczuwa presję Różańskiego?.
– Wielu ma do mnie żal, że Witek wybrał
mnie i promował. Podejmował spontanicznie
tego typu decyzje. Na spotkaniu w Muzeum
Kraszewskiego, kilka lat przed śmiercią powie-

dział bardzo ważne dla mnie słowa: od dzisiaj
kończę z pisaniem, dlatego promuję tego młodego poetę...
Ekipa filmowa
Są to ludzie młodzi, poeci, bardzo zaangażowani w poezję (na zdjęciu). Łukasz Pompa jest
jednym z twórców strony internetowej poetów,
m.in. poświęconej Stachurze, Różańskiemu, Bruno i innym.
– Dołączyłem do niego w 2002 roku, wyjaśnia
K. Wiśniewski. – Zajmowałem się wtedy Różańskim, bo mieszkałem u niego i dużo rzeczy mogłem o nim powiedzieć, pokazać, doinformować. Potem powstała całkiem osobna strona
Witka.
Emilia Dudkiewicz:
– Poznaliśmy się w Poznaniu na imieninach
Witka. Zaczęło się od Stachury, potem zainteresowałam się poezją Witka.
Marcin Łochowski z Warszawy archiwizuje
pracę zespołu filmowców.

Kręcą za własne pieniądze, nie mają żadnego
wsparcia. Płacą za dojazd z Warszawy i pobyt.
– Dla nas to jest frajda, poznajemy wspaniałych ludzi. Mosinę odbieramy tak jak Witek,
który twierdził, że mieszkają tu poczciwi ludzie.
Doświadczyłem tego bardzo mocno, poznałem
pana Pałkę – prawnika z Mosiny, który woził
mnie wszędzie samochodem, częstował posiłkami i był niezwykle życzliwy. Tam gdzie byliśmy
zastawaliśmy otwarte drzwi. Na przykład nocujemy w domu u pani prezes mosińskiego chóru,
Bronisławy Dawidziuk. Chór wystąpi w filmie,
kręciliśmy z nimi nagranie pieśni Santa Maryja,
w którym zaśpiewali wyjątkowo na potrzeby filmu rodzice dyrygenta Leszka Marciniaka, którzy
już dawno w chórze nie śpiewają.
Sam Witek pisał o Mosinie jako o najpiękniejszym miejscu na świecie, o „letnich nastrojach
w miasteczku M”. Chcemy te nastroje pokazać.
Premiera filmu odbędzie się w MOK w Mosinie, będzie też do nabycia płyta.
Elżbieta Bylczyńska
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Podążamy do Górki Duchownej
radośni, choć schorowani i coraz starsi
C

o roku w sierpniu mieszkańcy Mosiny
pielgrzymują do Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej. I w tym roku
tradycji stało się zadość. Piesi wyruszyli
w przeddzień, a pielgrzymi zmotoryzowani w poniedziałek rano, 24 sierpnia, inni
autokarem pod przewodnictwem Bożeny
Michalak. Razem z ks. proboszczem Edwardem Majką do Górki Duchownej przyjechało siedmiu księży.
W autokarze podczas jazdy jak zwykle
pięknie modliła się z pielgrzymami pani
Bożena:
„W XIV wieku benedyktyni przywieźli
Ciebie Matko w tym obrazie do Polski,
a 28 lat później obraz zasłynął łaskami
w czasie zarazy. Potem benedyktyni przenieśli obraz do Górki Duchownej, gdzie
Matka Boża Pocieszenia króluje, wysłuchuje i błogosławi wszystkich przybywających.To, co w naszych sercach wieziemy
wiesz Maryjo, bo naszych próśb wysłuchujesz i przed tron Jezusa zanosisz. My
dzisiaj mamy okazję podziękować Tobie
Maryjo za wszystkie otrzymane łaski. Podążamy do Górki Duchownej radośni,
choć schorowani i coraz starsi. Niech się
odmieni oblicze ludzi, którzy nie widzą
w drugim człowieku oblicza miłości Bożej”.

aby pochylić się nad mogiłą byłego proboszcza Mosiny Bernarda Kusa i aby zanieść mu światło i kwiaty, wrócić myślą
do tamtych czasów.
„Nawiedzamy twą mogiłę księże Bernardzie, aby oddać cześć za to, żeś z nami
był i do Boga prowadził. I za to, żeś zawsze dla nas miał czas”.
– Każdego roku w Rydzynie wita nas
serdecznie i słodyczami pani Teresa, która
pracowała u księdza Bernarda jako gospodyni. Zaprasza nas też na kawę do domu,
w którym ks. Bernard mieszkał jako emeryt, mówi Bożena Michalak.
(jb, eb)

Poszli pieszo
Tegoroczna piesza pielgrzymka
z Mosiny do Górki Duchownej była jubileuszową, dwudziestą już pielgrzymką. Około setki ludzi maszerowało dwa
dni w słońcu i deszczu. W niedzielę po
Mszy św. o 7:30 pielgrzymi ze śpiewem
na ustach ruszyli w drogę. Nocowali jak
co roku w Wonieściu. W tamtejszym kościele odbyło się też wieczorne czuwanie zakończone Apelem Jasnogórskim.
Kolejnego dnia wszyscy pielgrzymi
w równych pielgrzymkowych koszulkach i ze słonecznikami w rękach, które

Pielgrzymi autobusowi powitali na
miejscu pielgrzymów pieszych. O godz.
11 odbyła się Msza św., następnie Droga
Krzyżowa, prowadzona przez pani Bożenę. W drodze powrotnej pątnicy Bożeny
Michalak zawsze zajeżdżają do Rydzyny,
później złożyli przed obrazem Matki
Bożej, wkroczyli do Górki Duchownej,
gdzie zostali powitani przez tamtejszego proboszcza i mosińskiego proboszcza Edwarda Majkę, który pokazał
się w peruce i czapce przywiezionej
z wcześniejszej autokarowej pielgrzymki mosiniaków do Wilna. Nie
wszyscy mosińscy parafianie od razu
rozpoznali swojego proboszcza. Było
przy tym wiele radości i śmiechu.
W przyszłym roku będzie pięćdziesiąta rocznica rekoronacji obrazu Matki Bożej Góreckiej, dlatego zachęcam,
żeby jeszcze większa liczba pielgrzymów szczególnie pieszych, ale również
autokarowych i indywidualnych już rezerwowała sobie czas na to wydarzenie.
Anna Kreczmer
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Praca
w Niemczech

Opiekunka
Osób Starszych
 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

Wyjazdy m. in. na:


wesela
pogrzeby
 imprezy sportowe
 imprezy integracyjne itp.



ZBIORNIKI LPG
i części instalacji gazowych

www.autogazwiry.pl

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

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

T

egoroczna parafialna pielgrzymka wiodła nas szlakiem Miłosierdzia Bożego, podlaskim szlakiem tatarskim, szlakiem
Cudu Eucharystycznego w Sokółce, miejscem męki i śmierci
bł. ks. Jerzego Popiełuszki i nawiedzenia sanktuarium w Gietrzwałdzie.
Pierwszy etap stanowiło sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świnicach Warckich – parafii chrztu św. Faustyny, gdzie uczestniczyliśmy
we Mszy świętej i nawiedziliśmy jej dom rodzinny w Głogowcu.
Szlak tatarski to Meczety i cmentarze
w Bohonikach i Kurzynianach
W Sokółce obejrzeliśmy film o Cudzie Eucharystyucznym, adorowaliśmy Najświętszy Sakrament i uczestniczyliśmy w wieczornej Mszy św. Drugiego dnia udaliśmy się w dalszą drogę do Wilna.

Tam przejęła nas pani przewodnik Jadwiga Szlachtowicz. Zwiedzaliśmy i odwiedzaliśmy kolejno Cmentarz na Rossie i Autokolu
(grób Józefa Piłsudzkiego i jego matki i wielu innych zasłużonych
Polaków, a także kwatery polskich poległych tam żołnierzy. Groby
są zadbane i duży w tym wkład Polaków a szczególnie poznaniaków, co podkreśla pani przewodnik. Podziwialiśmy piękne wnętrza kościołów i katedr.
Wielkim przeżyciem dla każdego z nas były Msze św. u Matki
Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie oraz w sanktuarium Miłosierdzia Bożego przed oryginałem obrazu Pana Jezusa Miłosiernego
namalowanego przez Adolfa Hytę. Usłyszeliśmy bardzo ciekawie
opowiedzianą historię obrazu przez siostrę w Domku Siostry
Faustyny, gdzie dzisiaj obok znajduje się też hospicjum, którym
opiekują się Siostry Jezusa Miłosiernego. Pani przewodnik pokazała nam piękno starówki Wieleńskiej, ratusz, klasztor Bazylianów,
Uniwersytet Wileński im. Stefana Batorego z jego różnymi dziedzińcami i krużgankami.
Następnym etapem były Troki, gdzie nawiedziliśmy kościół Nawiedzenia NMP z cudownym obrazem Matki Bożej Trockiej. Zwiedzaliśmy dziedzińce Zamku na wodzie z czasów Wielkiego Księcia
Litewskiego Witolda, a także domy Karaimów. Z Trok udaliśmy się
już do Polski, do Gietrzwałdu - sanktuarium Matki Bożej Gietrzwaldzkiej – Pani Ziemi Warmińskiej. Zapoznaliśmy się z historią
objawień i modliliśmy się przy stacjach Drogi Krzyżowej, czerpiąc
wodę ze źródełka.
Po porannej Mszy św. wyruszyliśmy w drogę. Zatrzymaliśmy się
nad Wisłą przy tamie we Włocławku – miejscu męki i śmierci bł.
ks. Jerzego Popiełuszki. Nawiedziliśmy jego Sanktuarium, zwiedziliśmy interaktywne muzeum ukazujące życie i śmierć księdza.
Te przeżycia zapewne pozostaną w naszej pamięci na długo.
Pielgrzymom przewodzili ks. Superior Ryszard Bucholc i ks. Łukasz Ruciński – organizator naszej pielgrzymki.
Dziękujemy za wspólne chwile,
Pielgrzymi

W Mosinie powstaną warsztaty terapii zajęciowej i wydział komunikacji

J

ak informuje burmistrz Mosiny Jerzy
Ryś, Gmina jest zainteresowana budową warsztatów terapii zajęciowej.
– Nasi niepełnosprawni od lat są wożeni do różnych miejscowości na zajęcia, są
to zarówno niepełnosprawne dzieci jak
i osoby już dorosłe, dla których nie ma tutaj alternatywy, mówi burmistrz. – Wiem,
że ościenne gminy są zainteresowane
powstaniem u nas tych warsztatów, ponieważ same borykają się z takimi proble-

mami. W całym naszym regionie istnieje
potrzeba powstania miejsca zajęć terapeutycznych, ponieważ dzieci jest sporo, a zaniechania, wynikające z braku funduszy
nawarstwiają problemy opiekunów. Mamy
ziemię, rodziny niepełnosprawnych są
chętne do pomocy, one na co dzień zajmują się swoimi niepełnosprawnym dziećmi
i jest im coraz trudniej. Starają się Gminie
pomagać, bo wiedzą, że kiedyś te dzieci
zostaną same. Myślę, że nie wolno nam
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Realizujemy również indywidualne zamówienia!
MOSINA, rondo Budzyń, tel. 729 220 955

tego lekceważyć. Koszty budowy samego budynku warsztatów to ok. 800 tys. zł.
Liczymy na to, że utrzymanie przejmie starostwo, w którego gestii leży taka działalność.
Urząd Miejski ma zostać przeniesiony do
budynku na ul. Dworcową, w którym mieszczą się jeszcze przychodnie. Jednak władze
zamierzają odzyskać budynek – sprawa
o eksmisję jest w sądzie.
– Po przeniesieniu Urzędu i Pałacu
Ślubów na Dworcową moglibyśmy zaadoptować budynek Pałacu na warsztaty terapii, ale byłoby to trudne i droższe,
dodaje burmistrz. – Trudno byłoby dostosować stary budynek do wymogów
dla niepełnosprawnych. Dlatego obecny
Pałac po remoncie oddamy pod zasoby komunalne, a śluby będą udzielane
w obecnym budynku Urzędu, blisko kościoła. Mogą się tam mieścić także różne stowarzyszenia.
Burmistrz zamierza też uruchomić z powrotem w Mosinie wydział komunikacji,
tym bardziej, że kiedyś ten wydział funkcjonował z powodzeniem przy Urzędzie Miejskim.
(eb)

reklama

13

ul.Wierzbowa 8
62-040 Puszczykowo
tel./fax 61 81 94 615

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
Rok zał. 1991

biuro@ﬁnchsystem.pl
www.ﬁnchsystem.pl
www.facebook.com/ﬁnchsystem

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH W PUSZCZYKOWIE
ROZPOCZYNA 25. ROK DZIAŁALNOŚCI
ZAPRASZAMY DZIECI (OD LAT 5), MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH
NA KURSY JĘZYKÓW
ANGIELSKIEGO
FRANCUSKIEGO
HISZPAŃSKIEGO
NIEMIECKIEGO
WŁOSKIEGO
Oferujemy
 wszystkie poziomy zaawansowania (małe grupy: od 4 osób)
 zajęcia indywidualne
 korepetycje, doraźna pomoc
 kursy przygotowujące do egzaminów: dla sześcioklasistów i gimnazjalnych
 kursy przygotowujące do matury, egzaminów FCE, CAE (j.angielski)
 kursy dla ﬁrm oraz „na życzenie”
ZAPISY OD 1 WRZEŚNIA 2015
BIURO SZKOŁY: PUSZCZYKOWO, UL.WIERZBOWA 8, OD PON.-PT. W GODZ. 13.00 – 18.00

ANTENY RTV - SAT
MONTAŻ - NAPRAWA



Telewizja cyfrowa naziemna DVBT
Instalacje mini zbiorcze naziemne
i satelitarne



Konfiguracja sprzętu audio-video



Montaż: NC+ Polsat cyfrowy

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

ZAKŁAD
OGÓLNOBUDOWLANY
malowanie, szpachlowanie


ściany gipsowe
 suﬁty podwieszane
 docieplenia-elewacje
 płytki

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

Łęczyca, ul. Poznańska 15

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Nie jestem mosinianką, przybyłam tutaj
za przysłowiowym chlebem
Krystyna Smektała jest dyrektorem dwóch publicznych przedszkoli w gminie Mosina, założyła też
dwie prywatne placówki w mieście - przedszkola Koniczynka, o których rozmawiamy.
– Co dało Pani impuls do otwarcia
przedszkola Koniczynka w Mosinie?
– Impulsem były moje dzieci. Uczyłam
języka polskiego w tutejszym Gimnazjum, jest to praca wymagająca, pełna
wyzwań i trudności. Studiowałam na poznańskiej polonistyce, przyszłam do pracy z wizją, że będę opowiadać o sztuce,
o Miłoszu... i odkrywać nieznane młodzieży pola literatury. Kiedy mój syn Michał miał dwa lata, zaczęłam myśleć o założeniu prywatnego przedszkola. Wtedy
– dziesięć lat temu – nie było ich w Mosinie, dlatego było to ogromne wyzwanie.
Wynajęłam budynek na ul. Leszczyńskiej
i tak się wszystko zaczęło. Do Koniczynki
chodziły moje dzieci, dzięki czemu byłam
bliżej nich.
– Jakie miało być przedszkole?
– Bardzo kameralne, z grupami 10-15
osobowymi, na 15 osób przypada trzech
opiekunów. Wizję przedszkola wypracowałam na studiach podyplomowych
z wychowania przedszkolnego i zarządzania oświatą oraz własnych marzeniach.
– Jak zatem wyglądają zajęcia dydaktyczne w przedszkolu Koniczynka?
Bardzo ciekawy projekt Mały podróżnik z Pani przedszkola przedstawiliśmy w kilku cyklach w gazecie.
– Zajęcia zaczynają się około godziny
10, ich czas trwania uzależniony jest od
grupy wiekowej. Oczywiście wychodzimy też na spacery i na nasz plac zabaw,
organizujemy spotkania i realizujemy dodatkowe zajęcia, programy oraz projekty,
jak na przykład „Mały podróżnik”. Celem
programu było zwrócenie ciekawości
dzieci na otaczający świat. Prowadzili go
pracownicy przedszkola, we współpracy
z panią Krystyną Jasiczak oraz panią Kamilą Plumińską-Błoszyk, która jest autorką projektu. Całość została objęta patronatem przez panią Krystynę Fiedler.
Przedsięwzięcie realizowane było przez
cały rok szkolny, a rozpoczęło się od wyprawy w kosmos, dalej udaliśmy się na
kolejne kontynenty, poznając ich faunę,
florę, mieszkańców i charakterystykę
zabudowy. Oczywiście były konkursy
i zabawy, np. budowa iglo czy dostawa
produktów statkiem handlowym między

okazji innego cyklu pt. „Z legendą od
szkolniaka do przedszkolaka”, pod kierunkiem pani Agnieszki Juski, dzieci oglądały legendy odgrywane przez uczniów
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie.
Nasi podopieczni wykonywali rysunki do
obejrzanych legend a ich jurorami byli
wychowankowie Ośrodka. Wiele radości
dla obu stron i wiele nowych doświadczeń. Są ludzie zwykli i niezwykli – nasze
dzieci miały okazję poznać tych niezwykłych. Wiem, że doświadczenie innego,
niezwykłego świata, będzie procentowało w przyszłości.

kontynentami. Całość uświetniały przygotowane przez pracowników Koniczynki rekwizyty i dekoracje, które rzeczywiście przenosiły dzieci w odległe krainy.
Mieliśmy też okazję, dzięki gościnności
pani Krystyny Fiedler, przeżyć cudowną
przygodę w Muzeum im. Arkadego Fiedlera, nasz kolejny przystanek niesamowitej podróży. Na zajęcia z cyklu „Mały
podróżnik” przyjeżdżali również zaproszeni goście: pan burmistrz Przemysław
Mieloch, pani Krystyna Fiedler oraz pani
Krystyna Jasiczak, pasjonatka psich zaprzęgów z Puszczykowa.
Na zakończenie projektu odbył się
konkurs wiedzy, pytania były naprawdę
trudne, ale nasze dzieci poradziły sobie
doskonale! Finalistą został pięcioletni
Cezary Karpezo, który w nagrodę jedzie
na weekend z mamą do Muzeum Indian
Północnoamerykańskich imienia SatOkha w Wymysłowie koło Tucholi.
W tym roku szkolnym kolejny projekt
przed nami, przecież zbliżamy się do
Olimpiady!. Zajęcia będą odbywały się
między innymi w Miejskim Ośrodku Kultury i na unijnych boiskach, dzięki uprzejmości pana Pawła Zawiei.
Okazuje się, że prowadzenie zajęć tematycznych metodą projektu, sprawdza
się, bo dzięki nim dzieci poznają środowisko zewnętrzne i ciekawych ludzi. Przy

– Kto szył stroje do cyklu Małego podróżnika?
– Panie same szyły stroje oraz wykonywały rekwizyty i poświęcały na to swoje
popołudnia. Efekt był bajeczny, tego nie
da się opisać słowami, to trzeba było zobaczyć. Mam wielkie szczęście pracować
ze wspaniałym zespołem. Gdyby nie kadra, wspomniane cykle edukacyjne nigdy by się nie udały.
– Zauważyłam przy wejściu do
przedszkola tabliczki unijne.
– Dla rozwoju naszej placówki ogromne
znaczenie miała realizacja projektu unijnego, który trwał do 30 czerwca 2015r.
Mogłam zakupić mnóstwo pomocy dydaktycznych, które odgrywają ważną rolę
w realizacji procesu edukacyjnego dzieci.
Powstała też 15-osobowa grupa dzieci,
które uczęszczały do przedszkola przez
okres realizacji projektu bezpłatnie. Ponadto wszystkie dzieci z naszego przedszkola przez dwa lata uczyły się języka
hiszpańskiego lub francuskiego, miały
zajęcia muzyczne, taneczne, teatralne,
sportowe, terapeutyczne i manualne. Do
wszystkich zajęć nauczycielki „Koniczynki”
napisały autorskie programy.
– Czy ma Pani jakieś problemy w prowadzeniu przedszkola?
– Jeśli występują kłopoty, to są to kłopoty dzieci. Obowiązkiem i powinnością przedszkola jest nie tylko edukacja,
organizowanie zabaw i innych atrakcji.
Ważną rolą każdej placówki oświatowej
jest wspomaganie dzieci i rodziców, pro-

wywiad
ces wychowawczy jest żmudnym i trudnym procesem. Dlatego współpraca z
rodzicami jest bardzo ważnym aspektem
w pracy naszego przedszkola, bo to ona
gwarantuje sukces dziecka.
– Jak wygląda współpraca z rodzicami w przedszkolu Koniczynka i jakie
kłopoty mają dzieci?
– Już od samego początku działalności
Koniczynki bardzo ważne było dla mnie
zbudowanie jak najlepszych relacji z rodzicami naszych podopiecznych i taką
wizję przedszkola przekazałam swoim
nauczycielom. Każdego roku organizujemy popołudniowe spotkania, często
mają charakter cykliczny, pozwala nam
to na bliższe kontakty z rodzicami bez
codziennego pośpiechu, np. organizując
rodzinne ognisko. Trzeba też pamiętać,
że każdy z nas ma odmienną wizję wychowania dziecka, w przedszkolu wraz
z rodzicami musimy zbudować wspólną,
która będzie najlepiej odzwierciedlała
potrzeby dzieci.
Ponieważ otaczająca nas cywilizacja
stawia ciągle nowe wyzwania, dorośli często bywają nimi pochłonięci. Oczywiście
problemy rodziców rzutują na funkcjonowanie dziecka, o czym nie zawsze pamiętamy, bądź nie mamy takiej świadomości.

Jurek niewiele mi powiedział nowego,
a właściwie to nic takiego:
y jakbyś zgadł, jestem mosiniakiem
urodzonym i mało tego – od kilku
pokoleń wstecz, czyli śmiało powiem – z
dziada-pradziada, z babki-prababki też, jam
jest wnuczek-prawnuczek. Cała rodzina jest
rozlokowana tutaj i w najbliższej okolicy, ale
nigdy nic specjalnie nie słyszałem o elegancie z Mosiny, przynajmniej u nas w domu nic
na ten temat się nie mówiło. Że co, że może
się tego wstydzili? Ale czego się tutaj wstydzić, swego pochodzenia? Nic to do mojej
rodziny nie pasuje. O widzisz, wiem tylko
tyle, co Andrzej opowiadał kiedyś na rynku,
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arfa to niecodzienny instrument.
Wiele osób wie, że istnieje, jednak
niewiele miało okazję posłuchać czy dotknąć tego jedynego w swoim rodzaju
instrumentu. Ma czarodziejskie brzmienie
i rzadko spotykany kształt, nie widzi się
tego instrumentu w galeriach handlowych, sklepach muzycznych, czy nawet
na koncertach. W Mosinie to się zmieniło.
Harfa zagościła i jest w stałej ofercie szkoły
muzycznej, która od początku roku działa
na terenie Mosiny i Daszewic, a od września br. również w Kórniku i Środzie Wlkp.
Szkoła uczy grać na każdym wybranym
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Zawsze staramy się wesprzeć rodziców,
proponując terapię pedagogiczną, zajęcia z logopedą czy wskazując fachową literaturę. Nikt z nas nie staje się idealnym
rodzicem w momencie narodzin dziecka,
to dziecko uczy nas siebie i oczekuje reagowania na swoje potrzeby, wystarczy
wiedzieć, jak mądrze je realizować.
Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdy
rodzice zgłaszają do nas uwagi na temat
naszych działań w przedszkolu. Jestem za
nie bardzo wdzięczna, ponieważ mamy
możliwość się poprawić lub wytłumaczyć
powód naszego postępowania. Jestem
zwolennikiem jasnych sytuacji i dlatego
zawsze proszę o przekazywanie wszelkich krytycznych uwag, które nigdy nie
pozostają bez odpowiedzi.

– Jakie ma Pani plany i marzenia?
– Jestem typem marzyciela, a swoje marzenia lubię wprowadzać w życie.
Największym moim szaleństwem była
– związana z projektem unijnym – budowa przedszkola publicznego Słoneczko
w Mosinie w ciągu zaledwie trzech miesięcy. Nikt nie wierzył, że się uda, a jednak! Musiałam przyrzec mojemu mężowi,
że to moje ostatnie szaleństwo, byliśmy
wycieńczeni budową w tak szybkim tempie. Obiecałam, że to... przedostatni raz...
Mam jeszcze jedno duże marzenie: otwarcie prywatnej szkoły podstawowej w Mosinie. Bardzo chciałabym przedłużyć nasz
wspólny czas z dziećmi, które uczęszczają
do naszego przedszkola. Związujemy się
z naszymi podopiecznymi i ich rodzicami,
więc byłoby cudownie!

– Co Pani myśli o pójściu 6-latków do
szkoły?
– Reforma dotycząca 6-latków w szkole
dotknęła mnie osobiście, ponieważ dotyczyła mojego syna. Miałam możliwość
pozostawienia go jeszcze w grupie przedszkolnej, więc do pierwszej klasy udał się
jako siedmiolatek. W jego przypadku decyzja była bardzo trafna, bowiem przez rok
osiągnął dojrzałość szkolną i łatwiej odnalazł się w szkolnej rzeczywistości. Myślę, że
ta kwestia jest bardzo indywidualna.

– Czy Mosina to Pani mała ojczyzna?
– Nie jestem mosinianką, przyszłam tutaj za przysłowiowym chlebem, do pracy
w Szkole Podstawowej nr 2, ale Mosina to
moje miejsce na ziemi. W związku z pracą znam tu mnóstwo ludzi, odnalazłam
wspaniałych przyjaciół i to jest dla mnie
najważniejsze! Cudownie jest mieć komu
powiedzieć na ulicy „dzień dobry” i porozmawiać o codzienności...
Justyna Bryske

jak te różne konkursy prowadził, co wybierali jednego eleganta. Podobno wszystko się wzięło od czasów napoleońskich,
a to już będzie jakieś 200 lat temu. Wiesz,
o czym mówię. Nie umiem teraz ci powtórzyć dokładnie, ale o ile pamiętam, jakoś tak
było, że ci żołnierze, cały oddział chyba, którzy tutaj przyjechali z Napoleonem, kiepsko
byli ubrani, a mówiąc inaczej, bardziej dosadnie – nie prezentowali się zbyt dobrze
i ich widok był przygnębiający, dlatego
mosińscy krawcy uszyli im nowe mundury,
kapujesz, zupełnie nowe od podstaw, bo
tych starych nie szło dalej reperować. Ten
cech krawiecki musiał być bardzo liczny,

skoro dali radę w kilka miesięcy uwinąć się
z robotą, co też by mogło świadczyć o ich
umiejętnościach. Tak, żebym wcześniej coś
na ten temat słyszał, ani w szkole, ani na
podwórku, ani później gdzieś, to nie pamiętam, a może nie zwróciłem na to uwagi.
Roman Czeski

instrumencie, jednak harfa w tej ofercie
jest dość szczególna. Na tym instrumencie uczy grać mieszkaniec sąsiedniej gminy Kórnik – Michał Zator. Współpracuje ze

Jedyni w Wielkopolsce
szkołą od samego początku. Sam ukończył Akademię Muzyczną w Poznaniu
z wyróżnieniem w klasie harfy klasycznej.
Od kilku lat koncertuje na harfie celtyckiej
z własnym repertuarem, łączy grę ze śpiewem własnych utworów. Jest zapraszany
do współpracy przez polskie filharmonie.

W piątej edycji programu MAM TALENT
doszedł prawie do końca, do półfinału. Jak
sam mówi, to chyba jedyna szkoła, która
uczy grać na tym trudnym, jednak pięknym instrumencie w Wielkopolsce.
Dziś na harfie może grać każdy. Nie ma
kłopotu również z samym instrumentem.
Każdy zainteresowany grą na tym przepięknym instrumencie może go wynająć
w szkole, która siedzibę ma w Daszewicach, a w Mosinie prowadzi naukę gry.
Wszystkich zainteresowanych szczegółami zapraszamy na stronę:
www.akademia-muzyczna.pl
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aństwo Roma Dużewska-Zięba i Szymon Zięba z Puszczykowa szkołę języków obcych „Finch System” prowadzą
razem dwudziesty piąty rok, przy ul. Wierzbowej 8. W Puszczykowie zamieszkali w 1981 roku. Dwa lata później, po ukończeniu anglistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza (najlepszej
w Polsce), wyjechali do Afryki. Dostali pracę na uniwersytecie
w Bengazi, uczyli tam studentów języka angielskiego.
– Pracowaliśmy tam siedem lat. – To był okres, kiedy z północnej Afryki wyjeżdżali Anglicy i Amerykanie. Panował reżim,
przed uniwersytetem stali strażnicy z bronią. Wieszano politycznych więźniów przeciwnych Kadafiemu. Jednak jak ktoś się
nie mieszał w politykę, był bezpieczny – opowiada pani Roma
i dodaje, że w Libii nie było
też nędzy i głodu. O swojej
szkole językowej myślała jeszcze przed wyjazdem do tego
kraju. Jednak w 1981 roku nie
można było utworzyć prywatnej szkoły w Polsce. Mimo to
wraz z mężem uczyła wtedy dzieci, które dziś przysyłają do ich
szkoły swoje dzieci...
– Myśl o założeniu szkoły miałam cały czas z tyłu głowy, ale to
było niemożliwe. Wtedy wydawało się nam, że komuna nigdy
nie upadnie... – mówi pani Roma.

styce. Na pierwszych zajęciach posadzili nas na krzesłach przy
stolikach i powiedzieli: „zaczynamy lekcje tureckiego”. Nauczyliśmy się zamawiać sok w języku tureckim. Poprosiliśmy o napój
kelnera, który nam odpowiedział... Przypomniano nam wtedy,
ile wysiłku wymaga uczenie się języka obcego od podstaw. Jest
jak odkrycie Ameryki.
W puszczykowskiej szkole
Do szkoły chodzą dzieci od piątego roku życia, z podstawówki, gimnazjum, liceum i dorośli. Uczą się języków: angielskiego,
francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego.
Pani Roma wyciąga segregatory z numerami lekcji po
kolei, które na zajęciach wykorzystują lektorzy. W każdym są
fiszki z angielskimi słówkami.
– Pokazuję je uczniom, biorę do ręki nowe słówko, które
najpierw tłumaczę (po angielsku oczywiście), kiedy widzę, że
uczniowie rozumieją znaczenie uczę wymowy, potem pokazuję je, by uczeń zapoznał się z pisownią, ćwiczę wymowę i kładę
kartki przed sobą, tak żeby uczniowie nie widzieli słowa. Biorę
jedną i mówię: zgadujcie, jakie mam słówko! Dzieciaki wykrzykują wszystkie słówka z prezentacji. W ten sposób w ciągu siedmiu minut można nauczyć dwudziestu słówek. Uczniowie dostają ich gotową listę do domu.
Pani Roma wyciąga kopertę z lektorskiego segregatora z zestawem fiszek, na których są zadania gramatyczne. – Uczniowie
siadają w kółku i myślą, jak utworzyć daną strukturę językową.
Odpowiadają ustnie, a potem daję im te ćwiczenia wydrukowane na kartce, do wypełnienia lub uzupełnienia w domu.
Na zakończenie roku uczniowie dostają świadectwa, zawsze
z informacją dla rodzica o opuszczonych zajęciach, o średniej
rocznej z wszystkich testów i sprawdzianów, ilości braku zadania domowego oraz w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z pisemną, opisową relacją ich
postępów w roku szkolnym. Oczywiście dorosłych uczniów nie
rozliczam z zadań domowych. Tłumaczę, że są one częścią nauki języka obcego, więc są ważne, ale tylko proszę, by jeśli je
odrobili, położyli mi je na biurko. Sprawdzam zawsze wszystkie
zdania domowe i często je omawiam z danym słuchaczem lub
całą grupą, jeśli widzę, że reszta osób też będzie miała korzyści
z moich uwag. Uważam, że powinni odrabiać zadania, ale za lekcje płacą sami za siebie i biorą odpowiedzialność za to, czego się
nauczą.
Tak naprawdę nauka języka to przede wszystkim ilość powtórzeń. Dlatego uważam, że w większości - dzieci i dorosłych powinno się uczyć grupowo, a nie indywidualnie. W naszej szkole
grupy liczą średnio około siedmiu, ośmiu osób. Zdarzają się też
grupy mniejsze (pięcio i sześcioosobowe) i sporadycznie większe, np. dziewięcioosobowe. W grupie dziecko musi podejść
do innych i do lektora, i np. zadać pytanie w języku, którego się
uczy: „jak masz na imię”, „jaki jest Twój ulubiony film”, itp. Jeśli
dzieci jest w grupie ośmioro, wtedy dane pytanie musi powtórzyć siedmiokrotnie, zadać je każdemu z pozostałych dzieci, za
siódmym razem opanuje to pytanie doskonale! Dodatkowa korzyść: za każdym razem uzyskuje inną odpowiedź. W szkole nie
ma systemu kar. Są tylko nagrody w postaci stempelków i naklejek na osobnej karcie danego ucznia. Nagradzamy stempelkiem
każde dobre zachowanie, każdą odpowiedź, każde zadanie domowe. Na koniec roku dziecko, które zbierze największą liczbę
naklejek w swojej grupie, otrzymuje nagrodę.
Pani Roma pokazuje kronikę ze zdjęciami z zajęć w szkole,

RATUJCIE!

Spotkanie z Nickiem McIverem
i początki szkoły języków obcych
W 1990 roku wróciliśmy do Polski. Przyjechałam do kraju,
bo w Polsce zostawiłam rodziców. Mieli tylko mnie (jestem jedynaczką). Chcieliśmy gdzieś pojechać na dalszy kontrakt, ale
mieliśmy dorastającego syna. Życie w Libii wydawało się fajne,
jednak nie było normalne. Dzieci w arabskich szkołach wychowywane były w duchu rewolucji i agresji. Nasz syn, blondynek,
nie mógł się spotykać z kolegami na ulicy pokopać piłkę, gdyż
to było niebezpieczne. Wszystko co było inne, wydawało się im
podejrzane. Stwierdziliśmy, że syn musi mieć normalne życie
i z tego względu wyjechaliśmy z Libii.
Pani Roma rok po przyjeździe do Polski otworzyła szkołę języka angielskiego w Puszczykowie. – Na studiach co roku był obowiązkowy zjazd studentów anglistyki, takie warsztaty językowe,
na które przyjeżdżali Brytyjczycy, Amerykanie, Kanadyjczycy,
Australijczycy. Wszyscy studenci anglistyk w Polsce mieli obowiązek w tym uczestniczyć. Wtedy jeden z wykładowców, który
kilka lat temu zmarł, Nick McIver pokazał nam komunikatywną
metodę nauczania języka angielskiego. Nie uczono jej wtedy na
studiach. Zauważyłam, że zaczęto ją stosować w Polsce dopiero
pod koniec lat 90. Wiele zyskałam dzięki temu spotkaniu. Dowiedziałam się, że trzeba zorganizować zajęcia tak, żeby każdy
uczeń mógł wziąć w nich udział. Podam jeden przykład. W szkole siadam z uczniami, na stole kładę trzydzieści pytań, każdy bierze jedno, czyta i szuka kogoś, kto może na nie odpowiedzieć.
Później uczniowie, w domu odpowiadają na nie pisemnie. Aby
solidnie przygotować lekcje tą metodą trzeba takich zadań bez
liku na jednej lekcji. Potrzebne są obrazki, zdjęcia, fiszki, role, pytania, gry itd. Ta metoda wymaga od nauczyciela poświęcenia
od 3 do 8 godzin na przygotowanie jednej lekcji.
W 1991r., zanim otworzyłam szkołę poszliśmy z mężem na kurs
przygotowany przez Anglików dla lektorów po filologii angielskiej (odpowiednik dzisiejszej CELTY). Chcieliśmy dowiedzieć
się po siedmioletnim pobycie w Libii, jak wyglądają obecne
metody nauczania. Na kursie siedzieliśmy od rana do wieczora,
w domu pisaliśmy zadane prace, byliśmy po nim wykończeni.
Ten miesięczny kurs dał mi więcej niż pięć lat studiów na angli-
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pierwsze zdjęcia są z 1992 roku. – Przez dwadzieścia cztery lata
tylko pięć razy byliśmy zmuszeni odwołać lekcję., gdy np. lektorka jadąca na zajęcia miała wypadek samochodowy, lub któryś
z lektorów naprawdę ciężko zachorował.
Nie rzucać czapką...
Na Facebooku będzie można wkrótce zobaczyć opinie o szkole byłych i obecnych uczniów państwa Ziębów, które będą systematycznie zamieszczane (www.facebook.com/finchsystem).
To firma rodzinna. Nauczyli języka angielskiego swoje dzieci,
ich córka Natalia jest lektorem w szkole. Wychowywali również
swoich uczniów. Zwracali uwagę na szacunek wobec inności,
kiedy do szkoły przyszedł uczeń, repatriant ze Wschodu, a dzieci
rzucały jego czapką…
– Powiedziałam im wtedy, żeby wyobrazili sobie, jak może
czuć się ten chłopiec w obcym, wrogim środowisku, sam bez
kolegi, który mógłby się za nim wstawić – mówi pani Roma.
Średnia z wyników rozszerzonych matur uczniów szkoły
„Finch” to ponad 90 proc. Bywało, że przychodził uczeń i mówił: ratujcie. – Za rok matura z angielskiego, a chłopak nie znał
kompletnie języka – pamięta pan Szymon. – Przyszedł do naszej szkoły na kurs maturalny i... zdał maturę podstawową
z angielskiego z dobrym wynikiem. Rozmawiam z uczniami: za
was się nie nauczę, ale powiem wam, jak to zrobić i że trzeba

Od lewej Szymon Natalia Roma Ziębowie

mieć zacięcie. W tym roku troje moich uczniów podchodziło do
matury. Byli na tyle dobrzy, że w październiku zdecydowałem,
że nie będę z nimi robił kursu maturalnego, a przeprowadzę zajęcia na poziomie między Advanced i Proficiency. Jeden z nich
zdał maturę rozszerzoną na 100 proc., a pozostałych dwóch na
98 procent.
Justyna Bryske

W dalszym ciągu opuszczamy Raj
A

piterapia – łacińska nazwa apis to
inaczej pszczoła, therapiia po grecku to leczenie – znana jest od czasów starożytnych. Dzięki przychylności pani redaktor w tej gazecie napisano już na ten
temat sporo. Jednak nie sposób nawet
w wielu artykułach opisać wszystkie tajniki tej gałęzi wspierania ludzkiego zdrowia przez pszczoły. Jeden z nich to pyłek
kwiatowy. I rodzi się pytanie czy jest
to pyłek kwiatowy czy pyłek pszczeli? Na początku pyłek kwiatowy jest
normalnym... pyłkiem kwiatowym.
Pochodzić on powinien koniecznie z różnych roślin lub ziół leczniczych. Robotnice pszczół zbierając pyłek z kwiatów mieszają go
ze swą śliną, nektarem i w postaci
małych kulek znoszą do ula na tylnych obnóżach. Złożony następnie
w komórkach plastra jest w nich ubijany, pokrywany miodem i woskiem,
i wtedy ulega fermentacji beztlenowej.
Powstały wówczas kwas mlekowy posiada właściwości konserwujące. Tak
przetworzony pyłek nazywa się pierzgą,
o którą często pytają zainteresowani. Ale
pozyskany pyłek w tej postaci nie jest
trwały ze względu na sporą zawartość
wody. Są sposoby, żeby był trwały. Pyłek
taki jest suszony w odpowiedniej temperaturze, następnie zamrażany lub mieszany z miodem. Ma wielką moc leczniczą.
Aby taki był nie może być podgrzewany

w wysokiej temperaturze, bo stwardnieje jak kamień. Musi koniecznie pachnieć.
I nie powinien pochodzić z dalekich stron
od miejsca zamieszkania. Wzmacnia wte-

dy cały organizm, reguluje masę ciała,
odtruwa, ułatwia wydalanie toksyn, reguluje pracę wątroby, wzmacnia odporność
działa antydepresyjnie. Jest też antybiotykiem, reguluje trawienie, stymuluje układ
rozrodczy żeński i męski. Zapobiega poronieniom i pomaga w chorobach prostaty. Poprawia wzrok, pomaga w leczeniu

cukrzycy, wspomaga wydolność ciężko
pracujących fizycznie i umysłowo. Działa
przeciwzapalnie i odmładza. Największą
wartość zarówno dla ludzi, jak i pszczół
ma pyłek wiosenny. Działa najbardziej
leczniczo, gdy zalejemy go na noc wodą
o temperaturze pokojowej, zmieszaną
z miodem. Spożywany w innej postaci
jest w dużej mierze niszczony przez kwasy żołądkowe.
Pszczoły z jego braku chorują
i giną, dla nich pyłek to konieczność.
Pszczoły muszą mieć kwiaty do oblotu od pierwszych wiosennych
dni do późnej jesieni. Pyłek musi
być bioróżnorodny. Jednak kwiatów jest coraz mniej, pola i ogrody
stają się monotonne, a przyroda
tego nie lubi i „mści się”. Są już regiony, nawet w Polsce, gdzie nie
ma pszczół. Właśnie z powodu braku
kwiatów powstaje sztuczny świat. Prowadzi to do niewyobrażalnych zniszczeń
natury i jej ginięcia. Nasilają się choroby.
Czy ten zdrowy świat zginie? Można by
tutaj przypomnieć słowa niezapomnianego poety ks. Jana Twardowskiego: „Musimy
przyrodę wziąć w obronę. Jest pamiątką
Raju, jest życiem, a chrześcijanina obowiązuje ochrona życia, a nie niszczenie. Raj
był pełen drzew, ludzie sami skazali się na
wygnanie z Raju. Można powiedzieć, że
w dalszym ciągu opuszczamy Raj”.
Stanisław Kaczmarek
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Jak jedna wielka, włoska rodzina...
„Świerkowy zakątek” – dom dla seniorów w Mosinie przy ul. Krasickiego
6. Wchodzimy do dużego salonu z kominkiem. Mieszkańcy siedzą przy stolikach, oglądają TV, grają w gry planszowe. Dzisiaj pogoda nie zachęca do
wyjścia na zewnątrz, zresztą za chwilę
będzie posiłek – z kuchni dochodzi zapach smacznego obiadu. Jak w domu...

M

nóstwo osób w Polsce starszego
pokolenia zostanie na starość bez
pomocy ze strony swoich dzieci. Nie ma
rodziny, z której młody człowiek nie wyjechałby za granicę i nie można się łudzić,
że starzy rodzice będą mogli liczyć na
opiekę dzieci. Młodzi nie przyjadą z tego
powodu do kraju, bo mają już tam swoje życie osobiste i zawodowe. Mało tego,
ich starość nie osłodzi także widok rosnących i rozwijających się wnuków. Brzmi to
dość ponuro.
Grażyna Hetman, właścicielka „Świerkowego zakątka” zdaje sobie z tego sprawę. W lutym tego roku otworzyła dom
dla seniorów w Mosinie. Ma swoją wizję
opieki nad starszymi ludźmi. Pomysł na
tą działalność zrodził się wiele lat temu,
kiedy wyjechała jako młoda dziewczyna
do Niemiec do pracy, gdzie miała okazję
przyjrzeć się funkcjonowaniu takich domów.
– Ale tam już wtedy panowała inna kultura. W Polsce ludzie oddając mamę czy
tatę do domu opieki przeżywają traumę,
denerwują się i gdyby mogli opiekować
się sami, nigdy by nie oddali rodziców,
opowiada. - Natomiast tam jest to normalna kolej rzeczy, ludzie sami zgłaszają
się do placówek i świadomie wybierają
życie w domu opieki. Zresztą, u nas powoli też to się zmienia, mam już kilka
osób, które przyjechały do mnie, zobaczyły dom i postanowiły zostać. Ale to nie
to samo, co mieć serce córki przy sobie,
na co dzień. Kiedyś nie dopuszczaliśmy
nawet takiej myśli, a teraz po rozdzieleniu z dziećmi, zaczynamy patrzeć realnie.
Dawniej było nie do przyjęcia odmówić
opieki rodzicowi. Teraz dzieci nie mamy
już w pobliżu. Dlatego takie ośrodki, jeśli będą naprawdę prowadzone dobrze,
zdadzą egzamin.
Perspektywa życia w takim domu, wizja, że problem starości można mieć rozwiązany niekoniecznie przez państwowe
domy opieki, które niestety nie cieszą się
najlepszą opinią, kojarząc się ze smutną
i bolesną samotnością, jest już bardziej

optymistyczna. Wiele osób twierdzi, że
taka perspektywa rozjaśnia trochę ponury obraz starości i obawy o przyszłość.
Dobrze, że domy takie powstają, bo
będzie to dla starszego pokolenia jakaś
alternatywa.
„Świerkowy zakątek”
Dom w Mosinie działa od lutego bieżącego roku. Obecnie przebywa w nim
20 osób, docelowo może przyjąć 40.
Wchodzi się jak do dużego, normalnego domu z duszą. Na ścianach wiszą
obrazy, jest jasno i kolorowo. Jedynym
elementem wskazującym na to, że mieszkają tutaj starsi i schorowani ludzie są
łóżka w ich pokojach. Specjalne z podnośnikami, podobne do rehabilitacyjnych i na kółkach. W łazience jest, oprócz
prysznica przystosowanego dla niepełnosprawnych, specjalna wanna, która na
pierwszy rzut oka wygląda normalnie.
Przywieziono ją z Belgii, gdzie mąż pani
Grażyny współpracuje z firmą budowlaną
swojego brata. Można ją dowolnie obniżać, nawet poniżej poziomu podłogi. I
kiedy staruszek zapragnie wykąpać się w
wannie, pomimo niesprawności może się
w niej swobodnie położyć.
W bawialni, czyli w salonie mieszkańcy
mogą także tańczyć. Bo trzeba zaznaczyć,
że wbrew powszechnym opiniom ludzie
starzy bawią się i tańczą, a nawet łączą w
pary.
– Zdarza się, że pada przez telefon py-

tanie, czy świadczymy opiekę paliatywną, wyjaśnia pani Grażyna. – Ludzie mylą
pewne sprawy – nasi pensjonariusze często tutaj zdrowieją i wracają do domów.
Po pobycie u nas i rehabilitacji jedna
z pań poszła do domu, bo zaczęła normalnie sama egzystować. Stwierdziła, że
może wróci, ale dopóki czuje się dobrze
chce pomieszkać w swoim domu.
Zarówno właściciele jak i personel
mają do swoich mieszkańców bardzo
ciepły i przyjazny stosunek. Widać to na
twarzach pensjonariuszy, którzy traktują
ich czasami jak rodziców, czy opiekunów,
sami zachowując się jak dzieci. Skarżą się
na swoje choroby, proszą, aby pocałować
ich przed snem. I panie idą do nich, siedzą przy łóżku wieczorem, rozmawiają.
Prawie tak, jakby czytały dzieciom bajki
przed snem...
Przybywają tutaj także osoby na określony czas, np. wtedy, kiedy rodzina wyjeżdża i nie ma się kto zająć starszą osobą.
Jest to normalny dom, takie sprawia
wrażenie. Pani Grażyna przychodzi, zdejmuje buty,
nakłada domowe pantofle i krząta się
właśnie jak w domu, a nie jak w miejscu
pracy. Rozmawia to z jednym, to z drugim
podopiecznym, paniom doradza toaletę
i rodzaj fryzury, panów pyta o samopoczucie. Taki kontakt, rozmowy to normalna sprawa, tak zwykle zachowują się
w domu wszystkie rodziny.
– Pani doktor Ziółkowska-Strzelczyk,
która opiekuje się naszymi mieszkańcami

reportaż
mówi, że u nas jest jak w jednej, wielkiej
włoskiej rodzinie. Jest gwarno, nawiązują
się przyjaźnie, mamy sympatyczną parę
– panią Irenkę z panem Mieczysławem,
którzy chodzą sobie pod rękę. Zaczęło się
od wspólnego przesiadywania w świetlicy, potem pan Mieczysław zaczął czytać
jej książkę, ponieważ pani Irenka słabo
widzi. Teraz już odprowadza ją wieczorem do pokoju, całuje w policzek i w rękę,
i idzie do siebie...
Starość ma w sobie coś z dzieciństwa
Pani Grażyna zawsze lubiła dzieci, opiekowała się nimi z radością i dzisiaj w pracy spełnia się, ponieważ dla niej ci starzy,
bezradni czasem ludzie są właśnie jak
dzieci. Bawi się z nimi, ćwiczy, spaceruje,
a oni bardzo cieszą się z tego.
Kiedyś wyjechała z mężem na kilka dni.
Wrócili stanęli w drzwiach, a staruszkowie rozpłakali się z radości i zaczęli klaskać w ręce.
– Oni potrzebują tego ciepła. Widać to
gołym okiem, personel – panie, które zajmują się mieszkańcami robią to z uśmiechem i miłością – jak teraz pani Lidka.
Mówią moje słoneczko, moje kochanie,
podchodzą do nich jak do swoich rodziców. I chyba o to chodzi.
Lidka, moja przyjaciółka z dzieciństwa,
która razem ze mną teraz pracuje, całe
życie przepracowała w szpitalu w Puszczykowie na urologii. Ma duże doświadczenie i co najważniejsze zawsze jest
uśmiechnięta i radosna. Śmiejemy się,
że spędziłyśmy razem dzieciństwo – od
trzeciego roku życia - i razem spędzimy
starość...
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Podczas rozbudowy budynku kupionego w tym celu, postawili na przestrzeń.
Wszystkie pokoje są większe niż wymagają tego przepisy.
– Mam słabość na punkcie obrazów,
chciałam, żeby było kolorowo, urządzałam dom a nie zakład opiekuńczy. Dom
nie może mieć charakteru szpitala czy
przechowalni. Z drugiej świetlicy wychodzi się wprost na ogród. Tam można siedzieć, spacerować, wypoczywać.
Opłata za mieszkanie i opiekę wynosi
3200 zł miesięcznie. Jest to działalność
prywatna.
W państwowym domu pensjonariusz
płaci 70 procent emerytury, resztę dopłaca państwo.
– Niestety, my nie możemy na to liczyć.
Rodziny często radzą sobie tak, że wynajmują mieszkanie rodziców, dokładają
do tej sumy i zapewniają rodzicowi egzystencję. Bardzo chcielibyśmy, żeby NFZ
podpisał z nami umowę, tym bardziej, że
brakuje takich placówek. Ale na razie nie
jest to realne.
Przygotowywała się długo do tej działalności, ale przede wszystkim włożyła
w nią serce.
– Mieszka u nas pani, która była już
w dwóch domach opieki i dopiero tutaj
rodzina stwierdziła, że zostanie na stałe...
Są różne stany fizyczne i objawy starości, ale my chcemy, żeby nasi mieszkańcy angażowali się także umysłowo. Na
początku osoby, które byłe w lepszym
stanie dziwiły się, że prosimy je o rozpoznanie np. koloru czy podanie nazwy jakiegoś przedmiotu. Ale kiedy zobaczyły,
że inni mają z tym problem, stwierdzili,
że zabawa taka ma sens, bo każdego

może to spotkać. To jest bardzo urocze,
kiedy zaczynają sobie jak w szkole podpowiadać. Starość ma w sobie coś z dzieciństwa. Mieliśmy tutaj panią 102 letnią,
była u nas tylko na okres wakacji, bo jej
syn wyjeżdżał na dłuższy urlop i bał się ją
samą zostawić w domu. Była niesamowita, wiersze deklamowała nam z pamięci,
odprawiała Msze św. z księdzem Majką,
który nas regularnie odwiedza.
Kiedyś pani Irenka była słabiuteńka
i zabrano ją do szpitala. Obraziła się za to
na rodzinę i w szpitalu na złość mówiła
tylko po niemiecku. Jej córka przyjechała
po mnie, bo nie chciała z nikim rozmawiać. Potem już w domu przyznała się, że
zrobiła to specjalnie, żeby mnie ściągnąć.
Jak małe dziecko, które próbuje cos dla
siebie ugrać...
Ludzie myślą, że prowadzenie takiego
domu to smutek, przygnębienie, choroby. O domach opieki mówi się, że idzie
się tam po to, żeby umrzeć...
– Nie, zaprzecza i ożywia się pani Grażyna. - To radość, bawimy się, cieszymy,
nawet jak babunia umyśli sobie rozmawiać po niemiecku w szpitalu i trzeba
rzucić wszystko, i jechać...
Chodzi też z nimi po mniejsze zakupy
do pobliskiego sklepu.
– Pan Jan lubi iść ze mną na lżejsze zakupy, codziennie po świeży chlebek, masło... Kupuję mu jakieś drobiazgi, łakocie,
jeśli sobie życzy.
W najbliższym czasie planuje zabrać
swoich podopiecznych na piknik, nad
jeziorem, przy hotelu Szablewski. Pojadą
busem z koszykami jedzenia, napojów,
słodyczy. Chce jeszcze wykorzystać ciepło lata, zrobić im ognisko nad wodą...
Elżbieta Bylczyńska
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Przenikliwość szlachcica kresowego
S

tanisław „Cat” Mackiewicz to postać,
której życiorys jest równie bogaty,
jak jego twórczość literacka. Uczestnik
wojny polsko - bolszewickiej, poseł na
Sejm II RP, redaktor naczelny wileńskiego
„Słowa”, więzień obozu w Berezie Kartuskiej, wreszcie premier Rządu na Uchodźstwie w latach 1954-1955. Jednym
słowem żołnierz, publicysta i polityk. Najbardziej jednak znany ze swojej działalności literackiej jako sprawny polemista
oraz autor do dzisiaj poczytnych książek.
Stanisław Mackiewicz posługiwał się
pseudonimem „Cat”, czerpiąc inspirację
z opowiadania Rudyarda Kiplinga „O kocie, który chadzał własnymi drogami”.
Faktycznie, pseudonim ten dobrze odzwierciedla jego postawy życiowe oraz
poglądy. Często określał siebie mianem
„piłsudczyka”, choć piłsudczyków krytykował. Był konserwatystą i monarchistą,
a więc osobą wymykającą się podziałom
politycznym Polski międzywojennej. Stał
gdzieś z boku tych podziałów, choć nieraz rozkładał swoją krytykę na poszczególne strony sporu. Doskonale sprawdził
się jako krytyk bieżących poczynań politycznych szefa MSZ, Józefa Becka, którego postawę bezlitośnie obnażał. Zresztą, właśnie za tę krytykę trafił do obozu
w Berezie Kartuskiej pod zarzutem „osłabiania ducha obronnego Polaków”. Tutaj
doskonale zaobserwować można jego
postawę – nieprzejednaną, ale zarazem
trafną i otrzeźwiającą. Mackiewicz był
bowiem szczerym patriotą, a nie człowiekiem, któremu radość sprawiała krytyka

własnego narodu. Aż same nasuwają się
porównania ze Stańczykiem – „Cat” wydawał się być jego kolejnym wcieleniem
wśród bogatej panoramy naszych wybitnych myślicieli.
Mackiewicz był mistrzem kreślenia
i rozszyfrowywania zawiłych gier dyplomatycznych poszczególnych państw
europejskich. Dał temu wyraz ukuwając
chociażby definicję „sojuszu egzotycznego” oraz „sojuszu naturalnego” między
państwami. Oddajmy głos samemu Mackiewiczewi: „Sojusze są jak małżeństwa;
najbardziej jest naturalne, gdy pobierają
się ludzie tej samej sfery, podobnych zamiłowań i niezbyt różnego wieku. Najnaturalniejsze sojusze są sojuszami państw
sąsiadujących ze sobą. Jeśli zniszczenie
jednego państwa pociąga za sobą zniszczenie drugiego państwa, to sojusz między nimi ma wszelkie cechy sojuszu naturalnego, a nie egzotycznego”. „Cat” dał
ponadto wyraz swojej bardzo trzeźwej
ocenie skomplikowanych gier politycznych przy definicji państwa silnego –
według niego to takie, które ma słabych
sąsiadów. Ze swoją kapitalną wiedzą,
przenikliwością i surową logiką doskonale orientował się w złożoności współczesnej dyplomacji.
Bardzo ciekawą stroną pisarstwa Mackiewicza są jego książki o tematyce historycznej. Pisane ze swadą, nieraz drażniące nieco kontrowersyjnością tez. Dzieła
te są ponadto po brzegi wypełnione wyśmienitymi anegdotami, które dodają
im dodatkowego kolorytu. Wymienić tu

Kierowcy jadą
po chodniku,
a mieszkańcy
po nich sprzątają

N

a Wodnej w Mosinie na połowie ulicy jest asfalt, a na drugiej, starszej części - ubita droga z chodnikiem. Mieszkańcy tej części ulicy borykają się z ogromnym problemem
– po deszczu niektórzy kierowcy, chcąc szybciej przejechać
drogą, jeżdżą po chodniku. Jest on potem zachlapany warstwą
błota i piachu - tak mieszkanka ul. Wodnej opisuje chodnik.
Twierdzi, że nie ma już siły tego sprzątać. Zwraca też uwagę na
to, że chodnik jest nowy i jeśli samochody będą dalej po nim
jeździć, to wkrótce się zarwie. Jazda po drodze, a nie po chodniku - choć wolniejsza - poprawi sytuację mieszkańców ulicy.
Może zatem, panie i panowie kierowcy, warto wczuć się w problem mieszkańców, jadąc ul. Wodną?
(JB)

należy takie publikacje jak „Lata nadziei.
17 września 1939 – 5 lipca 1945”, „Dostojewski”, „Stanisław August”, „Był bal” czy
„Europa in flagranti”. Wśród tych licznych
tytułów wybija się „Dom Radziwiłłów”
opisujący dzieje tego znakomitego rodu.
Mackiewicz prowadzi nas po różnych
epokach pokazując, jakimi talentami na
przestrzeni wieków pochwalić się może
ten szlachecki ród. Historia Polski opowiedziana z perspektywy dziejów jednej rodziny, przyprawiona sporą dawką
anegdot i dygresji, stanowi doskonałą
rozrywkę i pożyteczną lekturę zarazem.
Styl pisarski Mackiewicza jest odzwierciedleniem jego charakteru kresowego
szlachcica, dumnego i żywiołowego.
Karmiąc czytelnika niezliczonymi anegdotami, zdaje się „Cat” upodabniać do
jednego z bohaterów swojej książki – Karola Radziwiłła „Panie Kochanku”, Sarmaty
i bajarza.
Niepozorną pod względem objętościowym, lecz jakże wartościową lekturą jest
książka „Myśl w obcęgach”, w której Mackiewicz dał wyraz swojej przenikliwości
w badaniu psychologii społeczeństwa
Sowietów. Dostrzegał on wyraźny kontrast między społeczeństwem carskiej
Rosji a państwem przekształconym przez
krwawy reżim bolszewicki. Większym
jednak mistrzem w obnażaniu istoty komunizmu był jego młodszy brat, Józef.
To kolejne podobieństwo do rodu Radziwiłłów – dwa wielkie talenty zrodzone
w jednej rodzinie w tak krótkim czasie.
Wojciech Czeski
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Nie każdy może
tam wejść
S

tarsi ludzie, żeby dostać się do aptek przy placu 20 Października w Mosinie muszą pokonać schody. Miejsca te nie są też
przystosowane dla niepełnosprawnych, bo nie mają podjazdów
dla wózków. Na problem braku podjazdu zwraca uwagę matka
z dzieckiem w wózku – mieszkanka Mosiny, która nieraz prosi
o pomoc przechodniów i wniesienie wózka do apteki, gdyż boi
się zostawić dziecko na ulicy. A ten nie każdy pomoże wnieść.
Czy miejsce, z którego w dużej mierze korzystają starsi, niepełnosprawni i matki nie powinno być bardziej dostępne? Czy nie
można byłoby pomyśleć o dostosowaniu wejść do aptek dla osób
niepełnosprawnych?
Justyna Bryske
-------------------------Jakiś czas temu powyższy tekst opublikowaliśmy w Internecie na
naszej stronie gazety. Okazało się, że wielu czytelników przyznało autorce tekstu rację. Napisała go po rozmowie z mieszkańcami
w dobrej wierze, aby pomóc ludziom. Jednak odezwały się pojedyncze głosy (zwłaszcza jeden), które w wulgarny sposób zwymyślały ją, zarzucając tendencję i atak wymierzony w aptekarzy. Sami
możecie Państwo ocenić, czy pani Justyna napisała coś, co narusza
dobre imię właścicieli aptek. Jest to raczej troska o klientów, którzy
nie mogą tam wejść, a to przecież leży w interesie aptekarzy.
Dostało się także i mnie (za fakt publikacji).
Oto internetowy wpis: Bylczyńska – pogubiłaś się kompletnie.
Kalego metoda to narzędzie w rękach redaktora prymitywne
i obosieczne. Więc Bryske może poddawać w wątpliwość fachowość
i inteligencję farmaceutów-aptekarzy i robić z nich wrogów osób
niedołężnych i „wózkowiczów”, ale broń boże nie rusz omnipotencji księżniczki obrażalskiej redaktorskiej. Trochę pokory i grubszej
skóry paniusie! Gdybym przechował pierwotny i skasowany tekst
to rozebrał bym go na czynniki pierwsze pod kątem przywołanych
paragrafów i wyszłabyś redaktorko na straszną miernotę i ignoranta. Uderz się w piersiątka i żyj sobie dalej – ale ucz się skromności, pokory i fachu!
Pierwszy, wulgarny wpis tego autora, naruszający dobra oso-

biste Justyny Bryske usunęliśmy ze strony internetowej i z oczywistych względów nie publikujemy go tutaj. Akcentujemy problem, bo Internet to miejsce, do którego można zajrzeć z całego
świata. Otrzymujemy listy do redakcji od internautów zniesmaczonych takim poziomem kultury, który niestety rzutuje na całą
mosińską społeczność, opinia idzie w świat. Czy rzeczywiście
mieszkańcy, którzy mają coś wartościowego do powiedzenia,
kulturalni, odpowiedzialni muszą być oceniani przez pryzmat
złości i chamstwa kilku osób? Są co prawda sposoby identyfikacji autora (bohater wpisuje się anonimowo) i możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, tym bardziej, że wiemy
kto to robi. Ale czy trzeba aż takich działań, żeby przekonać
biednego człowieka, że życie ma wielką wartość i nie powinno
się go marnować, karmiąc siebie i innych złością, nienawiścią
i zniechęceniem?
Pan anonim atakuje gazetę już wiele lat. Nie mniej nie zniechęca
mnie to do pracy dziennikarskiej, bowiem więcej spotykam ludzi
dobrych i pogodnych, a Mosina dla wielu jej mieszkańców jest naprawdę pięknym miejscem na świecie, pomimo, że żyje w niej ktoś,
kogo pasją jest atak, obrażanie i nękanie ludzi. Szanowny panie
anonimie – proszę rozejrzeć się dookoła – już choćby sama przyroda w rozkwicie lata może panu przynieść ulgę... Życzę wszystkim
pogody ducha i radości z życia.
Elżbieta Bylczyńska

Są światła, ale jest niebezpiecznie
M

imo że na przejściu dla pieszych
na ul. Leszczyńskiej (przy ul. Łaziennej) są światła, piesi nie czują się
tam bezpiecznie. Bowiem nie wszyscy
kierowcy, którzy jadą z Poznania, a potem skręcają w ul. Leszczyńską, wiedzą,
że zaraz za skrętem są kolejne światła
z pasami i czekający na przejście ludzie.
Kierowcy rozpędzeni wjeżdżają w ulicę
Leszczyńską i jadą dalej, pomimo tego,
że piesi mają zielone światło. Zapewne dotyczy to tych kierujących, którzy
nie są z Mosiny i nie znają drogi. Jedna
z mieszkanek co dzień prowadzi wózek
z dzieckiem przez wspomniane pasy na
ul. Leszczyńskiej, albo przechodzi przez
nie sama w godzinach dużego ruchu (jest

tam też obecnie droga objazdowa). Nie
raz uciekała na zielonym świetle przed
pędzącym samochodem... Czasem omija
niebezpieczne przejście wybierając inną
drogę. Może jednak należałoby poprawić
bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu?
Justyna Bryske

Kto ma pierwszeństwo?
Z powodu artykułu pt. „Są światła, ale
jest niebezpiecznie", który zamieściliśmy na naszej stronie w internecie wywiązała się dyskusja wielu czytelników
„Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej". Na
ich wątpliwości dotyczące tego, kto ma
pierwszeństwo przy działających świa-

tłach na skrzyżowaniu ulic: Wawrzyniaka,
Leszczyńska, Mostowa, odpowiada mł.
asp. Maciej Święcichowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu:
– Kierowcy, którzy jadą ul. Wawrzyniaka i skręcają w prawo, w ul. Mostową przy
zapalonym zielonym świetle, mają pierwszeństwo przed kierowcami skręcającymi
z ul. Leszczyńskiej w lewo (czyli w ulicę
Mostową, w kierunku ronda Budzyń). Jeżeli jednak kierowcy skręcający w prawo
z ul. Wawrzyniaka mają zapaloną zieloną strzałkę, pozwalającą na warunkowy
skręt w prawo, muszą ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.
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Dzika zabudowa nad jeziorem w Dymaczewie

T

ego lata można było przyjrzeć się otoczeniu jeziora Dymaczewskiego, sprzyjała pogoda i do kąpieli, i do spacerów wzdłuż brzegów jeziora. Jak można było
zauważyć, do tej pory, choć od lat sprawa dzikiej zabudowy w Dymaczewie powraca, nic się nie zmieniło. Nie wpływa to na jakość wypoczynku, jednak z powodu nieuregulowanych prawnie podziałów, wcześniej czy później trzeba będzie zmierzyć się
z problemem.
– Odbyliśmy spotkanie z przedstawicielami dzierżawców tych działek, ciężko było
jednak dojść do porozumienia, wyjaśnia burmistrz Mosiny Jerzy Ryś. – Zaproponowałem, aby właściciele i dzierżawcy porozumieli się i zastanowili jak ten teren zgodnie
z przepisami podzielić.
Warto zaznaczyć, że regulacją bardziej zainteresowani są ci, którzy mają tam domki
rekreacyjne niż prawni właściciele ziemi. Rolnicy wydzierżawili przed laty niewielkie
powierzchnie letnikom, ci zagospodarowali teren, pobudowali domki wypoczynkowe
i tak to trwa. Tymczasem prawo wymaga regulacji, bo na razie jest to dzika zabudowa.
Nic tam nie jest zgodne z przepisami.
- Gra jest warta świeczki, bo to piękne jezioro, mówi burmistrz. - Ostatecznie WPN
cofnął się o 50 metrów od linii brzegowej, bo to rezerwat przyrody. My też musimy
coś zrobić, gmina nie może tylko zbierać tam śmieci. Rozmawiają z nami wynajmujący
te działki, którzy finalnie nie mają nic do powiedzenia, bo nie są właścicielami ziemi,
a właściciele nie bardzo mają ochotę tym się zajmować. Nie garną się do załatwienia tej
sprawy. Chcemy im dać czas na dobre rozwiązanie. Mamy projektantów, którzy zaproponowali naprawdę dobre rozwiązania. Trudność jednak polega na tym, że są tam już
cenne nasadzenia i domki, i trudno byłoby to wszystko usunąć. W Strykowie, w gminie
Stęszew zrobiono plan miejscowy i dość dobrze zostało to przyjęte. Ale tam łatwiej
było wyznaczyć podziały, ponieważ działki były większe. A w Dymaczewie są działki
nawet mniejsze niż 100 metrów kwadratowych.
(eb)

Notatki z życia szkoły

W

akacje w pełni. Pozornie panuje wszędzie sielski nastój. Nic bardziej mylnego.
W ZSR w Grzybnie praca wre. Podczas gdy większość uczniów błogo wyleguje
się na plaży lub przemierza górskie szlaki, w szkole trwają przygotowania do nowego
roku szkolnego.
Przed szkołą ekipy budowlane prowadzą "Modernizację sieci dróg wewnętrznych"
(drugi etap), w internacie odbywają się prace remontowe związane z odświeżaniem
pokoi a w szkole trwają przygotowania do uruchomienia systemu dostępowego WBKKarta Szkolna oraz nowej pracowni informatycznej
Uczniowie technikum architektury krajobrazu i technikum rolniczego odbywający
praktyki w szkole pieczołowicie dbają o park szkolny.
Beata Maciejewska
p/o dyrektora ZSR w Grzybnie

OGŁOSZENIA DROBNE
PRĘŻNIE rozwijające się biuro Księgowo-Rachunkowe w Mosinie, zatrudni ambitną, sympatyczną osobę na stanowisko Praktykantka/Księgowa. Oferujemy:
atrakcyjne warunki zatrudnienia, miłą
atmosferę, możliwość podnoszenia kwalifikacji. Oczekiwania: wiedza w zakresie
księgowości na poziomie podstawowym,
ukończona szkoła średnia w zakresie ekonomi, finansów lub student/ka w trakcie
studiów ekonomicznych lub z dyplomem
ukończenia studiów kierunkowych, bardzo dobra znajomość pracy na komputerze, znajomość środowiska office, umiejętność pracy w zespole – umiejętności
interpersonalne. Osoby zainteresowane
prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem na
adres: biuro@ksiegowoscmosina.pl
FIRMA sprzątająca zatrudni pracowników
do sprzątania na terenie Poznania. Praca
w godzinach popołudniowo-wieczornych. Wynagrodzenie 9 zł/h netto (do
ręki). Umowa zlecenia.tel. 515 69 66 89.
ZATRUDNIĘ Panią/Pana do prasowania garniturów męskich Łęczyca
tel. 606 509 565.
CEKAL jest agencją pośrednictwa pracy z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która
zajmuję się rekrutacją opiekunek osób
starszych, opiekunek do dzieci (programy edukacyjne au pair) i pielęgniarek do
pracy w całej Wielkiej Brytanii. Jesteśmy
legalnym biurem pośrednictwa pracy
o Company Number: 8321774.
PIOTR I PAWEŁ poszukuje kandydata/
kandydatki na stanowisko: Magazynier,
Miejsce pracy: Gądki, Koninko gm. Kórnik k. Poznania. Oferujemy: zatrudnienie
na umowę o pracę w pełnym wymiarze
godzin lub możliwość podjęcia pracy na
zlecenie (status studenta), rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w szkoleniach, możliwość awansów wewnętrznych. Aplikuj: https://kariera.piotripawel.
pl/oferta/magazynier/
KOREPETYCJE z języka angielskiego dla
szkoły podstawowej, gimnazjum oraz
szkoły średniej. Okolice Mosiny i Puszczykowa. Tel. 508 719 989.
POSZUKUJEMY pani do sprzątania
i prasowania do codziennego utrzymania czystości. Mile widziana osoba z prawem jazdy. Dom prywatny w Puszczykowie Starym. Tel. 608 355 375.

reklama

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

MOSINA, ul. LESZCZYÑSKA 9
tel. 61 819 10 60, 607 616 067
Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-17.00, sob. 9.00-13.00
- szeroki wybór drzwi - monta¿
zewnêtrznych
- panele pod³ogowe
i wewnêtrznych
- panele boazeryjne
- fachowe doradztwo

CENY PRODUCENTA!

Doktor
nauk przyrodniczych

KOREPETYCJE

udziela lekcji:
 biologii
 chemii
 biochemii
na wszystkich
poziomach nauczania

z matematyki
i fizyki
na wszystkich
poziomach
nauczania

Tel. 601 947 721

Tel. 601 757 522

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

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!
Zadzwoń 603 118 115 lub napisz e-mail: jacekgrajek60@wp.pl
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Skład Opału PKP Puszczykówko

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

23 lata współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym SA
Ceny odpowiadają jakości

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

Ciepło jest żółte, a nie niebieskie.
Sprzedajemy drewno kominkowe.
FIRMA
CATERINGOWA
z siedzibą
w Zamku Poznań
NASIONA, NAWOZY, TORF, ROŚLINY OZDOBNE - NA ŻYCZENIE
KLIENTA SADZENIE W POJEMNIKACH, DRZEWKA OWOCOWE,
NARZĘDZIA, SKRZYNKI, DONICZKI, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
- FACHOWE PORADY ORAZ ART. OGRODNICZE I DEKORACYJNE

e-mail: agrogust@gmail.com
ZAPRASZAMY: pn.-pt. 8.00-17.00, sob. 8.00-13.00

poleca:
 Bankiety dla ﬁrm
 Przyjęcia okolocznościowe
 Smacznie i tanio
 Dostawa na miejsce

Tel. 666 033 849 i 602 611 936

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

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

wydarzenia
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Andrzejem Walczakiem, sześćdziesięcioletnim mieszkańcem
Mosiny, ubranym w sportową koszulkę i dżinsy zwiedzamy starą kamienicę z cegły w centrum miasta.
Patrzymy na wnętrze wysokiego budynku z charakterystyczną wieżyczką, która stoi przy placu 20 października. Jak opowiada pan Andrzej,
jest to najwyższa kamienica w Mosinie. Urodził się w niej w 1955 roku.
Pierwsze wspomnienie z młodości
pana Andrzeja (z lat 60.) wiąże się
z zabawą w jej okolicy, ale i z pracą
w podziemiach placu, na którym
mieści się dziś targowisko miejskie.
Z kolegami i z nauczycielem WF-u

Kamienica
z wieżyczką
chodzili na plac i rozbierali schrony
powojenne. Czyścili „ekstra cegły,
niemieckie, które aż dzwoniły" i oddawali na budowę domu kultury
i ośrodka zdrowia.
Jak przypuszcza pan Andrzej,
na strychu wieży budynku, w którym się urodził, musiał być zbiornik
z wodą, pompa, a woda schodziła
rurą pod ciśnieniem i leciała do żeliwnych grzejników.
Wspinamy się po stromych, metalowych schodkach wieży na pierwsze piętro, gdzie przez niewielkie
drzwi wchodzimy do mieszkania
z balkonem, na którym zmieściłby
się długi leżak. To na nim mogli wygrzewać się pacjenci sanatorium
doktora Arlta, które znajdowało się
w budynku przed wojną. Z rogu pokoju wystają rury, którymi mogła płynąć woda do grzejników i kranów.
Wychodzimy na podwórze, tutaj
jako dziecko pan Andrzej bawił się
na ruinie – resztkach po pompie.
Z podwórka roztacza się widok na
Kanał Mosiński. Przed wojną dr Arlt
wsiadał w bryczkę i jechał mostem
na drugi brzeg kanału. Miał tam swój
dom z wieżą, który stoi do dziś, przy
ul. Wawrzyniaka.
Justyna Bryske
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KLUB
MISTRZÓW ŚWIATA
W KARATE
zaprasza dzieci i młodzież na treningi.
Zajęcia prowadzi aktualny Mistrz Świata
oraz wielokrotny Mistrz Polski

- Konrad Taczak

Tel. 664 332 729
www.facebook.com/samurajwielkopolska
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Puszczykowie,
ul. Kasprowicza 1

IINTELIGENTNA I PIĘKNA
DYSCYPLINA SPORTU,
to najlepszy rozwój psychofizyczny
dla Twojego dziecka!
Zapraszamy wszystkich,a zwłaszcza
dzieci
klas 1, 2, 3 szkoły podstawowej
d

Pierwszy trening darmowy!
Zapraszamy!
Grafik zajęć
będzie dostępny
pnny
telefonicznie,,
na stronie Klubu
ubbu
lub na tablicyy
informacyjnej
ej
w szkole

SZERMIERKA

do Klubu Szermierczego
UKS MUSZKIETER Mosina
przy Zespole Szkół Nr 2
w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.

Wszelkie informacje
pod nr. tel. 502 051 672

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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„Biały sport”
w Puszczykowie
Pod koniec kwietnia w Puszczykowie (na terenie dawnego MOSiR-u) rozpoczął swoją działalność Ośrodek Sportowo-Rekracyjny „Sportoteka“. Docelowo na terenie obiektu mieścić będą
się: korty tenisowe (cztery zewnętrzne + trzy w hali), siłownia,
sala fitness, restauracja, część noclegowa, mini-golf, a także kryte boisko do piłki nożnej i kryte lodowisko. Obiekt jest obecnie
w fazie budowy. Od wiosny działa zewnętrzna strefa tenisowa,
w której organizowane są liczne turnieje amatorskie, impre-

O człowieku,
który chce
zatrzymać przeszłość

Z

wielką radością informuję, że sfinalizowano projekt realizacji filmu
“DRUKARZ NA WODZIE” – film o kolejnym mieszkańcu (tym razem z Rogalinka), Alojzym Szabelskim – pasjonacie,
kolekcjonerze drukarstwa, zbiorów regionalnych i twórcy Przystani Jana Pawła
II nad Wartą. Patronat honorowy nad filmem o człowieku, który chce zatrzymać
przeszłość objął arcybiskup Stanisław
Gądecki. Każdy, kto interesuje się przeszłością, historią i motoro -wodniactwem
niech czuje się zaproszony na projekcję
filmu i spotkanie w gronie pasjonatów
przyjaciół bohatera filmu. Zapowiada
się ciekawa impreza w Centrum Kultury
w Mosinie o g. 19.00 – 7 września 2015
roku. Spotkanie z bohaterami i twórcami
poprowadzi ks. proboszcz Edward Majka
z Mosiny. Zaproszenie można odebrać w
Mosińskim Ośrodku Kultury lub pisząc na
e-mail: kontakt@filmowezyciorysy.pl
Na premierze będzie można nabyć lub
odebrać płytę DVD (93 min.) i pokazać
potem znajomym.
Jolenta Strabel

zy dla dzieci, a także Puszczykowska Liga Tenisowa. Poniżej
przedstawiamy kalendarz wydarzeń na wrzesień:
05-06.09 – Grand Prix Puszczykowa w Tenisie – singiel kobiet i mężczyzn,
12-13.09 – Grand Prix Puszczykowa w Tenisie – debel i mikst,
19-20.09 – Grand Prix Puszczykowa w Tenisie – turniej masters singiel,
26-27.09 – Grand Prix Puszczykowa w Tenisie – turniej masterst debel i mikst.
Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać na stronie
internetowej: www.sportoteka.eu.
Zapraszamy do udziału wszystkich sympatyków „białego
sportu“!

Nowy pomysł na „Kokotka”
M
osiński „Kokotek” przy ul Wawrzyniaka, jak nazywany jest ten budynek przez mieszkanców, to jeden z bardziej
charakterystycznych obiektów w mieście.
Wieżyczka górująca nad czerwonym dachem jest chyba znana każdemu. Przed
II Wojną Światową był częścią sanatorium
balneologicznego. Prowadził do niego
most przerzucony nad kanałem z budynku z wieżyczką stojącego na Rynku. Most
jednak został zniszczony podczas wojny.
Później w budynku działała izba porodowa,
w której na świat przyszły setki, jak nie tysiące mosinian. W ostatnim etapie przed szkołą prywatną, która działała tam wiele lat
w budynku funkcjonowała Gromadzka
Rada Narodowa i komitet PZPR.
Gmina jeszcze nie zdecydowała, co tam
będzie. Zorganizowano już dni otwarte,
pytano mieszkańców o propozycje na ten
obiekt. Odwiedzający wypełniali też ankietę, „Nowe życie Kogucika, jaka będzie przyszłość budynku”. W odpowiedziach mieli
proponować: na co powinien zostać przeznaczony odzyskany budynek.
Najwięcej odpowiedzi zyskał pomysł zorganizowania w budynku informacji turystycznej lub Gminnego Centrum Informacji. Padały też propozycje otworzenia tam
muzeum regionalnego, motelu lub hotelu,

czy nawet hotelu z restauracją. Kilka osób
proponowało tam przeniesienie Urzędu
Stanu Cywilnego i sali ślubów.
– Chcemy zainteresować firmę Aquanet
stworzeniem w tym budynku muzeum
wody. Dlaczego? Mosina położona jest na
wodzie, cały czas o tym mówimy. Być może
byłby to taki ruch pojednawczy między
Gminą a firmą Aquanet. Pozwoliłoby to
oszczędzić na kosztach remontu, a Aquanet miałby coś, co reklamowałoby zarówno ich jak i nas.
(eb)

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

Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00
Mosina, ul. Poznańska 11
tel. 61 819 14 29, 602 32 58 84
e-mail: skubiak@agentpzu.pl
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Poznanska Policja ostrzega
NIE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ PIENIĘDZY OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNAMY OSOBIŚCIE
W związku z licznymi powtarzającymi się przypadkami
oszustw, których ofiarami stają się między innymi osoby starsze, samotnie mieszkające apelujemy do Państwa
o wzmożoną ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach
z osobami pukającymi do drzwi naszych mieszkań lub telefonujących do nas.

S

prawcy przestępstw dokonywanych na osobach starszych działają w różnorodny sposób i za pomocą różnych
metod, wykorzystując najczęściej zaufanie i "dobre serce" tych
ludzi. Bardzo często oszuści pukają do drzwi pod różnymi pretekstami. Np. z prośbą o wodę czy coś do jedzenia, oferując
sprzedaż artykułów przemysłowych bądź też podając się za
osoby urzędowe np. listonosza, pracownika ZUS-u, pracownika pomocy społecznej, pracownika administracji. Po podstępnym wejściu do mieszkania, wykorzystując nawet chwilową
nieuwagę, okradają domowników.
Bardzo często popełnianym przestępstwem, którego ofiarami padają ludzie starsi, jest wyłudzanie pieniędzy przez osoby podające się za członków rodziny lub bliskich znajomych,
pod pretekstem pilnej życiowej potrzeby. Sprawcy dzwonią
na telefon domowy przedstawiając się jako wnuk, wnuczka,
siostrzeniec lub siostrzenica (głos w telefonie zniekształcony
i starsi ludzie często myślą, iż faktycznie osoby z rodziny) i prosząc o pożyczkę na zakup jakiejś rzeczy w bardzo atrakcyjnej
cenie. Najczęściej od razu informują "babcię" lub "dziadka", że
nie będą mogli przyjechać po pieniądze i w związku z tym pieniądze odbierze znajomy lub kolega. Po pewnym czasie znajomy "wnuczka" zjawia się w mieszkaniu ofiary po pożyczkę
pieniężną.
Ostrożność należy również zachować w stosunku do osób
podających się za urzędników i przedstawicieli różnych instytucji. Często oszuści "podszywając się" pod pracowników
opieki społecznej, urzędu skarbowego czy ZUS-u mogą twierdzić, że ich ich wizyta spowodowana jest wypłatą dodatkowego świadczenia pieniężnego lub materialnego, przyznaniem
większej emerytury lub renty czy zwrotem podatku dochodowego, a w celu uzyskania tych pieniędzy lub świadczeń konieczne jest wniesienie opłaty manipulacyjnej lub przekazanie pieniędzy na zakup znaczków skarbowych. Takie działanie
sprawcy ma na celu wskazanie miejsca, gdzie przechowujemy pieniądze. Następnie złodziej prosi o podanie np. szklan-

Pokruszona
wizytówka Mosiny

C

hodnik przy Szosie Poznańskiej jest
pokruszony. W takim stanie ciągnie
się po prawej stronie Szosy od ul. Mocka
do kolejnej krzyżówki ze światłami (Szosa
Poznańska / Poniatowskiego). Miejscami
brakuje płytek, mieszkańcy muszą chodzić po wystających kamieniach, które
zostały po tym chodniku, albo przejść na
drugą stronę ulicy. Dalej, za krzyżówką,

ki wody, a w międzyczasie kradnie oszczędności lub cenne
przedmioty znajdujące się w mieszkaniu.
Sprawcy oszustw mogą także podszywać się pod funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej i Centralnego Biura Śledczego,
informując (np. że ktoś z rodziny nie ma pieniędzy, aby zapłacić mandat lub, że ktoś z bliskich popełnił przestępstwo lub
wykroczenie. Jednocześnie sugerują, iż sprawę można załatwić
polubownie poza "granicami prawa". Chęć udzielenia pomocy
bliskim powoduje, że osoby starsze płacą za tę "wymyśloną
usługę" znaczne sumy pieniędzy. W wymienionych sytuacjach
zawsze należy potwierdzić fakty przekazywane nam przez nieznajomego lub nieznajomą, którzy zapukają do naszych drzwi
oraz zadzwonić osobiście pod numer telefonu członka rodziny, aby przekonać się, czy jego znajmoy mówi prawdę. Należy przestrzegać zasady, że nie należy przekazywać pieniędzy
osobom, których nie znamy osobiście.
Aby nie stać się ofiarą oszustwa, należy przestrzegać następujących zasad:
Przed otwarciem drzwi:
– spojrzeć przez wizjer w drzwiach lub przez okno – kto to?
– jeśli nie znamy odwiedzającego- spytać o cel jego wizyty,
zapiąć łańcuch zabezpieczający (jeśli zdecydujemy się na
otwarcie drzwi) oraz poprosić o okazanie dowodu tożsamości lub legitymacji służbowej, identyfikatora. Uczciwej
osoby nie zrazi takie postępowanie powodowane ostrożnością.
– w razie wątpliwości należy umówić się na inny termin,
sprawdzając uprzednio w administracji osiedla lub innej
odpowiedniej instytucji wiarygodność osoby pukającej do
drzwi, (jeśli osoba podaje się za przedstawiciela administracji lub innej odpowiedniej instytucji). W sytuacji, gdy
osoba staje się natarczywa, natychmiast należy zadzwonić
na Policję lub zaalarmować otoczenie.
We wszystkich opisanych przypadkach należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub
112 z telefonu komórkowego, przekazując jak najwięcej
zapamiętanych szczegółów np. wygląd nieznajomej osoby, numer i markę samochodu, którym ewentualnie przyjechała, a w przypadku rozmowy telefonicznej – numer
z wyświetlacza, datę i godzinę rozmowy.
Poznańscy policjnaci
chodnik po lewej stronie też się kruszy.
Jedna z mieszkanek zwraca uwagę na to,
że chodniki ciągną się przy wjeździe do
Mosiny, a więc są wizytówką miejscowości. Jak twierdzi, problem zgłasza na zebraniu osiedlowym od lat i w odpowiedzi
słyszy, że na ich remont nie ma pieniędzy.
Pyta więc z nadzieją i teraz, kiedy będzie
położony nowy chodnik w miejsce kamieni? Czy da się jakoś poprawić wspomniane chodniki i ułatwić chodzenie
obiema stronami Szosy Poznańskiej?
(jb)
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Bracia Różańscy cd.
M

ajowy i czerwcowy numer Gazety
Mosińsko-Puszczykowskiej zawierał
treści dotyczące braci Różańskich. Kierowaliśmy wtedy pytanie do czytelników dotyczące fresku Hieronima Różańskiego. Jak
dotychczas otrzymaliśmy jedną, ale jakże
ważną odpowiedź od ich siostry:
„Jakiś czas temu, Mirka Różańska – moja
bratowa, zaprezentowała mi czerwcowy
numer Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej,
w której znalazły się artykuły – wspomnienia o moich nieżyjących braciach Witku
i Hieronimie Różańskich. Pomyślałam, że
może warto napisać kilka słów. Co do fresku – być może jest to jedna z naszych kuzynek, która w czasach młodości słynęła
z urody i wdzięku, ale równie dobrze może to być
kopia jakiegoś obrazu na co może wskazywać
ozdobna stylizacja. Hieronim, wówczas początkujący artysta ćwiczył technikę i umiejętności,
wyraźnie wtedy jeszcze pozbawione jego indywidualnego stylu. Taki wniosek wysnuwam na
podstawie zdjęć, nie pamiętam tych malowideł
z czasów dzieciństwa, może ściany strychu były
czymś zastawione.

osobowości i talentów. Cieszę się, że obaj moi
bracia są w Mosinie pamiętani. Doceniam to
i jestem wdzięczna za zainteresowanie i uwagę
poświęcone ich osobom.
Z pozdrowieniami
Joanna Różańska
Pytanie, kogo przedstawia piękna dziewczyna uwieczniona przez Hieronima na fresku namalowanym na strychu rodzinnego

domu pozostaje otwarte. Dzięki Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu, młodemu poecie
i entuzjaście poezji Witka (zob. też lipcowy
numer gazety) nastąpił renesans wspomnień. Pan Krzysztof nadal oczekuje na zgłaszanie się kolejnych osób, które chciałyby
opowiedzieć swoje wspomnienia o Witku
Różańskim.
Czekamy na odzew: tel. 61-8-132-332,
e-mail: biblioteka@bibliotekamosina.pl lub
bezpośrednio w bibliotece.
Krystyna Przynoga
Mosińska Biblioteka Publiczna

Pani Joanna pisze też o braciach:
Hieronim i Witek byli tymi, dzięki którym literatura i sztuka były zawsze obecne
w naszym domu. Myślę, że w jego murach
musiała przetrwać aura ich niepospolitych

Pogrzeb Władka

I

stnieje jednak stara, prawdziwa Polska. Wielkopolska. Małe miasteczko niedaleko Poznania.
Uczestniczyłem w pogrzebie powinowatego, którego osobiście chyba nie znałem, a z którym serdeczne więzy rodzinne łączyły moją żonę.
Na Mszę św. żałobną przyjechaliśmy lekko spóźnieni. A tu zaskoczenie
– przykościelny parking pełen samochodów, nie ma gdzie zaparkować.
W końcu docieramy do kościoła. Pełen ludzi. A kościół niemały. Zaskoczony, pytam żony, jaką znakomitością był jej krewny? Odpowiedź była
zaskakująca – po prostu zwykły człowiek, tapicer, żyjący tu od urodze-

»VIKING«
PR
OM
KOSIARKI
»STIHL« - KOSY OCJ
A!
PILARKI

Mosina, ul. Wawrzyniaka 5
tel. 61 8137 158

nia. A w kościele i później na cmentarzu setki ludzi. Wzruszonych. Zaraz
więc po pogrzebie siadam do komputera. Co o nim wie sieć? Jakich
bym nie używał haseł – zero wyników.
Czyżby można dzisiaj żyć, żyć pełnią życia, być szanowanym,
a nie istnieć w Internecie? Wystarczy być człowiekiem? Czy może musimy mieć nadzwyczajne cechy by nas szanowali?
W ciągu kilku następnych dni przeprowadziłem kilka rozmów
o Władku. I odpowiedź jest oczywista. Po prostu żył. Uczciwie. Pracując
solidnie. Szanując innych. Wychowując gromadkę dzieci na prawych ludzi. Opiekując się matką. Dbając (przykładnie) o groby ojca i dziadków.
Ot, po prostu, zwykły człowiek.
Dane autora do wiadomości redakcji

SPRZEDAŻ - NAPRAWA
SPRZĘTU
OGRODNICZEGO
różnych marek
KOSIARKI - PILARKI
Łęczyca
ul. Leśna 9
tel. 61 8106 731
www.serwis-ogrod.poznan.pl

30
W Polsce jest obecnie najbardziej represyjne prawo żywnościowe ze wszystkich krajów Unii Europejskiej

U

roczysta inauguracja krajowej akcji BEZPOŚREDNIO OD
POLSKIEGO ROLNIKA nastąpiła podczas konferencji prasowej 18 sierpnia w Warszawie w Centrum Prasowym Foksal zorganizowanej przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej
Wsi - ICPPC. Sprzeciwiając się aktualnie obowiązującemu prawu
(oraz prawu, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2016), które
czyni najlepszą polską żywność pochodzącą z tradycyjnych,
rodzinnych gospodarstw nielegalną, Międzynarodowa Koalicja
dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC wspólnie z rolnikami rozpoczyna
krajową kampanię pt. BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA.
Ilekroć zobaczysz znak BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA, będziesz mieć pewność, że zapłata za zakupioną przez Ciebie
żywność trafi bezpośrednio do rolnika i pomoże zagwarantować
przyszłość dla świeżej, dobrej jakości żywności oraz dla tych, którzy ją produkują. Kupowanie bezpośrednio od lokalnych rolników,
z pominięciem pośredników, oznacza dobrą cenę, wysoką jakość
produktów oraz wiedzę, skąd pochodzi nasza żywność. To bardzo ważne, oznacza, że społeczność, w której żyjemy, tworzy na
nowo bezpośrednią więź ze źródłem żywności. Nazywa się to bezpieczeństwem żywnościowym i oznacza, że konsumenci i producenci zaangażowani są w obustronnie korzystny handel lokalny.
Sir Julian Rose, angielski rolnik, prezes ICPPC powiedział: Symbol
BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA jest wezwaniem do
obrony polskich rolników i wspaniałej żywności, jaką wytwarzają w swoich gospodarstwach. Nie mogę uwierzyć, że Polska tak
przytłacza swoich najlepszych, tradycyjnych rolników, narzucając
im przestarzałe, drakońskie przepisy dotyczące wytwarzania żywności. W Polsce jest obecnie najbardziej represyjne prawo żywnościowe ze wszystkich krajów Unii Europejskiej.
W kwietniu 2015 r. Sejm i Senat przeforsowały, a w maju prezydent
Komorowski podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym. Hucznie ogłoszono, że te nowe przepisy umożliwią rolnikom sprzedaż bezpośrednią produktów żywnościowych
wytworzonych z własnych surowców bez konieczności rejestracji
działalności gospodarczej. TYMCZASEM zgodnie z nowymi przepisami, które to mają wejść w życie 1 stycznia 2016 roku(!) ROLNIK
BĘDZIE MÓGŁ SPRZEDAWAĆ SWOJE PRODUKTY TYLKO WE WŁASNYM GOSPODARSTWIE LUB NA TARGOWISKACH (UWAGA! Nie zadaszonych!). Nie ma też kwoty wolnej od podatku, jak obiecywano.
A rolnik realizujący sprzedaż bezpośrednią zobowiązany będzie do
prowadzenia księgi wykazującej przychody. Od tych przychodów
będzie obowiązywał podatek ryczałtowy w wysokości 2 proc. do
kwoty UWAGA! 150 tys. euro, czyli 600 tys. zł rocznie(!)... Komu ma
służyć tak wysoka kwota?... bo małym rolnikom nie.
- Ponadto dalej BRAK jest odrębnych przepisów sanitarno-higienicznych uzależnionych od skali produkcji (jak ma to miejsce
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w innych krajach UE), na które czekają rolnicy, aby za sprzedaż
swoich produktów - np. serów, soków, powideł - nie musieli płacić kar - komentuje Jolanta Dal, rolniczka i radna z Podkarpacia.
Supermarkety i spożywcze korporacje z wielkim sukcesem lobbują kolejne rządy RP. Zapewnia im to kontrolę nad rynkiem
żywnościowym i tym samym Polska niebezpiecznie traci
niezależność żywnościową. Rząd RP otwarcie wspiera międzynarodowe korporacje zamiast swoich własnych rolników i konsumentów.
Podczas konferencji prasowej prelegenci poruszyli m. in. następujące tematy:
1. Komu zależy, aby najlepszej jakości żywność była nielegalna?
www.polskawolnaodgmo.pl
2. Jak sprzedają swoją żywność rolnicy w innych krajach UE?
www.icppc.pl
Istota problemu polega na tym, że od momentu przystąpienia Polski do UE sprzedaż bezpośrednia jest praktycznie nielegalna.
W Polsce stosuje się przepisy w zakresie higieny środków spożywczych, które Parlament Europejski i Rada określiły dla przedsiębiorstw sektora spożywczego. Dzieje się tak mimo, że Parlament
Europejski i Rada wyraźnie stwierdziły, iż przepisy określone dla
przedsiębiorstw nie mają zastosowania do bezpośrednich dostaw,
dokonywanych przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego, bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Parlament
Europejski i Rada stwierdzają również jednoznacznie, że regulacje
w tym zakresie państwa członkowskie winny ustalić na mocy prawa krajowego. Jednak w Polsce dotychczas takich przepisów nie
uchwalono...
Ustawa (o podatkach) przewiduje, że sprzedaż będzie następowała wyłącznie: a) w miejscach, w których produkty te zostały
wytworzone, b) na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie
miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach. Przetworzone
produkty nie mogą być również sprzedawane w placówkach handlowych. Powyższe ograniczenia wprowadzono mimo, iż przepisy
UE zezwalają zarówno na sprzedaż przetworzonych produktów
bezpośrednio konsumentowi końcowemu, jak i do lokalnego zakładu detalicznego...
…W 2014 roku wpływy z podatku rolnego w skali kraju, wyniosły
ponad 1,6 mld zł, kilkakrotnie więcej niż wpływy z tytułu podatku dochodowego od wielkich sieci handlowych... W tym samym
czasie, kilka największych zagranicznych sieci handlowych, których łączne przychody w naszym kraju w 2011 r. wyniosły około
50 miliardów złotych (według niektórych szacunków obecnie sięgają już 80 mld zł) rocznie, płacą podatek dochodowy od osób
prawnych (CIT) tylko w wysokości kilkuset milionów rocznie...
pisze Jan Białkowski na stronie www.protestrolnikow.pl

Ścieżka rowerowa jak tor przeszkód
W

prawdzie jestem mieszkanką Puszczykowa, ale zakupy dokonuję jadąc rowerem do Mosiny. Jadę trasą rowerową na
ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej, wzdłuż pięknej doliny i ciągnącego
się wzgórza Pożegowskiego. Droga piękna i byłaby to sama przyjemność, gdyby...
Przejazd przez tory kolejowe w ulicy Rz. Mosińskiej to duża
i niepotrzebna uciążliwość ze względu na wystające szyny i brak
wyrównania ścieżki, tak jak jest to zrobione na szosie dla samochodów. Ostatnio pojawił się znak „Rowerzysto zwolnij”. Tutaj mieszkanka Puszczykowa upadła i złamała rękę. Takich przypadków

jest więcej, najtrudniej jest przejechać tory osobom starszym. Ja
się ratuję i zauważyłam, że wielu tak robi – wyjeżdżając ze ścieżki
na jezdnię. Nie jest to zbyt bezpieczne. Z kolei wracając z Mosiny
do Puszczykowa trasa kończy się tak, że tu boleśnie przewróciła się
moja koleżanka.
My rowerzyści mamy problem z przejechaniem jezdni, która jest
o kilka centymetrów podniesiona w stosunku do poziomu asfaltu.
Czy tak ma wyglądać poziom wykonawstwa w Polsce? Wykonawca zadowolony z wybudowania drogi, Urząd wywiesił znak „Rowerzysto zwolnij” i też swój obowiązek wykonał. I tylko my – użyt-
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kownicy, dla których wszak ta droga była wybudowana zostajemy
z problemami narażeni na niebezpieczeństwo.
Apeluję o jak najszybszą zmianę tego stanu rzeczy.
Skoro już piszę, poruszę też przy okazji inne, sądzę, ważne sprawy. Droga Mosina – Kórnik na zwężeniu za oczyszczalnią ścieków,
na wysokości Puszczykowa, im bardziej zbliża się do mostu na
Warcie, tym bardziej staje się dla rowerzysty niebezpieczna. Droga
asfaltowa jest tu bardzo wąska, wystarczy, że z dwóch stron jadą
duże auta – rowerzysta jest spychany na pobocze, którego po tej
stronie nie ma lub jest fatalne. Groza. Lepiej układa się po drugiej
stronie w kierunku Mosiny, ponieważ przed metalowym płotem
wytworzyła się naturalna ścieżka. Jest gdzie uciekać. Ta do Rogalina wymaga na tym odcinku wytyczenia ścieżki.

Rogalin to wieś turystyczna, jeździ tu mnóstwo rowerzystów.
Chcemy drogi, na której nie będziemy przeżywać grozy!.
Rogalinek to wieś turystyczna z pięknym XVII wiecznym drewnianym kościółkiem nad Wartą. Sam urok. Ale z bólem patrzyło się
na wycinkę pięknych drzew wzdłuż ulicy wiodącej do niego. Położono smutny pozbruk, bez zieleni, bez zachowania uroku i klimatu.
Tak samo wycięto piękne drzewa na ul. Północnej nad Wartą. Ale
nowych już nie posadzono. Urok położenia, sąsiedztwo WPN szczególnie powinno zobowiązywać do ochrony tego krajobrazu, jego
miejsc historycznych przez zachowanie odpowiedniego klimatu
i uroku, właściwego współgrania z otoczeniem.

List intencyjny

Powodzenie projektu zależy jednak od zaangażowania się
wielkopolskich środowisk senioralnych, dlatego apeluję o włączenie się w nasze działania dla dobra wszystkich seniorów.
W związku z tym proszę o rozpowszechnienie listu intencyjnego
w środowisku lokalnym, w szczególności wśród seniorów, organizacji i instytucji działających na ich rzecz.
Portal zawiera aktualności mogące zaciekawić seniorów, informacje poradnikowe oraz treści zachęcające do aktywności.
W dalszej kolejności będziemy zamieszczać dane nt. klubów seniora i organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów
w całej Wielkopolsce.
ZACHĘCAM do zapoznania się z portalem www.NestorCafe.pl
i do kontaktu pod adres e-mail: kontakt@nestorcafe.pl lub telefon
609 601 969
Z serdecznymi pozdrowieniami
MAREK GRZEGORZEWSKI
– prezes zarządu Fundacji strefaPL

Z

satysfakcją informuję, że od 15 maja 2015 r. Fundacja
strefaPL realizuje projekt z zakresu działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym pod nazwą WIELKOPOLSKI PORTAL SENIORALNY. Zadanie utworzenia, aktualizowania i upowszechniania wielkopolskiego portalu wymiany informacji dotyczących osób starszych zostało powierzone Fundacji w formie
realizacji zadania publicznego przez Województwo Wielkopolskie za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
1 lipca 2015 r. nastąpiło uruchomienie portalu pod adresem internetowym www.NestorCafe.pl Obecnie tworzymy bazę danych,
formułujemy treści, nawiązujemy kontakty oraz udoskonalamy
platformę wymiany informacji.

Elżbieta Pustkowska-Kornobis

Wyjść z duchowego zamętu
B

artnictwo istniało u Słowian i nie
tylko od najdawniejszych czasów.
Miód już przed wiekami był bardzo cenny
i bardzo poszukiwany. Pszczoły żyły wtedy w nieprzebranych połaciach kwiatów.
Jednak wbrew krążącym opiniom to nie
miód był głównym źródłem utrzymania
i zamożności bartników, lecz wosk. Wywożono go w dużej ilości do ówczesnej
Italii i Germanii.
W puszczach królewskich ludność zakładała tzw. bory bartne, w których znajdowało się 60 barci. Półborem nazywano
bór, który miał 30 barci. Niektórzy prowadzili swoje pasieki na polach sąsiadujących z puszczą. Bartnicy organizowali się
w różne bractwa. Barcie dłubano dłutem
w żywych, starych sosnach lub jodłach.
Otwór do barci zawsze zakładano wyciosanym z bali zatorem. Natomiast z drugiej
strony przebijano mały otwór dla pszczół,
zwany okiem. I dziś czasem wylot nazywa się oczkiem. Miodobranie zawsze odbywało się we wrześniu. Wycięte plastry
z barci kładziono do beczki, ubijano oddzielając miód od wosku.
Najstarsze prawo bartne pochodzi

z 1347 roku. Weszło ono do statutu króla Kazimierza Wielkiego. Obejmowało
prawa bartników, prawa zwyczajowe,
przepisy spadkowe, karne i procesowe.
Bartnicy tworzyli wyodrębnioną grupę
społeczną. Każdy bartnik musiał wykazać
się ślubnym pochodzeniem, dobrą opinią, składać roczną daninę i przybywać
na zgromadzenia sądowe.
Barcie już wtedy oznaczali bartnicy
swoimi znamionami (znakami), co dzisiaj
robią pszczelarze na swych ulach z powodu licznych kradzieży, nie tylko pojedynczych uli, ale całych pasiek.
Najsurowszą karą w dawnym prawie
bartnym była kara śmierci przez powieszenie. Dotykała ona złodzieja, który
kradł pszczoły lub miód z barci, gdy był
schwytany na gorącym uczynku. Przed
wykonaniem wyroku wszyscy obecni
bartnicy musieli dotknąć powrozu.
Takie kradzieże dzisiaj to normalność.
Dziś kradnie się pasieki, truje pszczoły,
niszczy przyrodę. Nie ma litości dla ostatnich wiekowych, najczęściej miododajnych drzew. Tak, jakby człowiek dążył
do samounicestwienia i samozatrucia,

pracując na konto zła i dążąc do zniszczenia tego, co jeszcze żyje. Czy można ten
trend odwrócić? Myślę, że tylko poprzez
wyjście z duchowego zamętu i życie
z odwiecznymi prawami przyrody, danymi przez Stwórcę...
Stanisław Kaczmarek,
mistrz pszczelarski
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508-33-22-20
piotr.tatka@op.pl
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OGRODY


Prace pielęgnacyjne
ogrodów
 Systemy aut. nawadniania
 Mała architektura
(tarasy, pergole)
 Ścieżki, alejki, obrzeża
 Zakładanie

OGRODNIK Piotr Wiąz
Tel. 500-406-098
wiaz.ogrody@gmail.com

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

OGRODY

w Dymaczewie Nowym



Prace pielęgnacyjne
 Zakładanie ogrodów
 Systemy aut. nawadniania
 Mała architektura
(tarasy, pergole)
 Ścieżki, alejki, obrzeża

PRZYJMIE
na praktyki w zawodzie:

 kucharz
 kelner
 hotelarz

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)

Tel. 61 8132-112

61 8191-201

Dr med. Aleksandra Skuratowicz

Laryngolog dziecięcy

USG ZATOK
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

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

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

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Firma Xella Polska Sp. z o.o., producent materiałów budowlanych
poszukuje osób na stanowisko:

SPECJALISTYCZNE
GABINETY

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ
CZAS ZATRUDNIENIA NA OKOŁO 6 MIESIĘCY
MIEJSCE PRACY: ŻABINKO

 DIETETYKI
I KSZTAŁTOWANIA
SYLWETKI

Wymagane doświadczenie min. 2 lata w zakładzie produkcyjnym
przy obsłudze maszyn sterowanych komputerowo
Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe.

 TERAPII
SCHORZEŃ
KRĘGOSŁUPA

Zgłoszenia kierować na adres: rekrutacja.xellapolska@xella.com

PODRÊCZNIKI SZKOLNE

SERWIS AGD

NOWE I UŻYWANE
ATRAKCYJNE CENY

Naprawa:
 pralek

Mosina, ul. Modrzewiowa 2
pn.-pt. 17.00-19.00
telefon: 730 93 29 93

 lodówek
 zmywarek
k
Paweł Dobrowolski

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

tel. 601 714 909

Skupujemy aktualne podręczniki

 Ortopedyczna Terapia
Manualna kręgosłupa
 Dietetyka
 Kriolipoliza
 Fale radiowe
 Liposukcja ultradźwiękowa
PROFESJONALNE ZABIEGI
ATRAKCYJNE CENY
Szczegóły:

tel. 721-571-916
CZEMPIŃ, ul. Stęszewska 2B
www.fizjoterapiaczempin.pl

HOTEL
SZABLEWSKI
w Dymaczewie Nowym

przyjmie do pracy
KELNERA/KELNERKĘ

Tel. 61 8132-112
61 8191-201
OGŁOSZENIA DROBNE
JESTEM studentką i od września poszukuję pracy na weekendy, piątek, sobota
niedziela. Podejmę się każdej pracy dla
kobiet. Telefon kontaktowy, po 16.00,
796717518.

ZATRUDNIĘ do pracy w stajni i przy gospodarstwie rolnym. Możliwość zakwaterowania. Tel. 601 894 001.
SALON fryzjerski zatrudni fryzjerkę z doświadczeniem, miejsce pracy w Mosinie.
Tel. 506 183 551.

FIRMA SPRZĄTAJĄCA poszukuje osób
do sprzątania Szpitalu w Puszczykowie.
Praca w pełnym wymiarze godzin w systemie dwuzmianowym. Kontakt: 510 013
844, 510 013 640, 510 014 302 lub osobiście: ZOZ Puszczykowo, ul. Kraszewskiego
11, biura firmy Impel w godz. 08:00-15:00.

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

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

reklama

35

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

MECHANIKA POJAZDOWA
Wojciech Matysiak & Zbigniew Nowak

BIURO
RACHUNKOWE

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
tykę k
komputerową
omputterową
i przeglądy pogwarancyjne
ne
Nasza strategia pomocy Klientom:
 przyjęcie auta
 niezobowiązujący przegląd i określenie
e zza
zakresu
akr
kresu naprawy
 wspólne z Klientem podjęcie decyzji d
dalszej
aallszejj napra
naprawy
awy i kkosztów
oszttów
Zachęcając do skorzystania z naszych usług gwarantujemy rzetelną i fachową naprawę.
Stałym Klientom oferujemy kompleksową opiekę techniczną nad pojazdem.

ZAPRASZAMY
Czynne: pon.-pt. w godz. 8.00-16.00
Puszczykowo, ul. Dworcowa 36a
Tel. 61 8133 515, 888 669 466, 604 167 295

PRZYJMIE ZLECENIA
 PEŁNA OBSŁUGA KSIĘGOWOŚCI
 KADR
 ZUS
 US

Mamy certyfikat
Ministerstwa Finansów

jesteśmy ubezpieczeni
 odzyskujemy należności
 odbieramy osobiście dokumenty


62-050 Mosina
ul. Konopnickiej 27b
tel. 618136388
602638476
lossy@lossy.pl

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


wesela
pogrzeby
 imprezy sportowe
 imprezy integracyjne itp.



M

osina – Puszczykowo. Sprzedam dom 147
m2 zbudowany z cegły w 1985 r., po kapitalnym remoncie. Dach płaski, możliwość podniesienia 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 kominkiem 36 m2, dwa pokoje po 24 m, przedpokój,
hol pełniący funkcję mniejszego saloniku. Kominek zewnętrzny na tarasie. Ogrzewanie gazowe

i na węgiel, koks (dwa piece, plus piec elektryczny), woda i kanalizacja miejska. Położony niemal na granicy Puszczykowa w Mosinie, parafia
Puszczykowo. Częściowo podpiwniczony. Ogród
– dużo drzew, ustronne położenie, sąsiedzi niewidoczni dzięki zieleni, uliczka willowa, krótka.
Działka 1009 m2. Otoczenie lasów i Wielkopolskiego Parku Narodowego w odległości 300 metrów. Dobra lokata kapitału – dzielnica cieszy się
najlepszą renomą. Tel. 660 031 893.

