
www.gazeta-mosina.pl

grudzień 2015 / styczeń 2016

IS
S

N
 1

6
8

9
-8

9
5

8

� Z pieniędzy przeznaczonych na budowę Urzędu

wybudujemy pływalnię - wywiad z zastępcą burmistrza Mosiny – str. 3

� Pytania do burmistrza Puszczykowa – str.  5 

� Trzydzieści samochodów skradzionych w samym tylko Krośnie – str. 6 � Jubileuszowy Koncert 

Mosińskiego Chóru Kościelnego im. Św. Cecylii – str. 16

  �  Tu się nie marnuje czasu na czcze gadanie – str.12 � Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna – str. 9

Wigilia z o. Piotrem w Oborach - reportaż wypełniony świąteczną Wigilia z o. Piotrem w Oborach - reportaż wypełniony świąteczną 
modlitwą napisaliśmy dla tych, którzy nie mogli być z namimodlitwą napisaliśmy dla tych, którzy nie mogli być z nami

Tworzy w swoim Tworzy w swoim 
charakterystycznym charakterystycznym 
stylustylu

Była sobie mieścinaByła sobie mieścina
o wdzięcznej nazwie Mosina... o wdzięcznej nazwie Mosina... str. 14str. 14

str.  18str.  18

str.  10str.  10

wwwww.w g



reklama

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

Zakład Kuśnierski
„ALSKÓR”

Sprzedaż - szycie na miarę
futer - kożuchów - kamizelek

i galanterii ze skór naturalnych

- przeróbki, naprawy futer,

kożuchów, odzieży skórkowej

Poznań - Rataje

Os. Boh. II Wojny Św. 62

Pon.-pt.: 11.00-17.00

tel. 61 887 13 22

kom. 601 880 986

Wyprzedaż do 20%
Zapraszamy

2

ŚWIERKOWY
ZAKĄTEK

DOM OPIEKI
TROSKLIWA OPIEKA, SERDECZNA ATMOSFERA

Grażyna Hetman
kom. 605 078 307, tel. 61 89 38 059

Mosina, ul. Krasickiego 6
Zapewniamy długoterminową, całodobową i dzienną opieką nad osobami przewlekle 

somatycznie chorymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku i samotnymi.
Miejsce to stworzone jest z myślą o szczęśliwej starości.

www.swierkowyzakatek.pl
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
PROFILAKTYKA
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
LECZENIE KANAŁOWE
PROTETYKA
MediRaty
ZDJĘCIA RTG
IMPLANTY
ORTODONCJA
CHIRURGIA - NFZ

Szpital Puszczykowo
ul. Kraszewskiego 11 (I piętro, pok. 1)

62-041 Puszczykowo
Tel. 61 89 84 228



– Na nadzwyczajnej sesji Rady Miej-

skiej, mówił Pan Burmistrz w kontek-

ście protestu przeciwko eksploato-

waniu węgla brunatnego w Mosinie 

i w okolicach o odwołaniu się Gminy 

w sądzie od zarządzeń Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej. Czego 

dokładnie dotyczy ta sprawa?

Burmistrz Przemysław Mieloch: – 

Gmina Mosina jest specyfi czna, bo na jej 

terenie znajduje się ujęcie wody. Zarzą-

dzeniem Regionalnego Zarządu Gospo-

darki Wodnej (RZGW) określono strefę 

ochronną ujęcia wody. Jako gmina od-

wołaliśmy się od tego. Obecnie sprawa 

toczy się przed Naczelnym Sądem Admi-

nistracyjnym. 

W odwołaniu od zarządzenia RZGW 

ujęliśmy pośrednio kwestię węgla bru-

natnego. Wykazujemy, że woda nie jest 

właściwie chroniona i powinna być uzna-

na za dobro narodowe. 

W takim pojmowaniu wody jako do-

bra publicznego procedura ustanawiania 

strefy ochronnej ujęcia powinna wycho-

dzić od organów państwa polskiego i na 

nich się kończyć. Nie powinno być tak, 

że fi rma Aquanet, która nie jest właści-

cielem wody, a jedynie ujęcia, występuje 

do organów administracji państwowej o 

strefę ochronną. Chcemy, aby to Dyrektor 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

wystąpił do Regionalnego Zarządu Go-

spodarki Wodnej o ustanowienie strefy 

ochronnej wody. Pragniemy wnosić rów-

nież o to, aby RZGW po ustaleniu nowej 

strefy wskazał na środki fi nansowe, które 

pozwoliłyby gminie wypełniać warunki 

strefy ochrony wody. Obecnie wydaje-

my na budowę dróg więcej pieniędzy 

niż inne samorządy. Mamy na przykład 

obowiązek budowy w strefi e ochronnej 

kanalizacji deszczowej, gdyż nie możemy 

odprowadzić wody powierzchniowo. 

Podsumowując, jak na razie gmina 

Mosina jest pierwszą w Polsce, którą sąd 

uznał za stronę mającą interes prawny 

w ochronie strefy ujęcia wody (dodam, 

że nie udało się to innym gminom). Jeśli 

Naczelny Sąd Administracyjny odrzuci 

naszą skargę to wystąpimy do Trybunału 

Konstytucyjnego o zbadanie tej sytuacji. 

– Co zmieniłoby się w gminie po wy-

granej sprawie?

– Musiałaby być wyznaczona nowa 

strefa ochrony wody przez urząd pań-

stwa. W ramach fi rmy Aquanet byłyby 

wygospodarowane środki na ochronę 

ujęcia. Pochodziłyby z podniesionej ceny 

wody. Podwyżka dotknęłaby też nas, ale 

przede wszystkim mieszkańców Pozna-

nia i gmin, które czerpią wodę z ujęcia w 

Mosinie. Dzięki tym zebranym środkom 

moglibyśmy dbać o strefę ochronną uję-

cia wody, budować kanalizację deszczo-

wą, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe 

zgodne z wymaganiami dotyczącymi 

strefy...

– A teraz inny temat, jaka jest sytu-

acja ośrodka zdrowia przy ul. Dworco-

wej? Kiedy opuści budynek bezumow-

ny dzierżawca?

– Toczymy spór o eksmisję ze spółkami 

Medicomplex i Allmedica. Na przełomie 

lata i jesieni spodziewamy się wyroku, po 

którym spółki wyprowadzą się z budynku 

przy ul. Dworcowej.

– Czy spółka zajmująca pomieszcze-

nia bezumownie płaci gminie czynsz?

– Nie płaci, gdyż jest nielegalnie. Przed 

sądem doprowadzimy do tego, że spółka 

zapłaci nam za nieprawne korzystanie 

z obiektów. W ten sam sposób budynek 

opuściła spółka Vis Medica w 2014 r. Obie 

spółki - Vis Medica połączona z Consen-

susem oraz Medicomplex z Allmedicą 

- zamierzają wybudować budynek zdro-

wia. Obie przychodnie będą miały bogat-

szy pakiet usług zdrowotnych niż wtedy, 

kiedy przebywały w budynku przy ul. 

Dworcowej.

– Czy spółki mają konkretne lokali-

zacje dla planowanych przychodni?

– Medicomplex na ul. Wawrzyniaka. 

Z pieniędzy przeznaczonych na budowę 

Urzędu wybudujemy pływalnię
Z ZASTĘPCĄ BURMISTRZA MOSINY, PRZEMYSŁAWEM MIELOCHEM ROZMAWIA JUSTYNA BRYSKE

wywiad 3

Z okazji Bożego Narodzenia
i Nowego 2016 Roku

życzymy Państwu
zdrowia, miłości, pokoju

oraz wszelkiej pomyślności.
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Przybył z samego Rovaniemi, z dalekiej Finlandii, w… be-

żowych ciżemkach. Zaprosiły go do gminy dzieci ze Spe-

cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka na 

Bożonarodzeniowe spotkanie w Miejskim Ośrodku Kultury. Od 

rana, 15 grudnia, ubierały choinkę. Przywitały Mikołaja wspólnie 

z przedszkolakami i uczniami mosińskich szkół. Dzieci z ośrodka 

szkolno-wychowawczego prezentowały na placu przed MOK-

iem swoje wytwory wykonane w szkolnych pracowniach. Było 

śpiewanie kolęd, składanie życzeń, wierszyki i tańce.                     (jb)

Święty Mikołaj

dotarł do Mosiny

4 informacje
Obecnie toczy się procedura uchwa-

lenia planu miejscowego dla tej ulicy. 

Z kolei Vis Medica "na tyłach" Tesco. W tej 

chwili spółka ta czeka na wydanie decyzji 

o warunkach zabudowy. Obie spółki de-

klarują, że wybudują przychodnie przed 

końcem 2016 roku.

– Centrum Informacji Gminnej prze-

nosi się do budynku po przychodni 

na ul. Dworcowej. Czy aktualna jest 

koncepcja przeniesienia tam również 

Urzędu Miejskiego?

– O pomieszczenia, które zajmowało 

GCI będą powiększone miejsca pracy 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakłada-

my, że po przeprowadzeniu się Urzędu 

Miejskiego do pomieszczeń przychodni, 

w urzędowym budynku wykonamy re-

mont (stara instalacja elektryczna wyma-

ga wymiany, przecieka dach). Następnie 

przeniesiemy do niego OPS, straż miejską 

oraz referat związany ze sprawami oby-

watelskimi.

W związku z tym, że zamierzamy prze-

nieść Urząd Miejski do budynku przy-

chodni zdrowia, nie będzie konieczności 

budowania nowego obiektu dla Urzędu. 

Miał on być budowany między ulicami 

Strzelecką a Leszczyńską. Tak zakłada 

plan miejscowy, który tam obowiązuje. 

Zmienimy plan na możliwość budowy 

pływalni w tym miejscu. Z pieniędzy 

przeznaczonych na budowę Urzędu wy-

budujemy pływalnię. Myślimy o dofi nan-

sowaniu z Unii Europejskiej pod kątem 

ogrzewania i z PFRON urządzeń służącym 

osobom niepełnosprawnym. 

– Czy gmina liczy się z możliwością 

wykupu drogi na osiedlu w Czapu-

rach, które wybudował deweloper 

Family House? (Przypomnijmy czytel-

nikom, że mieszkańcy osiedla mają 

płacić za jej utrzymanie). I czy Family 

House będzie budować szkołę w Cza-

purach?

– Nie wykupujemy tej drogi. Jeśli cho-

dzi o szkołę spółka deklarowała budowę 

szkolnego budynku w części bądź w ca-

łości, ale nie było mowy o konkretach. 

Niezależnie od rozmów prowadzonych 

ze spółką będziemy starali się o pieniądze 

unijne na tę inwestycję. W miejscowo-

ściach, gdzie będą budowane szkoły - w 

Czapurach i w Krosinku - chcemy zintensy-

fi kować zabudowę mieszkaniową i w ten 

sposób zwiększyć dochód gminy z PIT-ów 

na tych obszarach. Wiemy, że poniesiemy 

koszty w związku z budową. Chcemy to 

zrekompensować większymi dochodami.

– Czy będą utworzone trzy nowe sta-

nowiska urzędnicze w zakresie: plano-

wania przestrzennego, ochrony środo-

wiska i mienia komunalnego?

– Tak, otrzymujemy wiele wniosków 

mieszkańców dotyczących załatwienia 

spraw, które wymagają wyjazdu urzęd-

nika "na miejsce". Między innymi z tego 

powodu trudno jest rozpatrywać je w ter-

minie. Chcemy skrócić czas oczekiwania 

na odpowiedź a jednocześnie wykonać 

wszystko zgodnie ze "sztuką administra-

cyjną", z procedurami.

Historia polska w dębach rogalińskich - Wystawa obrazów – śpiew – gitara 
Z okazji 97 rocznicy Powstania Wielkopolskiego wystąpi Bogusław Olejniczak

- harcmistrz, artysta, malarz, nauczyciel, muzyk, gawędziarz, znawca historii Polski.

Poniedziałek, 28 grudnia br. Sala im. Jana Pawła II w Puszczykowie, ul. Dworcowa 16, godz. 17.00

Wspólne śpiewanie ocalonych od zapomnienia piosenek harcerskich i patriotycznych. Zapraszamy.
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Pytania te zadaliśmy korespondencyjnie burmistrzowi 

Puszczykowa w imieniu mieszkańców, których nurtują 

kwestie ustawienia 42 metrowego masztu radiokomunikacyj-

nego i budowy hali tenisowej przy ul. Kościelnej.

Justyna Bryske: – Dyskusje z PKP w sprawie masztu radio-

komunikacyjnego toczyły się w czerwcu. Władze Puszczy-

kowa proponowały lokalizację dla masztu z dala od zabu-

dowy miejskiej. Czy PKP ustosunkowało się do propozycji 

władz?

Burmistrz Andrzej Balcerek: – Zarówno mieszkańcy jak i wła-

dze samorządowe Puszczykowa od początku nie zgadzali się 

na proponowaną przez kolej lokalizację. Dwukrotnie odmó-

wiłem uzgodnienia projektu decyzji lokalizacyjnej. W związku 

z tym PKP skierowały sprawę do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, które dotychczas nie wyraziło jeszcze swojej 

opinii. 

Równolegle zdecydowanie nalegaliśmy, aby PKP znalazło 

inną lokalizację, (maszt będzie stał na terenie PKP) poza te-

renem zabudowanym. W odpowiedzi kolej wskazała teren 

w pobliżu granicy Puszczykowa z gminą Mosina i wystąpiła do 

Wojewody o wydanie nowej decyzji lokalizacyjnej. Ta lokaliza-

cja jest moim zdaniem korzystniejsza od wcześniejszej.

Na początku września Wojewoda zawiadomił Miasto o wsz-

częciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji dla masztu według nowej lokalizacji. Po uzyskaniu 

uzgodnienia, Wojewoda wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji 

w nowym miejscu.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji opisywanej inwestycji wyda-

na przez Wojewodę nie kończy jednak całego postępowania. 

PKP czeka na opinię SKO w sprawie swojej skargi złożonej na 

moją odmowną decyzję w sprawie lokalizacji proponowanej 

pierwotnie.

W kwestii wyjaśnienia przypominam, że projektowany 

w Puszczykowie maszt radiokomunikacyjny jest częścią więk-

szej inwestycji o charakterze ponadlokalnym i regionalnym re-

alizowanej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 7.1 – 36.2 o nazwie: „Budowa infrastruktury syste-

mu GSM-R na liniach kolejowych” zgodnych z harmonogramem 

Narodowego Planu Wdrażania Europejskiego Systemu Zarzą-

dzania Ruchem Kolejowym. Maszt ma mieć 42 m wysokości 

i powstać na działce będącej własnością PKP. Maszty przewi-

dziano wzdłuż całej trasy linii kolejowej pomiędzy dworcem 

głównym w Poznaniu a dworcem głównym we Wrocławiu.

– Czy Pan Burmistrz otrzymał odpowiedź od Wojewody 

Wielkopolskiego w sprawie przyznania Miastu Puszczy-

kowo statusu strony postępowania administracyjnego 

w sprawie masztu? Jaka to była odpowiedź?

– 19 czerwca br., Wojewoda wydał decyzję uznającą miasto 

za stronę w  tym postępowaniu. Została ona wydana po mo-

jej pisemnej interwencji. W  uzasadnieniu decyzji czytamy: Ze 

zgromadzonych dowodów wynika, że przedmiotowe postę-

powanie dotyczy m.in. interesu prawnego Miasta Puszczyko-

wa, z  uwagi na fakt, że nieruchomość gminna znajduje się w  

obszarze oddziaływania projektowanego obiektu radiokomu-

nikacyjnego. 

– W listopadowym numerze Gazety Mosińsko Puszczy-

kowskiej ukazał się artykuł Krzysztofa Kamińskiego (Fo-

Pytania do burmistrza
rum Puszczykowo) pt. 

„Nowa hala, stare py-

tania”. Pisze on m.in. 

o umowie między Mia-

stem Puszczykowo a 

spółką My Sport. Umo-

wa ta dotyczy hali teni-

sowej przy ul. Kościel-

nej budowanej przez 

tą spółkę na terenach 

wydzierżawionych od 

Miasta na 30 lat. Po 

tym czasie obiekt ma 

przejść na własność 

Puszczykowa. Proszę 

Pana Burmistrza o odniesienie się do paru kwestii z tego 

artykułu. Czy to prawda, jak pisze pan Kamiński, że we-

dle umowy hala tenisowa powinna być oddana na koniec 

czerwca? Jeśli tak, to czy spółka My Sport płaci Miastu 

Puszczykowo kary umowne za opóźnienie?

– Pierwotny termin zakończenia realizacji hali przy ul. Ko-

ścielnej upłynął w czerwcu. Na uzasadniony wniosek dzier-

żawcy wyraziłem zgodę na przesunięcie tego terminu do 

15 grudnia 2015 r. Aktualny stan realizacji tej inwestycji był 

także w porządku obrad Komisji Edukacji Kultury i Sportu 

w dniu 8 grudnia br.

– Kiedy hala tenisowa przy ul. Kościelnej będzie oddana 

do użytku?

– Pozwolenie na użytkowanie obiektu zostało już wydane 

7 grudnia br. 

– Czy to prawda, jak pisze pan Kamiński, że w umowie 

między spółką My Sport a Miastem Puszczykowo nie ma 

zapisów ograniczających możliwość poddzierżawienia 

przez spółkę terenów, które wydzierżawiła od Miasta?

– A jaki cel miałoby zakazywanie inwestorowi poddzierża-

wienia? Utrudnianie prowadzenia działalności? Poza tym pan 

Kamiński nie do końca rzetelnie przestudiował zawartą przez 

Miasto umowę. Zgodnie z jej treścią poddzierżawienie tere-

nu wymaga zgody Miasta, przy czym odmowa może nastąpić 

tylko w sytuacji, kiedy wykorzystanie nieruchomości będzie 

niezgodne z zapisami umowy.

– Jeśli nie ma wspomnianych zapisów w umowie, które 

ograniczyłyby możliwość poddzierżawienia terenów innym 

podmiotom przez spółkę My Sport to czy Pana zdaniem 

umieszczenie ich w umowie byłoby korzystne dla Miasta 

Puszczykowo? 

– Tak jak powiedziałem to nie miałoby najmniejsze-

go sensu. Nie zależy nam na utrudnianiu inwestorowi 

prowadzenia działalności. Wręcz przeciwnie zależy nam 

na tym, żeby obiekt funkcjonował jak najlepiej. Pan Ka-

miński od samego początku dyskredytuje tę inwesty-

cje, jednak mam nieodparte wrażenie, że jest w tym 

osamotniony. Nawet osoby, które przed rozpoczęciem bu-

dowy nie były do niej przekonane czy wręcz odnosiły się 

do niej sceptycznie teraz zmieniły zdanie. Rozmawiałem 

z dziesiątkami osób z naszego miasta i nie tylko, które uwa-

żają, że to bardzo dobre rozwiązanie.



Trudno w to uwierzyć, ale mieszkańcy osiedli mieszkaniowych 

w Krośnie twierdzą, że są pewni tej liczby.

Czy na terenie naszej gminy działa zorganizowana grupa przestęp-

cza?

Niestety, nie udało nam się ofi cjalnie potwierdzić tych bulwersują-

cych informacji. 

Jakiś czas temu otrzymaliśmy wiadomość, że na jednym z osiedli 

w Krośnie został skradziony samochód. Właściciel tego samochodu 

(personalia do wiadomości redakcji) był ubezpieczony i mógł sobie 

kupić drugi pojazd. Jednak wahał się z obawy, że i ten drugi także 

straci…  

Widziano złodzieja

Jeszcze wcześniej, na tym samym osiedlu dochodzi do kradzieży. 

Tak opisują zdarzenie mieszkańcy:

W stronę auta zaparkowanego na parkingu zmierza młody męż-

czyzna w kapturze. Chwilę przedtem jest widziany jak kręci się po 

osiedlu. Teraz pewnym krokiem podchodzi do pojazdu, wsiada 

i szybko odjeżdża. Nie ma czasu na reakcję ze strony obserwujących.

Złodziej nie zostawił po sobie żadnych śladów włamania, (np. ka-

wałków potłuczonej szyby czy innych), po prostu wsiadł jakby miał 

kluczyki… 

Do redakcji napływają kolejne sygnały o kradzieżach samocho-

dów. Mieszkańcy czują się bezsilni i proszą o ostrzeżenie innych. 

Policja w Mosinie odmawia nam udzielenia informacji w tej spra-

wie. 

Z doniesień mieszkańców osiedli Miodowe, Słoneczne, Olszynka, 

TBS wynika jednak, że tylko w samym Krośnie złodzieje skradli trzy-

dzieści samochodów w przeciągu tego roku. W tym na przykład kilku 

rodzinom zamieszkującym jeden blok.

Po prostu poszkodowani sami „się policzyli”.

Panuje opinia, że złodzieje kradną wszystkie samochody bez wzglę-

du na markę, co prowadzi do konkluzji, że mogą być one sprzedawane 

na części. Dlatego zdesperowani mieszkańcy postanawiają wziąć spra-

wy w swoje ręce i rozwieszają kartki na budynkach takiej treści:          

UWAGA ZŁODZIEJ

W ZWIĄZKU Z POWTARZAJĄCYMI SIĘ NA OSIEDLACH KRA-

DZIEŻAMI SAMOCHODÓW, APELUJĘ DO MIESZKAŃCÓW O 

ZWIĘKSZENIE CZUJNOŚCI W STOSUNKU DO OBCYCH PRZEBY-

WAJĄCYCH NA NASZYM TERENIE. PROSZĘ, ZWRACAJCIE UWA-

GĘ NA KRĘCĄCYCH SIĘ PRZY AUTACH LUDZI.

POLICJA NIESTETY NIE REAGUJE…MIMO SKRADZIONYCH 

PONAD 30 !!! AUT RÓŻNYCH MAREK W CIĄGU JEDNEGO ROKU Z 

NASZYCH OSIEDLI.

Prowadząc własne obserwacje, poszkodowani poznają coraz wię-

cej szczegółów dotyczących tego procederu. Na przykład, gdzie 

mieści się „dziupla”, która z fi rm może być w to zamieszana. Nie chcą 

jednak ofi cjalnie przekazywać ich prasie. Możemy ujawnić jedynie, że 

wiele osób uważa, iż na terenie naszej gminy działa zorganizowana 

grupa przestępcza.                                                                                           (jb, eb)

Policja poznańska 15 grudnia przesłała nam swoje stanowisko 

w tej sprawie. 

 

Stanowisko Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu:

Komisariat Policji w Mosinie otrzymał 8 zgłoszeń z Krosna dotyczą-

cych kradzieży samochodów, przy czym od początku lutego do koń-

ca maja br. nie odnotowaliśmy tam ani jednej kradzieży. Natomiast 

ze wszystkich gmin podlegających pod KP Mosina przez 11 miesięcy 

odnotowaliśmy 30 zdarzeń. Policjanci z Mosiny na bieżąco współpra-

cują z Wydziałem Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu i policyj-

nymi wywiadowcami tak, by do tych i innych zdarzeń dochodziło jak 

najrzadziej. Sprawdzane są również wszystkie sygnały pochodzące 

od mieszkańców, dotyczące tych zdarzeń. Ponadto policjanci każde-

go dnia są zadaniowani, aby zwracać uwagę na przestępczość samo-

chodową. 

mł. asp. Maciej Święcichowski 

Zespół Prasowy KWP w Poznaniu

Trzydzieści samochodów skradzionych
w samym tylko Krośnie
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Mieszkańcy Mosiny od stycznia zapłacą większe rachunki 

- o 15 gr. więcej za 1 m3 wody i o 0,25 gr. za 1 m3 ście-

ków w stosunku do obowiązującej taryfy. (Obecnie mieszkańcy 

płacą 4,20 zł netto za wodę i 7,54 zł netto za ścieki). - Radni nie 

są zadowoleni z podwyżek, mówiła na listopadowej sesji Rady 

Miejskiej, Wiesława Mania. - Jest coraz większa dysproporcja 

między cenami w sąsiednich gminach, które są również udzia-

łowcami spółki Aquanet. 

W Mosinie i w Puszczykowie, od stycznia, cena wynosić będzie 

8,19 zł netto za odprowadzenie 1 m3 ścieków. Obecny na mosiń-

skiej sesji Rady Michał Fornal, wiceprezes spółki Aquanet mówił, 

że z jednej strony wysoka cena wynika z małej ilości mieszkańców 

podłączonych do kanalizacji w Mosinie. Po pytaniach radnych 

podkreślił też, że koszty inwestycji związane z budową sieci, które 

ponosi spółka, również odbijają się na wysokości taryfy. 

W odpowiedzi radny Arkadiusz Cybulski zapytał retorycznie, 

czy fi rma, która podnosi ceny za usługi z powodu inwestowania 

we własny rozwój, działa zgodnie z zasadą uczciwości wobec 

klienta?

-Słusznie można na nas patrzeć jak na monopolistę, na kogoś, 

komu i tak trzeba zapłacić, kiedy podniesie ceny - odpowiadał 

radnemu M. Fornal. -Z drugiej jednak strony przez wiele lat nie 

inwestowaliśmy i obecnie nadrabiamy zaległości. 

M. Fornal zaznaczył, że Aquanet zapłaci Mosinie większy po-

datek od nieruchomości, który wzrośnie wraz z unowocześnie-

niem Stacji Uzdatniania Wody. W 2016 roku będzie to przeszło 

6,5 mln zł. 

Jednak jak mają poradzić sobie mieszkańcy? Szczególnie ubo-

dzy, których nie stać na zapłacenie rachunku za ścieki i na pod-

łączenie się do kanalizacji? 

Na sesji upomniała się o najuboższych radna Maria Wit-

kowska, wiceprzewodnicząca Rady. Mogą oni otrzymać od 

Funduszu Wodociągowego Aquanet dopłatę do rachunku 

za zimną wodę i ścieki oraz na podłączenie do sieci kana-

lizacyjnej. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie 

internetowej

www.funduszwodociągowy.pl

Podwyżka ceny wody i ścieków w Mosinie



 Burmistrz Mosiny zwołał nadzwyczajną XXIII sesję Rady Miej-

skiej (9. grudnia) w związku z opublikowaniem przez Ministra 

Środowiska projektu „Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin”. 

Władze i radni Rady Miejskiej uważają, że ewentualna 

eksploatacja przez Skarb Państwa złóż węgla brunatnego, 

znajdujących się na naszym terenie może doprowadzić do 

poważnej degradacji środowiska naturalnego, zablokować 

rozwój, ale przede wszystkim zniszczyć zasoby wód pod-

ziemnych zaopatrujących region aglomeracji poznańskiej 

w wodę pitną.

„Biała Księga Ochrony Złóż Kopalin” została opublikowana 

3 listopada 2015 r. przez Ministra Środowiska poprzedniego 

rządu, Macieja Grabowskiego. Księga ta zawiera wykaz złóż 

kopalin strategicznych, położonych m. in. w Wielkopolsce. Au-

torzy księgi proponują, aby złoża zaliczone do grupy kopalin 

strategicznych, podlegały specjalnym przepisom, które za-

gwarantują Skarbowi Państwa możliwość ich eksploatacji. 

W świetle obowiązującego prawa zgodę na eksploatację złóż 

musi wyrazić wójt, burmistrz bądź prezydent miasta (sprawdza 

on na przykład, czy wydobycie surowca nie będzie kolidować 

z planowaną zabudową w gminie, itp.). Biała księga jest doku-

mentem przeznaczonym do publicznej dyskusji i uwagi do niej 

można było składać do 15 grudnia. 

Mosina protestuje

Burmistrz Mosiny i Rada Miejska na nadzwyczajnej sesji przed-

stawili i zatwierdzili projekt swojego stanowiska w tej sprawie. Wła-

dza i radni chcą wykreślenia z wykazu złóż kopalin, uznanych za 

strategiczne w konsultowanej Białej Księdze, wszystkich złóż kopa-

lin węgla brunatnego w Czempiniu, Gostyniu, Krzywiniu, Mosinie 

oraz Oczkowicach. Eksploatacja tych złóż wiązałaby się z powsta-

niem m. in. elektrowni, naruszeniem warstw wód podziemnych 

i wpłynęła na jakość wody. Ponadto Rada Miejska wnosi, aby do-

stęp do wody, która przeznaczona jest dla ludności do picia uznany 

został za nadrzędny cel publiczny w stosunku do celu publicznego, 

jakim jest bezpieczeństwo energetyczne Państwa.

Burmistrz Jerzy Ryś przypomniał też w kontekście turystycz-

Mosina protestuje

nej strategii rozwoju gminy, że „eksploatacja węgla brunatnego 

na naszych terenach spowoduje, że błyskawicznie zniknie śro-

dowisko przyrodnicze”.

Michalina Szeliga z Urzędu Miejskiego w Mosinie (wydział pla-

nowania przestrzennego) poinformowała na sesji, że woda nie 

jest analizowana w prawie Unii Europejskiej jako dobro publicz-

ne, a ingerencja w środowisko przyrodnicze jest dopuszczalna, 

jeśli służy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego pań-

stwa. 

Dlatego właśnie mosiński samorząd chce, aby woda została 

uznana za nadrzędne dobro publiczne. Mosina „ma asa w rę-

kawie”, bo to na jej terenie znajduje się ujęcie wody dla aglo-

meracji poznańskiej. M. Szeliga podkreśliła, że w związku z tym 

na gminie spoczywa szczególny obowiązek ochrony wody. 

Burmistrz Jerzy Ryś stwierdził, że woda powinna być uznana za 

dobro narodowe, które trzeba chronić.

- Wiele wojen toczy się w krajach Afryki, Bliskiego i Dalekiego 

Wschodu, w tych, które mają problemy z dostępem do wody, 

uzasadniał. Odwołał się też do tradycji społeczników i wartości, 

które szerzyli: 

- Raczyński, Krotowski dbali o zachowanie stosunków wod-

nych na tym terenie. Dziś ważniejsze są słabe notowania spół-

ek na giełdzie niż potrzeby przyszłych pokoleń. Głos zabrał też 

radny Waldemar Wiązek, który powiedział, że Biała Księga to 

zamach na suwerenność organów władzy gminy, jeśli chodzi 

o planowanie przestrzenne.                                                                    (jb)

25 listopada 2015 roku w Mosińskim Ośrodku Kultu-

ry odbyło się seminarium „Media społecznościowe 

w Twojej fi rmie”, którego organizatorem było Gminne Cen-

trum Informacji w Mosinie. Było to ekstensywne szkolenie z 

zakresu mediów społecznościowych. 

Prowadzący seminarium Maciej Kierzek przedstawił naj-

istotniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania social me-

diów w Polsce. Uczestnicy poznali techniki oraz narzędzia 

prowadzenia Fanpage’a na najpopularniejszym światowym 

portalu społecznościowym, jakim jest Facebook. Tematy-

ka szkolenia dotyczyła również Twittera, Instagrama oraz 

YouTube.

Poruszane tematy wywołały duże zainteresowanie wśród 

uczestników. Mając możliwość uzyskania specjalistycznych po-

rad, zadawali wiele pytań dotyczących skutecznej promocji ich 

fi rmy w internecie. 

Pracownicy Gminnego Centrum Informacji w Mosinie składa-

ją podziękowania prowadzącemu oraz uczestnikom za udział 

w seminarium. Jednocześnie informujemy, że planujemy prze-

prowadzić także praktyczne warsztaty w tym temacie. Zachę-

camy do odwiedzania naszych stron internetowych: www.gci.

mosina.pl , www.mosina.pl oraz do bieżącego śledzenia nasze-

go fanpage’a na Facebooku https://www.facebook.com/gmin-

necentruminformacjimosina/

Seminarium „Media społecznościowe

w Twojej fi rmie”

7informacje / wydarzenia
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Gdy w wigilijny wieczór zapalimy świecę, a będzie to świeca wo-

skowa, warto wtedy zastanowić się jak piękny dar dała nam 

natura. Bo świeca woskowa to nie to samo, co świeca parafi nowa. Ale 

najpierw kilka zdań wstępu.

Czysty wosk pszczeli jest produkowany przez 12 – 18 dniowe, mło-

de pszczoły zwane przez pszczelarzy woszczarkami. Wosk od niepa-

miętnych czasów był ceniony przez człowieka. Wtedy i dziś jest tak 

samo wykorzystywany w rzemiośle, sztuce, medycynie, w liturgii 

-zwłaszcza prawosławnej. Jest to produkt mało dostępny. Najczęściej 

można go kupić u pszczelarza w pasiece. Ale powoli staje się towa-

rem bardzo cenionym ze względu na słabnięcie i ginięcie pszczół. Do 

domu najczęściej wprowadzany jest w postaci świec.

Świeca z wosku pszczelego jest wyjątkowa z powodu walorów 

estetycznych i zdrowotnych. Paląca się wypełnia swoim aromatem 

pomieszczenie. Ujemne jony powstające podczas palenia woskowej 

świecy działają jak super odkurzacz. W dobie komputerów, kurzu, 

dymu i spalin ma zbawienne znaczenie. Powstający w pomieszcze-

niach w czasie palenia świecy mikroklimat wpływa na poprawę na-

stroju, dając wolę i chęć do przezwyciężania trudności życiowych. 

(Jeszcze lepiej jest, gdy sami potrafi my odrzucić od siebie to, co złe 

dla nas i przyjąć do swego wnętrza to, co dobre…).

Świece woskowe – mam tu na myśli świece wykonane w 100 pro-

centach z wosku – powinny się palić od 15 minut do godziny. Wtedy 

osoby, które cierpią na astmę, alergię, które mają problemy z zatoka-

mi zaznają znacznej poprawy.

Jeśli kilka godzin przed snem zapalimy czystą, woskową świecę 

oddech stanie się o wiele swobodniejszy a sen bardziej spokojny. O 

ile oczywiście nie jesteśmy uczuleni na produkty pszczele, co dzisiaj 

dość często ma miejsce. Podczas spalania takiej świecy wyczuwamy 

miły, orzeźwiający, miodowy zapach. Taka świeca o ile ma dobry knot 

nie wydziela dymu.

Świeca wigilijna

W medycynie naturalnej z wosku korzystamy, gdy kupimy 

dziewiczy (biały) plaster z miodem. Żując takie małe kawałki 

plastra zamiast gumy, podnosimy swoją odporność. Przez żu-

cie plastra aktywizuje się organizm do wytwarzania śliny, pod-

wyższa przemianę materii, zwiększa się odporność, a wosk sam 

oczyszcza zęby z nalotu. Wzmacnia też dziąsła, pomaga też 

w leczeniu zapalenia jamy ustnej. 

Natomiast przy chorobach zębów bardziej skuteczne będzie żu-

cie kitu pszczelego. Tu musimy wiedzieć, że zawsze produkty takie 

powinny pochodzić z miejsca bliskiego naszemu miejscu zamieszka-

nia. Ale rezygnujmy z miejsc, gdzie jest tzw. rolnictwo przemysłowe 

(kombinaty). Pasieki pszczele powinny być prowadzone w sposób 

bliski natury, tam, gdzie nie ma roślin modyfi kowanych. Zapewni to 

nam gwarancję zdrowych produktów.

Poszukiwanie walorów leczniczych trwa od wieków, począwszy od 

czasów Arystotelesa.

Stanisław Kaczmarek,

mistrz pszczelarski.

Rada Miasta Puszczykowa na listo-

padowej sesji nie przyjęła projektu 

uchwały w sprawie cen za wodę i ścieki 

na 2016 rok i wyraziła w ten sposób swój 

sprzeciw wobec podwyżek (trzynastu rad-

nych było przeciw podwyżkom, jedna oso-

ba wstrzymała się od głosu). Opinia Rady 

Miejskiej nie jest jednak wiążąca, dlatego 

opłaty i tak wzrosną od stycznia - o 15 gr. 

za m3 wody i o 1,21 zł za m3 ścieków w sto-

sunku do obowiązującej taryfy. (Obecnie 

mieszkańcy płacą 4,20 zł netto za wodę i 

6,98 zł netto za ścieki). Również miesięcz-

ne opłaty abonamentowe za wodę i ścieki 

(m.in. na utrzymanie kanalizacji i wodocią-

gów) pójdą w górę. Są one jednak te same 

dla wszystkich gmin, które są udziałowca-

mi spółki Aquanet.

Jeszcze przed głosowaniem, Arkadiusz 

Jędrzejewski z Aquanetu przekonywał rad-

nych o konieczności podwyżki za ścieki do 

8,19 zł netto w Puszczykowie, przyznając 

jednocześnie, że opłata ta jest wyższa niż w 

innych gminach, na przykład w Poznaniu. 

Powodem podwyżki jest między innymi 

zakończona modernizacja oczyszczalni 

ścieków Mosina-Puszczykowo. Mianowicie 

zwiększenie wartości obiektu - mówił A. Ję-

drzejewski -  spowodowało wzrost podatku 

od nieruchomości płacony miastu Puszczy-

kowo. 

W 2012 roku Poznań, jako największy 

udziałowiec Aquanetu, wystąpił z wnio-

skiem o dostosowanie kosztów dostarcza-

nia wody i odbioru ścieków do faktycznych 

kosztów świadczenia tych usług (wygasło 

wtedy porozumienie komunalne, które 

podpisały gminy w celu "zarządzania" ów-

czesnym Przedsiębiorstwem Wodociągów 

i Kanalizacji). W efekcie opłaty za wodę i 

ścieki różnią się w poszczególnych gmi-

nach. 

- Wskutek tego w okresie kilku lat od 

2012 r. dojdzie do zróżnicowania cenowe-

go na poziomie 60 proc. między najtańszą 

a najdroższą gminą. Jesteśmy w połowie 

tej drogi - tłumaczył przyczynę podwyżek 

A. Jędrzejewski. 

Taryfa za ścieki i wodę będzie więc rosła 

w najbliższych latach, szczególnie w Pusz-

czykowie. - Po to, żeby realizować inwe-

stycje - mówił na sesji Rady Michał Fornal 

z zarządu Aquanetu - spółka musi zwięk-

szyć swoje przychody w przyszłym roku o 

3,5 proc., w 2017 r. o 3,5 proc., w kolejnym 

roku o 3 proc., w następnym o 2,5 proc., w 

jeszcze kolejnym o 2 proc. Potem podwyżki 

zaczynają wygasać. W państwa przypadku 

będą one wyższe ze względu na różnico-

wanie poziomu taryf w zlewniach, które 

wynika z tego, że nie mamy już porozumie-

nia komunalnego. 

- Co jednak z najuboższymi?, pytała 

Małgorzata Hempowicz, przewodnicząca 

Rady.  

Rodziny o niskich dochodach, (w któ-

rych próg dochodowy wynosi 1287 zł 

netto na jednego członka rodziny) mogą 

otrzymać od Funduszu Wodociągowego 

Aquanet dopłatę do rachunku za zimną 

wodę i ścieki czy dofi nansowanie na pod-

łączenie do sieci kanalizacyjnej. W tym 

celu trzeba złożyć wniosek (z wymagany-

mi dokumentami) w siedzibie fundacji w 

Poznaniu. Dodatkowe informacje są na 

stronie internetowej www.funduszwodo-

ciągowy.pl. Można też zadzwonić pod nu-

mer 61 832 84 20.                                          (jb)

Woda (i ścieki) w Puszczykowie będzie droższa niż w innych gminach
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W cyklu pod tym tytułem przedsta-

wiamy artykuły Joanny Faleńskiej, 

pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej. 

W tym numerze gazety pani Joanna pisze 

o cukrzycy (na temat tej choroby nigdy 

informacji nie jest za dużo).

Cukrzyca

Jest chorobą charakteryzującą się pod-

wyższonym stężeniem glukozy we krwi. 

Wynika to z nieprawidłowego wydziela-

nia i/lub działania insuliny. Może prowa-

dzić do przewlekłych powikłań i uszko-

dzenia różnych narządów: oczu, nerek, 

nerwów, serca i naczyń krwionośnych. 

Wyróżnia się typy cukrzycy I oraz II:

Cukrzycę typu I cechuje bezwzględny 

niedobór insuliny, co oznacza, że od po-

czątku rozpoznania osoba chora wymaga 

leczenia insuliną.

W typie II cukrzycy, który stanowi 

większość przypadków zaburzone jest 

działanie insuliny, tzw. Insulinooporność, 

a także jej wydzielanie. Osoby te są leczo-

ne dietą i lekami doustnymi, a na pew-

nym etapie choroby zwykle będą wyma-

gały leczenia insuliną.

HIPERGLIKEMIA, czyli przecukrzenie 

jest to stan, w którym stężenie glukozy 

przekracza prawidłowe wartości. Cukrzy-

ca jest chorobą, której hiperglikemia jest 

charakterystyczną cechą.

Jakie objawy występują podczas hiper-

glikemii?

Są to: wzmożone pragnienie, częste 

oddawanie moczu, utrata masy ciała, 

osłabienie i nadmierna senność.

Przyczyną hiperglikemii u osób 

chorych na cukrzycę może być:                                                               

niewystarczająca dawka insuliny lub leku 

doustnego; zaniechanie leczenia- od-

stawienie insuliny lub leku doustnego, 

błędy w żywieniu, zbyt mała aktywność 

fi zyczna, infekcje, np. zapalenie gardła, 

oskrzeli, zakażenie układu moczowego

 i inne; sytuacje stresowe

Hiperglikemia jest stanem bardzo nie-

korzystnym dla organizmu. Utrzymywa-

nie się podwyższonego stężenia gluko-

zy we krwi może prowadzić do ostrych 

i przewlekłych powikłań cukrzycy.

Ostrym powikłaniem hiperglikemii, 

które może rozwinąć się w ciągu kilku dni 

jest kwasica ketonowa.

Objawy: bóle brzucha, nudności, wy-

mioty, stężenie glukozy we krwi > 250 

mg %

Kwasica jest stanem zagrożenia życia 

wymagającym leczenia szpitalnego.

Przewlekłe powikłania hiperglike-

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

mii rozwijają się na przestrzeni kilku lat. 

Obejmują uszkodzenia naczyń krwio-

nośnych i nerwów, mogą doprowadzić 

do zaburzeń widzenia, czucia, uszkodze-

nia nerek, rozwoju chorób układu krąże-

nia- udar mózgu, zawał serca i inne.

Hipoglikemia, czyli niedocukrzenie to 

stan, w którym stężenie glukozy we krwi 

spada poniżej normy Niedocukrzenie 

rozpoznaje się przy obniżeniu glukozy 

poniżej 55mg/dl(norma ustalona przez 

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne)

Charakterystyczne objawy niedocu-

krzenia: zaburzenia widzenia, wzmożona 

potliwość, drżenie rąk i nóg, silne uczu-

cie głodu, kołatanie serca, bóle i zawroty 

głowy, zaburzenia koncentracji, senność 

i utrata przytomności

Przyczyny hipoglikemii: zbyt duża daw-

ka insuliny lub leku doustnego; błędy 

w żywieniu: pominięcie posiłku, zbyt 

mały posiłek, za długa przerwa między 

posiłkami, zwiększony odstęp między 

przyjęciem insuliny a posiłkiem; długo-

trwały i intensywny wysiłek fi zyczny; spo-

życie alkoholu

Jak pomóc osobie chorej na cukrzycę 

w przypadku wystąpienia hipoglikemii?

W przypadku łagodniejszych objawów 

niedocukrzenia kontrolujemy poziom gli-

kemii. Jeśli nie mamy takich możliwości 

należy podać choremu 10-20 g glukozy 

lub 2-4 kostki cukru lub ½-1 szklanki soku 

owocowego i odczekać 10-15 minut, jeśli 

nie ma poprawy powtarzamy czynności. 

Po ustąpieniu niepokojących objawów 

należy zjeść posiłek zawierający węglo-

wodany złożone np. kanapkę.

Jeśli samopoczucie chorego nie po-

prawia się lub powyższe czynności nie są 

możliwe do wykonania  (nie podajemy 

płynów i kostek cukru osobie sennej 

lub nieprzytomnej) natychmiast wzy-

wamy pomoc medyczną.

Cukrzyca jest chorobą, która ma 

wpływ na całe życie chorego. Początki 

mogą być trudne, a reakcja na diagnozę 

może wywołać lęk, szok, stres a nawet 

poczucie winy. Pacjenci często wypierają 

fakt choroby ze świadomości, niechętnie 

podejmują zalecaną terapię. W miarę za-

poznawania się z cukrzycą zmieniają na-

stawienie i przyzwyczajają się do nowych 

obowiązków. Jak sobie radzić z cukrzycą? 

Zapraszam do przeczytania drugiej 

części artykułu na ten temat w kolejnym 

wydaniu Gazety Mosińsko-Puszczykow-

skiej.

Joanna Faleńska 

Pielęgniarka środowiskowa

Tel. 721 689 702

Paraliż
na mosińskiej poczcie

Otrzymaliśmy informacje od mieszkańców Krajkowa i Baranówka, że w po-

łowie grudnia nie miał kto dostarczyć im listów, bo nie dojeżdżał do tych 

wsi listonosz. Tymczasem polecone, ważne listy, zalegały na mosińskiej poczcie, 

a ich przesyłanie było zawieszone. Kierowniczka obiecała mieszkańcom poprawę 

tej sytuacji i sama rozwozi pocztę. O wytłumaczenie bałaganu z listami w gminie 

poprosiliśmy Pocztę Polską. 

„Przyczyną zakłóceń w terminowym doręczaniu było wystąpienie niespodzie-

wanej absencji chorobowej" - odpisała nam Agnieszka Kurek z biura prasowego 

Poczty Polskiej i dodała, że urząd pocztowy w Mosinie cały czas szuka listonosza 

na zastępstwo: „W związku z trwającym procesem rekrutacji, wszystkich zaintere-

sowanych pracą na stanowisku listonosza zapraszamy do kontaktu z naczelnikiem 

placówki w Mosinie".                                                                                                                      (jb)
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W połowie stycznia w redakcji Gaze-

ty Mosińsko – Puszczykowskiej odbę-

dzie się indywidualna wystawa prac 

Sylwii Taciak.

SYLWIA TACIAK – ur. 25.03.1980 r. w 

Poznaniu, mieszka w Rogalinku, 

gdzie od kilku lat zajmuje się malarstwem 

i ikonopisaniem w pracowni artystycznej 

pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół 

Dębów Rogalińskich. Jej opiekunem w 

pracy twórczej jest Lucyna Smok - artyst-

ka, założycielka pracowni.

Preferowaną techniką Sylwii jest ma-

lowanie na desce akrylami – niezależnie 

od tego czy jest to malarstwo całkowicie 

świeckie, czy na poły sakralne. Tworząc 

Tworzy w swoim

charakterystycznym stylu

ulubione przez siebie ikony, starannie na-

nosi wybrane kolory zgodnie z tradycyj-

ną techniką tworzenia ikon, jednak dzięki 

jej specyfi cznemu podejściu i niepowta-

rzalnej interpretacji, jest ona oryginal-

nym twórcą, który przetwarza przez swo-

ją świadomość tematy biblijne w swoim 

charakterystycznym stylu. Obrysowane 

liniami nieco zdeformowane fi gury świę-

tych bywają niepokojące w swym wy-

razie, co nie przeszkadza im emanować 

zawsze „KOLOROWYM ŚWIATŁEM” - zgod-

nie z tytułem nadanym przez nią wszyst-

kim dotychczasowym indywidualnym 

wystawom. W ostatnim czasie artystka 

poświęciła się również tworzeniu pejzaży 

miejskich z krajów całego świata, zain-

spirowana i zafascynowana fotografi ami 

z kolorowych albumów. Cykl nowych 

prac nazwała „PARYŻ - LONDYN – NOWY 

JORK – POZNAŃ” i ma zamiar go zapre-

zentować zarówno w galeriach pol-

skich, jak i zagranicznych, dzięki czemu 

może będzie mogła odwiedzić osobiście 

wszystkie miasta z tytułu.

Sylwia ma swoją stałą ekspozycję w 

rogalinkowskiej pracowni, uczestniczyła 

wielokrotnie w wystawach zbiorowych, 

w Galerii Miejskiej w Mosinie i w Mosiń-

skim Ośrodku Kultury. W 2012 r. artystka 

zaprezentowała indywidualną wystawę 

swoich ikon w Galerii Tak w Poznaniu. 

Znaczącym wydarzeniem dla Sylwii było 

zaprezentowanie w 2013 r. przekroju 

prac podczas Nocy Muzeów w Muzeum 

Etnografi cznym w Poznaniu. W tym sa-

mym roku Sylwia miała również wystawę 

w Galerii przy Muzeum Arkadego Fiedle-

ra w Puszczykowie, a w 2014 r. została 

zaproszona do Stęszewskiego Ośrodka 

Kultury. Jej dzieła znajdują się w stałych 

zbiorach Muzeum Etnografi cznego w Po-

znaniu oraz Muzeum Górków w Szamo-

tułach, jak również w wielu prywatnych 

kolekcjach w kraju i zagranicą. 

Uhonorowana wyróżnieniem w Wiel-

kopolskim Przeglądzie Twórczości Pla-

stycznej Osób Niepełnosprawnych „Inny 

Świat Jest Tu”, w 2015 r. została laureatką 

stypendium Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, 

dzięki któremu już niedługo będzie moż-

na podziwiać prace Sylwii w wydaniu 

książkowym.

Zachęcamy do polubienia strony face-

bookowej Sylwii: https://www.facebook.

com/sylwiataciak/

                                                                                   A.M.
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Nie tak dawno na łamach GMP opu-

blikowaliśmy informację o tym, że 

mieszkanka Baranówka została zaproszona 

przez minister Małgorzatę Omilanowską do 

Rady Organizacji Pozarządowych przy Mini-

sterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go (MKIDN).

Umówiliśmy się na spotkanie z Dorotą 

Lisiak, aby dowiedzieć się czegoś więcej na 

ten temat. Zadaliśmy naszej rozmówczyni 

kilka pytań, na które uzyskaliśmy wyczerpu-

jące odpowiedzi. Oto relacja ze spotkania.

GMP: – Pani Doroto, wiele osób nie ma 

pojęcia, co to jest Rada Organizacji Po-

zarządowych przy MKIDN, proszę opo-

wiedzieć, czym ona jest i jak to się stało, 

że Państwo w niej się znaleźliście?

Dorota Lisiak: – Rada Organizacji jest 

ciałem powoływanym na drodze bez-

pośredniej nominacji. Stanowi duże 

wyróżnienie dla osoby, ale i organizacji 

aplikującej. Zaproponowaliśmy naszą kan-

dydaturę w procesie rekrutacyjnym, któ-

ra ku dużemu zaskoczeniu została przez 

minister Małgorzatę Omilanowską zaak-

ceptowana. Dzięki temu mogę współpra-

cować z Markiem Hojdą, pisarzem Bogda-

nem Baranem, czy Anną Ochman. Pozwolę 

sobie dla ułatwienia podać cytat ze strony 

Ministerstwa nakreślający główne zasady i 

zadania Rady. Są to 

1. „przedstawianie propozycji i opinii 

w zakresie kierunków i form współpracy 

Ministra z organizacjami pozarządowymi w 

sektorze kultury oraz wypracowywanie re-

komendacji w zakresie swojej działalności;

2. prezentowanie opinii w zakresie mo-

deli wspierania i rozwoju potencjału kul-

turowego oraz kreatywnego w Polsce, 

w tym wykorzystywania funduszy budże-

towych i funduszy europejskich w sekto-

rze kultury, a także w zakresie wspierania 

rozwoju kapitału społecznego;

3. wyrażanie opinii o projektach aktów 

prawnych ważnych dla organizacji poza-

rządowych działających w sektorze kultu-

ry;

4. zbieranie, analizowanie i przedsta-

wianie Ministrowi informacji na temat 

ważnych dla organizacji pozarządowych 

zjawisk, inicjatyw i procesów w sektorze 

kultury”.

- Powinniśmy wiedzieć, że znamienita 

cześć artystów zrzeszona jest w większych 

lub mniejszych strukturach o charakterze 

organizacji pozarządowych. Zarówno mu-

zycy, plastycy, aktorzy, tancerze, ludzie 

świata kultury, których nie sposób wszyst-

kich teraz wymienić są twórcami, ale i 

dużą grupą benefi cjentów trzeciego sek-

tora, (czyli pozarządowego).To był powód 

do powołania ciała doradczego takiego 

jak Rada Organizacji Pozarządowych przy 

MKIDN. Stało się to za rządów ministra 

Bogdana Zdrojewskiego na mocy zarzą-

dzenia z dnia 16 października 2012 r. Ka-

dencja członków Rady trwa 4 lata, czyli w 

naszym przypadku do 2019 roku. W gronie 

18 organizacji jest sześciu przedstawicieli 

dużych organizacji o zasięgu ogólnopol-

skim, sześciu reprezentantów środowisk 

twórczych oraz sześciu z ramienia lokal-

nych NGO (ang. skrót oznaczający organi-

zacje pozarządowe), do których kwalifi ku-

je się Grupa Inicjatywna Baranówko. Skład 

Rady dopełniają dwaj przedstawiciele mi-

nistra kultury.

– Jak wygląda praca w Radzie, w któ-

rej Pani zasiada?

– W ramach Rady analizujemy pro-

blemy środowisk kulturalnych, których 

w Polsce jest mnóstwo. Wyciągnięte wnio-

ski, czyli proponowane poprawki staramy 

się wcielić w życie w postaci stosownych 

rekomendacji opracowywanych dla mini-

stra. Minister musi odnieść się do każdego 

pisma i rekomendacji, w którym zakładana 

jest również możliwość i sposób jej reali-

zacji. Rada sama w sobie ma charakter za-

mknięty. Istnieje jednak możliwość, z któ-

rej korzystamy, zapraszania konkretnych 

gości związanych bezpośrednio z danym 

problemem. Jeśli oczywiście zaistnieje 

taka potrzeba. Są to zarówno przedstawi-

cielstwa eksperckie jak i międzyresortowe. 

Na dzień dzisiejszy tematów ważnych do 

omówienia jest ponad 30. Aby przyjrzeć 

się  danemu zagadnieniu szczegółowiej 

pracujemy w zespołach roboczych. Zespół 

roboczy analizuje i „obłaskawia” problem. 

Przeważnie są to „stosy” dokumentów z 

konkretnymi diagnozami wypracowany-

mi przez najróżniejsze instytucje czy pod-

mioty.

– Jakie są problemy świata kultury?

– Do najważniejszych należą z pew-

nością świadczenia emerytalne. Rodzaj 

umów na podstawie, których zatrudnia 

się artystów zrodził patologiczną sytuację 

z przykrymi dla twórców konsekwencjami. 

Czy wiecie Państwo, że najlepiej zdefi nio-

waną grupą są w tym temacie tancerze? 

Pozostałe kategorie zawodowe niestety 

nie miały tyle szczęścia. Kolejny to pra-

wo autorskie, o które to obecnie toczy się 

w Radzie batalia. Dla przykładu: zawarty 

w rozporządzeniu ministra wykaz nośni-

ków nie zawiera nowoczesnych urządzeń 

służących do kopiowania utworów, takich 

jak powszechnie używane obecnie tablety 

i smartfony. Nie ma żadnych wątpliwości, 

iż tablet i smartfon są urządzeniami wie-

lofunkcyjnymi, które umożliwiają zapis 

i przechowywanie treści objętych prawem 

autorskim obok innych swoich funkcji 

wykorzystywanych przez konsumentów. 

W tym miejscu nie chodzi tylko o dokona-

nie aktualizacji wykazu urządzeń i nośni-

ków objętych opłatami przez dostosowanie 

go do rozwoju technologicznego i nowo-

czesnych sposobów masowego kopiowa-

nia utworów, ale również o wypracowanie 

metody rekompensat należnych artystom 

z tego tytułu. To spotyka się ze znacznym 

oporem ze strony środowisk producentów 

oraz eksporterów urządzeń. W fi nale znaj-

duje się pytanie, jak przeprowadzić dobrą 

zmianę, aby nie narazić na zbytnie koszty 

kieszeni zwykłego odbiorcy, bo producent 

może podnieść cenę takiego urządzenia.

Kolejnym elementem jest dostosowanie 

sztuki do samego odbiorcy. Taki problem 

weryfi kuje np. zespół roboczy ds. likwida-

cji barier w dostępie osób niepełnospraw-

nych do kultury. 

Zajmujemy się również analizą Narodo-

wego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

w Polsce, opiniujemy współpracę Minister-

stwa z samorządami, kwestię zabytków, 

mecenatów, mediów i wolnego czasu ante-

nowego, OPP (Organizacji Pożytku Publicz-

nego)dla środowisk kultury i związanych 

z tym projektów zwolnień, dokumentami 

wypracowanymi przez OFOP (Ogólnopolską 

Tu się nie marnuje czasu na czcze gadanie
Rozmowa z Dorotą Lisiak, prezesem Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko, członkinią Rady 

Organizacji Pozarządowych przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(dokończenie na str. 23)
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Chcecie bajki? Oto bajka:

Była sobie Pchła Szachrajka.

Niesłychana rzecz po prostu,

By ktoś tak marnego wzrostu

I nędznego pchlego rodu

Mógł wyczyniać bez powodu 

Takie psoty i gałgaństwa, 

Jak pchła owa, proszę państwa…

(Jan Brzechwa) 

To, co wydarzyło się w Mosińskim Ośrodku Kultury 11 grudnia najlepiej 

oddają świetne reportaże Anny Gratkowskiej i „Mola Książkowego”, a tak-

że wypowiedzi Zofi i Staniszewskiej oraz Krystyny Przynogi. Nie komentu-

jemy, serdecznie gratulujemy i życzymy wielkich sukcesów.

Pchła Szachrajka podbiła
serca widzów

Piątkowy wieczór mogłam spędzić w domu, zastanawiając 

się, co przygotować na Święta i jak znaleźć czas, by to zro-

bić. Tymczasem znalazłam się w gronie 230 szczęśliwców, który-

mi śmiało można nazwać publiczność premierowego spektaklu 

teatru amatorskiego Skryptorium w Mosinie.

Grupa teatralna wystawiła „Pchłę Szachrajkę” według Jana 

Brzechwy w reżyserii Danuty Nowak-Połczyńskiej.

Opłacało się przyjechać wcześniej, by zająć dobre miejsca. 

Sala Reprezentacyjna Mosińskiego Ośrodka Kultury szybko za-

pełniła się gośćmi. Nic dziwnego, był to szczególny wieczór – po 

raz pierwszy po ponad sześćdziesięcioletniej przerwie scena w 

Mosińskim Ośrodku Kultury znów stała się sceną teatru amator-

skiego. O 19.00 zgasły światła i stało się – zostałam wciągnięta w 

wir przygód tytułowej Pchły.

Już w pierwszych chwilach od pojawienia się na scenie głów-

nej bohaterki wszystko było jasne. Obsadzona w roli głównej Jo-

lanta Ossowska okazała się stworzona do tej roli. Ton głosu, mi-

mika, gestykulacja – jednym słowem całokształt gry aktorskiej 

sprawił, że Pchła Szachrajka była doskonała. Ale nie ustępowali 

jej pozostali aktorzy wcielający się w role Warszawianek, Żuka, 

Panny Kiki czy Słonia Jombo. Świetne kreacje i szybkie zwroty 

akcji sprawiły, że publiczność bawiła się doskonale, czego do-

wodziły częste salwy śmiechu. Atmosferę dodatkowo podgrze-

wał fakt, że na scenie podziwialiśmy nie tylko aktorów, ale prze-

cież naszych znajomych, sąsiadów, kolegów z pracy czy nawet 

członków rodziny. Takich wrażeń nie zapewni nam żaden inny 

teatr na świecie. Na słowa uznania zasługują nie tylko ci, któ-

rzy występowali na scenie, ale też osoby, które pracowały nad 

scenografi ą, oprawą muzyczną czy oświetleniem. Spektakl był 

dopracowany w każdym calu.

I tu właśnie przychodzi mi na myśl, że określenie „teatr ama-

torski” jest trochę krzywdzące. Pozwala nam traktować sprawę 

z przymrużeniem oka, jest taką „furtką” na wypadek, gdyby coś 

poszło nie tak. Ale co, jeśli wszystko uda się wspaniale?

Teatr amatorski w Mosinie zapoczątkowany został w paździer-

niku 2013 dzięki Joannie Kaczmarek. Po dwóch latach regular-

nych spotkań, prób i nauki członkowie grupy zafundowali nam 

świetną rozrywkę. Myślę, że istotę działania Skryptorium w stu 

procentach oddają słowa Zosi Staniszewskiej, która na początku 

działania grupy teatralnej mówiła: „Najważniejszymi korzyścia-

mi płynącymi z  warsztatów teatralnych jest rozbudzenie wy-

obraźni twórczej, pozbycie się tremy i pokonanie nieśmiałości, 

zyskanie większej świadomości ciała i oczywiście doskonała za-

bawa.” Tej ostatniej na pewno w piątkowy wieczór nie zabrakło.

Czekam z niecierpliwością na dalsze efekty spotkań „ludzi nie 

związanych zawodowo ze sceną, zwyczajnych, którym zamarzy-

ły się rzeczy niezwykłe.”

Anna Gratkowska

Tak moglibyśmy zacząć rymowaną opowieść o tym, co się 

wydarzyło 11 grudnia 2015 roku. Tego dnia miała miej-

sce premiera pierwszego przedstawienia teatru amatorskiego 

„Skryptorium”. Teatr powstał niedawno przy Mosińskiej Bibliote-

ce Publicznej i Mosińskim Ośrodku Kultury. Wystawiano „Pchłę 

Szachrajkę” według bajki Jana Brzechwy. Reżyserowała Danuta 

Nowak-Połczyńska, obsada przedstawienia była następująca: 

Narrator 1 – Joanna Kaczmarek, Narrator 2 – Karolina Talarczyk 

- Wieczorek, Pchła Szachrajka – Jolanta Ossowska, Słoń Jombo – 

Michał Staniszewski, Warszawianki – Eleonora Talarczyk, Dorota 

Antkowiak, Hanna Pawliczak, Aleksandra Pruchniewska, Kamila 

Grzelczak, Maszynista – Marcin, Sędzia – Piotr Demuth, Panna 

Kika – Zofi a Staniszewska. Inspicjentem była Joanna Niemczew-

ska, za światło i dźwięk odpowiadał Piotr Demuth.

Z chwilą, gdy na scenie podnosiła się kurtyna, wśród widow-

ni zgromadzonej na premierze, panował nastrój oczekiwania i 

przekonania, że wszyscy zostali zaproszeni na przedświąteczny 

występ szkolny. Jednak, gdy wybrzmiał „dżingiel” w/w trupy 

teatralnej, którym jest zgrzyt klucza w nienaoliwionym zam-

ku starych i zardzewiałych w zawiasach drzwi, zapowiadający 

otwarcie wrót do świata teatru w Mosinie, szybko się okazało, 

że to nie szkolna akademia, a teatru naszego „alchemia”. Przez 

całe 75 minut trwania sztuki z widowni odzywały się gromkie 

salwy śmiechu przeplatane oklaskami, a w fi nale ostatniej sceny 

zgotowano aktorom i organizatorom owacje na stojąco. Gdzie-

niegdzie wśród publiczności można było nawet dostrzec błysk 

Była sobie mieścina o wdzięcznej nazwie Mosina,

I nadszedł grudnia jedenasty z godziną około dziewiętnastej...
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płynącej spod powiek łzy wzruszenia, ocieranej ukradkiem, bo 

niektórzy goście wśród osób stojących na scenie odnaleźli swo-

ich najbliższych, współpracowników, wychowanków, kolegów i 

nie spodziewali się oni, że to ich znajomi pozwolą im na spo-

tkanie ze sztuką teatralną właśnie tu, w Mosinie, z dala od cen-

trów kulturowych wielkich miast. Wszyscy uczestnicy tego wy-

darzenia, wraz z przedstawicielami Gminy Mosina, Mosińskiego 

Ośrodka Kultury i Mosińskiej Biblioteki Publicznej, która pomo-

gła zrealizować to przedsięwzięcie z wielką przychylnością i za-

angażowaniem, wyrazili nadzieję na następne przedstawienia. 

I rzeczywiście, już wkrótce, 15 stycznia 2016 roku odbędzie się 

kolejne wystawienie „Pchły Szachrajki” z udziałem w/w aktorów 

i w oprawie przygotowanej przez tych samych organizatorów. 

Czekamy z niecierpliwością na kolejne odsłony, nie tylko bajki 

Brzechwy, ale innych, nowych sztuk i form, w których będziemy 

mogli oglądać zespół teatru „Skryptorium”.

Mól Książkowy

Dla nas były to wielkie emocje, prawie nikt z nas nie miał 

doświadczenia scenicznego. Bardzo długo przygoto-

wywaliśmy się do premiery, włożyliśmy w spektakl mnó-

stwo czasu i energii, i nie byliśmy do końca pewni efektu. Na 

szczęście publiczność mieliśmy wspaniałą, której żywiołowa 

reakcja, śmiechy i oklaski, bardzo pomogły nam przełamać 

tremę. Teatr amatorski Skryptorium gromadzi ludzi nie zwią-

zanych ze sceną, zwyczajnych, którym zamarzyły się rzeczy 

niezwykłe...                                                                  Zofi a Staniszewska

Tak jak mówiłam po premierze, teatr narodził się przy-

padkowo. Było Narodowe Czytanie Fredry. Zwykle 

opieramy się na zaprzyjaźnionym gronie, ale też dajemy 

informację, apel do wszystkich. Zachęcając do wspólnego 

czytania "Ślubów panieńskich" specjalnie nie liczyłyśmy na 

odzew. I słusznie, bo zgłosiła się tylko jedna osoba: młoda, 

skromna, o ciekawej barwie głosu, która po kilku dniach 

przyszła do mnie ponownie z propozycją założenia przy bi-

bliotece amatorskiego teatru. Czytając Fredrę, przypomniała 

sobie jak to jeszcze w szkole w Grzybnie grała w szkolnym 

teatrze amatorskim. Narodziny mosińskiego teatru zawdzię-

czamy Joannie Kaczmarek Pierwsze spotkania grupy pro-

wadziła właśnie Joasia. Zespół zaczął szukać specjalisty od 

emisji głosu. Wybór padł na Danutę Nowak-Połczyńską, która 

wniosła doświadczenie i decyzją zespołu została reżyserem. 

Oczywiście ciężko by się pracowało bez udziału Mosińskiego 

Ośrodka Kultury, który również przyjął patronat nad powsta-

łą grupą teatralną.

Krystyna Przynoga

Fot. Tomasz Gratkowski
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Dzień wspomnienia św. Cecylii 

w Kościele powszechnym w naszej 

mosińskiej parafi i od wielu już lat łączy 

się z koncertem rodzimego chóru pod jej 

wezwaniem. Nie inaczej było też w tym 

roku z tym wyjątkiem tego, że był to 

KONCERT JUBILEUSZOWY Z OKAZJI 

110 –LECIA PRACY ARTYSTYCZNEJ. Wiel-

ka czcionka, gdyż wielka to okazja i radość! 

Dostojność i wielkość tej liczby odczuwało 

się w chórze już od dawna. Zaskutkowało 

to wzmożoną pracą podczas prób, podczas 

warsztatów, a także indywidualnym trenin-

giem emisyjnym w domach. Można próbo-

wać zmierzyć (o ile wartości takie w ogóle 

są mierzalne) ilość drukowanych stron 

tekstów, zaznaczanych, kolorowo lub nie, 

w istotnych do śpiewania miejscach, aby 

czujnie zapamiętać jak zaśpiewać, układa-

nych, przekładanych w teczkach, czy wresz-

cie odkładanych, bo już gotowych, albo 

pozostawionych z żalem na później. Każ-

dy nowy tekst budził radość, nadzieję, ale 

i obawy, z czasem przecież rozwiewane, gdy 

jeden drugiego podtrzymywał na duchu, 

wspierał. Tworzyła się wspólnota śpiewu

Powrót co jakiś czas do znanych od 

dawna utworów wymagał nowego na nie 

spojrzenia, opracowania, obśpiewania, 

czemu także towarzyszyła radość, radość 

ciągłości tradycji. W sobotę, w przed-

dzień wspomnienia św. Cecylii:   21 listo-

pada 2015 roku o godz. 17.15 w kościele 

parafi alnym p.w. św. Mikołaja rozpoczął 

się koncert. Przy mównicy najpierw sta-

nęła Agnieszka Wolarczak, autorka wpro-

wadzenia słownego. Rozpoczęła witając 

wszystkich zgromadzonych, zaproszo-

nych gości, a także sympatyków chóru, 

przedstawiając skrótowo i poetycko zada-

nia śpiewu kościelnego, gdy tymczasem 

śpiewacy zajmowali miejsca na środku 

prezbiterium, ustawiając się bezszelest-

nie w trzech rzędach. I tak oto Mosiński 

Chór Kościelny p.w. św. Cecylii pod dyrek-

cją Leszka Marciniaka rozpoczął koncert. 

        Agnieszka Wolarczak zapowiadała po 

trzy kolejne utwory prezentując ich ge-

nezę   powstania, aby następnie słucha-

cze mogli   przenieść się w świat dźwię-

ków. Chór wykonał dziesięć utworów 

w kolejności: „Locus iste’ Antona Bruckne-

ra, „Parce Domine” Feliksa Nowowiejskie-

go, „O Cruz Ave” Rihardsa Dubry, „Otcze 

Nasz” Nikolai Kedrova,   „Kołysanka” Jana 

Maklakiewicza, „Amazing grace” Johna 

Newtona, „Nabucco” Giuseppe Verdiego, 

„Nella Fantasia” Ennio Morricone’a, „Santa 

Lucia” Teodoro Cottrau’a  i „Szła dziewecz-

ka’ w opr. Antoniego Grefa. 

Przy organach zasiadł Janusz Mielnicki, 

który wykonanie pierwszych utworów 

zasilił tenorowym głosem. Wzruszenie na 

twarzach słuchaczy i owacje (na stojąco) 

spowodowały bis: „Alleluja” Andrewa Mil-

lera. 

Tego jubileuszowego wieczoru można 

było usłyszeć jeszcze śpiew chóru pod-

czas modlitwy eucharystycznej (uroczy-

stość Chrystusa Króla), na którą wszyscy 

obecni zostali zaproszeni. Agnieszka 

Wolarczak dziękując wszystkim za udział 

w koncercie złożyła także szczególne po-

dziękowanie fundatorkom nowych stro-

jów, w których chór zaprezentował się po 

raz pierwszy: pani Marii Kosz i pani Kry-

stynie Wielgosz, właścicielkom fi rmy „Kre-

acja”. Po koncercie Jubileuszowym i Mszy 

świętej odbyła się jeszcze część ofi cjalna 

i mniej ofi cjalna przy kawie i herbacie, 

którą obecnością swoją zaszczycili m. in.: 

Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Jerzy 

Ryś, przewodnicząca Rady Miejskiej Mał-

gorzata Kaptur, zastępca przewodniczą-

cego Mosińskiego Ośrodka Kultury Alicja 

Adamska i oczywiście ksiądz proboszcz 

Edward Majka.  

W tej części nastąpiły też serdeczne i za-

służone podziękowania.  Burmistrz Jerzy 

Ryś i przewodnicząca Rady Małgorzata 

Kaptur   wręczyli Nagrodę Burmistrza dy-

rygentowi Leszkowi Marciniakowi, chó-

rzystom: Jolancie Kowalskiej, Ewie Bąkow-

skiej, Jackowi Bąkowskiemu, podkreślając 

ze wzruszeniem zasługi chóru dla uboga-

cenia życia kulturalnego gminy. 

OTWARTE SERCA

Jubileuszowy Koncert Mosińskiego
Chóru Kościelnego im. Św. Cecylii
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Prezes chóru Bronisława Dawidziuk   

również przygotowała niespodzian-

ki: medale za 40 lat śpiewu w chórze wrę-

czył Jolancie Kowalskiej, Ewie Bąkowskiej 

i Jackowi Bąkowskiemu sam ks. kanonik 

Edward Majka, następnie nagrody za 

wieloletnią i intensywną pracę w chórze 

otrzymali: Lucyna Augustyniak, Barbara 

Piłat, Janina Jóźwiak, Katarzyna Bąkow-

ska, Maciej Rynkowski i Zdzisław Ellmann. 

Wyróżnione zostały też dwie młode 

chórzystki: Joanna Kossakowska i Natalia 

Rynkowska, które w tym roku obchodziły 

rocznicę osiemnastu lat śpiewu w chó-

rze, zaczynały bowiem   będąc dziećmi. 

Otrzymały płytę z nagraniami wybra-

nych utworów z 10-lecia pracy chóru. 

Takie same pamiątkowe płyty otrzyma-

li przyjaciele i sympatycy chóru, m.in: 

burmistrz J. Ryś, przewodnicząca Rady 

M. Kaptur, ksiądz proboszcz Edward Maj-

ka, były wieloletni dyrygent Janusz Wal-

czak, dyrektor MOK Marek Dudek, z-ca 

Alicja Adamska, fi rma „Kreacja”. 

Nadszedł także czas na wymienienie 

nadawców Listów Gratulacyjnych dla Ju-

bilata: od władz Miasta, od władz Mosiń-

skiego Ośrodka Kultury,   od byłego dy-

rygenta Jana Sołtysiaka, od radnej Rady 

Miejskiej Jolanty Szymczak, od księdza 

kanonika Edwarda Majki, od księdza ka-

nonika Bolesława Krysia, od prof. Krystyny 

Maćkowiak-Domańskiej, od pro. nadzw. 

dr hab. med. Aleksandra Barinow-Woje-

wódzkiego, od Zofi i Springer, od fi rmy 

„Kreacja”, od Klubu Bab Wspaniałych. 

Równie serdeczną niespodzianką były 

życzenia od Zarządu i chórzystów Czem-

pińskiego Towarzystwa Śpiewaczego 

„Harfa”, którzy także osobiście z wielkim 

bukietem zjechali złożyć gratulacje. Po-

dziękowania składali następnie indywi-

dualnie obecni i zacni ludzie, m.in: sama 

Agnieszka Wolarczak, Janusz Walczak, 

rzeźbiarz Roman Czeski z żoną, Jacek Ro-

galka, który także wszystko  nagrywał, Ja-

cek Matuszak i Barbara Matuszak, którzy    

uroczystość fotografowali.  

Potem jeszcze były długie rozmowy 

i wspomnienia… Kolejny etap jubile-

uszowy zamknięty. Wytrwała praca przy-

nosi owoce. Jednak, kto stoi w miejscu 

oglądając się za siebie –cofa się. To, co 

nie wychodzi,   należy poprawić, więc 

chór jak zwykle odbywa intensywne pró-

by (w piątki o 19.00)… Płyta z utworami 

z minionych dziesięciu lat śpiewania roz-

dana, więc czas nagrać nową. Zamiar ten 

jest kosztowny, po koncercie więc pani 

Agnieszka kwestowała na ten cel. Za 

otwarte portfele i serca mosińskich para-

fi an śpiewacy składają serdeczne  podzię-

kowanie.                                  Jolanta Kapelska

   Fot. Barbara Kramek-Matuszak
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Wigilia z ojcem Piotrem w Oborach
Reportaż wypełniony świąteczną mo-

dlitwą napisaliśmy dla tych, którzy nie 

mogli być z nami i prosili o wstawiennic-

two. No i trochę też dla samych siebie. 

Czytelnikowi, który nie ma z Bogiem 

bliskich relacji niektóre rzeczy mogą się 

wydać dziwne i niezrozumiałe. Ale już 

od XVI wieku w Oborach dzieją się rze-

czy „dziwne i niezrozumiałe”. Wierzący 

nazywają je cudami. Pątnicy odzyskują 

tu zdrowie fi zyczne i duchowe, zasy-

piają w Duchu Świętym i przeżywają 

sytuacje, które trudno opisać ludzkim 

językiem. Nieuleczalnie chorzy wracają 

do zdrowia, czego medycyna nie potra-

fi  wytłumaczyć. 

Ale wiara nie byłaby wiarą, gdyby 

wszystko można było wyjaśnić… 

Jest godzina piąta rano, 13 grudnia 

2015 roku. Jedziemy do sanktuarium 

Matki Bożej Bolesnej w Oborach. To ko-

lejny wyjazd od początku do końca zor-

ganizowany przez Bożenę Michalak z 

Mosiny. Grupa liczy 58 osób, większość 

to stali bywalcy i wielbiciele tego świę-

tego miejsca, ale i są osoby, które jadą 

po raz pierwszy. Rekordzistą jest pan, 

który będzie dzisiaj w Oborach po raz 

dwudziesty drugi. Arek – kierowca, który 

od lat nam towarzyszy na pielgrzymich 

szlakach cieszy się, że może przeżywać z 

nami ten ważny dzień. Dba, aby podróż 

była bezpieczna, by działał mikrofon i 

nie zabrakło gorącej kawy podczas po-

stoju.

Ciemności nocy jeszcze nie ustępu-

ją, autobus kołysze, chce nam się spać. 

Dojeżdżamy do Rogalinka i do akcji 

wkracza Bożena. Rozpoczyna przepięk-

ną, przemyślaną modlitwę. Przeplata 

ją krótkimi rozważaniami i wspólnym 

śpiewem, co stwarza nastrój roratnie-

go poranka…Jak dobrze jest słyszeć w 

ludzkich głosach ten ton radości z wia-

ry…

Aby godnie przeżyć niedzielę w Obo-

rach rozważamy również różaniec do 

siedmiu boleści Matki Bożej (odmawia-

ny w sanktuarium codziennie). I tej mo-

dlitwie Bożena potrafi nadać sens, da-

leki od zwykłego „klepania zdrowasiek”. 

Czujemy się podniesieni na duchu. Zo-

stawiliśmy za sobą wszystkie problemy.

Zazwyczaj po przyjeździe do Obór 

kłaniamy się przed drzwiami świątyni, w 

której trwa Msza św. i idziemy do ogrodu 

na szlak Drogi Krzyżowej. Echo modli-

twy dociera wtedy do murów świątyni 

i klasztoru ojców karmelitów. Kiedyś o. 

Piotr wspomniał, że bardzo wzruszył się 

obserwując nas przez okno z klasztoru. 

Dzisiaj leje deszcz, wieje wiatr i jest to 

niemożliwe, dlatego Bożena decydu-

je, że odprawimy Drogę w herbaciarni. 

Prowadzi modlitwę z zaangażowaniem 

i głębią.

Msza św. w intencji chorych (obec-

nych i nieobecnych) rozpocznie się o 

godz. 11.30. Będzie ciasno w kościele, bo 

oprócz nas przybyły jeszcze dwa autoka-

ry z różnych stron Polski. Intencje – proś-

by zapisane na kartkach o. Piotr złoży na 

ołtarzu. 

I jest jak zawsze: ciepłe, pełne miłości 

słowa kapłana, które dotykają serca i sło-

wa skierowane jakby do każdego z osob-

na (nie wiem jak o. Piotr to robi), modli-

twa o uzdrowienie, błogosławieństwo, 

adoracja Najświętszego Sakramentu, kil-

ka osób osuwa się na podłogę (zaśnięcie 

w Duchu Świętym), z wielu oczu płyną 

łzy. Płacz ludzi jest tutaj tak normalny, że 

nikt nie zwraca na to uwagi.

Potem mamy przerwę na obiad, po 

obiedzie uroczyste przyjęcie szkaple-

O. Piotr dzieli sie opłatkiem z Bożeną M
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Droga Krzyzowa w herbaciarni

rza karmelitańskiego przez przybyłych 

po raz pierwszy. Po koronce do Miło-

sierdzia Bożego o godz. 15 następuje 

obrzęd uzdrowienia chorych przez na-

łożenie rąk kapłana. Tego momentu nie 

można fotografować. Jest wiele zaśnięć 

w Duchu Świętym, ale łaski spływają na 

wszystkich…

Co się wydarzyło dwa tysiące lat 

temu?

Wracamy do herbaciarni. Stoły do Wi-

gilii z o. Piotrem są już przygotowane. 

Witamy go śpiewem.

- Jest to właściwie pierwszy Opła-

tek na terenie sanktuarium, cieszę się, 

że to padło na pielgrzymów z Mosiny 

i że mogę być razem z wami, mówi o. 

Piotr. – Powstańmy. Zanim połamiemy 

się opłatkiem i złożymy sobie życzenia 

posłuchajmy Ewangelii opowiadającej 

o tym, co się wydarzyło dwa tysiące lat 

temu w Betlejem. 

W tym momencie wszyscy zapalamy 

małe świeczki i trzymamy wysoko. Niech 

to światło każdy zawiezie do domu…

O. Piotr: 

- Usłyszeliśmy Dobrą Nowinę o tym, 

że Bóg przyszedł dla nas na świat. Przy-

chodzi także do naszej wspólnoty piel-

grzymiej, do naszych domów. W ten 

wyjątkowy wieczór, zebrani w oborskim 

klasztorze pomódlmy się o potrzebne 

łaski dla was, waszych rodzin, bliskich, 

dla waszego miasta, parafi i, dla całego 

świata. 

Panie Jezu obdarzaj nas miłością, zgo-

dą, jednością, daj nam zdrowie i poma-

gaj w trudnościach. 

Módlmy się za naszych krewnych, 

przyjaciół, sąsiadów, znajomych. Panie 

Jezu błogosław im, obdarzaj łaskami.

Módlmy się za ludzi samotnych cho-

rych, głodnych, nieszczęśliwych. Panie 

Jezu, niech w tę świętą noc zobaczą 

Twoje światło, które umocni ich na-

dzieją.

Módlmy się o pokój na świecie, Panie 

Jezu pojednaj skłóconych, naucz nas 

przebaczać sobie krzywdy. 

Módlmy się za naszych bliskich zmar-

łych, z naszych rodzin, pielgrzymów, 

którzy tutaj jeszcze niedawno przy-

bywali, daj im życie wieczne w Twoim 

domu w niebie, a nam pomóż odczuwać 

ich obecność wśród nas. 

W wymienionych intencjach i także 

tych zapisanych w naszych sercach mó-

dlmy się słowami, których nauczył nas 

Pan Jezus: Ojcze nasz…

Teraz zgodnie z polską, piękną trady-

cją połamiemy się opłatkiem i zwycza-

jem ojców naszych będziemy składać 

sobie życzenia.

Panie ty sam nauczyłeś nas tego, aby 

w znaku przełamania się chlebem dzielić 

się z innymi a zwłaszcza z potrzebujący-

mi miłością, życzliwością i pokojem.

Jeśli kochamy - Bóg niebo otwiera i 

szare dni promienieją 

Siadamy, po chwili wstaje Bożena i 

zwraca się do o. Piotra:

- Kochany Ojcze Piotrze z wielką rado-

ścią i miłością w sercach witamy Cię w 

tej herbaciarni. 

Ale chcemy też słowem mówionym i 

śpiewanym uczcić Maryję naszą obor-

ską, lekarkę chorych. Wiemy, że Maryja 

nas wysłuchuje.

Bożena intonuje: „Była cicha i piękna 

jak wiosna, żyła prosto zwyczajnie jak 

my. Ona Boga na świat nam przyniosła” 

- trzeba było słyszeć ten nasz śpiew do - 

„Matki, która wszystko rozumie”.

- Nadchodzi czas Bożego Narodzenia 

– kontynuuje Bożena - więc moi mili, zo-

stawmy nasze problemy i zastanówmy 

się, czy jest w naszych domach cisza, by 

usłyszeć płacz Bożej Dzieciny? Czy jest w 

nas serce czyste, by Bóg mieszkał w nim 

z radością? Powiedzmy komu trzeba sło-

wo przepraszam. Jeśli kochamy - Bóg 

niebo otwiera i szare dni promienieją. 

Spójrzcie na swój talerz, niech te skrom-

ne tradycyjne dary będą nam zwiastu-

nem wieczoru wigilijnego. 

Życzę, aby nie zabrakło nam chleba – 

jego symbolem jest opłatek, przekazuj-

my tradycję naszym następcom. Spójrz-

my na sianko, na którym leżał mały Jezus 
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w stajni. Na kłos – i tyle niech będzie 

dobrych uczynków naszych dla małe-

go Jezusa, ile ziarna w naszym kłosie. 

Winogrono – symbol wina w Kanie Ga-

lilejskiej na weselu, później symbol krwi 

męczeńskiej. Jabłko - symbol grzechu, 

który depcze nowa Ewa – Maryja, bo z 

Niej rodzi się nowe życie Jezus - wieczne 

życie. Leży też orzech laskowy symbol 

szczęścia i grosz, który niech nam przy-

pomina, że ważne jest bogactwo nie-

bieskie. Na ziemi cieszmy się skromnym 

groszem. 

O. Piotrze życzę Tobie i wszystkim obec-

nym zdrowych, błogosławionych Świąt. 

O. Piotr:

- Moi kochani bardzo dziękuję za te 

piękne słowa, które skierowała do nas 

droga pani Bożena, że tak pięknie przy-

gotowaliście to spotkanie opłatkowe w 

klasztorze, za to też, że podtrzymuje-

cie tradycje polskiego domu związane 

z Wigilią. Bo to jest nasze dziedzictwo 

narodowe, skarb, którym pragniemy się 

dzielić z młodym pokoleniem. Bardzo 

dziękuję pani Bożenie, że tą tradycję kul-

tywujecie i podtrzymujecie. Moi kocha-

ni, bardzo jestem wdzięczny, że zapra-

gnęliście przeżyć Wigilię tutaj i w ciszy 

oborskiego sanktuarium przełamać się 

opłatkiem. Ja ten śnieżnobiały opłatek 

teraz biorę, by wam złożyć życzenia naj-

milsi i życzenia w imieniu wszystkich 

ojców karmelitów, pokornych stróżów 

tego świętego miejsca. Życzę wam dro-

dzy pielgrzymi z Mosiny, wam i waszym 

rodzinom, aby Boża Dziecina, nowo na-

rodzony Zbawiciel ten, który jest nadzie-

ją naszą i źródłem radości pobłogosławił 

każdego z was, by wylał swoje błogosła-

wieństwo na wasze rodziny, wspólnoty 

parafi alne i wasze piękne miasto Mosi-

na. By pobłogosławił chorych w waszych 

domach, pobłogosławił tych, którzy się 

źle mają, wszystkich, którzy czują się sła-

bi, może samotni, może przygniecieni 

trudami życia, brakiem pracy czy innymi 

troskami. Cała nasza nadzieja jest w Nim, 

w tym Dziecięciu, które rodzi się w ubó-

stwie, w betlejemskim żłobie. Ale on jest 

Bogiem wszechmocnym, jest znakiem 

czułej, troskliwej miłości Ojca. Niech Je-

zus zatem, ten który przychodzi do nas 

także przez dar naszego dzisiejszego 

spotkania wyleje na was swoje błogosła-

wieństwo, ogrzeje ciepłem miłości swe-

go serca (trzeba słyszeć ton głosu kapła-

na) dodaje wam odwagi na kolejne dni, 

podtrzymuje nadzieję. Niech napełnia 

pokojem, usuwa wszelkie lęki, wszelkie 

troski, ciemne chmury na drodze wasze-

go życia. Niech Chrystus Pan błogosławi, 

a matka Boża, do której tutaj wiernie 

pielgrzymujecie nich okryje was płasz-

czem swojej czułej opieki. Święty Józef 

niech strzeże was zawsze. Dziękuję, że 

właśnie to sanktuarium spośród tak 

wielu pięknych na polskiej ziemi wybra-

liście. Z całego serca, błogosławionych 

Świąt. Teraz z radością przejdę się, żeby 

przełamać się opłatkiem z każdym z was. 

Dzielimy się opłatkiem i następuje 

moment indywidualnej rozmowy z o. 

Piotrem. 

Pożegnanie

- Dużo twarzy bardzo mocno zapisało 

mi się w pamięci i w sercu, twarzy, które 

tutaj jeżdżą od początku. Dziękuję Pani 

Bożenie za to piękne trwanie przy Matce 

Bożej Bolesnej, będę o was pamiętał na 

pasterce. Zaśpiewajmy jeszcze: Bolesna 

Matko.

Śpiewamy radośnie i z przejęciem.

Modlimy się następnie w intencji zdro-

wia o. Piotra. Żegnamy go śpiewem i 

oklaskami. 

I na koniec słyszymy ważne słowa 

(przychodzi nam na myśl wielowieko-

wa historia uzdrowień związana z fi gurą 

oborskiej Matki Bożej Bolesnej):

- Muszę wam powiedzieć, że także 

poprzez dar naszego spotkania tutaj, 

łamania się opłatkiem, składania życzeń, 

poprzez to miejsce wielkie Boże błogo-

sławieństwo spłynęło na was i na wasze 

rodziny…

B.M. E.B.
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Parzenie kawy to uczta dla zmysłów

ul. Naramowicka 176D Poznań, tel. 61 828 74 87

Wyobrażacie sobie poranek bez fi liżanki aromatycznej 

kawy, która stawia Was na nogi lub spotkania z przyjaciół-

mi bez małej czarnej? 

Nic dziwnego, że kawa zaraz po wodzie jest najczęściej 

spożywanym napojem. Picie kawy stało się naszym stylem 

życia, dlatego też według ekspertów, ekspresy do kawy 

wkrótce będą podstawowym elementem wyposażenia 

każdej kuchni. W pełni automatyczne ekspresy dają nam 

możliwość przygotowania najbardziej wyrafi nowanych 

napojów kawowych od klasycznego espresso po latte 

macchiatto. 

ONE TOUCH – magia jednego przycisku

Obecnie bardzo popularne są wszelkiego rodzaju kawy 

mleczne. Najnowsze ekspresy wyposażone są w funkcję 

ONE TOUCH, dzięki której za pomocą jednego przycisku 

możemy przygotować szeroką gamę pysznych kaw. Wy-

starczy tylko wybrać nasz ulubiony napój i zatwierdzić. 

Regulowana wysokość wylewki pozwala na tworzenie 

doskonałych specjałów, zarówno w małej fi liżance do 

espresso, jak i w szklance do latte macchiato o wysokości 

do 153 mm.

Aby napić się dobrej kawy, nie trzeba wychodzić z domu.  

Dziś domowe ekspresy ciśnieniowe są w stanie przygoto-

wać aromatyczną kawę według profesjonalnych standar-

dów baristycznych.

Więcej informacji na:   www.anirax.com.plwww.anirax.com.pl

ALTERNATYWNE METODY PARZENIA KAWY

Ciekawym sposobem smakowania prawdziwej czarnej 

kawy są coraz bardziej popularne alternatywne metody 

parzenia. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie 

posiadają ekspresu ciśnieniowego, a lubią delektować się 

prawdziwą i smaczną kawą. Mowa tu o urządzeniach typu: 

chemex, dripper, aeropress, french press czy kawiar-

ka. Każdy z nich daje inne rezultaty i w efekcie pozwala 

na uzyskanie zróżnicowanego aromatu, smaku, a nawet 

konsystencji naparu. To świetne urządzenia do szybkiego 

i prostego zaparzenia dobrej kawy zarówno w domu, jak 

i w podróży. Urządzenia te są niedrogie i tym samym mogą 

być idealnym upominkiem na różnego rodzaju okazje. 

Pozostaje nam jeszcze wybór odpowiedniej kawy. Ry-

nek oferuje nam szeroki wachlarz produktów. Pamiętaj-

my jednak, aby wybierać ziarna najwyższej jakości. Dobra 

kawa posiada etykietę z informacją dotyczącą pochodze-

nia, zbioru, obróbki i palenia ziarna. 

Nie kupuj kota w worku, dokonuj zawsze świadomych 

zakupów. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania i dora-

dzimy najlepszy wybór produktów.  

Z nami poznasz perfekcyjny świat kawy.

Z pasji

do kawy



Biedna moja ponad 80-letnia babcia chorująca m.in. na 

serce przeżyła stres i traumę na resztę życia

Witam! Chciałam prosić o ostrzeżenie mieszkańców przed 

dwiema kobietami, które podają się za pracownice Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej i okradają domy. Moja biedna bab-

cia jest jedną z ich ofi ar. Na terenie Mosiny, na ul 25- Stycznia 

grasowały 25 listopada i oświadczały, iż chorym należy się 150 

zł świadczenia, ale mają 200 zł i trzeba wydać 50 zł. W tym czasie 

babcia poszła po 50 zł a jedna z nich podglądała, gdzie są pie-

niądze i później udając, że idzie do auta po pieczątkę ukradła 

prawie 2000 zł oszczędności na węgiel i święta. 

Kobiety przeprowadzają wywiad o stanie zdrowia, legitymu-

ją się legitymacjami, mają dokumentację i są bardzo świadome 

swoich działań. Wiedzą jak podejść starsze osoby, o co pytać i co 

powiedzieć, są bardzo miłe. Policja już zajmuje się tą sprawą, ale 

dodatkowo mieszkańców trzeba ostrzec. Ja osobiście już niko-

go obcego nie wpuszczę do domu. 

Biedna moja ponad 80-letnia babcia chorująca m.in. na serce 

przeżyła stres i traumę na resztę życia.

Personalia do wiadomości Redakcji

Komentarz Policji w Mosinie 

Funkcjonariusze Policji potwierdzają, że otrzymali takie zgło-

szenie. Kradzież miała miejsce 25 listopada, mówi Karolina Mi-

chałowska z komisariatu Policji w Mosinie i dodaje, że do piątku 

nie było więcej podobnych zgłoszeń z gminy. Mimo to policjan-

ci ostrzegają starsze osoby, aby nie wpuszczały do domu ludzi, 

którzy chcą przekazać pieniądze i podają się za pracowników 

opieki społecznej czy innych instytucji, bowiem żadna instytu-

cja nie wysyła swoich pracowników, aby przynosili oni pienią-

dze do mieszkań. 

'(jb)

„Karta Prawdziwej Żywności" zainicjowana przez Mię-

dzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC cie-

szy się ogromnym poparciem Polaków. Odczytana 8 grudnia 

w Warszawie na konferencji zostanie przekazana pani premier 

oraz ministrom: rolnictwa, środowiska i zdrowia. Zawiera ona 

kluczowe postulaty, 

które są ważne dla 

wszystkich Polaków; 

m.in. domagamy się:

„ Z e z w o l e n i a 

małym i średnim 

g o s p o d a r s t w o m 

rodzinnym na sprze-

daż wyhodowanych 

i przetworzonych 

przez siebie w do-

mowych warunkach 

produktów bez ko-

nieczności spełniania nieadekwatnych i niepotrzebnych wymo-

gów weterynaryjnych i higieniczno-sanitarnych, sporządzanych 

dla wielkich przedsiębiorstw przemysłowych."oraz„Zapewnienia 

konsumentom, pragnącym się żywić dobrej jakości naturalnym 

jedzeniem, łatwych 

i dostatecznych 

możliwości na-

bywania takiego 

jedzenia lokalnie. 

W powyższym celu 

- zniesienie ogra-

niczeń kupowania 

od miejscowych 

rolników (dla kon-

sumentów i insty-

tucji) pełnego asortymentu lokalnych produktów żywnościo-

wych przez sklepy, szkoły, restauracje, inne instytucje."

KONIECZNE SĄ NATYCHMIASTOWE ZMIANY! Tysiące małych 

i średnich gospodarstw rodzinnych znajduje się na skraju niewy-

płacalności z powodu narzucania im przez kolejne rządy RP najbar-

dziej niesprawiedliwych i nieodpowiednich przepisów w Europie.

Podczas, gdy supermarkety legalnie sprzedają niezdrowe, po-

zbawione wartości odżywczych, pełne chemii i sprowadzane 

z dalekiego świata artykuły spożywcze, to najwyższej jakości, 

nisko przetworzona, lokalna żywność wytwarzana przez małe 

i średnie gospodarstwa rodzinne ma prawny status "żywno-

ści nielegalnej". Tymczasem przepisy, które mają wejść w życie 

od 1 stycznia 2016 roku sytuacji nie zmieniają.

"Kolejne rządy zmieniają przepisy tak, aby ich nie zmienić, np. 

po ostatnich zmianach 'wielkim hitem i dobrodziejstwem' no-

wego rozporządzenia z dnia 30 września 2015 r. jest możliwość 

s p r ze d a ż y 

siary, ślima-

ków i łow-

nej zwie-

rzyny. Jakie 

jest zapo-

tr zebowa-

nie wśród 

konsumen-

tów na po-

w s z e c h n e 

kupowanie 

siary?! Czy Polacy ślimaków zjadają więcej niż kiełbas i serów?! 

Czy i kiedy nowy rząd odrzuci te absurdy?" - pyta oburzona Jo-

lanta Dal, rolniczka i radna z podkarpackiego.

Karta Prawdziwej Żywności rozpoczyna się pięknymi i moc-

nymi słowami: Kierując się poszanowaniem dla pięknej tradycji 

chłopskich gospodarstw rodzinnych, które wyjątkowo przy-

czyniają się do zachowania bogactwa kulturowego i bioróżno-

rodności upraw na polskiej wsi, a także najlepszych produktów 

żywnościowych dostępnych w Europie, my, niżej podpisani, 

wzywamy Rząd RP do natychmiastowego wprowadzenia w ży-

cie punktów wymienionych w Karcie prawdziwej żywności

TREŚĆ KARTY I PODPISY:

http://icppc.pl/index.php/pl/broniz-zywnosci/671-karta-

prawdziwej-zywnosci.html

KONTAKTY:

Jolanta Dal, tel. 503 559 506

biuro ICPPC:

Jadwiga Łopata tel. 33 8797114, biuro@icppc.pl

Czy Polacy ślimaków zjadają więcej niż kiełbas i serów?

j
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Federację Organizacji Pozarządowych) i ko-

mitety monitorujące, programami dla biblio-

tek, ośrodków kultury przez taniec, muzykę i 

kulturę ludową itp.

– Czy środowisko naszej gminy zyskuje 

na Pani udziale w pracach Rady?

Z pewnością wszyscy członkowie Rady 

wiedzą, gdzie leży Baranówko i gdzie znaj-

duje się Mosina. Zresztą gmina Mosina jest 

dostatecznie słynna poprzez postać Wincen-

tego Różańskiego, ale muszę stwierdzić, że 

wielu mieszkańców wcale nie zna tego poety. 

Nie ukrywam, że Różański „otworzył” mi wie-

le drzwi. Smuci natomiast fakt, iż praktycznie 

jest niewidoczny w miejscu, gdzie powinien 

być traktowany jak wieszcz. Oprócz zabyt-

ków Rogalina jest to nasz skarb kulturowy.

Dodatkowo reprezentuję w Radzie środo-

wiska lokalne. Aktualnie pracuję w zespole 

zajmującym się problematyką lokalną. Obec-

nie opiniujemy oraz konsultujemy i zgłasza-

my poprawki do wszystkich regulaminów 

konkursowych na 2016/2017 rok, zarówno 

ministerialnych jak i operatorów środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego. W żadnym z nich tematyka lokalna nie 

jest niestety dostatecznie akcentowana, dla-

tego przy aktualnych zapisach przegrywają 

one z infrastrukturą na przykład teatrów. Je-

śli uda nam się przeforsować zmiany będę 

dumna, że otworzą się możliwości fi nanso-

wania działań kulturalnych dla mniejszych 

środowisk, również z naszego obszaru. 

– Co Pani daje członkostwo w Radzie Or-

ganizacji Pozarządowych przy Minister-

stwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

– Jak już wspomniałam będę dum-

na z faktu dobrych zmian. Członkostwo 

w Radzie jest stanowiskiem honorowym 

Tu się nie marnuje czasu na czcze gadanie
(dokończenie ze str. 12)

i opiera się o zaangażowanie społeczne. 

Otwartość na środowiska twórcze wzmaga 

zainteresowania problematyką kulturalną. 

Zgłasza się do mnie coraz więcej osób chcą-

cych przemian. Są to zarówno organizacje 

jak i mniejszości narodowe. Rada zaskoczy-

ła mnie jakością współpracy. Wręcz nie pa-

sującą do większości utartych sloganów o 

ministerstwach. Tu się nie marnuje czasu na 

czcze gadanie, nie można pozwolić sobie 

na nieprzygotowanie. Jest niemile widzia-

nym nie mieć przynajmniej podstawowej 

wiedzy na omawiany temat, nie mówiąc o 

dokonaniach zapraszanych gości. Pracujemy 

treściwie, mając dostęp do dokumentacji. 

Z każdego spotkania są sprawozdania, ale 

przede wszystkim wypracowane konkretne 

założenia do dalszego postępowania. Zda-

łam też sobie sprawę z faktu jak istotny jest 

nasz głos (reprezentowanej prze zemnie or-

ganizacji) szczególnie, gdy chodzi o kluczo-

we decyzje w Radzie. Zaważa na wyborze 

rozwiązania w sytuacji, gdy zbyt duże roz-

bieżności zdań są dalekie od kompromisu.

5 i 6 grudnia piłkarze trenujący na co dzień w Akademii Pił-

karskiej Reissa w Puszczykowie wzięli udział w turnieju 

mikołajkowym REISS CUP, który obył się w Kórniku. Na miejscu 

pojawiło się kilkuset kibiców, w tym także rodziny uczestników, 

które wspólnie uczestniczyły w wielkim piłkarskim święcie. Mło-

dzi mieszkańcy Puszczykowa zaprezentowali się na medal, zaj-

mując 1. miejsce!

Dwudniowe rozgrywki przygotowano dla niemalże 600 dzieci 

urodzonych w 2007 i 2008 roku. Wczesna godzina nie była strasz-

na dla żadnego z młodych piłkarzy, którzy punktualnie o 8.15 

pojawili się w hali przy ul. Krasickiego. Do rywalizacji o puchar 

przystąpiło kilkanaście drużyn Akademii z Baranowa, Dąbrówki, 

Lubonia, Mosiny, Murowanej Gośliny, Obornik, Obrzycka, Ostro-

roga, Plewisk, Pobiedzisk, Poznania, Puszczykowa, Rokietnicy, 

Rogoźna, Skórzewa, Swarzędza i Szamotuł. Sobotni turniej grup 

B1 (roczniki 2007-2008) odbył się w dwóch turach. Pierwszą z 

nich wygrali zawodnicy z Lubonia, pokonując Pobiedziska 5-0, 

a w drugiej zwyciężyła lokalizacja Poznań Strzeszyn-Podolany 

po meczu fi nałowym ze Swarzędzem 7-2. Niedzielne rozgrywki 

zwyciężyły Oborniki oraz Puszczykowo – w meczu o 1. miejsce 

5-3 z Ratajami.

– Podopieczni naszego klubu po raz kolejny udowodnili, że 

nie tylko wyróżniają się wysokim poziomem sportowym, ale po-

trafi ą z uśmiechem toczyć pojedynki pełne emocji, ale przede 

wszystkim zgodne z zasadami fair play. Czeka nas pracowity rok 

i wierzymy, że w kolejnym turnieju zaprezentujemy się równie 

dobrze i zrealizujemy cel, jakim jest zwycięstwo – podsumował 

Wojciech Paluszkiewicz, trener Akademii Piłkarskiej Reissa w 

Puszczykowie .

Podsumowaniem rozgrywek była ceremonia wręczenia na-

gród – pamiątkowych medali i mikołajkowych upominków dla 

wszystkich oraz zwycięskich pucharów.

W trakcie REISS CUPÓW 2015 prowadzona jest także sprzedaż 

cegiełek i kalendarzy Akademii, z których dochód zostanie prze-

znaczony na leczenie Wojtusia, który w swoim niemal 2-letnim ży-

ciu przeszedł już operacje na sercu i przeponie, zakażenie organi-

Pierwsze miejsce młodych piłkarzy z Puszczykowa

zmu bakteriami e-coli, zapalenie płuc i piasek w nerkach. Obecnie 

niezbędne jest wszczepienie sztucznych zastawek do serca. Koszt 

takiego zabiegu to około 40 tysięcy euro. Stan serca Wojtusia może 

pogorszyć się w każdej chwili, dlatego cenna jest każda złotówka, 

która przybliży chłopca do operacji w niemieckim Münster.      M.T.

23wywiad / sport



ZAKŁAD
OGÓLNOBUDOWLANY
malowanie, szpachlowanie

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

Łęczyca, ul. Poznańska 15

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

�� DOMY 
�� LOKALE 
�� DZIA�KI 
�� SPECJALISTYCZNE 
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��

e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl 
www.jessa.com.pl 

W YCENY  
NIERUCHOMO�CI�

TEL. 572 642 585 

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 jakościCeny odpowiadają jakości

Kupując w RAMPIE sprawiasz sobie i górnikom dużo radości.

Szanuj obcego, kupuj u swojego.

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

e-mail: agrogust@gmail.com

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

NASIONA, NAWOZY, TORF, ROŚLINY OZDOBNE - NA ŻYCZENIE 
KLIENTA SADZENIE W POJEMNIKACH, DRZEWKA OWOCOWE, 
NARZĘDZIA, SKRZYNKI, DONICZKI, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
- FACHOWE PORADY ORAZ ART. OGRODNICZE I DEKORACYJNE
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25kolekcjoner

Z rocznego pobytu nad Bałtykiem przy-

wiozłem kilka ciekawych monet, tzw. 

monet zastępczych. Oryginalność ich polega 

na tym, że na każdej z nich znajduje się wize-

runek latarni morskiej – jednej z 15–tu czyn-

nych na polskim wybrzeżu, od Świnoujścia 

do Krynicy Morskiej. Tworząc w ten sposób 

system bezpieczeństwa nawigacyjnego latar-

nie świecą od zachodu do wschodu słońca. 

Natomiast w czasie niepogody, mgły lub śnie-

życy, kiedy widoczność staje się ograniczona 

uruchomione zostają dodatkowo sygnały 

dźwiękowe. 

Tu warto przypomnieć, że pierwszą pol-

ską monetę z wizerunkiem latarni morskiej 

wprowadził do obiegu NBP w 2005 r. Była to 

moneta 2 zł wykonana ze stopu Nordie Gold, 

upamiętniająca miasta o istotnym znaczeniu 

w dziejach Polski. Tą kolekcjonerską monetą 

była moneta z latarnią morską w Kołobrzegu.

Historia latarni morskiej w Kołobrzegu za-

czyna się w latach 1770 – 1774, był to wów-

czas fort wojskowy twierdzy kołobrzeskiej. W 

czasie II Wojny Światowej zostaje zburzony. Po 

zakończeniu wojny w 1945 roku na jego mu-

rach zbudowana została obecna latarnia mor-

ska. Wysokość jej wynosi 26 metrów, zasięg 

światła – 16 km. Można ją zwiedzać, w podzie-

miach znajduje się bardzo wiekowe Muzeum 

Minerałów z całego świata, a wśród nich naj-

większa muszla w Polsce o wadze 150 kg.

Wracając do tematu monet zastępczych 

bitych w naszych czasach, nawiązują one do 

okresów dawnych, historycznych, do wieków, 

kiedy to lokalni władcy i książęta bili własny 

pieniądz.

Obecnie bicie monety zastępczej ma na 

celu przedstawienie nie tylko wątku histo-

rycznego. Ma za zadanie promocję i reklamę 

regionu czy miasta. Dla takich właśnie celów 

zostały wybite monety zastępcze nadmor-

skich miejscowości, na których widnieją latar-

nie morskie.

Pomysł okazał się trafny. Pierwszą mone-

tą zastępczą, na której umieszczono latarnię 

morską był SŁUPSK – USTKA w roku 2007. Wy-

bito 50 tys. sztuk o nazwie 4 słupie. Monety 

wykonano w miedzi. Ponieważ pomysł okazał 

się udany jeszcze w tym samym roku wybito 

drugą monetę o nominale 40 słup, tylko już w 

srebrze. I powtórzono w 2008 r. 70 słup też w 

srebrze, w nakładzie 500 sztuk.

Jak wynika z Katalogu Monet Zastępczych 

Janusza Parchimowicza (2009) ambicje raj-

ców Słupska zostały spełnione, bowiem pod 

koniec 2007 roku wybito kolejną monetę, 

tym razem bardzo cenną, bo w złocie. Była to 

moneta o nominale 400 słup i wybita w na-

kładzie 100 szt. i wadze 8 g. Spowodowało to, 

że inne miejscowości nadmorskie mające też 

na swych terenach latarnie morskie poszły w 

ślady Słupska i również wybiły swoją monetę.

W 2008 r. zrobił to Kołobrzeg bijąc monetę 

o nominale 7 kołobrzeżanek w nakładzie 1500 

szt. Moneta bita jest w miedzi. W tym samym 

roku zostaje wybita druga moneta o nomina-

le 70 kołobrzeżanek, moneta ta wybita jest w 

srebrze w nakładzie 500 szt.

Swoje mennicze działanie Kołobrzeg zamy-

ka bijąc kolejną monetę i to w złocie, w nakła-

dzie 100 szt.

Do miast wybrzeża bijących „dobrą” mone-

tę dołącza w 2008 r. Świnoujście. Na początek 

wybija monetę o nominale 7 wyspiarzy, w sto-

pie „bimetal”, w nakładzie 15 tys. szt. Następ-

nie bije kolejną monetę i to w srebrze, w na-

kładzie 500 sztuk. Ponadto wybija 200 monet 

w złocie o nominale 700 wyspiarzy.

W roku 2008 do grupy bijących tzw. dobre 

monety włącza się Jastarnia – Miasto. Tak jak 

poprzednicy na początek bije monetę w sto-

pie, jest to nominał 7 merków w nakładzie 15 

tys. sztuk. Następna moneta to 70 merków 

wybita w srebrze w nakładzie 500 szt. oraz 

kolejna w 2008 r. to 700 merków w nakładzie 

100 szt.

Na zakończenie warto dowiedzieć się, że 

podobne monety z latarniami morskimi wybi-

ły: Hel, Darłowo, Rewal, Władysławowo i parę 

innych miejscowości.

Nie trzeba dodawać, że wszystkie te mo-

nety właściwie nie są monetami, bo nazwa 

moneta powinna się odnosić wyłącznie do 

emisji NBP. Wszystkie emisje zastępcze są tak 

naprawdę tylko żetonami. Ale na rynku kolek-

cjonerskim popularnie, potocznie mówimy i 

nazywamy je monetami.

Jak się okazało wszystkie monety z wizerun-

kiem latarni morskiej cieszyły się niebywałym 

zainteresowaniem tak wśród kolekcjonerów, 

jak wśród turystów i wczasowiczów szczegól-

nie. Najlepszym dowodem jest fakt, iż bardzo 

trudno jest dostać monetę z latarnią morską, 

nawet na giełdzie staroci w Kołobrzegu.

Zebrał i opracował 

Henryk Pruchniewski

Latarnie morskie na monetach zastępczych



INTELIGENTNA I PIĘKNA
DYSCYPLINA SPORTU,
to najlepszy rozwój psychofi zyczny

dla Twojego dziecka!
Zapraszamy wszystkich,a zwłaszcza

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

UKS MUSZKIETER Mosina
przy Zespole Szkół Nr 2

w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.
Wszelkie informacje

pod nr. tel. 502 051 672
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CONTACT - APARATY SŁUCHOWE
ul. Przemysłowa 15/17 obok City Center

61-579 Poznań
tel. 502-489-171, 061-281-83-67

www.contactaparaty.pl

SPECJALISTYCZNY SPRZĘT MEDYCZNY
REFUNDOWANY PRZEZ NFZ

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

INTERTON refundowany przez NFZ
               � BATERIE TYLKO 2 zł
                    � OCHRONNIKI SŁUCHU
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Krośnie wraz z nowym budynkiem szkol-

nym oraz strażnicę OSP w Mosinie.

Wizyta upłynęła w bardzo sympatycz-

nej atmosferze. Obie strony zadeklaro-

wały wolę  dalszej współpracy między sa-

morządami i określiły wstępnie obszary, 

w jakich będziemy mogli wymieniać się 

tzw. dobrymi praktykami.

Karolina Adamczyk - Pięta

Gminne  Centrum Informacji w Mosinie

informacje 27

O wspólnych celach i zadaniach na 

najbliższe lata rozmawiali uczest-

nicy spotkania gmin partnerskich- Mo-

siny i Witnicy, które odbyło się w dniu 

9 grudnia 2015 roku. 

Na zaproszenie Burmistrza Gminy Mo-

sina, Jerzego Rysia do miasta Eleganta 

przyjechała sześcioosobowa delegacja 

przedstawicieli witnickiego samorządu, 

który reprezentowali: Burmistrz Gmi-

ny Witnica  - Dariusz Edward Jaworski, 

Zastępca Burmistrza Gminy Witnica  - 

Przemysław Jocz, Przewodnicząca Rady 

Miejskiej – Agnieszka Pundyk, Sołtys Mo-

siny – Magdalena Kacprzak, Artur Rosiak 

- Dział Promocji,  Marek Łopatka -Zarzą-

dzanie kryzysowe i obrona cywilna.

Stronę samorządu mosińskiego repre-

zentował Zastępca Burmistrza Gminy Mo-

sina Przemysław Mieloch wraz ze współ-

pracownikami, który powitał i przedstawił 

gości. W dalszej części spotkania została 

przestawiona i omówiona prezentacja 

multimedialna przybliżająca najważniej-

sze informacje o Gminie Mosina w obsza-

rach inwestycji, turystyki i rekreacji, kultu-

ry, edukacji i sportu. Przypominano także 

historię współpracy obu gmin, która zo-

stała zawiązana dwa lata temu w Mosinie.

W tym miejscu warto wspomnieć, 

że obie gminy posiadają wiele podo-

bieństw. Gmina Witnica leży w północno 

zachodniej części województwa lubu-

skiego, w powiecie gorzowskim. Witnica 

jest gminą miejsko-wiejską. Leży nad rze-

ką Wartą, a część jej terenów należy do 

Parku Narodowego „Ujście Warty". Liczy 

ok. 13 600 mieszkańców, a jej powierzch-

nia to 278 km2. Gmina Mosina także jest 

gminą miejsko-wiejską, położoną nad 

rzeką Wartą, w otoczeniu obszarów chro-

nionych. Jest co prawda o wiele bardziej 

liczna, ale obie gminy posiadają podobną 

liczbę sołectw.

Kolejnym punktem programu było 

wspólne zdjęcie przed Urzędem Miejskim 

w Mosinie, po czym uczestnicy spotkania 

udali się na spacer mosińskim Rynkiem 

w kierunku Galerii Miejskiej i Izby Muze-

alnej, gdzie pracownicy tych placówek 

przybliżyli ich działalność i historię. Go-

ście mieli także okazję zobaczyć Pomnik 

Eleganta z Mosiny. W ramach planowa-

nej współpracy o szerokiej działalności 

i bogatej ofercie Mosińskiego Ośrodka 

Kultury opowiedział Dyrektor MOK - Ma-

rek Dudek, natomiast  o infrastrukturze 

sportowo-rekreacyjnej naszej gminy oraz 

funkcjonowaniu Ośrodka Sportu i Rekre-

acji w Mosinie - Paweł Gulcz. Delegacja 

miała tez okazję zboczyć Zespół Szkół w 

Spotkanie gmin partnerskich w Mosinie

W 97. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

Zarząd Osiedla Czarnokurz

zaprasza 

27 grudnia 2015r. o godz. 17:00 

wszystkich mieszkańców Gminy Mosina

i sąsiednich miejscowości

na okolicznościowe spotkanie

przy kamieniu Powstańca Piotra Mocka.

97. rocznica wybuchu

Powstania Wielkopolskiego
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ul. Główna 51B, Krosno, 62-050 Mosina

tel./fax 61 8136 525, 61 8132 891

www.lumo.co.pl, e-mail: lumo.co.pl

- Kotły centralnego ogrzewania

   - Wymienniki ciepłej wody

      - Systemy kominowe

         - Pompy ciepła

            - Układy sterowania

               - Usługi ślusarskie, spawalnicze i cięcie laserem



29kultura

Ponad dwadzieścia pań z DKK spotkało się w grudniu nie 

w Mosińskiej Bibliotece, ale dla miłej odmiany - w ka-

wiarni. Dyrektorka, Krystyna Przynoga, zrelacjonowała wyniki 

plebiscytu na najlepsze opowiadanie spośród nadesłanych na 

Ogólnopolski Konkurs Kryminał z Rogalinem. Gdyby uczestnicz-

ki Dyskusyjnego Klubu Książki zasiadały w jury konkursu, który 

odbył się latem, nagrody przyznano by tym samym laureatom:

I miejsce zdobyła „Dłoń Protazego” Adriany Surwiło (19 punk-

tów)

II miejsce przyznaliśmy „Podmianie” Sławomira Stawnego (18 

punktów)

III miejsce otrzymało opowiadanie „Cerambyx cerdo” Mirosła-

wa Laszczaka (11 punktów).

Podobały się jeszcze następujące teksty: „Niemi świadkowie” 

(7 punktów), „Lech, Czech i Rus” (6 punktów), „Gorzki smak wina” 

(4 punkty), „Śmiertelny weekend” (4 punkty) i „To nie Hollywood” 

(4 punkty).

A oto garść refl eksji, jakie naszły mnie po lekturze konkursowych 

kryminałów: 

Codziennie w drodze do pracy przejeżdżam przez Rogalin. Po-

dziwiam piękną okolicę, stare dęby, łęgi nadwarciańskie, czasem 

drogę przebiegnie zając. Nic się nie dzieje. Nuda. Nuda była aż do 

czasu, gdy zapoznałam się z tekstami nadesłanymi na konkurs Kry-

minał z Rogalinem. Włos zjeżył mi się na głowie, gdy zdałam sobie 

sprawę, w jak niebezpiecznej okolicy przyszło mi mieszkać:

- 14 ochroniarzy zatrudnionych w tutejszym Muzeum oddało ży-

cie zasłaniając własnym ciałem narodowe zabytki, rzeźby, a p.w. 

obrazy ze słynnej Galerii;

- przekonałam się, że kustosz jest jednym z najbardziej niebez-

piecznych zawodów świata i że ci dzielni pracownicy powinni 

otrzymać specjalne dodatki do pensji za pracę w szkodliwych 

warunkach dla zdrowia i życia lub iść na wcześniejszą, zasłużoną 

emeryturę;

-zaczęłam podejrzliwym okiem spoglądać na ogrodników z Ro-

galina, ponieważ co drugi pracownik zatrudniony w parku okazuje 

się niebezpiecznym psychopatą, który ma niejedną zbrodnię na 

sumieniu lub jest dla odmiany romantycznym stróżem rodzinnych 

tajemnic;

- dowiedziałam się, co i kto leży zakopany pod słynnymi dębami: 

Lechem, Czechem i Rusem. A więc: jeden powstaniec listopadowy, 

dwa ciała nieszczęśliwych kochanków, jeden zbrodniarz, kilka po-

sążków z pałacu, cenny relikwiarz schowany przez samego Edwar-

da Raczyńskiego w 1939 roku oraz niezliczone skarby i kosztow-

ności;

- wybierając się na spacer po rogalińskim parku zaczęłam uważ-

nie patrzeć pod nogi, co radzę i Państwu, ponieważ w każdej chwili 

można nadepnąć na ciało nieboszczyka, które zostało wyrzucone 

z motolotni lub na znikającą i pojawiającą się znienacka smukłą 

dłoń kobiecą;

- dotąd mauzoleum Raczyńskich, znajdujące się w podziemiach 

kościoła św. Marcelina, zwiedzałam bez obaw, teraz będę wypatry-

wać zwłok pięknych dziewczyn;

- muszę koniecznie ostrzec, że mafi a chorwacka, mnóstwo 

szemranych typków, a nawet studenci Uniwersytetów Artystycz-

nych, jak i pewien komisarz z panią inspektor policji mosińskiej 

mają chrapkę na obrazy z galerii. Z tego, co wiem, zaplanowano 

kradzież następujących dzieł sztuki: „Dziewica Orleańska” Matej-

ki, „Zmartwychwstanie” Malczewskiego, „Śpiąca” Weissa, „Wawel 

o zmierzchu” Fabiańskiego oraz „Dziewczyny przy szyciu” Bricarda;

- proszę pilnować również osób pragnących potajemnie zanoco-

DKK zaprasza do plebiscytu „Kryminał z Rogalinem”

wać w przytulnych murach pałacu. Nikt nie wie, kim one mogą się 

okazać;

- i uwaga do wszystkich mieszkających w gminie Mosina: można 

tu stracić nerkę, ponieważ w Rogalinie działają w najlepsze han-

dlarze żywymi organami. I proszę w żadnym wypadku nie zbliżać 

się do rozlewisk nadwarciańskich: w wodzie znajduje się mnóstwo 

martwych niewiernych małżonków lub niewygodnych żon.

 W ten sposób zakończyliśmy plebiscyt DKK, a już planujemy 

rozszerzyć tę zabawę na wszystkich naszych czytelników. Za-

praszamy do zapoznania się z 25 pracami zebranymi jako 

pokłosie konkursu i zagłosowanie na najlepsze kryminal-

ne opowiadanie! O „Kryminał z Rogalinem” prosimy pytać 

na wypożyczalni. Z sześcioma nagrodzonymi i wyróżnionymi 

tekstami podczas ofi cjalnego konkursu, można zapoznać się na 

stronie biblioteki: http://www.bibliotekamosina.pl/biblioteka/

k%C4%85cik-literacki/46-krymina%C5%82-z-rogalinem.html 

Wyniki ogłosimy podczas prezentacji Szeroko na Wąskiej 

w sierpniu 2016 roku.

Poszukujemy do pracy
opiekunki medycznej 

lub opiekunki osób starszych.
Osoby oddanej o dużym sercu 

i anielskiej cierpliwości.
Kontakt pod numerem telefonu 

664 484 679.



Świąteczny koncert kolęd

- Julia i Grzegorz Kopala
„Światełko z Betlejem” - 10 stycznia 2016 roku, godz. 16.00, 

Sala im. Jana Pawła II przy parafi i św. Józefa Oblubieńca NMP 

w Puszczykowie, ul. Dworcowa 16.

Zapraszamy
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Uwaga najmłodsi Czytelnicy!

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

Grzdyle i Szkodniki na Księżycu

– Nie wolno, piesku! No, chodź 

tutaj! Chodź do mnie! – Jul-

ka zachęcała Raptusa do zejścia z moje-

go biurka. Stanowczo za łagodnie. Gdy 

pies wsadził mordę do talerzyka z moimi 

ciastkami, nie wytrzymałam: 

– Spadaj, Raptus! Ale już!

Poskutkowało. Raptus zeskoczył na 

podłogę z ciachem w pysku, a Julka wrę-

czyła mu w nagrodę drugi smakołyk:

– Grzeczny piesek, dobry Raptusik, ze-

skoczył na ziemię. Masz tu ciasteczko! – 

Julka przemawiała do niego czule i gła-

skała.

– O mały  włos twój Raptusik nie do-

rwał się do Znajdki. Przecież wiesz, że 

do mojego pokoju wszystkie drapieżniki 

mają wstęp wzbroniony – pokazałam jej 

kartkę, przyklejoną do drzwi, na której 

narysowałam psa i kota, przekreślonych 

czarnym pisakiem (rysunki przemawiały 

do nieumiejących czytać: Ulika, Kuleczki 

i Kubusia).

– Ojej, zapomniałam! Przepraszam! – 

kuzynka wyrzuciła w końcu psa z mojego 

pokoju. – Przyniosłam mięso dla ptaków. 

I zobacz, co jeszcze dał mi Tobiasz: muchy 

i dżdżyste glisty. Nie marudź, tylko chodź, 

nakarmimy Znajdki.

Zagwizdałyśmy. Sikorki, siedzące na 

lampie, przekrzywiły główki, a po chwili 

wylądowały na naszych wystawionych 

palcach. Zaczęłyśmy podawać im kulecz-

ki mięsa – ptaki same jadły – już nie trze-

ba było wciskać im pokarmu do dziobów. 

Zjadły też przyniesione przez Julkę mu-

chy i dżdżownice. Martwiło nas jednak 

to, że samodzielnie nie potrafi ły polować 

na owady. Wujek Paweł powiedział Kasi, 

że wypuszczone na wolność nauczą się 

od innych ptaków, jak zdobywać pokarm. 

Dobrze w takim razie, że sikorki nauczyły 

się fruwać po pokoju, mimo że my z Julką 

nie latamy.

Gdy skończyłyśmy karmić Znajdki, 

spojrzałam w okno. Na dworze było już 

zupełnie ciemno. Ale tego wieczoru wy-

jątkowo nie szykowałyśmy się do spania, 

ani my, ani nawet Ulik. Wszyscy będziemy 

oglądać zaćmienie Księżyca. Wybiegły-

śmy z Julką przed dom, od strony kuchni. 

Tata wytaszczył już teleskop na drogę, To-

biasz trzymał wielką rosyjską lornetkę, a 

Kuleczka przyszła ze szkłem powiększają-

cym. Przyjechali też astronomowie, czyli 

koledzy rodziców, również z teleskopami, 

które postawili na rżysku przed naszym 

domem. Astronomowie lubili do nas 

przyjeżdżać. Mówili, że u nas jest małe 

zaśmiecenie światłem – nie wiedziałam 

wcześniej, że światłem można śmiecić – 

bo nie ma tu żadnych latarni, a Trzykolne 

Młyny znajdują się za wzgórzem, więc 

jest doskonały widok na nocne niebo. Wi-

dać nawet sto razy więcej gwiazd niż w 

dużym mieście. 

Jeden z kolegów taty przykręcał wła-

śnie aparat fotografi czny do teleskopu. 

Będzie robił zdjęcia Księżyca. Spieszył się, 

bo Księżyc już wszedł – wyglądał jak wiel-

ka pomarańcza zawieszona nad polami i 

był doskonale okrągły, zupełnie jak buzia 

Kuleczki. A po kilku minutach zaczęło się. 

Na jasną tarczę Księżyca nasunął się okrą-

gły cień, najpierw mały, ale stopniowo 

rósł i rósł, aż zakrył cały Księżyc. Zrobiło 

się zupełnie ciemno.

– Co zakryło Księżyc? – zaciekawił się 

Kubuś.

– Ziemia – tata oderwał się od telesko-

pu, z czego natychmiast skorzystałam. 

Ale oprócz jasnej obwódki, tam gdzie był 

Księżyc, nie dostrzegłam niczego szcze-

gólnego.

– Ziemia? Ta, na której jesteśmy?

– Tak. Księżyc nie świeci własnym świa-

tłem, tylko odbija promienie słoneczne. A 

teraz nasza Ziemia znajduje się dokładnie 

między Słońcem a Księżycem i jej cień 

pada na Srebrny Glob.

Gdy zaćmienie się skończyło i astrono-

mowie się rozjechali, zrobiło się napraw-

dę ciekawie. Tata pokazywał nam przez 

teleskop różne miejsca na Księżycu, które 

kiedyś śmiesznie ponazywano. Wtedy, 

kiedy wyobrażano sobie, że na naszym 

satelicie życie wygląda podobnie jak na 

Ziemi. Zobaczyliśmy więc: Bagna Epide-

mii, Morze Wilgoci i Ocean Burz, Bagno 

Zgnilizny i Morze Jasności. Mamie najbar-

dziej spodobały się: Zatoka Tęczy, Jezioro 

Snów i Morze Nektaru.

A potem wymyśliliśmy własne nazwy 

dla dolin i wzniesień na Księżycu. Inni 

mogą nazywać, to my też. I tak powsta-

ły: Kaśkowy Wulkan Wiedzy (jasna krop-

ka na zachodzie), Wyspa Odkryta przez 

Tobiasza Szkodnika (ciemna plama na 

samej górze księżycowej tarczy), Bajor-

ko Kuleczki z Zatopionym Jednym Bu-

tem (koło Morza Oparów), Morze Orków, 

Demonów i Innych Grzdyli (podłużne 

rozlewisko na środku Księżyca), Zmyślo-

ny Ocean Inki (to wymyślił Tobiasz). Nie 

mogliśmy nic wykombinować dla mojej 

kuzynki, więc ona sama pewną górę na 

południu tarczy nazwała po prostu Rudą 

Julką. Gdy zmęczeni rozchodziliśmy się 

do domów, byliśmy tak dumni, jakby-

śmy osobiście wylądowali na Księżycu. 

Albo co najmniej odkryli nowego sate-

litę Ziemi.
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7 grudnia – podczas uroczystości 

wręczenia nagród Dobosz Powstania 

Wielkopolskiego – Marek Woźniak, 

Marszałek Województwa Wielkopol-

skiego został wyróżniony Odznaką 

Honorową „Wierni tradycji”. 

 

Marszałek Woźniak wręczył także 

nagrody Dobosz Powstania Wiel-

kopolskiego. Wyróżnieniami uhonorowa-

ni zostali: Stefan Barłóg, Prezes Honorowy 

Towarzystwa Pamięci Powstania Wielko-

polskiego, wcześniej wieloletni prezes 

Towarzystwa, inicjator i realizator wielu 

przedsięwzięć kultywujących tradycje 

powstańcze, w szczególności edukacyj-

nych i wydawniczych; Andrzej Wieczo-

rek, regionalista i popularyzator wiedzy 

o udziale mieszkańców gminy Gołańcz w 

Powstaniu Wielkopolskim oraz prof. Mi-

chał Polak z Politechniki Koszalińskiej, hi-

storyk, autor licznych publikacji dotyczą-

cych Powstania Wielkopolskiego, wojska 

wielkopolskiego oraz losów Powstańców 

Wielkopolskich na uchodźctwie.

Podczas wydarzenia Marszałek Woźniak 

wręczył także Odznakę Honorową „Za Za-

sługi dla Województwa Wielkopolskiego”. 

Otrzymał ją prof. Wiesław Hładkiewicz z Uni-

wersytetu Zielonogórskiego, aktywny po-

pularyzator dziejów oraz udziału Powstań-

ców Wielkopolskich w zagospodarowaniu 

Ziemi Lubuskiej po II Wojnie Światowej.

W programie spotkania znalazło się 

także przekazanie innych wyróżnień - 

Dobosz Powstania Wielkopolskiego

Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz 

Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Naro-

dowej. Poza Marszałkiem Woźniakiem, 

złotą Odznakę „Wierni Tradycji” otrzymał 

dr Marian Król. 

  Przypomnijmy, że nagroda „Dobosz 

Powstania Wielkopolskiego” została usta-

nowiona przez Zarząd Główny Towarzy-

stwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 

w 1996 roku. Przyznawana jest osobom i 

instytucjom, które w sposób szczególny 

przyczyniły się do upamiętnienia histo-

rii Powstania Wielkopolskiego. Statuetki 

„Dobosza Powstania Wielkopolskiego” 

wręczane są co roku w przededniu rocz-

nicy wybuchu Powstania Wielkopolskie-

go. W gronie uhonorowanych znaleźli się 

m.in. redakcja „Głosu Wielkopolskiego", 

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Anna 

i Józef Grajkowie, liderzy Towarzystwa 

Pamięci Generała Józefa Dowbor Muśnic-

kiego w Lusowie, Bogusław Wołoszań-

ski - autor scenariusza i realizator fi lmu 

„Chwała Zwycięzcom" poświęconego 

Powstaniu Wielkopolskiemu 1918/1919 i 

prof. Lech Trzeciakowski, autor wielu pu-

blikacji historycznych związanych z dzie-

jami Wielkopolski XIX i XX wieku.

Anna Parzyńska – Paschke (UMWW)

 fot. UMWW

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

HOTEL SZABLEWSKI
w Dymaczewie Nowym

PRZYJMIE do pracy:

POMOC
KUCHENNĄ

Tel. 61 8132-112
61 8191-201

SKUP AUT
do 10.000 zł

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

DO WYNAJĘCIA
pokoje

z łazienkami
dla pracowników

Tel. 781 635 708

WOLNE MIEJSCA
na przyjęcia

z okazji

I Komunii Świętej

na rok 2016

Tel. 781 635 708

FIRMA SPRZĄTAJĄCA
poszukuje osób (preferowane 
Panie) do sprzątania w szpitalu 
w Puszczykowie. Praca w pełnym 
wymiarze godzin - wg grafi ku. 
Wynagrodzenie: 1260 zł/-m-c 
brutto. Do zgłaszania zachęcamy 
także osoby niepełnosprawne. 
PRACA OD ZARAZ!!!

Kontakt: 510 014 302.
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HOTEL SZABLEWSKI
w Dymaczewie Nowym

k./Mosiny

ZATRUDNI

KELNERA

e-mail: interrecepcja@szablewski.pl

Tel. 61 8132-112
61 8191-201

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

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

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAREK FILIPCZAK

PROWADZENIE SPRAW
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:

- GOSPODARCZYCH

- SPADKOWYCH

- RODZINNYCH /rozwody, podział majątku itp./ 

-  DOTYCZĄCYCH SŁUŻEBNOŚCI 
RUR WODOCIĄGOWYCH

PUSZCZYKOWO
UL. KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 24

TEL. 601 75 44 11 

Dr med. Aleksandra Skuratowicz
Laryngolog dziecięcy

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

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

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

tel. 61 867 69 33

USG ZATOK

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)

NAPRAWA
MASZYN I POJAZDÓW
Tel. 602-153-839 Rogalin

Naprawy:
� ładowarek � koparko-ładowarek

� ładowarek teleskopowych � żurawi HDS
� pojazdów samochodowych

� mini koparek � wózków widłowych
� hakowców � inne

Usługa u Klienta
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OGŁOSZENIA DROBNE

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

WSPÓŁPRACA:  Justyna Bryske, Jan Bylczyński, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak, 

Wojciech Czeski.

Opracowanie techniczne i grafi czne: tel. 502 525 788.

Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00.

Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać 

do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

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

SPRZEDAŻ - NAPRAWA
SPRZĘTU

OGRODNICZEGO
różnych marek

Łęczyca
ul. Leśna 9

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

KOSIARKI - PILARKI

VIKING  - KOSIARKI

STIHL   - KOSY

PILARKI PROMOCJA!

Mosina, ul. Wawrzyniaka 5
tel. 61 8137 158

www.stihl.pl

AGENCJA
PZU

UBEZPIECZENIA:
� komunikacyjne � majątkowe

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

Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00

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

e-mail: skubiak@agentpzu.pl

Paweł Dobrowolski

tel. 601 714 909

SERWIS AGD
          Naprawa:

� pralek

� lodówek

� zmywarekk

INSTALATORÓW WOD.-KAN., GAZ., C.O.
przyjmę na bardzo dobrych warunkach,

stała umowa.
Wymagane doświadczenie w zawodzie - instalacje 

 w domach jednorodzinnych. Praca na terenie Poznania 
i okolic. Kontakt pod numerem telefonu: 798-829-319 

lub e-mail: instalacjepoznan@interia.pl

PILNIE szukam osoby bezrobotnej, zare-

jestrowanych w PUP do założenia spół-

dzielni socjalnej, znającej się na tematyce 

aktywnego pozyskiwania klientów.

aneta1973@poczta.onet.pl

STABILNA fi rma zatrudni kierowcę z ka-

tegorią C, C+E. Konieczna elektroniczna 

karta kierowcy, aktualne badania, kurs na 

przewóz rzeczy. Trasy krajowe, w promie-

niu ok. 70 km od Poznania, 8-godzinny 

dzień pracy. Praca w Komornikach k/Po-

znania. Umowa o pracę, stałe wynagro-

dzenie. Zgłoszenia drogą elektroniczną: 

recycling.poznan@storaenso.com lub tel. 

+48 61 810 79 73

SZUKAM osobę do pracy przy naprawie 

resorów. Wiek: 25-40 lat. Mile widziane 

doświadczenie w pracy, związanej z me-

chaniką samochodową i ślusartswem. 

Miejsce pracy: Rogalinek. Kontakt TYLKO 

telefoniczny: 602-303-508

KUPIĘ stare odznaki, odznaczenia, me-

dale, ordery, wpinki,orzełki itp.: polskie, 

niemieckie,austriackie i inne, wojskowe 

oraz cywilne,  dyplomy, zaświadczenia  i 

legitymacje związane z nadaniem odzna-

czeń,  zdjęcia o tematyce wojskowej, ele-

menty umundurowania i wyposażenia 

wojskowego, szable,bagnety, kordziki, 

inne pamiątki i starocie.  Telefon: 518 507 

460, GG: 41086444, e-mail: wojskowe-

odznaki@wp.pl

LOKAL – mieszkanie do wynajęcia w Mo-

sinie, ul. Wawrzyniaka – dwa pokoje (w 

jednym aneks kuchenny) plus łazienka, 

II piętro, całość ok. 36m.kw, cena 1150 zł 

plus media. Tel. 660 031 893

JANTAR Sp. z o.o. poszukuje osób z do-

świadczeniem w pracy z maszynami 

czyszczącymi. Oferujemy pracę od za-

raz w fi rmie o zasięgu ogólnokrajowym. 

Oferty proszę przesyłać na adres: JANTAR 

So. z o.o., ul. Żeromskiego 9, 60-544 Po-

znań, mailowo poznan@jantar.slupsk.pl

lub telefonicznie 61 841 10 75 (pn-pt w 

godz. 8-15).

POSZUKUJĘ pracy jako sprzątaczka na 

terenie Mosina, Puszczykowo, Krosno, 

Krosinko. Oferuję: Mycie okien, sprząta-

nie mieszkań, biur. Więcej informacji pod 

numerem telefonu: 669-129-308.

POSZUKUJE domu jednorodzinnego w 

Mosinie do 100 m/2 z ogrodem i garażem 

za 1300 zł na m-c. + media, numer kon-

taktowy 533-589-208.

SERWIS komputerowy i laptopów Po-

znań, Luboń i okolice. Naprawy domowe 

sprzętu komputerowego. TEL: 732 900 

555 http://www.yeto.pl

HOTEL Szablewski w Dymaczewie No-

wym k./Mosiny zatrudni KELNERA, tel. 

618132112, 618191201, e-mail: interre-

cepcja@szablewski.pl
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BIURO
RACHUNKOWE

PRZYJMIE ZLECENIA 

 
� PEŁNA OBSŁUGA KSIĘGOWOŚCI

     � KADR

          � ZUS

               � US 

Mamy certyfi kat

Ministerstwa Finansów

� jesteśmy ubezpieczeni 
� odzyskujemy należności 
� odbieramy osobiście dokumenty 

 

62-050 Mosina 

ul. Konopnickiej 27b 

tel. 618136388 

        602638476 

lossy@lossy.pl

MECHANIKA POJAZDOWA
Wojciech Matysiak  &  Zbigniew Nowak

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

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

Oferujemy także diagnostykę komputerową
   i przeglądy pogwarancyjne

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

Stałym Klientom oferujemy kompleksową opiekę techniczną nad pojazdem.

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

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

tttttyyyyyykkkkkęęę kkomputteerroowwwwwąąąąą
nne

ee ee zaazz krkresu naprawy
dddallaa sszzejjej napraawwy ii kkoszttóówww

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



reklama

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

Wyjazdy m. in. na:

Salon Psiej Urody Elegant

62-050 Mosina, ul. Śremska 16 (przy przejeździe kolejowym od strony Śremu)

umówienie wizyty: tel. 511 589 757

- strzyżenie
- trymowanie
- kąpiele pielęgnacyjne
- obcinanie pazurków
- akcesoria dla Twojego Pupila

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

Firma Sevroll – Poznań
zatrudni stolarza
w Puszczykowie,

praca na etat
przy pile panelowej, 

okleiniarce, montaż mebli.
Umowa o pracę.

Tel. 600 095-925

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

WYNAJEM
� Maszyn teleskopowych do 16 m
     � Wysięgnik
          � Kosze montażowe, towarowe
               � Widły
                    � Łyżka

Z DOWOZEM
DO KLIENTA

KONTAKT
603 89 64 62
605 466011


