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Z sesji Rady Miejskiej w Mosinie
P

odczas XX sesji RM dyrektorzy szkół odebrali nagrody z rąk
burmistrza: Bogumiła Woroch, dyrektor Szkoły Podstawowej
pod Lipami w Krosinku (za to, że „wokół miejskiej małej szkoły skupia
grono osób)”, Arkadiusz Jurek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Czapurach oraz Lidia Szyrej, dyrektor Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej, „za wysokie oceny w ewaluacji wewnętrznej".
Nagrody otrzymali też nauczyciele: Joanna Barełkowska z Zespołu
Szkół w Daszewicach, „która organizuje projekty, edukacyjne inicjatywy", Danuta Białas z Zespołu Szkół w Mosinie, która „przekazuje
swoje pasje dzieciom", Anna Chilczuk-Bech z Zespołu Szkół w Mosinie, „przy której oporni uczniowie odkrywają swoje talenty”, Iwona Czaińska z przedszkola w Wiórku, „organizatorka integrujących
imprez z rodzicami wokół przedszkola” oraz Paulina Mania ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mosinie, której doceniono „pasję i twórcze podejście do pracy”.
Burmistrz Jerzy Ryś wręczył również stypendia ośmiu gimnazjalistkom za wybitne osiągnięcia w nauce: Michalinie Falbierskiej (Gimnazjum nr 1 w Mosinie), Klaudii Fornalik (Gimnazjum nr 2 w Mosinie),
Karolinie Kowalczyk (Zespół Szkół w Rogalinku), Kindze Ratajszczak
(Gimnazjum w Pecnej), Julii Sajek (Gimnazjum nr 2 w Mosinie), Zuzannie Szatkowskiej (Gimnazjum nr 1 w Mosinie), Adeli Witkowskiej
(Gimn. im. Orła Białego w Daszewicach) i Zofii Zielińskiej (Gimnazjum
nr 2 w Mosinie). Przekazano też stypendia dla dwóch uczennic szczególnie uzdolnionych w sporcie: Natalii Kopeć i Julii Kopeć z Gminazjum nr 1 w Mosinie.

Pomysł dewelopera − spór o drogi
W punkcie sprawozdanie burmistrza z działalności radni zapytali
między innymi o to, czego dotyczyło spotkanie z prezesem Family
House, Jakubem Pyżalskim, deweloperem z Czapur, w dniu 20 października. Pytanie wywołało dłuższą dyskusję, gdyż tematem tego
spotkania był między innymi ewentualny wykup przez Gminę dróg,
które wybudował deweloper w Czapurach.
− Family House - mówił zastępca burmistrza Przemysław Mieloch − wyraziło deklarację budowy części, a może całości szkoły
w Czapurach wraz z salą gimnastyczną. To z jednej strony. Z drugiej
Family House wskazuje na sprawę ewentualnego wykupu dróg przez
Gminę. Odbieramy telefony od mieszkańców z informacją o tym,
że firma, która zarządza drogami Family House nalicza im opłaty za
utrzymanie czystości dróg. Family House proponuje, żeby Gmina
w przypadku ewentualnego przejęcia przez nią dróg, znalazła najtańsze przetargi, jakie były zrealizowane na tego typu prace i żeby była
to podstawa do rozliczeń, które mogłyby być rozłożone na wiele lat.
Na tę informację radna Wiesława Mania odpowiedziała: − Jestem
zdziwiona. W czasie, kiedy drogi te były uzbrajane, na komisjach była
mowa o tym, że deweloper przekaże drogi Gminie za przysłowiową
złotówkę. Jako radna jestem zbulwersowana. Uważam, że trzeba głęboko zrewidować podejście do tego problemu.
P. Mieloch odpowiedział radnej: - To, co pani mówi, to dla nas nowa
wiedza. Nie miałem tej świadomości. Przedstawiliśmy to, o czym mó-

wił pan Pyżalski. Przeanalizujemy pani informację. Nie podejmiemy
decyzji bez zgody Rady.
Temat dróg wrócił pod koniec obrad. Radny Łukasz Kasprowicz pytał: - Na jakiej podstawie Gmina ma wykupywać drogi? To prywatne
relacje między deweloperem a jego klientami i Gmina nie powinna
się w nie za bardzo angażować.
Radny dodał też, że partycypacja w budowie szkoły przez Family
House to marchewka na kiju, za którą Gmina podąża.
Burmistrz Mieloch po raz kolejny odpowiedział: − Dzielimy się tym,
co nam pan Pyżalski przekazał.
Radna Wiesława Mania dodała na koniec: − Pragnę zwrócić uwagę,
że wykup jednej drogi może nieść dalsze konsekwencje, gdyż takich
przykładów mamy więcej w gminie. Choć jak dotąd deweloperzy
z takim pomysłem się do nas nie zwracali...
W tym samym punkcie sesji radni dopytywali się również o spotkanie burmistrza z inwestorem, Bogusławem Troszczyńskim, właścicielem firmy „Spring Expert". Firma ta trudni się wytwarzaniem sprężyn.
Zakupiła halę w sąsiedztwie Gminnej Spółdzielni i chce zatrudnić
około 100 osób.
Oczyszczalnia dla Borkowic i Dymaczewa
Mowa była też o oczyszczalni ścieków dla przyszłej sieci kanalizacji
sanitarnej z okolic Borkowic i Dymaczewa. Współpracą z Gminą zainteresowany jest Zbigniew Glinkowski, który ma oczyszczalnię ścieków przy swojej firmie „Ubojnia Drobiu Wielkopolski Indyk”.
− Oczyszczalnia pana Glinkowskiego spełnia parametry bardziej
restrykcyjne niż zwykła międzygminna oczyszczalnia − przekonywał
Przemysław Mieloch. - Pomysł na budowę sieci do pana Glinkowskiego wynika też z tego, że w mniejszym stopniu obciąży to kieszeń mieszkańca niż gdybyśmy dali ją do wybudowania Aquanetowi
i miałaby być podciągnięta do kolektora, do oczyszczalni w Puszczykowie. Jako gmina mamy też możliwość uzyskania funduszy unijnych.
Radny Waldemar Wiązek zapytał: − Co się stanie, jeśli ktoś nam
zamknie dostęp do oczyszczalni? Burmistrz Mieloch odpowiedział:
− Gmina wyznaczy działkę i tak zbuduje sieć, że w razie czego, będzie miała możliwość wybudowania oczyszczalni kompaktowej na
tej działce.
„Barwa” - propozycja nazwy dla nowego kompleksu
W punkcie wolne głosy, pod koniec sesji, radny Powiatu Jacek
Szeszuła zaproponował, aby miejscu, gdzie trwa budowa kompleksu
handlowego przy ul. Farbiarskiej, nadać imię Stefana Kałamajskiego,
za porozumieniem Rady Miejskiej z właścicielami terenu. Imię Stefana Kałamajskiego mógłby mieć na przykład plac lub cały obiekt.
Stefan Kałamajski był znanym przemysłowcem, który w roku 1928
uruchomił w Mosinie farbiarnię parową i pralnię chemiczną „Barwa”,
zatrudniającą ok. 300 osób.
Justyna Bryske

informacje

4

Nadzwyczajna XXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie
R

adni uchwalili wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016
rok. Będą takie same jak w 2015 r. z jednym wyjątkiem. Jest nim stawka od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W porównaniu do roku ubiegłego ma
być mniejsza o 1 zł za m2.
Kolejny punkt sesji dotyczył wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Maria Borowiak, skarbnik
gminy poinformowała: - W porównaniu
do ubiegłego roku zaproponowaliśmy
25-procentową obniżkę podatków dla
tych pojazdów, których w gminie funkcjonuje najwięcej.
Jednak Komisja Budżetu i Finansów na
swoim posiedzeniu przyjęła wniosek, aby
obniżyć ten podatek dla wszystkich pojazdów o 25 procent. Przy czym, nie może
on wynosić mniej niż minimum. Komisja
kierowała się tym, aby każdy przedsiębiorca, który ma środki transportu był
równo traktowany.
Radny Andrzej Raźny zapytał o powód

obniżki i zwrócił uwagę na to, że „pojazdy mają wpływ na jakość dróg, które
musimy remontować". Radna Wiesława
Mania, przewodnicząca Komisji Budżetu
powiedziała, że Mosina miała w zeszłym
roku wysoką stawkę podatku od środków transportu w porównaniu do innych
gmin. Stąd przedsiębiorcy widzieli swoją
szansę w innych gminach, gdzie opłata
była niższa. Burmistrz Przemysław Mieloch stwierdził, że obniżka jest sposobem
na zatrzymanie pojazdów w naszej gminie.
- Mamy niewysokie stawki podatku od
środków transportu - mówiła przewodnicząca Rady Małgorzata Kaptur. - Ocena
tego, czy to dobrze czy źle jest skomplikowana. Zależy od tego, jaki chcemy uzyskać efekt. Jeśli stworzymy nadmierne zachęty dla firm transportowych, spotęgują
się trudności komunikacyjne, z którymi
się borykamy. Polityka finansowa gminy
skutkuje w różnych obszarach życia, co
trzeba wziąć pod uwagę.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego

Woźnego zabrał głos Arkadiusz Cebulski.
- Mówimy o dużych firmach transportowych. Jest ryzyko, że to właśnie one wyprowadzą się z Mosiny. Po przeprowadzce i tak będą miały swoją bazę w Mosinie,
będą jeździć po naszych drogach, a podatki płacić innej gminie.
Radni wrócili do tematu uchwały. Burmistrz P. Mieloch zgodził się z opinią Komisji Budżetu i Finansów, aby obniżyć
stawki podatku od wszystkich pojazdów. Zaznaczył też, że nie chodziło mu
o wyróżnienie jednych przedsiębiorców,
a drugich nie, ale o wyróżnienie kategorii
pojazdów.
Za solidarną obniżką dla wszystkich
podmiotów i wszystkich rodzajów samochodów zagłosowali wszyscy radni.
Następnie jednomyślnie podjęli uchwałę.
W kolejnym punkcie sesji radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
na 2016 r. Zostanie ona taka sama, jak w
2015 r.
(jb)

Strefę Płatnego Parkowania w Mosinie przejmie ZUK
Burmistrz Mosiny zdecydował, aby
Zakładowi Usług Komunalnych powierzyć administrowanie Strefą Płatnego
Parkowania. Propozycję tą przedstawił na sesji Rady Miejskiej 5 listopada.

Z

a tym, aby wprowadzić te zmiany
do uchwały z 2010 r. (o utworzeniu
spółki ZUK) zagłosowali wszyscy radni.
Zanim jednak do tego doszło mieli do
burmistrza wiele pytań.
Czy gmina zarobi na tych zmianach,
czy straci?
Najpierw głos zabrał radny Ł. Kasprowicz: - Dotarła do mnie informacja, że
ZUK nie będzie sam obsługiwał Strefy
Płatnego Parkowania, ale w porozumieniu z podmiotem, który ma w tym doświadczenie.
Zastępca burmistrza P. Mieloch odpowiedział, że nie ma wiedzy na ten temat.
„Póki co” ZUK będzie to prowadził, a także dbał o strefę zimą. Wspomniał też, że
będą montowane nowe parkometry.
Radny M. Kleiber zapytał o koszty, jakie
poniesie ZUK w związku z wymianą parkometrów. Według burmistrza nowe parkometry będą dzierżawione przez cztery

lata, a w piątym roku zostaną wykupione
za jedną piątą wartości. Burmistrz zapewnił, że Gmina z tytułu zmian nie będzie
musiała dopłacać do przedsięwzięcia.
Z kolei radny Andrzej Raźny spytał o
to, czy Gmina będzie miała jakieś zyski z
tego tytułu, czy wszystko zostanie w Zakładzie Usług Komunalnych? Głos zabrała
też radna Małgorzata Kaptur:

P

STREFA PŁATNEGO
PARKOWANIA
- Im bardziej wydłuża się droga od
wykonawcy do podmiotu zlecającego,
tym trudniej jest zarządzać. Czy zastosowanie rozwiązania, w którym ZUK podnajmie sobie firmę jest dobre? W moim
odczuciu nie.
Burmistrz stwierdził, że „nie ma wiedzy

o tym, że jakaś inna firma będzie podnajmowana. Nawet gdyby tak było to ZUK
przewiduje dla siebie zysk".
- Ale czy dla Gminy będzie zysk? - dopytywała radna.
- Jeżeli ZUK ma zyski to z własnych
środków, na przykład, wymienia autobusy - odpowiedział burmistrz. - ZUK będący własnością Gminy w stu procentach
jest jej częścią.
Przewodnicząca Rady M. Kaptur podsumowała dotychczasową dyskusję:
- Nasza rozmowa jest o tyle istotna, że
wynika z niej, iż radni oczekiwaliby raczej
rozwiązania tego problemu bez dodatkowego podmiotu pośredniczącego.
Następnie głos zabrał radny M. Kleiber:
- Ważne jest to, na jakiej zasadzie odbędą się rozmowy między Gminą a ZUK-iem tak, żeby Gmina skorzystała na tej
zmianie, czy to „w sprzęcie" czy finansowo. Trudno mi zakładać, że ZUK podejmie decyzje niekorzystne dla niego
finansowo. Dlatego uważam, że nie leży
w naszej gestii decyzja o tym, czy ma wykonać powierzone mu zadanie własnym
sumptem.
Justyna Bryske
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Przytulisko przeniesiemy do ZUK- u
M

osińscy radni zagłosowali za wprowadzeniem zmian do uchwały z
2010 r. o utworzeniu spółki ZUK. Chodzi
m. in. o powierzenie ZUK-owi wyłapywania zwierząt i zapewnienia im opieki (w ramach zadań własnych).
Na nadzwyczajnej XXI sesji Rady Miejskiej w Mosinie burmistrz Jerzy Ryś mówił o
przenosinach przytuliska z ul. Krotowskiego:
− Przytulisko przeniesiemy zgodnie

z wcześniejszymi założeniami do ZUK-u.
Nie możemy dłużej go utrzymywać w dotychczasowej lokalizacji. Wskazuje na to już
samo otoczenie. Otrzymaliśmy wstępną
wycenę przytuliska. Kolejne wyceny dały
nam kwotę 50 tys. zł, przy czym znalazły się
w niej koszty likwidacji dotychczasowego.
Radni dopytywali burmistrza o to, jak będzie wyglądała kwestia wyłapywania zwierząt i kto się tym zajmie.
− Jeśli chodzi o wyłapywanie psów czy

Antoni i Zosia „ograli swoich rywali”
MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SZERMIERCE
ŚREM, 21 LISTOPADA 2015 R.

N

iespełna rok od powstania klubu UKS MUSZKIETER
Mosina nasi zawodnicy z impetem wtargnęli na podia
mistrzostw Wielkopolski w szpadzie. W kategorii chłopców,
po niezwykle emocjonującej walce, pierwsze miejsce i złoty

kotów - mówił dalej burmistrz - chcielibyśmy, aby ta czynność była zagwarantowana w czynnościach wykonywanych przez
spółkę ZUK. To jest tylko otwarcie możliwości i nie oznacza, że spółka będzie to robiła.
W wielu gminach wyłapywanie zwierząt
prowadzi straż miejska. Według znanych
nam zapisów w prawie jednostka ta nie ma
możliwości, aby te czynności prowadzić,
ale je prowadzi. Badamy więc raz jeszcze
kontekst formalno-prawny, czy nie za wcześnie zrezygnowaliśmy z takiej możliwości,
ażeby straż miejska mogła mimo wszystko
wyłapywać zwierzęta. Mamy kilku strażników miejskich do tego przeszkolonych. To
wszystko rozważamy.
Burmistrz stwierdził też, że niemożliwe
jest to, aby schronisko w Skałowie wyłapywało zwierzęta. Powodem są odległości i za
mały budżet schroniska.
− Każda gmina musi zabezpieczyć środki na budowę przytuliska, w którym zwierzęta będą trzymane do czasu znalezienia
się właściciela, wykonania chipowania,
podstawowych zabiegów − powiedział
burmistrz − i na propagowanie problemu
bezdomności zwierząt po to, aby sens miało budowanie schroniska.
− W listopadzie toczyły się też pierwsze
rozmowy o tym, aby utworzyć wspólne
przytulisko w Łęczycy dla gminy Mosina,
Komorniki i dla Puszczykowa. Pomysł jednak nie doszedł do skutku. Stąd ZUK to jedyne rozwiązanie, jeśli chodzi o lokalizację
przytuliska, powiedział burmistrz.
(jb)

medal zdobył Antoni Nieckarz. Na trzecim, także medalowym
miejscu uplasowała się Zosia Lachowicz, walcząca w kategorii dziewcząt. Równie emocjonujące walki oraz wysokie lokaty zajęli pozostali zawodnicy naszego klubu, niejednokrotnie
zaskakując swoich przeciwników z klubów Wielkopolski.
W kategorii dziewcząt kolejne miejsca zajęły: Garbarek
Oliwia miejsce 7, Żerdzińska Magdalena miejsce 9, Lange
Aleksandra miejsce 12, Czajka Łucja miejsce 13, Mirowska
Aleksandra miejsce 14, Pohl Zofia miejsce 15.
W kategorii chłopców kolejne miejsca zajęli: Murawski
Filip miejsce 6, Kaczmarek Kacper miejsce 9, Florek Hubert
miejsce 13, Hajkowicz Karol miejsce 15, Gazda Piotr miejsce
16, Paszak Aleksander miejsce 17, Grabarkiewicz Wojciech
miejsce 18, Jurkiewicz Borys miejsce 19, Kotara Aleksander
miejsce 21, Karczewski Michał miejsce 22.
Zarówno zawodnicy, jak i trener Jarosław Roszak odebrali szereg gratulacji od swoich konkurentów. Należy
wspomnieć, że oprócz barw klubowych zawodnicy także
reprezentowali swoje szkoły. Oczekując dalszych, tak samo
dobrych wyników, Mosina może być dumna ze swoich młodych szermierzy. - Jeszcze przed zawodami brałbym miejsca
w pierwszej piątce w ciemno, jednak apetyt na medal jest
zawsze i mogę powiedzieć, że zarówno Antoni jak i Zosia
przysłowiowo „ograli swoich rywali". Uważam, iż Mosina ma
nową dyscyplinę sportu z perspektywicznymi zawodnikami
i wcale nie myślę tylko o tej dwójce zawodników, podkreśla
trener.
(uks)
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Nowa hala, stare pytania…

R

ośnie, i przyznać trzeba coraz estetyczniejszego kształtu
nabiera, powstająca przy ul. Kościelnej nowa hala tenisowa budowana przez Spółkę My Sport. Z zewnątrz wydaje się, że
prace są na etapie wykończenia. Tak więc mieszkańcy i przyjezdni będą mieli już wkrótce do dyspozycji kolejny w Puszczykowie
obiekt sportowy. W budowanej hali oprócz kortów tenisowych
znaleźć się mają jeszcze siłownia, salki do jogi, zumby, restauracja itp. Właściciel obiektu na stronie internetowej zapewnia,
że otwarcie nastąpi na początku grudnia. Rzec można Puszczykowo sportem stoi. Zważywszy, że to kolejna w Puszczykowie
hala tenisowa, zastanawiać się można czy znajdą się chętni, aby
płacić i utrzymać kolejny obiekt. Ale na szczęście to problem
właścicieli. Oby tylko Miasto nie musiało ich wspierać w taki czy
inny sposób. Więc życzmy mu dobrze.

Wypada przypomnieć, że ten obiekt budowany jest na wydzierżawionej przez Urząd Miejski części terenu MOSiR. Opisywaliśmy tę sprawę na Forum Puszczykowo, a wcześniej jeszcze
na blogu Zielone Puszczykowo. Warunki, na jakich wydzierżawiono teren Spółce My Sport są niezwykle korzystne dla Spółki
i moim zdaniem bardzo niekorzystne dla Miasta. Przypomnę, że
wydzierżawiono teren na lat 30 za cenę dwudziestu kilku groszy

za metr kwadratowy gruntu. Dla porównania - innym dzierżawcom Miasto wynajmuje tereny za cenę ponad 9 złotych. Obiekt
ma stać się własnością miasta po 30 latach. Ale co się przez tyle
lat wydarzyć może? Czy obiekt nie będzie w stanie do rozbiórki?
Młodzi dożyją, zobaczą.
Hala to drugi po kortach zewnętrznych etap budowy. W następnym etapie właściciel dzierżawca terenu Spółka My Sport
zobowiązała się do wybudowania jeszcze miejsc noclegowych,
na zewnętrznych kortach w okresie zimowym ma funkcjonować
kryte lodowisko, minigolf. Przyznać trzeba, że są to ambitne założenia.
W każdym razie obok radości, że obiekt powstaje jest jeszcze
niepokój o interes Miasta. O to, że właściciele Spółki zadbali o
jej interes, spojrzawszy na wysokość dzierżawy, martwić się nie
trzeba. Oni robią swoje. Niepokoi to, że nie do końca można być
przekonanym, czy w sposób właściwy zadbano o interes Miasta. Hala powstaje, wg zapewnień oddana ma być z początkiem
grudnia, tyle że zgodnie z umową oddana ona być powinna
już na koniec czerwca br. - podobnie jak ścianka treningowa, a
jeszcze wcześniej wspomniany minigolf. Mamy więc prawie pół
roku opóźnienia. Na tę okoliczność w umowie ze Spółką zapisano kary umowne w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia.
Czy Spółka Miastu płaci karne kwoty? Śmiem wątpić. Zapytani
przeze mnie radni nic o tym nie wiedzieli, gdyż nie wiedzieli nawet o tym, że taki zapis w umowie istnieje, choć o tym już pisaliśmy. Panie i panowie radni, warto zainteresować się sprawą.
Mam nadzieję się mylić i Spółka płaci.
Druga rzecz: jaskółki ćwierkają w mieście, że w umowie brak
zapisów ograniczających możliwość poddzierżawiania przez
Spółkę terenu innym podmiotom, i że Spółka chce część terenu
poddzierżawiać. Możemy wiec sobie wyobrazić, że zarabiać będzie na różnicy pomiędzy dzierżawą, jaką płaci Miastu a rzeczywistą, rynkową ceną. Panie i panowie radni, zanim udacie się na
otwarcie nowej hali, to warto i tym się zainteresować. Dbajcie o
interes Miasta.
Krzysztof J. Kamiński
(Forum Puszczykowo)

Szanowni Państwo!
Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyliście Państwo Prawo
i Sprawiedliwość, a także mnie osobiście. Mosina i Puszczykowo mają w mojej osobie swojego reprezentanta
w Sejmie. Możecie Państwo na mnie liczyć.
W początkach grudnia otwarte będzie moje biuro poselskie, a tymczasem jestem do Państwa dyspozycji poprzez
pocztę elektroniczną (bw@bartlomiejwroblewski.pl)
oraz pod numerem telefonu (602-236-194).
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,
Bartłomiej Wróblewski

felieton
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Wielkopolski Park Usługowy
W

e wtorek 17 listopada, na posiedzeniu połączonych komisji radni
RM Puszczykowa ustalali wytyczne do
nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Było to dla mnie wydarzenie
smutne. Panował chaos pojęć i działań,
bo trudno, żeby radni, niezbyt biegli
w tej materii, opanowali rozległy materiał
w ciągu jednej doby. W profesjonalnych
instytucjach rzecz nie do pomyślenia,
żeby dokumentację dostarczać na dzień
przed pracą nad nią. Urząd Miejski tak
robi, a radni się na to godzą. Czy jest to
celowe, czy wynika tylko z braku organizacji?!
Dyskusja zdradziła wyobrażenia większości radnych o Puszczykowie i o tym,
jak ma się ono rozwijać. Odnieść można

wrażenie, że dla wielu czas się zatrzymał i rozwój wyobrażają sobie jak przed
dwudziestu laty, a może jeszcze wcześniej – drobna działalność gospodarcza
na każdym kroku. Sklepy, sklepiki, warsztaty, zakłady itp. Przebija tęsknota za
większą miejskością i niechęć do tego, z
czym Puszczykowo kojarzy się większości
Wielkopolan. Miasta kameralnego, cichego, spokojnego, zanurzonego w zieleni,
o stosunkowo niskiej uciążliwości otoczenia. Radnym marzy się coś, co jest odwrotne do tendencji światowych. Takie
np. kiedyś zaniedbane Jeżyce w Poznaniu
przechodzą „gentryfikację”, czyli dzięki
staraniom władz miejskich i inicjatywom
mieszkańców stają się dzielnicą coraz
modniejszą, elegantszą, ładną, wygodną,
słowem z poprawiającymi się warunkami

zamieszkania. Służy temu rewitalizacja,
poprawa estetyki, jakości dróg, komunikacji, zieleni miejskiej. Za tym idzie
wzrost cen nieruchomości i tendencje
osiedlania się klasy średniej itd.
Radni Puszczykowa narzucają kierunki
przeciwne, które nazwałbym „lubonizacją” Puszczykowa. To nic innego, niż jego
spospolitowanie. Upodobnienie do Lubonia, Mosiny, Przeźmierowa. Małe działki, działalność gospodarcza dopuszczona
wszędzie i każda, choć oczywiście „nieuciążliwa”. Do 200 m2 powierzchni handlowej. To znaczy, że na każdej posesji,
w każdym domu, na najcichszej, najwęższej i najbardziej eleganckiej uliczce
może mieścić się sklep, warsztat, hurtownia, a ślepa ulica może być zapchana autami dostawców i klientów.
W początku lat pięćdziesiątych jakaś polska robotnica w zbiorowej akcji
w fabryce napisała kartę z życzeniami
dla towarzysza Stalina. Bezpieka tę kartę
wyłowiła i zatrzymała. Dlaczego? Życzenia brzmiały: „Towarzyszu Stalin! Z okazji
urodzin z całego serca życzę Wam tego
wszystkiego, czego Wy nam życzycie.”
Nie ma cenzury i mogę tym, którzy są
za przerobieniem Puszczykowa miasta
ogrodów w miasto usług złożyć następujące życzenia. Towarzyszu burmistrzu,
towarzyszko architekt, towarzyszki i towarzysze radni! Życzę wam, żeby wszyscy
wasi bliscy sąsiedzi otworzyli nieuciążliwą działalność usługową z powierzchnią
handlową do 200 m2. Życzę wam, żeby
te interesy szły im jak najlepiej. Żeby
firmy pracowały na pełnych obrotach
w godzinach od 6 do 22, nawet w soboty,
niedziele i święta. I żeby było tylu klientów, żeby wasza ulica była zawsze głośna
i zastawiona samochodami.
Mikołaj Pietraszak Dmowski
(Forum Puszczykowo)

Spotkanie sołtysów z przedstawicielami KRUS z Poznania
5
listopada 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Mosinie odbyło się spotkanie sołtysów z przedstawicielami KRUS
z Poznania. Tematyka spotkania dotyczyła zagadnień związanych z ubezpieczeniami, świadczeniami oraz zasadami
ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.
Te istotne zagadnienia referowali pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego
w Poznaniu: Jolanta Przybylak, Marzena Kowalewska – Cieślik
oraz Marek Miechurski – Kierownik Samodzielnego Referatu
Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego. Uczestnicy wykazali duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami.
Pracownicy Gminnego Centrum Informacji w Mosinie składają podziękowania prelegentom oraz sołtysom za udział
w spotkaniu.
(um)
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Do Pracowni Artystycznej Pod Patronatem Przyjaciół Dębów Rogalińskich, której prezesem jest Lucyna Smok należą
wszyscy, którzy są artystami, chcą nimi zostać lub pragną namalować choćby jeden obraz w życiu. Rogalinek przyciągnął także wielu artystów z Poznania i okolic. Pani Lucyna Smok z wszystkimi rozmawia, każdemu udziela rady, odsłania
tajniki sztuki, kieruje i prowadzi. Zajmuje się tym z wielkim powodzeniem od kilkunastu lat, co wyrażają prace członków
stowarzyszenia. Pracownia otwarta jest też na inne działania np. wieczór poezji.
Ostatnia, piętnasta wystawa twórców stowarzyszenia odbyła się we wrześniu, w Mosińskim Ośrodku Kultury. Została
przyjęta entuzjastycznie.
Lucyna Smok, nauczycielka na emeryturze:
- Zajęłam pusty budynek na pracownię w
Rogalinku w 2000 r. Potem postanowiono

mi. „Wiecie co, - powiedziałam do dzieci
- to będą nagrody”. Jeżeli ktoś wykona
tyle i tyle poleceń, to podarunkiem będzie ta wielka skrzynia. I pomyślałam sobie, że dostanie ją pierwszy, który zdąży
zrobić wszystkie ćwiczenia. Okazało się,
że trzy dziewczynki wykonały polecenia.

A potem przyszła Sylwia i mówi: „Ja też
wykonałam ćwiczenia". A ja sobie z tego
nie zdawałam sprawy, bo ona cały czas
rysowała po swojemu. Nie pomyślałam,
że to są te polecenia. Zrobiła je tak, jak
umiała. Ale zrobiła. No i musiałam dokupić następną nagrodę.

Czułość od progu

Lucyna Smok - W naczyniach glinianych

otworzyć w nim przedszkole. Taka fabryczka u nas nieczynna stoi, więc przeniosłam
się do niej na lato. W tym czasie rozeszła się
wiadomość w Poznaniu, że tu w Rogalinku
jest pracownia. Zimą panie zaczęły przyjeżdżać do mnie do mieszkania. Po pięć w
takim malutkim pokoiczku, jedna przy drugiej, malowały. Wówczas dano mi z powrotem salę przy ul. Kościelnej 2.
Sylwia
Pani Lucyna mówi dalej: - Jeden pan
przywiózł mnóstwo farb, pędzli i kredek.
Nawet skrzynka była taka piękna z farba-

Lucyna Smok

Sylwia Taciak - Św. Jan Paweł II

kultura
Jedna z tamtych dziewczynek skończyła
wyższe studia artystyczne. Jedna pracuje
chwilowo na stacji benzynowej w Mosinie.
Może wróci tu jeszcze pomalować, choć
studia skończyła inne.
A Sylwia została w pracowni. Na początek zilustrowała książkę, przerysowując i
przepisując do zeszytu kartka po kartce.
Zauważyłam błysk w jej oczach, który mówił, że malowanie jest dla niej radością. Raz
zaczęła malować miasteczko. Przypomniał
mi się Nikifor…Wzięłam książeczkę i opowiedziałam Sylwii o nim. Podchwyciła to.
Po latach pilnej pracy dostała stypendium
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żeby była rozpoznawalna. Dzięki dobrym
ludziom, którzy pozwolili jej zaistnieć w
sklepie Św. Wojciecha, zaczęła sprzedawać
swoje prace. Dziś jeździ na kurs pisania ikon
prowadzony przez profesjonalistę.
W pracowni pań jest „ho, ho” i jeszcze
więcej. Co roku prace wystawia trzydzieści
osób. Są też takie, które dłuższy czas nie
malują, a po latach wracają. Więc one też
należą tu wciąż, prawda? Bo jak już się raz
przyjdzie, to potem zawsze można wrócić.
Jest ich co najmniej pięćdziesiąt, jak nie
więcej. Z gminy Mosina w tym roku mamy
45 osób, w tym troje niepełnosprawnych i
25 dzieci.
Po wielu latach pracy okazuje się, że ktoś
przeżył raka, albo był samotny, a ratuje tu
swoje życie. Przychodzą też całe klasy z
nauczycielem na malowanie bombek lub
pisanie pisanek.
Od niedawna organizowane są u nas
kiermasze. Najbliższy odbędzie się 20 grudnia. Pomaga mi w tym Paulina Olszowa,
moja uczennica, która ma już swoją rodzinkę. To ona namawia sąsiadów i krewnych,
aby wystawiali z nią swoje rękodzieła.
I Wigilia. Zaprasza się na nią wszystkich

Wanda Bartmińska - Matka Boska Karmiąca

marszałkowskie na rozwijanie talentu. Nawet u prezydenta RP jest jej praca. Ciekawie
zestawia kolory. Zawsze doda coś od siebie,
np. malując Barcelonę, nad domami narysowała ogromną postać św. Eulalii. Jej prace kolekcjonują lekarze, profesorowie.
Pani Lucyna tuli Sylwię do siebie.
Wanda
- O, chociażby, wchodzi ktoś. Jak widzę
błysk w oczach to wiem, że warto go będzie
namawiać, żeby zaczął coś tworzyć. Wanda
przyszła na samym początku, podobnie jak
Sylwia. Miała czwórkę dzieci. Raz namalowała... pamiętam, że motylki, ona pamięta, że coś innego. Dość, że wyróżniła się w
tym swoim malowaniu. Potem urodziła
następne dzieci i następne, do siódemki.
Nie miała już czasu na tworzenie.. Po latach
pojawiła się u mnie znowu. Malowała ikony. Pojechała do Poznania. Zaangażowała
się u takiego pana, gdzie miała pracować
malując ikony na sprzedaż za dwadzieścia
złotych, na szybko. Dla niej było to nie do
przeżycia. Jeździłam z nią raz i drugi, podpatrzyłyśmy tam technikę. Wanda zaczęła
się coraz bardziej kształcić. Sugerowałam
jej, że powinna wyrobić sobie własny styl,

Danuta Helak

malujących i tych, którzy kiedyś przyjeżdżali do pracowni, a dziś już nie mogą.
- Czy wyobraża sobie Pani, że mogłaby
malować i nie uczyć?, pytam.
- Ostatnio sobie uzmysłowiłam, że przecież mogą mi tę salę zabrać. Bo może przydać się na coś innego. Pomysły na obrazy
czerpię z tego miejsca. Nie bardzo to sobie
wyobrażam. Bez Sylwii? Bez dzieciaków?
Człowiek odmładza się, jak z dziećmi popracuje czy ze starszymi, którzy z taką zawziętością i pasją coś robią.
Justyna Bryske
Najprawdopodobniej już niedługo
powstanie galeria obrazów twórców
skupionych wokół pani Lucyny, ale
nie tylko. Kilku znanych lokalnych artystów także wyraziło chęć pokazania
i sprzedawania swoich dzieł. Galeria
mieścić się będzie w budynku Gazety
Mosińsko-Puszczykowskiej przy ul.
Wawrzyniaka 9 w Mosinie.
W następnych wydaniach będziemy
publikować informacje o kolejnych artystach.

wydarzenia
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Otrzęsiny w Jedynce
P

ostacie w upiornych strojach i makijażach, sztuczna krew i rany, osoba leżąca na upozorowanym miejscu
zbrodni. To nie jest ani opis zdjęć z planu
do najnowszego horroru, ani koszmaru
sennego przelanego na płótno przez kolejnego artystę. Tak wyglądały otrzęsiny
dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Mosinie.
Redakcja postanowiła zareagować po
rozmowie z oburzonymi rodzicami, którzy nie wiedzą, czemu ma służyć taka
edukacja i boją się, że ujawniając bardzo
krytyczne stanowisko w tej sprawie zaszkodzą swoim dzieciom.
Na oficjalnej stronie Szkoły „wiszą”
obecnie zdjęcia „najłagodniejsze”, Przyczyną całej dyskusji stały się te „oryginalne” zamieszczone zaraz po imprezie, później usunięte…
Na jednym z nich możemy zobaczyć
parodię (chyba inaczej nie da się tego nazwać) sceny umierania chorego na łożu
śmierci. Jest młodzież klęcząca dookoła
łóżka, jest przebrany ksiądz udzielający
absolucji konającemu.
Mimo, iż cała otoczka tej imprezy wydaje się być zabawna (próba banalizowania
brzydoty i zła?), to najbardziej wymowne
jest zdjęcie dokumentujące „umieranie”.
Scena ta jest o tyle znamienna, że można
ją uznać za próbę przełamania naturalnego tabu, które w naszej kulturze łączy się
z tak trudnym i osobistym przeżyciem,
jakim jest śmierć. Zrozumiałe byłoby,
gdyby w taki sposób młodzież bawiła się
nieświadomie, a przyłapana na tym przez
starszych, została należycie pouczona.
Scena jednak odbywała się za przyzwoleniem zaangażowanych nauczycieli. Pikanterii dodaje fakt, że młodzież również

w swojej „zabawie” symulowała odprawianie egzorcyzmów. Czy wzorcem dla
zabaw może być film „Dziecko Rosemary”? Są koneserzy takich wrażeń i zwolennicy różnych zjawisk, którzy nie zauważą
nic w tym zdrożnego, ale zastanówmy się
i zadajmy sobie pytanie czy otrzęsiny dla
13 latków to miejsce i czas na taką tematykę? Młodzież przychodząca do gimnazjów pochodzi z różnych środowisk i posiada przypisaną sobie wrażliwość.
Analizując wpisy w internecie odnaleźć
można negatywne i pozytywne komentarze dotyczące całej imprezy. Wybijają
się głosy, które zakładają, że skoro młodzieży się podobało, to nie ma powodów na wszczynanie wokół tego afery.
Czy zapomniano, że nauczyciele, sama
instytucja szkoły współodpowiada także
za wychowanie swoich podopiecznych?
Wychowanie nie może być procesem
zakładającym równość między wychowawcą a wychowankami. To starsi muszą
wymagać od młodszych i dawać im przykład, a nie zezwalać na wszystko, co sprawia im radość. Fakt, że tak podstawowe
prawdy trzeba tłumaczyć dowodzi, jak
bardzo proces wychowawczy został wywrócony do góry nogami.
Generalne zastrzeżenie, co do całej imprezy polega przede wszystkim na kulcie
brzydoty, który wydawał się mieć miejsce
na otrzęsinach. Oswajanie już na etapie
dzieciństwa z rzeczami szpetnymi oraz
skojarzenie perfidii z zabawą to ułomna strategia uderzenia w niewinność
i ich naturalną wrażliwość. Nie ma to nic
wspólnego z tak powszechnie lansowaną kreatywnością. To znieczulanie ludzi
młodych na dostrzeganie zła, które coraz

częściej kryje się pod z pozoru atrakcyjnymi opakowaniami.
Zadaniem szkoły jest kształtowanie dobrego człowieka, a nie odcinanie go od
wzorców dobra, prawdy i piękna przez
organizowanie tego typu zabaw. Redakcja ma nadzieję, że nauczyciele nie są do
końca świadomi, jakie spustoszenie moralne może spowodować tego typu zabawa ze śmiercią i brzydotą w roli głównej
oraz, że imprezy tej nie zorganizowali
w złej wierze. Ale nawet, jeśli nie mieli
złych intencji, to niepokojące jest, iż być
może nie zdają sobie sprawy z konsekwencji tego typu pozornie niewinnych
wygłupów.
Miejmy nadzieję, że to wydarzenie
uczuli nas w przyszłości na podobne zjawiska z udziałem dzieci i młodzieży. (red.)
REKLAMA

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


reklama

11

Praca
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Opiekunka
Osób Starszych
 składki ZUS od prognozowanej średniej krajowej
 sprawdzone oferty
 organizacja wszelkich formalności
 zarobki nawet do
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5 tysięcy złotych

Centrum Rekrutacji w Poznaniu
ul. Zwierzyniecka 18, lok. 102
(+48) 666 826 255
www.opiekunki.interkadra.pl

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

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

Pod koniec życia gorączkowo kończył spektakl „Dziś są moje urodziny”.
W 100. lecie urodzin jednego z największych twórców i reformatorów
teatru XX wieku, projektem „Żyje Tadeusz Kantor” i symbolicznymi plakatami, mieszkańcy Mosiny wspominają
artystę. W przewrotny sposób, tak jak
przewrotny był tytuł jego ostatniej
sztuki.

T

ytuł projektu „Żyje Tadeusz Kantor”
przypomina tekst, który pojawia się
po śmierci. Ta zamiana słów „umarł” na

„żyje” ma pokazać, że człowiek żyje, dopóki
pamiętają o nim potomni.
Agnieszka Grygiel z grupy „a la teatr”, autorka projektu, uważa, że pielęgnowanie
pamięci o artystach, którzy współtworzyli
kulturowe dziedzictwo to wspólny obowiązek. Wierzy, że to też są nasi bliscy tylko,
że łączą nas nie więzy krwi, ale wspólnoty.
I dlatego od kilku lat wytrwale realizuje swoją ideę „wspólne tworzenie - tworzy wspólnotę”, integrując społeczność
w działaniu. Tak było w Poznaniu, gdzie
z mieszkańcami kilku dzielnic wyszywała
na wielkich bilbordach hasła zachęcające

Kolejna wybitna postać
,,W

imię dobra wspólnego” – sylwetki wybitnych postaci zasłużonych
dla Wielkopolski” to idea, która narodziła się
w roku 2013 przy okazji uczczenia 55-tej rocznicy śmierci profesora Stanisława Kasznicy,
rektora Uniwersytetu Poznańskiego w latach
1929-1930, posła na Sejm Krajowy w roku 1913,
Senatora II RP, legendarnego wykładowcy i wychowawcy młodzieży. Wtedy też, po raz pierwszy w kościele pw. Wszystkich Świętych w Poznaniu przedstawiono sylwetkę Profesora oraz
wybrane utwory z jego dzieła pt. ,,Rozważania”.
W roku 2014 bohaterem spotkania był profesor Heliodor Święcicki, a zaprezentowano
jego słynny ,,Wykład o estetyce w medycynie”
(1911).
W tym roku spotkaliśmy się 15 listopada się,
w 200 rocznicę urodzin Maksymiliana Jackowskiego. Po raz trzeci usłyszeliśmy Zbigniewa
Grochala, aktora Teatru Nowego w Poznaniu,

do aktywności oraz robiła stoły do lokalnych ogrodów. Chociaż stoły zaczęli robić
obcy sobie ludzie to, gdy potem przy nich
usiedli obcość znikała, a mieszkańcy czuli
się sobie bliżsi.
Podobnie było z dzieciakami, z którymi
wyszywała ażurowy namiot w Ogrodzie
Jordanowskim. Dzieci świetnie się bawiąc
poznawały przy okazji rówieśników z sąsiedztwa. Teraz animatorka chce zaktywizować mosinian i wraz z młodzieżą ze
Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko będzie rozwieszać plakaty promujące postać i dzieła teatralneTadeusza Kantora.
W ten sposób akcja wpisze się w działania
organizacji angażującej młodzież w popularyzację sztuki i edukację.
Autorka pomysłu chce, by ktoś zapytany
o Kantora wiedział, kim był i nawet nie pomyślał o punkcie wymiany walut. Dlatego
plakaty mają intrygującą formę i na pewno
zwrócą uwagę mieszkańców. Przypominają nekrolog, który grał ważną rolę w pierwszym przedstawieniu Kantora zaliczanym
do nurtu Teatru Śmierci - "Umarła klasa"
z 1975 roku. Dodatkowo podkreślają tematykę jego ostatnich spektakli, czyli przemijanie
i pamięć. Plakaty pojawią się w miejscach
nie kojarzonych z kulturą, takich jak sklepy,
dworzec czy przychodnie zdrowia. Tam mają
szansę dotrzeć do szerszej grupy odbiorców
i osób starszych, które często czują się z kultury wykluczeni. Akcja ruszy tuż przed rocznicą
śmierci artysty zmarłego 8. grudnia 1990 roku.
Projekt powstał przy wsparciu Urzędu
Miasta i Gminy Mosina.
(red.)

który tym razem przeczytał nam fragmenty
wyjątkowego dzieła Maksymiliana Jackowskiego pt. ,,Ułomności nasze narodowe i społeczne
oraz środki ku sprostowaniu tychże” z 1870 roku.
W ubiegłych latach sylwetki tych wybitnych
postaci prezentowali kolejno, profesor Stefan
Jurga, były rektor UAM oraz profesor Jacek
Wiesiołowski były prezes PTPN. W tym roku
profesor Janusz Karwat, autor książki o Maksymilianie Jackowskim przedstawił sylwetkę
,,Króla chłopów”.
Uroczystościom zawsze towarzyszy wspaniała oprawa muzyczna. W ubiegłym roku gościliśmy Poznański Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego
pod dyrekcją Katarzyny Matelskiej, a w tym
roku już po raz drugi towarzyszył nam profesor Krzysztof Szydzisz wraz z Chórem Kameralnym UAM.
W imieniu organizatorów
ks. proboszcz dr Janusz Grześkowiak,
Teresa Krokowicz
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CZAROWNICA Z PUSZCZY, CZYLI O TYM, JAK SIMONA KOSSAK ZOSTAŁA PROFESOREM NAUK LEŚNYCH

Spotkanie DKK Mosińskiej Biblioteki Publicznej 18 listopada 2015
M

iała być chłopcem i sławnym malarzem, jak jej ojciec,
dziadek i pradziadek. Urodziła się dziewczynką i została
zoopsychologiem. Mało kto z nas nie słyszał barwnych gawęd
Simony Kossak, czarownicy z białowieskiej puszczy, o życiu
zwierząt. W listopadzie wyobraźnią Dyskusyjnego Klubu Książki zawładnęła biografia Anny Kamińskiej „Simona. Opowieść
o niezwyczajnym życiu Simony Kossak”. Książka została napisana rzetelnie, barwnie, nie upraszcza faktów, nie sili się na łatwe
oceny i psychologizowanie. Zdecydowana większość z nas „łyknęła” powieść w dwa, trzy dni, choć jednych urzekła pierwsza
część – o niełatwym dzieciństwie Kossakówny, wychowywanej
w sławnej, despotycznej, zmagającej się z biedą rodzinie; do
drugich przemówiła część druga – o pracy w Białowieży i życiu
w starej leśniczówce Dziedzince. Można być zafascynowanym
trybem życia i bezkompromisową walką Simony o zachowanie
resztek naturalnych ekosystemów w Polsce, można nie uznawać
jej dziwactw, przedkładania praw zwierząt nad interes człowieka, ale nikt nie odmówi jej hartu ducha i talentu w popularyzacji nauki. To dzięki jej porywającym opowieściom o inteligencji
zwierząt, ich obyczajach i swoistej moralności dużo słuchaczy
zainteresowało się bogactwem świata przyrody. Mnie zaciekawił fenomen popularności biografii, których wysyp polskie księgarnie odnotowują od lat. Dlaczego tak chętnie wkraczamy na
terytorium cudzego życia? Żeby poznać wielką historię z perspektywy jednostki? Zapewne. Żeby znaleźć mentora, mądrego
przewodnika w codziennych wyborach? Możliwe. Żeby przeżyć

Dobro nigdy nie zabija
P

szczoły giną i to z kilku powodów. Co prawda można się
doczytać czasem, że w naszym kraju pszczół przybywa
i mają się one dobrze. Czy na pewno?
Po częściowym spadku ilości rodzin pszczelich, latem są one
zawsze odnawiane, uzupełniane.
Działacze piszą, że pni pszczelich przybywa, ale nikt nie pisze,
że zmniejsza się pożytek pszczeli, ilość kwiatów i to drastycznie.
A to dla pszczół jest zabójcze.
Wzmacnianie pszczół lekarstwami zamiast wzrostem ilości
kwiatów nie wróży nic dobrego. Będą ginąć. Jaki to będzie miało
wpływ na środowisko?
Uczciwi i znający się na rzeczy biolodzy, botanicy, specjaliści
od produkcji roślinnej od lat głoszą, że rola pszczół jako zapylaczy stokrotnie przekracza wartość bezpośrednich produktów
pszczelich.
Pszczoły pracują nie tylko na polach uprawnych i w sadach,
ale i w lasach, zagajnikach, na nieużytkach. Zbierając pyłek
i nektar zapylają wszystkie odwiedzane kwiatki - nad tym zwykły
Kowalski raczej się nie zastanawia. Rośliny (wszystkie) żyjące na
danym terenie muszą wydawać nasiona. Bez pszczół rośliny te
wyginą. Natura nie znosi pustki, widać to w niektórych stanach
Ameryki. Na ich miejsce wejdą obce, inwazyjne hybrydy – bardzo ekspansywne. Gatunek taki zdominuje środowisko. Na skutek braku naturalnej różnorodności przyrodniczej dochodzi do
degradacji gleby, a następstwem jest erozja wodna i wietrzna,
stepowienie i pustynnienie terenu, na którym zabrakło pszczół.
A tego nie da się naprawić przez długie wieki. Taki obszar będzie

niebezpieczną przygodę, siedząc w wygodnym fotelu i z kubkiem aromatycznej herbaty? Odkryć dla siebie powszechnie
znaną postać i „odbrązowić”, odkurzyć i zdjąć ją z pomnika, zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka? Oczywiście! Choć wydaje
mi się, że istotnym powodem fascynacji biografią jest także chęć
zajrzenia przez dziurkę od klucza, posmakowania owocu zakazanego, pogrzebania w cudzych listach, pamiętnikach i zdjęciach.
I wydaje mi się, że to pragnienie dopuszczenia do obszarów niedozwolonych, jest czymś głęboko naturalnym i może być impulsem do poszerzania wiedzy. O historii, o współczesności, o nas.
Zofia Staniszewska
wyłączony z działania gospodarczego i przyrodniczego. I to już
się miejscami dzieje.
Pszczoły giną nie tylko z powodu zmniejszających się ilości
kwiatów, ale i z powodu przemysłu wytwarzającego leki, środki ochrony roślin, wprowadzania toksycznych roślin modyfikowanych. I tutaj nastąpiło celowe pomieszanie pojęć, co jest
dobre a co złe. Dobro nigdy nie zabija. A społeczeństwa mają
mało dobrych informacji. Jako przykład podam wynik pracy naukowców, działających pod kierownictwem dr. Seralini, profesora uniwersytetu w Caen, we Francji. Z badań, które pochodzą
z roku 2012 wynika, że modyfikowana kukurydza, zaprawiana
Roundupem i spożywana przez doświadczalne szczury wywołuje przerażające guzy nowotworowe, uszkodzenia wątroby, nerek i całego organizmu. Jest to widoczne na zdjęciach.
Stanisław Kaczmarek, mistrz pszczelarski

Nowotworowe zmiany po kukurydzy GMO (J), GMO + Roudup (K) oraz wyłącznie po
preparacie Roundup (L), (źródło: internet, http://www.gmoseralini.org/en)
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Warsztaty dla uczniów
10

listopada do Gminnego Centrum Informacji w Mosinie zawitali uczniowie kursu „Elektryk” realizowanego
przez Zespół Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie, w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Uczniowie podczas warsztatów prowadzonych przez
pracownika GCI, Karolinę Adamczyk – Pietę dowiedzieli się,
jak w skuteczny sposób poruszać się po rynku pracy. Podczas

spotkania omówiono kluczowe zagadnienia związane z tworzeniem życiorysu (CV) oraz listu motywacyjnego. Uczniowie
poznali także techniki dobrego kreowania własnej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Poruszane zagadnie spotkały się
z dużym zainteresowaniem uczestników. Pracownicy Gminnego
Centrum Informacji w Mosinie składają podziękowania Mariuszowi Michalakowi – nauczycielowi z Zespołu Szkół im. Adama
Wodziczki w Mosinie za owocną współpracę, a uczniom za aktywny udział w przeprowadzonych warsztatach.
(gci)

„Podróże małe i duże”, czyli jak tanio i bezpiecznie podróżować

P

od takim hasłem Mosińska Biblioteka Publiczna oraz Mosińska Akademia Seniora przeprowadziła warsztaty dla
seniorów, zorganizowane przez Pracownię Krajoznawczą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury.
Czternastoosobowa grupa wykazała mnóstwo chęci i emocji,
zapoznając się z obsługą narzędzi internetowych przydatnych
przy planowaniu tanich podróży (mapy, wyszukiwarki, rozkłady jazdy, portale turystyczne itp.). Atrakcją dla uczestników był
konkurs, w którym nagrodą była książka „Sztuka kaligrafii”, mosińskiego autora Dariusza M. Preislera, który podarował bibliotece swoje egzemplarze na tego typu okazje.
Mówiąc o sposobach pozyskiwania informacji, prowadząca
zaprezentowała wiele przewodnikowych publikacji, zapoznała
z arcyciekawą stroną www.regionwielkopolska.pl , a jej krajoznawcza prezentacja uświadomiła, jak wiele atrakcji turystycznych kryje nasza Wielkopolska.
12 listopada, po trzech spotkaniach mosińskich, zakończyliśmy cykl warsztatów sesją wyjazdową do Poznania. Grupa, pod
czujnym okiem prowadzącej, przeszła chrzest bojowy kupując
w automatach bilety PKP i komunikacji miejskiej. Poznała zakamarki nowego dworca (przechowalnię bagaży, punkt bookcrossing…), zwiedziła Katedrę, Stary Rynek, wysłuchała szereg opowieści, historii i dykteryjek. Ostatnim punktem programu było
Rogalowe Muzeum Poznania, gdzie świetnie się bawiliśmy i nie-

S

jedna z nas postanowiła przywieźć tu gości z innych regionów,
aby chociaż przez moment poobcowali z naszą jakże zabawną
gwarą. Miło było słuchać słów naszych uczestniczek: „Gdzie my
teraz będziemy chodzić?”. Dziękuję Paniom za zaangażowanie,
aktywność i zapał, Gminnemu Centrum Informacji za gościnne
progi, a prowadzącej za entuzjazm. Pani Oli życzymy odkrywania szerokich szlaków, na które chętnie z nią powędrujemy.
Krystyna Przynoga

klep „AS” W Mosinie ogłasza Konkurs Plastyczny na „Łańcuch choinkowy”. Celem konkursu
jest zrobienie dowolną techniką łańcucha choinkowego o minimalnej długości 5m, który
zostanie powieszony w sklepie AS i będzie stanowił jego świąteczną dekorację. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów klas szkół podstawowych. Nagrodą główną są bilety do
kina Charlie&Monroe Kino Malta na seans filmowy specjalnie dedykowany dla zwycięzców. Regulamin konkursu dostępny w sklepie.
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Uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie
udowadniają, że warto wiedzieć więcej...
U

czniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie po raz
kolejny udowadniają, że warto wiedzieć więcej. "Lekcje
z ZUS" to pilotażowy program edukacyjny, w którym w roku
szkolnym 2015/2016 bierze udział ZSR w Grzybnie. Projekt ma
pomóc uczniom w podjęciu ważnych życiowych decyzji po zakończeniu edukacji. W przystępny sposób zapoznaje ich z pra-

wami i obowiązkami wynikającymi z
tytułu zatrudnienia
lub założenia własnej firmy. Uczniowie
dowiadują
się również m.in.,
czym są ubezpieczenia społeczne,
jakie konsekwencje pociąga za sobą
praca "na czarno",
jakie
świadczenia wypłacane są
osobom ubezpieczonym oraz na
czym polega reforma emerytalna.
Zdobytą
wiedzę
uczniowie w dniu
16 listopada br. wykorzystali podczas
organizowanego
przez ZUS ogólnopolskiego Konkursu zatytułowanego "Warto
wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Spośród 26
uczniów biorących udział w konkursie – na maksymalnie 20
możliwych do zdobycia punktów - najwyższą ich ilość zdobyli
uczniowie: Daria Buchert 17 pkt., Łukasz Nowak 16 pkt. i Michał
Bocian 12 pkt. Gratulujemy! Do 18 grudnia 2015 roku Komitety
Wojewódzkie ogłoszą listę zespołów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 14 marca 2016 roku.
Roman Krysztofiak

Sławni Polacy - międzyszkolny konkurs wiedzy
o Januszu Korczaku w szkole w Mosinie

9

listopada 2015 roku, aby uczcić trzecią
rocznicę nadania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Mosinie
imienia Janusza Korczaka, na terenie placówki

zorganizowano międzyszkolny konkurs wiedzy o tym wielkim Polaku.
W walce zmagało się pięć trzyosobowych
zespołów gimnazjalistów ze szkół specjalnych

z województwa wielkopolskiego. Konkurs
przebiegał w trzech etapach:
- test wiedzy o życiu i twórczości Korczaka,
quiz wiedzy
- konkurs plastyczny
- przebranie i ucharakteryzowanie za postać
z utworów Korczaka lub samego Doktora.
Rywalizacja była bardzo wyrównana. Ostatecznie zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół
Specjalnych we Wrześni, drugie miejsce przypadło gospodarzom, trzecie miejsce wywalczyli gimnazjaliści z Zespołu Szkół Specjalnych
ze Stęszewa. Wyróżnienia otrzymały drużyny
z Zespołu Szkół Specjalnych z Ostrowa Wielkopolskiego i Specjalnego Ośrodka Szkolno
–Wychowawczego z Wągrowca.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Tesco – Kościan.
Monika Jankowska, Monika Bajstok

uczniowie piszą do gazety
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Dzień Niepodległości
D

nia 10 listopada 2015 roku w naszej stołówce szkolnej odbyło się
przedstawienie dotyczące Święta Niepodległości. Wzięło w nim udział kilkanaście
osób. Aktorami przedstawienia przygotowanego przez panią Mariolę Dominiczak
i pana Pawła Szukalskiego byli uczniowie
klasy 5a. Głównymi bohaterami byli: babcia- Maja Kilian, dziecko 1. - Aleksandra
Lange oraz dziecko 2. - Zofia Lachowicz.
Celem przedstawienia było uświadomienie uczniom naszej szkoły, jak ważny dla
Polski jest dzień 11.listopada.
Przedstawienie rozpoczęło się, gdy
dzieci podeszły do babci i zapytały: "Bab-

ciu co się stało? Dlaczego jesteś taka
smutna?''. Babcia odpowiedziała, że zawsze w dniu 11 listopada przypomina sobie swojego dziadka. Potem powiedziała
dzieciom, że dawno temu Polski nie było
w Europie, gdyż podzielili ją zaborcy: Austria, Niemcy i Prusy. Były to ciężkie czasy,
kiedy nie było polskich szkół, a za mówienie po polsku szło się do więzienia.
Polacy jednak nie tracili wiary w szansę
na odzyskanie wolności, organizując powstania: Powstanie Kościuszkowskie,
Styczniowe i Listopadowe. Niestety, wróg
był silniejszy, dlatego przegrali. Jednak
wnuki dalej nie rozumiały, jak to możliwe,

„Po nitce
do ciepła”
P

odczas spotkania w Mosińskim Ośrodku Kultury, kilka tygodni temu gimnazjaliści podziękowali paniom
z "Klubu Bab Wspaniałych" za wsparcie w akcji "Po nitce do
ciepła". "Baby wspaniałe" wydziergały bowiem ponad sto
przepięknych czapek i ponad sześćdziesiąt szalików dla dzieci w Afganistanie. W podzięce za ten wspólny wysiłek otrzymały od uczniów babeczki z życzeniami.
Ciepłe komplety czapek i szalików, wśród których znalazły
się też nawet trzy pary skarpet i pięć par rękawiczek, przekażą dzieciom w Afganistanie pracownicy Fundacji Pomocy
Humanitarnej Redemptoris Missio. Akcję pomocy w gminie
Mosina zorganizowali uczniowie ze szkolnego koła Caritas
przy Gimnazjum nr 2 w Mosinie, wraz ze swoją opiekunką,
Małgorzatą Szeszko.
(jb)

że Polski nie było w Europie, przecież jeżeli są Polacy to jest też Polska, to oczywiste, nie wiedziały też, co wspólnego z
tym miał ich dziadek. Babcia kontynuowała opowieść mówiąc, że Polacy po raz
kolejny zbuntowali się i właśnie 11-tego
listopada roku 1918, odzyskali Niepodległość. Dziadek walczył u boku Józefa
Piłsudskiego. Następnie dodała również,
że to dzięki dziadkowi możemy się teraz
cieszyć wolnością. Niestety, dziadek nie
wrócił z wojny, gdyż zginął w ostatnich jej
dniach. Na koniec babcia powiedziała, że
należy cieszyć się ze święta 11-tego listopada, gdyż jest to dzień radosny.
Przedstawienie to uświadomiło mi, jak
ważny jest dzień 11 listopada, Dzień Niepodległości.
Mikołaj Miedziak Va
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To jest moja siostra Krzyś
i ja ją zabieram do domu
Nie można oddać psa, który czuje…To czy można oddać dziecko, które kocha i jest kochane?
Spotkanie z niezwykłą rodziną zastępczą państwa Anny i Dawida Kaczmarków z Mosiny.

A

nna i Dawid to ludzie odważni i z wielkim sercem. Mieszkają
w niezwykłym zwykłym domu, gdzie swoje miejsce znalazły
nawet odrzucone zwierzaki. Wspólnie wychowują trójkę dzieci. Starają się stworzyć im normalny i ciepły dom. Uczą dzieci odpowiedzialności udzielając się jako wolontariusze w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Gaju.
Na pozór rodzina jest jak każda inna, ale…
- Początek był prosty: ślub z wojskowym, baza wojskowa w Braniewie (warmińsko – mazurskie) i życie w miejscowości, gdzie główną
atrakcję stanowił sklep. Odludzie, odludzie no i może… odludzie –
opowiada Anna..
Taki przeciętny krajobraz większości małych miejscowości. Niby
nic w tym nadzwyczajnego, gdyby nie wyjątkowa wrażliwość Anny.
W tej miejscowości znajdowało się takie jedno szczególne miejsce,
do którego często zaglądała. Pogotowie Opiekuńcze. Coś przyciągało ją do tej placówki.
Tam zobaczyła Adriana - ich pierwsze dziecko
- Zalała mnie wtedy„lawina szczęścia”. Adrian miał 16 dni i leżał sam
w łóżeczku otępiony lekami, których używała biologiczna mama.
Cierpiała na schizofrenię, co było główną przyczyną umieszczenia
dziecka w placówce, mówi Anna
Ze względu na wielką miłość, jaką rozpalił Adrian w ich sercach
podjęli z mężem starania o stworzenie rodziny zastępczej dla chłopca. Nie przerażała ich masa papierów, czy spotkań. Dla młodych małżonków w tamtym czasie stało się to najważniejsze. Aby Adrian mógł
wzrastać w normalnym otoczeniu, musieli podjąć wiele istotnych decyzji w ich wspólnym życiu.
- Braniewo jako małe miasteczko z bazą wojskową było wtedy także wylęgarnią wszelkiej patologii. Nie chcieliśmy takiego otoczenia
dla naszego Adriana, uznaliśmy, że powinien on wzrastać w środowisku swoich nowych wujków, ciotek..., wspomina Anna.
Dawid zrezygnował z wojska, wrócili do Mosiny. Ona uczyła się jak

Krzysiu z psami ze schroniska w Gaju

Od lewej: Kornelia, Krzysztof i Adrian

być matką. On zarabiał na utrzymanie. Największym jednak wyzwaniem dla rodziny okazał się Krzyś.
Krzyś, drugi przybrany syn
Z samym poznaniem Krzysia wiąże się przedziwna historia. Gdy
Adrian skończył trzy lata, będąc u przyjaciół w Braniewie ponownie
odwiedzili znajomą instytucję.
- Znaleźliśmy się w pogotowiu opiekuńczym, w momencie „wietrzenia jajeczek”, tak nazywa się wystawianie malutkich dzieci na
dwór, wyjaśnia Anna. - Wtedy Adrian podbiegł do jednego z maluchów i zawołał „To jest moja siostra Krzyś i ja ją zabieram do domu”uśmiecha się.
- Najdziwniejsze, że faktycznie tym dzieckiem okazał się 6 - miesięczny Krzyś…
Jak pisał Dante Alighieri „Trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy, kwiaty
i oczy dziecka”. Te oczy i serce nie pozwoliły im przejść obojętnie obok
Krzysia.
- Nie wiem jak, nie wiem skąd, ale od razu wiedzieliśmy, że to jest
on, opowiada Anna. Patrząc na aktualne zdjęcie Krzysia możemy dostrzec w nim dużo ciepła i uroku osobistego. Jest pięknym chłopcem,
tylko...
Krzysztof był chory od urodzenia. Małżonkowie nie mieli jeszcze
wiedzy jak bardzo. Zdarza się, że dzieci z domów dziecka miewają
wielorakie obciążenia, wynikające z osamotnienia, złych wspomnień
i cierpią na różne schorzenia spowodowane zaniedbaniami biologicznych rodziców. U naszego bohatera są one jednak dużo większe
i poważniejsze.
- O tym jak wygląda to u Krzysia zorientowaliśmy się dopiero po
przywiezieniu go do Mosiny. Dziecko przed wyjazdem mocno gorączkowało, ale zganiano to na zwykłe przeziębienie czy drobną infekcję. Na miejscu jednak Krzyś wylądował w szpitalu i tu rozpoczęła
się nasza „przyjaźń” z zespołem FAS, czyli płodowym zespołem alkoholowym – wspomina Anna.
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się bardziej cieszyć, czy z narodzin małej, czy z jego olbrzymiego
osiągnięcia, mówi wzruszona.
Z chodzeniem Krzysia też nie było łatwo, ponieważ dziecko nie może
i nie mogło się przewracać. Anna pokazuje powybijane łokcie, którymi
podpierała się, żeby go ratować. Pewność stabilizacji dają specjalne
buty i wkładki ortopedyczne, które niestety trzeba często wymieniać.
Zdarzało się, że Krzyś nie spał w równym ciągu przez cztery miesiące. Zamykał oczy na dwie sekundy, po czym jak zresetowany na
nowo wymagał opieki. Popadał w krzyk neurologiczny. Potrafił krzyczeć tak mocno, długo i często, że zgłaszali to wyprzedzając fakty
dzielnicowemu policjantowi, pokazując odpowiednie zaświadczenia, żeby nikt ich źle jako rodziny zastępczej nie osądził.
Wypadek Dawida
Rodzinę utrzymywał mąż Anny - Dawid. Cztery lata temu spotkało
ich kolejne trudne doświadczenie, ponieważ Dawid przeżył bardzo
poważny wypadek samochodowy.
- Ma poharataną nogę, złamany kręgosłup, przeszedł przeszczepy
kości, skóry i ciągle czeka na kolejne operacje. Przez sześć tygodni
leżał w śpiączce. Lekarze dawali mu 1 procent szans na powrót do

Cisi bohaterowie codzienności
- wzajemna miłość i determinacja rodziny
Krzysztof jest obciążony genetycznie, ma uszkodzone oskrzela
i płuca. Cierpi na schorzenia słuchu, astygmatyzm, zeza, daltonizm.
Nie śpi. Nie kontroluje swoich emocji, zna regułki, ale ma zaburzenia myślenia przyczynowo - skutkowego. Jest hipernadaktywy, ma
ADHD. Nadużywanie alkoholu i środków odurzających przez biologiczną matkę spowodowało, że ma inną strukturę mózgu, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i dziecięce porażenie
mózgowe w stopniu mieszanym oraz wrodzony alkoholizm. Wymaga kompleksowej opieki psychologa, rehabilitanta, neurologa, gastroenterologa, pulmonologa, neurologopedy i psychiatry.
Anna z przejęciem wraca do chwil, gdy karmiła maleńkiego Krzysia. Opowiada jak musiała go trzymać nieruchomo, żeby wypił mleko,
ponieważ w razie najmniejszego poruszenia wpadał w szał i dusił się,
co kończyło się zazwyczaj wizytą w szpitalu. Po czasie stwierdzono,
że język dziecka działa odwrotnie i zamiast połykać wyrzuca pokarm.
– Szukaliśmy specjalnie starych srebrnych łyżeczek, które ułatwiały
nam jego karmienie. Było nerwowo i ciężko, ale udało się - dodaje
z satysfakcją.
Krzyś jest intensywnie rehabilitowany. Lekarze nie dawali mu
szans na to, że będzie chodził i mówił. Anna nie skapitulowała,
dlatego dzięki jej determinacji i olbrzymiej miłości chłopiec zaczął
poruszać się o własnych siłach oraz wypowiadać. Mama uważa,
że mózg dziecka jest nie odgadniony i plastyczny na tyle, że nie
można nie próbować. Jej dewiza to:
nie poddawać się
i walczyć o dobro
najbliższych.
Anna urodziła
córkę

To jest moja siostra

- Pamiętam ten
moment jak dziś,
to było 20 czerwca
2011 r. o godz.18:10.
W tym dniu przyszła
na świat nasza córka Kornelia. Wtedy
właśniez ust Krzysztofa
wybrzmiało
w słuchawce telefonu pierwsze w życiu
słowo i nie wiedziałam, z czego mam

„To jest moja siostra Krzyś”

świata żywych.
Stał się jednak cud. Dziś Dawid chodzi o kulach, ale nie może niestety wrócić do pracy. Anna dorywczo stara się wspomagać gospodarstwo domowe. Jako rodzina zastępcza dostają po tysiąc złotych
na Adriana i Krzysia, z których skrupulatnie są rozliczani. Niestety to
nie wystarcza na zapewnienie właściwej opieki tak choremu dziecku.
Krzyś wymaga ciągłej rehabilitacji, kosztownych butów ortopedycznych, za które rodzina musi zapłacić sama, ponieważ nie wszystko
udaje się zrealizować na ubezpieczenie.
Zadałam pytanie Annie o to, czy nie zastanawiali się kiedykolwiek
nad oddaniem Krzysia, przecież są w rozumieniu prawnym i ludzkim
tylko rodziną zastępczą?
Odpowiedź była prostym, ale dającym do myślenia pytaniem.
- Nie można oddać psa, który czuje… To czy można oddać dziecko,
które kocha i jest bardzo kochane? My jesteśmy rodziną!
Jeśli chcesz wspomóc Krzysia i dołożyć się do jego kosztownej rehabilitacji, nowych butów czy turnusu rehabilitacyjnego, możesz to
zrobić przekazując darowiznę na
konto Fundacji Słoneczko
Spółdzielczy Bank Ludowy, Zakrzewo oddział Złotów.
Nr konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
z dopiskiem: na rehabilitację Krzysia Wieczorka 472/W
KRS 1 % nr 0000186434 z dopiskiem
na rehabilitację Krzysia Wieczorka 472/W
Dorota Lisiak
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WYCIECZKI AKCJI KATOLICKIEJ W 2015 ROKU

Rowerowy rajd do Żabikowa
(meta u bł. Edmunda Bojanowskiego)
W

sobotę 16 maja 2015 roku członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej w Mosinie wyruszyli na rowerach do Lubonia Żabikowa, jadąc przez Puszczykowo, las i pola, zatrzymując się
w Wirach.
Wiry należą do gminy Komorniki. Pierwszymi właścicielami tej wioski
była najprawdopodobniej rodzina Łodziów i ich potomkowie. Najstarsza pewna wzmianka o wsi pochodzi dopiero z 1357 roku. Wiry u schyłku XIV wieku były już własnością rycerstwa.
Parafia w Wirach prawdopodobnie powstała w 1260 roku i obejmowała swoim zasięgiem okoliczne miejscowości. Ta niewielka parafia p.w.
Św. Floriana ma wielkie tradycje, jest matką sąsiednich parafii. Pierwsza
wzmianka o istniejącym drewnianym kościele pochodzi z roku 1510,
jednak kościół parafialny prawdopodobnie istniał już w XIII wieku.
Miejscem, gdzie grupa rowerzystów zatrzymała się na dłużej było
Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu Żabikowie. Kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Domu Generalnym Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny – Wielkopolskich, w której znajdują się relikwie błogosławionego,
wybudowana została w 1922 roku. Na początku służyła także okolicznym mieszkańcom, gdyż w owym czasie wierni z Lubonia nie posiadali
własnego kościoła.
Od dnia 11 sierpnia 1930 roku w kaplicy znajduje się sarkofag
z doczesnymi szczątkami bł. Edmunda, które zostały tutaj przewiezione z Jaszkowa. Po beatyfikacji, której dokonał papież św. Jan Paweł II,
13 czerwca 1999 r. w Warszawie, grób błogosławionego stał się szczególnym miejscem modlitw jego czcicieli. Władze Miasta Lubonia, wydanym
przez siebie dekretem zmieniły poprzednią nazwę placu przed Sanktuarium, na Plac Edmunda Bojanowskiego. Dekretem z dnia 8 września
1999 roku metropolita poznański, ustanowił kaplicę Najświętszego Serca Pana Jezusa Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego, z zadaniem
szerzenia kultu Bożej Opatrzności.
Bł. Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 r. w Grabonogu.
W dzieciństwie został cudownie uzdrowiony za przyczyną Matki Bożej
Bolesnej, czczonej na Świętej Górze w Gostyniu. Otrzymał staranne
wychowanie w katolickiej rodzinie. Chociaż wykazywał zainteresowania literackie, jego głównym charyzmatem okazała się praca społeczna
i charytatywna. Zakładał czytelnie dla ludu, w których rozpowszechniał
wartościowe czasopisma, aby w ten właśnie sposób pomagać ubogiej
młodzieży w zdobywaniu wykształcenia. Dał się poznać jako człowiek
wielkiej dobroci serca. Na dostępne sobie sposoby niósł pomoc ubogim. Podczas epidemii cholery w 1849 roku ofiarnie poświęcił się służbie zarażonym. Mimo słabego zdrowia robił wszystko, by nieść pomoc
zaniedbanemu ludowi wiejskiemu, szczególnie przez organizowanie
ochronek dla dzieci i opieki nad chorymi, troszcząc się jednocześnie
o podniesienie moralności dorosłych. Chociaż był człowiekiem świeckim, 3 maja 1850 r. założył zgromadzenie zakonne Sióstr Służebniczek
Maryi Niepokalanej, które głównie opiekowały się sierotami, zaniedbanymi i chorymi dziećmi. Poważne problemy zdrowotne uniemożliwiły
mu realizację marzeń o kapłaństwie, chociaż podejmował próby studiów seminaryjnych. Dla otoczenia był zawsze przykładem heroicznej
wiary, miłości i ufności w Bożą Opatrzność oraz prostoty w codziennym
życiu. Zmarł 7 sierpnia 1871 roku na plebani w Górce Duchownej, gdzie
do dziś można odwiedzać pokój, w którym spędził końcówkę swojego
życia.
Więcej informacji o Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek, Sanktuarium i domu rekolekcyjnym, który znajduje się przy Zgromadzeniu znaleźć można pod adresem internetowym http://www.siostrymaryi.pl/index.php

Wrzesień, rajd pieszy

Droga Jakubowa do Żabna
(pod patronatem św. Jakuba Większego)
Kolejna sobota, która zgromadziła grupę uczestników pieszej
wędrówki z Mosiny do Żabna przypadła na 20 czerwca 2015 roku.
W tradycję wędrówek organizowanych przez mosiński oddział
Akcji Katolickiej wpisała się już tak zwana Droga Jakubowa, która częściowo łączy się ze szlakiem prowadzącym do Santiago de
Compostela. to miasto w północno-zachodniej Hiszpanii, miejsce
spoczynku św. Jakuba Większego, jednego z dwunastu apostołów
Jezusa Chrystusa. Od średniowiecza jest to znany ośrodek kultu
i cel pielgrzymek.
W Żabnie pątnicy odwiedzili kościół parafialny p.w. św. Jakuba,
później przeszli do domu parafialnego. Zabytkiem wsi jest drewniany
kościół św. Jakuba z końca XVIII wieku, z późnobarokowym wewnętrznym wyposażeniem..
Pieszy rajd do Rogalinka - legenda
o Madonnie z Dzieciątkiem
Ostatnią wycieczką– pielgrzymką, jaka odbyła się w tym roku
z inicjatywy członków Akcji Katolickiej był pieszy rajd z Mosiny do Rogalinka w sobotę 12 września 2015 roku. W tym rajdzie uczestniczył
również odbywający praktykę w naszej parafii ks.dk. Patryk Nachaczewski. Idąc wzdłuż kanału uczestnicy mogli zobaczyć skutki letnich
burz i wichur, w postaci tu i ówdzie połamanych i powyrywanych z
korzeniami drzew.
Pierwszym miejscem, do którego dotarli uczestnicy rajdu był zabytkowy kościół pw. św. Michała Archanioła i MB Wspomożenia Wiernych
w Rogalinku. W kościele ksiądz proboszcz Jerzy stachowiak, który serdecznie nas przyjął, opowiadał historię kościoła i parafii. Był czas na
modlitwę, a później była jeszcze okazja zobaczyć ogród przy probostwie pełen różnorodnych roślin i figur świętych.
Świątynię w Rogalinku zbudowano na przełomie XVII i XVIII
wieku. Barokowe wyposażenie wnętrza pochodzi z końca XVIII
wieku. Ołtarz główny posiada parę bramek po bokach mensy,
na których umieszczone są rzeźby św. Stefana i św. Wawrzyńca.
W polu środkowym ołtarza znajduje się wierna kopia rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Oryginalna figura została skradziona
w 2002 roku. Wiąże się z nią stara opowieść o Madonnie z Rogalinka. Zazwyczaj wczesną wiosną, kiedy nastaje czas roztopów
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rzeka Warta gwałtownie wzbiera. Staje się wtedy rwąca i niebezpieczna, niesie ze sobą wszystko, co na swojej drodze napotka. Zdarzyło się, że podczas takiej wiosennej powodzi dwójka
dzieci pasła krowy na brzegu rzeki. Zaczynało już zmierzchać,
kiedy jedno z dzieci spostrzegło coś dziwnego w wodzie. Pojawiało się
i znikało w spienionych falach, za każdym razem jednak błyskając nienaturalnym światłem. Okazało się, że była to jakaś drewniana figura. Dzieci nie bacząc na niebezpieczeństwo wydobyły ją
na brzeg. Dopiero tutaj dostrzegły, że leży przed nimi Madonna
z Dzieciątkiem. Dzieci troskliwie przeniosły figurę do domu, a drugiego
dnia w procesji przeniesiono ją do miejscowego kościoła. Nazajutrz,
kiedy dzieci jak zwykle bawiły się nad rzeką znalazły na brzegu dziwne gałązki powiązane w snopki. Ten dar rzeki także zabrały do domu.
Kiedy po kilku dniach zawitał do nich utrudzony wędrowiec, zdradził
tajemnicę gałązek – była to wiklina. Nauczył mieszkańców Rogalinka
korzystać z tajemniczego daru. Od tego czasu ubodzy mieszkańcy wsi,
dzięki wyrobom z wikliny mogli utrzymać swoje rodziny. Nikt nie miał
wątpliwości, że jest to szczególny dar od Madonny z Dzieciątkiem, która od tego czasu niepodzielnie króluje w rogalinkowskim sanktuarium.
Nadwarciańska przystań, odwiedziny
u „Drukarza na wodzie”
Kolejnym miejscem, które odwiedzili uczestnicy rajdu była nadwarciańska Przystań Jana Pawła II. Przystań powstała z inicjatywy Alojzego
Szabelskiego, mieszkańca Rogalinka, który osobiście towarzyszył przybyszom. Z przystani korzystają nie tylko motorowodniacy, do których
należy pan Alojzy, ale również lądowi przybysze. Pomysłodawca przystani posiada własną motorówkę, którą wraz z żoną pływa po Warcie.
Jest czcicielem św. Jana Pawła II, a przystań stworzył m. in. po to, aby
wodniacy mogli się zatrzymać, odpocząć, pomyśleć, pomodlić i ruszyć
w dalszą drogę.
Utworzenie Przystani Jana Pawła II na łęgach nadwarciańskich
w Rogalinku zostało zainaugurowane uroczystą Mszą św. 3 września 2006 roku. Już z daleka można zlokalizować przystań, gdyż

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy myślą, mową, modlitwą i materialnie byli
razem ze mną podczas realizacji i premiery filmu DRUKARZ
NA WODZIE, którzy swoim czynnym zainteresowaniem okazali mi wiele życzliwości i wyświadczyli tyle dobra, także za
kwiaty i prezenty - z całego serca dziękuję.
Serdeczne słowa i aplauz, jaki niespodziewanie stał się moim
udziałem pozostanie na zawsze w moim sercu.
Wszystkim, za wszystko szczere Bóg zapłać!
Alojzy Szabelski z rodziną

Alojzy Szabelski w swoim muzeum

Maj, rajd rowerowy

wznosi się nad nią wysoki biały krzyż. Obok krzyża stoi kapliczka
z figurą Matki Bożej i kamień z płaskorzeźbą św. Jana Pawła II,
który służy jako ołtarz. Na jednej z drewnianych tablic widnieje
genialna sentencja: „Piękno tego świata jest od Boga, korzystaj mądrze i z rozwagą”. Uczestnicy rajdu zapoznali się z historią
powstania przystani i odmówili wspólnie koronkę do Miłosierdzia
Bożego.
Pan Szabelski jest nie tylko twórcą przystani JP II, ale także pasjonatem drukarstwa. Stworzył na swojej posesji muzeum drukarstwa,
posiada też różne zbiory regionalnych staroci, które są naprawdę
imponujące. Z wielką pasją opowiadał o swoich zbiorach i pracy w
dawnej drukarni i introligatorni.
Jest to człowiek, który w ciekawy sposób potrafi opowiadać
o swoim hobby, do którego należy zarówno motorowodniactwo,
drukarstwo, jak i zbieranie wszelkich staroci. To człowiek głęboko religijny, przywiązany do tradycji, cechuje go też patriotyzm, również
ten lokalny. Aby zapoznać się z jego zbiorami, poznać go i posłuchać
absorbujących opowieści, należy koniecznie wybrać się do Rogalinka. Będzie można przy okazji dowiedzieć się, co to jest zecernia czy
linotyp i zapoznać się z wieloma innymi ciekawostkami. Powstałe
dzieło z pewnością zasługuje na uwagę i wsparcie.
Niewielu mieszkańców okolic Poznania wie, że jest takie miejsce
w Rogalinku, które skrywa wiele skarbów, w którym można oglądając zbiory regionalne, cofnąć się w czasie i powspominać stare
dzieje. Należy z tego korzystać, póki jest okazja, żeby posłuchać
i zobaczyć coś, co już przemija, czego jest już tak mało. Na szczęście
są jeszcze wyjątkowi ludzie posiadający warte uwagi zamiłowania,
chcący dzielić się nimi z innymi. Mieszkają tak blisko, dlatego powinno się doceniać ich i ich działalność, zwłaszcza zapoznawać się
z tym co sobą reprezentują i przekazywać to młodemu pokoleniu.
Z pewnością do takich osób należy właśnie Alojzy Szabelski, (który
ma 82 lata), zafascynowany światem, pogodny uśmiechnięty, któremu wciąż chce się działać.
W podziękowaniu za miłe spotkanie, uczestnicy rajdu przekazali
panu Alojzemu pamiątkowy medal uznania.
Wcześniej, 7 września b.r. miało miejsce ważne wydarzenie z nim
związane. Było to spotkanie poświęcone jego osobie, odbyło się
w Ośrodku Kultury w Mosinie, przy pełnej widowni (wielu uczestników
nie zmieściło się w największej sali reprezentacyjnej i obserwowało
wydarzenie z korytarza). Uroczystość prowadził ks. kanonik Edward
Majka. Głównym punktem programu był pokaz filmu opowiadającego
o pasjach Alojzego Szabelskiego, pt.: „Drukarz na wodzie” (w ramach
„Filmowe życiorysy.pl”).
Kończąc, jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia Rogalinka i osobistego poznania „drukarza na wodzie” oraz posłuchania jego jakże fascynujących opowieści. Zapewniam, że warto.
Anna Kreczmer

uczniowie piszą do gazety
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Z

panem Łukaszem Kuropaczewskim
nawiązaliśmy
korespondencję,
przygotowując nasze czerwcowe Dni Literatury, w czasie Dni Mosiny. Czuliśmy
się bardzo wyróżnieni, gdy przyjął zaproszenie i zgodził się opowiedzieć o swojej
miłości do muzyki.
Do spotkania z uczniami doszło 7 października. Odbyło się ono w świetlicy
Gimnazjum nr 1 w Mosinie.
Opowiadał nam o tym, czym jest dla
niego muzyka i jak wygląda jego codzienność artystyczna. Zadawaliśmy mu wiele
pytań. Nasza ciekawość w 50 procentach
została zaspokojona. Ktoś może zapytać,
dlaczego tylko w połowie? Ponieważ
spotkania z takimi osobami zawsze są za
krótkie, bez względu na przeznaczony
czas i okoliczności.
Bezcennym przeżyciem było dla nas
także usłyszenie, jak gra pan Łukasz. Jak

brzmią frazy ze znanych fragmentów muzycznych interpretowanych przez tej klasy artystę. Szkoda, że tak rzadko możemy
wysłuchać muzyki na żywo prezentowanej przez wirtuozów. Nie sądziliśmy też,
że przygotowanie utworu wymaga takiej
ilości czasu, cierpliwości i samozaparcia.
W imieniu wszystkich uczniów gimnazjum chcielibyśmy gorąco podziękować
panu Łukaszowi Kuropaczewskiemu za
przybycie i fantastyczne spotkanie, pani
dyrektor Gimnazjum nr 1 w Mosinie Ewie Szymańskiej oraz pani Małgorzacie
Bem za pomoc i możliwość zorganizowania tego spotkania oraz Stowarzyszeniu
Grupa Inicjatywna Baranówko za patronat nad samym przedsięwzięciem.
Łukasz Kuropaczewski jest gitarzystą
klasycznym, jednym z najwybitniejszych
polskich muzyków młodego pokolenia. Mieszka w Puszczykowie. Brał udział
w licznych konkursach na całym świecie.
Trzykrotnie został nominowany do Pasz-

Wyjątkowy gość

portu Polityki oraz do nagrody TVP Kultura - Gwarancja Kultury.
Ukończył Akademię Muzyczną we
Wrocławiu pod kierunkiem prof. Piotra
Zaleskiego. Osiem lat studiował i pracował w USA, u maestro Manuela Barrusco. Koncertował w największych salach
koncertowych świata, m.in.: w Londynie,
w Amsterdamie, czy Carnegie Hall w Nowym Yorku. Występował w kilkudziesięciu krajach świata - od Panamy po Japonię. Pan Łukasz Kuropaczewski prowadzi
także międzynarodową klasę gitary w
Poznaniu. Jest też dyrektorem artystycznym największego festiwalu gitarowego
w Polsce: Polish Guitar Academy. Koncertował z towarzyszeniem wielu orkiestr

symfonicznych, między innymi z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego
Radia w Katowicach pod dyrekcją Marka
Fitz-Geralda. Przygotowywał nagrania
dla programów telewizyjnych oraz radiowych. Za „Polish Music” w 2008 r. dostał
nominację do nagrody „Fryderyk 2009”
w kategorii „Album Roku Muzyka Solowa”. Pozwolimy sobie zacytować ciekawą
recenzję, którą znaleźliśmy na jednej ze
stron internetowych, i która świadczy o
niezwykłym geniuszu oraz talencie naszego gościa: „Łukasz Kuropaczewski
okazał się wspaniałym interpretatorem
niełatwych - żeby nie użyć słowa niegitarowych – utworów.
Tomek Lisiak i Wiktor Piotrowski

reklama / kultura

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 grafiku.
Wynagrodzenie: 1260 zł/-m-c
brutto. Do zgłaszania zachęcamy
także osoby niepełnosprawne.
PRACA OD ZARAZ!!!
Kontakt: 510 014 302.
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D

o takiego wniosku doszło kilka kobiet po pierwszym kursie
salsy, zorganizowanym przez Stowarzyszenie GIB (Grupa Inicjatywna Baranówko). Od września uczestniczymy w kolejnych zajęciach z tańców
latynoskich. Prowadzi je instruktorka z Akademii Tańca i Ruchu Twister,
Zuzanna Sołtysiak. Osoba niezwykle
utalentowana, absolwentka Szkoły

panie w każdym wieku, chcące dołączyć do naszego grona. Znajdzie
się jeszcze trochę wolnego miejsca.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki
o godzinie 2100 w sali OSiR w Mosinie. Zdążycie położyć spać dzieci
i przygotować kolację. Zapraszamy
szczególnie chętne „mamuśki", które mają ochotę połączyć przyjemne
z pożytecznym, uwolnić się na chwi-

Taniec - moja
i Twoja nowa pasja
Baletowej, od 25 lat związana z estradą, od 12 w roli instruktora. Ma na
swoim koncie liczne nagrody i zwycięstwa zdobyte podczas mistrzostw
Polski oraz w konkursach ogólnopolskich. Spotykamy się raz w tygodniu
i przy dobrej zabawie uczymy kroków oraz układów tanecznych, między innymi salsy, mambo, cha-chy,
tanga, itp. Taniec pobudza kobiecość i świadomość ciała. Zapraszamy

lę z domowego ferworu, od wiecznych pieluch i zgredliwych mężów.
Tu można się rozmarzyć i zapomnieć, w takt egzotycznej muzyki.
Nie odpowiadamy za zmęczenie
i poty wylane podczas ćwiczeń.

Magdalena Kaczmarek
tel. 601450554
e-mail: stowarzyszenie_gib@tlen.pl

USŁUGI WOD-KAN-CO-GAZ
Firma z 25 – letnim doświadczeniem
zrealizuje każdą inwestycje – remont
POLECAMY:
 pompy ciepła
 solary
 piece gazowe

ANTIDOTUM
Agencja Zatrudnienia
(cert.11435)
poszukuje

CUKIERNIKÓW/PIEKARZY

 kominki z płaszczem wodnym
 kotły stałopalne
 przyłącza wodne
 przyłącza kanalizacyjne
 przyłącza gazowe

do pracy stałej w Mosinie

tel. 61 843 80 96

Konsultacje, doradztwo oraz wyceny GRATIS!

e-mail: praca.poznan@antidotum.eu

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

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

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

23 lata współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym SA
Ceny odpowiadają jakości

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

Ciepło jest żółte, a nie niebieskie.
Sprzedajemy drewno kominkowe.
ZAKŁAD
OGÓLNOBUDOWLANY
malowanie, szpachlowanie


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

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

ściany gipsowe
 suﬁty podwieszane
 docieplenia-elewacje
 płytki

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

Łęczyca, ul. Poznańska 15

SKUP ZŁOMU
METALI KOLOROWYCH I STALI

Odbiór złomu prosto od Klienta + załadunek!
Możliwość ważenia i wypłaty na miejscu!
Kontenery na złom!
Rozbiórka małych konstrukcji stalowych, garaży, maszyn itp.

502 502 042
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

felieton / edukacja
Oto opowieść, jakich wiele

A

le jednak nieco inna, posłuchajmy
zatem: - Nie wiem czy wiesz, ale ja
jestem mosiniakiem z urodzenia i bardzo
dobrze orientuję się w tym temacie. Jeśli
chcesz wiedzieć prawdę, to ja ci ją mogę
przekazać. Ja ci powiem tak krótko i bez
ogródek. Mosina to było kiedyś miasto
krawców, co nie ulega żadnej wątpliwości, że tak musiało być. Widzisz, krawiectwo dzieliło się w zasadzie na ciężkie – do
niego należało szycie płaszczy i kurtek
zimowych bądź letnich, wszystko jedno,
oraz na krawiectwo lekkie, czyli garnitury, sukienki, kostiumy, koszule i inne
rzeczy do ubrania. Tutaj w Mosinie było

15

października 2015r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu
uczestniczyli m.in. starosta - Jan Grabkowski, wicestarosta - Tomasz Łubiński
i wielu innych przedstawicieli władz
powiatowych. Na uroczystość tę zostali
zaproszeni także uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie. Zaprezentowali dwa występy artystyczne.
Jako pierwsi na scenę wyszli przedsta-

Młodzi artyści
z Mosiny
w Starostwie
Powiatowym
wiciele ulicy Topolowej – aktorzy szkolnego teatru „Kółeczko” – ze spektaklem
„Król Maciuś w Afryce”. Następnie przed
publicznością pojawili się uczniowie z
ulicy Kościelnej – grupa taneczna „Wild
seven” z układem choreograficznym
opartym na współczesnej muzyce młodzieżowej.
Artyści włożyli wiele wysiłku i dyscypliny w pracę nad przygotowaniem obu występów. Na scenie potrafili się skoncentrować, wykonać zaplanowane zadania,
opanować stres i emocje. Wszyscy chcieli
osiągnąć sukces, dobrze zaprezentować
siebie oraz szkołę. Otrzymali duże brawa,
słowa uznania i upominki. Bycie docenionym przez innych to najlepsza motywacja do dalszej pracy.
E. Majchrzak

25
ich bardzo wielu i co w tym wszystkim
najważniejsze, że byli oni bardzo dobrymi fachowcami. Dlatego też mieszkańcy
chodzili ładnie i gustownie ubrani nie
tylko od święta jak to się zwykło mówić,
mieli dobrze uszyte garnitury. Nie było by
w tym nic dziwnego, ale podobno rzucało się w oczy. I stąd to wszystko się wzięło,
słyszysz mnie, co do ciebie mówię, że co,
że kiedy oni żyli, no przed wojną, przecież
ci cały czas klaruję, nie rozumiesz mnie,
no pewno przed tą pierwszą jeszcze
kiedy tutaj były zabory. Chyba tak było.
Dam ci inny przykład, bardziej na czasie.
Zobacz, z czego Mosina teraz jest najbardziej znana, widzisz, ano z piekarnictwa.
Naokoło powstało pełno dużych i małych

piekarni, a ich samochody jeżdżą daleko,
daleko i całe są obklejone reklamami. Widzisz, tak samo było kiedyś z krawcami,
dokładnie tak. Ale czasy się zmieniły. Czy
dobrze ci to wytłumaczyłem? Mosina jest
pięknym miastem, leży w takiej ładnej
okolicy i zapewne dlatego zasłużyła na
takie oryginalne powiedzenie.
Roman Czeski

reklama
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SPECJALISTYCZNY SPRZĘT MEDYCZNY

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

REFUNDOWANY PRZEZ NFZ
 APARATY SŁUCHOWE powietrzne i kostne
 BADANIA SŁUCHU
 SPECJALISTYCZNY SPRZĘT MEDYCZNY
INTERTON refundowany przez NFZ
 BATERIE TYLKO 2 zł
 OCHRONNIKI SŁUCHU

CONTACT - APARATY SŁUCHOWE
ul. Przemysłowa 15/17 obok City Center
61-579 Poznań
tel. 502-489-171, 061-281-83-67
www.contactaparaty.pl

SZERMIERKA

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

Wszelkie informacje
pod nr. tel. 502 051 672

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

wydarzenia

Święty Jan Paweł II
w Rogalinku
W

czwartek 22 października, w dniu kiedy w liturgicznym
kalendarzu wspominamy św. Jana Pawła II papieża,
w kościele w Rogalinku podczas wieczornej Mszy św. uroczyście poświęcono popiersie św. Jana Pawła II. Popiersie do wiosny zostanie
w kościele, natomiast docelowo znajdzie się na Przystani im. Jana
Pawła II w Rogalinku. Mszę koncelebrowaną odprawiał ks. proboszcz
z Rogalinka Jerzy Stachowiak, proboszcz z Mosiny ks. Edward Majka
i proboszcz Marek Smyk z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP z Puszczykowa.
Fundatorem popiersia był ks. proboszcz Edward Majka. Popiersie
otrzymał pomysłodawca przystani Jana Pawła II, motorowodniak
i twórca muzeum drukarstwa z Rogalinka - Alojzy Szabelski w Mosińskim Ośrodku Kultury podczas wrześniowej prezentacji filmu
przedstawiającego sylwetkę pana Szabelskiego pt. „Drukarz na wodzie”, zrealizowanego w ramach projektu „Filmowe życiorysy.pl”. Odsłonięcia popiersia dokonali wnukowie pana Alojzego.
Podczas uroczystości w kościele, oprócz Alojzego Szabelskiego
i jego rodziny było obecnych wielu rogalińskich parafian i gości. Przybyła także reprezentacja Akcji Katolickiej z Mosiny. Po Mszy św. odbył się poczęstunek w świetlicy wiejskiej, gdzie pan Alojzy otrzymał
pamiątkowy obraz przedstawiający św. Jana Pawła II, z wypisanymi
na odwrocie słowami uznania:„Panu Alojzemu Szabelskiemu w Dniu
Papieskim w dowód wdzięczności za sławienie imienia papieża Jana
Pawła II i pracę w myśl Jego idei.” Na odwrocie podpisali się również
uczestnicy spotkania w świetlicy.
Anna Kreczmer

Wyjazd uczniów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

I

nicjatorami edukacyjnego wyjazdu dla uczniów klas 2-3 z
Gimnazjum nr 1 i 2 w Mosinie do Sejmu RP w dniu 8 października 2015r. byli radni Rady Miejskiej (ze Stowarzyszenia
Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska): Dominik Michalak, Jolanta Szymczak, Andrzej Raźny, Ryszard Rybicki. Na zaproszenie
posła Marka Niedbały udali się z uczniami do gmachu Sejmu
RP (byłej już kadencji) w Warszawie. Wyjazd ten miał na celu
zapoznanie się z historią i dniem dzisiejszym tego gmachu,
co w krótkich słowach wprowadzenia przekazała uczestnikom
wycieczki pracownica sejmu. Dzień ten był dniem obrad, mieliśmy możliwość zasiąść na galerii dla gości, przyjrzeć się z bliska
pracy naszych parlamentarzystów. Poseł Marek Niedbała przedstawił całą grupę panu vicemarszałkowi J. Wenderlichowi, który
powitał nas z mównicy Sejmu. Zwiedzaliśmy kuluary, siedziby
klubów poselskich, uczestniczyliśmy w otwarciu wystawy fotografii Marka Lapisa na terenie Sejmu. Następnie młodzież wraz
z opiekunami zwiedziła Zamek Królewski, pozostali poszli na
Krakowskie Przedmieście, pod Pałac Prezydencki, na warszawską Starówkę. Wycieczkę po stolicy zakończyliśmy na zwiedzaniu Pałacu Kultury oraz Złotych Tarasów. Uczestnicy wyjazdu
składają serdeczne podziękowania panu Markowi Niedbale za
możliwość bycia w naszym parlamencie, za pomoc i zaangażowanie się w organizację wyjazdu.
W imieniu uczestników Jolanta Szymczak - radna Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
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Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
– Kim jest? Jakie są jej zadania?
W czym może pomóc?
– Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
to indywidualnie wybrana osoba- pielęgniarka, która sprawuje opiekę zdrowotną i świadczy usługi pielęgniarskie
w warunkach domowych. Świadczenia są
bezpłatne, jeśli pielęgniarka ma podpisaną umowę z NFZ. Powinna być dostępna
od poniedziałku do piątku w godzinach
8-18. Jej pacjentami są osoby zdrowe
i chore, niezależnie od płci i wieku, dzieci
od 6 tygodnia życia- zdrowe i chore, osoby niepełnosprawne, będące w stanie terminalnym. Pielęgniarka rodzinna planuje
i organizuje opiekę nad podopiecznymi.
Ustala sposoby, formy i metody jej realizacji zgodnie z kodeksem etyki zawodowej,
wiedzą, umiejętnościami oraz standardami obowiązującymi w pielęgniarstwie.
To teoria.
– A jak to wygląda w praktyce, na co
dzień?
– Zadania pielęgniarki środowiskoworodzinnej to szeroka gama różnych usług.
Najczęściej wykonywane i jednocześnie
najbardziej potrzebne są świadczenia
diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne,
rehabilitacyjne i profilaktyczne. Są one
realizowane na podstawie zlecenia lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty na
podstawie umowy z NFZ. Należą do nich:
iniekcje-zastrzyki domięśniowe, podskórne, dożylne, kroplówki; opatrunki- rany
po operacjach, oparzenia, rany przewlekłe (odleżyny, owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa); zdjęcie szwów; pomiary
ciśnienia tętniczego, tętna, masy ciała,
wzrostu, określenie BMI; pomiary glukozy
we krwi za pomocą glukometru; cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet;
wlewki doodbytnicze; udzielenie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia,
w nagłych zachorowaniach; usprawnianie
ruchowe (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, samoobsługi); czynności zapobiegające odleżynom; toaleta ciała; ustalanie
diety w żywieniu przewlekle chorych; profilaktyka- doradzanie, edukacja w zakresie
samoopieki, samopielęgnacji dzieci i dorosłych; poradnictwo w zakresie zdrowego trybu życia.
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
otacza opieką, ale jest także wsparciem
dla pacjenta i jego rodziny oraz dla środowiska w którym żyje. Nie wyręcza,
ale towarzyszy, uczy i przygotowuje do
samoopieki. Uczestniczy w życiu osób
od wczesnego dzieciństwa do późnej
starości. Współpracuje z lekarzem rodzin-

nym pacjenta, z pracownikiem socjalnym,
z położną środowiskową, z pielęgniarką
szkolną oraz innymi profesjonalistami i instytucjami działającymi na rzecz zdrowia
rodziny.
U niemowląt 3-4 miesięcznych pielęgniarka środowiskowa jest zobligowana
do patronażu, czyli wizyty pielęgniarskiej
w domu małego pacjenta. Przeprowadza
tu wywiad oraz testy przesiewowe. Wykonuje pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu
głowy i klatki piersiowej. Podczas badania
ocenia rozwój psychomotoryczny dziecka
oraz określa wydolność opiekuńczą rodziny. Planuje kolejne wizyty, podejmując
decyzję wynikającą z potrzeby. Stanowi
o konieczności opieki jednorazowej, stałej
lub czasowej. Patronaż ma na celu nie tylko monitorowanie rozwoju niemowlęcia
i stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości, ale również edukację. Udziela
instruktażu w zakresie pielęgnacji, karmienia dziecka, profilaktyki przeciwkrzywiczej oraz szczepień ochronnych. Kolejne
badania przesiewowe dzieci odbywają się
w 2, 4, 6 roku życia i pokrywają się w czasie
z bilansami lekarskimi. Wykonywane są
one w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. U 6-latków natomiast odpowiedzialność za badanie
przejmuje pielęgniarka nauczania i wychowania (szkolna).
Często słyszymy o zjawisku starzejącego się społeczeństwa. Pracownicy ochrony zdrowia leczą, opiekują się osobami w
zaawansowanym, podeszłym wieku. Są to
pacjenci wymagający szczególnej opieki
i troski ze względu na wielochorobowość,

niesprawność fizyczną i zaburzenia funkcji poznawczych (zaburzenia świadomości, otępienia, depresje). Często samotni
i opuszczeni, nie radzą sobie z czynnościami dnia codziennego. W tych i temu
podobnych sytuacjach możemy również
zgłosić się do pielęgniarki rodzinnej. Rozpoznaje ona potrzeby w środowisku i przy
udziale instytucji odpowiedzialnych za
mieszkańców na danym terenie organizuje podopiecznemu opiekę.
Moim marzeniem jest, aby zmieniło się
postrzeganie przez społeczeństwo pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej jako
tzw. ,,pielęgniarki od zastrzyków w domu”.
Zobaczmy w niej osobę kompetentną,
samodzielną, odpowiedzialną, która swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami pomaga w chorobie, uczy jak
radzić sobie z problemami zdrowotnymi
i jak zdrowie zachować. Wykonuję zawód pielęgniarki od 23 lat i jestem z tego
dumna. Lubię swoją pracę teraz, tak samo
jak na początku, kiedy rozpoczynałam ją
w szpitalu z dziećmi. Lubię ludzi, lubię ich
słuchać i rozmawiać z nimi. Wiem, że nie
rozwiążę wszystkich problemów moich
pacjentów, ale mam poczucie, że dobre
słowo, uśmiech, zainteresowanie, dotyk
jest dla nich czasem ważniejsze niż zmierzone ciśnienie. Chętnie odpowiem na
każde pytanie dotyczące pielęgniarstwa
środowiskowego.
Joanna Faleńska, e-mail: joan.fa@wp.pl

Energetyczna wystawa
malarstwa

M

alarstwo Macieja Przybylskiego
można oglądać w Galerii Miejskiej
w Mosinie do 6 grudnia. - Jest to energetyczna wystawa, zachęca do jej obejrzenia Dorota Strzelecka, kierowniczka artystyczna galerii.
- Abstrakcyjne obrazy zwracają uwagę
niekiedy kolorem a niekiedy bogactwem
środków artystycznych. Artysta bowiem
w pracach malarskich używa na przykład
węgla, obok farby. Jak pisze, malarstwo
to jest obrazem przeżyć i wewnętrznego
świata twórcy.
Na co dzień Maciej Przybylski pracuje
na Uniwersytecie Arystycznym w Poznaniu. Na tej uczelni w 1999 roku obronił
dyplom z grafiki warsztatowej u prof. Tadeusza Jackowskiego i z rysunku u prof.
Bogdana Wojtasiaka.
(jb)
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Splot wydarzeń i spotkanie ludzi

W

2014 roku Fundacja Aviva zainaugurowała konkurs grantowy „To dla mnie ważne”, którego celem
było wsparcie różnorodnych inicjatyw
społecznych. Na początek skupiono się
na działaniach wspierających rodziców
w wychowaniu małych dzieci. Marta Borkowska-Bereta z ramienia Strefy Rodzica
napisała i zgłosiła projekt „Plac Zabaw
potrzebny od zaraz”, którego celem było
pozyskanie funduszy na wybudowanie
Placu Zabaw na terenie boiska szkolnego
przy budynku nr 2 w Dymaczewie Starym. Niestety, nie zdobyliśmy wystarczającej ilości kliknięć w głosowaniu internetowym.

Niestety… albo „stety”. Potrzeba miejsca do zabawy oraz pomysł wciąż był aktualny. A wojaże rodzinne państwa Beretów otworzyły nam inną możliwość, aby
Plac Zabaw przy budynku Szkoły w Dymaczewie powstał. Z perspektywy czasu
myślę, że ta możliwość okazała się nawet
lepsza.
Bo oto w słoneczny poranek września
2015 roku nasze dzieci przybyły, aby
sprzątać świat, a spora grupa ich rodziców (a nawet rodzeństwa) przybyła wraz
z nimi, aby zmienić wizerunek ich najbliższego świata: boiska szkolnego. Tego
dnia powstał bowiem Kreatywny/Ekologiczny Plac Zabaw.

Sterta opon samochodowych, stos
drewnianych pieńków, litry farby, dziesiątki pędzli, wanna piachu, łopaty, ponad dwadzieścia par rąk do działania,
materiały od tych, którzy przybyć nie
mogli, przepyszne ciasta i kawusia, piękne słońce na niebie, sympatyczne rozmowy i głośny śmiech… Splot wydarzeń i
spotkanie ludzi. I oto jest: tor przeszkód
z opon, tor przeszkód z pieńków i kłód,
góra z opon do wspinania, liny do huśtania, drewniana równoważnia, mieniący
się barwami „Pajac” z płytek, dwa kolorowe miejsca wypoczynku, wymalowane
gry: dwa twistery, pajac oraz tor do gry
w kapsle, (a że to kreatywny plac zabaw
więc uczniowie grają zbieranymi dla potrzebujących nakrętkami).
Oprócz tego zrobiło się wesoło od kolorów: wymalowany betonowy płot oraz
pnie drzew, a także ławka. Pojawiły się
nowe rośliny.
Można? Można! Ogień działań zapłonął.
Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Ale…
aby zapłonął ktoś musiał dać pierwszą
iskrę. Tą iskrą była Marta Borkowska-Bereta. I myślę, że wdzięczni jej są nie tylko
uczniowie, ale i rodzice, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy.
Cieszę się, że w ubiegłym roku nie
otrzymaliśmy funduszy na zakup wyposażenia Placu Zabaw, bo to spotkanie
i stworzenie go własnymi rękoma było
cenniejsze. Bo oto daliśmy świadectwo,
że „…ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim…”.
Kropka

Zbiórka roślin doniczkowych
w Szkole Podstawowej nr 2
w Puszczykowie

M

ały Wolontariat działający przy
Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie nie próżnuje. Dopiero uczniowie zakończyli zbiórkę książek przeznaczonych
dla dzieci w szpitalach, domach dziecka
i hospicjach w ramach ogólnopolskiej
kampanii społecznej promującej czytelnictwo Zaczytani. org, a już ogłoszona
została zbiórka roślin doniczkowych dla
Starego ZOO w Poznaniu. Zachęcamy
wszystkich do przyłączenia się do akcji. Jeśli macie Państwo w domu ładne,
zdrowe rośliny, także te sprawiające kłopot swoim rozmiarem, mogą stać się
one ozdobą pawilonu zwierząt zmiennocieplnych. Rośliny można dostarczać
do portierni Szkoły Podstawowej nr 2 ul.
Kasprowicza 1 w Puszczykowie do dnia
10 grudnia 2015 roku. (SP nr 2).
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Uwaga najmłodsi Czytelnicy!
Część ósma - c.d.
Wydarzenia w książce „Grzdyle i Szkodniki" Zoﬁi Staniszewskiej oparte są na autentycznych przeżyciach grupki małych
przyjaciół, wychowujących się z daleka od wielkiego miasta, w osadzie, której nawet nie można nazwać wioską. Czego
tu nie ma! Jest spotkanie z na pół oswojonym dzikiem, nauka jazdy na koniach, hodowanie w domu małych sikorek,
wyrzuconych z gniazda przez ptasich rodziców, niebezpieczna przygoda z gniazdem szerszeni zbudowanym na dębie,
który zostaje powalony przez burzę, przeżycie porodu szczeniaków, łapanie jaszczurek wygrzewających się na olbrzymich kamieniach skalniaka, a nawet pewna Baba Jaga...

Co może zrobić straszliwa kobyła
–C

iri-cirit, ciri-cirit – Znajdki
domagały się jedzenia. Potrafiły już ćwierkać, a nie tylko skrzeczeć, jak na początku. Poza tym z piskląt
przemieniały się powoli w małe sikorki
bogatki. Śliczne: z czarnymi czapeczkami, białymi policzkami i żółciutkimi
brzuszkami. Znowu obudziły nas o niemożliwie wczesnym świcie, domagając
się śniadania. Zwlekłyśmy się z Julką
z łóżek, żeby je nakarmić – teraz rzucały
się łapczywie na patyk z mięsem. Gdy
najedzone Znajdki się uspokoiły, z powrotem dałyśmy nura pod kołdry.
– Pobudka, Grzdyle! Sobota! – tata
wpadł jakieś dwie godziny później. – Jedziemy dzisiaj w teren. Trzeba wyszczotkować Afrykę i Fizię.
Natychmiast zerwałyśmy się z łóżek.
Dzisiaj nie będzie już ćwiczeń na padoku. Pojedziemy z tatą i Tobiaszem na wycieczkę do lasu! Kasia też chciała z nami
jechać, ale na szczęście wczoraj się przeziębiła. Na szczęście – bo nie mamy piątego konia i ktoś inny musiałby zostać
w domu, być może ja. Nigdy się nie cieszę, jak ktoś zachoruje, tylko czasami.
Zaraz po śniadaniu pobiegłyśmy po
szczotki i zgrzebła do stajni. Tobiasz
już czyścił swoją Kingę, która w końcu
przestała go zrzucać. Tata taszczył z siodlarni cztery siodła i cztery uzdy. Udało
się nam z Julką założyć Fizi uzdę i nie
pomylić żadnego paska przy zapinaniu.
Tata wyczyścił koniom kopyta i pozakładał siodła. Potem pomógł nam wsiąść
na konie: mi na Afrykę, która jest bardzo
łagodna, Julce na małą Fizię, Tobiaszowi na Kingę, a sam wskoczył na Bajkę
Szkodników. Mama otworzyła nam
bramkę od pastwiska i poprosiła tatę,
żeby uważał na dzieci, to znaczy na nas,
żeby któreś nie spadło z konia.
Tata jechał pierwszy, za nim Tobiasz,
na końcu ja z Julką obok siebie, bo
Afryka i Fizia bardzo się polubiły. Pojechaliśmy w kierunku Prawdziwego Lasu
(nazwa Prawdziwy Las bierze się stąd, że
jesienią zawsze znajdujemy tam grzyby
prawdziwki). Wjechaliśmy najpierw na

dróżkę prowadzącą wzdłuż Pola Mgieł.
Tym razem mgieł nie było, za to wszędzie naokoło nas falowało od wiatru
zboże. Świeciło słońce i byłoby zupełnie nieziemsko, gdyby nie muchy i gzy,
obsiadające konie. Ruszyliśmy kłusem,
aby pozbyć się namolnego robactwa.
Trochę pomogło, zwolniliśmy do stępa
i wtedy Tobiasz zaczął się popisywać
przed Julką. Julka od czasu żabich prezentów udaje, że nie dostrzega Szkodnika. Powiedziała mu tylko, że się nie
zna na dziewczynach. Więc teraz sąsiad
robił wszystko, żeby Julka choć na niego spojrzała. Najpierw wypuścił wodze
z rąk i chwycił się pod boki, ale jadący
z przodu tata akurat się odwrócił i go
upomniał, że koń to nie rower i kierownicę się trzyma. Szkodnik chwycił
wodze, ale wypuścił nogi ze strzemion
i odwrócił się cały na siodle. Jechał tak
tyłem do kierunku jazdy, patrząc z zadowoleniem na mnie i Julkę. Robił przy
tym głupie miny i kuzynce trudno było
teraz nie zauważać Tobiasza, więc się
w końcu roześmiała. W tym momencie
tata krzyknął:
– Kłus!
– Nie! – wrzasnęliśmy wszyscy razem,
bo co jak co, ale kłusować do tyłu Tobiasz chyba jeszcze nie potrafi.
– Co jest, do jasnej ciasnej!? – zdenerwował się tata, oglądając na nas. – Tobiasz, nad koniem trzeba mieć kontrolę w czasie jazdy. Trzeba patrzeć przed
siebie, a nie wygłupiać się, bo skończy
się to...
– O, jaki śliczny! – niespodziewanie
zawołała Julka, a ja zobaczyłam dwie
rzeczy jednocześnie: szaraczka wyskakującego na ścieżkę i uciekającego
w popłochu na pole oraz tatę, jak zwala
się z Bajki na plecy. Bajka szła pierwsza
i to ona najbardziej wystraszyła się zająca, a tata... no cóż. Nie patrzył przed
siebie.
Na szczęście tata nie do końca stracił
kontrolę nad klaczą, bo spadając nie
wypuścił wodzy z ręki i Bajka nie mogła
nigdzie uciec. Stała ze spuszczoną gło-

wą obok swojego jeźdźca i chyba czuła
się głupio.
Gdy dojechaliśmy do Prawdziwego
Lasu, siwa klacz Szkodników zaczęła
niespokojnie parskać. Zobaczyliśmy zieloną ambonę, na której powiewała jakaś
szmata. Z tej ambony myśliwi zasadzają się na zwierzęta i dlatego nie lubią,
gdy kręcimy się w pobliżu – płoszymy
im zwierzynę. Kubuś znalazł pod tą amboną już trzy łuski od naboi. Wyglądają
całkiem ładnie – jakby były zrobione ze
złota. Teraz myśliwych nie było, ale Bajka wyraźnie bała się przejść koło powiewającej szmaty.
– Gdy ja przejdę pierwszy, pozostałe
konie ruszą za mną, nie będzie problemu – tata poklepywał kobyłę uspokajająco, ale ta nie chciała się ruszyć
z miejsca. Gdy pocierał jej boki piętami
i ściągał wodze, ta parskała i cofała się,
by po chwili zrobić kilka drobnych kroków do przodu lub na boki. Wyglądała
jakby tańczyła. Przez piętnaście minut
patrzyliśmy, jak mój tata zachęca Bajkę
do przejścia koło ambony. Najpierw łagodnie:
– No, nie ma się czego bać, Siwucha.
Widzisz przecież, że to nic strasznego.
Dobry konik, dzielny konik.
Potem mniej łagodnie:
– Nic ci się nie stanie, to tylko zwyczajny łach – przecież masz oczy, to patrz!
No, Bajka, rusz się!
Wreszcie zupełnie niełagodnie:
– Ruszaj, strachliwa kobyło! Jak ci się
zachciało mnie zrzucać, to teraz masz
mnie...
I w tym momencie tata po raz drugi
wylądował na ziemi. Gdy wróciliśmy
do domu i opowiedzieliśmy, co się stało, mama była bardzo zdziwiona. Tata
ostatni raz spadł z konia dziesięć lat
temu, wtedy, gdy dopiero uczył się jeździć. W sumie to mama miała rację każąc tacie uważać, żeby ktoś nie spadł.
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XV rocznica
Konsekracji Kościoła
„Jeśli Pan Domu nie zbuduje, na próżno trudzą się Ci, co go wznoszą.”

W

październikowy, pierwszy czwartek miesiąca, w kościele
św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie obchodziliśmy XV rocznicę Konsekracji świątyni. Wielki to dzień dla parafii. Wierni przybyli na uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem
znamienitych gości – ks. kardynała Mariana Jaworskiego z Krakowa i ks. biskupa seniora Zdzisława Fortuniaka z Archidiecezji
Poznańskiej, by dziękować Bogu za daną łaskę, że mogliśmy tę
świątynię zbudować z zaangażowaniem wspólnoty, budowniczych kościoła. Szczególną pamięcią i modlitwą otoczmy
śp. O. Wacława Brzozowskiego, bo to dzięki Jego determinacji
i uporowi mamy ten piękny kościół. Bądźmy ich kontynuatorami, „by ten kościół trwał i ubogacał przyszłe pokolenia”, powiedział w homilii Ks. Kardynał. Przypomniał też, że to „w kościele
rodzi się wiara, że tu otrzymujemy łaskę poznania Boga, otrzymujemy sakramenty św. (…) czy moglibyśmy zrozumieć nasze losy
bez chrztu św., bez świętych – Wojciecha, Stanisława, św. Królowej
Jadwigi, św. Jana Pawła II, św. Faustyny”. Ks. Kardynał zakończył
homilię: cytatem z listu matki do syna (Edwarda Raczyńskiego
- prezydenta na uchodźstwie) „Nie zmarnować tego, czym cię
Bóg obdarzył, co ci uczynił.” Więc nie marnujmy, starajmy się by
nasz kościół piękniał, dbajmy o jego „mury”, ale i o „życie kościoła”, nasze zaangażowanie w rozwój duchowy, ale i materialnie
wspierajmy go, bo to wspólnoty parafialne niosą życie Boże
i pozwalają mu się rozwijać.
Po Mszy św., słowach podziękowania goście i wierni udali
się do nowego Domu Zakonnego, by zakończyć ten rocznicowy wieczór wspólnym spotkaniem i rozmowami przy herbacie
i kawie.
Jolenta Strabel

Chwila zadumy nad Mogiłami Pomordowanych Polaków
w lasach gminy Mosina w okresie II Wojny Światowej

S

tało się już tradycją, że pod koniec października mieszkańcy gminy Mosina i zaproszeni goście spotykają się w miejscu pamięci położonym w lesie przy drodze Bogulin – Nowinki.
Na cmentarzu, gdzie znajdują się mogiły bestialsko pomordowanych obywateli naszej Ojczyzny, przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych, duchowieństwa, mieszkańcy
i przybyli goście złożyli hołd, zapalając znicz pamięci i składa-

jąc wiązanki kwiatów. Oprawa słowno-muzyczna w wykonaniu
uczniów Zespołu Szkół w Krośnie nadała tej uroczystości wyjątkowy charakter. Organizatorami byli burmistrz Mosiny oraz
Zarząd Osiedla nr 5 w Mosinie. Organizatorzy składają podziękowania wszystkim osobom i organizacjom zaangażowanym
w przygotowanie tego spotkania.
(um)
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SRZEDAM
kaczki z krwią i podrobami
Tel. 61 817 16 59
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docieplenia styropian wełna
tynki akrylowe mineralne sylikonowe
izolacje fundamentów
ceny s
e
n
podbitki dachowe
j
rency acji grati
u
k
n
ptbud.pl
 Ko
elew

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

ojekt

 Pr

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

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

Firma Xella Polska Sp. z o.o.
producent materiałów budowlanych
poszukuje osób na stanowisko:

w Dymaczewie Nowym
k./Mosiny

Operator maszyn i Urządzeń
Miejsce pracy: Żabinko
Wymagane doświadczenie
min. 2 lata w zakładzie produkcyjnym
przy obsłudze maszyn
sterowanych komputerowo.
Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe.

ZATRUDNI

KELNERA
Tel. 61 8132-112

61 8191-201

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

GABINET WETERYNARYJNY
"GAJA"
Lek. wet. Dominika Ludwiczak
ul. Piaskowa 15, 62-040 Puszczykowo
tel. 609-513-161
www.gaja-puszczykowo.pl
Godziny przyjęć:
pon., śr., czw., pt. 11-19
wt. 13-17, sob. 10-13
niedziela i święta – dyżur telefoniczny
wizyty domowe
na miejscu również:
PSI FRYZJER – tel. 511 201 361
(terminy do uzgodnienia telefonicznego)

e-mail: interrecepcja@szablewski.pl

Dr med. Aleksandra Skuratowicz

Laryngolog dziecięcy

USG ZATOK
Puszczykowo, ul. Kopernika 15
tel. dom. 61 819 35 18
Poznań, ul. Wojskowa 9h
wejście od ul. Wyspiańskiego naprzeciw Areny

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

tel. 61 867 69 33

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

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

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

HOTEL
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OGŁOSZENIA DROBNE
UKRAINKA podejmie pracę w Mosinie
i w okolicy. Może byc w pełnym wymiarze
godzin. Posiada wymagane dokumenty.
Znajomość języka polskiego komunikatywna.
Wiadomość w redakcji lub tel. 514 799 486.
POSZUKUJEMY pracowników fizycznych
do montażu ogrodzeń z siatki,paneli itp…
oraz montera automatów do bram i szlabanów. Proszę o kontakt zdecydowane osoby
884055901
POSZUKUJĘ w Mosinie pilnie mieszkania na wynajem min. 2 pokoje!
kontakt: pati990101@op.pl
CASTING w STUDIO ABM POZNAŃ –
poszukujemy osób noszących protezy
(całkowite lub częściowe). Do nowej
kampanii reklamowej produktu stomatologicznego poszukujemy: Kobiety
w wieku 40+, noszącej protezę częściową, mężczyzny w wieku lat 60+,
noszącego protezę całkowitą. Panów
będziemy zapraszać na casting wraz
z małżonkami, które nie muszą nosić
protezy (będą im towarzyszyć w nagraniach). Jeśli znacie Państwo takie osoby
lub sami spełniacie wyżej wymienione
kryteria, bardzo proszę o zgłoszenia
przez maila: jola@studioabm.com.pl
lub telefonicznie 508 033 262. Uprzejmie prosimy o nadesłanie zdjęć twarzy i
sylwetki. Będziemy dzwonić i zapraszać
wybrane osoby na konkretne godziny.
Casting odbędzie się 18 listopada (środa) w godzinach 08:00 – 10:00 i 12:00
– 18:00 w Poznaniu.
POSZUKUJĘ pracownika do prac
remontowo–budowlanych.
Wymagana znajomość wkonywania prac
wykończeniowych oraz doświadINSTALATORÓW 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

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

SERWIS AGD
Naprawa:
 pralek
 lodówek

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

 zmywarek
k

VIKING - KOSIARKI
STIHL - KOSY
PROM
PILARKI

SPRZEDAŻ - NAPRAWA

Paweł Dobrowolski

tel. 601 714 909

SPRZĘTU
OGRODNICZEGO
różnych marek

OCJA
!

Mosina, ul. Wawrzyniaka 5
tel. 61 8137 158
www.stihl.pl
czenie w pracach remontowo – budowlanych tj.: układanie płytek,
malowanie, szpachlowanie, sufity
podwieszane; mile widziane umiejętności elektryczne oraz instalacje
wod.-kan., prawo jazdy kat. B. Telefon kontaktowy: 888706502 lub adres
e-mail: najlepszeremonty@onet.pl
POSZUKUJEMY pracowników fizycznych do montażu ogrodzeń z siatki,paneli itp… oraz montera automatów do
bram i szlabanów. Proszę o kontakt zdecydowane osoby 884055901.

KOSIARKI - PILARKI
Łęczyca
ul. Leśna 9
tel. 61 8106 731
www.serwis-ogrod.poznan.pl
MAM 19 lat chętnie popilnuje dziecko/dzieci wieczorne piątki i weekendy.
Mam już doświadczenie w opiece nad
dziećmi. Kontakt: 661185666, wiktoria.
wiciak@interia.pl
SZUKAM Pani do sprzątania domu oraz
mycia okien w Puszczykowie. Praca raz
w tygodniu na kilka godzin. Kontakt:
502928411 Zapraszam.

POSZUKUJĘ w Mosinie pilnie mieszkania na wynajem min. 2 pokoje! Kontakt:
pati990101@op.pl.

SZUKAM opiekunki do dwójki dzieci
2,5 roku oraz 6 lat pilnie na te sobote,
na 4 godziny od godziny 8 smej wieczor, okazjonalne wyjscia wieczorne,
prosze o pilny kontakt pod numerem
791 554 779 preferowane osoby z doswiadczeniem.

DOM na sprzedaż. Puszczykowo ul.Niepodleglosci 6, 4 pokoje 170 m kw. na
dzialce 630 m kw. Cena do uzgodnienia.
tel. 0049-241-46376198.

SZUKAM instalatora wodno- kanalizacyjnego. Dodatkowe umiejętności: prawo jazdy kat. B. Szczegóły pod nr tel. 503
099 188.

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

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

reklama

35

MECHANIKA POJAZDOWA
Wojciech Matysiak & Zbigniew Nowak

BIURO
RACHUNKOWE

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


silników  zawieszeń  układów jezdnych i napędowych
 układów komfortu  innych podzespołów pojazdu

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

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

PRZYJMIE ZLECENIA
 PEŁNA OBSŁUGA KSIĘGOWOŚCI
 KADR
 ZUS
 US

Mamy certyfikat
Ministerstwa Finansów

jesteśmy ubezpieczeni
 odzyskujemy należności
 odbieramy osobiście dokumenty


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

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


wesela
pogrzeby
 imprezy sportowe
 imprezy integracyjne itp.



Salon Psiej Urody Elegant
Firma Sevroll – Poznań
zatrudni stolarza
w Puszczykowie,
praca na etat
przy pile panelowej,
okleiniarce, montaż mebli.
Umowa o pracę.

Tel. 600 095-925

-

strzyżenie
trymowanie
kąpiele pielęgnacyjne
obcinanie pazurków
akcesoria dla Twojego Pupila

62-050 Mosina, ul. Śremska 16 (przy przejeździe kolejowym od strony Śremu)
umówienie wizyty: tel. 511 589 757
Zapraszamy Państwa
do wzięcia udziału
w naszej akcji promocyjnej!
Przyprowadź dziecko sąsiada lub przyjaciół, a oboje otrzymacie
120 zł rabatu na czesne - na okres od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r.
620 zł = 500 zł ze wszystkimi zajęciami dodatkowymi i pełnym wyżywieniem!
W promocyjnym pakiecie:
Język angielski
 Język francuski / hiszpański
 Gimnastyka korekcyjna
 Taekwondo
 Taniec
 Całodzienne wyżywienie


Pakiet obowiązuje w naszych obu siedzibach w Mosinie:
ul. Leszczyńska 27 oraz ul. B. Krzywoustego 29
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność!
Zapraszamy!
Więcej informacji pod telefonem: 696 357 884
Regulamin akcji dostępny na stronie internetowej
www.koniczynka.biz

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

