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Na początku lutego pacjenci przychodni Vis Medica zgłosili 

nam, że doszło do naruszenia dóbr osobistych przez przenie-

sienie ich danych osobowych i deklaracji wyboru lekarza do 

przychodni Medicomplex w Mosinie. Twierdzili, że nie zmieniali 

lekarza rodzinnego i nie składali w Medicompleksie deklaracji. 

Poprosili gazetę o interwencję. 

Mało tego, niezgodnie z wolą przeniesiono również całe rodzi-

ny tych pacjentów. Poszkodowani pacjenci stwierdzili, że to 

kradzież danych osobowych, bowiem nazwisko, imię, PESEL  i adres 

to dane wrażliwe, które umożliwiają wszelkiego typu malwersacje, 

np. zaciąganie kredytów, naciąganie na umowy itp. Pacjenci interwe-

niowali również w NFZ i u Rzecznika Praw Pacjenta, ale bez skutku.

W przychodni Vis Medica natomiast trwało już wtedy zamieszanie 

– pacjenci stali w kolejkach – w ciągu dwóch dni specjalnie oddele-

gowani pracownicy przyjęli  700 osób, które chciały w przychodni 

pozostać.  Placówka pomimo, że ofi cjalnie nie miała już tych pacjen-

tów u siebie, przyjmowała ich i udzielała im świadczeń.

Rozmowa z dyrektorem spółki 

Vis Medica – Piotrem Łąckim

Redakcja: – W naszym systemie zdrowotnym pieniądze idą za 

pacjentem do przychodni bez względu na to czy są oni chorzy, 

czy nie. Za jedną osobę,  która wypełni  deklarację na leczenie 

fi rma otrzymuje od 8 do 11 zł. Czy nie powinno być tak, że do-

piero kiedy pacjent zachoruje państwo za niego zapłaci, tyle 

ile trzeba, zgodnie z ceną za wykonane świadczenia? Nie było-

by w Polsce tak powszechnej walki o „dusze” i zabieranie sobie 

pacjentów. Dla fi rm medycznych łakomy to kąsek – mieć jak 

najwięcej na swoim stanie młodych i zdrowych mieszkańców, 

którzy latami nie korzystają z leczenia, a pieniądze za nimi i tak 

z Funduszu płyną. 

Piotr Łącki: – Jest to moje prywatne zdanie – absolutnie się z pa-

nią zgadzam. Takie rozdzielanie pieniędzy zawsze będzie pociągało 

za sobą niebezpieczeństwo korupcji czy matactwa. Gdyby to pa-

cjent decydował gdzie,  za ile i jak się leczy, i bezpośrednio pieniądze 

docierałyby do tego, kto to leczenie wykonuje, według mnie byłby 

to najlepszy system.

Najgorzej się leczy społeczeństwo, w którym dużo jest osób cho-

rych, bo wtedy do tego worka świadczeń otrzymywanych z Fun-

duszu musimy dokładać. Ludzie myślą,  że  11 zł, które co miesiąc 

za osobę otrzymujemy to dużo. W skali roku jest to ok. 140 zł.

– Płacimy duże składki co miesiąc do ZUS…

– Z tego my otrzymujemy 11 zł i gdyby nie daj Boże zachorowała 

pani i trzeba było zrobić badania – rtg za 50 zł, krew, mocz po 10 zł, 

zapłacić pensję lekarza, pielęgniarki to tak naprawdę średni interes…

– Pamiętam naszą pierwszą rozmowę kilka lat temu, kiedy Vis 

Medica zaczynała w Mosinie na Dworcowej swoją działalność. 

Był Pan pełen zapału i optymizmu, dzisiaj tego u Pana nie widzę.

– Chęć do pracy nadal pozostała, natomiast mam momenty, takie 

jak dzisiaj, kiedy zastanawiam się, czy jestem gotowy na Mosinę… 

To, czym mnie Mosina od kilku lat obdarza to są sprawy, na które nie 

byłem i nie jestem gotowy, bo ich sobie kiedyś nawet nie wyobra-

żałem.

– Jakie to są sprawy?!

– Nigdy nie myślałem, że jako osoba kierująca placówką zdrowia 

Pacjenci przychodni Vis Medica – 2 500 osób – zostali
wbrew swej woli przeniesieni do Medikompleksu

będę musiał barykadować się w gabinecie, walczyć, żeby nie usu-

nięto mnie i lekarzy z budynku. Że będę musiał wymieniać zamki 

w drzwiach, albo, że u mnie będą zamki wymieniane. Albo będę miał 

do czynienia z faktem, że tak jak teraz jedna trzecia – 2500 osób – 

moich pacjentów w magiczny sposób migruje do innej przychodni. 

Płynność fi nansowa naszej fi rmy też uległa zaburzeniu, bo nie wiem, 

jaki będzie rezultat fi nansowy tej sytuacji. No i w grę wchodzą kolej-

ne perturbacje z organami dochodzeniowymi. Wiem, że może to być 

błąd albo oszustwo, lecz zgodnie z literą prawa mam informacje od 

płatnika NFZ, że te 2500 osób należy do Medicompleksu.  Na pewno 

nie tym chcieliśmy się zajmować, nie o to chodziło.

– A może komuś chodzi po prostu o pozbycie się konkurencji?

–  …

– Jakich pacjentów ma Vis Medica?

– Każdy lekarz ma swoich pacjentów, z personelu medycznego 

jestem bardzo zadowolony. Lekarze i pielęgniarki są bardzo do-

brze przygotowani merytorycznie, a to jest podstawa. Każdy lekarz 

ma swoich pacjentów, którzy go uwielbiają i cenią za wiele cech. 

I bardzo często do nich przychodzą. Nieraz zastanawiałem się, czy 

leczenie nie jest częścią rytuału w Mosinie. Najpierw idzie się rano 

zarejestrować do lekarza, potem na targowisko, następnie w drodze 

powrotnej przychodzi się do doktora, a po południu wraca do spe-

cjalisty albo na ekg…

– A propos specjalistów, kiedyś Vis Medica miała ich wielu.

– Mieliśmy 11 specjalistów.

– A teraz ilu ich jest?

– Zero…  Było 11 specjalistów na Narodowy Fundusz Zdrowia, 

ale w momencie usunięcia nas z budynku na Dworcowej straciliśmy 

wszystkich.

– Jak to się stało, że zostaliście usunięci? Przez nowego dzier-

żawcę fi rmę Medicomplex?

– Mówiąc najogólniej wystawiono nas za drzwi, wymieniono zam-

ki i poinformowano NFZ, że nie mamy lokalu. Fundusz natychmiast 

odebrał nam kontrakt, bo nie mieliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy 

ten kontrakt realizować. W tej chwili w Mosinie nie ma ani jednego 

ginekologa na Fundusz, są tylko prywatne gabinety. Pamiętam, że 

kiedy mieliśmy czterech ginekologów na Dworcowej, przyjmowali 

oni po 30 kobiet dziennie. Świadczy to o tym, że było ogromne za-

potrzebowanie na leczenie ginekologiczne kobiet w Mosinie. Dopie-
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O nielegalny przepływ dwóch i pół tysiąca pacjentów 

z Vis Mediki do Medikompleksu zapytaliśmy telefonicz-

nie właściciela spółki Medicomplex – Dariusza Zimowskiego.

Pan Zimowski przerwał rozmowę w pewnym momencie i zapro-

ponował spotkanie. Umówiliśmy się na następny dzień w redakcji 

gazety na dokończenie wywiadu. Niestety, właściciel Medicom-

pleksu nie przyszedł i nie odbierał od nas telefonu. Nie mieliśmy 

możliwości autoryzacji tego tekstu, więc pozostaje nam przedsta-

wienie zapisu rozmowy bez ingerencji, zgodnie z nagraniem.

Zapis rozmowy:

Redakcja: – Co się stało, że z dniem 1 stycznia tego roku 

2500 pacjentów Vis Mediki znalazło się w Medikompleksie 

wbrew ich woli?

– Ja powiem Pani jak to jest. Obsługiwaliśmy pacjentów 

Vis Medici, kiedy była zamknięta, a ich pacjenci nadal przycho-

dzili do przychodni na Dworcową. Wtedy napisaliśmy pismo do 

NFZ o weryfi kację bazy danych pacjentów. I te wszystkie dane 

pacjentów, których myśmy obsługiwali przez dwa lata to sys-

tem wybrał, a nie my. Myśmy tych pacjentów po prostu wpuścili 

do systemu i może być tak, że ten pacjent kiedyś był u nas, gdy

Vis Medica miała zamknięty kontrakt, a myśmy tych pacjentów 

obsługiwali za darmo przez miesiąc, dwa i wpuściliśmy do bazy.

– Jak to długo trwało? 

– Miesiąc czy dwa. Dokładnie nie pamiętam. Żeby pacjent 

miał wystawioną receptę trzeba było sprawdzić w systemie czy 

jest ubezpieczony. Jak wpuściliśmy do systemu to poszło. Byłem 

u dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia i powiedziano mi, 

żeby tych pacjentów, których leczymy – wpuścić do systemu. 

Były skargi pacjentów i były one u nas leczone pomimo braku 

u nas deklaracji. My tych pacjentów kiedyś fi zycznie obsłużyli-

śmy. Sprawdziliśmy listę i wiemy, że tych wszystkich pacjentów 

w czasie zamieszania przyjęliśmy. Wypisywaliśmy też recepty 

i niektórzy pacjenci składali wtedy deklaracje, a niektórzy nie.  

Ale jak Vis Medica dostała z powrotem kontrakt to też zabra-

Właściciel Medicompleksu 
odpiera zarzuty

ro w tym roku, po przeniesieniu do lokalu na placu 20 Października 

Fundusz zadecyduje o nowych kontraktach dla nas na specjalistów. 

– Czy Medicomplex  ma u siebie tych specjalistów?

– Ta fi rma ma tylko lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, nato-

miast inna fi rma w tym budynku (wynajmująca pomieszczenia obok 

Medicomplexu) ma czterech specjalistów.

– Z tego, co wiem Medicompex  zrezygnował i wypowiedział 

Gminie umowę dzierżawy na budynek przy ul. Dworcowej, czyli 

korzysta teraz z niego bezumownie, jak twierdzą władze Mosi-

ny. Sprawa jest w sądzie i ma być eksmisja.  Teraz także Medi-

komplex nie ma lokalu do wykonywania świadczeń?

– 2500 osób przeszło do nich, na dokumencie, który otrzymałem 

z NFZ jest informacja, że złożono te deklaracje na adres fi rmy przy 

ul. Konopnickiej, ale do NFZ podano lekarza rodzinnego leczącego 

pod adresem przy ul. Dworcowej. To kolejna niejasność, bo w bu-

dynku przy Konopnickiej (nad Tesco) nie może być lekarza rodzinne-

go z powodu braku windy i gabinetów.

– Budynek przychodni na Dworcowej fi rma ta zajmuje bezu-

mownie, czyli go nie posiada. Czy można mieć kontrakt z Fun-

duszu na lokal, którego prawnie się nie ma?

– Nie mogę tego komentować.

– Tą informację, o której teraz powiem uzyskałam od osób 

zajmujących ważne stanowiska w Gminie. Czy prawdą jest to, że 

Vis Medica także zabrała pacjentów Medikompleksowi i płaciła 

z tego tytułu  karę?

– To nieprawda. Były plotki propagowane, że doszło do takiego 

przejęcia. Poddaliśmy się kontroli, przeprowadzono dochodzenie, 

które nie potwierdziło tych zarzutów.

– Czy przychodnia przy pl. 20 Października to docelowa sie-

dziba fi rmy Vis Medica?

– Nie. Kupiliśmy działkę między Tesco a budynkiem Straży Miej-

skiej i tam wybudujemy do końca tego roku przychodnię. 
 

Oświadczenie Vis Medici

W dniu 8.02.2016 NFZ „wgrał do systemu” nową listę pacjentów 

i prawie wszyscy „wrócili” do Vis Mediki,  jednak znalazło się sporo 

osób, które nadal bez swej zgody „odeszli”  - zatem sprawa nadal 

w toku. Po drugie - jeśli dane osobowe były raz wykazane w innej 

placówce to nadal pozostają w jej posiadaniu. Teraz lub za kilka 

lat mogą się komuś „przydać”. Oby nie…

ła nam pacjentów, a nie powinna. To taka walka. My leczymy, 

a oni kasują. Dla nas nie ma takiej opcji. Przez cały rok poprzedni 

było przesłuchanie prokuratorskie, pół Mosiny chodziło w spra-

wie tych deklaracji. Czy jak oni dostali kontrakt ponownie to od 

razu mieli kilka tysięcy osób? Wszyscy pacjenci od razu do nich 

przeszli?

– Korzysta Pan bezumownie z budynku na ul. Dworco-

wej, toczy się sprawa w sądzie. Czy nie jest to podstawa do 

opuszczenia lokalu? Czy ma Pan już nakaz eksmisji?

– Jeszcze nie. Ale o tym to z naszym prawnikiem proszę roz-

mawiać. Vis Medica przez dwa lata zajmowała nasz lokal.

– A potem wyrzuciliście ich na bruk…

– Umowy nie mieli przez półtora roku. Odnośnie tych spraw 

proszę pytać naszego prawnika. Ja tylko mogę przeprosić pa-

cjentów za to zamieszanie, że część jest w komputerze, a część 

nie. To system ich przejął, my wpisywaliśmy wszystkich, których 

mieliśmy. Błędy systemowe się zdarzają. Byłbym głupi, żeby tak 

przejąć 2500 osób.

– Pacjenci denerwują się, bo są to wrażliwe dane osobowe.

– Muszą skarżyć.

– Czy Pan już defi nitywnie zrezygnował z dzierżawy 

od Gminy budynku na ul. Dworcowej?

– My nie mieliśmy wyjścia, gdyby te wszystkie fi rmy wyprowa-

dziły się od stycznia 2014 roku, to byśmy na pewno tam leczyli.

– Co Pan stracił?

– Oni nas nie wpuścili (po wygraniu przez Medicomplex prze-

targu, przyp. red.). Miałem kontrahentów, dużo rzeczy tam mia-

ło być i apteka, Roentgen. I podpisałem z kontrahentami umo-

wy, ale jak miałem wejść na czyjeś mienie? Proszę do prawnika 

zadzwonić i rozmawiać dalej.

– A co będzie dalej z przychodnią?

– Będziemy leczyć, jak postawimy swój budynek.

– Czy chce się Pan z Gminą dogadać?

– Cały czas chcę się dogadać, tylko Gmina nie chce.

– Dlaczego?

– To nie na telefon, możemy się spotkać w biurze i rozma-

wiać…
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Inaczej nie można nazwać problemów z wydawaniem lo-

kalnej prasy. To, ile mieszkańcy małych miasteczek czerpią 

z istnienia wspólnoty skupionej wokół takiego periodyku 

jest trudne do przecenienia. Jeszcze nie spotkałam się z obo-

jętnością ze strony czytelników, zawsze gazetę wspierają, za-

wsze wyrażają chęć jej czytania i nie chcą słyszeć o likwidacji. 

Problem więc nie leży w niskiej sprzedaży nakładu, lecz moż-

liwości utrzymania się takiej gazety w realiach rynku. 

Sytuacja małych, niezależnych, polskich gazet lokalnych 

w naszym kraju jest bardzo trudna, jeśli nie beznadziejna.

Pod względem fi nansowym jest to działalność gospodarcza, jak 

każda inna, podlegająca prawom rynku. Pracujemy na granicy 

opłacalności i tylko dzięki pasjonatom i ludziom dobrej woli udaje 

się nam przetrwać. Mały, lokalny rynek prasowy w Polsce praktycznie 

nie powinien istnieć. W niewielkich miejscowościach mniej jest fi rm 

i słabiej rozwinięta gospodarka, a tylko fi rmy i przedsiębiorcy, którzy 

wykupują reklamę mogą zapewnić lokalnej prasie funkcjonowanie.

Wydawcy gazet w dużych aglomeracjach z rozwiniętą w nich go-

spodarką mają zupełnie inną sytuację, z tym, że nie są to już wydaw-

cy polscy…

Prawie cały polski rynek prasowy zdominowany (wykupiony) jest 

przez obcy kapitał, a jeszcze dodatkowo wspiera go kapitał rodzimy 

i państwo polskie… 

Nasza gazeta, na którą czytelnicy co miesiąc czekają, także wal-

czy sama, choć jest znana w środowisku i ceniona. Tworzą ją ludzie 

Walka
z wiatrakami

ceniący najwyższe wartości moralne, którym zależy na budowaniu 

dobrych relacji i więzi międzyludzkich, którym zależy na Polsce.

Ostatnio podjęliśmy się dodatkowego przedsięwzięcia, tworząc 

galerię obrazów, ikon i dzieł artystycznych lokalnych twórców, którzy 

mają trudności z dotarciem do odbiorców. Ich piękne dzieła nie po-

winny zalegać w domach i pracowniach, a od lat zalegają. Oni także 

pozostawieni są sami sobie.

Próby uzyskania pomocy w postaci dofi nansowań na pokrycie 

kosztów zatrudnienia dziennikarzy i prowadzenia strony internetowej 

nie przyniosły rezultatu. Widać pomoc, czyli dofi nansowania unijne i 

dotacje, o których tak wiele się mówi, przeznaczona jest dla dużych 

i silnych…

Aby przekonać się do nas i do wartości, jakie reprezentujemy, 

możecie Państwo „wejść” na naszą stronę internetową www.gazeta-

mosina.pl, w zakładkę Wydania archiwalne, otworzyć każdy numer 

od roku 2007, obejrzeć i przeczytać to, co mamy do powiedzenia. 

Ponadto w zakładce „Lokalni przedsiębiorcy” (Publikacje) możecie 

Państwo znaleźć przykłady artykułów opisujących i promujących 

konkretne fi rmy. 

Mamy również bogaty dorobek w dziennikarstwie reportażowym 

i interwencyjnym, z konkretnymi osiągnięciami (pomocą dla osób 

ubogich i potrzebujących). 

Jeśli małe gazety upadną mieszkańcy nie będą mieli możliwości 

współtworzenia życia w tych małych społecznościach, porozumie-

wania się, uczestniczenia w wielu imprezach. Na większą niż sąsiedz-

ka skalę, nie dowiedzą się, co się tak naprawdę w gminach dzieje. 

Będą skazani na informacje z gazet obcych korporacji prasowych, 

które sprawom lokalnym poświęcają 

niewiele uwagi, i które wcale nie są zainteresowane wzbogaca-

niem wiedzy i poziomu intelektualnego swoich czytelników…

Redaktor naczelna

Elżbieta Bylczyńska

�  Rewitalizacja zieleni zakola Warty 

(starania o fundusze)
� Defi brylator dla OSP w Puszczykowie

Na pierwszej sesji Rady Miejskiej 

w 2016 r. burmistrz Andrzej Balce-

rek wręczył puszczykowskim strażakom 

defi brylator. Prezes Ochotniczej Straży 

Pożarnej Gniewko Niedbała podziękował 

i zaznaczył, że jest to sprzęt niezbędny do 

ratowania ludzkiego życia w przypadku 

zatrzymania krążenia. Podkreślił też, że 

bez wsparcia ze strony miasta Puszczy-

kowa strażacy nie byliby w stanie zakupić 

defi brylatora.  

Strażacy przyszli na sesję po nieprze-

spanej nocy (z 25 na 26 stycznia), w czasie 

której gasili pożar domu przy ul. Pieszej. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hem-

powicz podziękowała im za udział w tej 

akcji ratowniczej.

Władze Puszczykowa chcą pozyskać 

środki unijne na rewitalizację zieleni 

zakola Warty – na posadzenie drzew 

i krzewów oraz wyznaczenie ścieżek. 

W tym celu do końca lutego muszą zło-

żyć wniosek wraz z koncepcją zagospo-

darowania zieleni na zakolu. W związku 

Z sesji Rady Miejskiej w Puszczykowie

z tym przygotowanie tego projektu 

urzędnicy zlecili firmie Garden Project 

Justyny Krupy-Gust. Cena za projekt 

wyniesie 10 tys. zł. Zastępca Burmistrza 

wyjaśnił, że urzędnicy wybrali tę kon-

cepcję spośród kilku innych zgłoszo-

nych przez okoliczne przedsiębiorstwa, 

gdyż pani Justyna Gust zgodziła się wy-

konać swoją pracę w tak krótkim termi-

nie (do końca lutego).                          (jb)
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AGENCJA
PZU

UBEZPIECZENIA:
� komunikacyjne � majątkowe

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

Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00

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

e-mail: skubiak@agentpzu.pl

Paweł Dobrowolski

tel. 601 714 909

SERWIS AGD
          Naprawa:

� pralek

� lodówek

� zmywarekk

FIRMA
na terenie Komornik

poszukuje

pracownika magazynu
Obowiązki:

rozładunek, załadunek,
przygotowywanie paczek itp.
Wymagane prawo jazdy  kat. B.

Mile widziani studenci.

Kontakt tel. 664 435 347

STUDNIE 
GŁĘBINOWE
794 177 731

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

Poszukujemy do pracy
opiekunki medycznej 

lub opiekunki 
osób starszych.

Osoby oddanej 
o dużym sercu 

i anielskiej cierpliwości.

Kontakt pod numerem 
telefonu 664 484 679.



Salon Psiej Urody Elegant

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

umówienie wizyty: tel. 511 589 757

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

CONTACT - APARATY SŁUCHOWE
ul. Przemysłowa 15/17 obok City Center

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

www.contactaparaty.pl

SPECJALISTYCZNY SPRZĘT MEDYCZNY
REFUNDOWANY PRZEZ NFZ

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

INTERTON refundowany przez NFZ
               � BATERIE TYLKO 2 zł
                    � OCHRONNIKI SŁUCHU
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl



miasto mieszkaniach, a jeden w opuszczonym przez wszystkich 

budynku.   Z zasłyszanych informacji wynika, że ten pozostawiony 

w Mimozie mieszkaniec, „nie należy do łatwych lokatorów”.   Ale czy 

to znaczy, że należy zostawić go w opuszczonej Mimozie?  Pozosta-

wiam to do rozważenia burmistrzowi i radnym.

Ale wróćmy do samej Mimozy.   Piękny budynek, wielokrotnie 

opisywany, okres świetności przeżywał tak dawno, że mało kto 

z najstarszych mieszkańców miasta to pamięta.   Większości znany 

jest widok pięknego, zdobionego kiedyś wieżyczką budynku już tyl-

ko ze starych fotografi i i pocztówek.  W okresie świetności mieściły 

się tutaj pensjonat i restauracja, a kiedy przyszły gorsze czasy wpro-

wadzili się lokatorzy.   Dziś podupada, a właściwie już dawno pod-

upadł.  Gdyby to był budynek należący do prywatnego właściciela, 

usprawiedliwieniem dla stanu, w jakim się znajduje mógłby być brak 

środków na remont. Ale to jest budynek miejski! Czy miasto, które 

jak twierdzi burmistrz i większość radnych, stać na rozbiórkę starej 

sali przy Jedynce i budowę nowej hali sportowo- widowiskowej za 

Mimoza - stan obecny
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Przed dwoma laty, w lutym 2014 roku należący do miasta Pusz-

czykowa budynek Mimozy miał zostać opróżniony z mieszkań-

ców i następnie poddany gruntownemu remontowi.   Mieszkańców 

Mimozy przenieść miano do mieszkań, które powstały po remoncie 

budynku po dawnej przychodni na ul. Poznańskiej.  Zmiana przezna-

czenia budynku po przychodni kosztowała puszczykowskich podat-

ników kilkaset tysięcy złotych.   Pieniądze wydano, ale plany naszych 

władz miasta planami, a życie życiem.  Do nowo wyremontowanego 

obiektu nie przeniesiono jednego mieszkańca Mimozy, który na-

dal podobno zamieszkuje ten prawie już pusty obiekt.  O sprawie-

dliwym potraktowaniu mieszkańców Mimozy mówić więc trudno: 

większość mieszka w wykończonych w wysokim standardzie przez 

Śpieszmy się kochać dawne
Puszczykowo, tak szybko odchodzi...

Wielkanoc to najważniejszy moment dla chrześcijaństwa, 

najważniejszy znak nadziei i wiary. A wiara jest potrzeb-

na zawsze w naszym życiu. Potrzebna jest też w trosce o zdrowie, 

zwłaszcza, kiedy dopadnie nas poważna choroba. Wtedy cierpli-

wość, wytrwałość i wiara są bardzo cenne. Taki musi być ten, kto 

chce swoje zdrowie wspomagać produktami pszczelimi. Powin-

niśmy mieć w sobie przynajmniej szacunek do pszczół, przyrody 

i do wszystkiego, co nas otacza. To ułatwia i przyspiesza powrót 

do zdrowia. 

Apiterapię można połączyć z fi toterapią (ziołolecznictwem). Pre-

paraty pszczele z powodzeniem łączy się z ziołami, na przykład 

w chorobie serca miód i liść z kwiatem głogu jedno szypułkowego. 

Do apiterapii i fi toterapii śmiało można dołączyć aromoterapię. 

Wiele produktów pszczelich opiera się właściwie na olejkach 

eterycznych, w tym rozpuszczony miód, nalewka propolisowa, 

olejki roślinne. Czasami można na niewielkim płomyku spalać kit 

pszczeli podobnie, jak kadzidełka. Można też olejki razem z mio-

dem rozpuszczać pod językiem, na przykład przy nieżytach dróg 

oddechowych. Lista propozycji jest długa i różnorodna, a sięga 

długich wieków wstecz. 

Jeśli ktoś nie jest uczulony na te produkty zawsze warto po nie 

sięgnąć.

Pamiętajmy, aby taka możliwość trwała jak najdłużej trzeba dbać o 

przyrodę, o starodrzewy, nie niszczyć jej i reagować, gdy jest zagrożona.

Warto tu przypomnieć słowa papieża Benedykta XVI: „Jeśli 

chcesz krzewić pokój strzeż dzieła stworzenia”.

Stanisław Kaczmarek, mistrz pszczelarski

Kiedy dopadnie nas poważna choroba



11 milionów, a nie stać na remont niszczejącego miejskiego budyn-

ku?  Wolne żarty.   Niestety podobnie jak w roku ubiegłym, tak i w 

tegorocznym budżecie miasta, daremnie szukać pozycji: remont Mi-

mozy.  Są inne cele.  Mimoza nadal cierpliwie czeka i długo jeszcze 

poczeka, bo jak zacznie się budowa hali, to przez długie lata na jej 

remont pieniędzy nie będzie.

Do nie remontowanej przez wiele lat Mimozy, dziś zamieszkałej 

przez wspomnianego „trudnego” lokatora i strażników miejskich, 

od lat władze miasta nie mają serca.  I Mimoza  czeka w stanie jak-

by zawieszenia, podobnie jak „trudny” lokator, z którym nikt nie wie 

co zrobić i strażnicy miejscy, którzy zostali umieszczeni tu przed laty 

„na chwilę”.  Wiadomo – prowizorki trwają najdłużej.  Mimoza tym-

czasem niszczeje, od lat kilku nie ogrzewana wilgotnieje i jej stan 

z każdym rokiem jest gorszy. Niby czeka na rewitalizację.   Dziś za-

miast być rzeczywiście jedną z wizytówek miasta, straszy każdym in-

nym oknem albo  otworami okiennymi zabitymi deskami. Budynek 

miejski na głównej ulicy miasta – wizytówka miasta i „gospodarno-

ści” jej władz.

Mimoza jest pod ochroną konserwatorską i może na tym polega 

jej „pech”.     Gdyby było inaczej, władze miasta zrównałyby obiekt 

z ziemią i byłoby po kłopocie.  Można byłoby sprzedać pustą działkę.  

A tak, obiekt nadal stoi i czeka.  Może przegniłe stropy się zawalą?  

A może się Mimoza spali, bo w obiektach opuszczonych nadzwyczaj 

często tak się dzieje? Powie się: nieznani sprawcy i po sprawie.  Bę-

dzie wtedy spokojnie można zrobić protokół zniszczenia, przyjadą 

spychacze, wyrównają teren... i wiele osób odetchnie z ulgą. Oczy-

wiście nieofi cjalnie.   Ofi cjalnie poleją się łzy wzruszenia, bo wielka 

szkoda i strata, i... tratatata.  Forum Puszczykowo napisze, że to skan-

dal, że ktoś zaniedbał.  Kilka osób powie: jak ciekawie można byłoby 

ten obiekt wykorzystać, ile można było tam zrobić, tyle historii, taki 

w tym budynku krył się niewykorzystany potencjał.   Ale to będzie 

już przeszłość.     Teren po dawnej Mimozie miasto będzie mogło 

spokojnie sprzedać deweloperowi, który wybuduje tam nowy bu-

dynek wielorodzinny.  Ładny blok. Wtedy też urząd miejski za część 

zarobionych ze sprzedaży działki pieniędzy wyda album z rysunka-

mi starych budynków Puszczykowa.  Budynków,  których już nie ma.  

A na jednej z kart „uśmiechać się” będą do nas panowie w cylindrach 

i Mimoza...

Krzysztof J.Kamiński

fot. zielone-puszczykowoblogspot.com i K.J.K.

Ps. Ile starych, pięknych budynków z mapy naszego miasta już 

zniknęło?  Czy stać nas na stratę kolejnych?

Komentarze puszczykowian w sprawie Mimozy na Forum Pusz-

czykowo

1.  W Wenecji kilkusetletnia stęchlizna – wyburzyć i niech tam bu-

dują polscy deweloperzy. U nas wszystko, co stare – wyburzyć, 

bo nie stać nas na odbudowę. W ogóle zabytki kosztują, więc 

wyburzyć i na to miejsce budować atrapy w nowych technolo-

giach. Na kulturę nas nie stać i w ogóle, poco to? Liczy się prze-

cież tylko kasa i kiełbasa.

2.  Szanowny przedmówca ma całkowitą rację. Na tym właśnie 

polegała „polska szkoła konserwacji zabytków”. Poczekać aż 

zniszczeje, wyburzyć resztki i zrekonstruować. A jeszcze lepiej 

wyburzyć i tyle. Stare Puszczykowo właściwie już od dawna nie 

istnieje, jest bezpowrotnie zniszczone pod względem krajobra-

zowym, urbanistycznym, jakimkolwiek. Dawne pola i sady nasa-

dzone są upiornymi płodami architektów (chyba – choć trudno 

uwierzyć, że ktoś, kto studiował architekturę może popełnić coś 

takiego), a każdy z nich otoczony jest koszmarnym ogrodzeniem 

i kilkumetrowej wysokości murem z tuj. A ja pamiętam, nieste-

ty, setki kwitnących tak kiedyś na wiosnę drzew owocowych. 

Teraz zmasakrowana stacja kolejowa, drzewa powycinane.

Pochowajmy już tego trupa zwanego Puszczykowem.
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3.  Mikołaj Pietraszak Dmowski: Na starej pocztówce widać za-

sadzone szpalery drzew. Widać, że było to działanie zorga-

nizowane i wykonane fachowo.  Drzewka są równe, wypro-

wadzone w szkółce na alejowe. Zasadzono je w równych 

odstępach i ochroniono kołkami. To kolejny dowód, że na 

przełomie wieków XIX i XX planowanie przestrzenne ist-

niało i było działaniem zorganizowanym. Co do współcze-

snego losu polskich zabytków, to często wypada on mniej 

więcej tak:

1. zabytek,

2. ruina,

3. trwała ruina,

4. wspomnienie o ruinie. 

Mam wrażenie, że urzędy konserwatorskie są wiele bardziej srogie 

wobec prywatnych właścicieli i posiadaczy zabytków, niż wobec sa-

morządów czy skarbu państwa.

Szeroko komentowana i dyskutowana „Biała Księga Ochro-

ny Złóż Kopalin” i obawy o rozkopanie okolic Mosiny, 

powstanie kopalń węgla brunatnego itp. okazały się zwykłym 

niewypałem. Ponieważ sami daliśmy się nabrać na poważną 

dyskusję najlepiej sprawę wyjaśni Państwu pismo Ministra Śro-

dowiska:

Niepotrzebne
zamieszanie
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Świetlica w Radzewicach. Tuż za 

oknami Warta toczy swe wody i od-

bija zamglone słońce. W kuchni ogrom-

ny, wiekowy piec do gotowania zajmuje 

sporo miejsca. Ma pękniętą, żeliwną pły-

tę (może się na niej zmieścić kilka dużych 

kociołków). 

Pani sołtys, Ola Kołutkiewicz, ubolewa, 

że od lat nie może znaleźć rzemieślnika, 

który odlałby do niego żeliwną blachę 

odpowiedniej wielkości i grubości. Szu-

kała u różnych wykonawców, jednak  

takich blach nikt już nie robi. A piec ma 

swoją historię. Do dzisiaj panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich korzystają z niego, 

wiejski rosół ugotowany na takim piecu, 

na ogniu smakuje wyśmienicie.

Siadamy do jednego ze stolików 

w ogromnej świetlicy. Poprosiłam pa-

nią Olę o rozmowę, ponieważ mnie 

z kolei poprosili o to inni, „bo pani sołtys 

bez reszty angażuje się w życie swojej wsi, 

jest społecznikiem na sto procent, wszystko 

wie, o wszystko potrafi  zawalczyć i zorgani-

zować”. Dla Radzewic robi to od 50 lat i nie 

ma mieszkańca, który by tego nie doceniał. 

Panią Olę można też spotkać zawsze 

na sesji Rady Miejskiej w Mosinie. Nie jest 

radną, ale uważa, że bardzo dużo z sesji 

„wynosi”. Uważnie wysłuchuje dyskusji 

radnych. Sołtysem Radzewic jest od czte-

rech kadencji - to chyba najlepiej wyraża 

stosunek mieszkańców wsi do niej. Nie 

ma aspektu życia wsi, w której nie by-

łoby widać działań pani sołtys. Można 

ją nazwać chodzącą encyklopedią, wie 

o gminie chyba wszystko, nie mówiąc 

o Radzewicach. Mówi się o niej kobieta 

– legenda. 

A ona sama twierdzi, że ma szczęście do 

dobrych ludzi, że wspiera ją w tym rodzina:

– Zawsze mogłam liczyć na pomoc naj-

bliższych, zresztą nikt nie może dokonać 

dobrych rzeczy sam… Miałam przede 

wszystkim wsparcie dla swoich pomy-

słów wśród pań Koła Gospodyń, rady so-

łeckiej i wielu, wielu mieszkańców. 

Społecznikiem była od zawsze, jako na-

stolatka należała do Związku Młodzieży 

Wiejskiej, pracowała w tak zwanych wów-

czas czynach społecznych, współorgani-

zowała imprezy, potem przyszedł czas na 

działanie w Kole Gospodyń Wiejskich. 

– W przyszłym roku Koło będzie miało 

50 lat – ma swoją legendę, opowiada. – 

Powstało jak wszystkie koła gospodyń 

przy Kółku Rolniczym i przy nim działa-

ło, bez osobowości prawnej. A ponieważ 

przyszły czasy, kiedy można było starać 

się o fundusze dla rozwoju we wsi posta-

Nikt nie może dokonać dobrych rzeczy sam...

nowiłam zarejestrować Koło w 2005 roku 

jako stowarzyszenie. Dzięki temu może-

my starać się o różne dofi nansowania.

Członkinie KGW mają duży wkład pracy 

w podnoszenie standardu i estetyki wsi. 

Organizują różnorodne imprezy plenero-

we, półkolonie dla dzieci, zabawy karna-

wałowe i sylwestrowe, wyjazdy do kina, 

do Teatru Nowego i Teatru Muzycznego 

w Poznaniu; od 5 lat na wszystkie  kon-

certy solistów operetkowych  do Mosiń-

skiego Domu Kultury, uczestniczą w zaję-

ciach aerobiku, jogi. 

Obecnie kupiły używany komputer 

i laptopa, i zaczynają kurs obsługi kom-

putera i korzystania z Internetu. Dużo jest 

chętnych do uczestniczenia w tych zaję-

ciach.

– Jestem dumna, bo do Koła należą 

oprócz seniorek również osoby młode.

Za naszą działalność w 2006 roku od-

znaczone zostałyśmy przez panią bur-

mistrz Springer Laurem Eleganta

Jak prawdziwa kobieta załatwiała 

męskie sprawy

Była w roku 1993 inspiratorem i orga-

nizatorem budowy sieci wodociągowej, a 
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później telefonizacji i gazyfi kacji wsi. Two-

rzyła komitety budowy dla tych inwesty-

cji, chodziła od domu do domu, zbierała 

deklaracje, a później fundusze. Pilnowała 

wykonawców i szczegółowych rozliczeń 

za wykonane prace. Do dzisiaj posiada 

wszystkie dokumenty fi nansowe.

Ale prawdziwym jej królestwem za-

wsze była świetlica z terenem przy niej, 

sąsiadującym z przystanią i Wartą. Kiedy 

w 1995 roku weszła do świetlicy wraz 

z paniami z KGW była to budowla bardzo 

skromna i zaniedbana. Postanowiła wraz 

członkiniami KGW organizować zabawy, 

z których dochód w całości przeznacza-

no na doposażenie świetlicy, malowa-

nie i drobne remonty. Bardzo dużo prac 

wykonano w czynie społecznym. Świe-

tlica wypiękniała i przez bardzo długi 

czas, zdaniem pani Oli była najładniejsza 

w gminie. W 2003 roku pani Ola została 

sołtysem i łatwiej było już inwestować, 

bo miała do dyspozycji fundusz z Gminy 

(około 700zł). 

Wyjście ewakuacyjne ze świetlicy (na 

taras i dalej schodami na zewnątrz) było 

kolejnym pomysłem pani sołtys – bardzo 

praktycznym i koniecznym ze względu 

na bezpieczeństwo. Teraz dzięki temu 

można latem siedzieć na tarasie i podzi-

wiać przybrzeżną przyrodę z rzeką Wartą 

w małej odległości.

– Od 2010 roku sołectwo dysponu-

je funduszem sołeckim, co prawda nie 

dużym, bo i sołectwo nie jest duże, 

a fundusz naliczany jest od ilości miesz-

kańców. Wykonaliśmy wiele inwestycji, 

które wsparliśmy pracą społeczną, wyja-

śnia pani sołtys. 

Wiele inicjatyw rodzi się podczas spo-

tkań w Kole Gospodyń. Tak było również 

w odniesieniu do remontu wiejskiego 

kościółka.

– Nasz kościół był ciągle w budowie. 

W porozumieniu i za zgodą naszego 

księdza proboszcza z Rrogalina zrobi-

liśmy wszystko – od wylania posadzki 

i położenia płytek, malowania kościoła, 

wykonania wszystkich ławek w kościele 

i ocieplenia siedzisk, zamontowania balu-

strady na chórze, modernizacji całkowitej 

oświetlenia, nagłośnienia, wentylacji, po-

łożenia kostki brukowej wokół kościoła, 

izolacji fundamentów, wymiany całego 

drewnianego płotu o długości 310 mb 

i trzykrotną jego konserwację – po co-

roczne, od 35 lat porządkowanie i grabie-

nie w miesiącu listopadzie terenu cmen-

tarza przykościelnego oraz zabytkowego 

cmentarza ewangelickiego. 

– Razem z Panią Małgosią Kubiaczyk, 

która mnie bardzo wspomaga i dopin-

guje  podejmujemy trudne i odważne 

przedsięwzięcia, ale zawsze dajemy radę 

przy dużym wsparciu rodziny, przyjaciół 

i mieszkańców. Mieszkańcy nigdy się 

przeciwko zbiórkom na określony cel nie 

buntowali, bo wiedzieli, że cokolwiek zro-

bimy będzie służyło nam i całej społecz-

ności, wyjaśnia pani Ola. – Taka załoga w 

gminie to skarb.

A ludzie to doceniają i komentują 

krótko: gdyby Oli tu nie było, nic by 

w Radzewicach nie było 

Kiedy okazało się, że trzeba zrobić jesz-

cze ogrzewanie w kościele, znowu podję-

to jednogłośnie decyzję.

– Zrobiliśmy dwukrotną zrzutkę i za-

bawę sylwestrową na rzecz kościoła, 

aby  zabezpieczyć gotówkę na materiał  

w kwocie 8600. Cały montaż ogrzewania 

w kościele społecznie wykonali profe-

sjonalni elektrycy pan Tomek Kaszewski 

i pan Roman Szczepański. Jestem bardzo 

wdzięczna moim mieszkańcom za tak 

chętne wspieranie fi nansowe prac in-

westycyjnych przy kościele, jak również 

uczestniczenie w tak wielu pracach fi -

zycznych: przy wymianie ogrodzenia wo-

kół cmentarza parafi alnego i ewangelic-

kiego, budowie parkingu przy cmentarzu 

i wielu innych pracach społecznych, za 

przeznaczanie na to swoje wolne soboty. 

Igraszki z igłą i nitką

Są to organizowane w świetlicy kursy 

szycia, naprawy itp. Uczy tego Dorota Żu-

chowska z Radzewic mistrzyni rękodzie-

ła, która zawsze służy pomocą w krawiec-

kich przedsięwzięciach.  

Sława Radzewickiej przystani

Ważnym miejscem dla Radzewic jest 

mała przystań nad rzeką. Latem spoty-

kają się tu wodniacy z kilku powiatów 

i z Polski. Kilkudziesięciometrowy cypel, 

do którego przybijają łodzie ma jednak 

niewyjaśniony status prawny. Pani soł-

tys już od trzech lat zabiega w Gminie 

o uregulowanie go, aby to Gmina stała 

się właścicielem całości, bowiem jedna 

jego część wiodąca od szosy w dół nale-

ży do Skarbu Państwa, druga od połowy 

cypla do rzeki to własność Gminy, a sama 

linia brzegu ok. 40 – 50 metrów należy 

do Agencji Rynku Rolnego. Mieszkańcy 

chętnie sami zainwestowaliby w przy-

stań, ale nie mogą z powodów prawnych. 

– Chodzimy koło tej sprawy. Agencja 

mogłaby ten kawałek brzegu nieodpłat-

nie przekazać Gminie i moglibyśmy ten 

brzeg wykorzystać, zagospodarować. 

Serce rośnie jak latem zbierają się tu 

mieszkańcy, wędkarze, pasjonaci i robią 

ogniska, stawiają namioty. Wodniacy 

rozsławiają Radzewice i to piękne zako-

le Warty. Boimy się, że kiedyś Agencja 

Rolna sprzeda ten skrawek brzegu z za-

toczką (więcej jest tu wody niż brzegu) 

prywatnemu inwestorowi i nie będziemy 

już mieli dostępu do rzeki. Parę lat temu 

zbierałam podpisy mieszkańców i przy 

wsparciu pani burmistrz Springer udało 

nam się zablokować taką sprzedaż. 

Aleksandra Kołutkiewicz nie lubi mó-

wić o sobie. Ale jest od 50 lat związana 

z rozwojem wsi. Niejednokrotnie myślała 

o tym, żeby powstał reportaż o Radze-

Przystań w Radzewicach

(dokończenie na str. 12)
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wicach i mieszkańcach. Często ludzie 

z zewnątrz mówili do niej: „u was to się 

bardzo dużo dzieje”. Wydawało jej się, że 

są to przesadne słowa. Ale jakby ocenić 

wszystkie lata, popatrzeć na konkretne, 

wspólne dokonania mieszkańców, trud-

no byłoby w Polsce znaleźć wielu takich 

społeczników. Tym bardziej, że wieś liczy 

tylko 383 mieszkańców. Kiedy pani sołtys 

czasami jest zmęczona czy zniechęcona 

otrzymuje ogromne wsparcie od koleża-

nek z Koła, Rady Sołeckiej i wielu miesz-

kańców. Wtedy odbudowuje wiarę w 

siebie i w to, co robi i nabiera nowych sił. 

Twierdzi, że nie można zmarnować do-

tychczasowego dorobku, nie chce prze-

rywać więzi z mieszkańcami, z którymi 

wspólnie tyle się dokonuje. Ludzie to do-

ceniają i ją to bardzo cieszy. W kontekście 

przeszłych dokonań podkreśla też zasłu-

gę byłej burmistrz Zofi i Springer. 

– Zawsze znalazła słowa uznania dla 

naszej pracy. Często wspierała fi nansowo, 

a zapraszana na nasze uroczystości za-

wsze przyjechała i to z dobrym słowem, 

które pamiętam do dzisiaj. Zmieniły się 

władze Gminy, a mnie się również dobrze 

współpracuje z nową władzą i z praw-

dziwą przyjemnością załatwiam sprawy 

w urzędzie, jak w minionych latach.

Przypadkowo spotkany mieszkaniec 

wsi – pan Wawrzyniak:

– Życie jest tu świetne, przyroda pięk-

na, mieszkańcy Radzewic są dla siebie 

życzliwi. Żyjemy w komitywie, organizu-

jemy spotkania sąsiedzkie, np. wieczor-

ki zapoznawcze (z okazji pojawienia się 

nowego mieszkańca we wsi), posiedze-

nia przy nalewkach własnej roboty itd. 

Razem kisimy ogórki (śmiech), topimy 

beczkę w stawie; panuje bardzo przyja-

zna atmosfera. Jest jednak pewien pro-

blem – brak wody. Część mieszkańców 

korzysta z wodociągu poprowadzonego 

z Majątku Rogalin, ale co z resztą użyt-

kowników? Na początku wsi u ludzi ma-

jących domy bliżej Majątku jeszcze woda 

jest, ale na końcu ciśnienie jest tak słabe, 

że latem brakuje tu wody. Na terenie wsi 

nie ma możliwości wykopania studni głę-

binowych z powodu warstw torfu, które 

zanieczyszczają wodę. Dlatego od jakie-

goś czasu nikt nie chce kupować ziemi 

w Radzewicach i stawiać tu domów. Jedy-

nie Aquanet mógłby poprawić sytuację 

mieszkańców budując we wsi wodociąg. 

I pewnie w tej sprawie znowu będzie 

musiała wkroczyć do akcji pani sołtys Ko-

łutkiewicz…                                                   E.B.

Pewnego dnia wiozłam samochodem grupę dzieci i jedno 

z nich zapytało mnie, czy nie zechciałabym spotkać się z 

nimi w szkole ponieważ mają do mnie dużo pytań. Zaciekawił 

mnie ich problem i o więcej szczegółów zapytałam wychowaw-

czynię uczniów, panią Paulinę Manię. Ku miłemu zaskoczeniu 

okazało się, że klasa Vb ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie 

przez dłuższy czas przygotowywała materiał pod kątem kon-

kursu ogłoszonego przez kampanię edukacyjno - profi laktyczną 

w Polsce pod nazwą „Zachowaj Trzeźwy Umysł". W ramach kon-

kursu o tytule „Nawzajem" uczniowie chcieli przygotować w for-

mie fotografi i obraz wybranej organizacji. Poczułam się bardzo 

wyróżniona, że będę mogła opowiedzieć o organizacjach poza-

rządowych, a szczególnie o naszym stowarzyszeniu i ci wspa-

niali młodzi ludzie utrwalą go swoim wyobrażeniem. Oczywi-

ście nie spodziewałam się tak wyjątkowego zainteresowania, 

mnogości pytań i zaciekawienia wśród 11- latków tematyką 

czasem trudną dla ludzi dorosłych. 

Powstały genialne zdjęcia. Ta nadzwyczajna dla mnie sytu-

acja ma też swój wyjątkowy koniec, ponieważ spośród 210 

prac nadesłanych do komisji konkursowej  nagrodzono wła-

śnie prace KLASY VB z Mosiny. Klasa wywalczyła tablicę mul-

Klasa V b z Mosiny wygrała 

tablicę multimedialną

timedialną dla szkoły, a dla nas jako organizacji szkolenie 

z PAFPIO.

Chciałabym pogratulować młodym fotografom i pani Pauli-

nie Mani niecodziennych osiągnięć, podziękować za trud, chęci 

i ciekawy obraz naszych działań oraz życzyć, by dalej „przenosili  

góry" i realizowali z jeszcze większymi sukcesami swoje marze-

nia. Trzymamy kciuki za Was!

W imieniu stowarzyszenia

Grupa Inicjatywna Baranówko 

Dorota Lisiak

(dokończenie ze str. 11)
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Mosina – Puszczykowo. Sprzedam dom 147 
m2 zbudowany z cegły w 1985 r., po kapi-

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

i na węgiel, koks (dwa piece, plus piec elektrycz-
ny), woda i kanalizacja miejska. Położony nie-
mal na granicy Puszczykowa w Mosinie, parafia 
Puszczykowo. Częściowo podpiwniczony. Ogród 
– dużo drzew, ustronne położenie, sąsiedzi nie-
widoczni dzięki zieleni, uliczka willowa, krótka. 
Działka 1009 m2. Otoczenie lasów i Wielkopol-
skiego Parku Narodowego w odległości 300 me-
trów. Dobra lokata kapitału – dzielnica cieszy się 
najlepszą renomą. Tel. 660 031 893.
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Jakbym zapomniała nagle, jak mam położyć pędzel i farbę. 

Dlatego mam niewiele prac. Na początku drogi (cały czas je-

stem jeszcze na początku) malowałam twarz Jezusa z obrazu 

Jezu ufam Tobie. Lubię to spojrzenie Chrystusa – zatroskane 

i dobre…

Pani Danuta Helak wychowuje z mężem troje dzieci. Maluje 

w domu. Od dziecka rysowała portrety i maluje je na za-

mówienie. Uczyła się w Domu Kultury w Mosinie na zaję-

ciach u Joanny Janeckiej-Rembowskiej i Małgorzaty Witt. 

Od półtora roku maluje pod okiem Lucyny Smok z Roga-

linka i pisze ikony, nad czym czuwa z kolei Wanda Bartmiń-

ska, członkini Stowarzyszenia Dębów Rogalińskich.

– Byłam takim zatroskanym dzieckiem i uciekałam się do 

Matki Bożej odkąd pamiętam. Pierwszą Matkę Boską Czę-

stochowską namalowałam dla ludzi, którzy modlili się za 

mojego syna, kiedy zachorował – opowiada pani Danuta. 

Jej obrazy zachwycają, kolorami, głębią wyrazu, subtelnością. Mają w sobie coś, co przykuwa wzrok. Danuta 

Helak jest jedną z artystek, której prace można zobaczyć i kupić w otwartej niedawno Galerii Lokalnych Twórców 

w Mosinie przy ul. Wawrzyniaka 9.

Czasem nie mogę malować

Papież w objęciach Matki Boskiej

Portret

– Dali mi oni nadzieję, że Filip wyzdrowieje i ja się tej na-

dziei uchwyciłam... Chciałam się im odwdzięczyć. 

Kolejny obraz Matki Bożej podarowałam kobiecie, któ-

ra widząc w kościele mój ból, wyszła, pojechała do domu, 

wróciła do kościoła, dała mi różaniec i przytuliła do siebie. 

Jak gdzieś wychodziłam i zapomniałam tego różańca to 

cofałam się po niego do domu. Był całą moją siłą. Po latach 

dałam go komuś, kto był bardzo chory. Przeżył. Jest jeszcze 

wiele osób, które modliły się w intencjach naszej rodziny 

we wspólnotach i pomagały na różne sposoby. Jestem im 

za to wdzięczna.

Malując Matkę Bożą czy też oblicze Chrystusa dziękuję 

Bogu za to, co jest mi dane. Wiem, że jest to dane po coś...

Obecnie Filip uczy się w Poznaniu i raz lub dwa razy w tygo-

dniu jeździ na rehabilitację, finansowaną z 1 procenta przez 
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Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi. 

Ponieważ niedługo kończy 18 lat, jest to ostatni rok, w któ-

rym można odpisać swój procent podatku na jego subkonto 

nr: KRS:0000023852 z dopiskiem: FILIP.

Ma zaburzenia równowagi, ale walczy by dorównać 

zdrowym, a jego upór mu w tym pomaga. Jest sympatycz-

ny i wesoły, dużo żartuje - opowiada pani Danuta o synu. 

– Filip nie lubi mówić o swojej chorobie i nie lubi też, jak 

się smucę. 

Malowanie jest więc dla mnie terapią. Wyrażam nim  

wdzięczność Bogu i ludziom. No i kocham malować…

Justyna Bryske

W Akademii Tenisowej Angelique   

Keber w Puszczykowie w minio-

ny weekend  odbył się   kolejny turniej 

w ramach programu Tenis 10. W turnie-

ju   uczestniczyły dzieci   rocznika 2006 

i młodsze – poziom zielony oraz 2007 

i młodsze – poziom pomarańczowy;   

w sumie   20 młodych adeptów tenisa. 

Turniej odbył się   systemem grupowym, 

dzieci rozgrywały po cztery mecze. – Po-

ziom turnieju był bardzo zróżnicowany, 

mówi organizator Henryk Gawlak

Zwycięzcy:

Poziom pomarańczowy – dziewczęta

–  Amelia Paszun 

NST Skórzewo – 4 zwycięstwa

–  Maja Pietraszak   TKS Kros 

Tarnowo Podgórne – 3 zwycięstwa

 Poziom pomarańczowy – chłopcy

–  Kamil Kęsy  

Angie Puszczykowo – 4 zwycięstwa

Tenis 10 w Angie
–  Borys Bąkowski TKS Kros  

Tarnowo Podgórne – 2   zwycięstwa

 

Poziom zielony – dziewczęta

–  Amelka Ciesielczyk

RP Sport Olsztyn – 4 zwycięstwa

–  Gabrysia Wdzięczna  – K.T. Kiełbaska 

Kościelec – 2 zwycięstwa

Poziom zielony – dziewczęta

–  Alan Hapke 

GTT Głogów – 4 zwycięstwa

–  Mikołaj Kowal

 P.T. Olimpia P-ń – 3 zwycięstwa

Zapraszamy na kolejny turniej 5, 6 mar-

ca 2016 r.

Otwarcie turnieju
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,,Starość nie radość, młodość nie 

wieczność,, - mówiła moja bab-

cia Anna. Nie miała wielu powodów, aby 

to powtarzać. Przeżyła 97 lat z dziećmi, 

wnukami. Nie chorowała, pierwszy raz 

w szpitalu znalazła się w wieku 95 lat. 

Czytała i interesowała się otaczającym 

światem do końca swoich dni.

Nie zawsze jednak ten okres życia 

człowieka przebiega tak pozytywnie.

Społeczeństwo postrzega seniora jako 

osobę, która ma już życie za sobą, nie ma 

planów, aspiracji, żadnych celów i oczeki-

wań. W życiu codziennym osoba starsza  

musi nieustannie z czegoś rezygnować.

Nieprzydatność zawodowa, zniedo-

łężnienie, walka z chorobami, trudności 

w dostępie do opieki medycznej, utrata 

sensu życia, depresja, myślenie o śmierci, 

ubóstwo to stereotyp starości.

Ale czy tak musi być? Czym jest sta-

rość? Jakie problemy ze sobą niesie? Czy 

jesteśmy na nią gotowi?

Starzenie się jest procesem fi zjologicz-

nym, którego nie można powstrzymać.    

To szereg niekorzystnych zmian biolo-

gicznych, psychicznych i społecznych. 

Wiąże się z utratą zdrowia, sprawności 

fi zycznej, atrakcyjności fi zycznej, stop-

niową utratą sprawności intelektualnej, 

z zaburzeniami pamięci.

Głównymi problemami natury biolo-

gicznej są upadki i zaburzenia mobilno-

ści, nietrzymanie moczu, upośledzenie 

wzroku i słuchu.

Przyczyną upadków jest pogorszenie 

sprawności układu nerwowego: pogor-

szenie koordynacji ruchu, zwolnienie cza-

su reakcji, obniżenie zdolności odczuwa-

nia dotyku, temperatury, wibracji. Zmienia 

się postawa ciała. Osoba starsza pochyla 

się do przodu, chodzi drobnymi kroczka-

mi. Pogarsza się sprawność układu mię-

śniowego, wzroku i słuchu. Czynnikami 

ryzyka upadków są też choroby neurolo-

giczne, psychiczne, choroby układu serco-

wo- naczyniowego, zaburzenia metabo-

liczne, układu moczowego oraz leki!

Pamiętajmy jednak, że seniorzy 

upadają najczęściej we własnym domu

Z przyczyn nie zawsze od nich zależ-

nych. Są to nieodpowiednie oświetle-

Starość to najtrudniejszy
etap w życiu człowieka

nie pomieszczeń, źle dobrane okulary 

czy aparat słuchowy, śliskie podłogi, za-

gięte dywany, niedostosowane meble 

lub ich za duża ilość (stołki, szafki, krze-

sła), bałagan, strome wysokie i schody, 

niska temperatura w pomieszczeniach 

a na zewnątrz nierówność terenu i 

zmiana lub pogorszenie warunków at-

mosferycznych.

Konsekwencje upadków mogą być 

tragiczne zarówno dla osoby starszej 

jak i jego rodziny czy opiekunów. Stłu-

czenia, złamania, wychłodzenie, w efek-

cie unieruchomienie i jego skutki - uza-

leżnienie od rodziny, zapalenie płuc, 

odleżyny, depresja i ryzyko umiesz-

czenia w opiece instytucjonalnej (szpi-

tal, zakład opiekuńczo leczniczy, dom 

pomocy społecznej). Dlatego zamiast 

denerwować się, że mama czy bab-

cia kolejny raz potyka się o stołek 

postawiony w przejściu lub zrzuca 

w łazience kosmetyki, bo przytrzy-

mała się półki przy wstawaniu z to-

alety, albo upadła z bólu kolana bo 

skończyły się leki przeciw bólowe 

3 dni temu… dostosujmy otoczenie 

do potrzeb naszej seniorki, seniora. 

To ułatwi im codzienne funkcjonowa-

nie, a nas opiekunów uchroni przed ko-

niecznością wielogodzinnej opieki nad 

osobą leżącą. Zadbajmy o systematycz-

ną kontrolę stanu zdrowia, przyjmowa-

nia leków, właściwy dobór okularów, 

aparatów słuchowych, odpowiednie 

obuwie, organizację otoczenia – usu-

nięcie zbędnych mebli, dywaników, za-

montowanie uchwytów w łazience.

Nie trzymanie moczu dotyczy oko-

ło 2o procent osób w starszym wieku, 

częściej występuje u kobiet z powodu 

krótszej cewki moczowej i zmniejsze-

nia się zdolności zamykania cewki. 

U mężczyzn powiększa się gruczoł 

krokowy. W związku ze starzeniem się 

organizmu dochodzi do zmniejszenia 

pojemności pęcherza moczowego, co 

wiąże się z koniecznością niezwłocz-

nego oddania moczu, mogą wystąpić 

nagłe skurcze pęcherza, wzrasta za-

leganie moczu, zmienia się dobowy 

rytm wydalania (więcej w nocy). Nie 

trzymanie moczu mogą wywołać leki 

nasenne, neuroleptyki, leki moczo-

pędne, przeciw depresyjne, przeciw 

parkinsonowskie.

Nie trzymanie moczu to dla senio-

ra trudny i wstydliwy temat. Skutkami 

może być bolesne podrażnienie skóry 

krocza, zwiększone ryzyko upadków 

i złamań - starsza osoba czuje, że musi 

oddać mocz natychmiast, szybko wsta-

je np. z łóżka, dochodzi do zaburzenia 

równowagi i upada. Niekontrolowane 

oddanie moczu może zdarzyć się pod-

czas kichania, kaszlu czy wysiłku. Wte-

dy często starszy człowiek wycofuje 

się z życia społecznego, nie chce brać 

udziału spotkaniach rodzinnych czy 

towarzyskich bo lęka się, że dojdzie do 

krępującej dla niego sytuacji.

Jaka jest nasza rola – rola opiekuna?

Przede wszystkim okazywanie zrozu-

mienia i życzliwości. Zamiast poganiać, 

ośmieszać, kręcić nosem, że nasz dzia-

dek brzydko pachnie i znowu zmoczył 

łóżko pomóżmy mu w utrzymaniu hi-

gieny ciała, zapewnijmy łatwy dostęp 

do toalety, poczucie bezpieczeństwa 

zwłaszcza ludziom z zaburzeniami rów-

nowagi, depresją czy słabo widzącym. 

Pomóżmy w doborze środków higie-

nicznych, do których dostęp jest dzisiaj 

bardzo łatwy - pieluchy, pieluchomajt-

ki, wkładki dla kobiet i mężczyzn o róż-

nym stopniu chłonności i niwelujące 

zapachy. Nasza akceptacja i optymizm 

przełoży się na lepsze samopoczu-

cie osoby starszej, będzie pewniejsza 

siebie i odbuduje relacje towarzyskie 

z otoczeniem. 

Senior w społeczeństwie. Lęk odbiera 

siłę życia i odpowiedzialność za siebie

Wraz z przejściem na emeryturę zmie-

nia się pozycja społeczna człowieka. 

Z osoby aktywnej zawodowo, decyzyj-

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWO - RODZINNA
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– Czy ty jeszcze promujesz tego 

Eleganta z Mosiny?

– ????

– Bo widzisz, ja w ubiegłym roku byłem 

na spotkaniu kapel podwórkowych i wła-

śnie tam pierwszy raz słyszałem jak jeden 

facet z Poznania opowiadał o elegancie 

z Mosiny. Bo przecież wiadomo, że ktoś 

musiał być pierwszy, jakiś pierwowzór za-

pewne istnieje. Kiedyś mi się wydawało, 

że to się tak mówi, takie potoczne okre-

ślenie, ktoś coś kiedyś klapnął i zostało. 

A tutaj od razu okazuje się, że nie, że 

wcale to nie był przypadek. Czy ty może 

wiesz skąd on się wziął ten Elegant?

– ????

– Widzisz, zupełnie tak jak ty, ja też nie wi-

działem, a tutaj się okazuje, że on pochodzi 

z „Głosu Wielkopolskiego”, z tej gazety co 

w Poznaniu wychodzi, wiesz. Właśnie tam 

jakiś facet drukował karykatury i różne we-

sołe rysunki. Teraz ci nie powiem, czy to on 

sam je robił, czy ktoś mu przysyłał.

– To chyba Derwich.

– Nie, nie kochany, Derwich to był póź-

niej i w Expresie, a tutaj chodzi o rysunki 

wcześniejsze i na pewno w Głosie. I tam 

właśnie narysował faceta, który idzie 

i prowadzi rower, taki trochę staroświec-

ki, kierownica co kiedyś nazywali koza, 

wiesz, taka wygięta pod górę, na niej wi-

szą jakieś siatki, na bagażniku oczywiście 

teka, on sam ubrany jakoś tak śmiesznie, 

inaczej niż się wtedy chodziło: spodnie 

pompki bez klamerek, żeby się nie zakrę-

ciły w łańcuch.

– Czekaj tylko, przecież tak teraz wy-

gląda stary Marych, czy aby ci się coś nie 

pomyliło?

– To jest inna para kaloszy, podobno to 

było jeszcze zupełnie inaczej, nie umiem 

ci teraz dokładnie tego opisać, bo nie wi-

działem tego rysunku, tylko powtarzam 

co słyszałem niedawno. I wiesz co, ten fa-

cet tak ciekawie opowiadał, że wyglądało 

na to, że nie zmyśla i mówi, że nawet ma 

gdzieś jeszcze schowany ten rysunek, bo 

tak mu się spodobał. Na pewno z Głosu 

i dlatego ci mówię, że elegant powstał w 

ten właśnie sposób, bo jakby inaczej. A ty 

myślisz, że skąd on się wziął?

Roman Czeski

Rozmowa ze Stasiem – Junkiem nad 
Junkami – co onegdaj miała miejsce 
w kinie bukowskim

nej, energicznej staje się emerytem, 

który z dnia na dzień nic nie musi. Jeśli 

podda się tej postawie utraci zaintere-

sowanie i zaangażowanie w sprawy 

rodziny i społeczeństwa, a to może 

doprowadzić do lęku, który odbiera 

siłę życia i odpowiedzialność za siebie. 

I tu koło się zamyka, starsza osoba sta-

je się zależna od pomocy innych. 

 Aby nie dopuścić do takich sytuacji 

należy seniorom stwarzać warunki 

i miejsca, w których będą się czuli uży-

teczni, potrzebni, będą mogli się reali-

zować. W środowisku domowym nie 

odsuwajmy starszych od obowiązków, 

niech to będzie pomoc w przygoto-

waniu obiadu, praca w ogródku czy 

spacer z wnukiem. Na uwagę zasłu-

gują te różne inicjatywy społeczne, 

dzięki którym ludzie starsi mogą 

nie tylko dbać o swoją kondycję fi-

zyczną i intelektualną, ale rozwijać 

relacje z innymi oraz także stawać 

się przydatni, oddając innym swój 

czas, umiejętności i doświadczenie.    

Do takich inicjatyw należą uniwersy-

tety trzeciego wieku, kluby seniora, 

stowarzyszenia. To w nich seniorzy 

rozwijają pasje, na które nie zawsze 

mieli czas pracując zawodowo, pro-

wadząc domy, wychowując dzieci. 

Teraz mogą brać udział w zajęciach ar-

tystycznych- malarstwo, rzeźba, haft 

i inne, śpiewać w chórach, zespołach, 

uprawiać turystykę – piesze wyciecz-

ki, nordic walking, wspólne  wyjazdy 

i zwiedzać ciekawe miejsca. Senior 

aktywny to senior niezależny życiowo, 

pewny siebie, szczęśliwy, zdrowszy 

i mający poczucie, że jego życie ma 

sens.

A my – dzieci, wnuki, opiekunowie, 

nie zaniedbujmy starszych osób, nie zo-

stawiajmy ich samym sobie, nie udawaj-

my, że ich nie widzimy, nie odtrącajmy. 

Akceptujmy ich obecność, korzystajmy 

z wiedzy i mądrości życiowej, zauważ-

my w starszych osobach partnerów do 

rozmów, słuchajmy rad i cieszmy się 

z bycia razem.

Joanna Faleńska,

pielęgniarka środowiskowa,

tel. 721 689 702
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– Pani Hanno, czy muzyka „łagodzi 

obyczaje”?

– Z pewnością tak... Szukając w opraco-

waniach fachowych możemy odszukać 

doniesienia, które sugerują, że na mu-

zykę reagujemy już w okresie prenatal-

nym. Wiele badań wskazuje, że muzyka 

oraz edukacja muzyczna ma pozytywny 

wpływ na nasz mózg. Prawdopodobnie 

poprawia nie tylko zdolności muzyczne 

i plastyczne, ale również inteligencję, 

pamięć oraz wyobraźnię. Obniża po-

ziom stresu, a także wspomaga podobno 

układ odpornościowy.

– Jak wychować Mozarta?

– Niestety to są tylko nasze, rodziców  

pobożne życzenia. Na to nie ma recep-

ty. Sądzę, że najlepiej rozpocząć eduka-

cję muzyczną już we wczesnym wieku 

dziecięcym. Służą temu zajęcia umuzy-

kalniające, nawet dla niemowląt. Jeśli 

natomiast mówimy o indywidualnej na-

uce gry na instrumencie, optymalnym 

wiekiem jest 5 lat. Oczywiście nie jest 

to zasada, która sprawdza się w każdym 

przypadku. Może się zdarzyć, że młodsze 

dziecko będzie wykazywać zaintereso-

wanie i zdolności muzyczne, a starsze nie. 

Nie oznacza to także, że w późniejszym 

wieku rozpoczęcie nauki jest niemożliwe 

i nie daje efektów.

– Kiedy świat muzyki stał się Pani co-

dziennością?

– Gdy miałam 5 lat. Rodzice zapisali 

mnie na prywatne lekcje gry na piani-

nie u pani Beaty Nieckarz (Lenartow-

skiej), z pewnością znanej nie tylko na 

terenie naszej gminy. To ona zaszczepiła 

we mnie zmiłowanie do muzyki. Druga 

bardzo ważna osoba, która wprowadziła 

mnie w świat muzyki i przekazała wiele 

umiejętności technicznych to pani Róża 

Kostrzewska Yoder, obecnie mieszkająca 

w Los Angeles i wykładająca na jednym 

z tamtejszych uniwersytetów. Zakocha-

łam się w muzyce i dojrzewałam z mu-

zyką. Aby osiągnąć cel kontynuowałam 

naukę w państwowych szkołach muzycz-

nych w Poznaniu, począwszy od szkoły 

podstawowej, a na Akademii Muzycznej 

kończąc.

– Gra Pani nie tylko na fortepianie, 

ale również na oboju.

– Tak...Początkowo wiodącym instru-

mentem był dla mnie fortepian. Później, 

pod koniec szkoły podstawowej zmie-

niłam go na obój. Jest to instrument 

z rodzaju dętych drewnianych, budową 

przypominający klarnet. Obój czaruje 

wyjątkową magią w brzmieniu Bardzo 

ciekawym i istotnym dla mojej kariery 

doświadczeniem było rozpoczęcie kształ-

cenia, a następnie gry na oboju baro-

kowym. Podczas kursów mistrzowskich 

poznałam wyjątkowe osoby, wśród nich  

Paolo Grazzi z Konserwatorium Muzycz-

nego w Weronie, czy Franka de Bruine 

z  Koninklijk Conservatorium w Hadze, 

którzy zarazili mnie swoją pasją do tego 

instrumentu. Dzięki temu wzięłam udział 

w wielu bardzo ciekawych projektach or-

kiestrowych. Dzisiaj zdecydowanie czę-

ściej gram na pianinie niż oboju, ale mam 

nadzieję, że w przyszłości to się zmieni. 

– Najistotniejsze dla każdego mu-

zyka są występy sceniczne, projekty 

muzyczne oraz nagrania studyjne, czy 

wydarzenia artystyczne. Ma Pani ich 

bardzo wiele na swoim koncie. Które 

z nich zasługują na wyróżnienie?

– Mój pierwszy ważny występ przed 

liczną publicznością odbył się w klasie 

maturalnej. Pamiętam to jak dziś. Pod-

czas występu wyróżnionych dyploman-

tów wykonywałam Koncert na obój Fri-

gyesa Hidasa wraz z orkiestrą. Kolejne - to 

koncerty z orkiestrą Musica Maxima, Pol-

ską Orkiestrą Barokową, czy też z Kapelą 

Farną. Wydarzenia te miały dla mnie istot-

ne znaczenie, artystyczne, odkrywcze 

i edukacyjne. Podczas kilku projektów, 

wraz z innymi muzykami odkrywaliśmy 

nieznane dotąd dzieła muzyczne. Tego 

typu wydarzenia są okazją do zdobycia 

doświadczenia scenicznego przed nową 

publicznością, która charakteryzuje się 

właściwą dla danych krajów i kultur wraż-

liwością, a także odmiennymi emocjami.

– Czy również zalicza Pani do zna-

czących osiągnięć swoje tourne zagra-

niczne? 

Myślę, że mam wyjątkowe szczęście, łącząc swoją pracę z pasją
Muzyka, cokolwiek by mówić, nie jest językiem zrozumiałym ogólnie; koniecz-

ny jest łuk słowa, by strzała dźwięku mogła wniknąć do wszystkich serc. (Romain 

Rolland). GMP rozmawia o muzyce i życiowej pasji z założycielką szkoły muzycz-

nej Via Artis – Hanną Piasną-Kaczmarek.

– Oczywiście. Koncertowałam  poza 

granicami naszego kraju, m.in. w Niem-

czech, Holandii, a także w Chinach. Sądzę, 

że współpraca z holenderską orkiestrą 

Nederlands Begeleidingsorkest, z którą 

wielokrotnie w okresach Wielkiego Po-

stu wykonywałam Pasję wg św. Mateusza 

Jana Sebastiana Bacha była moim naj-

ważniejszym doświadczeniem.

W tym okresie poznałam wspaniałych 

muzyków, wśród których odczuwało się 

bardzo dużą przyjemność ze wspólnej 

gry. Co ważne, dotychczasowa ciężka 

praca pozwoliła mi na osiągnięcie moje-

go największego sukcesu, jakim jest po-

wstanie Instytutu Muzycznego Via Artis 

Myślę, że dzięki długoletniej edukacji, 

a także zagranicznym wzorcom  mogę za-

oferować uczniom Instytutu nowoczesne 

i skuteczne metody nauki muzyki oraz 

umożliwić zdobycie doświadczenia sce-

nicznego.

– Jak długo mieszka Pani w Mosinie i 

czy według Pani dostęp do muzyki jest 

wystarczający dla wszystkich miesz-

kańców Gminy?

– Można powiedzieć, że jestem rodowi-

tą mosinianką, ponieważ mieszkam tu od 

3. roku życia. W kwestii dostępu do mu-

zyki w naszym mieście nie da się udzielić 

jednoznacznej odpowiedzi. Należałoby 

też sprecyzować, co znaczy „wystarczają-

cy” dostęp. Miłym zaskoczeniem dla mnie 

było otwarcie klasy muzycznej w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Mosinie. Od dwóch 

lat na prośbę Dyrektor Alicji Trybus pro-

wadzę zajęcia muzyczne. Mosina może 
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ponadto pochwalić się bardzo ciekawy-

mi wydarzeniami muzycznymi, jak cho-

ciażby Ogólnopolskie Dni Artystyczne 

z Gitarą, na których pojawiają się wspa-

niali muzycy. Dla wielu osób możliwość 

pójścia na koncert jest wystarczającą 

przyjemnością, a inne czują potrzebę re-

alizowania poprzez muzykę swoich twór-

czych potrzeb. Z myślą o takich osobach 

założyłam Instytut Muzyczny Via Artis.

– Jak można zostać uczniem w Pani 

szkole?

– To bardzo proste, wystarczy skontakto-

wać się z nami i wybrać dogodną metodę 

nauki. Instytut Muzyczny Via Artis oferuje 

naukę gry na pianinie, skrzypcach, gitarze, 

saksofonie i wielu innych instrumentach, w 

zależności od chęci uczniów.. Prowadzimy 

także lekcje śpiewu. Szkoła kształci osoby w 

każdym wieku, zarówno dopiero rozpoczy-

nających swoją przygodę z muzyką, jak i ta-

kich, którzy mają już doświadczenie i chcą 

doskonalić swoje umiejętności. Naszymi 

zajęciami zainteresowani są także doro-

śli oraz seniorzy, którzy poza spełnianiem 

swoich aspiracji i przyjemności czerpią inne 

korzyści z muzyki, będącym doskonałym 

treningiem umysłowym...

– Czy Via Artis zatrudnia nauczycieli?

– Tak. Jesteśmy zespołem, który wspól-

nie dba o dobro podopiecznych. W na-

szym Instytucie pracuje wykwalifi kowana 

kadra, która w trakcie zajęć stosuje indy-

widualne podejście do uczniów. Obecnie 

w Instytucie kształcimy ponad 90 osób. 

– Organizujecie koncerty?

– Co najmniej dwa razy w roku nasi 

uczniowie mają możliwość zaprezento-

wania swoich możliwości podczas kon-

certów przed liczną publicznością. Od 

początku działalności odbyło się ich kil-

kanaście, w tym kilka charytatywnych we 

współpracy z Fundacją Mam Marzenie, 

WOŚP, koncert dla pacjentów Szpitala 

w Ludwikowie. Współpracujemy także 

ze stowarzyszeniem Grupa Inicjatywna 

Baranówko, gdzie wspieraliśmy część ar-

tystyczną wydarzenia pod nazwą Dni Li-

teratury 2015 r., czy ostatnio realizowane 

Jasełka w świetlicy wiejskiej w Krajkowie, 

gdzie na samo przedstawienie przyszło 

ponad 100 osób. Najbliższy koncert Insty-

tutu odbędzie się w kwietniu tego roku 

w Puszczykowie i będzie to koncert muzyki 

fi lmowej. Już teraz serdecznie zapraszam!

– Pani plany i marzenia na przyszłość?

– Wbrew pozorom to trudne pytanie. 

Myślę, że mam wyjątkowe szczęście, że 

łączę swoją pracę z pasją. Via Artis ozna-

cza drogę artystyczną. To droga, którą 

postanowiłam obrać w swoim życiu. 

Moje najbliższe plany obejmują przede 

wszystkim rozszerzenie działalności In-

stytutu w kolejnych miejscowościach. 

Już teraz Instytut Muzyczny Via Artis 

poza Mosiną i Puszczykowem posiada 

fi lie w Poznaniu, Szamotułach i na tere-

nie Komornik. W przyszłości chciałabym 

pozyskać zewnętrzne środki fi nanso-

we, aby umożliwić dostęp do edukacji 

muzycznej wszystkim, którzy kochają 

muzykę, bez względu na ich możliwo-

ści fi nansowe. Marzę także o tym, żeby 

w przyszłości stworzyć orkiestrę i dać 

innym możliwość pokochania i dzielenia 

się żywą muzyką. 

Kontakt na stronie www.viaartis.pl

We wtorek 2 lutego 2016 roku, w święto Matki Boskiej Gromnicznej, ok. godziny 9:00 czasu polskiego, po 
długiej i ciężkiej chorobie umarła w Londynie w wieku ponad 82 lat śp. Wanda z Raczyńskich DEMBIŃSKA, 
najstarsza córka prezydenta RP na uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego (fundatora Fundacji Raczyńskich) 
i śp. Cecylii z Jaroszyńskich. 

Śp. Wanda Dembińska była wdową po śp. rotmistrzu Ryszardzie Dembińskim, prezesie Instytutu Polskiego 
w Londynie.  Pani Dembińska, mimo że całe życie spędziła na emigracji w Anglii, była wielką polską patriot-
ką, przejętą losem kraju i swojej małej ojczyzny, która była Jej ojcowizną – Rogalinem. Z troską spoglądała 
w przyszłość Europy. 

Prawdziwa dama ze światowym obyciem wielką mądrość życiową wyniosła z domu rodzinnego i czerpała 
z kontaktów z ludźmi. Była ciekawa świata i ludzi, których traktowała zawsze z szacunkiem i sympatią. Miała 
szczęście znać wiele wybitnych osobistości polskich XX wieku i przez to była prawdziwym świadkiem historii. 
Pełna humoru i radości życia z hartem godnym podziwu znosiła ciężką, nieuleczalną chorobę. Sił dodawała 
Jej głęboka i żarliwa wiara w Boga. 

Pochowana zostanie obok swoich męża i ojca w krypcie rodowej Raczyńskich w kościele parafi i 
p.w. św. Marcelina  w Rogalinie (dawniejsza kaplica pałacowa, zwana również Mauzoleum Raczyńskich). 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę  27 lutego br. Rozpocznie go Msza św. o godzinie 12:00. 
Śp. pani Wanda Dembińska na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Panie świeć nad Jej duszą! 

Mikołaj Pietraszak Dmowski

Zmarła najstarsza córka prezydenta RP na uchodźstwie 
Edwarda Raczyńskiego – Wanda z Raczyńskich Dembińska
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Polowanie na jaszczurki

Ten dzień zaczął się pechowo i nawet się 

nie domyślałam, że skończy się w ciekawy 

sposób. Od rana świeciło słońce, a wtedy 

można znaleźć dużo jaszczurek na skalnia-

ku. Bo jaszczurki lubią się wygrzewać na cie-

płych kamieniach, ukryte między roślinami. 

Na skalniaku, który zbudował tata z olbrzy-

mich polnych kamieni (kilka największych 

głazów przywiózł nawet sołtys traktorem), 

mama posadziła kilka lat temu mnóstwo 

kwiatów. A wcześniej tata nawiózł skalny 

ogródek kupkami Afryki i Bajki. Teraz rośliny 

same się rozsiewają, gdzie im się podoba, bo 

to niewiarygodne, ale dobrze się im rośnie 

na końskich plackach. Przez to w skalnym 

ogródku zrobił się prawdziwy dziki gąszcz. 

Gdy chcemy dostrzec jaszczurkę, wystarczy, 

że ukucniemy w tym gąszczu i przez chwilę 

się nie ruszamy. Dawniej łapaliśmy jaszczur-

ki do terrarium, czyli plastykowej wanienki, 

z której wyrosła Małgosia. Ale to nam się 

szybko znudziło, bo co chwila przychodził 

ktoś dorosły i kręcił głową. A to, że trzeba na-

łapać jaszczurkom owadów, a to, że trzeba 

dać im pić, a to, że trzeba do wanienki wsta-

wić więcej roślin i kamieni albo przenieść 

wanienkę do cienia, albo przenieść wanien-

kę na słońce. Więc teraz tylko łapiemy jasz-

czurki, oglądamy je i zaraz wypuszczamy. 

Dzisiaj złapałam piękną dużą zwinkę i po-

kazałam ją Szkodnikom. 

– Spójrzcie – Kaśka dotknęła miękkiego 

brzuszka jaszczurki, po czym pogłaskała ją 

po głowie pokrytej malutkimi łuskami – to 

samiec zwinki w okresie godowym, widzi-

cie, jak mieni mu się głowa i boki na zielono? 

– A co to znaczy: „godowym”? – zaciekawił 

się Kubuś.

– Tak się mówi, gdy pan jaszczurka szuka 

sobie żony. I robi się dla niej kolorowy, żeby 

się jej podobać – dalej Kasia nie mogła już 

mówić, bo pan jaszczurka wyciągnął cienki 

wężowy języczek, zasyczał, a potem niesa-

mowicie szybko ugryzł sąsiadkę w palec. 

Jaszczurki gryzą, choć nie mają zębów. Kaś-

ka krzyknęła i upuściła zwinkę na ziemię.

– Jaka szkoda – zmartwiłam się – nie zdą-

żyłam się jej dobrze przyjrzeć.

– Mogę ci nałapać, ile tylko chcesz jaszczu-

rek – pochwalił się jak zwykle Tobiasz. – Je-

stem najlepszym łapaczem na Hubach.

– Wcale nie! – zaprzeczyłam. – Zwykle to ja 

łapię najwięcej jaszczurek.

– Ty!? Dziewczyny nie są dobrymi łapacza-

mi! Dziewczyny nie znają się na polowaniu. 

Nie to, co mężczyźni! W łapaniu jaszczurek 

nawet do pięt mi nie dorastasz!

– Ja?! – oburzyłam się na tak jawną nie-

sprawiedliwość. – To ty mi nie dorastasz – 

zmierzyłam Tobiasza wzrokiem – był kilka 

centymetrów ode mnie niższy – i dodałam: 

nawet do kolan.

– Dobra, sama tego chciałaś: załóżmy się!

W ten sposób założyliśmy się z Tobiaszem 

o to, kto przez piętnaście minut złapie wię-

cej jaszczurek. Duże kolorowe okazy liczą 

się za dwa małe. Małe szare jaszczurki do-

brze się łapie gołymi dłońmi, ale te większe 

nakrywamy letnimi czapkami, bo mocno 

gryzą. Po dziesięciu minutach Kubuś trzy-

mał w moim słoju jednego mieniącego się 

wszystkimi kolorami olbrzyma i dwa sza-

raczki w żółte plamki. Kaśka, która trzymała 

słój Tobiasza, miała pięć szarych jaszczurek. 

Przez następne minuty nic z Tobiaszem nie 

mogliśmy wypatrzyć – widocznie za głośno 

hałasowaliśmy. Choć Kubuś twierdził, że to 

dlatego jaszczurki się pochowały, bo przy-

szły chmury i zrobiło się zimno. Gdy już my-

ślałam, że przegram, dostrzegłam piękną ol-

brzymią zwinkę, jasnobrązową, z ciemnym 

pasem i zielonożółtym brzuszkiem, ukrytą 

za kępką liliowców. I już, już miałam ją nakryć 

swoją czapką, gdy zobaczyłam coś okropne-

go: była to jaszczurka prawie bez ogona. To 

znaczy ogon trzymał się jej na wąskim pa-

semku skóry i wykonywał dziwne, drgające 

ruchy. Widziałam już jaszczurki zupełnie bez 

ogonów i wiedziałam, że po pewnym czasie 

one im odrastają, ale takiej z dopiero co ury-

wającym się ogonem jeszcze nie spotkałam, 

więc pozwoliłam jej uciec. To chyba ją boli? 

I kto na nią polował: kot Skoczek, łasica? Ka-

sia mi wyjaśniła, że w razie zagrożenia jasz-

czurki same odrzucają ogony.

Ach, jak Tobiasz się cieszył, że nałapał wię-

cej zwinek! Przegrałam zakład i teraz będę 

miała trzy tygodnie pod rząd dyżur przy 

Uwaga najmłodsi Czytelnicy!

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

I. Prawdziwe czary koniach. To znaczy tydzień mojego dyżuru, 

tydzień za Tobiasza i znów mój tydzień. Gdy 

ma się dyżur, trzeba rano iść nalać koniom 

wody do wiader i dać im po garnku owsa lub 

worku suchego chleba. To jest całkiem przy-

jemne, można pogłaskać konie i popatrzeć, 

jak jedzą. Ale gdy wieczorem czytam książkę 

albo gdy jestem zaspana rano, to nie zawsze 

mi się chce iść do stajni. I konie potrafi ą mnie 

ochlapać, gdy podstawiają głowy pod le-

jącą się z węża wodę albo mnie pobrudzić, 

gdy wycierają się chrapami w moje ubranie. 

I wtedy muszę iść się przebierać.

Pieczemy ciasteczka

Tego samego dnia mama zabrała się za 

pieczenie ciasteczek. Wieczorem tata miał 

przywieźć Babcię-wnuczkę i Dziadolka. 

A jednak! Wcześniej się zastanawiałam, czy 

Babcia-wnuczka przyjedzie, ponieważ mo-

gła się obrazić. Bo gdy była u nas poprzed-

nim razem, Kubuś zapytał ją, jak się jej żyło 

z dinozaurami: czy nie bała się groźnego 

tyranozaura i w jaki sposób przed nim ucie-

kała, i czy mamenchizaur, ten z długą szyją, 

był wyższy od wieżowca, w którym babcia 

mieszka, i czy jego kupka sięgała do pierw-

szego czy drugiego piętra. Widocznie się 

jednak nie obraziła, bo zapowiedziała, że 

przyjeżdża wraz z Dziadolkiem. Gdy Babcia 

i Dziadolek są u nas razem, ciągle się wygłu-

piają, sprzeczają, a nawet pokazują sobie 

języki. Zachowują się zupełnie jak Kubuś 

z Kuleczką. Choć mama mówi, że gorzej. 

Dziadolek długo nie mógł zrozumieć, 

dlaczego na babcię Marię mówimy Bab-

cia-wnuczka. A wzięło się to stąd, że gdy 

byłam zupełnie malutka, mama taty uczyła 

mnie słów: babcia (tu wskazywała palcem 

na siebie) i wnuczka (wskazywała na mnie). 

I w kółko powtarzała: babcia – wnuczka, 

babcia – wnuczka... Za którymś razem ura-

dowana powiedziałam: babcia – wnuczka 

i pokazałam na babcię. Odtąd zwracamy się 

do niej tylko w ten sposób. 

Ciekawa jestem, czy Dziadolki znów zma-

leli na starość. A może to ja urosłam? W każ-

dym razie jedno albo drugie, to się okaże.

Po foremki do maślanych ciasteczek po-

biegłam do Szkodników. Oni mają nieziem-

skie foremki: w kształcie zwierzaków, samo-

chodów, a nawet statku kosmicznego. Ola 
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dała mi je i powiedziała, że pieczenie ciasta 

to dobry pomysł, i że ona upiecze biszkopt 

z jabłkami. Gdy już z mamą wykroiłyśmy cia-

steczka i wstawiłyśmy dwie blachy do pieca, 

poszłyśmy do Szkodników oddać forem-

ki. Tam moja mama i mama Szkodników, 

jak to zwykle kobiety, zaczęły plotkować, 

na te same tematy, co zawsze: o kosmosie, 

o nowo odkrytych przez Polaków planetach, 

o rodzajach galaktyk, o tym, co będzie, jak 

do jednej nieskończoności doda się drugą 

nieskończoność i takich tam. Gdy mamy za-

czynają rozmawiać, to zapominają o całym 

świecie. I teraz też: gdy moja mama zasta-

nawiała się, czy w środku Drogi Mlecznej 

siedzi sobie ogromna czarna dziura – po-

czułam dym; a gdy Ola rozmyślała nad tym, 

dlaczego czas biegnie tylko w jedną stronę 

– zobaczyłam dym. Dym wydobywający się 

z piekarnika. Mama Szkodników rzuciła się 

na ratunek biszkoptowi z jabłkami, a my po-

biegłyśmy do naszego domu. Z pewnością 

za wolno biegłyśmy, bo z ciasteczek zostało 

tylko trochę spalenizny. Jak pech, to pech!

Ale to nic. Mama stwierdziła, że ciasteczka 

nijak mają się do piękna gwiazd. Ale ponie-

waż Babcia-wnuczka je uwielbia (to znaczy 

maślane ciasteczka, nie gwiazdy), mama 

zaczęła wyrabiać nowe ciasto i wysłała mnie 

do sołtysowej po jajka. Bo w całych Hubach 

nie było ani jednego.

Ogródkowe cuda

Do Trzykolnych Młynów pojechaliśmy 

z Tobiaszem na rowerach. Sołtysowa ma 

cztery psy i chyba ze sto kur. Dlatego też 

lubię tu przyjeżdżać. Z powodu psów, oczy-

wiście. Pobawiliśmy się trochę z pieskami 

i kupiliśmy równo sześćdziesiąt jaj, czyli kopę.

Tobiasz swoje jajka dobrze umocował 

w koszu z przodu roweru i dalej się popisy-

wać! Zaczął zajeżdżać mi drogę, ostro ha-

mować przed samym moim nosem i jeździć 

na tylnym kole. Zupełnie jak w cyrku. Tylko 

pewnie w cyrku nie jeżdżą z jajkami w pu-

dełku przewiązanym sznurkiem. Starałam 

się nie zwracać na niego uwagi, bo wiem, że 

nic wtedy nie pomaga. Tobiasz jest po pro-

stu chłopakiem i muszę to zaakceptować – 

jak mówi tata.

Ale Tobiasz nie wiedział, że ten dzień nie 

był zwyczajnym dniem, tylko wyjątkowo 

pechowym. Przynajmniej dla mnie. Wjeż-

dżaliśmy właśnie na mostek w Trzykolnych 

Młynach, a mostek jest stary i pełno w nim 

spróchniałych desek. Tobiasz chyba o tym 

zapomniał, bo dalej się wygłupiał, jadąc 

bez trzymanki, aż się przewrócił i to tak, że 

podciął mój rower. Wtedy i ja upadłam, a na 

mnie runęły wszystkie moje jajka. Cała by-

łam brudna od kurzu, ziemi i umazana od 

jajek i krwi. Bolała mnie ręka i noga. Noga 

w środku, ale ręka całkiem na wierzchu, cie-

kła z niej krew. I na dodatek koło od roweru 

dziwnie się wygięło. Niedawno myślałam, że 

Tobiasz już jest na tyle duży, że przestał być 

Szkodnikiem, a on od razu, za jednym zama-

chem, zepsuł mi rower i moją nogę, i moją 

rękę.

– Żeby być tak okropnie, tak horren... 

horren... – zacięłam się. Zawsze, gdy się zde-

nerwuję, zapominam trudnych słów, ale 

w końcu wybrnęłam – horroropnie nieod-

powiedzialnym! Już nigdy, nigdy się do cie-

bie nie odezwę! 

– No coś ty, Inka! – zaczął przepraszać To-

biasz. – Jak chcesz, to zakład, ten który wy-

grałem, o dyżur przy koniach, się nie liczy. 

Jak chcesz, to wezmę twój dyżur. Jak chcesz, 

to weź moje jajka.

Nie odzywałam się, bo patrzyłam na rękę, 

a raczej na strużkę krwi, która z niej wycie-

kała. To niesprawiedliwe! Ja też bym chciała 

umieć jeździć bez trzymanki!

– Boli? Trzeba coś zrobić, żeby krew nie le-

ciała – a ponieważ nie odpowiadałam, zarzą-

dził – idź do Baby Jagi! Ona się zna na ranach 

– i Tobiasz podniósł mój rower, i zawrócił.

– Coś takiego?! Tobie się zdaje, że mo-

żesz mi rozkazywać! Nigdzie nie idę! – ze 

złości zapomniałam, że miałam się do nie-

go nie odzywać. – Zostaw! – pociągnęłam 

za kierownicę mojego roweru. – Nigdzie 

nie pójdę!

– Idziesz! – i Tobiasz chwycił mój rower.

W czasie szarpaniny nieoczekiwanie zoba-

czyliśmy niedużą postać owiniętą w chusty. 

Szła prosto na nas. Oboje znieruchomieli-

śmy. Gdy Baba-Jaga była tuż przy mostku, 

rozległa się rytmiczna melodyjka. Czarow-

nica wydobyła z głębi chust... telefon ko-

mórkowy. Tobiasz aż usta otworzył ze zdzi-

wienia, a ja zapomniałam na chwilę o moich 

stłuczeniach! Niby nic takiego! Komórki wi-

dywaliśmy przecież często. Babę-Jagę też. 

Ale żeby razem?! Tymczasem Czarownica 

zatrzymała się i odebrała telefon:

– No, ja! Przecież, że ja, a kto? Co? Dzieciak 

ma znowu biegunkę? Ady wiem, wiem... 

Dajcie mu teraz naparu z owoców szczawiu, 

co je wam ostatnio przyniosłam. Gdy nie 

pomoże, znaczy do doktorów trzeba jechać. 

Pod wieczór do was zajdę, to sama zobaczę.

Baba-Jaga z powrotem schowała telefon 

pod chusty w róże, spojrzała na mnie i zała-

mała ręce:

– Łe jery! A ty co, duszyczko? Gdziesik się 

tak upaćkałaś od krwi?

– Przewróciłam się na rowerze.

– Zajdźcie do mnie, oporządzimy ranę – 

poradziła, ale Tobiasz powiedział, że zaczeka 

na mnie na mostku.

– Nie idź z nią! – szepnął do mnie, nagle 

zmieniając zdanie. – A jak ona potrafi  czaro-

wać?

– Nie jesteś Jasiem, Baba-Jaga cię nie zje, 

nie bój się – szepnęłam do ucha Szkodni-

kowi, ale to go nie przekonało. Powiedział, 

że choć nie jest strachliwy, to czarów jed-

nak się boi. Może uwierzył w opowiadanie 

Małgosi?

Cóż miałam robić? Zostawiłam rower To-

biaszowi i kulejąc sama podążyłam za Ba-

bą-Jagą. Szłam bardzo chętnie, bo od dnia, 

w którym szukaliśmy Kuleczki, chciałam 

jeszcze raz zobaczyć chatkę przy Młynówce. 

Wtedy wydała mi się jak wyjęta z bajki, zu-

pełnie inna od wszystkich znanych mi do-

mów.

Babka kazała mi poczekać w kuchni, 

a sama weszła do małej, ciemnej komory, 

gdzie trzymała suszone zioła, owoce i tajem-

nicze nalewki w ciemnych butelkach. Zoba-

czyłam je przez uchylone drzwi. Po chwili 

Babka zjawiła się w kuchni z jakąś miksturą. 

Obejrzała moją rękę, zapewniając, że do 

wesela się zagoi i przemyła moją ranę. Krew 

przestała ciec.

– To napar z krwawnika, na krwawiące 

rany najlepszy – mruczała, podczas gdy ja 

syczałam z bólu – ochroni od zaognienia.

Potem poszłyśmy na podwórko, gdzie 

pokazała mi rosnące tuż przy ziemi szerokie 

jasnozielone liście, niezbyt duże.

– Zerwij no kilka listków, duszyczko, to 

babka – zaśmiała się Babka. – Od babki 

rana goi się chyżej – i przyłożyła mi liście 

do rany. Już po chwili miałam zabandażo-

waną rękę, a Baba-Jaga oprowadziła mnie 

po swoim ogródku. Pokazała mi mnóstwo 

nieciekawych z wyglądu roślin o ciekawych 

nazwach i właściwościach. Rósł tu kopytnik, 

którego liście kształtem przypominają kopy-

to, o ostrym zapachu pieprzu – gdy ktoś się 

struje, Babka używa go jako środek wymiot-

ny. Niepozorny, płożący się po ziemi rdest 

ptasi podaje na choroby płuc i jelit. Stulisz le-

karski z drobnymi żółtymi kwiatkami dobry 

jest podobno na kaszel. Jasnota biała, którą 

pomyliłam z pokrzywą, ma właściwości 

przeciwzapalne. Silnie pachnąca lebiodka 

pomaga na siusianie. Było tam jeszcze mnó-

stwo roślin, ale nie wszystkie zapamiętałam. 

Przypatrując się ziołom, przypominającym 

chwasty, westchnęłam:

– Bardzo mi się tu podoba, choć wcale 

nie jest wytwornie. Raczej nieziemsko, jakby 

mieszkała tu prawdziwa czarownica. Tobiasz 

myśli, że pani naprawdę umie czarować.

– Z ciebie, pędraku, niezły podchlebiajek! 

– roześmiała się Baba-Jaga, ukazując w całej 

okazałości ostatni ząb. 

– Ale bo to i święta prawda. Spojrzyj 

no ino, duszyczko, tu są prawdziwe czary! 

– i Baba-Jaga wskazała na swój ogródek, pe-

łen leczniczych roślin. Popatrzyłam na zioła 

i dalej na rzekę Młynówkę, na pola kwitną-

cych biało i wrzosowo łubinów, na jasnonie-

bieskie niebo upstrzone barankami chmur 

i przytaknęłam:

– Tak, to są prawdziwe czary.
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Całą moją młodość słyszałam 

o Tobie, Ojcze Janie, potem nasz 

syn uczęszczał na Roraty do kościo-

ła Dominikanów. Zawsze było głośno 

w Poznaniu o Tobie.  Ale dopiero jako 

dojrzała kobieta, żona, matka pojecha-

łam do Jamnej na rekolekcje dla kobiet, 

które organizowałeś każdego roku w li-

stopadzie, w tygodniu zadusznych. Tam 

osobiście miałam okazję poznać Ciebie 

i po pierwszych rekolekcjach poje-

chałam na kolejne. Przyciągałeś swo-

ją osobą, swoim charyzmatem nie 

tylko młodych, ale także seniorów. 

W Jamnej nauczyłeś nas jak „wybie-

rać Chrystusa” do swojego życia mał-

Dziękujemy Ci Ojcze Janie!
żeńskiego i rodzinnego.  Na przykła-

dzie biblijnych kobiet uczyłeś jak być 

spełnioną kobietą, matką, żoną, jak 

rosnąć, dojrzewać do macierzyństwa. 

Pozwoliłeś nam poznać swoją przyjaźń 

z Janem Pawłem II, chłonąłeś i czerpałeś 

z Jego nauki. To czuło się podczas 

wszystkich Twoich spotkań. Bogu dzię-

kuję także za umożliwienie Adoracji 

Krzyża Jana Pawła II, który specjalnie 

na rekolekcje do Jamnej sprowadziłeś. 

Pamiętam z jakim pietyzmem i troską 

pakowałeś go do samochodu, jak że-

gnaliśmy się wszyscy z tym krzyżem 

po rekolekcjach. Uczyłeś nas, że jedy-

nym fundamentem życia jest Dekalog. 

Wszystkim, szczególnie młodym pole-

cam książkę „Lednica Górą. Elementarz 

Ojca Jana”, w której prostym, zrozumia-

łym dla młodzieży językiem, wskazał 

jak pięknie żyć.

Zapraszałeś także seniorów we wrze-

śniowe pierwsze soboty na Lednicę. 

Kilka razy udało mi się uczestniczyć 

w tej lednickiej aurze i spotkać Ciebie, 

Ojcze, który zapewniałeś, że wszystkich 

nas kochasz. Każdy jechał tam z własnej 

woli, bo przyciągałeś jak magnes tłumy. 

Dziękujemy Ci za te wspaniałe spotka-

nia, przy Bramie Rybie - przy Chrystu-

sie. Za to, że potrafiłeś rozruszać nasze 

stare kości, ze porwani modlitewnym 

uniesieniem wracaliśmy do domów 

pełni Chrystusowego entuzjazmu.

Teraz, gdy odszedłeś do Domu Ojca 

pozostały nam wspomnienia, foto-

grafie, twoje książki z autografami. 

Oglądane, przywołują wspomnienia 

i wzruszenie, także radość i szczęście, że 

z łaski Pana było nam dane spotkać Cię 

w naszym życiu. Pozostałeś naszym du-

chowym Przyjacielem. Chwała Panu!

Ojciec Jan Góra zmarł 21 grudnia 2015 

roku, na pogrzebie 30 grudnia na Ledni-

cy zgromadziło się wielu Jego przyjaciół. 

Grupa przyjaciół z Puszczykowa i Mosi-

ny, pamiętających spotkania w Jamnej 

i Lednicy, także tych z duszpasterstwa 

młodych, uczestniczyła we Mszy św. 

22 stycznia 2016 roku w kościele św. Jó-

zefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie, 

polecając w modlitwie duszę śp. Ojca 

Jana.  Następnie na spotkaniu w sali 

parafialnej im. Jana Pawła II przy kawie 

i herbacie wspominaliśmy nasze wspól-

ne wyjazdy, oglądając slajdy, fotografie. 

To było wzruszające spotkanie, co było 

widać na niejednej twarzy.

Jolenta Strabel
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Sybiracy w złocie i srebrze - tak o tych mone-

tach napisała prasa osiem lat temu, gdy Na-

rodowy Bank Polski wprowadził do obiegu trzy 

monety kolekcjonerskie. Monety upamiętniające 

Sybiraków – Polaków z Kresów Wschodnich, któ-

rzy zostali deportowani - wywiezieni przymuso-

wo przez Rosjan na Sybir. Polacy byli wywożeni 

początkowo do carskiej Rosji a potem do Związ-

ku Radzieckiego. 

Monety na ich cześć zostały wybite 23 marca 

2008 r. dzięki staraniom Urzędu ds. Kombatan-

„Sybiracy – zagubione pokolenia polskiego narodu”

tów i Osób Represjonowanych. Pierwsza z monet 

to moneta o nominale 100 zł, wybita w złocie 

stemplem lustrzanym. Wielkość emisji wynosi-

ła 12 tys. sztuk. Druga moneta to nominał 10 zł 

wybity w srebrze, również stemplem lustrzanym, 

o wielkości emisji 125 tys. sztuk.

Ostatnia, trzecia moneta to popularna dwu-

złotówka wykonana stemplem zwykłym w sto-

pie Nordic Gold, w nakładzie dużym – 1.500.000 

sztuk.

Cechą wspólną tych trzech monet jest awers, 

gdzie znajduje się wizerunek godła ustalony dla 

Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast rewers to 

napis: Sybiracy.

Na uwagę zasługuje srebrna 10 – złotówka, 

na której rewersie znajduje się bezbarwny, syn-

tetyczny kamień ozdobny, doskonale imitujący 

diament – cyrkonia.

Zapowiedź wprowadzenia do obiegu mo-

net upamiętniających Sybiraków była dużym 

wydarzeniem. Kolejki przed bankami ustawiały 

się już w nocy. Nie byli to jak zwykle zbieracze 

i kolekcjonerzy monet, lecz była to duża liczba 

ludzi starszych, dla których słowo Sybiracy miało 

szczególne znaczenie i przypominało utratę tego, 

co dla człowieka jest bardzo ważne, a mianowicie 

miejsca swego domu, pochodzenia.

To właśnie spowodowało, że monety Sybira-

ków dziś są dużą rzadkością i są poszukiwane 

przez zbieraczy i rodziny z Kresów.

To tyle o monetach, a teraz trochę historii. 

Syberia

Na Syberii Polacy znaleźli się po raz pierwszy 

jako jeńcy wojenni w pierwszej połowie XVII 

wieku. Jednak właściwa historia polskich Sybira-

ków zaczyna się po rozgromieniu konfederatów 

barskich w 1768 r. Na mocy specjalnego nakazu 

caryca Katarzyna II zesłała za Ural ok. 5 tysięcy 

Polaków. Kolejne fale zesłania z powodu uczest-

nictwa w spiskach powstańczych miały miejsce 

w latach 30. i 40. XIX w. Najwięcej Polaków trafi -

ło na Sybir w wyniku klęski Powstania Stycznio-

wego (lata 1863 – 1867). Oblicza się, że zesłano 

ok. 19 tysięcy Polaków oraz 1,8 tysiąca towarzy-

szących im osób.

Na Syberię, oprócz zesłanych z powodów poli-

tycznych trafi ali ludzie, którzy popełnili przestęp-

stwa pospolite.

Większość Sybiraków wróciła do Polski po za-

kończeniu I Wojny Światowej.

Masowe zsyłki Polaków

Represje stalinowskie lat 30. XX wieku dotyka-

ły ludzi różnych narodowości, w tym  Polaków. 

Masowe zsyłki naszych rodaków zaczęły się po 

17 września 1939 roku. Obejmowały różne grupy 

społeczne, zwłaszcza te, które z racji pełnionych 

zawodów nosiły broń. Były to deportacje całych 

rodzin, dziś trudno obliczyć, ile osób trafi ło na 

Syberię, a ile na inne tereny Gułagu. Po wielu 

aresztowanych osobach ginął ślad i ciągle jeszcze 

trwają próby oszacowania liczby ofi ar stalinow-

skich czystek, tych, którzy na Syberii zmarli i tych, 

którym udało się przeżyć.

I właśnie dla tych, którym udało się przeżyć 

i wrócić do Polski, w dniu 17 października 2003 

roku zostało ustanowione odznaczenie państwo-

we, a mianowicie Krzyż Zesłańców Sybiru, jako 

wyraz narodowej pamięci o obywatelach pol-

skich deportowanych w latach 1939 – 1956 na 

Syberię, do Kazachstanu, w hołdzie dla ich mę-

czeństwa oraz wierności ideom i niepodległości. 

Krzyż Zesłańców Sybiru jest nadawany osobom, 

które w chwili deportacji posiadały obywatel-

stwo polskie oraz dzieciom tych osób urodzo-

nych na zesłaniu.

Krzyż jest nadawany osobom żyjącym w dniu 

wejścia ustawy w życie 1 stycznia 2003 r.

Krzyż nadaje prezydent RP na wniosek kompe-

tentnej władzy. Nosi się go na lewej stronie piersi, 

po innych odznaczeniach państwowych.

Na koniec pragnę zacytować określenie, jakie 

usłyszałem nt. Sybiraków „Sybiracy – zagubione 

pokolenia polskiego narodu”.

Zebrał i opracował Henryk Pruchniewski
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Doświadczony
nauczyciel

zachęca do nauki,

zaprasza na
KOREPETYCJE i KONWERSACJE

Tel. 668 225 723

JĘZYK
NIEMIECKI

Specjalista chorób wewnętrznych
� Choroby tarczycy

� Zaburzenia hormonalne

dr n. med. Anna Modelska-Ziółkiewicz

Rejestracja telefoniczna: 508 145 458

Specjalistyczny Gabinet lekarski,

Mosina, ul. Leszczyńska 64

W styczniu krótki tekst Wandy Bech „Cztery pory 

roku” o urokach zabaw dzieci w PRL-u stał się 

inspiracją do wspomnień uczestniczek DKK. Posypały się 

jak z rękawa wspomnienia zabaw na podwórku: w dwa 

ognie, klasy, w kapsle, przy trzepaku, o przebierankach. 

Był to czas, gdy kartonowe pudełko po butach zawierało 

skarby warte królestwa: szklane kulki, plastikowe lalki, 

korki po oranżadzie, kamyki o niezwykłych kształtach, 

ukochane pluszowe misie. Stwierdziłyśmy, że można by 

napisać książkę o specjałach kuchennych, niespotykanych 

w innych rejonach Polski, o których współczesne dzieci nie 

słyszały: „emerytach” (suchych bułkach namoczonych w mleku 

i podsmażanych na patelni, które bosko smakowały zajadane 

na ciepło), mymlu-mymlu, świńskich kluskach, cukierkach 

smażonych na patelni, chlebie skropionym wodą i posypanym 

cukrem, kulkach z ciasta makaronowego pieczonych na 

gazowych palnikach… Wspominałyśmy uroki Bożego 

Narodzenia, świeczki zapalane na choinkach, obsypanych watą 

i ustrojonych ręcznie robionymi ozdobami. Zwierzałyśmy się z 

pierwszych lektur – kto by na przykład wcześniej przypuszczał, 

że pierwszą książką przeczytaną przez sześcioletnią Jolę był 

tragiczny romans „Cierpienia młodego Wertera” Goethego? 

Zofi a Staniszewska

„Cztery pory roku”, czyli 
smaki naszego dzieciństwa

LIST DO REDAKCJI

Szanowni Państwo,

W zwiazku z ofi cjalnym potwierdzeniem kolejnego sukcesu na-

szej agencji chcieliśmy państwa poinformować o transferze Mar-

cina Tolańskiego, wychowanka Huraganu Pobiedziska do jendego 

z najsilniejszych klubów angielskiej ekstraklasy Southampton F.C. 

Nasz podopieczny dnia 31.01.2016 podpisał pięcioletni kontrakt 

i już niebawem pojawi się na boiskach angielskiej ekstraklasy. Jest 

to niewątpliwie największy tego typu sukces w Wielkopolsce, dlate-

go chcielibyśmy podzielić się tą informacją poprzez waszą gazetę 

z szerszym gronem czytelników przez opublikowanie tej informacji. 

Dariusz Skory, Mediarun

Dyrektor ds. Marketingu

d.skory@pr-mediarun.eu, www.pr-mediarun.eu

Marcin Tolański

Wiek: 15 (05.05.2000)
Nardodowść: Polska

Wzrost: 175cm
Pozycja: Napastnik

Gole: 14
Czas gry w sezonie: 1440 min .

Żółte kartki: 1
Czerwone kartki: 0

Kariera: Huragan Pobiedziska (Wielkopolska)

Jubileuszowa dziesiąta edycja Targów Edukacji i Pracy  w Mo-

sinie odbędzie się 1 marca 2016 r.  w godzinach od 10 - 13.00 

w sali reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury. 

Gminne Centrum Informacji w Mosinie – organizator tego 

wydarzenia przygotował wraz z wystawcami prezenta-

cje zawodów na scenie i stoiskach, dzięki czemu młodzież trze-

cich klas szkół gimnazjalnych będzie miała okazję uczestniczenia 

w pokazach na żywo. Podczas Targów będzie także okazja do kon-

taktu z przedstawicielami instytucji rynku pracy, pośrednikami i do-

radcami zawodowymi,  którzy będą udzielali informacji o ofertach 

pracy,  wyborze kierunku kształcenia, zawodu czy poruszania się po 

rynku pracy.

Nowością tegorocznej edycji Targów będzie punkt konsultacyjny 

Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu i  Pierwszego Urzędu Skar-

X Targi Edukacji i Pracy w Mosinie bowego w Poznaniu, w którym będzie można uzyskać wszelkie nie-

zbędne informacje na temat zakładania działalności gospodarczej, 

sposobów pozyskania dofi nansowania na ten cel, form opodatko-

wania i marketingu w fi rmie. Serdecznie zapraszamy wszystkich, 

którzy myślą o własnej fi rmie do skorzystania z bezpośredniej moż-

liwości konsultacji ze specjalistami w tej dziedzinie.

Ważnym aspektem Targów jest także promocja zawodów 

wśród młodzieży i przybliżenie im ich specyfi ki. W tym roku 

uczniowie będą mieli okazję poznać zawody znane i mniej zna-

ne, o których opowiedzą osoby, które bezpośrednio je wykonu-

ją. Gimnazjaliści będą mieli okazję do zadawania pytań i zgłę-

bienia wiedzy na ten temat.

Konkursy, pokazy zawodów na scenie, prezentacje na stoiskach, 

doradztwo i wiele innych atrakcji – to wszystko czeka na uczestni-

ków Targów. 

Szczegółowe informacje: Gminne Centrum Informacji w Mosinie, 

tel. 61 8192-746, www.gci.mosina.pl

Serdecznie zapraszamy.
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E. Bylczyńska: – „DudaPomoc po Poznańsku” to Pana inicjatywa, 

chce Pan ludziom pomagać, zwłaszcza ubogim, których nie stać na 

prawnika, a mają poważne kłopoty. Chciałabym zapytać, czy już 

funkcjonuje ta pomoc i jak?

Bartłomiej Wróblewski: – Przy moich biurach poselskich otworzyli-

śmy trzy biura „DudaPomocy po Poznańsku”, w Poznaniu, Tarnowie Pod-

górnym i w Buku. Powstaje biuro w Luboniu. Planujemy także otwarcie 

biura w Swarzędzu, a jeśli znajdą się lokale i prawnicy to także w innych 

gminach powiatu poznańskiego. Jest to nieodpłatna pomoc prawna 

świadczona osobom w potrzebie przez prawników będących wolonta-

riuszami. Została zainspirowana hasłem z kampanii prezydenckiej Pre-

zydenta Andrzeja Dudy. Nasza inicjatywa jest jednak inicjatywą lokalną 

i społeczną, nie jest fi nansowana, ani organizacyjnie związana z instytu-

cjami państwowymi.

– Zmieniając temat, często piszą do nas liderzy protestujący w ra-

mach Komitetu Obrony Demokracji, co Pan sądzi o tym ruchu, czy 

jest to coś, co na stałe wpisze się w pejzaż polityczny naszego regio-

nu? Czy to dobry Pana zdaniem sposób na walkę polityczną i chy-

ba także społeczną, bo niestety pociąga za sobą nienawiść, złość, 

głęboki podział między ludźmi, czego wyrazem są choćby głośne 

kłótnie i awantury wśród pasażerów pociągów lokalnych linii, np. 

Poznań – Mosina?

– Z jednej strony, widzimy inspirację polityczną tych ugrupowań, któ-

re przegrały wybory i źle się z tym czują. Podgrzewają emocje, krytykując 

każdą kolejną zmianę, którą przeprowadza rząd PIS. Sugerując, że do-

chodzi do działań nadzwyczajnych, niespotykanych w cywilizowanym 

świecie. Z drugiej strony jest tam też wiele osób, które nie mają zapew-

ne złych intencji czy osobistych interesów. Były przyzwyczajone do tego, 

że przez wiele lat rządziły ugrupowania im bliskie. I to, że demokratycz-

nie została wybrana polityczna konkurencja, która uzyskała ponadto 

bezwzględną większość jest trudne do zrozumienia i zaakceptowania. 

W Poznaniu i centralnej Wielkopolsce od wielu lat, częściowo od 1989 roku 

rządzili i rządzą te same partie i ci sami ludzie. Media żyją z klasą polityczną 

w pewnej symbiozie. Wszystko to powoduje, że polityczne przyzwyczaje-

nia są u nas wyjątkowo silne i tak trudno pogodzić się ze zmianą. Wydaje 

się jednak, że protesty słabną. Po części dlatego, że ich przyczyny nie są 

dobrze uzasadnione, po części, bo emocje opadają. Zakładam, że prote-

stujący zaczynają sobie zdawać sprawę, że to trochę nie ma sensu.

– Czyli jest nadzieja, że się sytuacja uspokoi Pana zdaniem i PIS 

poradzi sobie z oporem opozycji i z tym bardzo trudnym zachowa-

niem?

– Na pewno są to działania mało eleganckie, więcej niedemokratycz-

ne. Ostatecznie bowiem można je sprowadzić do braku akceptacji dla 

wyniku demokratycznych wyborów.

– Nie widać akceptacji prawie żadnego pomysłu Waszego rządu. 

Muszę dodać, że ludzie, którzy w wyborach opowiedzieli się za no-

wym rozdaniem dzisiaj dla opozycji się nie liczą, jakby w ogóle ich 

w Polsce nie było. I czują się oni deptani i poniżani. Nie tylko przez 

polską opozycję, ale także jej niemieckich zwolenników. Zdumiewa-

jące i przerażające było dla mnie poczucie humoru niemieckiego ka-

barecisty, który w popularnym programie TV naśmiewał się z faktu 

śmierci polskiego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jako „drugiego 

jaja z dwu jajowych bliźniąt, które spadło z nieba”… Przyznam, że 

tak niskiej i chamskiej wypowiedzi jeszcze nie słyszałam. Kim jest 

człowiek, który zniża się do takiego poziomu? Czy opozycja nie czu-

je się współodpowiedzialna za tego rodzaju humor? 

– Opozycja jest niejednolita. Z jednej strony mamy Ruch Kukiz15’, który 

często odnosi się do naszych projektów rzeczowo, a sam zgłasza ciekawe 

propozycje. Z drugiej strony, mamy PO i Nowoczesną, które bardzo moc-

no ze sobą rywalizują na radykalną krytykę PIS. Dotyczy ona praktycz-

W Poznaniu i centralnej Wielkopolsce od wielu lat
rządzili i rządzą ci sami ludzie

nie wszystkich projektów zgłaszanych przez rząd PIS, a więc można ją 

nazwać totalną opozycją. Po środku jest PSL, zwykle występujący razem 

z PO i Nowoczesną, ale niekiedy z konstruktywnymi uwagami.

– A jak to wszystko wygląda poza kamerami, w kuluarach Sejmu? 

Nienawiść na trybunie sejmowej jest duża, przed kamerami w stu-

diach TV również, to się widzi i słyszy w wystąpieniach opozycji. Czy 

rzeczywiście ta atmosfera jest taka ciężka w Sejmie, również poza 

salą obrad? Czy mijacie się Państwo na korytarzach sejmowych 

z niechęcią w oczach i wzburzeniem? 

– Na sali sejmowej krytyka ze strony PO i Nowoczesnej jest totalna, tak 

w treści, jak i w formie. Czasami wręcz niesmaczna. Natomiast poza salą 

sejmową nie doświadczyłem przejawów wrogości czy niechęci. Dlatego 

uważam, że ze strony PO i Nowoczesnej jest to pewnego rodzaju teatr. 

Szkoda jedynie, że zwolennicy tych partii oraz część obywateli bierze to 

całkowicie na serio i mocno w codziennym życiu przeżywa.

– Kiedy kończą się obrady, gasną kamery i mikrofony wychodzą 

posłowie opozycji i zachowują się normalnie?

– Jak powiedziałem, nie doświadczyłem agresywnych zachowań poza 

salą sejmową. Sprzeciw części opozycji na sali sejmowej i w wystąpie-

niach w mediach jest radyklany może dlatego, że istnieje silna konkuren-

cja między PO i Nowoczesną o status lidera opozycji. Stąd niekończąca 

się licytacja o to, kto agresywniej skrytykuje kolejny projekt PiS. 

– Jakie jest Pana zdaniem poparcie dla rządu, co społeczeństwo 

mówi w regionie?

– Sondaże pokazują, że poparcie dla nas jest stabilne – ok. 35 procent, 

a więc zbliżone do tego z  ostatnich wyborów. Natomiast, jeśli chodzi 

o poparcie dla opozycji to tu są dosyć duże wahania, szczególnie w od-

niesieniu do Platformy i Nowoczesnej. W naszym regionie społeczeństwo 

jest szczególnie mocno podzielone, dlatego uważam, że trzeba więcej roz-

mawiać i szukać porozumienia. Jako poseł staram się rzetelnie pracować 

w moim okręgu, zarówno w Poznaniu, jak i powiecie poznańskim. Jeśli tyl-

ko pojawiają się potrzeby ze strony mieszkańców gmin powiatu podejmu-

ję odpowiednie działania. Ostatnio wsparłem na przykład Puszczykowo 

w kontaktach z PKP w sprawach związanych z modernizacją linii kolejowej, 

a Gminę Kórnik w sporze z Polskimi Sieciami Energetycznymi (Kamionki).

ROZMOWA Z POSŁEM DO SEJMU RP, BARTŁOMIEJEM WRÓBLEWSKIM

Bartłomiej Wróblewski na szczycie Mount Everestu
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– Odniosłeś wielki sukces, jak się to 

robi? Jakie były początki?

Maksymilian Wiśniewski: – W wieku 

13 lat zacząłem grać w piłkę nożną, ale 

dla mnie to było za mało, wolałem sporty 

indywidualne. W Mosinie brakowało mi 

miejsca, do którego mógłbym pójść, dla-

tego zainteresowałem się klubem  Strefa 

Walki w Puszczykowie, gdzie uprawiano 

sporty walki. Niestety został on zamknię-

ty. Pozostał mi tylko odpowiednik w Po-

znaniu, dokąd codziennie dojeżdżałem. 

– Skąd wzięło się Twoje zamiłowanie 

do sportu? Czy był ktoś lub coś, co Cię 

do tego zainspirowało?

– Był to, jak w przypadku wielu wtedy 

chłopaków, kultowy Bruce Lee z serią fi l-

mów karate i oczywiście były też książki 

biografi czne o nim i nie tylko. 

– Lubisz czytać?

– Uwielbiam, zaczytuję się w pozycjach 

popularno naukowych z uwzględnie-

niem nauk społecznych, psychologicz-

nych, biografi cznych, historycznych – to 

takie moje hobby. Czytam wszędzie, 

gdzie mogę, traktuję to jak odskocznię 

od codzienności. 

– Wróćmy do sportu i Twojego do-

świadczenia. Ile lat trenujesz swoją 

dyscyplinę? Co to jest Brazylijskie jiu-

jitsu?

– Jestem absolwentem wychowania 

fi zycznego, trenerem i jednocześnie za-

wodnikiem. Od 14 lat uprawiam Brazy-

lijskie jiu-jitsu.( BJJ) Jest to brazylijski 

sport walki będący mieszanką ju-jitsu, 

sambo rosyjskiego, zapasów i judo, błęd-

nie kojarzony z japońskim wzorcem. 

Dotyczy on walki z jednym przeciw-

nikiem. Polega na doprowadzeniu go 

do parteru, unieruchomieniu przy jed-

noczesnym obezwładnieniu. BJJ opiera 

się na chwytach. Nie zadaje się uderzeń 

rękoma ani kopnięć. Cały czas jest dosto-

sowywane  do realiów dzisiejszych, stąd 

korzysta z jego technik wojsko i policja. 

W BJJ obowiązuje podział na biały, nie-

bieski, purpurowy, brązowy i czarny pas. 

Niektóre szkoły umieszczają na pasach 

pomocniczy podział w postaci belek. Po-

pularność sport ten zyskał przez pierw-

sze walki MMA (mieszanych sztuk walki). 

Tak zwane bicie się w klatkach.

– W klatkach?

– Tak, ludzie myślą nafaszerowani przez 

fi lmy, że wchodzą dwa typy i będą się 

bić na śmierć i życie. Klatki pod prądem 

i temu podobne, śmiechu warte gadżety. 

Nie ma nic bardziej mylnego, to jest cięż-

ki sport. Muszą być zachowane pewne 

zasady po to, żeby było bezpieczniej dla 

zawodników. W trakcie walk bardzo ła-

two jest wylecieć z ringu i ulec kontuzji, 

stad te klatki (śmiech).

Pierwsze walki MMA wygrali zawodni-

cy BJJ, dlatego zwrócono uwagę na ten 

właśnie sport Stopniowo coraz więcej 

osób zaczęło ćwiczyć tą sztukę walki. 

Najlepsi na świecie są jak na razie Brazy-

lijczycy, tak jak w biegach Kenijczycy czy 

Jamajczycy.. To jest ich sport narodowy.

– Kto może uprawiać BJJ?

– Jest to świetna forma aktywności fi -

zycznej w każdym wieku, począwszy od 

dzieci, a skończywszy na ludziach w wie-

ku podeszłym, czego przykładem jest 

nieżyjący już Helio Gracie, który trenował 

aż do wieku 93 lat.

BJJ wyrabia wrażliwość rywalizacji 

i rozwoju. Każdy ma swój sposób dojścia 

do pewnych umiejętności, my dołączamy 

możliwość startu w zawodach. Odbywa-

ją się one w różnej kategorii wiekowej, 

wagowej w zależności od predyspozycji 

i koloru pasa zawodnika.

– Ty posiadasz czarny pas?

– Tak, oznacza on najwyższy stopień 

wtajemniczenia BJJ. 

– Czy z czymś to się łączy?

– Z odpowiedzialnością, propagowa-

niem tego sportu, formowaniem mło-

dych osób, zachęcaniem do sportu. Oso-

biście uważam, że każda osoba powinna 

uprawiać jakąś aktywność fi zyczną i wca-

le nie musi to być BJJ.

– Jaki był Twój pierwszy sukces?

– Startowałem w wielu turniejach, ale 

takie znaczące osiągnięcie to już 2004 r. 

i drugie miejsce w kategorii senior na Pu-

charze Polski, miałem 16 lat. Występowa-

łem wtedy w barwach nieistniejącego już 

klubu Strefa Walki z Poznania.

– A największy sukces?

– Najbardziej prestiżowy był dla mnie 

PIERWSZY POLAK NA COPA PODIO

Cudze chwalicie, a swego nie znacie...
Rozmowa z Maksymilianem Wiśniewskim, mieszkańcem Mosiny, wielokrotnym mistrzem Europy, mistrzem Polski 

w Brazylijskim Jiu-Jitsu, brązowym medalistą z Lizbony.                                                                                         Rozmawia Dorota Lisiak

udział w Copa Podio, elitarny turniej or-

ganizowany w Brazylii, w Rio de Janeiro, 

szeroko transmitowany przez tamtejsze 

media, gdzie zostałem zaproszony jako 

nieliczny z Europejczyków. W 2015 r. by-

łem tam jedynym zawodnikiem z Europy. 

Pierwszy Polak na Copa Podio (śmiech).

– Twoja droga do Copa Podio?

– Zostałem wybrany drogą elimina-

cji, szukano zawodnika, który spełniałby 

oczekiwania, odznaczałby się sukcesami 

i tytułami na określonym poziomie. Je-

stem zarejestrowany w Federacji Lizboń-

skiej, gdzie fi guruje moje portfolio. Szukali 

po różnych krajach i trafi li do mnie. 

– A czy ktoś kiedykolwiek o tym na-

pisał, opowiedział, pokazał w polskich 

mediach?

– ...Nie.
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– Czy otrzymałeś jakiekolwiek 

wsparcie z Gminy?

– Tak. Chciałbym, korzystając z okazji 

podziękować za zeszłoroczną nagrodę 

od pana Burmistrza, samorządu Gmi-

ny Mosina, jaką dostałem za działalność 

sportową oraz reprezentowanie kraju 

poza granicami. Było to dla mnie duże 

wyróżnienie, którego się zupełnie nie 

spodziewałem. W tym roku również bę-

dziemy w ramach stowarzyszenia reali-

zowali projekt dla dzieci i młodzieży, na 

który Gmina dołożyła kilka złotych, za co 

także dziękujemy.

– W ostatnim czasie zdobyłeś kolejne 

wielkie trofeum…

– Jako jedyny Polak i nieliczny z Euro-

pejczyków zdobyłem brązowy medal 

na styczniowych Mistrzostwach Europy 

w Lizbonie. Były to otwarte mistrzostwa, 

czyli każdy mógł startować. 

Oczywiście wygrali Brazylijczycy. Ktoś 

zapyta, co to za mistrzostwa Europy sko-

ro wygrali Brazylijczycy. No tak, ale gdyby 

nie trzon brazylijski byłbym sam w kate-

gorii.

– Przypuszczam, że większa część 

czytelników GMP nie mogła niestety 

śledzić bezpośredniej transmisji z za-

wodów, dlatego pozwól, że zapytam 

jak wyglądały końcowe zmagania?

– Pierwszą walkę odbyłem z Polakiem 

Piotrem Wojtkowskim, potem z Brazy-

lijczykami Igorem  Arujelo i Jacksonem 

Souza (Mistrz Świata i Europy, medalista 

Worlds, European, Pan American i World 

Pro.) Trzecią walkę o wejście do fi nału nie-

stety przegrałem na punkty.  Mierzyłem 

się z Souzom, który w fi nale zdobył złoty 

medal. Na podium stanąłem obok wspo-

mnianego Souzy i  Felipe Bueno, jednego 

z najszybciej rozwijających się czarnych 

pasów świata, trzykrotnego mistrza świa-

ta, i dwukrotnego Copa Podio.

– W jaki sposób i jak długo przygoto-

wywałeś fi zycznie organizm do zawo-

dów?

– Do samego turnieju szykowałem się 

ok. 10 tygodni, ćwicząc dwa razy dzien-

nie od 4- 6 godzin: pobudka o 7 rano, da-

lej ćwiczenia techniczno - siłowo- wytrzy-

małościowe, a wieczorem sekcja i trening 

z chłopakami.

– Zdradź plany przyszłych startów.

– Pod koniec lutego chcę wystartować 

w Nicei, w eliminacjach do Mistrzostw 

Świata planowanych w Abu Dhabi oraz 

w Londynie 19 marca w ramach Grand 

Slam. 

Wymienione zawody organizowane są 

przez... szejka Mohammada Bin Zayed 

Al Nahyana. Jest on wielkim zwolenni-

kiem BJJ stąd wsparcie i sponsoring z jego 

strony poprzez . organizację znaczących 

turniejów i mistrzostw. Emiraty Arabskie 

nie mają żadnej historii sportu stąd zain-

teresowanie BJJ. Brazylijskiego JJ uczą tu 

już dzieci od najmłodszych lat w szkołach.

Zawodów jest pełno, ale to wszystko 

kosztuje. Nie jestem w stanie udźwignąć 

tego sam fi nansowo. Praca zawodowa, do 

tego klub to trudne, nawet czasowo.

Brazylijczycy, z którymi rywalizowałem 

mają o tyle lepiej, że skupiają się tylko na 

ćwiczeniach. Gdybym miał szansę na po-

dobne warunki z pewnością osiągnąłbym 

dużo więcej. Byłoby dobrze znaleźć spon-

sorów...

– Dlaczego Invictus?

– Bo, niezwyciężony. Po Strefi e Walki 

z Poznania założyliśmy w sześciu najbar-

dziej aktywnych zawodników klub. Do tej 

pory działający w Poznaniu. W 2015 r. po-

wstał w Mosiński INVICTUS BJJ

Od wielu lat zastanawiałem się nad 

tym, jak zainteresować tym sportem mło-

dzież z różnych środowisk. Chciałem tra-

fi ć do tej, która chronicznie się nudzi, nie 

ma pomysłu na wolny czas, czy w ogóle 

uważa, że wszystko jest bez sensu, „do 

bani”, również do tej trudnej i takiej z pro-

blemami. BJJ uczy pokonywania siebie, 

dyscypliny, samozaparcia. Oznacza wysi-

łek, ale również daje zadowolenie. 

– Ilu was jest i jak działacie?

– Jest nas 30 członków w Mosinie i Po

(dokończenie na str. 28)
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znaniu, spotykamy się 6 razy w tygodniu, 

czyli trzy razy w Mosinie i trzy w Poznaniu. 

Kategorie wiekowe są od 10 lat, a niebawem 

młodsze grupy, głównie chłopcy, choć jak 

wcześniej wspominałem jest to sport dla 

wszystkich i każda chętna osoba jest mile 

widziana. Mamy także swoje fi lie w Środzie 

Wlkp., Lesznie, Wrocławiu, Poznaniu, Gosty-

niu. Ja nadaję im pasy, sprawdzam ich kwa-

lifi kacje i przeprowadzam egzaminacyjne 

treningi. Planujemy również zrzeszyć się 

w JJ tradycyjnym po to, by pozyskać stypen-

dia dla wybijających się zawodników.

– Jakie zasady obowiązują w klubie?

– Propagujemy sport i zdrową rywaliza-

cję, wyciągamy ludzi z nałogów. Jestem w 

kontakcie z rodzicami i pilnuję żeby chłop-

cy nie nadużywali swoich umiejętności 

na rówieśnikach. Większość chłopaków, 

którzy trenują zaczynają mieć lepsze wy-

niki w nauce. Mamy swoje twarde zasady, 

czyli szacunek do kolegów i zawodników, 

koleżeństwo, brak nałogów, zakaz palenia 

papierosów, picia alkoholu, używek, zdro-

wy tryb życia. Dużo pomaga nam dietetyk 

Filip Kowalski. Fantastyczny człowiek, moż-

na powiedzieć, że mój wychowanek (10 lat 

wspólnych treningów), obecnie trener per-

sonalny od przygotowania motorycznego 

tenisistów w puszczykowskiej Sportotece.

– Będą startować?

– Oczywiście, już w lutym planujemy, że 

20 chłopaków weźmie udział w olbrzymiej 

imprezie organizowanej w Luboniu. Będą 

to VI Mistrzostwach Polski w zawodach No 

Gi Jiu-jitsu, czyli submission  fi ghting bez 

kimona. Formuła ta została stworzona, 

aby umożliwić zawodnikom różnych sty-

lów opartych na chwytach rywalizację na 

prostych i jednoznacznych zasadach.

– Co według Ciebie deprymuje mło-

dzież i dzieci?

– Uważam, że są to przede wszystkim 

środowisko, nadmiar czasu, telewizja 

– media.

Pamiętam jak przychodziłem ze szkoły, 

biegłem na trening i wracając do domu 

już byłem na tyle zmęczony, że nie mia-

łem sił nigdzie wychodzić. Może to 

śmieszne, bo z nudów odrabiałem lekcje. 

Nie należałem do prymusów, ale nie mar-

nowałem czasu.

– Uważasz, że Invictus może być pa-

naceum na wymienione przez Ciebie 

problemy młodych?

– Na pewno nie do końca, każdy ma 

wolny wybór i sam decyduje, która drogą 

chce pójść. 

Nasza propozycja jest tylko jednym ze 

sposobów na osiągnięcie celu.

To od młodego człowieka zależy, ile 

chce być wart i czy spróbuje coś zmienić 

we własnym życiu. Moje motto życiowe 

brzmi: Nigdy się nie zatrzymywać. Tego 

życzę wszystkim bez wyjątku. Zapraszam 

i zachęcam. Znajdziecie nas na profi lu 

Facebookowym i stronie internetowej. 

www.invictusbjj.pl.

Redakcja składa serdeczne gratula-

cje Maksymilianowi Wiśniewskiemu, za 

wielkie osiągnięcia, skromność, odwagę 

i pracowitość. Dziękujemy również za 

troskę i mądre podejście do młodzieży, 

za pomoc i opiekę. Życzymy sukcesów i 

dalszego rozwoju, dla nas Maksymilian 

jest wzorem młodego człowieka, który 

troszczy się o innych, dąży do celu, na 

którego można liczyć.

W tym roku dzieci i młodzież z naszej 

gminy mogła uczestniczyć w sze-

regu zajęć przygotowanych specjalnie na 

ferie. Zorganizowane zostały wyjazdy na 

Termy Maltańskie do Poznania, na kręgle do 

MK Bowling, na Lodowisko „Chwiałka”, do 

Kinepolis oraz na basen OAZA w Kórniku. 

Oprócz zajęć wyjazdowych były zajęcia na 

hali sportowej: turniej piłki nożnej, animacje 

sportowe dla dzieci, zajęcia z tenisa stoło-

wego, ZUMBA Kids dla dzieci, a dla klas IV-VI 

oraz gimnazjalistów odbyły się zajęcia z piłki 

ręcznej. W programie znalazły się również 

zajęcia z piłki nożnej, siatkowej, koszykowej 

oraz sztuki walki: Karte Shotokan, Capoeira 

oraz Brazylijskie Jujitsu.

W Gimnazjum w Pecnej zorganizowany 

został turniej w unihokeja dla szkół gimna-

zjalnych. 

W wyjazdach oraz zajęciach wzięło udział 

w sumie ok. 450 dzieci oraz młodzieży z tere-

nu naszej gminy. Zostały one zorganizowane 

przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie 

przy współpracy z: UKS Mosińska Jedynka, 

UKS Orlik, K.S. 1920 Mosina, Akademia Spor-

tu Mosina, MUKS Dynamic Akademia Karate, 

Stowarzyszeniem Invictus Bjj Mosina,  Zum-

ba z Leną Kasperską oraz Koszykówka z Se-

bastianem Sobeckim.                                   (osir)

(dokończenie ze str. 27)

Aktywne

Ferie 2016

Firma rodzinna TAB (20 lat na rynku)

� malowanie
   � tapetowanie
      � fototapety
         � techniki dekoracyjne
            � wykończenia
               � remonty
                  � adaptacje wnętrz
                     � łazienki
                        � płytki

Tadeusz Wawrzyniak
Radzewice ul. Długa 40

� 697 144 771, 607 192 862
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Droga Redakcjo,

Chciałbym zainteresować Państwa sprawą, którą już kiedyś opisy-

wałem na stronach innych portali związanych z Puszczykowem, tym 

niemniej skutki ówczesnych zaniechań władz Puszczykowa są dopiero 

teraz widoczne.

W dniu 22 kwietnia 2014 r. Rada Miasta Puszczykowa podjęła 

uchwałę nr 296/14/VI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednej wybra-

nej działki o nr 417/38, położonej w Puszczykowie przy ulicy Moreno-

wej. Powyższy plan został uchwalony na ostatnim posiedzeniu Rady 

Miasta w poprzedniej kadencji w dniu 21 października 2014 r. uchwałą 

nr 327/14/VI. Dziwić może po pierwsze chęć zmiany planu wyłącznie 

dla jednej działki (jeżeli spojrzymy na inne uchwały podejmowane 

w Puszczykowie to dotyczą one z reguły większych obszarów), jak 

i tempo prac nad zmianą planu. Zmiana planu w ciągu 6 miesięcy i de-

terminacja, żeby zmienić plan na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta 

w danej kadencji z pewnością nie może być przypadkowa. Wyjaśnie-

niem tej determinacji mogą być wypowiedzi Burmistrza w trakcie prac 

nad planem. Na pytania ze strony radnych o to:

1. Czy jest powszechne ustalanie planu dla jednej działki?

2. Kto będzie fi nansował koszty sporządzenia planu?

Burmistrz Miasta Puszczykowa stwierdził, że „jedynymi kosztami 

dla Miasta będzie koszt korespondencji oraz ewentualnie ogłoszenia 

w prasie. Natomiast opłacenie projektanta (6-10 tys. zł) pokryje wnio-

skodawca na podstawie ustnej obietnicy, w postaci darowizny dla 

Urzędu Miasta.”

Co więcej, o pewności ostatecznego pozytywnego rozstrzy-

gnięcia zmiany planu może świadczyć fakt, iż już w dniu 23 lip-

ca 2014 r. powyższa działka (o numerze księgi wieczystej 

PO2P/00255165/7) została sprzedana kolejnemu inwestorowi. 

Żaden racjonalny inwestor nie kupowałby działki, dla której do-

tychczasowe zapisy planu wykluczałyby możliwość zabudowy.

Należy zwrócić uwagę, iż rejon ulicy Morenowej leży w obszarze 

uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zmienionego odpowiednio uchwałą nr 191/2001/III z dnia 19 marca 

2001 r. oraz wcześniej uchwałą nr 238/98/II z dnia 11 maja 1998 r (da-

lej: „PZP”). PZP stanowi kompletny akt prawa miejscowego, uwzględ-

niający możliwość lokalizacji budynków z zachowaniem praw oraz 

warunków ochrony nie tylko mieszkańców sąsiadującego terenu, ale 

także realizacji idei miasta-ogrodu, która przyświecała twórcom zało-

żeń PZP. Fundamentalną zasadą wyrażoną w PZP służącą zachowaniu 

willowego charakteru obszaru Starego Puszczykowa jest minimalna 

wielkość działki przeznaczonej pod zabudowę wynosząca 1.200 m2.

Ustalone w PZP warunki są dla lokalnej społeczności absolutnym 

minimum ochrony ich praw oraz warunków zachowania willowego 

charakteru obszaru Starego Puszczykowa.

Wniosek o wywołanie planu zagospodarowania przestrzenne-

go na terenie objętym istniejącym planem dotyczy powierzchni 

zaledwie jednej działki, co świadczy o jednostkowości działań 

podjętych przez Miasto Puszczykowo. 

Jednocześnie Miasto Puszczykowo zdawało się nie dostrzegać, 

iż sposób wyodrębnienia działki nr 417/38 oraz wniosek o zmianę 

planu zagospodarowania dla tej działki zmierzał de facto do obejścia 

przepisów PZP. Brak sprzeciwu ze strony Miasta i akceptacja wszelkich 

wniosków inwestorów oznacza, iż w Mieście Puszczykowo w zamian 

za obietnicę darowizny pieniężnej możliwe jest dowolne obchodzenie 

przepisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Należy zauważyć, iż działka nr 417/38 powstała w wyniku podziału 

działek, których powierzchnia pierwotnie wyniosła 2.252 m2. Pierwot-

nie na tych działkach możliwa była zabudowa wyłącznie jednego domu 

jednorodzinnego. W wyniku zastosowania luk prawnych przewidzia-

nych w ustawie o gospodarce nieruchomościami zmuszono Miasto 

Puszczykowo do wyodrębniania powyższej działki, której powierzch-

nia jest mniejsza niż 1.200 m2, co jest wprost sprzeczne z zapisami PZP.

Zapisy planu obowiązujące przed zmianą wykluczały zabudowę tej 

działki (działka zasadniczo przeznaczona była na drogę), co gwa-

rantowało zachowanie willowego charakteru okolicy. Tym niemniej, 

w wyniku bierności władz Puszczykowo, po pierwsze, doszło do geo-

dezyjnego wyodrębnienia działki nr 417/38 w sposób sprzeczny z za-

pisami PZP, a następnie wprowadzono zmiany do planu zagospoda-

rowania, które ostatecznie pozwolą na postawienie deweloperskich 

bliźniaków w rejonie o zabudowie wyłącznie „willowej”.

Miasto Puszczykowo powinno wziąć po uwagę, iż pierwotnie na 

działkach nr 417/37 oraz 417/38 mógł istnieć tylko jeden budynek jed-

norodzinny. W konsekwencji Miasto Puszczykowo nie powinno godzić 

się na zmiany w PZP, które pozwoliłyby na postawienie na tym samym 

terenie dwóch budynków jednorodzinnych jednocześnie.

Zmiana planu stworzyła precedens swobodnego odrzucania 

każdego szerszego normatywu w konfrontacji z pojedynczym 

interesem. 

Zaprzecza to idei tworzenia miejscowych planów jako prawa chro-

niącego całą lokalną społeczność na danym terenie przed jednostko-

wą ingerencją i niekorzystnymi dla jej dobrostanu zmianami.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego został uchwalony zgodnie 

z wytycznymi studium i po odpowiednich konsultacjach. Jest akcepto-

wany społecznie, a jego zapisy w minimalny sposób chronią interesy 

mieszkańców i właścicieli nieruchomości. W planie określono warun-

ki, na jakich mogą się dokonywać wszelkie zmiany i jest to ogólnie 

zaakceptowane. Wszelkie inwestycje, remonty, modernizacje na tym 

terenie muszą spełniać takie warunki. Zmiana uzgodnionych i zaak-

ceptowanych warunków pod wpływem jednostkowej presji jest naru-

szeniem zasad współżycia społecznego.

Obecnie na popularnych stronach portali ogłoszeniowych możemy 

już znaleźć ogłoszenia o sprzedaży segmentów „bliźniaka”, który po-

wstanie na tej działce (http://otodom.pl/oferta/jedyny-taki-dom-w-

puszczykowie-ID2SHDP.html). Oczywiście deweloper, nie dostrzegając 

charakteru otoczenia realizuje inwestycją dwulokalową, czyli w prak-

tyce stawia dwa budynki. Na terenie, który pierwotnie przeznaczony 

był na wybudowanie jednego domu, ostatecznie powstaną więc trzy 

budynki. Ironią jest fakt, iż deweloper reklamuje swoją inwestycję ha-

słem „Jedyny taki w Puszczykowie”.

Z perspektywy mieszkańców Puszczykowa, nawet jedna taka 

inwestycja jest skandalem. 

Puszczykowo to nie jest miejsce do realizacji inwestycji deweloper-

skich. Należy zaznaczyć, iż w okresie, w którym został uchwalony PZP 

prawo budowlane nie pozwalało na wydzielenie dwóch lokali w przy-

padku budownictwa jednorodzinnego. Budownictwo jednorodzinne 

oznaczało domy faktycznie jednorodzinne, jednolokalowe i takie też 

były intencje twórców PZP. Dopuszczenie na rozważanych działkach 

zabudowy wielolokalowej, w tym dwulokalowej, nie pozwalałoby bo-

wiem na zachowanie willowego charakteru ulicy Morenowej. Tymcza-

sem, zgodnie z tą ideą zostały zrealizowane wszystkie budynki na ulicy 

Morenowej (na ulicy tej nie występuje zabudowa dwulokalowa).

W tym momencie pozostaje mieć nadzieję, iż pomimo obietnicy 

darowizny ze strony inwestora na rzecz Miasta Puszczykowa, władze 

Puszczykowa nie zapomną o pobraniu 30 procent renty planistycznej 

w przypadku dalszej sprzedaży działki przez inwestora. Niewątpliwe 

podstawa do pobrania renty powinna być materialna biorąc pod 

uwagę, iż działka przed zmianą planu nie miała praktycznie waloru 

inwestycyjnego.

Ponadto, być może inwestor odstąpi od sowich planów widząc brak 

zainteresowania. Przez działkę cały czas przebiega linia wysokiego 

napięcia, która nie pozostanie obojętna na zdrowie przyszłych miesz-

kańców.

Z poważaniem, Dariusz Burzyński

Skutki zaniechań władz Puszczykowa
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e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl 
www.jessa.com.pl 

W YCENY  
NIERUCHOMO�CI�

TEL. 572 642 585 

PRUDENTIAL
 Konsultant

Finansowo-Ubezpieczeniowy 
Arkadiusz Poźniak

Zabezpieczenie wspólników w spółkach

Emerytura – oszczędzanie z gwarancją 

Komfort Życia –  zabezpieczenie Rodziny, 

kredytu, własnego zdrowia

Start w Życie - dla Twojego dziecka! 

Wyliczenia
i dopasowanie oferty

podczas spotkania z Klientem

Umów się na spotkanie!

Zobacz stronę:

www.mlodzibogowie.pl

Tel. 730777532
e-mail: pozniaa@icloud.com

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

ı,,RAMPA®®
tel. 61 633 61 04

       602 554 258

       606 767 414

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

Kupując w RAMPIE sprawiasz sobie i górnikom dużo radości.

Szanuj obcego, kupuj u swojego.

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

e-mail: agrogust@gmail.com

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

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

POSZUKUJEPOSZUKUJE
POŁOŻNEJPOŁOŻNEJ

Kontakt:

przychodnia@gema.pl

Tel. 61 8 132 411

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

NOWOŚĆ! Bezpośredni wtrysk gazu

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

www.autogazwiry.pl               biuro@autogazwiry.pl

ZBIORNIKI LPG
i części instalacji gazowych

Zakład Kuśnierski
„ALSKÓR”

Sprzedaż - szycie na miarę
futer - kożuchów - kamizelek

i galanterii ze skór naturalnych

- przeróbki, naprawy futer,

kożuchów, odzieży skórkowej

Poznań - Rataje

Os. Boh. II Wojny Św. 62

Pon.-pt.: 11.00-17.00

tel. 61 887 13 22

kom. 601 880 986

Wyprzedaż do 20%
Zapraszamy

31reklama
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

HOTEL SZABLEWSKI
w Dymaczewie Nowym

PRZYJMIE do pracy:

POMOC
KUCHENNĄ

Tel. 61 8132-112
61 8191-201

SKUP AUT
do 10.000 zł

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

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

Kontakt: 510 014 302.

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

i satelitarne

� Konfi guracja sprzętu audio-video

� Montaż: NC+   Polsat cyfrowy

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

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

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

CENY PRODUCENTA!

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

zewnêtrznych
i wewnêtrznych

- fachowe doradztwo

-  monta¿
- panele pod³ogowe
- panele boazeryjne
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HOTEL SZABLEWSKI
w Dymaczewie Nowym

k./Mosiny

ZATRUDNI

KELNERA

e-mail: interrecepcja@szablewski.pl

Tel. 61 8132-112
61 8191-201

USŁUGI REMONTOWO-MURARSKIE
Wykonujemy

wszelkie remonty:
� malowanie
   � docieplanie
      � łazienki
         � płytki
            � papa terma 
               � klinkier
                  � i wiele innych

tel. 509434495

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

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

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAREK FILIPCZAK

PROWADZENIE SPRAW
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:

- GOSPODARCZYCH

- SPADKOWYCH

- RODZINNYCH /rozwody, podział majątku itp./ 

-  DOTYCZĄCYCH SŁUŻEBNOŚCI 
RUR WODOCIĄGOWYCH

PUSZCZYKOWO
UL. KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 24

TEL. 601 75 44 11 

Dr med. Aleksandra Skuratowicz
Laryngolog dziecięcy

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

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

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

tel. 61 867 69 33

USG ZATOK

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

Naprawy:
� ładowarek � koparko-ładowarek

� ładowarek teleskopowych � żurawi HDS
� pojazdów samochodowych

� mini koparek � wózków widłowych
� hakowców � inne

Usługa u Klienta
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OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

Wojciech Czeski, Dorota Lisiak.

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

Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00.

Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać 

do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

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

ZATRUDNIĘ OSOBĘ
NA STANOWISKO:

monter urządzeń chłodniczych

i klimatyzacyjnych

 Wymagania:

� zaangażowanie w wykonywaną pracę,

� precyzyjność prac montażowych,

� umiejętność współpracy w grupie,

� dyspozycyjność,

� prawo jazdy kat. B

 Zainteresowane osoby proszę o składanie CV

drogą mailową na adres: biuro@arktyka.pl

lub dostarczenie do biura:

 PHU ARKTYKA

 ul. Kolejowa 8, 62-050 Mosina, tel. 61 8132410

ę,

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

stała umowa.
Wymagane doświadczenie w zawodzie - instalacje 

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

lub e-mail: instalacjepoznan@interia.pl

JĘZYK niemiecki. Doświadczony nauczy-
ciel zachęca do nauki, zaprasza na korepe-
tycje i konwersacje. Tel. 668 225 723.

ZAKŁAD instalacyjny Wod-Kan zatrudni 
pracownika, kontakt: 603 55 03 44.

FIRMA budowlana Remix wykonuje prace 
płytkarskie; montaż spieków kwarcowych, 
prace kamieniarskie: granity, marmury. Tel. 
695 837 903, 605 651 847.

ZAPRASZAMY do nowo otwartego sklepu 
z odzieżą używaną Fajny Ciuszek w Luboniu 
na ul. Żabikowskiej 62 (obok zegarmistrza). 
Ładne ciuszki w korzystnej cenie. W środy 
NOWY TOWAR! Czynne: wt.-pt. 10-18, sob. 
10-14. Każda ostatnia niedziela miesiąca 
wielka wyprzedaż.

ZATRUDNIĘ pracownika ochrony. Praca 
w Kórniku. Osoby zainteresowane proszę 
o kontakt telefoniczny. Tel. 723-666-404.

DORADZĘ i pomogę przy usługach ban-
kowych. Założenie rachunków, pożyczki 
na oświadczenie, kredyty gotówkowe, kon-
solidacja obecnych zobowiązań oraz loko-
wanie oszczędności. Nie pobieram opłat! 
Możliwy dojazd do klienta. Proszę o kontakt 
telefoniczny lub sms z prośbą o kontakt. Po-
zdrawiam, Aleksandra tel. 519045584.

POSZUKUJEMY działek budowlanych 
w Mosinie oraz okolicy (Krosinko, Krosno, 
Stęszew, Żabno, Drużyna itp.), o powierzch-
niach od 500 m2 do 1000 m2. Jeżeli po-
siadasz działkę, która wpisuje się w nasze 
kryteria, nie czekaj dłużej! Zadzwoń, a my 
załatwimy bardzo szybką i bezpieczną 
transakcję oraz sprawimy, że opłacalnie 
sprzedasz swoją nieruchomość! Justyna 
Barska-Rozenblat, tel. 601 054 063, www.
osanieruchomosci.pl

POSZUKUJEMY osoby dyspozycyjnej 
i uczciwej do pracy w solarium. Obowiąz-
ki: obsługa klienta, dbanie o czystość 
salonu, obsługa urządzeń opalających, 
sprzedaż kosmetyków. Wymagania: ko-
munikatywność, wysoka kultura osobista, 
miła aparycja. Oferuję: stałe zatrudnienie, 
miłą atmosferę pracy. Proszę o przesyłanie 

CV wraz ze zdjęciem na e-mail: pracazna-
mi091@gmail.com.

ZATRUDNIĘ instalatora wodno-kanaliza-
cyjnego , może to być również osoba do 
przyuczenia. Dodatkowe wymagania: prawo 
jazdy kat. B , najlepiej osoba niepaląca. Szcze-
gółowe informacje pod nr tel. 503 099 188.
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BIURO
RACHUNKOWE

PRZYJMIE ZLECENIA 

 
� PEŁNA OBSŁUGA KSIĘGOWOŚCI

     � KADR

          � ZUS

               � US 

Mamy certyfi kat

Ministerstwa Finansów

� jesteśmy ubezpieczeni 
� odzyskujemy należności 
� odbieramy osobiście dokumenty 

 

62-050 Mosina 

ul. Konopnickiej 27b 

tel. 618136388 

        602638476 

lossy@lossy.pl

MECHANIKA POJAZDOWA
Wojciech Matysiak  &  Zbigniew Nowak

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

	 silników 	 zawieszeń 	 układów jezdnych i napędowych
	 układów komfortu 	 innych podzespołów pojazdu

Oferujemy także diagnostykę komputerową
   i przeglądy pogwarancyjne

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

Stałym Klientom oferujemy kompleksową opiekę techniczną nad pojazdem.

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

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

tttttyyyyyykkkkkęęę kkomputterroowwwwwąąąąą
nne

ee ee zaazz krkresu naprawy
dddallaa sszzejjej napraawwy ii kkoszttóówww

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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� wesela
  � pogrzeby
  � imprezy sportowe
  � imprezy integracyjne itp.

Wyjazdy m. in. na:

ZAPRASZAM

 

Biuro Poselskie

Św. Marcin 43, 61-806 Poznań

poniedziałek: 8.00 – 18.00, wtorek-piątek: 9.30 – 16.00

T: 537-536-194 E: biuro@bartlomiejwroblewski.pl

 

Dyżury poselskie: poniedziałek 10.00 – 16.00

(po telefonicznym uzgodnieniu terminu)


