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DOM OPIEKI

ŚWIERKOWY

ZAKĄTEK

TROSKLIWA OPIEKA, SERDECZNA ATMOSFERA
www.swierkowyzakatek.pl

PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY

Grażyna Hetman
kom. 605 078 307, tel. 61 89 38 059
Mosina, ul. Krasickiego 6
Zapewniamy długoterminową, całodobową i dzienną opieką nad osobami przewlekle
somatycznie chorymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku i samotnymi.
Miejsce to stworzone jest z myślą o szczęśliwej starości.
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 dla wolnych zawodów
 samochodowe  leasing



OFERTA WIELU BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU

POŻYCZKI POZABANKOWE
- do 55 000 zł nawet na 48 miesięcy
- na oświadczenie do 20 000 zł
- chwilówki na dowód do 3 500 zł
- HIT! DARMOWE POŻYCZKI NA 30 DNI!
- dla osób z komornikiem do 5 000 zł
OFERTA WIELU FIRM POŻYCZKOWYCH
- POZABANKOWYCH

Mosina, ul. Poznańska 46
tel. 608 063 058
Środa Wlkp., ul. Kilińskiego 7A
tel. 796 969 991

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
PROFILAKTYKA
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
LECZENIE KANAŁOWE
PROTETYKA
MediRaty
ZDJĘCIA RTG
IMPLANTY
ORTODONCJA
CHIRURGIA - NFZ
Szpital Puszczykowo
ul. Kraszewskiego 11 (I piętro, pok. 1)
62-041 Puszczykowo

Tel. 61 89 84 228

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

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

dr n. med.
Anna Modelska-Ziółkiewicz
 Choroby tarczycy
 Zaburzenia hormonalne
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Mosina, ul. Leszczyńska 64
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Fantazje już były – dziś rzetelnie o finansach
Puszczykowa, które mają się całkiem dobrze
Na łamach Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej (numer marzec/kwiecień) opublikowany
został artykuł Pana Krzysztofa J. Kamińskiego
pt. „Długi Puszczykowa, czyli fantastyka urzędowa”.
Pan Kamiński wielokrotnie wypowiadał
się, zawsze krytycznie, na łamach prasy oraz
portalu internetowego Forum Puszczykowo
na tematy związane m.in. z finansami i inwestycjami Puszczykowa. Po ostatnim artykule
o„fantastycznej” wieloletniej prognozie kwoty
długu Puszczykowa chciałbym odnieść się do
zawartych w nim tez, które nie mają potwierdzenia w faktach, a w mojej ocenie świadczą
niestety o ignorancji autora lub, co gorsze,
o manipulacji danymi w celu wprowadzenia
w błąd czytelników.
Pan Kamiński w swoim felietonie zadaje pytanie,„co dramatycznego stało się w finansach
Puszczykowa, że dług który za dwa lata miał
przestać istnieć, mimo braku większych inwestycji miejskich w ostatnich pięciu latach, nadal wynosi ponad 13,3 mln zł?”. Niestety autor
nie zwrócił się z tym pytaniem do Urzędu Miasta, na które oczywiście uzyskałby odpowiedź.
W związku z powyższym jestem zobowiązany
udzielić jej Czytelnikom Gazety MosińskoPuszczykowskiej. Otóż finanse Puszczykowa
mają się bardzo dobrze. Puszczykowo prowadzi zrównoważoną politykę finansową,
realizując jednocześnie wiele inwestycji.
W ostatnich pięciu latach, w tych, w których
zdaniem Pana Kamińskiego nie było w naszym mieście większych inwestycji, Puszczykowo przeznaczyło na wydatki majątkowe
25 mln zł. Do tego należy jeszcze doliczyć prawie 7 mln zł wydanych na odszkodowania za
grunty przejęte pod drogi. Co ważne dokonaliśmy tego bez zwiększania zadłużenia.
Warto dodać, że pomimo tego, iż nominalny dług Puszczykowa w ostatnich pięciu latach (po dynamicznym wcześniejszym wzroście w kadencji 2006-2010), utrzymuje się na
stałym poziomie, to już w stosunku do dochodów spadł z 48,35 proc. na koniec 2010 r. do
41,74 proc. na koniec 2015 r.
Pan Kamiński pisze, że Burmistrz Andrzej
Balcerek w kampanii wyborczej w 2010 r.
wskazywał, iż Miasto zostało przez poprzedniczkę zadłużone, a dług jest niebezpieczny.
Faktycznie tak było! W latach 2006-2010 dług
wzrósł o 8,7 mln zł do kwoty 13,5 mln, a roczny
wskaźnik jego spłaty w roku 2010, czyli wskaźnik w oparciu, o który wylicza się kwotę długu jaką w roku Miasto może spłacić, wyniósł
5,57 proc., co było bardzo niebezpieczne.
Utrzymanie takiego stanu w kolejnych latach
groziło brakiem zdolności Miasta do spłaty
długu. Wskaźnik ten, mający zastosowanie do
roku 2016, wynosi już 17,06 proc. A to ozna-

cza, że Puszczykowo ma obecnie trzykrotnie większą zdolność kredytową. Przy
dochodach wynoszących 30 mln zł, wskaźnik
z 2010 r. oznaczał możliwość spłaty w roku
długu w kwocie 1,7 mln zł, w 2016 r. jest to już
kwota 5,1 mln zł. Taki wzrost był możliwy dzięki wprowadzonej od 2011 r. przez Burmistrza
i Radę Miasta racjonalizacji wydatków bieżących.
Pan Kamiński rozpisuje się o nierealności
wieloletniej prognozy finansowej Miasta. Nie
będę wchodził w zbyt długą polemikę z treścią artykułu, który jednoznacznie świadczy
o braku wiedzy autora o metodyce sporządzania tej prognozy. Pana Kamińskiego pewnie i tak nie przekonam. Jednak Czytelnikom
pragnę wyjaśnić, że prognozę kwoty długu,
stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej (wpf), zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, sporządza się
na okres, na który zaciągnięto oraz planuje
się zaciągnąć zobowiązania. Oznacza to, że
dług w ostatnim roku prognozy musi wynosić 0 zł, czego autor artykułu chyba nie
rozumie. Sprawa zaciągniętych zobowiązań
jest prosta – wiadomo, na jaki okres je zaciągnięto i tak należy je wykazać w wpf. Inaczej
sprawa ma się z planowanymi do zaciągnięcia
zobowiązaniami. Praktyka jest taka, że planuje
się te zobowiązania na dany rok, ewentualnie
na daną kadencję, aby niepotrzebnie nie wydłużać prognozy długu w nieskończoność,
co byłoby zwyczajnie nielogiczne. Wyjątkiem
są sytuacje, kiedy dany samorząd planuje
w dłuższej perspektywie przedsięwzięcia,
które wymagają wskazania ich finansowania.
Rada Miasta w wpf na lata 2016-2023 przewidziała, zgodnie z projektem Burmistrza,
planowane zobowiązania na okres obecnej
kadencji, czyli do roku 2018. Radni jasno się
określili, że w tej kadencji nie zakładają
spłaty długu, a w zamian wskazali kon-

kretne inwestycje, które do 2018 r. chcą
zrealizować. Oczywiście można wydłużyć
prognozę do 20-30 lat, tak aby przynajmniej
przez ten okres Pan Kamiński nie mógł pisać
o fantastyce urzędowej. Jednak chyba nie oto
chodzi... Nikt nie ukrywał w Puszczykowie, że
w kolejnych latach prognoza długu będzie się
wydłużała o kolejne lata. Taka metodyka sporządzania wpf dotyczy wszystkich samorządów, tak więc Pan Kamiński mógłby swój
artykuł równie dobrze zatytułować Długi
polskich gmin i miast, czyli fantastyka
urzędowa. Wtedy jednak czytelnicy mogliby dojść do przekonania, że to teorie Pana
Kamińskiego są fantastyczne.
Autor obawia się również o to, że budowa
hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie
spowoduje ogromne zwiększenie długu Miasta. W swoich publikacjach na Forum Puszczykowo podaje, że skarbnik zaklina rzeczywistość poprzez wpisanie do budżetu na 2015
r. wzrost wpływów z PIT od dochodów osobistych o kilkanaście procent, a także wskazuje,
że Miasto nie otrzyma planowanej dotacji do
budowy hali, gdyż jest niemożliwe, aby w konkursie organizowanym przez Województwo
Wielkopolskie, w którym do rozdysponowania na całe województwo jest 1 mln zł, Miasto
Puszczykowo otrzymało prawie całą pulę.
Mieszkańców Puszczykowa chciałbym
uspokoić, a Pana Kamińskiego odesłać na stronę internetową Ministerstwa Finansów, gdzie
może znaleźć informacje, jaki jest planowany
przez Ministerstwo udział Miasta Puszczykowa w podatku PIT (chyba, że w ocenie Pana
Kamińskiego Minister Finansów też zaklina
rzeczywistość) oraz na stronę Województwa
Wielkopolskiego, gdzie znajdzie uchwałę
z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Wielkopolskiego
na lata 2015 - 2018, realizowanego w oparciu
o środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
W programie jest wyszczególnione Miasto
Puszczykowo z planowaną kwotą dofinansowania do budowy hali w wysokości 1,8 mln
zł. Wystarczyłaby odrobina wnikliwości,
lub zwyczajna prośba do Urzędu Miasta
o udzielenie informacji...
Pan Kamiński wielokrotnie krytykował działania burmistrza i urzędu np. w kwestii przeniesienia Biblioteki na Rynek, wydzierżawienie przez Miasto terenu pod budowę obecnej
Sportoteki, a teraz krytykuje budowę hali widowiskowo-sportowej. Czy krytykowane inwestycje faktycznie nie były naszemu miastu
potrzebne? Ocenę pozostawię Mieszkańcom.
Piotr Łoździn
skarbnik Miasta Puszczykowa
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Polityka sukcesów (propagandy)
O

dnosząc się do polemiki pana skarbnika Łoździna, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że rzeczywiście mam krytyczny
osąd działań rządzącej Puszczykowem ekipy, w tym skarbnika. To,
co rządzący widzą jako sukces, moim zdaniem jest na ogół jedynie
sukcesem ich propagandy. Nawet ta polemika ma na celu pokazanie sukcesów tam, gdzie w rzeczywistości ich nie ma. Pan skarbnik
Łoździn poruszył w swojej polemice wiele wątków, tutaj odniosę
się do trzech moim zdaniem najważniejszych.
Skarbnik wskazując moje krytyczne patrzenie na działania
obecnej władzy, chwali się, że w ostatnich 5 latach na inwestycje wydano 25 milionów złotych. Brzmi dobrze, ale nie wspomina, że krytykowana przez obecnie rządzących poprzedniczka burmistrz M. Tabędzka, w ciągu lat 4 wydała na inwestycje
36 milionów złotych. Ale zamiast licytować się na ilość wydanych
pieniędzy, lepiej przedstawić efekty ich wydania, bo nie sztuką wydać dużo, ważne, aby wydać mądrze. Nie chciałbym uchodzić za
adwokata poprzedniej burmistrz, bo do wielu jej działań miałem
krytyczny stosunek. Jeśli porównamy jej dokonania: wykonanie
ok. 10 kilometrów ulic, w tym najdłuższych: Poznańskiej, Czarnieckiego i częściowo Gołębiej, że w szkole nr 2 wybudowała nową salę
sportową i nowe sale lekcyjne, wybudowała boiska na Niwce, że dokonała kapitalnego remontu„starej szkoły”, w której powstał znakomicie funkcjonujący CAK, który obecna ekipa prawie „uśmierciła”,
że powstały mieszkania komunalne na ul. Przecznica, że wykonała
remont budynku urzędu i miała udział w renowacji dworca Puszczykówko, że zakupiła Zakole itd. I porównamy to z efektami działań burmistrza Balcerka i pana Łoździna w ciągu 5 lat ich rządów,
to niestety obecnie rządzący na tym tle wypadają blado. Gdyby
skarbnik Łoździn oceniał działania burmistrza Balcerka i swoje z
punktu widzenia mieszkańca Puszczykowa, a nie gminy Dopiewo,
w której mieszka, może widzielibyśmy to tak samo?
Dalej pan Łoździn zarzucając mi ignorancję dziwi się, że krytykuję sposób przygotowywania przez niego Wieloletniej Prognozy
Finansowej (wpf). Pisząc w kilku słowach: jego zdaniem, prognozując kwotę długu, tak naprawdę nie ważne, co w niej się wpisze,
ważne aby na końcu wyszło zero. Skarbnik pisze, że nie ma sensu rozpisywać WPF na wiele lat, no chyba tylko, aby Kamiński się
nie czepiał. Przecieram oczy ze zdumienia. Otóż chciałbym pana
skarbnika poinformować, choć powinien o tym wiedzieć, że „nia

prognoza finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego”. „Ustawodawca nakazuje, aby wieloletnia prognoza finansowa była realistyczna.” To dwa cytaty pochodzące z Leksykonu Budżetowego
na oficjalnej stronie sejmowej. Więc WPF, która jest każdego roku
uchwalana wraz z budżetem, nie może być tylko zbiorem nieprzystających do rzeczywistości liczb, w taki sposób, aby na końcu wynik był „zerowy”. Jeśli tak by było, to WPF nie miałby nic wspólnego z realizmem, nakazanym przez ustawodawcę. Niestety, WPF
wykonywane przez skarbnika są nierealistyczne, co sam skarbnik
przyznaje i to właśnie krytykuję. Pana Łoździna nie chcę posądzać
o ignorancję, ale chciałbym poinformować, że są gminy (np. Swarzędz), których WPF obejmuje 20 lat „do przodu” . I robią przecież
to nie po to, aby Kamiński nie pisał o fantastyce urzędowej, jak pisze pan Łoździn, ale aby wykazać realizm założeń! Niechcący pan
skarbnik chyba zdradził się, że WPF to element propagandy sukcesu. Przecież każdego roku kiedy założenia jej są publikowane, pan
Łoździn nie mówi mieszkańcom, że to prognozy, w które on sam
nie wierzy, nie informuje, że stosunkowo bliska perspektywa spłaty
długów miasta to zwykły pic. Nasuwa się pytanie: czy pan skarbnik
inne uchwały przygotowuje w podobny sposób?
Właściwie na tym możnaby zakończyć polemikę ze skarbnikiem
Puszczykowa. Ale odniosę się do jednego jeszcze zarzutu: mojego
krytycznego podejścia do budowy hali sportowo-widowiskowej.
Mój negatywny stosunek do tej inwestycji nie wynika z tego, że
nie bo nie, albo że mieszkańcy nie będą z niej zadowoleni. Wynika
on właśnie z realistycznych możliwości finansowych Puszczykowa. Wiele inwestycji można wykonać, aby przypochlebić się wyborcom. Ale uprawianie odpowiedzialnej polityki polega na tym,
że czasami odważnie należy powiedzieć: „nie stać nas”! Dalej stoję
na stanowisku, że nie ma i nie będzie w budżecie naszego miasta
środków na tę inwestycję i skończy się ona powiększeniem długu,
albo całkowitą rezygnacją z budowy nowych ulic, a to powinien
być priorytet. Nie wiem skąd pan skarbnik bierze optymistyczne
prognozy ministra finansów. Wiem natomiast, że minister jest w
Warszawie, a ja w Puszczykowie i wystarczy analiza dochodów tu
na miejscu, aby stwierdzić, nierealność przyjętych przez skarbnika
Łoździna założeń. Wkrótce przekonamy się, kto miał rację.
Krzysztof J.Kamiński

Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznany
W tym roku, na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu
20 maja 2016 r. medal otrzymają:
Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka, która obchodzi w tym roku 70-lecie swojego istnienia. Orkiestra uświetnia
wszystkie uroczystości patriotyczne, koncertuje w Polsce i za
granicą. Orkiestrę prowadzili tylko trzej dyrygenci: Antoni Jerzak, Marek Kordowski i obecnie Maciej Kubacki.
Marian Szczepaniak – trener i działacz sportowy – długoletni zawodnik MKS Mosina, założyciel i wieloletni kierownik
sekcji żeńskiej i męskiej piłki siatkowej. Prowadził mosińskie
drużyny piłki siatkowej, które osiągały znaczące sukcesy sportowe.
Dorota i Jacek Strzeleccy – plastycy i animatorzy kultury.
Dorota Strzelecka - inicjatorka powołania Klubu Kolekcjonerów-Hobbystów, grafik w pierwszej lokalnej gazecie „Ziemia
Mosińska”, inicjatorka powstania klubu młodzieżowego „Wo-

odstock-blues,jazz, rock”, projektant mundurów i sztandaru
Mosińsko-Puszczykowskiego Bractwa Kurkowego, inicjatorka
powstania wraz z mężem Jackiem Strzeleckim Galerii Miejskiej, a ostatnio Salonu Poetyckiego.
Pośmiertnie śp. Antoni Nadolny – muzyk i wychowawca
młodzieży, absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu,
kurier AK. Powołał do życia 40 - osobowy Dziecięcy Zespół
Muzyczny, który był ozdobą wszelkich uroczystości na terenie
naszego miasta.
Jacek Strzelecki – profesor zwyczajny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach malarskich zbiorowych i indywidualnych. Jego dzieła
malarstwa monumentalnego znajdują się w wielu kościołach,
w tym w kościele p.w. św. Mikołaja w Mosinie. Wraz z żoną Dorotą i prof. Bogdanem Wegnerem był inicjatorem powstania
Galerii Miejskiej w Mosinie, która działa już 23 lata, stanowiąc
prestiżowe miejsce działań artystycznych.
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Puszczykowo – kontrowersje wokół
sprzedaży bloku mieszkalnego przy szpitalu
W ostatnim czasie media poznańskie, w tym nasza gazeta sporo uwagi
poświęciły sprawie sprzedaży bloku (dawnego hotelu dla pielęgniarek) przy
szpitalu w Puszczykowie. Ponieważ wypowiedziało się na ten temat wiele
osób i instytucji, pojawiły się komentarze – przedstawiam chronologicznie
informacje, które dotarły do Redakcji.
Elżbieta Bylczyńska
5 kwietnia 2016
z Forum Puszczykowo:
Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie,
sprzedano
dziesięciopiętrowy
blok
mieszkalny przy szpitalu na ul.
Kraszewskiego (na zdjęciu). Podpisano
już umowę przedwstępną, a ostatecznie
transakcja ma być sfinalizowana
w połowie kwietnia. Podpisanie umowy
odbyło się bez rozgłosu, bo choć miało
miejsce już jakiś czas temu, nie wiedział
o niej nawet radny powiatowy Filip
Żelazny zajmujący się sprawami szpitala
(pośrednio blok ten był do tej pory
własnością Powiatu Poznańskiego).
Przypomnijmy, że budynek od kilku lat
jest własnością i zarządzany jest przez jedną
ze spółek zależnych puszczykowskiego
szpitala. Mieszkańcy budynku, którzy
od lat żyją w wielkiej niepewności, gdyż
umowy najmu były podpisywane z nimi
tylko na rok, chyba nadal nie zaznają
spokoju, dopóki nie wyjaśni się ostatecznie,
jakie plany będzie miał nowy właściciel.
Budynek wymaga kapitalnego remontu,
stąd niepewność jeszcze większa.
Sprzedaż budynku to również
potencjalne
kłopoty
dla
miasta
Puszczykowa. Miasto nie posiada lokali
socjalnych i wynajmowało w budynku
pomieszczenia dla kilkunastu rodzin.
5 kwietnia drogą elektroniczną zadałam pytania:
– Czy blok przyszpitalny jest w trakcie
sprzedaży? Czy została zawarta umowa
przedwstępna? Jaki los czeka mieszkańców?
Na te pytania Piotr Reiter, wiceprezes
Zarządu Szpitala w Puszczykowie, prezes
PREI Puszczykowo Real Estate Investment
sp. z o.o., w dniu 8 kwietnia br. odpowiedział:
1. Blok mieszkaniowy jest w trakcie
sprzedaży od września 2014 roku,
kiedy zarząd spółki zwrócił się do

dzony etapowo. Mieszkańcy muszą
liczyć się z utrudnieniami wynikającymi z prowadzonych prac. Zawarte
wcześniej umowy najmu lokali zachowują ważność po ewentualnej
zmianie właściciela nieruchomości.

lokatorów z propozycją wykupu zajmowanych lokali. Aby ułatwić nabycie lokalu zarząd spółki wynegocjował specjalne warunki kredytowe dla
mieszkańców, w bankach obsługujących spółkę oraz specjalną ofertę obsługi notarialnej. W związku z małym
zainteresowaniem tą inicjatywą zde-

11 kwietnia otrzymałam pismo od
Starosty:

cydowano o sprzedaży nieruchomości w całości.

Warto przypomnieć, że mieszkańcy
bloku przy ul. Kraszewskiego 6 w Puszczykowie wiedzieli o zamiarze jego
sprzedaży od 1 września 2014 r., kiedy
to właściciel bloku, czyli spółka Puszczykowo Real Estate Investment sp. z o.o zaproponowała im wykup poszczególnych
lokali mieszkalnych.
Jednocześnie spółka zadeklarowała
mieszkańcom chęć pomocy przy sprzedaży, m.in. usługi notariusza w preferencyjnych cenach oraz możliwość uzyskania kredytu na korzystnych warunkach
w dwóch bankach.
W związku z tym, że większość mieszkańców nie wyraziła zainteresowania
wykupem lokali (chętne były jedynie

2. Wynikiem działań prowadzonych od
prawie półtora roku, czyli od stycznia
2015 roku, zmierzających do zbycia
nieruchomości, było podpisanie warunkowej umowy przedwstępnej.
Umowa przewiduje nabycie nieruchomości po spełnieniu określonych
warunków formalnych, których na
chwilę obecną sprzedający jeszcze
nie spełnił.
3. Znanym zarządowi PREI celem zainteresowania potencjalnego inwestora jest wynajem i sprzedaż mieszkań,
po przeprowadzeniu remontu budynku. Remont może być prowa-

Oświadczenie Starosty Poznańskiego w związku z pojawiającymi się pytaniami mediów, dotyczącymi sprawy
sprzedaży bloku mieszkalnego przy
ul. Kraszewskiego 6 w Puszczykowie:

(dokończenie na str. 6 i 7)
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(dokończenie ze str. 5)
24 osoby) spółka pisemnie poinformowała ich o decyzji sprzedaży bloku w
całości. Decyzja ta podyktowana jest
faktem, iż nieruchomość wymaga natychmiastowych znacznych nakładów
finansowych, które w przypadku odstąpienia od transakcji, spółka musiałaby
ponieść z własnych środków, a tych nie
posiada.
Po prawie dwuletnich działaniach
spółki, kiedy przychodzi czas na finalizację transakcji sprzedaży nieruchomości,
znajdują się osoby, które, celowo pomijając znane im fakty, próbują wprowadzić
niepokój wśród mieszkańców i wykorzystać całą sprawę do rozgrywek politycznych.
To tym bardziej bulwersujące, że kwota
pozyskana ze sprzedaży nieruchomości,
będącej w tej chwili jedynie obciążeniem
dla szpitala, ma zostać w całości przeznaczona na dalsze niezbędne inwestycje
szpitalne.
W dniu 12 kwietnia przyszedł do
mnie e-mail od prezesa PREI, Piotra Reitera, zatytułowany „Protest do wywiadu z Panem Żelaznym”. (Wywiad ten
pt. „Łatwiej jest zjeść tort po kawałku”
ukazał się w naszej gazecie 24 marca
2016r., a na stronie internetowej gazety 2 kwietnia.)
Elżbieta Bylczyńska,
Redaktor Naczelna
Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej
Szanowna Pani!
Nie zgadzam się z nieprawdziwymi
informacjami zawartymi w wywiadzie
z Panem Filipem Żelaznym, w wydaniu
Gazety 15 marca/15 kwietnia.
Tezy zawarte w tekście, a dotyczące
powodów, metod i przyczyn pozyskania
środków ze sprzedaży nieruchomości
wydzielonych z majątku Szpitala w Puszczykowie SA dalekie są od rzeczywistości.
Czytelnicy Gazety, będący jednocześnie mieszkańcami obu gmin wskazanych w nazwie Gazety zostali wprowadzeni w błąd w zakresie działań Rady
Powiatu, powodów budowy bloku operacyjnego, źródeł finansowania tej inwestycji oraz powodów sprzedaży budynku
mieszkalnego.
Zarówno Prezes Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego jak
i ja, jako Prezes Puszczykowo Real Estate Investment sp. z o.o. jesteśmy gotowi

udzielić niezbędnych informacji prezentujących rzeczywisty obraz sytuacji.
Również 12 kwietnia z Biura Poselskiego B. Wróblewskiego otrzymałam
relację z konferencji prasowej poświęconej temu tematowi:
KONFERENCJA PRASOWA
– Uczestnicy: Bartłomiej Wróblewski –
poseł na Sejm RP, Filip Żelazny – przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie
Powiatu Poznańskiego,
Sprzedaż bloku mieszkalnego w Puszczykowie – co z mieszkańcami i sprzedawanym majątkiem Powiatu Poznańskiego?
Pomimo wcześniejszych informacji
o wstrzymaniu sprzedaży bloku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie (około 100 mieszkań), będącej
formalnie własnością spółki Puszczykowo Real Estate Investment sp. z o.o. (spółki córki Szpitala w Puszczykowie), tuż

przed Wielkanocą doszło do zawarcia
umowy przedwstępnej sprzedaży całej
nieruchomości, z prawdopodobnym terminem zawarcia umowy ostatecznej na
dzień 15 kwietnia br.
Wniosek o zwołanie posiedzenia komisji finansów jeszcze przed 15 kwietnia br. złożyli radni Filip Żelazny oraz
Marian Markiewicz. Celem posiedzenia
komisji miało być uzyskanie informacji
na temat transakcji, jej warunków, dalszego przeznaczenia nieruchomości
oraz planów związanych z mieszkańcami. Przewodniczący komisji Leszek
Przybylski (PO) odmówił zwołania posiedzenia, również przewodniczący
Rady Powiatu Piotr Burdejewicz nie
wsparł inicjatywy radnych. Problem
związany ze sprzedażą istotnego składnika majątku Powiatu dotyczy braku
informacji ze strony władz spółki, ale
przede wszystkim władz Powiatu – właściciela i to w dwóch aspektach:


ludzkim tj. przyszłości samych mieszkańców, aktualnie zamieszkujących
w bloku,

informacje


rzeczowym tj. warunków sprzedaży,
planu wobec zagospodarowania całej
nieruchomości, ewentualnego przeznaczenia środków uzyskanych ze
sprzedaży itp.

Swoje obawy o przyszłość wyrażają
mieszkańcy bloku przy ul Kraszewskiego,
którzy skierowali do przewodniczącego
Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Poznańskiego pismo w tej sprawie w dniu
30.03.2016r. Nie można zaakceptować
milczenia w tej sprawie przez zarząd Powiatu a przede wszystkim starostę Jana
Grabkowskiego. Nie można również zaakceptować zdziwienia, które wyraża
przewodniczący komisji finansów Leszek
Przybylski, że sygnatariusze listu tj. mieszkańcy, podejmują działania tak późno
w sytuacji, gdy prace nad finalizacją
transakcji trwają prawie dwa lata. Mieszkańcy mają prawo mieć pełną wiedzę co
do przyszłości bloku i ich tam zamieszkiwania. Podobnie nie do zaakceptowa-
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nia jest argumentacja, że to zadaniem
Gminy a nie Powiatu jest zapewnienie
mieszkań socjalnych i prowadzenie zasobu mieszkaniowego, jaką posługuje
się przewodniczący Leszek Przybylski.
Odpowiedzialność faktyczna spocznie
bowiem na władzach Powiatu, który jest
właścicielem majątku i powinien dołożyć
wszelkich starań, jak choćby poprzez rozmowy z władzami gminy Puszczykowo,
co do przyszłości mieszkańców.
Powstaje również wiele pytań związanych z warunkami sprzedaży tj. m.in.:


kto jest stroną umowy sprzedaży, za
jaką kwotę następuje sprzedaż,
 jaka jest wartość nieruchomości
w oparciu o operat szacunkowy,
 jakie jest planowane dalsze przeznaczenie całej nieruchomości,
czy stosowne zapisy znalazły się w
umowie,
 na co planuje się przeznaczyć środki
pozyskane przez Powiat ze sprzedaży.

Jednym razem wskazuje się bowiem,
że środki ze sprzedaży nieruchomości
przeznaczone zostaną na finansowanie bloku operacyjnego realizowanego
przez szpital, innym razem zaś pojawiają się informacje, że w planie sfinansowania bloku operacyjnego nie bierze
się pod uwagę środków ze sprzedaży
nieruchomości.
Brak pełnej i oficjalnej informacji ze
strony władz Powiatu Poznańskiego rodzi
szereg domysłów, wątpliwości i niepokojów, które winny zostać rozwiane. Dlatego oczekujemy, że Starosta Poznański
oraz władze spółki niezwłocznie udzielą
precyzyjnej informacji na temat transakcji i nie podpiszą umowy ostatecznej do
tego czasu.
Do wiadomości kopia pism związanych
z wnioskiem o niezwłoczne zwołanie posiedzenia komisji finansów Rady Powiatu
Poznańskiego.
(EB)

Doskonała wiadomość dla mieszkańców bloku
przyszpitalnego na ul. Kraszewskiego
18 kwietnia 2016 r.
Dotarła do nas informacja, że budynek sprzedany nie został.
Umowy ostatecznej, która miała zostać podpisana na koniec
ub. tygodnia jednak nie podpisano. Jak poinformowały władze
Puszczykowo Real Estate Investment Sp. z o.o. (spółka córka
szpitala), która obecnie jest właścicielem budynku – kontrahent
odstąpił od umowy kupna budynku.
O sprawie dachu nad głową dla ponad stu rodzin zamieszkujących ten budynek Forum Puszczykowo informuje od dawna.

Miejmy nadzieję, że władze spółki raz jeszcze pochylą się nad
losem mieszkańców i poszukają jakiegoś kompromisowego
rozwiązania tego problemu. Jeśli budynku chcą się pozbyć, to
może jednak uda się znaleźć rozwiązanie, polegające na sprzedaży go mieszkańcom po preferencyjnych cenach. Przecież
w podobnych sytuacjach mieszkania miejskie czy zakładowe
sprzedawane są z bonifikatami dla mieszkańców.
Redakcja Forum Puszczykowo

Spotkanie radnych z Puszczykowa i Mosiny
W
dniu 14 kwietnia w świetlicy Zespołu
Szkół w Mosinie przy ulicy Sowinieckiej odbyło się wspólne posiedzenie radnych
z komisji Rozwoju Rady Miasta Puszczykowo
oraz komisji Promocji Gminy i Współpracy

Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie.
Wśród zaproszonych gości byli obecni również burmistrzowie obu gmin: Andrzej Balcerek oraz Przemysław Mieloch. Przybył także
radny Powiatu Poznańskiego Jacek Szeszuła.

Podczas spotkania radni wraz z gośćmi dyskutowali nad nawiązaniem wspólnych działań w zakresie promocji, turystyki, wydarzeń
kulturalnych oraz rozwiązywania bieżących
problemów, tj. modernizacji linii kolejowej,
modernizacji drogi 430 oraz 431, rozwojem
węzłów przesiadkowych w ramach projektu
kolei metropolitalnej. Istotnym elementem
dyskusji był temat współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Radni obu gmin
zadeklarowali chęć rozwiązywania bieżących
problemów poprzez prace w mniejszych
grupach problemowych. Mam nadzieję,
że to pierwsze od lat sąsiedzkie spotkanie
przedstawicieli Puszczykowa i Mosiny zacieśni współpracę oraz poprawi wymianę informacji w zakresie rozwiązywania wspólnych
problemów, jak i nawiązywania kolejnych
inicjatyw.
(DM)
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DO WYNAJĘCIA
POKÓJ W MOSINIE
W DOMU JEDNORODZINNYM
SPOKOJNA I CICHA OKOLICA
MIĘDZY LASEM
A JEZIOREM BUDZYŃSKIM
KONTAKT:
605-524-606
500-165-958

SERWIS AGD
Naprawa:
 pralek
 lodówek
 zmywarek
k
Paweł Dobrowolski

tel. 601 714 909
Poszukujemy do pracy
opiekunki medycznej
lub opiekunki
osób starszych.
Osoby oddanej
o dużym sercu
i anielskiej cierpliwości.
Kontakt pod numerem
telefonu 664 484 679.

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE
ARTURO lubiane delikatesy od 20-stu
lat działające w formie supermarketu
w podpoznańskim Puszczykowie. Ubiegającym się o pracę w Arturo nie stawiamy
barier, w tym ograniczeń wiekowych. Dla
nas ważna jest czytelność i naturalność
kandydatów. Oprócz wynagrodzenia wynoszącego 2500 zł netto, oferujemy pracę
w 70-osobowym zgranym zespole, ciekawych wnętrzach i eleganckich strojach firmowych. Obecnie nawiążemy współpracę
z osobami zainteresowanymi pracą na stanowisku sprzedawcy na dziale mięso-wędliny-sery. Doświadczenie mile widziane,
lecz nie jest warunkiem koniecznym (zapewniamy odpowiednie przeszkolenie).
Miejsce pracy: Arturo przy ul. Nowe Osiedle 7. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pracą w nieszablonowo działającym
supermarkecie, prosimy o wysłanie swojego CV na adres: arturo2@arturo.pl.
KONSULTANT ds. kontaktów z klientami
– rynek oświatowy. Miejsce pracy: Mosina,
Śremska 86.
XELLA Polska Sp. z o,o. producent materiałów budowlanych poszukuje do zakładu w Żabinku pracownika na stanowisko:
Elektryk / mechanik. CV proszę wysyłać na
adres mailowy rekrutacja.xellapolska@xella.com. Zgłoszenia osobiste: Żabinko 54a.
AKTUALNIE poszukujemy kandydatów do
pracy w naszym zakładzie produkcyjnym
na stanowisko: TOKARZ-ŚLUSARZ. Wymagania stawiane kandydatom: doświadczenie przy obsłudze tokarek uniwersalnych,
frezarek, szlifierek, umiejętność korzystania
z przyrządów pomiarowych, dyspozycyjność. Prosimy o przesyłanie CV na adres:
dakor@dakor.com.pl. Tel. 609 773 651.

Marek Fabisz - mistrz kominiarski
CZYSZCZENIA
¸
PRZEGLADY
ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE
NASADY
e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl

 501 635 286



61 8 302 160

AKTUALNIE poszukujemy kandydatów
do pracy w naszym zakładzie produkcyjnym na stanowisko: pracownik produkcji
(min. pomoc ślusarza, cięcie rur stalowych). Prosimy o przesyłanie CV na adres:
dakor@atc.pl. Tel. 609 773 651.
FIRMA z Mosiny poszukuje pracowników
do prac wykończeniowych więcej informacji pod numerem 795-013-164.
ODKUPIMY każdy samochód bez względu na stan. Skupujemy auta całe w dobrym
stanie, niesprawne, uszkodzone, powypadkowe. Gotówka od ręki. Tel. 508-360-667.

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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„DudaPomoc po Poznańsku” – bezpłatne porady
W piątek 8 kwietnia 2016 r., odbyła się konferencja prasowa w Poznaniu (w Biurze Poselskim B. Wróblewskiego), w której udział wzięli Andrzej Dera, Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP i Bartłomiej Wróblewski, poseł na Sejm RP.

H

asło „DudaPomocy”, a więc pomocy prawnej osobom
w potrzebie, zostało sformułowane w czasie kampanii
prezydenckiej przez Andrzeja Dudę. Spotkało się z pozytywnym przyjęciem przez Polaków krytycznie odnoszących się
do źle funkcjonujących elementów wymiaru sprawiedliwości,
a nierzadko wręcz przez niego pokrzywdzonych. Skalę problemu pokazuje niedawny sondaż telewizyjny, w którym 95 procent
uczestników negatywnie oceniło działanie polskich sądów, prokuratury, komorników, czyli szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.
„DudaPomoc po Poznańsku” jest inicjatywą lokalną zainspirowaną hasłem z kampanii prezydenckiej. Działa w Poznaniu
i Powiecie Poznańskim. Działalność koncentruje się na interwencji, a w szczególności na udzielaniu wsparcia w sprawach, gdzie
widoczna jest krzywda ludzka i niesprawiedliwe traktowanie
przez organy stosujące prawo. Celem jest również niesienie
pomocy osobom, które z przyczyn ekonomicznych nie mogą
skorzystać z płatnych usług profesjonalnych pełnomocników
procesowych. Wszystkie sprawy są rejestrowane oraz analizowane pod kątem możliwości udzielenia natychmiastowej pomocy,
a osoba zgłaszająca uzyskuje wskazania dotyczące możliwości dalszego postępowania w sprawie.
Porady udzielane są bezpłatnie. Inicjatywa oparta jest o zasadę wolontariatu, a więc dobrowolnej i bezpłatnej pracy świadczo-

nej bezinteresownie przez radców prawnych, adwokatów oraz
doktorów prawa. Powstała z inicjatywy posła Bartłomieja Wróblewskiego, a biura działają w Poznaniu i Powiecie Poznańskim
przy jego biurach poselskich. Obecnie działa sześć takich punktów: w Poznaniu, Buku, Koziegłowach, Luboniu, Swarzędzu
oraz Tarnowie Podgórnym. „DudaPomoc po Poznańsku” ma charakter społeczny i nie korzysta ze wsparcia finansowego instytucji
publicznych.
Drugim projektem, w ramach którego wspieramy mieszkańców Poznania i Powiatu Poznańskiego jest „Dasz Radę. Doradztwo dla poszukujących pracy”. Jest to odpowiedź na trudności
w znalezieniu (satysfakcjonującej) pracy, które dotykają wielu z poznaniaków. Celem doradztwa jest ukierunkowanie osób
szukających zatrudnienia, w następujących formach: (1) jak się
przygotować i gdzie szukać pracy, (2) jak napisać CV i list motywacyjny, (3) jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. Porady
udzielane są bezpłatnie. Działa w oparciu o zasadę wolontariatu,
a więc dobrowolnej i bezpłatnej pracy świadczonej bezinteresownie przez profesjonalnego headhuntera i specjalistę z zakresu
rekrutacji.
Więcej informacji dotyczących „DudaPomocy po Poznańsku”
oraz „Dasz Radę. Doradztwa dla poszukujących pracy” na:
www.bartlomiejwroblewski.pl
oraz www.fb.com/DudaPomocPoPoznansku.
Biuro Poselskie Bartłomieja Wróblewskiego,
Św. Marcin 43 (w bramie)
61-806 Poznań
Kontakt:
biuro@bartlomiejwroblewski.pl, 537-536-194

POLSKO-NIEMIECKI TURNIEJ SZPADOWY W DRZONKOWIE

Kolejny sukces Olka Paszaka oraz udany występ pozostałych zawodników UKS Muszkieter Mosina

W

niedzielę, 17 kwietnia 2016 r., na terenie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Drzonkowie koło Zielonej Góry rozegrany został III Polsko – Niemiecki Turniej Szpadowy. Zawodnicy
z całej Polski oraz liczna grupa klubów szermierczych z Niemiec
stanęła w niedzielne popołudnie do sportowej rywalizacji. Reprezentanci UKS MUSZKIETER MOSINA rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców, zdobywając po raz kolejny
wysokie miejsca w końcowych klasyfikacjach zawodów. Ponownie
znakomity wynik, tym razem w międzynarodowym towarzystwie
uzyskał Aleksander Paszak, który w kategorii Zuch zajął III miejsce
i wywalczył brązowy medal. Piąte miejsce zajął Antoni Nieckarz,
a Aleksandra Lange, Kacper Kaczmarek i Filip Murawski znaleźli się
w finałowej szesnastce. To kolejne zawody, w których zawodnicy
„MUSZKIETERA” potwierdzili swoje talenty. Prowadzona pod fachowym okiem trenera Jarka Roszaka ciężka praca na treningach
zaczyna przynosić wymierne efekty. Gratulujemy, dziękujemy i prosimy o więcej.
(red.)

Olek Paszak, Drzonków

Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wielkie serce, duchowe wsparcie, współczucie i życzliwość; wzięli udział w uroczystości pogrzebowej śp. Marty Dąbrowskiej
pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie, wdzięczność i szacunek.
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Kolegom, Delegacjom, Sąsiadom, Wszystkim, którzy złożyli kwiaty, zapalili znicze oraz uczestniczyli we Mszy świętej i ostatniej ziemskiej drodze śp. Marty Dąbrowskiej,
dziękujemy.
RODZINA

informacje

Dopiero w demokratycznej,
niepodległej Polsce prawda zwyciężyła
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kwietnia odbyły się obchody 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir. Oficjalne uroczystości, których gospodarzem był Marek Woźniak,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego miały miejsce pod
Pomnikiem Katynia i Sybiru w Poznaniu, gdzie Apelem Pamięci Wielkopolanie oddali hołd poległym i pomordowanym na
Wschodzie Polakom.
Tradycyjnie obchody rozpoczęły się w kościele o o. Dominikanów w Poznaniu. Mszę świętą z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w intencji Polaków pomordowanych na
Wschodzie odprawił ks. Prałat Jan Stanisławski. U stóp Pomnika
Katynia i Sybiru mieszkańcy Wielkopolski, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele różnych środowisk, stowarzyszeń
i organizacji złożyli wiązanki kwiatów.
Marszałek Marek Woźniak zwracając się do uczestników uroczystości mówił: „Dopiero w demokratycznej, niepodległej
Polsce prawda zwyciężyła. Ci, którzy skazani zostali na wieczną niepamięć, powstali, aby przemówić siłą faktów i oskarżyć.
A my staliśmy się strażnikami tej prawdy i pamięci o ofiarach stalinowskiego reżimu. Przejęliśmy ten obowiązek, aby zbrodnia
nie mogła się powtórzyć, a świat pamiętał, do czego prowadzi
nienawiść, totalitaryzm i kłamstwo. Bo zło nie zniknęło, przyjmując we współczesnym świecie tak różne oblicza”.
Obchody 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej
zsyłki Polaków na Sybir zorganizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zwieńczyły Marsz Sybiraków i modlitwa, którą za pomordowanych Polaków na Wschodzie odmówił
ksiądz kapitan Lucjan Pańkowski, Kapelan Rodziny Katyńskiej
w Poznaniu. W gronie współorganizatorów znaleźli się: Stowarzyszenie „Katyń" w Poznaniu, Wojewódzka Rada Związku Sybiraków Wielkopolska oraz Poznański Oddział Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r."
Anna Parzyńska-Paschke
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Obchody szóstej rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
P

oznański Klub Gazety Polskiej im. generała pilota Andrzeja
Błasika w dniu 09.04. 2016 roku zorganizował obchody VI
ROCZNICY KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ.
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. za Ojczyznę i ofiary
Tragedii Smoleńskiej w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Homilię wygłosił ks. prof. Dominik Kubicki. W koncelebrze
uczestniczył Kapelan „Solidarności" ks. Kanonik Tadeusz Magas.
Oprawę muzyczną podczas uroczystości przygotowała Obornicka Orkiestra Dęta pod batutą Krzysztofa Warguły.
Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości w Marszu Milczenia,
z białymi tulipanami przeszli pod pomnik ofiar Katynia i Sybiru,
gdzie odczytano Apel Poległych.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, poseł Prawa i Sprawiedliwości
Tadeusz Dziuba, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
- prof. Stanisław Mikołajczak. Uroczystość prowadzili: Przewodnicząca Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej - Maria Zawadzka
oraz członek Klubu, poznański śpiewak operowy - Wiesław Bednarek. Następnie zostały złożone okolicznościowe wieńce i wiązanki kwiatów przez Wojewodę Wielkopolskiego jako przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Małgorzatę
Drygas, przedstawiciela Premier Rzeczypospolitej Polskiej Beaty
Szydło, przez posłów Rzeczypospolitej Polskiej: Tadeusza Dziubę, Szymona vel Sęk Szynkowskiego i Bartłomieja Wróblewskiego oraz Jana Sulanowskiego - radnego Rady Miasta Poznania.
Wiązanki kwiatów złożyli członkowie Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej, Przewodniczący AKO i jego członkowie oraz pozostali uczestnicy uroczystości.
Uroczystościom towarzyszyła asysta wojskowa. (pkgp)
Fot. Andrzej Karczmarczyk

ZUS ostrzega: uważaj, komu
Turniej WTA w Stuttgardzie
udostępniasz dane!
– Angelique Kerber obroniła
Ubezpieczeń Społecznych prosi o ostrożność przy odtytuł i dostała efektowne porsche Zakład
powiadaniu na zaproszenia organizatorów spotkań w spra-

R

ozstawiona
z numerem
drugim puszczykowianka Angelique Kerber pokonała w finale
turnieju w Stuttgardzie rodaczkę
Laurę Siegemund
6/4, 6/0. Tym samym
obroniła
tytuł wywalczony przed rokiem.
Angelique
odniosła dziewiąte
turniejowe zwycięstwo w karierze i pierwsze od
styczniowego Australian Open.
Brawo Ania.
(hg)

wie dziedziczenia składek z subkonta i OFE. Poradę w tej sprawie
można za darmo uzyskać w najbliższej placówce ZUS.
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej docierają sygnały o organizowanych w różnych częściach kraju spotkaniach, które w teorii mają na celu informowanie klientów ZUS i OFE
o zasadach dziedziczenia składek w II filarze emerytalnym. W ich
trakcie padają sugestie jakoby organizator szkoleń współpracował
z ZUS. Uczestnicy spotkań proszeni są m.in. o podawanie danych
osobowych bliskich uprawnionych do dziedziczenia składek.
Prosimy o daleko idącą ostrożność przy odpowiadaniu na zaproszenia organizatorów tego typu spotkań. ZUS nie współpracuje
z żadnymi firmami w zakresie informowania o zasadach dziedziczenia składek w II filarze emerytalnym. Podawane podczas takich spotkań dane osobowe mogą więc zostać wykorzystane na niekorzyść
klientów Zakładu – ostrzega Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa I Oddziału ZUS-u w Poznaniu
Wszyscy zainteresowani sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym zasadami dziedziczenia składek, mogą korzystać
z bezpłatnych porad Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bezpośrednio na salach obsługi, bądź za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem: (22) 560 16 00.
Marlena Nowicka

reklama

M

osina – Puszczykowo. Sprzedam dom 147
m2 zbudowany z cegły w 1985 r., po kapitalnym remoncie. Dach płaski, możliwość podniesienia o piętro, lub strych, strop grubości 1 metra
– porcelanowy. Podłogi: parkiet dębowy i kafelki,
dwie łazienki – jedna z wanną i prysznicem i WC,
druga – WC, umywalka, pralka itp. Salon z kominkiem 36 m2, dwa pokoje po 24 m, przedpokój,
hol pełniący funkcję mniejszego saloniku. Kominek zewnętrzny na tarasie. Ogrzewanie gazowe
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i na węgiel, koks (dwa piece, plus piec elektryczny), woda i kanalizacja miejska. Położony niemal na granicy Puszczykowa w Mosinie, parafia
Puszczykowo. Częściowo podpiwniczony. Ogród
– dużo drzew, ustronne położenie, sąsiedzi niewidoczni dzięki zieleni, uliczka willowa, krótka.
Działka 1009 m2. Otoczenie lasów i Wielkopolskiego Parku Narodowego w odległości 300 metrów. Dobra lokata kapitału – dzielnica cieszy się
najlepszą renomą. Tel. 660 031 893.

wydarzenia
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„Gdzie chrzest tam nadzieja” - daliśmy
to, co najważniejsze, naszą obecność
RELACJA MIESZKANKI MOSINY Z NIEKTÓRYCH WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z 1050. ROCZNICĄ
CHRZTU POLSKI, OBCHODZONĄ W DNIACH 14 -16 KWIETNIA 2016 ROKU.

I

m bliżej 14 kwietnia, tym coraz więcej
ukazuje się w gazetach artykułów, zewsząd docierają informacje o wydarzeniach, mających uczcić Jubileusz. Grafiki,
obrazy, poematy, wiersze, konferencje,
wykłady, wystawy, konkursy różnego
typu…, wszystko to zamieszczane jest
i aktualizowane na stronie internetowej:
„Chrzest 966.pl”.
Ach, wyjść z ciasnoty swoich codziennych obowiązków, przyłączyć się do tej
radości, może też stworzyć jakieś wielkie
dzieło! Ale jakie? Co mogę dać ja, oprócz
swojej obecności? Pewną nadzieję przynosi informacja o próbach Chóru 1050
tworzonego dla uświetnienia głównych
obchodów Jubileuszu, które odbędą się
dnia 16 kwietnia 2016 roku na INEA stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu.
Próby okolicznej grupy chóralnej miały odbywać się w Puszczykowie, przy
kościele Matki Boskiej Wniebowziętej…
Zebrało się około pięćdziesięciu osób
pod kierunkiem dyrygenta - koordynatora Ewy Sykulskiej, osobą odpowiedzialną
za przepływ informacji została Monika
Dudek.
I zaczęł się - esemesy, maile, kserówki,
transport, wspólne już próby w Poznaniu
setek osób z całej Polski i nie tylko, gdyż
dojechała też czterdziestoosobowa grupa śpiewaków z Londynu, setek osób bez
ograniczeń wiekowych, stanowych. Były
to próby z orkiestrą, z innymi dyrygentami i aranżerami muzycznymi: Aleksandrem Grefem, Tomkiem Kaniewskim, Radosławem Mateją i głównodowodzącym
Leopoldem Twardowskim, z solistami,
innymi kompozytorami. „Zaufajmy Duchowi Świętemu” – mawiał Poldek, gdy
występowały trudności i zmęczenie.
Ale próby odbywały się nie tylko
w spontanicznym okazjonalnym
Chórze 1050
Odbywały się dużo wcześniej w parafiach. Spłynęły tam partytury hymnów
jubileuszowych. Powstał wzniosły hymn
„Tyś jest mój Syn”, którego twórcami są
Iwona Waksmundzka i Robert Janson,
przepięknie zaśpiewany później na stadionie przez pochodzącą z Poznania

śpiewaczkę Agnieszkę Gertner – Polak.
Słyszymy w nim słowa „Tyś jest mój Syn,
w którym mam upodobanie, i w ziemi tej,
i w ziemi tej.” - dyrygenci chórów niekiedy
opracowywali je na potrzeby własnych
zespołów.
Tak uczynił Leszek Marciniak, dyrygent
Mosińskiego Chóru Kościelnego im. Św.
Cecylii. Już od połowy marca rozbrzmiewały więc w salce prób dźwięki hymnu
w rytmie poloneza „Gdzie Chrzest tam
nadzieja”, autorstwa Heleny Abbe i Leopolda Twardowskiego. Pierwsze publiczne wykonanie w Mosinie miało
miejsce w Niedzielę Miłosierdzia, w czasie Mszy świętej o godz. 12.00, gdy Sakramentu Chrztu udzielano malutkiej nowej
parafiance, a jej rodzice ze wzruszeniem
i radością odwrócili głowy, patrząc wysoko w stronę chóru. Po Mszy Świętej,
po zaśpiewaniu pieśni rozbrzmiały
oklaski.
Oklaski zabrzmiały też, gdy Arcybiskup
Metropolita Poznański Stanisław Gądecki udzielił Sakramentu Chrztu Świętego
dwom dorosłym dziewczynom, katechumenkom w czasie Jubileuszowej Eucharystii o godz. 14.00 w sobotę 16 kwietnia
2016 roku na INEA stadionie w Poznaniu.
„W Chrzcie świętym zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym. W chwili Chrztu
wybiła dla nas po raz pierwszy godzina
Miłosierdzia Bożego. Niebo otworzyło się

nad nami” – pisze w jubileuszowej książeczce ks. Szymon Stułkowski.
Cieszyliśmy się z przyjęcia dziewcząt
do grona dzieci Bożych!
Mszę Świętą Jubileuszową celebrował
Legat papieża Franciszka Jego Eminencja
Pietro kard. Parolin, obecni byli hierarchowie Kościoła z całego świata, przedstawiciele władz krajowych i regionalnych,
biskup diecezjalny Porto Nacional z Brazylii, prawosławny metropolita warszawski
i całej Polski Sawa, duchowni z USA, Rosji,
Ukrainy, Litwy, Węgier, Luksemburga, Irlandii, Niemiec, Danii, Holandii.
Jubileuszową Mszę Świętą rozpoczął
śpiew „Bogurodzicy”. [„Bogurodzica” zabrzmiała też dzień później, w niedzielę
o godz. 12.00 w Mosinie. Mosiński chór
ubogacił liturgię m.in. także pieśnią „Gaude Mater Polonia” T. Klonowskiego, ulubioną „Nella Fantasia” i na koniec owacje
towarzyszyły brawurowemu wykonaniu
„Alleluja” Handla].
Radość z obecności wśród
ochrzczonych! Radość ze służby
16 kwietnia 2016 roku na stadionie
przed Mszą Świętą trwało kilkugodzinne
nabożeństwo uwielbienia: celebracje liturgiczne przygotowane m.in. przez abp
Stanisława Gądeckiego, bp Grzegorza Rysia, bp Damiana Bryla przeplatane były ra-

wydarzenia / kultura
dosnym muzykowaniem ochrzczonych,
prowadzonym przez aktora Radosława
Pazurę wraz z żoną Dorotą Chotecką
Pazura i zespołami: Arka Noego, Siewcy
Lednicy, z zespołem Poldka Twardowskiego i Chórem 1050 oraz spontanicznym wielbieniem tańcem pod kierunkiem wodzireja lednickiego Kazimierza
Hojny. Arcybiskup Stanisław Gądecki na
znak odnowy przymierza chrzcielnego
w ogólnej radości i w łączności z wszystkimi polskimi błogosławionymi i świętymi (tu bowiem przemaszerował Korowód
Polskich Świętych za przyczyną przebranych aktorów i młodzieży z diecezji z całej Polski, niosącej relikwie), poświęcił nas
wszystkich pobłogosławioną wodą.
Wspominając teraz owo świętowanie
szukam w Internecie wstawianych zdjęć
i odnajduję ze zdumieniem grupy znajomych z bliska i z daleka, dawno niewidzianych i tych z sąsiedztwa, grupy zorganizowane w jednakowych kolorowych
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Fot. (2x) Waldemar Wylegalski © Archidiecezja Poznańska

koszulkach i grupy osób przypadkowo
zebrane koło siebie. Wszystkie emanują spontaniczną radością ludzi szczę-

śliwych. Daliśmy to, co najważniejsze
– swoją obecność!
Jolanta Kapelska

REMIGIUSZ MRÓZ POLSKIM JOHNEM GRISHAMEM?

Kwietniowy DKK w Mosińskiej Bibliotece Publicznej
K

wietniowa dysputa o thrillerze prawniczym upłynęła nam
w nastrojowym klimacie - ze względu na awarię prądu
w bibliotece paliło się kilkanaście świeczek. Nie miałyśmy jednak
czasu na wpatrywanie się w płomienie, ponieważ podekscytowane próbowałyśmy zgłębić tajemnicę popularności młodego,
niespełna trzydziestoletniego, prawnika z Opola. Remigiusz Mróz
jest fenomenem na rynku literackim – od premiery jego pierwszej
książki „Wieży milczenia” nie upłynęły jeszcze trzy lata, a może się
poszczycić wydaniem jedenastu pozycji, różnych gatunkowo: powieści wojennych, kryminalnych, fantastyki naukowej. Na tym nie
koniec: w jego szufladzie czeka gotowych dwadzieścia opasłych
tomów. Jak to robi? Na pewno jest tytanem pracy, o swoim życiu tak pisze: „Kim jestem? Zwyczajnym facetem, który dziennie
musi napisać 10-15 stron i tygodniowo wybiegać jakieś 100 km,
by czuć się komfortowo. Wstaję rano, robię yerbę, a potem czytam
wszystko to, co napisałem zeszłego dnia. Po tej codziennej katordze zasiadam do pisania, wchodzę do innego świata i wynurzam
się z niego po kilku godzinach. Potem oczyszczam umysł biegając po lesie i słuchając mocnych brzmień. Pizza z orkiszu na obiad,
po czym powrót do pisania. Kończę zazwyczaj o 23.30, by zasiąść
wygodnie w fotelu z dobrą książką i się zrelaksować.” Do jego powieści „Kasacja”, rozpoczynającej kryminalny cykl z detektyw Joanną Chyłką, zgłosiłyśmy jednak zdecydowanie więcej krytycznych
uwag, niż słów uznania. Brak prawdopodobieństwa psychologicznego, naciągana fabuła, nielogiczne zakończenie podane na
tacy, to tylko niektóre zastrzeżenia. Zaznaczam jednak, że w tym
poglądzie jesteśmy odosobnione, autor, doktor nauk prawnych,
cieszy się wśród internautów opinią polskiego Johna Grishama,
a jego powieści są bardzo popularne.
W drugiej części spotkania polecałyśmy wybrane nowości:
„Historię Legii Cudzoziemskiej” Montagnon Pierra; „Niewierną” Monforte Reyes, pogodną trylogię Karoliny Wilczyńskiej,
zaczynającą się od „Zaplątanej miłości” oraz „Nic zwyczajnego.
O Wisławie Szymborskiej” Michała Rusinka – „pierwszego sekretarza” poetki. Joanna Kaczmarek z pasją opowiadała o ostatnio
„połykanych” książkach, poświęconych życiu polskich artystów

z dwudziestolecia międzywojennego: „Eugeniusz Bodo. Już taki jestem zimny drań” Ryszarda Wolańskiego oraz „Bodo wśród gwiazd.
Opowieść o losach twórców przedwojennych kabaretów” Anny
Mieszkowskiej.
Zofia Staniszewska

muzyka / informacje
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Niedziela to już był crème de la crème
na światowym poziomie
d 8 do 17 kwietnia 2016 r. trwały
X Jubileuszowe Ogólnopolskie Dni
Artystyczne z Gitarą w Mosinie, które zainaugurował koncert jednej z najbardziej utalentowanych i charyzmatycznych polskich
wokalistek Natalii Przybysz z zespołem.
Artystka wykonała utwory, które znaleźć
można na wszystkich, trzech płytach, które
ma na swoim koncie. Jest też autorką wszystkich tekstów do nowej płyty. Jak sama mówi:
– Piosenki, które teraz piszę są bardzo osobiste,
czasem nawet dramatyczne, pisane pod wpływem silnych przeżyć i refleksji.
Po koncercie w Klubie Festiwalowym
odbyło się otwarcie wystawy okładek płytowych, doskonale już znanego w Mosinie
historyka jazzu, Jerzego Reicha. Jerzy Reich
wielokrotnie gościł już w Mosinie, przygotowując wystawy ze zbiorów swojej bogatej
kolekcji płyt i pamiątek, które gromadzi od
wielu lat. Tym razem była to wystawa okładek zagranicznych płyt polskich muzyków
jazzowych.
W sobotę 9 kwietnia odbył się VII Wielkopolski Przegląd Kapel Gitarowych. Na
mosińskiej scenie zaprezentowały się zespoły, które przeszły już wstępne eliminacje
– Astrocyte, SZA!, Trajektoria, Eleanor Gray,
Camping Hill, M.o.s.s.a.D oraz Nimfo. Jurorami w tegorocznym przeglądzie byli Krzysztof
Toczko /pARTyzant/, Grzegorz Sterna /radio
Elka/ oraz Jessica Karlińska /przedstawiciel
The Karlin Studio/. Najważniejsze wyróżnienie i pierwsze miejsce otrzymał poznański
zespół Eleanor Gray. Wyróżnieni również zostali muzycy z zespołu SZA!, także z Poznania. Jury przyznało również nagrody indywidualne. Najlepszymi gitarzystami VII WPKG
zostali– Łukasz Stemler /M.o.s.s.a.D/ oraz
Marek Baczyński /SZA!/. Tytuł Osobowości
Scenicznej VII WPKG przypadł Hubertowi
Błaszczykowi /Camping Hill/. Najlepszym
wokalistą VII WPKG został Alan Garstecki
/Eleanor Gray/, a najlepszym perkusistą Daniel Maliszewski /Eleanor Gray/.
15 kwietnia mieliśmy okazję posłuchać
jednego z najbardziej emocjonalnych koncertów. Przed mosińską publicznością zaprezentował się Fismoll /Arkadiusz Glensk/
wraz z zespołem. Artysta, będący jednocześnie ą, instrumentalistą, kompozytorem i autorem tekstów, przeniósł odbiorców w świat
baśni i magii, tworząc tego dnia niezwykły
klimat.
Sobota upłynęła pod hasłem gitary klasycznej. Doskonale znany nie tylko lokalnej
publiczności Carlos Ramirez, wystąpił wraz
ze swoimi uczniami. Koncert ukazał nie tylko twórczość artysty, ale również całokształt

Fot. Dariusz Madej

O

pracy, jaką wykonuje ucząc młodzież w Mosińskim Ośrodku Kultury. Na scenie zaprezentowali się goście oraz uczniowie Carlosa
Ramireza: Radosław Preisler, Weronika Banach, Natalia Jajczyk, Jan Hanćkowiak, Witalis Sąsiadek, Szymon Rodziewicz, Szymon
Ciszek.
Niedziela to już był crème de la crème
na światowym poziomie. W koncercie finałowym, kończącym X Jubileuszowe Dni
Artystyczne z Gitarą zaprezentowali się
wybitni i najważniejsi artyści polskiej sceny muzycznej – Marek Piekarczyk, Marek
Raduli, Krzysztof Ścierański, Jacek Jaguś,
Bartosz Łęczycki, Tomasz Grabowy, Grzegorz Grzyb oraz mieszkaniec Mosiny – Remigiusz Szuman. Organizatorzy zaprosili
również zespół Plondra, w którego składzie
zagrał mosiński basista Paweł Stachowiak
oraz laureatów VI i VII Wielkopolskiego Przeglądu Kapel w Mosinie zespół Ciabatta i Eleanor Gray.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować za pomoc i wsparcie w organizacji
X Jubileuszowych Dni Artystycznych z Gitarą
w Mosinie. Honorowego patronatu udzielili:
Marek Woźniak, Marszałek Województwa
Wielkopolskiego oraz Jerzy Ryś – Burmistrz
Gminy Mosina; wsparcie finansowe: Województwo Wielkopolskie, Powiat Poznański
oraz Gmina Mosina. Sponsorzy imprezy to:
Spółdzielcza Grupa Bankowa, Gospodarczy
Bank Spółdzielczy w Mosinie, Hotel Morena Mosina, Hotel Szablewski Dymaczewo
Nowe, Salon Muzyczny RIFF Poznań, nasza.okolica.pl, Paco Cases Puszczykowo,
MGRAFFO – Studio Reklamy Mosina.
Partnerzy: Era Jazzu, Związek Artystów
Wykonawców STOART, LongPlay. Patronat
medialny objęli: TVP 3 Poznań, Radio Merkury Poznań, Radio Afera, Magazyn Gitarzysta,
Gazeta Mosińsko-Puszczykowska, Informator Mosiński, All In Poznań, So! Music, Wizjer
Turystyczny.pl
MOK

Lekcja ratowania życia w przedszkolu

D

o przedszkola im. Janka Wędrowniczka i Wesołych Skrzatów w Mosinie 15 kwietnia 2016 r. przybyli goście
specjalni – ratownicy medyczni. Przyjęli
oni zaproszenie radnych, a zarazem przewodniczących komisji Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej – Jolanty Szymczak,
oraz przewodniczącego komisji Promocji
i Współpracy Samorządowej – Dominika Michalaka. Na spotkanie ratownicy
przyjechali prawdziwą karetką pogotowia, która na dzieciach zrobiła ogromne
wrażenie. Powodem zaproszenia było

profesjonalne szkolenie w udzielaniu
pierwszej pomocy przedmedycznej. Jak
wszyscy doskonale wiemy dzieci uczą się
szybko i należy robić to już w młodym
wieku. Mamy nadzieję, że tak zdobyte
umiejętności kiedyś mogą uratować nie
jedno życie. Podziękowania należą się
dyrekcji obu przedszkoli za ugoszczenie ratowników medycznych z Poznania
i samym medykom za ciekawą lekcję ratowania ludzkiego życia.
Radni
– Jolanta Szymczak, Dominik Michalak

felieton / wydarzenia
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Ten film to także doskonały dowód na to, że prawda zawsze zatryumfuje, że nie
da się jej zadeptać i zakrzyczeć. To także odpowiedź na to, dlaczego młodzi ludzie szukają autorytetów w przeszłości naszej Ojczyzny i natrafiają na żołnierzy
wyklętych.

G

dy po raz pierwszy dowiedziałem
się, że ma powstać film fabularny o żołnierzu wyklętym Mieczysławie
Dziemieszkiewiczu „Roju” pomyślałem,
że będzie to kolejna niskobudżetowa
produkcja. Moje obawy nie były wydumane, biorąc pod uwagę fakt, że produkcja ta powstawała wiele lat na skutek
odmówienia finansowania przez Telewizję Polską. Reżyser Jerzy Zalewski podjął
się wtedy akcji zbiórki pieniędzy od ludzi dobrej woli. Udało się. Film „Historia
Roja, czyli w ziemi lepiej słychać” wszedł
w marcu tego roku na ekrany kin.
Wielkie wrażenie zrobiła na mnie sama
zapowiedź filmu, która była równocześnie sporym zaskoczeniem. Po pierwsze z
powodu samego faktu, że mimo licznych
przeszkód produkcja ta ostatecznie została
zrealizowana. Po drugie była to zapowiedź
dobrego filmu akcji, nakręconego z rozmachem, a nie skromnej produkcji jak chociażby tej zeszłorocznej filmu „Pilecki”. Podniosła muzyka, mocne dialogi oraz sceny
walki niezwykle mocno zadziałały na wyobraźnię. Sam film nie był dla mnie rozczarowaniem. Wręcz przeciwnie – był jeszcze
lepszy, niż można się było spodziewać. Niedociągnięciem jest tylko nieco chaotycznie
poprowadzona akcja na samym początku
filmu. Gdy już pokonamy to nieco burzące
całość pierwsze wrażenie, będziemy mogli
nacieszyć się akcją niemal dwuipółgodzinnego filmu.
Całość opowiada losy starszego sierżanta
Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, który
do 1951 był postrachem komunistów na Mazowszu. W rolę tę wcielił się znany z kariery
muzycznej Krzysztof Zalewski. Dowodzony

przez niego patrol Pogotowia Akcji Specjalnej NZW na własną rękę wymierzał sprawiedliwość nowemu okupantowi oraz kolaborantom krwawego i nieludzkiego reżymu.
W filmie zobaczymy sylwetki rozmaitych żołnierzy wyklętych z NZW, przedstawionych jako ludzie z krwi i kości,
bohaterów, którzy mieli swoje wady.
Sam reżyser i scenarzysta nie bawił się
jednak w niuanse, kreśląc jednoznaczną
linię dzielącą dobro od zła. Walka żołnierzy podziemia niepodległościowego po
II Wojnie Światowej przedstawiona jest nie
jako wojna domowa (taki błąd w interpreta-

Historia
Roja
cji spotkać można niestety do dzisiaj), lecz
jako krwawa walka z perfidnym okupantem,
„bolszewickim antychrystem”. Tutaj nie ma
miejsca na pięknie brzmiące, choć często
mgliste i niezbyt uczciwe oceny na temat
celowości prowadzonej przez żołnierzy wyklętych straceńczej walki. Ich wysiłek przedstawiony jest jako powinność moralna wynikająca z przywiązania do Ojczyzny, a nie
fanatyzm czy lekkomyślność. Przedstawiono ludzkie dramaty dotyczące ogłoszonej
w 1947 roku amnestii – „ujawniać się czy
nie ujawniać”. Był to często dylemat trudny
do rozwiązania dla osób siedzących wiele miesięcy w lesie bez nadziei na powrót
do domu, do wolnej Ojczyzny. Alternatywą

dla nich była ucieczka za granicę lub czekanie aż przyjdą alianci i wypowiedzą wojnę
Związkowi Sowieckiemu. Nadzieja ta jednak była coraz mniej płonna, co doskonale
zostało zilustrowane na filmie.
Dużym plusem produkcji jest także przedstawienie ludzi z drugiej strony barykady,
komunistów. To karierowicze, ludzie bez kręgosłupa moralnego, pijacy, ale także ludzie z
przeszłością patriotyczną, którzy przeszli na
„ciemną stronę mocy”.
Podczas jednej z suto zakrapianych imprez,
w przypływie szczerości jeden z nich opowiada o tym, że nie do końca rozumie jak można
być nieskazitelnym bohaterem, człowiekiem
żelaznych zasad moralnych. Mówi to w tonie, który ujawnia jego karłowatość moralną,
która nie pozwala mu na wyobrażenie sobie
heroicznej postawy. To dosyć mocne podsumowanie ludzi, którzy także dzisiaj próbują
wyperswadować nam postawę bohaterską.
Najprawdopodobniej to właśnie dla nich film
ten będzie solą w oku.
Czy walka „Roja” i jego ludzi miała sens?
Po obejrzeniu filmu każdy będzie miał swoją opinię, ponieważ reżyser pozostawia
spore pole do interpretacji. Słowa wielkiego uznania należą się Jerzemu Zalewskiemu za ten film. To oddanie sprawiedliwości
żołnierzom podziemia niepodległościowego, których skazano na niepamięć, grzebiąc
w mogiłach do dzisiaj nieodkrytych. Miejmy nadzieję, że będzie to tylko początek
serii dobrych filmów o ludziach, których życiorysy nadają się na wielkie hollywoodzkie
produkcje.
Ten film to także doskonały dowód na to,
że prawda zawsze zatryumfuje, że nie da
się jej zadeptać i zakrzyczeć. To także odpowiedź na to, dlaczego młodzi ludzie szukają
autorytetów w przeszłości naszej Ojczyzny
i natrafiają na żołnierzy wyklętych. Byli oni
po prostu autentyczni, co jest chyba najlepszym podsumowaniem tego, czego młodzi
ludzie poszukują.
Wojciech Czeski

Święto Patrona w Szkole Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku
D

zień 19 marca jest wyjątkowym w życiu Szkoły Podstawowej
w Krosinku. Wtedy właśnie przypadają imieniny Józefa, patrona szkoły.
To wyjątkowa okazja do świętowania, czas kiedy spotyka się cała
społeczność szkolna.
Historia nadania szkole patrona – św. Józefa sięga roku 1993 i odbyła się z inicjatywy ówczesnego dyrektora, Jadwigi Nowak.
W tym roku, wzorem lat ubiegłych, uczniowie szkoły, ich rodzice
i nauczyciele zebrali się, by świętować swoje imieniny. Uroczystość
uświetniła obecność Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina, Przemysława Mielocha oraz Kierownika Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Anny Balcerek-Kałek.
Nie zabrakło również nauczycieli, którzy nie pracują już w placówce, gdyż korzystają ze świadczeń emerytalnych. Mimo to wciąż
są nam bliscy myślami i sercem. Niezmiennie też podkreślają, że
szkoła jest ich drugim domem ze względu na panującą tu rodzinną atmosferę. Dobre samopoczucie w szkole to wynik szeroko pojętej współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami,

efektywnie wpieranej przez dyrektor Bogumiłę Woroch. Uczniowie
w krótkim wystąpieniu przybliżyli postać św. Józefa i historię
nadania jego imienia szkole. Nad tą częścią uroczystości czuwała
nauczycielka religii, Izabela Kasprzyk. Przewodnicząca Rady Rodziców, Marta Borkowska – Bereta przekazała na ręce pani dyrektor
kwotę pieniężną, która przeznaczona jest na zakup drugiej tablicy interaktywnej w szkole. To efekt ogromnego zaangażowania
w zbiórkę funduszy zainicjowanej przez panią przewodniczącą.
Nie zabrakło też gratulacji i wzajemnych życzeń. W drugiej części
uroczystości na zaproszenie pani dyrektor pojawił się tata jednej
z uczennic, Artur Nadolny, który w niezwykle ciekawy sposób przybliżył wszystkim pracę kowala. Zachwycił nas pięknem i precyzją
swoich wyrobów.
Zapraszanie przedstawicieli różnych rzemiosł przy okazji Święta
Patrona jest dobrym zwyczajem szkoły z uwagi na fakt, iż św. Józef
sam był rzemieślnikiem. Dzięki temu dzieci i młodzież mają okazję
poznać pasje innych ludzi. Tak było i tym razem.
Katarzyna Wachowiak- Hołysz
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Niezwykła PLANTACJA
Co łączy len, różańce, drewno i metal? O sprawach niezwykłych i o rzeczach niezwykłych (dla niektórych być może trochę dziwnych i niezrozumiałych) z trzema
wyjątkowymi kobietami rozmawia Dorota Lisiak.
Elżbieta Foltyn-Chudziak z Puszczykowa jest projektantem, architektem wnętrz
i specem od wzornictwa przemysłowego.
Anna Demut z Mosiny skończyła edukację wizualną.
Agnieszka Piasecka z Puszczykowa
jest biologiem.
Dorota Lisiak: – Opowiedzcie proszę
o Waszym pomyśle, czym jest Plantacja?
Elżbieta Foltyn-Chudziak: – Pomysł
wspólnego eksperymentowania dojrzewał kilka lat. Wszystkie trzy stanowimy
trzon zarządu Plantacji, naszej małej manufaktury. Każda z nas jest inna i posiada
inne zdolności, i to jest niesamowite, bo
się nawzajem uzupełniamy.
Plantacja jest to nazwa naszego dzieła,
dzięki któremu Bóg sieje Swe Słowo w sercach ludzkich – przez spotkania, świadectwa, a także przez proste rzeczy, których
używamy na co dzień.
Anna Demut: – Ela i Agnieszka mieszkają w Puszczykowie, ja w Mosinie, gdzie
odnalazłyśmy się na spotkaniach Szkoły
Nowej Ewangelizacji (SNE). Podczas modlitw, rozmyślań, a także podczas wykonywania codziennych obowiązków rodziła
się w nas chęć eksperymentowania, zapoczątkowana inspiracją i zafascynowaniem
Bogiem, Jego szaloną miłością i miłosierdziem.
– Jak wygląda Wasza codzienność?
Agnieszka Piasecka: – Przez ponad
20 lat „pracowałam” w domu będąc żoną
i mamą. Ania podobnie jak ja, wychowuje dzieci, zajmuje się domem, świetnie
gotuje. Ela, bycie żoną i mamą godziła
zawsze z intensywną pracą, ma duże doświadczenie zawodowe, co bardzo nam
dziś pomaga. Ela i Ania to artystki, ja natomiast zajmuję się sprawami technicznymi
i logistyką, jeśli trzeba to jestem w stanie
obsługiwać maszyny i prowadzić samochód dostawczy. Jesteśmy różne, dlatego
się idealnie uzupełniamy. I to jest niesamowite, wszystko Pan Bóg przewidział…
– Co jest istotą Waszej działalności?
A.D. – Jest to propozycja odnowienia
chrześcijańskiego wzornictwa, które zniknęło z naszych domów i które kojarzy się
z kiczem. Chcemy pokazać, że przedmioty,
które niosą duchowe wartości też mogą
być dobrze zaprojektowane. Wymyślamy
dewocjonalia, ubrania, a także artykuły dla
domu, na których nierzadko pojawiają się
fragmenty z Pisma Świętego. Pragniemy,

aby nasze produkty kojarzyły się z wysoką
jakością projektu i wykonania, a cały proces zaczynamy od modlitwy.
– Od czego się zaczęło?
E. F.CH. – Na początek zrobiłyśmy kilka
różańców dla dzieci. Do kolorowej i pluszowej dziesiątki różańca dzieci się przytulają, śpią z nią, a wieczorami razem z rodzicami modlą się na miękkich kuleczkach
dopasowanych do wielkości ich rączek.
Doszły do nas informacje, że nastolatki też go używają! Może być traktowany
jako różaniec dla rodziców w modlitwie za
dzieci. Taki ma być – miękki i przystępny,
budujący dobre odczucia.

Spodobał się też Mary Wagner, niezwykłej osobie, która występuje w obronie
dzieci nienarodzonych, w klinikach aborcyjnych w Kanadzie, za co była wielokrotnie aresztowana. A zatem w temacie
duchowej adopcji dziecka poczętego też
może przydać się nasz różaniec.
Dla młodzieży natomiast mamy coś specjalnego. Kupiłam kiedyś garść nakrętek
i czarny parciany sznur. Dodałam Krzyż Benedyktyński i powstał różaniec. Rozeszły
się wszystkie, część trafiła do klasztornych
sklepików w Lubiniu i Gostyniu. To był taki
hardcorowy różaniec, nie dla wszystkich!
– Co łączy wszystkie Wasze dzieła?
E. F.CH. – Wszystkie nasze ciuchy, przedmioty i dzieła łączy Słowo Boże, ponieważ
w miejscach mniej lub bardziej widocznych umieszczamy cytaty z Pisma Świętego. Pierwsza kolekcja nosiła nazwę „Pieśń
nad pieśniami”.

A.D. – „Wody wielkie nie zdołają ugasić
miłości” to jeden z wyhaftowanych cytatów.
A.P. – Ja mam dzisiaj na sobie sukienkę
z kolekcji „Drzewo Życia” z wyhaftowanym
fragmentem z Biblii, który brzmi „Drzewo
Życia owocem prawego”.
Stoły, świeczniki z drewna i metalu same
przygotowujemy, malujemy i wykorzystujemy zbędne półprodukty. Odnawiamy je,
szlifujemy i dlatego każda rzecz jest niepowtarzalna. Nie ma produkcji sztampowych.
Co jakiś czas organizujemy pokazy tzn.
spotkania, na których pokazujemy nowości, dzielimy się naszymi doświadczeniami i miłością do Słowa Bożego. Najbliższy
pokaz odbędzie się w Poznaniu, na Wzgórzu św. Wojciecha u Ojców Karmelitów.
Wyeksponujemy codzienne przedmioty
np. woreczki i koszyki na chleb z napisem
„Chleba naszego powszedniego…”, świeczniki, krzyże z modlitwą do Krwi Chrystusa,
stoliki, kwietniki, serwety, no i oczywiście
kolekcję odzieży lnianej dla całej rodziny.

Dewocjonalia, moda i dom – a wszystko
połączone Słowem Bożym.
– Dlaczego do swoich kolekcji wybrałyście właśnie len?
A.D. – Eksperymentowałyśmy z różnymi materiałami. Nie ukrywamy len nie
jest najtańszy, dlatego szukałyśmy zamienników, ale niestety nie sprawdziły
się. Stawiamy na to, by rzecz była dobra
jakościowo. Materiał taki jak len jest mocny, wytrzymały i odporny na cykle prania.
Ma piękną kolorystykę i ciekawe faktury.
Len można prasować, ale nie trzeba. Natomiast len kreszowany to materiał naturalnie wiotki i gnieciony. My stosujemy
różne rodzaje tej tkaniny. Wykorzystujemy
ten miękki i bardziej sztywny. Wybieramy
go w zależności od przeznaczenia. Obrusy
robimy ze sztywniejszego rodzaju, a ubrania są szyte z lnu odzieżowego zwykłego
i kreszowanego.

wywiad

– Jak wygląda szycie? Czy same szyjecie wszystkie ubrania?
A.P. – Część tak, ale wchodzimy we
współpracę z małymi pracowniami, ponieważ nie jesteśmy w stanie wszystkiego robić same. Dla przykładu, cudowna
firma i ludzie, którzy nam haftują wg wymyślonego wcześniej projektu, pochodzą
z Gostynia. Zaczynamy od wizyty u Matki
Bożej Świętogórskiej, a następnie idziemy
pracować. Czasami trwa to całą noc...
– Widzę tutaj piękne, kolorowe sukienki, bluzki, tuniki, spodnie dla ko-
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biet i dziewcząt, i nie są to rzeczy wyzywające.
E. F.CH. – Staramy się o prostotę formy
i wzoru, ale też stosujemy różnorodne
kolory, np. połączenie żółcienia z purpurą, jak w kolekcji jesiennej.
Kobieta jest piękna sama w sobie.
Ubiór powinien być jej dopełnieniem
i nie powinien szokować. Wiemy, że
idziemy pod prąd…Ale chcemy, żeby
nasze kolekcje podkreślały to, co jest
w kobietach wyjątkowe. Podobnie dobieramy dodatki – torebki, biżuterię.
Wszystko razem powinno tworzyć zgodną harmonię.
Dla mężczyzn szyjemy koszule. W planach są oczywiście ubrania dla dzieci.
– Nie mogę nie zapytać o stosunek
Waszych mężów do tego, co robicie.
A.D. – ...Mój mąż patrzy na nas jak na kosmitki, ale akceptuje to.
– Jakie są Wasze plany i marzenia?
– Żeby Słowo Boże dotarło jak najdalej
i przyniosło obfity owoc. Jest dzisiaj taki
czas, że trzeba świadczyć o Jezusie. Dopóki będziemy to robić, Chrześcijaństwo
będzie trwać. Jak mówi św. Augustyn:
„Niespokojne jest serce człowieka póki
nie spocznie w Bogu” i póki nie uświadomi sobie, że wszystko za czym tęskni
i goni latami daje ON – Jezus Chrystus
i daje dużo więcej niż możemy sobie wy-

obrazić. Piszemy o tym w naszej pierwszej książce, która niebawem się ukaże
„Miłość Moja nie odstąpi od ciebie”,
w której zawarte są świadectwa – dowody na to, że Słowo Boże jest żywe i ma
moc przemieniać największe ciemności
duszy i ciała...
Na początku działałyśmy w Puszczykowie, teraz wychodzimy na Poznań. Mamy
zaproszenie do Warszawy i na południe
Polski. Jesteśmy otwarte na inne miasta
europejskie! (śmiech).
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Drugie oblicze Artura Klimaszewskiego,
czyli Minister w Must Be The Music 2016
Rozmowa z mieszkańcem Bolesławca (gmina Mosina) – Arturem Sosenem Klimaszewskim, prezenterem radia Eska, twórcą teatralnym, aktorem, muzykiem
i współzałożycielem znanego z ostatnich odcinków Must Be The Music 2016 Tylko Muzyka – zespołu Dyzmatronik.
Dorota Lisiak: – Przygotowując się do
naszego spotkania szukałam materiałów na Twój temat. W Internecie niestety
nie ma za wiele informacji, choć jesteś
bardzo znanym i lubianym człowiekiem,
szczególnie przez słuchaczy Radia Eska.
Artur Klimaszewski: – Nie ma, bo ja takich rzeczy nie publikuję i nie udostępniam.
Może czuję się jeszcze za młody na to, żeby
mieć biografię na Wikipedii itp. Czy jestem
znany? Rozpoznawany jestem najczęściej,
gdy podaję dowód. I tu oczywiście zaraz
pada pytanie: „Czy to pan jest Minister? Ten
z radia?” A ja nigdy wcześniej nie myślałem
żeby w radiu pracować, jestem z wykształcenia polonistą i w sumie do radia trafiłem
przypadkiem, choć zawsze chciałem być
dziennikarzem. W radiu pracuję – prawie
20 lat, od 1997 roku. Najpierw było to Radio S, które zamieniło szyld na Radio Eska
i tak jest do dziś.
– Pozwolę sobie zacytować z radiowej
czołówki „Jazda zaczyna się po 15.00
- 18.00. Po pierwsze Narożny, po drugie
Minister, a po trzecie – ta trzecia. Prawdziwe życie zaczyna się po południu, czyli program „Wrzuć na luz w Radiu Eska!”
Co Ty na to?
– Kiedyś bawiłem się w kabaret i jak słychać między 15 a 18, coś mi z tego zostało. Na antenie sporo dowcipkujemy. Przez
11 lat tworzyliśmy audycję poranną o wy-

mownej nazwie „Poranne espresso”. Obecnie słychać nas po południu. Stawiamy na
kierowców, którzy słuchają radia wracając
z pracy. Stąd ciekawe newsy, śmieszne sytuacje i nazwa pasma, czyli „Wrzuć na luz”.
– Przypuszczam, że to nie jest monotonna praca. Czy jeździcie także po mieście?
– Nie, od tego są reporterzy, którzy zbierają informacje. Ale raz do roku organizujemy imprezę „Eska Summer City” i wtedy
wsiadamy do samochodów i jeździmy po
okolicy. Oczywiście nasze miejsca zamieszkania staramy się potraktować wyjątkowo.
W samej Mosinie byliśmy kilkakrotnie...
Na antenie też zdarza mi się wspomnieć
moją gminę. Nawet ksiądz ostatnio, jak chodził po kolędzie stwierdził, że mówiłem coś
w audycji o lokalnym kościele. Przestraszyłem się, bo często „lecimy po bandzie” i nie
do końca sobie przypominałem, co takiego
i w jaki sposób skomentowałem. Okazało
się jednak, że zapamiętał mój sztandarowy
dowcip, że mam daleko do kościoła, bo aż
do Łodzi (tej koło Stęszewa oczywiście).
– Skoro jesteś polonistą, to skąd u Ciebie zamiłowanie do muzyki?
– To moja pasja. Z muzyką miałem zawsze
dużo wspólnego. W pięknych licealnych
czasach stworzyłem własny zespół poezji
śpiewanej, nazywał się „Inni”. Przygrywałem

Artur Klimaszewski

na fortepianie, kolega grał na gitarze, koleżanka śpiewała anielskim głosem. Było bardzo romantycznie... (śmiech).
Od zawsze grałem i uwielbiałem komponować. Nie lubiłem odtwarzać cudzych
utworów. Moja nauczycielka gry na pianinie mówiła, że „gram z kapelusza”. I tak mi
zostało.
– Większość artystów przechodzi okresy mniejszego lub większego wyciszenia.
Czy Ciebie również dopadała muzyczna
stagnacja?
– Oczywiście. Pierwsza pauza z przyczyn
samoistnych, czyli przez studia, potem
zacząłem pracę radiowca na poważnie
i nie było czasu na muzykę. Jednak ona
we mnie gdzieś głęboko siedziała i czekała
na sprzyjającą chwilę, by się ujawnić. Dała
o sobie znać za przyczyną Teatru Strefa Ciszy. Trafiłem do projektu „36,6” (wg. tygodnika „Teatr” najlepsze przedstawienie teatru alternatywnego 2003 roku. przyp. aut.).
Spektakl odbywał się w poznańskiej Starej
Rzeźni na Garbarach. Temat był wyjątkowo
abstrakcyjny. Dostałem rolę szalonego organisty. Rzecz działa się w chlewni, gdzie
skonstruowano olbrzymie biuro. Aktorów
grających urzędników posadzono w boksach, gdzie wcześniej urzędowały świnki.
Przygrywałem im na organach. Wtedy,
można powiedzieć, że na nowo wróciłem
do muzyki. Zacząłem komponować dla
poznańskich teatrów, wspomnianej już
Strefy Ciszy, Teatru u Przyjaciół, Teatru Fuzja,
Teatru Animacji, Teatru Circus Ferus. Piszę
muzykę również do słuchowisk i zdarzeń
komercyjnych...

wywiad
– Czy istnieje dzieło teatralno-muzyczne, które najbardziej zapadło Ci w pamięć?
– Każde z przedstawień przynosiło
ciekawe doświadczenia. Dobrze wspominam współpracę z Anią Rozmianiec
i tworzenie muzyki do nagradzanych
„Szewców”, według Stanisława Witkiewicza, w poznańskim Teatrze Animacji. To
losy jednostkii społeczności, kultury na tle
przemian społeczno-politycznych. Witkacy jest trudny w przekazie. Zaczęliśmy
od pomysłu, żeby oprzeć całą muzykę na
różnego rodzaju hymnach, jak Mazurek
Dąbrowskiego i hymn Unii Europejskiej.
Później szukałem inspiracji w różnych
dźwiękach i w związku z tym samplowałem najróżniejsze przedmioty, pojechałem m.in. nagrywać dźwięki squasha...
Często nagrywam inspirujące mnie
dźwięki. W „Koncercie Maszyn” były to odgłosy maszyn do pisania i szycia. Ostatnio
dla Teatru Fuzja nagrywałem odgłosy knajpy, z których zbudowałem muzykę w spektaklu „Szkłem i dymem pisane” – można go
zobaczyć w nowej „Scenie Roboczej”, dawnym kinie „Olimpia”.
– Skąd w takim razie Dyzmatronik?
– Bo było mi mało, bałem się, że ugrzęznę
w muzyce teatralnej, poczułem, że muszę
zrobić coś wokalno-muzycznego. Dlatego
razem z hiphopowcem „Maciorą” stworzyliśmy Dyzmatronik.
– Maciora?
– Tak, Maciej Balcewicz. „Maciora” to jego
ksywa osiedlowo-hip-hopowa, z tych czasów bardziej rapowych. W zespole tytułowy
Dyzma – wokalista.
– Jak wyglądały początki Dyzmatronika?
– Zespół powstał w 2010 roku. Pierwszą
płytę „Dyzmatronik” nagraliśmy z Maćkiem
w duecie, ale jednak potrzebny był trzeci
muzyk w zespole, żeby nawiązać twórczy
dialog. Szczęśliwym trafem, pracując w teatrze Fuzja poznałem Gonza, czyli Jakuba
Woźniaka, który gra na gitarze i śpiewa. Gitara, klawisze, automat perkusyjny, wokal
już brzmią inaczej. Stwierdziliśmy, że to jest
to! Jesteśmy z różnych stron Wielkopolski,
ale występujemy pod szyldem Poznania.
Stało się tak, ponieważ tam mamy wspólne próby i tu mieszka Maciek. Śmieję się, że
Bolesławiec leży między Krosnem a Łodzią.
Stąd jest trudny do zlokalizowania dla przyjezdnych. Oprócz płyty wydaliśmy także
mini album.'
– Co to jest Dyzmatronik i skąd w ogóle
taka nazwa?
– Dyzmatronik „przywlókł” Maciora, a mi
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nazwa bardzo się spodobała. Patronem zespołu jest Nikodem Dyzma mój ulubiony
bohater polskiej popkultury. Wszechobecny w naszym życiu politycznym i kulturalnym. Natomiast człon nazwy „tronik” – to ze
względu na 80 lata i muzykę, na której się
wychowaliśmy. Wydaliśmy płytę i minialbum. Z nimi urodziły się teledyski. Wyszliśmy z założenia, że do muzyki muszą być
obrazy, bo ludzie w dzisiejszych czasach
głównie oglądają. Każdy z teledysków jest
inny, bo lubimy różnorodność przekazu.
– Bączek jest kapitalnym teledyskiem.
Opowiedz coś o nim.
– Teledysk do Bączka wyreżyserował mój
przyjaciel Julek Pęksa. On zaprosił operatorów. Pomogli nam aktorzy z poznańskich
teatrów. Staramy się przyciągać ludzi, którzy robią ciekawe rzeczy i na szczęście udaje nam się to, choć nie mamy wielkich funduszy. W teledysku wystąpiło 33 aktorów
w 33 różnych lokalizacjach. Kręciliśmy trzy
dni. Szalona robota, ale było warto. Musieliśmy wyłożyć własną kasę, finansowo pomogli nawet moi sąsiedzi. Jeszcze raz chciałbym wszystkim podziękować. To strasznie
fajne, że tak dużo osób nas wspiera.
– Macie na swoim koncie także kontrowersyjną produkcję. Widziałam nagranie, którego treść lekko szokuje. Co mieliście na myśli nagrywając Singla?
– Zebraliśmy straszne cięgi za ten teledysk, ponieważ pojawiła się tam agresja.
Trochę mnie zdziwiła ta negatywna reakcja,
bo dla mnie produkcja ma charakter typowo teatralny. To taki eksperyment. Ale wielu
widzów tego nie zrozumiało. Musiałem odbierać telefony, niekoniecznie przyjemne.
Wszyscy się dziwili i zadawali pytania, o co
w tym chodzi. Nie chciałbym się rozwodzić
i wyjaśniać, bo każdy ma i powinien mieć

swoją interpretację. Generalnie teledysk
miał być o spotkaniu kilku singli z przypadkową parą. Takie trochę zderzenie światów...
modeli życia.
– Nie pomyślałabym o tym, zupełnie
nie tak to zrozumiałam.
– Nam chodziło właśnie o to, by było zagadkowo, inaczej, zaskakująco. Zachęcam
do obejrzenia i zbudowania własnej interpretacji! Mimo całego hejtu, jaki zebrał teledysk do SINGLA był nominowany do Yacha
w kategorii scenariusz.
– Jesteście prekursorami i jedynymi
odtwórcami gatunku Trup-Hop. Czym
jest Trup-Hop?
– TRUP-HOP znaczy śmiertelnie poważnie zabawni. To jest szuflada...
– Co to znaczy szuflada?
– Mam na myśli szuflady, w których posegregowani są poszczególni artyści. Hip
– hop, rap, techno, elektronika. Nie mieściliśmy się z naszą muzyką w żadnej kategorii, dlatego wymyśliliśmy Trup- hop. TRUP
– to element poważny, (który kojarzy się też
z trupą teatralną). A HOP, żeby było skocznie. I to wszystko...
– Kto jest liderem zespołu?
– No my... nie ma lidera, choć umówiliśmy
się, że ostateczną decyzję podejmuję ja (ktoś
musi). Teksty pisze Maciek, ja komponuję
utwory. Gonzo jest wirtuozem gitary, dodał
do trup-hopowego brzmienia trzecią, rockową barwę. Od trzech miesięcy mamy młodego menagera. Ma 17 lat. Daliśmy Stasiowi
szansę. Opiekuje się facebookiem, odpisuje
na maile, zgłasza nas na festiwale. Widzimy w
nim potencjał.
(dokończenie na str. 22)

wywiad / felieton
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Drugie oblicze Artura Klimaszewskiego, czyli Minister w Must Be The Music 2016
(dokończenie ze str. 20)
– Przejdźmy do Waszego ostatniego
osiągnięcia jako zespołu. Dyzmatronik w
Must Be The Music 2016 – Tylko Muzyka.
– Trudno jest jakoś przebić się w Polsce
nieznanej kapeli. Stąd zaryzykowaliśmy
i wysłaliśmy do Must Be The Music nasze
zgłoszenie. Spodobaliśmy się. Zaproszono
nas na finalny casting, który odbywał się
w Warszawie przed zacnym jury. W skład
jury wchodzili znani wszystkim celebryci:
Kora, Elżbieta Zapendowska, Tymon Tymański, Adam Sztaba. Mieliśmy olbrzymią
tremę, Maciek zgubił okulary, w których
miał występować. Była też awantura... Show
biznes jest jednak bardzo stresujący, co odczuliśmy na własnej skórze (śmiech).
– Gratulacje – otrzymaliście 3 x TAK!
– Dziękujemy, ale to dopiero początek.
W maju czekają nas półfinały! Jak jechaliśmy na casting bardzo ucieszyliśmy się, że
w jury zasiądzie Tymon Tymański – człowiek, który robił w swoim życiu ciekawe
i oryginalne rzeczy. Grał muzykę uznawaną
za dziwną, alternatywną. Baliśmy się Zapendowskiej, która jest purystką wokalną.
Z naszym śpiewaniem bywa różnie. Mimo
to Zapendowska stwierdziła, że jej się podoba to, co robimy. Adam Sztaba powiedział,
że „kupuje nas za to, jacy jesteśmy”.
– Uwagi do wykonania?
– Do samego utworu, raczej nie, ale Korze
nie spodobały się kostiumy.
– Dlaczego?
– Bo nie lubi przebieranek...
– Kora nie lubi przebieranek?!
– Ktoś musiał być tym złym policjantem.
Według mnie zwyczajnie nie zrozumiała
konwencji, jaką uprawiamy. Nie „zatrybiła”,
co to takiego parateatralna forma przekazu.
Nasze występy po prostu są tą formą przesiąknięte.

Z

biniu, co za moim płotem się gnieździ,
zwierzył mi się kiedyś w sekrecie:
– Nawet jakbym chciał ci coś ciekawego opowiedzieć na ten temat, to nie
mogę, bo normalnie wiele słyszałem, ale
najbardziej zapamiętałem jak w domu się
mówiło, tyle co od małego słyszałem, jak
to się popularnie mówi. W każdym razie
tak opowiadali kiedyś, że tutaj w Mosinie
było podobno dużo krawców, kapujesz,
którzy byli znani z tego, że szyli bardzo
ładne garnitury. Nie wiem, czy najlepsze
zaraz, ale mówiło się, że bardzo ładne.

– Skąd pomysł na taki strój, jesteście
ubrani na scenie w śpiochy, dresy?
– Śpiochy... ktoś na facebooku napisał,
że wyglądamy jak Alvin i wiewiórki. Strasznie nas to ubawiło. To faktycznie dresy
w odpowiednich kolorach. Nawiązują do
lat 80., epoki dziwnych kostiumów, kolorów i zamieszania na scenie. Nie da się nie
zauważyć, że te czasy były kiczowate…
My taki styl uwielbiamy, wyciągamy z tego
to, co najlepsze.
– Śpiewacie tylko po polsku...
– To prawda nie podoba się nam tendencja do śpiewania w innych językach.
Cały przekaz utworu wtedy się gdzieś gubi.
Chcemy atakować zarówno tekstem jak
i muzyką. Uważamy, że dobry koncert to
taki, który budzi emocje skrajne.
– Czy mógłbyś uchylić rąbek tajemnicy,
jak wyglądało nagranie do programu?
– Nagranie kręcono wcześniej. Zwróć
uwagę na członków jury. Każdy odcinek
stanowi pozlepiane elementy. Można to
wychwycić choćby poprzez różnorodność ubrań Kory, prezentowanych w ciągu jednego programu. W tym dniu razem
z nami przesłuchiwano ponad 30 zespołów. Casting odbywał się w olbrzymiej
hali wystylizowanej na studio, gdzie na
specjalnie przygotowanych trybunach zasiadła publiczność. Najpierw były próby
zespołów, rozstawialiśmy instrumenty. Dla
usprawnienia występu techniczni zaznaczali, w których miejscach stoi określony
instrument.
– Czy coś z zewnątrz Wam narzucono?
– Tak, producent zażyczył sobie, abyśmy
z naszego repertuaru zagrali utwór Bączek.
Po etapie prób przyjechało jury. Od tego
momentu casting nagrywano. Cieszymy
się, że przeszliśmy do półfinału.

wygląda jak potwór z kamerami zamiast
głów. To wszystko jest oczywiście stresujące. Ja pracuję w radiu, a tam kamer nie
mamy (śmiech).
– Jakimi osobami są jurorzy?
– Nie wchodziliśmy z nimi w osobiste
relacje. Byliśmy po drugiej stronie barykady, tym „mięsem armatnim do odstrzelenia”. Całe przesłuchanie przed jury było
krótkie, na temat i rzeczowe. Choć ich
uwagi były oczywiście dużo dłuższe niż
fragmenty puszczone w telewizji. Więcej
o nas znajdziecie na kanale Youtube oraz
pod linkiem https://soundcloud.com/
dyzmatronik.
– Jesteś mieszkańcem gminy Mosina.
Czy gmina jest otwarta kulturalnie na takich ludzi jak Ty?
– Oczywiście, czekamy na zaproszenie Gminy. Z chęcią wystąpimy przed
mosińską publicznością. Razem z żoną
mieszkamy w Bolesławcu od 10-ciu lat.
Agnieszka jest w radzie sołeckiej, staramy się jakoś uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności.
– Twoje marzenia?
– Mamy plan zrobienia Dyzmafestu, coś
na kształt Luxfetu. Może Mosina... zobaczymy. Chcemy ściągnąć zespoły pozagatunkowe. My jesteśmy dziwni i chcemy takich
dziwaków z Polski (może świata) przyciągnąć, którzy mają w sobie oraz w sferze
wizualnej coś dziwnego, wyjątkowego, teatralnego.
– Dziękujemy za wywiad, trzymamy
kciuki i życzymy powodzenia szczególnie w maju.
Drodzy czytelnicy oglądając majowe półfinały Must Be The Music nie zapomnijcie
zagłosować na naszego Dyzmatronika!

– Bałeś się trochę?
– Jak zawsze. Rzeczywistość telewizyjna

Fot. Aleksander Miz Warski

Klientami byli głównie mieszkańcy Poznania, jak również oczywiście wszyscy
z najbliższej okolicy, rozumiesz mnie.
Szczegółów żadnych więcej nie znam, bo
w zasadzie tyle informacji wystarczyło,
no powiedz sam, czy nie mam racji. Nawet nie umiem ci dokładnie określić, kiedy oni żyli, czy to było dawno czy może
jeszcze wcześniej, a może trochę później,
no nie wiem, nie wiem. Tak się mówiło,
pamiętam: jak ktoś był gustownie ubrany, tak prawdziwie elegancko, że aż miło
się na niego patrzyło, wtedy wszyscy po-

dobno wiedzieli, że miał strój od krawca
z Mosiny, no i stąd powstał nasz elegant
z Mosiny, ale chyba teraz nie używa się
tego określenia tak często jak kiedyś.
Roman Czeski

wydarzenia
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Niech nas zauważą! Sejm Młodzieżowy
Rzeczypospolitej Mosińskiej
Grupa młodych ludzi związana ze stowarzyszeniem Grupa Inicjatywna Baranówko organizuje w naszej gminie parlament młodzieżowy. Gazeta otrzymała list od uczestniczki
tego wydarzenia:

N

azywam się Weronika Banach i jestem uczennicą Gimnazjum nr 1 w Mosinie. Razem z grupą przyjaciół oraz
z 18 uczniami z pięciu szkół w gminie Mosina chcemy stworzyć
Pierwszy Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej. Wzorowaliśmy się na fakcie historycznym z 1848 r., kiedy to Mosina
przez kilka dni pełniła rolę stolicy Polski. Dla wielu parlament to
słowo, które kojarzy się z polityką i światem dorosłych. Ale czy
tylko osoby pełnoletnie mogą uczestniczyć w działaniach politycznych? Odpowiedź brzmi: nie.
W głowie pewnego młodego człowieka zrodził się pomysł
utworzenia sejmu młodzieżowego. W konsekwencji powstał
projekt pod nazwą ,,Młodzieżowy Urząd” w ramach programu
Równać Szanse, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Jest on starciem się młodych
ludzi z otaczającymi ich problemami w połączeniu z demokracją, możliwościami, obywatelską odpowiedzialnością.
Na początku była to istna „burza mózgów”. Obmyślaliśmy
etapy pomysłu, zastanawialiśmy się nad właściwym kształtem,
przyswajaliśmy wiedzę dotyczącą różnych zagadnień związanych z pojęciami tak modnego dzisiaj społeczeństwa obywatelskiego. Dużo pomogli nam w tym panowie Jerzy Falbierski,
Bogdan Robakowski, Przemysław Pniewski i oczywiście sołtys
wsi Krajkowo Stefan Antkowiak, którego sołectwo jest partnerem projektu. Działaniami kieruje dziesięcioosobowy zespół
Równać Szanse, na czele z koordynatorem Wojciechem Lisiakiem. Nad wszystkim czuwa odpowiedzialne za projekt stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko.
Najważniejsze są jednak szkoły. Jak wspomniałam współpracuje z nami pięć szkół: Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej, Gimnazjum w Rogalinku, ZS. im. Adama Wodziczki w Mosinie, Gimnazjum z SOSW
im. Janusza Korczaka w Mosinie.
Nie jest łatwo zsynchronizować tak różne środowiska, dlatego działania zaczęliśmy od spotkania i znalezienia wspólnego
„języka” . W tym celu ustaliliśmy wstępny harmonogram prac.
Powstały regulaminy, wzory kart do głosowania. W każdej szkole powołano komisje wyborcze (szkolną i gminną) i w zależności od jej autonomicznej decyzji w dniu 8.04.2016 r. odbyły się
demokratyczne wybory lub wybór poprzez nominację dyrekcji.
Nad przebiegiem wyborów czuwała Gminna Komisja Wyborcza, której to byliśmy członkami. Aby podnieść rangę wyborów
poprosiliśmy o pomoc przewodniczącą Rady Miejskiej, panią
Małgorzatę Kaptur, która przewodniczyła Gminnej Komisji
Wyborczej do Sejmu Młodzieżowego Rzeczypospolitej Mosińskiej. Wyniki opublikowaliśmy na stronie Gminy Mosina w dniu
11 kwietnia. Przed nami uroczyste zaprzysiężenie posłów. Ukonstytuujemy sejm, powołamy marszałka, prezydium sejmu oraz
komisje sejmowe. W komisjach sejmowych posłowie będą obradować i zastanawiać się nad problemami młodzieży z naszej
gminy. Sejm, czyli ustawa. Ustawa powstanie poprzez opracowanie naszych postulatów. Zostanie ona przedstawiona Radzie
Miejskiej w dniu 29 czerwca. Co będzie dalej? Zobaczymy.
Chcemy podziękować za dotychczasowe wsparcie naszej

Gminie, Radzie Miejskiej, dyrekcjom szkół i nauczycielom
w osobach pana Oskara Hajdera oraz pań Alicji Hinc, Małgorzaty
Schultz, Moniki Bajstok, Katarzyny Ziobro.
Więcej o nas można znaleźć na stronie www.gib.org.pl lub zaprzyjaźnionych szkół oraz na Facebooku stowarzyszenia Grupa
Inicjatywna Baranówko
Chętną młodzież spoza wymienionych szkół zapraszamy
do współpracy. Zgłaszajcie swoje pomysły. Nasi posłowie
skrzętnie je zbierają i rejestrują. Wasze zdanie jest dla nas
bardzo ważne! Piszcie do nas, dzwońcie i dzielcie się uwagami, jeśli chcecie zmienić coś w naszej gminie. Niech nas
zauważą!
Kontakt mailowy: mlodziez_sejm@tlen.pl
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Dla kogo Budowlanka
przy Grunwaldzkiej?
D

obrze dziś mieć przed sobą szeroki wachlarz możliwości. Wiedza ogólna, teoretyczne podstawy zawodu oraz praktyczne umiejętności, które młody człowiek zdobędzie
w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Grunwaldzkiej są furtką do przyszłości pełnej sukcesów. Szkoła przy Grunwaldzkiej kształci fachowców, którzy są rozchwytywani na rynku pracy,
a jednocześnie, już jako absolwenci, mogą łączyć karierę zawodową z kontynuacją nauki na
uczelniach wyższych.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy, oferujemy uczniom kształcenie
w tych zawodach, które oznaczają dziś dobrą pracę. „Kształcimy w zawodach, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Nasi absolwenci znajdują bardzo szybko dobrze
płatną pracę – to jest nasz bardzo duży atut” – mówi Arkadiusz Dratwa, dyrektor Zespołu Szkół
Budowlanych z ul. Grunwaldzkiej.
Można u nas zdobyć tytuł technika w zawodach: technik budownictwa; architektury krajobrazu. Klasa politechniczna, poprzez współpracę z Politechniką Poznańską, otwiera młodemu
człowiekowi drogę do kariery naukowej i zawodowej.
Obok technikum, proponujemy też kształcenie w szkole zawodowej. A jest u nas z czego
wybierać. W branży budowlanej oferujemy następujące zawody: dekarz – klasa patronacka
firmy Fakro; betoniarz - zbrojarz – klasa patronacka firmy Pekabex; monter konstrukcji budowlanej, instalator patronacka Wuprinż; monter zabudowy i robót wykończeniowych; murarz –
tynkarz, stolarz – klasa patronacka Cechu Stolarzy Swarzędzkich.
W zawodach mechanicznych kształcimy blacharzy samochodowych, mechaników motocyklowych – klasa patronacka firmy Yamaha i Kopras; mechaników i elektromechaników samochodowych oraz lakierników. Od tego roku patronat nad klasami mechanicznymi objęła
firma Bemo Motors. Od kilku lat wspierają nas również Renault Auto Compol, Auto Lech i inni.
Dyrektor Arkadiusz Dratwa podkreśla, że uczniowie uczą się w bardzo dobrym systemie.
Tydzień chodzą do szkoły a tydzień na praktyki. Zdobywają w ten sposób doskonale wiedzę
praktyczną. Jest to bardzo chwalony system przez pracodawców oraz rodziców. Wszyscy
uczniowie są pracownikami młodocianymi i w ten sposób już w czasie nauki nabywają praw
pracowniczych jak na przykład staż pracy.
Dobra przyszłość naszych absolwentów, to dobrze płatna praca. Dlatego szkoła współpracuje z wieloma firmami, które nie tylko oferują praktyki i miejsca pracy dla naszej młodzieży,
ale organizują też liczne kursy, szkolenia i wyjazdy zagraniczne. Bardzo ściśle współpracujemy
z Wielkopolską Izbą Budownictwa, Izbą Rzemieślniczą oraz z Cechami Rzemiosł.
W Zespole Szkół Budowlanych kształcimy naszych uczniów nie tylko w szkolnych murach,
ale również poza granicami kraju. Wymiany organizowane w ramach programów Leonardo
da Vinci i ERASMUS + otwierają naszej młodzieży okno na świat, poszerzają kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności językowe. Współpracujemy z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, dzięki czemu nasi uczniowie mają bezpośredni kontakt
z uczelniami poprzez wykłady, warsztaty, szkolenia i praktyki.
Zespół Szkół Budowlanych to szkoła na miarę XXI wieku i doskonale wyposażona placówka dydaktyczna. Tablice multimedialne i pracownie to pomoce naukowe, bez których nie da
się dziś zdobywać przyszłości. Szkoła dba o to, by uczniowie mieli możliwość uczestniczenia
w licznych szkoleniach, kursach, praktykach, by mogli zdobyć euro paszporty. Nasz absolwent
ma za sobą wstępne doświadczenie zawodowe i jest przygotowany do pracy na rynkach europejskich – m. in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii. Chętni mogą studiować na Politechnice Poznańskiej bądź innych uczelniach technicznych w kraju. Szkoła zapewnia bowiem
rozszerzony kurs matematyki. Absolwenci odznaczają się również dobrą kondycją sportową
– ZSB organizuje liczne zajęcia dodatkowe w tym zakresie, wystarczy tutaj wymienić stały
dostęp do Centrum Fitness Olimp, czy możliwość trenowania piłki nożnej i reprezentowania
szkoły w barwach naszej drużyny. Uczniowie mogą rozwijać osobowość przez wolontariat,
działalność artystyczną i atrakcyjne wycieczki.
Dlatego nasza szkoła to wybór dobrej i pewnej na rynku pracy przyszłości. W Zespole Szkół
Budowlanych przy ul. Grunwaldzkiej kształcimy w zawodach z przyszłością.
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„A miłosierdzie Twoje,
jak ogromne słońce...”
S

łowa tej pieśni religijnej były mottem tegorocznego Spotkania Wielkanocnego, przygotowanego przez nauczycieli i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. J. Korczaka w Mosinie, którego organem prowadzącym jest
Powiat Poznański. Spotkanie odbyło się 18 marca 2016 roku
w Mosińskim Ośrodku Kultury.
Zaproszenie na Spotkanie przyjęli m.in: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Poznaniu w osobach: Tomasza Łubińskiego Wicestarosty Poznańskiego oraz Moniki Lis Nożyńskiej,
Dyrektora Wydziału Edukacji. Obecna była również Elżbieta
Tonder – Pełnomocnik Starosty do spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele władz gminnych, zastępca burmistrza Gminy Mosina Przemysław Mieloch, przedstawiciel władz
miejskich Puszczykowa Maciej Dettlaff, Małgorzata KapturPrzewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie, Ewa Madalińska-Soczyńska, kierownik Referatu Oświaty w Kórniku oraz Dyrektor
Elżbieta Bijaczewska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W Spotkaniu wzięli udział również dyrektorzy zaprzyjaźnionych

z Ośrodkiem szkół, przedszkoli, a także placówek kulturalnych
i prasy. Nie zabrakło też, jak zawsze, licznie przybyłych rodziców.
Spotkanie otworzył spektakl pod tytułem ,,A miłosierdzie
Twoje, jak ogromne słońce”. Jego przesłaniem było ukazanie
zmian, jakie powinny zachodzić we wnętrzu każdego człowieka tak by czynienie dobra stało się naszą codziennością. Budząca się do życia przyroda była doskonałą ilustracją i jednocześnie uzupełnieniem myśli przewodniej.

W dalszej części Spotkania można było wysłuchać pieśni religijnych w wykonaniu uczniów i pracowników Ośrodka. Dyrektor Placówki, Bożena Mazur złożyła wszystkim życzenia, aby
każdego dnia nie zabrakło nam wiary w dobro i wiary w życie.
Magdalena Burek

Bezpłatne szkolenie komputerowe
w Mosinie – Certyfikat ECDL Base

G

minne Centrum Informacji w Mosinie we współpracy z Firmą J&C GROUP serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do udziału w bezpłatnym szkoleniu
komputerowym, zakończonym uzyskaniem Certyfikatu ECDL Base. Szkolenie jest finansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 20142020 i odbywać się będzie na terenie Mosiny w 12 osobowych grupach. Pierwszy etap
rekrutacji zakończył się sporym sukcesem, dlatego rozpoczynamy nabór do kolejnych
grup. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na plakacie i dokumentach projektowych na www.gci.mosina.pl oraz www.mosina.pl. Harmonogram spotkań zostanie ustalony po zebraniu ostatecznej grupy uczestników i dostosowany do ich potrzeb.
Rekrutacja trwa do 27 maja br. Zgłoszenia przyjmowane są przez Gminne Centrum
Informacji w Mosinie, tel. 61 8192-746 lub gci@mosina.pl. Zapraszamy do udziału. (gci)

JĘZYK
NIEMIECKI
Doświadczony
nauczyciel
zachęca do nauki,
zaprasza na
KOREPETYCJE i KONWERSACJE

Tel. 668 225 723
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Turniej komunikacyjny z udziałem uczniów SOSW im. J. Korczaka w Mosinie
1

kwietnia 2016r. gimnazjaliści ze
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Janusza Korczaka
w Mosinie, którego organem prowadzącym jest Powiat Poznański, wzięli udział
w IX Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Szkół
Specjalnych zorganizowanym na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Turniej zakończył się dla ekipy z Mosiny
sukcesem.
W gronie dziewięciu drużyn z całej
Wielkopolski mosińska drużyna zajęła
II miejsce.
Uczniowie rozpoczęli zmagania od rozwiązania testu dotyczącego przepisów
ruchu drogowego, który przygotowali
i przeprowadzili poznańscy policjanci.
Następnie pokonywali tor przeszkód
ustawiony przez żandarmerię wojskową.
Na końcu udzielali pomocy przedmedycznej pod okiem ratowników medycznych.
Oczekując na wyniki Turnieju, uczestnicy mieli okazję zwiedzić targi Motor
Show 2016, gdzie wystawcy prezentowali najnowsze modele samochodów i motocykli. Oraz zobaczyć ciekawą wystawę
zabytkowych aut pt.: „Z ziemi włoskiej do
Polski - 85 lat licencji Fiata w Polsce".
Ewa Urbaniak, Łukasz Jankowiak

Czy przyroda się buntuje?
J

ako długoletni pszczelarz jestem skłonny odpowiedzieć twierdząco. Nie sposób jednak opisać to zjawisko jednoznacznie
- czy to bunt przyrody, czy już wojna dwóch
światów.
Na świecie nieprawdopodobna ilość trucizny i chemii jest rozpylana na pola uprawne
i lasy. Przedostaje się ona do gruntu i wody,
a unoszące się opary trucizny chmury przenoszą
na tereny, na których jeszcze się jej nie stosuje.

Według mnie jest to niechęć i często pogarda dla przyrody, bo ważniejszy jest zysk…
Modyfikuje się rośliny, zwierzęta, ciągle „ulepsza” się tą przyrodę, urbanizuje tereny, które
jeszcze nie dawno były oazą pięknej zieleni.
Coraz większe obszary rolnicze zamieniają się
w rolnictwo przemysłowe, gdzie nie ma już
miejsca dla owadów, ptaków itp. Ginie fauna
i flora.
Nie wszyscy wiedzą, że w naszym kraju wy-

truwa się rocznie 200 tysięcy rodzin pszczelich. Czynią to sami rolnicy na kwitnących
uprawach rolnych. Jaki do tego zjawiska
może być komentarz?
Ekologia to dziś modne słowo. Zielony liść
symbolizuje odpoczynek, równowagę ducha.
Ale działania różnych mechanizmów często
zaprzeczają sobie. Przyroda buntuje się poprzez występujące anomalia, wzrasta ilość
chorób coraz groźniejszych. A mieliśmy ulepszać świat z roztropnością i szacunkiem, aby
przekazać go następnym pokoleniom.
Niszczenie i zaśmiecanie lasów, nawet
na naszym lokalnym podwórku nie jest wynikiem złych przepisów, lecz tkwi w naszej
głowie i sercu… Tak zawsze było w dziejach
świata, gdy człowiek się gubił buntował się
cały Kosmos.
Może na koniec warto przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Zanieczyszczenia lub
zniszczenia powodowane w środowisku są
skutkiem ograniczonego i wynaturzonego
światopoglądu, który się z czasem obraca
w prawdziwą pogardę dla człowieka. Kluczem więc do rozwiązania kwestii ekologicznej nie są puste przepisy, ale poszanowanie
godności człowieka”.
Stanisław Kaczmarek,
mistrz pszczelarski
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UKS MUSZKIETER MOSINA na turnieju
TARNOVIA CUP 2016
T

egoroczny turniej szpadowy w Tarnowie Podgórnym został rozegrany 9 kwietnia i zgromadził zawodników z klubów: Warszawy, Szczecina, Wadowic, Lubina, Świdnicy, Tarnowa
Podgórnego i oczywiście Mosiny. Zawodnicy UKS MUSZKIETER MOSINA stanęli do boju w trzech kategoriach wiekowych
dziewcząt i chłopców, zdobywając wysokie miejsca w klasyfi-

kacji. Gorąca atmosfera turnieju i walki o najwyższe lokaty dostarczały wielu emocji licznie zgromadzonym kibicom. Najlepszy występ zaliczył Aleksander Paszak, który w kategorii zuch
zajął II miejsce. Brązowe medale w swoich kategoriach zdobyli
Zofia Lachowicz, Kacper Kaczmarek i Antoni Nieckarz. Kilku
innych naszych zawodników zajęło również wysokie miejsca
w pucharowej „ósemce”. Byli to Zofia Pohl (kat. zuch) – V miejsce,
Magdalena Żerdzińska (kat. zuch) – VII miejsce, Filip Murawski
(kat. dzieci) – V miejsce, Aleksandra Lange (kat. dzieci) – VI miejsce. Pozostali nasi szpadziści w swoich kategoriach wiekowych
zajęli kolejno pozycje: Michał Karczewski (kat. zuch) – miejsce
XII, Ewa Bech (kat. zuch) – miejsce XIV, Mateusz Nowicki (kat.
dzieci) – miejsce XIII, Mikołaj Nowicki (kat. młodzik) – miejsce

XI. Trener Jarosław Roszak nie ukrywał zadowolenia z występu
swoich zawodników. Jest to jak na razie najlepszy w tym roku
występ mosińskich szermierzy.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

KRONIKA POLICYJNA MARZEC/KWIECIEŃ 2016
Dnia 14 marca 2016 roku zgłoszono uszkodzenie samochodu marki BMW X1. Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Krosno. Dokonano oględzin miejsca zdarzenie przy udziałem technika kryminalistyki.
W dniu 19 marca 2016 roku funkcjonariusze KP w Mosinie zatrzymali trzech młodych mężczyzn w związku z posiadaniem przez nich suszu roślinnego pochodzenia narkotycznego. Zdarzenie miało miejsce
w m. Krosno.
W okresie od 20 marca do 21 marca 2016 roku nieznany sprawca
lub sprawcy na placu budowy domu w Świątnikach ukradli sprzęt budowlany oraz ubrania robocze o wartości około 1500zł.
W okresie od 19 marca do 21 marca 2016 roku nieznany sprawca
lub sprawcy w Mosinie, z domu w budowie skradli rolety zewnętrzne
o wartości ok. 3000 zł.
W dniu 24 marca 2016 roku, w m. Daszewice nieznany sprawca
ukradł biżuterię oraz monety o łącznej wartości około 5 000zł.
W dniu 31 marca 2016 roku w Rogalinku nieustalony sprawca dokonał kradzieży biżuterii oraz samochodu marki VW Passat.
W dniu 8 kwietnia 2016 roku w Czapurach skradziono samochód
marki Audi A5.

Ponadto w okresie od 15 marca do 15 kwietnia zatrzymano pięć
osób kierujących pod wpływem alkoholu.
W związku z dużą liczbą włamań do domów na terenie gminy Mosina KP w Mosinie apeluje, by w miarę możliwości zabezpieczać swoje
domy oraz mienie w celu zminimalizowania ryzyka popełnienia przestępstwa, bądź wykroczenia z tym związanego. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się w naszym sąsiedztwie, jaki nieznany samochód pojawia się w naszej okolicy, a także czy nie pojawiają w niej
się ludzie nam nieznani i podejrzani. Jeśli coś niepokojącego zostanie
ujawnione, należy te informacje przekazać na telefon alarmowy KP
w Mosinie tj. 500 107 120, bądź numery alarmowe 997 albo 112.
KP w Mosinie przypomina również o tym, że w Miejscowości Krosno
na ul. Bocznej, od wysokości ul. Głównej do ul. Tylnej obowiązuje ruch
jednokierunkowy. W związku z powyższym należy zwracać uwagę na
znaki drogowe oraz unikać jazdy "na pamięć", gdyż zaniechanie stosowania się do przepisów ruchu drogowego może doprowadzić do
groźnej i niebezpiecznej sytuacji dla bezpieczeństwa kierujących, pasażerów oraz pieszych.
Krystian Biniarz
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Skład Opału PKP Puszczykówko

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

23 lata współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym SA
Ceny odpowiadają jakości

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

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

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

ZBIORNIKI LPG

i części instalacji gazowych

STUDNIE
GŁĘBINOWE
794 177 731
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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FIRMA
SPRZĄTAJĄCA
zatrudni
do sprzątania
pomieszczeń
biurowych

506 656 932

ZATRUDNIĘ
FRYZJERKĘ
z doświadczeniem

Studio DIVA
w Mosinie

506-183-551
SPRZEDAŻ - SERWIS - MONTAŻ

WYCENY
NIERUCHOMOCI
SALON SPRZEDAŻY
ul. Rosnowska 16
62-052
KOMORNIKI
61 8630 123
509 461 559

 DOMY
 LOKALE
 DZIAKI
 SPECJALISTYCZNE





 

TEL. 572 642 585
e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl
www.jessa.com.pl

WWW.BASENY.ELESTON.PL

WSZYSTKO DO BASENÓW
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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W 60-tą rocznicę narzucenia Polsce zbrodniczej ustawy aborcyjnej

List otwarty do Przywódców Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Kraków, 27 kwietnia 2016 r.
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kwietnia 1956 roku – w warunkach ostrego terroru – narzucono Polsce ustawę dopuszczającą zabijanie nienarodzonych dzieci. Zniewolony Sejm – „wybrany” jeszcze za życia
ludobójcy Józefa Stalina w 1952 roku – przegłosował ustawę zezwalającą na praktycznie nieograniczone przerywanie ciąży – zabijanie poczętych dzieci.
W ten sposób komuniści polscy, drogą ustawy państwowej, zrealizowali dyrektywę komunistycznego zbrodniarza W. I. Lenina,
w której domagał się „bezwarunkowego zniesienia wszystkich
ustaw ścigających sztuczne poronienia”. Lenin był pierwszym europejskim przywódcą, który zalegalizował zbrodnię aborcji. Miało to
miejsce w Związku Sowieckim w listopadzie 1920 roku.
Przez długie lata PRL-u komunistyczna cenzura blokowała naukową, medyczną prawdę o życiu człowieka przed narodzeniem,
o procedurze aborcji, o katastrofalnych wręcz psychicznych i fizycznych skutkach aborcji dla kobiety. Komunistyczne służby specjalne, sądy i ówczesna administracja na różne sposoby – łącznie
z zamykaniem w więzieniach – prześladowały tych, którzy odważnie bronili życia nienarodzonych dzieci.
Dopiero 7 stycznia 1993 roku, w nowych warunkach politycznych, Sejm RP anulował aborcyjną ustawę i przyjął prawo chroniące życie poczętych dzieci, niestety z trzema tzw. wyjątkami.
Postkomuniści odzyskawszy pełnię władzy ustawodawczej:
większość w Sejmie i Senacie, a prezydentem był wówczas A. Kwaśniewski, szybko – 20 listopada 1996 roku – przywrócili legalizację
aborcji praktycznie „na żądanie”, czyli – poprzez ustawę państwową – zrealizowali ponownie wytyczną W. I. Lenina. Dopiero Trybunał Konstytucyjny, decyzją z dnia 28 maja 1997 roku, przywrócił
poczętym dzieciom prawną ochronę życia.
Przez całe dziesięciolecia PRL-u komunistyczna cenzura uniemożliwiała przekazanie ogółowi społeczeństwa uzasadnienia prawa do życia i definicji aborcji:
Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. To fakt na-

ukowy, niepodważalny i tak oczywisty, że podawany w podręcznikach do V klasy szkoły podstawowej. Jeżeli życie człowieka zaczyna
się w momencie poczęcia, to przerwanie tego życia, zniszczenie go
obojętne w jaki sposób, obojętne jaką metodą, obojętne czy po tygodniu, jednym miesiącu, trzech lub siedmiu po poczęciu, będzie
zawsze zniszczeniem życia człowieka, czyli mówiąc krótko – zabójstwem. Żadne stanowione przez parlament prawo nie może
„zezwalać” na bezkarne zabijanie absolutnie niewinnych i skrajnie
bezbronnych ludzi – poczętych dzieci.
Aborcja to zniszczenie – różnymi metodami – życia człowieka
w okresie od poczęcia do urodzenia. Dodajmy, że nienarodzone
dziecko już od drugiego miesiąca życia w łonie matki reaguje na
bodźce zewnętrzne, odczuwa ból, a jest zabijane bez żadnego znieczulenia.
Moje szczególne zdziwienie budzą obecnie ponawiane próby
środowisk lewicowych i feministycznych ponownej legalizacji
aborcji „na żądanie” czyli zrealizowania poprzez ustawę państwową wytycznej komunistycznego zbrodniarza W. I. Lenina.
Mimo wszystko pragnę ten „List otwarty” do aktualnych przywódców SLD zakończyć optymistycznie. Mam nadzieję, że w SLD
znajdują się działacze, którzy we współczesnej Polsce odrzucą
zbrodniczą dyrektywę sowieckiego dyktatora i uznają ogólnoludzki, ponadwyznaniowy imperatyw etyczny: nie wolno zabijać
absolutnie niewinnych i bezbronnych ludzi: także poczętych, nienarodzonych dzieci.
SLD potrafiło się wyzwolić z doktrynerstwa marksistowsko-leninowskiego w dziedzinie ekonomii. Przez całe dziesięciolecia studiowano, nauczano niedorzeczności „ekonomii marksistowsko-leninowskiej”. Dzisiaj nikt odpowiedzialny z kręgów SLD nie promuje
ekonomicznych „wskazań” Lenina, Marksa czy Engelsa.
Czas najwyższy odrzucić zbrodniczą dyrektywę W. I. Lenina
w odniesieniu do aborcji.
dr inż. Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Proszę o szerokie nagłośnienie
B

yliśmy na angielskiej wsi. Odwiedził nas dalszy sąsiad Juliana - rolnik, który ma około 400 ha i od kilku lat uprawia tylko
zboża. Poul, tak ma na imię ten rolnik, przyszedł nam powiedzieć,
że sprzedaje gospodarstwo z całym obejściem, ponieważ nie widzi już żadnej możliwości przetrwania na rynku. Gospodarstwo
odziedziczył po rodzicach - było w jego rodzinie ponad 50 lat, ale
przeszło ogromną transformację. Transformację napędzaną przez
korporacje, politykę UE i banki. Kiedyś to było piękne gospodarstwo o różnorodnej produkcji; teraz jest monokultura, wszystko
bazuje na chemii i kontraktowanych usługach. Jak powiedział
Poul: "Nie mogę patrzeć na tę martwą ziemię polewaną co roku
ogromną ilością agrochemii." Poul, który kiedyś był w Polsce, dalej mówił: "Oni (korporacje, UE, banki) was też tak zniszczą, jak
zniszczyli angielskich rolników, jeśli nie wyrzucicie ich ze swojego
kraju! To dramat dla rolnika patrzeć jak ziemia umiera, a on uzależniony od banków nic nie może zrobić tylko dalej ją polewać
tą chemią, aby zebrać jakieś plony. Nasze gospodarstwo przynosiło najlepsze dochody w czasach, gdy miało różnorodny profil
produkcji i proporcjonalnie do obszaru niską liczbę krów. Kiedyś

40 krów to było dużo, później 100, teraz nawet przy 500 krowach
trudno zarobić na życie. W naszej okolicy przetrwało tylko jedno
gospodarstwo mleczne, które ma 700 krów. Moje dzieci nie są zainteresowane przejęciem gospodarstwa, bo to oznacza dla nich
tylko dużo pracy i stresu, i nie widać żadnych lepszych perspektyw."
Żegnając się, Poul powiedział: "Jeśli nie chcecie stracić swoich gospodarstw, tak jak ja i wielu moich kolegów, to nie słuchajcie doradców. Zostańcie przy różnorodnej produkcji i szanujcie ziemię.
TYLKO GOSPODARSTWA O RÓŻNORODNEJ PRODUKCJI PRZETRWAJĄ."
Kochani rolnicy zapamiętajcie sobie to, co powiedział angielski
rolnik. Pamiętajcie o tym, że on miał pełne(!) dotacje UE i dużo(!)
doświadczenia na międzynarodowych rynkach...
Pozdrawiam Was serdecznie,
Jadwiga Łopata
34-146 Stryszów 156, Poland
tel./fax +48 33 8797114
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Zataczając koło – powieść Wiesławy Szubargi
W

marcu 2016 roku nakładem Wydawnictwa Św. Macieja Apostoła w Lublińcu ukazała się moja powieść pt. „Zataczając
koło”. Jej akcja rozpoczyna się pewnego zimowego dnia, kończy zaś
jesienią kolejnego roku. Następujące po sobie pory roku wpływają
na losy, nastroje i przeżycia bohaterów, którzy poddają się nostalgii
zimowych dni, radości odradzającej się wiosną przyrody, letniemu
rozleniwieniu i jesiennej refleksji. Większość z nich to mieszkańcy
pełnej uroku starej, stylowej kamienicy, której atmosfera przesiąknięta jest dźwiękiem wiolonczeli, skrzypieniem starych schodów
i zapachem pór roku.
Bohaterowie tej powieści są w różnym wieku, mają odmienne
doświadczenia życiowe, jednak coś ich łączy. To coś, to wzajemna
troska przesycona życzliwością i gotowością do niesienia sobie sąsiedzkiej pomocy. Niby nic nadzwyczajnego, jednak w rzeczywistości, której znakiem jest brak czasu dla drugiego człowieka oraz
zanik umiejętności i gotowości do stwarzania więzów, o których
w „Małym Księciu” pisał Antoine de Saint Exupéry, wydaje się to
czymś niezwykłym.
W książce odnajdziemy bohaterów znanych już z wcześniejszej
mojej książki pt. „Pelargonie”. Wątki z nimi związane zostały w niej
rozwinięte, zaś niektóre postaci, odgrywające wcześniej rolę epizodyczną, obecnie zyskują na znaczeniu. Niebagatelną rolę odgrywa fakt, że spotykają się w niej przedstawiciele różnych pokoleń.
Dojrzali bohaterowie powieści, tacy jak życzliwa wszystkim Basia,
wnoszą swe doświadczenie, zaś młodzi, np. Ania – studentka szkoły
muzycznej i wiolonczelistka, powiew świeżości, radości i humoru.
Choć powieść dotyka życiowych problemów, z którymi czasami
trudno jest sobie poradzić, bohaterowie odważnie patrzą w przyszłość, przeżywając swe smutki i radości, stany euforii i zwątpienia,
potrafią bawić się, śmiać, nawet przez łzy, i cieszyć zwyczajnym
dniem. Ważną rolę w ich życiu odgrywa wiara w Boga, to właśnie
ona sprawia, że starają się wytyczać sobie jasne cele i w bezkompromisowy sposób bronić swych racji, a zataczając koło swego życia od zimy do jesieni, przekonują się, że każde nowe doświadczenie życiowe nadaje sens ich egzystencji, uczy ich i hartuje, dlatego

gdy na drodze pojawiają się przeszkody, to ich nie omijają, lecz
pokonują, gdy zaś popełniają błędy, starają się wyciągnąć z tego
odpowiednie wnioski. I ciągle dojrzewają, uczą się, jak żyć i z optymizmem spoglądać w przyszłość. Jedna z bohaterek powieści, Emilia w taki sposób podsumowała cztery pory roku: „Ten rok dobiega
końca, jesień chyli się ku zimie. Przez cztery pory roku, od zimy do
jesieni, zatoczyłam koło i wcale nie znalazłam się w punkcie wyjścia.
Podjęłam dalszą wędrówkę i z optymizmem patrzę w przyszłość.
Dbam o nią, ale nie zamartwiam się, co przyniesie. Nauczyły mnie
tego słowa z Biblii: „Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją
ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi.
Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?”
Zachęcam do przeczytania tej pogodnej, optymistycznej powieści,
która przeprowadzając nas poprzez zimę, wiosnę, lato i jesień, pozwoli nam na chwilę refleksji, ale też niejednokrotnie rozbawi do łez.
Miłośników książek zapraszam do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mosinie, gdzie można wypożyczyć moją powieść.
Życzę przyjemnej lektury i niezapomnianych wrażeń!
Wiesława Szubarga

Kolejna udana Biała Sobota
23
kwietnia 2016 r. na terenie placówki medycznej Medicomplex
oraz parkingu marketu Tesco została
zorganizowana Biała Sobota, festyn medyczny skierowany do wszystkich mieszkańców gminy Mosina. Wykonywano
bezpłatne badania, udzielano porad
i konsultacji. Mieszkańcy skorzystali z tej
okazji i jak zwykle nie zawiedli. Można
było zmierzyć sobie poziom cukru, ciśnienia, wykonać EKG - tego zadania podjęły
się pielęgniarki (były mocno zapracowane, bo te badania cieszyły się dużym powodzeniem). Konsultacji udzielał lekarz
medycyny rodzinnej, okulista, kardiolog,
można było zasięgnąć porady dietetyka,
psychologa, optyka. Ogółem przebadano 168 osób, wykonano 314 procedur
medycznych. Z badania w mammobusie skorzystało 21 pań, zarejestrowano
pięciu dawców szpiku, 30 osób oddało
ponad 13 litrów krwi. Trenerzy z Fitness

Loft radzili jak dbać o swoją dobrą kondycję fizyczną, robili analizę składu ciała.
Policjanci z Mosiny wraz z pracownikami
Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzili kampanię informacyjno- edukacyjną
„Reaguj na przemoc”. Młodzież z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 na swoich
stoiskach promowała zdrową żywność,
własnoręcznie wykonała materiały edukacyjne, częstowała mieszkańców zdrowymi smakołykami, edukowała. Na płycie boiska sportowego ćwiczyli młodzi
sportowcy, piłkarze, prowadzono jednocześnie nowy nabór dzieci w wieku
4-9 lat do klubu Akademii Elegancika.
Członkowie Stowarzyszenia Nowoczesna
Rzeczpospolita Mosińska i zaangażowani
w organizację Białej Soboty pracownicy przychodni Medicomplex częstowali
uczestników festynu jabłkami z polskich
sadów, życząc wszystkim zdrowia. Całą
imprezę nagłaśniał DJ Jacek Rogalka,

któremu składamy serdeczne podziękowania. Pomógł nam również zarząd
Osiedla Za Moreną. W imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy nas wsparli i służyli
pomocą.
Jolanta Szymczak,
prezes
stowarzyszenia NRM

Poszukuję rodziny lub osób
spokrewnionych z panią
JANINĄ SEEGIN mieszkającą
w Mosinie prawdopodobnie
w okresie międzywojennym
lub tuż
po II Wojnie Światowej,
przybyłą do Mosiny
z okolic Krakowa;
nr tel. 697 888 726
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Autoryzowany
Punkt Sprzeda¿y
F.H.U. „DEPO”

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

CENY PRODUCENTA!

ANTENY RTV - SAT
MONTAŻ - NAPRAWA


Telewizja cyfrowa naziemna DVBT
 Instalacje mini zbiorcze naziemne
i satelitarne


Konfiguracja sprzętu audio-video



Montaż: NC+ Polsat cyfrowy

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

FIRMA SPRZĄTAJĄCA
poszukuje osób (preferowane
Panie) do sprzątania w szpitalu
w Puszczykowie. Praca w pełnym
wymiarze godzin - wg grafiku.
Wynagrodzenie: 1260 zł/-m-c
brutto. Do zgłaszania zachęcamy
także osoby niepełnosprawne.
PRACA OD ZARAZ!!!
Kontakt: 510 014 302.

ZATRUDNIMY
Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych
w Poznaniu i okolicach.

Atrakcyjne wynagrodzenie!
Tel.: 667-820-679
lub 667-820-686

SKUP
AUT
do 10.000 zł
Umowa i gotówka od ręki
Tel. 798-827-337

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

669-405-637
kryhal.kontakt@gmail.com


Prace na wysokości



Wycinka drzew
metodą alpinistyczną



Kompleksowe
czyszczenie działek

UBEZPIECZENIA:
 komunikacyjne  majątkowe
 domy  mieszkania  firmy
 rolne  wojażer za granicą

Pielęgnacja zieleni
 Mycie dachów
i elewacji
 Montaż banerów
 Inne usługi


USŁUGI REMONTOWO-MURARSKIE
Wykonujemy
wszelkie remonty:
 malowanie
 docieplanie
 łazienki
 płytki
 papa terma
 klinkier
 i wiele innych
tel. 509434495

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

Dr med. Aleksandra Skuratowicz

Laryngolog dziecięcy

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

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

tel. 61 867 69 33

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

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

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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żenia, przejażdżki bryczką dla całej rodziny. Kontakt: Nauka jazdy konnej - 667253-452, 781-083-609.

OGŁOSZENIA DROBNE
JĘZYK niemiecki. Doświadczony nauczyciel zachęca do nauki, zaprasza na korepetycje i konwersacje. Tel. 668 225 723.
ZAOPIEKUJĘ się ogrodem i domem
w zamian za pokój w Puszczykowie lub
okolicy. Tel. 510 708 023.
ZATRUDNIMY panie ne stanowisko
kasjer-sprzedawca w sklepie spożywczo-monopolowym w Puszczykowie, tel.
618908237.
PRZYJMĘ do prac budowlanych, tel. 609
743 619.
SPRZEDAM grunty rolne w Krajkowie, tel.
609 743 619 .
LIDER branży instalacyjno-grzewczej zatrudni dyrektora dz. eksportu i managera
ds. eksportu z doświadczeniem i znajomością języka angielskiego i/lub rosyjskiego,
CV: aplikacje@idmar.pl.
ZATRUDNIMY do dostarczania bezpłatnych gazet do sklepów w Luboniu, Mosinie, Puszczykowie, Stęszewie i Komornikach. Chętnie emerytów lub rencistów.
Tel. 63 244 13 83.
STAJNIA RADI Szkoła Jazdy Konnej. Oferujemy naukę jazdy konnej dla każdego
od kucyka do dużego konia na każdym
poziomie zaawansowania, naukę powo-

SPRZEDAM 4 felgi aluminiowe – oryginalne „Seat” cztery otwory (tanio!) + opony. Tel. 504 832 882.
HOTEL Szablewski w Dymaczewie Nowym
k/Mosiny zatrudni KELNERA/KELNERKĘ, tel.
61 8132112, 61 8191201, e-mail: interrecepcja@szablewski.pl.
PRYWATNY Detektyw Wykrywanie Zdrady
Obserwacja. CHCESZ WIEDZIEĆ, NIE CZEKAJ, DZWOŃ JUŻ TERAZ. Czy Twój partner
jest z Tobą szczery? Co się dzieje pod Twoją
nieobecność? Czy ktoś Cię obserwuje? Jak
Twój pracownik spędza czas na L4? Czy
w Twojej firmie dochodzi do kradzieży? Zostałeś pozwany i masz wypłacić odszkodowanie? Sprawdź, ile jest prawdy w pozwie!
Im szybszy kontakt z nami, tym większa

szansa na zebranie odpowiedniego materiału i wygraną sprawę. Większość spraw
są to sprawy życiowe z którymi nie należy
zwlekać. Zapraszam do kontaktu. Istnieje
możliwość spotkania w Mosinie, Puszczykowie lub w dogodnym miejscu. Kontakt
www.prywatny-detektyw.com.pl, tel 502404-405.
DO ZAKŁADU produkcyjnego przyjmiemy
2 osoby na stanowisko Operatora maszyn
i urządzeń. Mile widziane wykształcenie
mechaniczne i doświadczenie na produkcji. Miejsce pracy: Żabinko. Praca na zmiany.
Zainteresowani proszeni są o przesłanie CV
na adres: rekrutacja.xellapolska@xella.com
lub telefon 22 573 20 26.
KONSALNET Security Sp. z o.o. zatrudni na
obiekt handlowy w Mosinie pracowników
ochrony, stawka 8,50/9,00 netto – kontakt
61 882 37 40.

dr n. med.
Anna Modelska-Ziółkiewicz
 Choroby tarczycy
 Zaburzenia hormonalne
Rejestracja telefoniczna: 508 145 458
Mosina, ul. Leszczyńska 64

AKUMULATORY
nowe, produkcji ukraińskiej
Żywotność 7 lat!

CZĘŚCI SAMOCHODOWE
silniki, skrzynie biegów,
alternatory, rozruszniki, pompy:
wspomagania, wtryskowe

Tel. 792-000-888
Puszczykowo, ul. B. Chrobrego 62

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

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna).
WSPÓŁPRACA: Jan Bylczyński, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak,
Wojciech Czeski, Dorota Lisiak.
Opracowanie techniczne i graficzne: tel. 502 525 788.
Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00.
Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać
do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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MECHANIKA POJAZDOWA
Wojciech Matysiak & Zbigniew Nowak

BIURO
RACHUNKOWE

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


silników  zawieszeń  układów jezdnych i napędowych
 układów komfortu  innych podzespołów pojazdu

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

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

PRZYJMIE ZLECENIA
 PEŁNA OBSŁUGA KSIĘGOWOŚCI
 KADR
 ZUS
 US

Mamy certyfikat
Ministerstwa Finansów

jesteśmy ubezpieczeni
 odzyskujemy należności
 odbieramy osobiście dokumenty


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

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

reklama

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

Wyjazdy m. in. na:


wesela
pogrzeby
 imprezy sportowe
 imprezy integracyjne itp.



PAPIS SERWIS
NOWY WARSZTAT MECHANICZNY I BLACHARSKO-LAKIERNICZY
W LUBONIU, UL. ARMII POZNAŃ 37 (2 min. drogo od zjazdu z austrady A2)

NAPRAWA WSZYSTKICH MAREK SAMOCHODÓW
WYMIANA I PRZECHOWYWANIE OPON
LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH
SAMOCHODY ZASTĘPCZE
FACHOWA POMOC I ZAŁATWIANIE FORMALNOŚCI W IMIENIU KLIENTA

PROMOCJA WIOSENNA 2016:
USŁUGA WYMIANY OLEJU 20 ZŁ + PRZEGLĄD TECHNICZNY Z UŻYCIEM
SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNEGO GRATIS!

Czynne: pon.-pt. godz. 8-19, soboty godz. 8-14
tel. 618 13 16 40 | www.papis.pl

