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Przybędzie chodników
MosinaNowiny z gminy

W kilku miejscowościach na terenie gmi-

ny rozpoczęły się budowy chodników. W 

Mosinie za nieco ponad 106 tys. zł po-

wstaje chodnik wzdłuż ulicy Dembow-

skiego. W Dymaczewie Starym trotuar 

budowany jest w ciągu ulicy Bajera, od ul. 

Szkolnej w stronę jeziora. Koszt tej inwe-

stycji wyceniono na 229.712 zł. W Nowym 

Krośnie chodnik powstanie wzdłuż ulicy 

Jasnej. Koszt tych prac to 134.355 zł. 

Gmina wyłoniła także fi rmę, która zajmo-

wać się będzie profi lowaniem dróg grun-

towych. Na ten cel w budżecie Mosiny 

zarezerwowano 106.557 zł. 

Parking z trylinki
Mieszkańcy Mosiny pytają, czy na terenie w 

pobliżu stacji PKP (teren tzw. schronu i starej 

pompy) powstanie parking samochodowy. 

Jak wyjaśniła Zofi a Springer w najbliższym 

czasie rozpoczną się tu prace związane z 

przygotowaniem miejsc parkingowych. 

- Chcemy tam wykorzystać tzw. trylinkę, 

materiał odzyskany z przebudowy ul. Dwor-

cowej – mówi pani burmistrz. - Przy dworcu 

musi powstać parking zrealizowany jak naj-

mniejszymi kosztami. Docelowo teren ten 

obejmie rozbudowa magistrali kolejowej 

Poznań – Wrocław. Nastąpi to jednak do-

piero po EURO 2012 . Do tego czasu kierow-

com będzie służył parking z trylinki.

Miliony na ulicę
Krasickiego
Na ulicy Krasickiego w Mosinie rozpoczęły 

się prace związane z budową podziemnej 

infrastruktury technicznej. Najpierw zbu-

dowana zostanie kanalizacja deszczowa na 

odcinku około 1000 metrów wraz z kolekto-

rem. Jej zadaniem będzie odprowadzanie 

wód deszczowych do Kanału Mosińskiego. 

W celu zminimalizowania czasu trwania 

budowy kanalizacji roboty prowadzą dwie 

ekipy. Kolejnym etapem inwestycji, na któ-

rą w budżecie gminy zarezerwowano 2, 6 

mln zł jest budowa chodników po obydwu 

stronach tej ulicy oraz nowej utwardzonej 

nawierzchni tej ulicy (obecnie jest to droga 

gruntowa). Asfaltowa nawierzchnia ulicy 

Krasickiego, będzie przystosowana do ru-

chu ciężarowego. 

Zgodnie z planami, w przyszłości będzie 

ona fragmentem obwodnicy Mosiny, w 

jej ramach powstać ma także most nad 

Kanałem Mosińskim, łączącym ulicę Lesz-

czyńską z drogą nr 431 w Krosinku. Jest to 

także ulica, przy której działa wiele fi rm, 

które wymagają obsługi samochodami 

ciężarowymi. Przy ul. Krasickiego funk-

cjonuje tez szkoła podstawowa. 

Przedszkole Caritasu 
W Mosinie otwarto drugie w Wielkopol-

sce przedszkole prowadzone przez Cari-

tas Poznańską. Niepubliczne Przedszkole 

„Janek Wędrowniczek” uruchomiono po 

trzymiesięcznym remoncie generalnym 

przeprowadzonym przez Caritas. Uro-

czystego otwarcia i poświęcenia doko-

nał Metropolita Poznański Arcybiskup 

Stanisław Gądecki. W uroczystościach 

wzięli też udział burmistrz Zofi a Springer 

i wice burmistrz, Przemysław Pniewski. Na 

wszystkich czekały dzieci, które rozpoczę-

ły już swoje regularne zajęcia.  Przedszkole 

niepubliczne im. „Janka Wędrowniczka” w 

Mosinie, to druga po Swarzędzu placów-

ka prowadzona przez Caritas Poznańską 

Zakład Charytatywno Opiekuńczy w ar-

chidiecezji poznańskiej. Przedszkole dzia-

ła przy ul. Szkolnej 2, a jej dyrektorem jest 

Jolanta Kielan. Placówka jest czynna w dni 

powszednie w godzinach 6:00 – 17:00.

Przed remontem w tym obiekcie funkcjo-

nowało dwu oddziałowe (ok. 50 dzieci) 

przedszkole samorządowe. Gmina musiała 

jednak oddać obiekt prawowitemu właści-

cielowi, którym jest poznańska Kuria. Po re-

moncie placówka opiekuje się 75 dziećmi. 

Nowa nawierzchnia, chodniki, efektowna 

zieleń, mała architektura – to wszystko już 

niedługo zobaczymy na ulicy Dworcowej 

w Mosinie po zakończeniu remontu tej 

arterii. Poprawę mają odczuć zarówno kie-

rowcy jak i piesi. Kilkusetmetrowy odcinek 

ulicy Dworcowej zyska nową nawierzch-

nię. Wzmocniona została także podbudo-

wa, dzięki czemu cięższe pojazdy nie będą 

niszczyły nawierzchni. Remont obejmuje 

również uporządkowanie pod względem 

parkowania. Powstają zatoki parkingowe, 

wydzielone zostaną także miejsca dla po-

jazdów osób niepełnosprawnych. Dodat-

kowe miejsca gdzie można bezpiecznie 

zaparkować auto znajdą się także koło pa-

wilonów handlowych. 

Po obu stronach wyremontowanej jezdni 

powstają nowe chodniki z nawierzchnią 

z pozbruku. Na chodnikach zainstalowa-

ne zostaną ławki i stojaki na rowery. Do 

stylu ulicy dopasowane zostaną także 

Dworcowa nowe latarnie. Wycięto niestety wieko-

we, piękne wierzby płaczące. Było wiele 

kontrowersji w tej sprawie, wielu jednak 

mieszkańców, oprócz dendrologa twier-

dzi, że było to konieczne, a są to ci, którzy 

widzieli spróchniałe wnętrza pni starych 

drzew.  W ich miejsce zostaną posadzone 

„odchowane” kilkunastoletnie platany, 

które lepiej znoszą „życie w mieście”. 

- Już po rozpoczęciu remontu przezna-

czyliśmy z budżetu gminy dodatkowe 

55 tys. złotych na tzw. małą architekturę, 

czyli zieleń, ławeczki, których pierwotnie 

w planie nie było. Te elementy zdecydo-

wanie poprawią estetykę, tej przecież 

bardzo ważnej ulicy w Mosinie.  Posta-

nowiliśmy też za jednym zamachem po-

prawić otoczenie Miejskiego Ośrodka 

Kultury i ośrodka zdrowia, które znajdują 

się przy ul. Dworcowej. Chodzi o to, żeby 

przy okazji jednego remontu zrobić jak 

najwięcej i później już nie wracać z pra-

cami na wyremontowaną ulicę – mówi 

Zofi a Springer. 

We wrześniu Mosinę odwiedziła de-

legacja z partnerskiej gminy Seelze w 

Niemczech z burmistrzem – Detlefem 

Schallhornem, przewodniczącym Rady 

Miejskiej – Geroldem Papschem i An-

dreasem Köhlerem – odpowiedzialnym 

za partnerstwo miast. Goście z Niemiec 

uczestniczyli m.in. w koncercie promo-

cyjnym Orkiestry Dętej im. harcmistrza 

A. Jerzaka, który odbył się w Mosińskim 

Ośrodku Kultury oraz spotkali się z pro-

boszczem – ks. kanonikiem Edwardem 

Majką. Głównym tematem wizyty były 

sprawy związane z organizacją jubileu-

szu 10-lecia współpracy obu miast, który 

przypada w przyszłym roku. 

- Ustaliliśmy, że w Mosinie jubileuszowe 

uroczystości odbędą się we wrześniu 2010, 

natomiast w Seelze w roku 2011. Uczest-

niczyć w nich będzie również delegacja z 

francuskiej gminy Grand – Couronne, któ-

ra od ponad 40 lat jest partnerem Seelze 

– wyjaśnia burmistrz Zofi a Springer.

Niemieccy goście otrzymali od ks. kanonika 

Edwarda Majki replikę Piety Michała Anioła 

dla upamiętnienia 70-rocznicy wybuchu II 

wojny światowej z przesłaniem pamięci, 

przebaczenia i pojednania.  Poświęcona 

rzeźba znajdzie godne miejsce w jednym z 

kościołów na terenie Gminy Seelze.

Goście z Seelze 
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W SP i Gimnazjum w Daszewicach wa-

kacje poświęcono na wymianę hydrantu i 

części instalacji wodnej, naprawiono sieć 

telekomunikacyjną, pomalowano sale 

lekcyjne i korytarze, wyremontowano 

podłogę w salce gimnastycznej.  Także tu 

zrekultywowano trawiaste boisko szkolne. 

Uczniowie czekają teraz na rozpoczęcie 

budowy nowej sali gimnastycznej.

W SP w Pecnej przeprowadzono kapitalny 

remont podłóg w dwóch salach lekcyjnych. 

Pomalowano też pięć sal. W Gimnazjum w 

Pecnej, choć obiekt jest nowy, wykonano 

renowację podłóg, naprawiono uszkodzone 

elementy w łazienkach a w sali gimnastycz-

nej założono rolety i uporządkowano teren 

wokół szkoły i parkingu. SP w Krosinku od 

nowego roku szkolnego ma odremontowa-

ne podłogi, pomalowane ściany, okienne i 

drzwiowe ramy oraz nowe oświetlenie sal.

W 2009 r. w budżecie gminy Mosina na 

oświatę zarezerwowano ponad 26 milio-

nów złotych.

a w budynku stolarkę okienną i drzwiową. 

Część sal lekcyjnych i korytarzy została od-

malowana i odświeżona, wyremontowano 

podłogi a w kuchni zainstalowano system 

wentylacyjny. Całości dopełnia nowy chod-

nik prowadzący do budynku.

Podczas tegorocznych wakacji dachy re-

montowano także w: SP w Rogalinku 

(nad nową częścią), gdzie wymieniono 

rynny a nad starą zdemontowano pokrycie 

z eternitu i założono nowy dach; w Przed-

szkolu nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie; 

Gimnazjum w Rogalinie; SP w Pecnej i 

Integracyjnym Przedszkolu nr 3 w Mosi-

nie (w tym ostatnim wymieniono też okna 

oraz drzwi zewnętrzne w kuchni).

Ekipy remontowe pracowały także w Ze-

spole Szkół przy ul. Sowinieckiej (re-

monty łazienek i podłogi w małej sali gim-

nastycznej, malowanie szatni. Na remont 

czeka jeszcze duża sala gimnastyczna. Z 

kolei w SP w Czapurach przeprowadzono 

remont pokoju nauczycielskiego, wymie-

niono oprawy jarzeniowe, odświeżono 

część sal lekcyjnych. Poprawił się też stan 

trawiastego boiska szkolnego.

MosinaNowiny z gminy

Oświatowe remonty

W wielu placówkach oświatowych waka-

cje wykorzystano na przeprowadzenie re-

montów. Tak było także w gminie Mosina, 

która prowadzi 16 obiektów szkolnych. 

Największy remont przeprowadzono w SP 

w Krośnie, gdzie w sierpniu zakończyły się 

prace trwające od czerwca 2008 r. W tym 

etapie oddano do użytku 5 sal lekcyjnych, 

hol i stołówkę z zapleczem kuchennym. W 

ramach remontów bieżących pomalowa-

no korytarze i salkę do ćwiczeń. 

Przy SP w Krośnie trwają również prace 

przy budowie boiska sportowego - „Orlik” 

Natomiast w starej szkole przy ul. Głównej 

w Krośnie trwa remont budynku, w którym 

będzie przedszkole dla 75 dzieci. 

Podczas minionych wakacji ekipy remon-

towe pracowały również w Mosinie, przy 

ul. Szkolnej, w budynku szkolnym, gdzie 

mieszczą się SP nr 1 i Gimnazjum nr 1. Wy-

mieniono tam dach nad starą częścią szkoły, 

Radosna szkoła
Siedem z ośmiu szkół podstawowych 

działających na terenie gminy uzyskało 

dofi nansowanie na pomoce dydaktycz-

ne w ramach ogólnopolskiego programu 

„Radosna Szkoła”. O wsparcie nie starała się 

jedynie szkoła z Czapur, ponieważ nie dys-

ponuje odpowiednim pomieszczeniem.  

Najwięcej pieniędzy – po 12 tysięcy zło-

tych - dostaną: Szkoła Podstawowa im. 

Adama Wodziczki w Rogalinku i Szkoła 

Podstawowa w Pecnej. Razem wszyst-

kie placówki uczestniczące w programie 

otrzymają 69 122 złotych. 

Radosna szkoła to rządowy program 

wspierania w latach 2009 - 2014 orga-

nów prowadzących placówki oświatowe 

w zapewnieniu bezpiecznych warunków 

nauki, wychowania i opieki w klasach I-III 

szkół podstawowych i ogólnokształcą-

cych szkół muzycznych I stopnia.

Dużym zainteresowaniem placówek 

oświatowych z gminy Mosina cieszy się 

również program Owoce w szkole. Tym 

razem akces zgłosiły wszystkie placów-

ki. Jego ideą jest dostarczanie owoców 

i warzyw, przeznaczonych dla dzieci 

uczęszczających do klas I-III szkół podsta-

wowych. Program jest częścią inicjatywy 

zaproponowanej przez Unię Europejską. 

Budżet programu wynosi 12 297 064 

euro i obejmie swym zasięgiem około 

miliona dzieci. 

Trwa remont 
targowiska 

Ekipy budowlane rozpoczęły prace zwią-

zane z budową muru oporowego na tar-

gowisku miejskim w Mosinie. Dzięki temu 

zostanie powiększony tzw. górny parking. 

Początkowo inwestycja ta nie była plano-

wana. Jednak z uwagi na duże zniszczenie 

dolnej części targowiska prace stały się ko-

nieczne. W budżecie gminy zarezerwowa-

no na ten cel dodatkowe 200 tys. zł. 

W tym roku mur oporowy będzie gotowy. 

Zakończone zostaną także prace związane 

z siecią kanalizacji deszczowej. Na koniec 

drogowcy wykonają drogę służącą obsłu-

dze komunikacyjnej targowiska. W tym 

roku na rewitalizację targowiska z kasy 

gminy wydane zostanie w sumie 950 tys. zł. 

(planowane 750 tys. oraz dodatkowe 200 

tys. zł). W roku 2008 wydano 530 tys. zł.

Strefa płatnego parkowania w Mosinie?
Niewykluczone, że w obrębie Rynku w Mosi-

nie będzie obowiązywała strefa parkowania. 

Jak wyjaśnia burmistrz Zofi a Springer, do 

magistratu docierają sygnały, że parkingi na 

Rynku i w bezpośrednim jego sąsiedztwie 

okupowane są od rana do godzin popołu-

dniowych przez pojazdy osób dojeżdżają-

cych do Poznania. Niektórzy docierają, bo-

wiem do Mosiny kilkoma samochodami, tu 

przesiadają się do jednego pojazdu, którym 

następnie jadą do Poznania. Tym sposobem 

skutecznie przez cały dzień blokują miejsca 

parkingowe innym osobom.

- To nie ma być droga strefa, chodzi o to, 

żeby wszyscy przestrzegali zasady, że par-

king na Rynku to nie miejsce całodziennego 

pozostawiania pojazdu – mówi Z. Springer. 
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PuszczykowoNowiny z gminyPuszczykowo
potrzebuje

mieszkań
komunalnych

Na przydział mieszkania komunalnego w 

Puszczykowie czeka ponad 40 rodzin. W 

ramach pomocy oczekującym, z powodu 

braku lokali Miasto jest gotowe wynająć 

mieszkania od prywatnych właścicieli i 

to nie tylko w samym Puszczykowie. Po-

nadto, ponosząc koszty wynajęcia może 

także sfi nansować koszty remontu loka-

lu. Propozycje mieszkań pod wynajem 

można składać w referacie Gospodarki 

Komunalnej UM w Puszczykowie.

Mieszkańcy sąsiadujących ze sobą gmin: 

Brodnica, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, 

Mosina, Puszczykowo i Stęszew mają 

okazję spotkać się na rajdzie rowerowym, 

(11 października) po Wielkopolskim Parku 

Narodowym. A ponieważ trasy są łatwe 

organizator - Towarzystwo Animatorów 

Rekreacji i Sportu oraz wszystkie gminy za-

praszają rodziny z dziećmi i osoby starsze. 

Ma to też być alternatywa dla…siedzenia 

przed komputerem. Rekrutacja uczestni-

ków odbywa się w każdej gminie (trzeba 

się zarejestrować). Trasy rajdu, który rów-

nolegle rozpoczyna się w 7 gminach oka-

lających Wielkopolski Park Narodowy, w 

sposób gwiaździsty prowadzą do mety w 

Jeziorach – siedziby dyrekcji WPN. Z każ-

dej gminy może wyruszyć 50 uczestników. 

W zależności od długości i trudności trasy 

uczestnicy rajdu wystartują z poszczegól-

nych gmin w różnych godzinach: z Pusz-

czykowa sprzed parkingu przy dworcu 

PKP, ul. Poznańska o godz.11.00, z Mosiny 

sprzed Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. 

Dworcowa – godz.11.30.

Uczestnik rajdu może liczyć na pamiątko-

wą koszulkę, opaskę odblaskową, wodę 

mineralną, jabłko – przed startem, a na 

mecie na zupę jarzynową, kiszkę ziem-

niaczaną, itp. Przewidziano wiele atrakcji. 

Patronują przedsięwzięciu: Starosta Po-

znański p. Jan Grabkowski, główny fun-

dator imprezy i poznański oddział Naro-

dowego Funduszu Zdrowia. 

Rajd po zdrowie

Niedzielny marsz

Grupa kilkunastu osób, zebrana w niedziel-

ne przedpołudnie 13 września na placu przy 

Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mo-

sinie wzbudzała niemałe zainteresowanie 

Cejrowski
w Bibliotece
Po raz kolejny Biblioteka Miejska im. Małgo-

rzaty Musierowicz zaprosiła w swoje progi 

znaną osobę, rozpoczynając tym samym cykl 

spotkań z interesującymi ludźmi. Tym razem 

zaproszenie zostało skierowane do Wojcie-

cha Cejrowskiego, podróżnika, dziennikarza, 

satyryka, autora książek i publikacji praso-

wych. Spotkanie odbyło się 22 września o 

godzinie 20. Jak zawsze zgromadziło rzeszę 

ludzi – sympatyków,. fanów i ciekawych świa-

ta mieszkańców Puszczykowa. Cejrowskiego 

można zaliczyć do doskonałych gawędziarzy 

– jego opowieści o dalekich podróżach, do-

datkowo wzbogacone zdjęciami spotykały 

się z aktywną reakcją zebranych. Po spotka-

niu podróżnik podpisywał książki, rozdawał 

autografy i udzielał rozległych odpowiedzi 

na zadane pytania. mk

I po Dniach Gitary
Na pierwszy weekend października Mo-

sina zamieniła się w jedną, wielką scenę 

muzyczną. W ciągu czterech dni odbyły 

się 4 koncerty – Muzyczne konwersacje z 

udziałem Bartosza Stachowiaka, Carlosa 

Ramireza, Pawła Stachowiaka oraz Piotra 

Mikołajczaka, recital Anny Borkowskiej, 

Carlosa Ramireza i Łukasza Kuropaczew-

skiego, recital Petry Polackovej z udziałem 

zespołu Leszka Cichońskiego i Marka Ra-

dulego oraz koncert Raya Wilsona. Oprócz 

tego liczne warsztaty gitarowe ze znanymi 

muzykami oraz wystawa instrumentów i 

akcesoriów gitarowych fi rmy Interton.

III Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą 

odbyły się w Mosińskim Ośrodku Kultu-

ry. Z racji ustalonego wcześniej terminu 

oddania tego numeru gazety do druku, 

szczegółowa relacja z imprezy w kolej-

nym, listopadowym wydaniu.   mk

wśród przejeżdżających samochodów. Krąg 

instruktorski T.W.A. Elita zorganizował kolejny 

marsz z kijkami. Tym razem grupa wybrała się 

na spacer malowniczymi lasami wokół Bogu-

lina. Żeby w ten sposób aktywnie spędzać 

czas, wystarczy jedynie para kijków, wygod-

ny strój i zapał. W takim marszu udział może 

brać każdy, niezależnie od wieku, siły fi zycz-

nej, kondycji czy tuszy. Zapraszamy do wzię-

cia udziału w kolejnych wycieczkach!  mk

Uroczyście w Puszczykowie Puszczykowskie obchody 70-lecia II wojny przebiegły nader uro-

czyście. Kościół pw. Wniebowstąpienia Marii Panny podczas mszy 

za wszystkich poległych w czasie II wojny światowej wypełniony 

był po brzegi. Na uroczystość przybyli przedstawiciele wszystkich 

puszczykowskich instytucji oraz mieszkańcy miasta. Nie zabrakło 

najmłodszych Puszczykowian, dla których Ochotniczy Reprezen-

tacyjny Odział Ułanów w barwach 15 Pułku Ułanów Miasta Pozna-

nia wyrecytował wiersz Władysława Bełzy „Kto Ty jesteś”. 

Wszyscy zebrani po mszy, przy akompaniamencie Orkiestry 

Dętej Mosińskiego Oddziału ZHP,   przeszli główną ulicą mia-

sta pod Pomnik Pamięci, pod którym odbyła się część ofi cjalna 

uroczystości. Przemówienia pełne były odniesień do lokalnych 

osobowości, które miały swój wkład w obronę Ojczyzny. Na za-

kończenie salwę armatnią na cześć poległych oddało Mosiń-

sko-Puszczykowskie Bractwo Kurkowe.
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Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej oży-

wioną dyskusję wywołała uchwała dot. 

emisji obligacji komunalnych (8 mln zł). 

Wcześniej radni zaakceptowali tą uchwa-

łę na komisji budżetu i fi nansów, omawia-

jąc ją szczegółowo, ponieważ pojawiły się 

wnioski, (które uwzględniono), że emisja 

obligacji ma być przeznaczona na drogi 

i oświatę. Jak stwierdził Jan Marciniak: 

„Chodziło o to, żeby doprecyzować za-

pisy i sporządzić wykaz zadań, które zo-

staną sfi nansowane obligacjami”. Jedna z 

pań radnych w swoim wystąpieniu zada-

ła pytanie: „Czy agresywna polityka go-

spodarcza jest zasadna w dobie kryzysu? 

Przecież długi przejmie następca urzędu-

jącego burmistrza. Po co obligacje?”.

Odpowiedzi udzielił zastępca burmistrza 

Przemysław Pniewski: „Ta kwota była już za-

planowana w uchwalonym przez państwa 

budżecie na rok 2009. Opinia Regionalnej 

Izby Obrachunkowej oceniła, że jest to 

bezpieczna operacja – możliwe, ustawowe 

zadłużenie to 60% wielkości rocznego bu-

dżetu, w naszej gminie wynosi ono 21%. 

Uczestniczyłem w konferencji dotyczącej 

fi nansowania inwestycji, szef Banku Gospo-

darstwa Krajowego i prof. Elżbieta Chojna 

– Duch, podsekretarz stanu w Ministerstwie 

Finansów twierdzą, że okres ten jest najlep-

szy na emisję obligacji, ponieważ nawet 

najdroższy kredyt jest kilkakrotnie tańszy 

od kosztów nie zrealizowania inwestycji”.

Z kolei inny radny powiedział: „Jeśli jest 

pani przeciwna obligacjom, pytam, które 

inwestycje mamy wyrzucić, przecież gło-

sowała pani za przyjęciem tychże inwe-

stycji do realizacji”.

Uchwałę w sprawie obligacji (na drogi i 

oświatę) radni przegłosowali imiennie: 

przeciw było 2, za – 18 radnych. 

Kolejną, przegłosowaną uchwałą było 

przejęcie od Powiatu Poznańskiego za-

dania opracowania projektu remontu na-

wierzchni ul. Gromadzkiej – droga powia-

towa w Czapurach i Babkach. Sławomir 

Ratajczak, zastępca burmistrza powie-

dział: „Od kilku lat składamy wnioski do 

Powiatu w sprawie remontu ul. Gromadz-

kiej – jest to najgorsza droga powiatowa 

w gminie. Poprosiliśmy o wyrażenie zgo-

dy na przejęcie tego zadania, ponieważ 

do końca przyszłego roku Zarząd Dróg 

Powiatowych nie przeznaczy na ten cel 

żadnych środków”. W trakcie omawiania 

tej inwestycji padło stwierdzenie, że du-

żym problemem jest i to, że w pobliżu nie 

ma kanalizacji, a Aquanet do 2017 roku 

nie przewiduje takiej inwestycji.

Podobnie zagłosowali radni w sprawie 

przejęcia od Powiatu zadania remontu 

chodnika przy ul. Głównej w Pecnej, od 

przejazdu kolejowego do ul. Strażackiej.

Następną, jednogłośnie podjętą uchwałą 

radni upoważnili burmistrza do zaciąg-

nięcia zobowiązania na 2010 rok poprzez 

zawarcie umowy na opracowanie kon-

cepcji programowo-przestrzennej dot. 

wschodniej obwodnicy miasta Mosina. 

Na pytanie radnych, w którym miejscu na 

Kanale Mosińskim zostanie wybudowany 

most – odpowiedź brzmiała:

Most jako część obwodnicy ma powstać 

w połowie odległości między zjazdem do 

Puszczykowa (szpital) a przejazdem kole-

jowym, na wysokości ogródków działko-

wych Aquanetu.

Radni wyrazili także zgodę na kupno nie-

ruchomości – działki 219/5 w Krośnie, 

która będzie stanowić jednolity obszar z 

terenem przedszkola. (E.B.)

Sesja w Mosinie

Pałac w Rogalinie znów żywy!
Nareszcie! Od 1 grudnia 2007 roku w Pałacu w Rogalinie trwały prace rewaloryzacyjne. 

Na prawie dwa lata budynek przejęły ekipy remontowe, a okolica zamieniła się w plac 

budowy pełen piasku i gruzu. W sobotę, 19 września, uroczyście zakończono częściową 

renowację pałacu, a od 1 października wszyscy turyści będą mogli zwiedzać pałac w 

godzinach od 9:30 do 16:00. W rezydencji Raczyńskich odrestaurowano posadzkę (40 

procent to oryginalne, XVIII wieczne drewniane podłogi!), kominki i sztukaterię. Zadba-

no także o to, czego nie widać: wymieniono instalację elektryczną, wzmocniono dach, 

założono klimatyzację i nowoczesne systemy zabezpieczające. Obiekt jest także przyja-

zny dla osób niepełnosprawnych.

Remont został sfi nansowany z budżetu państwa, przy wsparciu Islandii, Lichtensteinu 

i Norwegii, środków z dofi nansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

     Magda Krenc

Artystycznych uniesień ciąg dalszy
Drugi sezon artystycznych uniesień w 

Małej Filharmonii rozpoczęty! 

Wdzięk, talent i wyjątkowy głos Grażyny 

Brodzińskiej wykonującej utwory operowe, 

operetkowe i musicalowe, a w przerwach 

władający klawiszami fortepianu Bartło-

miej Kominek i klasyczna nutka Fryderyka 

Chopina. Do tego publiczność śpiewająca 

w duecie z artystką „Usta milczą, dusza 

śpiewa” z operetki „Wesoła Wdówka” oraz 

rozbawiająca do łez interpretacja utworu 

„Aria ze śmiechem”. Nie zabrakło również 

takich kawałków jak: „Przetańczyć całą 

noc”, „Graj cyganie, graj”, „Seksapil” czy ty-

tułowej piosenki z płyty „Śpiewaj, kochaj”, 

za którą to Grażyna Brodzińska otrzymała 

w 2004 r. laur Złotej Płyty. 

Kolejny sezon Małej Filharmonii, rozpo-

częty 26 września, zapowiada się rów-

nie ciekawie jak debiutanckie koncerty 

z minionego roku. W najbliższym czasie 

wielkie wydarzenie – pierwszy w Polsce 

(!) koncert najlepszej barokowej orkiestry 

na świecie Maestro Friedemanna Immera, 

grającej na instrumentach odpowiadają-

cym tym z epoki. W listopadzie – koncert 

Anny Marii Jopek z zespołem. Więcej in-

formacji o koncertach i wykonawcach na 

www.malafi lharmonia.pl.

 Zuzanna Bijaczewska

Płyń ze
Szpakami!

W sobotę, 12 września, na puszczykow-

skich drogach można było spotkać prawie 

tyle samo rowerzystów, co samochodów 

z kajakami. Wszyscy zmierzali nad zako-

le Warty, by wziąć udział w największym 

spływie kajakowym w Wielkopolsce – „Ka-

jakowym weekendzie ze Szpakami”. Warto 

zaznaczyć, że to już piąta impreza z tego 

cyklu. Uczestnicy spływu stworzyli ma-

lowniczy obrazek, wypełniając brzegi War-

ty 120 kolorowymi kajakami. Na starcie 

pojawiły się także dwie łodzie wiosłowe, 

a w jednej z nich płynął gość honorowy 

spływu – Julia Michalska, tegoroczna złota 

medalistka Mistrzostw Świata w Poznaniu 

w dwójce podwójnej. Po przepłynięciu 25 

kilometrów do Czerwonaka, 250 uczestni-

ków zaproszono na piknik, gry terenowe, 

turnieje i występ wokalny grupy GOK So-

kół. Choć nie zwycięstwo było tu najważ-

niejsze, dla pierwszych na mecie przewi-

dziano atrakcyjne nagrody. Dodatkową 

atrakcją było wspólne zdjęcie i autografy 

od olimpijskich mistrzyń – wspominanej 

wcześniej Julii Michalskiej, czterokrotnej 

olimpijki Anety Koniecznej oraz dwukrot-

nej olimpijki Izabeli Dylewskiej.     mk
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Drużyna, ul. Powstańców Wlkp. 47
62-050 Mosina, tel. 061 813-26-13

www.irjaza.pl  e-mail: irjaza@irjaza.pl

Zapraszamy: poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00, sobota 8.00 - 13.00

• złączki gwintowane PP

• pompy ogrodowe i hydrofory

• drzewka i krzewy ozdobne oraz owocowe

• opaski, rozdzielacze

• torf
• nawóz • kora

• kroplowniki, zraszacze, zawory

• skrzynki do elektrozaworów • złączki do lini

• złączki do taśm

• linie kroplujące

• taśmy kroplujące

polecamy systemy nawadniania kropelkowego
i zraszającego na pola i ogrody

zraszacze wynurzalne od 20 zł

P.H.U.

• artykuły wod-kan i c.o.
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Spotkajmy się
Wspomnienia są kartą historii i 

stanowią skarbnicę przeszłości głę-

boko zakorzenionej w sercach i pa-

mięci ludzkiej – Phil Bosmans
Zbliża się 15 października 2009… Dla 

tych, którzy w chwili obecnej dyrektoru-

ją, uczą, siedzą w ławkach, sekretarzują, 

księgują, sprzątają, konserwują w Szkole 

Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku, 

to data wyjątkowa. Tak wyjątkowa, jak 

symbolika kryjąca się w liczbie „sto”, w 

podsumowaniu „wiek”, w odczuciu „ju-

bileusz”.

15 października 2009 o godz. 10.00 

rozpocznie się uroczystość obchodów 

100-lecia Szkoły w Krosinku. Szkoła 

otrzyma sztandar, przyjaciele placówki 

– statuetki patrona św. Józefa, goście 

– książkę o historii szkoły i wsi (Krosinko, 

Musiałem patrzeć  

Siedemdziesiątą rocznicę wybuchu II woj-

ny światowej 1 września uczczono w Mo-

sinie bardzo uroczyście. Po odśpiewaniu 

Hymnu, przed pomnikiem władze, radni 

RM i mieszkańcy złożyli wieńce. Po części 

ofi cjalnej mosińscy kombatanci tradycyj-

nie zostali zaproszeni przez burmistrz Zofi ę 

Springer i zastępcę, Przemysława Pniew-

skiego do pobliskiej cukierni. W spotkaniu 

uczestniczył ks. proboszcz Edward Majka. 

Jeden z mieszkańców, pamiętający wyda-

rzenia wojenne opowiedział wstrząsającą 

historię związaną z rozstrzelaniem przez 

Niemców na Rynku 20 października 1939 

roku 15 obywateli polskich.

I choć na łamach GMP niejednokrotnie pisa-

liśmy już o tamtej tragedii, uważam, że i ten krótki opis powinien ujrzeć światło dzienne.

„… I widziałem jak ich wyprowadzili. Szli 

podtrzymując się wzajemnie. Jeden trzymał 

słaniającego się dobrze zbudowanego męż-

czyznę, któremu nogi ugięły się w kolanach 

– widać było, że mdleje…Nigdy nie zapo-

mnę wyrazu ich twarzy… Patrzyłem, mu-

siałem patrzeć – tak rozkazali mieszkańcom 

Niemcy – jak padają strzały, a ciała wśród 

jęku i bólu, jeszcze drżące osuwają się na 

ziemię…”  E.B.

Ludwikowo, Dymaczewo Stare, Dyma-

czewo Nowe).

Nie sposób dotrzeć z zaproszeniem 

do wszystkich. Dlatego korzystając z 

uprzejmości prasy lokalnej pragniemy 

zaprosić tych, których losy kiedykolwiek 

zetknęły się z naszą Szkołą do udziału w 

uroczystościach.

Spotkajmy się w cieniu lip i pozwólmy, 

by magia wspomnień połączyła wszyst-

kich przyjaciół naszej Szkoły… (red.)

Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpo-

spolita Mosińska oraz Automobilklub 

Wielkopolska Delegatura w Mosinie 25. 

X.2009 r. organizuje inegracyjny Rajd 

Pamięci. O godz. 10.00 spotykamy się na 

parkingu przy Mosińskim Ośrodku Kul-

tury, ul. Dworcowa; zabieramy ze sobą 

znicze, które zapalimy na miejscowych 

cmentarzach.

 Prezes Stowarzyszenia

 Jolanta Szymczak

Zapraszamy
do udziału

w rajdzie
samochodowym

aktualności
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krótko z powiatu

Dziesięć lat Domu Pomocy 

Społecznej w Lisówkach
Nowoczesny blok rehabilitacyjny, sala gimnastyczna, siłownia, do 

tego salon fryzjerski, biblioteka i sklepik – to tylko część wyposa-

żenia Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, który 9 września 

br. obchodził jubileusz 10-lecia istnienia. Placówka, zarządzana 

przez Powiat Poznański, oferuje kompleksową opiekę osobom 

powyżej 65. roku życia. „Myślę, że udało nam się stworzyć miej-

sce, które dla jego mieszkańców jest prawdziwym domem”- pod-

kreślał starosta Jan Grabkowski, wręczając seniorom upominki, 

w tym wybrane przez samych mieszkańców parasole ogrodowe, 

grilla oraz komplety gry Scrabble. Wszyscy mieszkańcy i pracow-

nicy otrzymali także kubki z okolicznościowym napisem. O tym, 

że prezenty na pewno będą cieszyć się powodzeniem, zapewniał 

dyrektor Domu, Ryszard Bartoszak. „Nasi podopieczni aktywnie 

spędzają wolny czas - uczestniczą w zajęciach plastycznych, gra-

ją w bilard, minigolfa, korzystają z bezprzewodowego internetu. 

Wspólne grillowanie, szczególnie w tak pięknej okolicy będzie 

świetną okazją do integracji”.

Obchodom towarzyszył zorganizowany już po raz 7. miting „Ba-

rierom Stop” o puchar Starosty Poznańskiego, w którym brali 

W połowie miesiąca na składowisku odpadów w Suchym Lesie 

odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Energii Odnawialnej. 

Obiekt, wyposażony w turbiny wiatrowe i moduły fotowoltaiczne, 

służyć ma upowszechnianiu wiedzy na temat energii uzyskiwanej 

z takich źródeł jak wiatr czy słońce, może też stanowić praktyczne 

uzupełnienie zajęć  z fi zyki czy niektórych przedmiotów zawodo-

wych. Dlatego też, poza przedstawicielami władz miejskich, po-

wiatowych i gminnych oraz reprezentantów zakładów zagospo-

darowania odpadów, organizatorzy na otwarcie zaprosili również 

uczniów szkół elektrycznych wraz z opiekunami.

W dzisiejszej dobie narasta potrzeba ograniczenia eksploatacji 

paliw i surowców, których zasób w przyrodzie nieustannie się 

zmniejsza. Wykorzystywanie źródeł odnawialnych staje się więc 

coraz bardziej powszechnym sposobem uzyskiwania energii, 

przynosząc szereg korzyści natury ekologicznej, ekonomicznej i 

społecznej. Wielkopolska jest regionem o sporym potencjale w 

tym zakresie, warto więc sięgnąć po możliwości, jakie podsuwa 

nam sama natura.

 Karolina Korcz, Gabinet Starosty, na podst. Materia-

łów nadesłanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów 

w Suchym Lesie

Laboratorium Energii 

Odnawialnej już otwarte

udział podopieczni z zaprzyjaźnionych z Domem placówek opie-

kuńczych dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze miejsce zajęły 

dzieci uczęszczające na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej 

„Pawełek” w Owińskach. Największe zainteresowanie publicz-

ności wzbudził I Festiwal Artystów Niepowtarzalnych „FAN”. Jego 

bezsprzecznym zwycięzcą zostały panie z Klubu Seniora „Promyk” 

w Dopiewie, które brawurowo wykonały piosenki z repertuaru 

Violetty Villas. Podczas jubileuszowej uroczystości wystąpiła także 

poznańska artystka Julia Mikołajczak oraz zespół „7 sekund”. 

Wspólna, ponadpokoleniowa zabawa trwała do późnego popo-

łudnia. Mieszkańcy już zapowiadają, że kolejny jubileusz będą 

świętować równie hucznie.

 Anna Jacznik, Gabinet Starosty
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MEBLE NA WYMIARMEBLE NA WYMIAR
- kuchenne
- sypialnie
- łazienkowe
- zabudowy wnęk
- szafy z drzwiami 
suwanymi

NOWAK
producent meblowy

www.meblenowak.com.pl

sprzęt AGD do zabudowy

• rolety • żaluzje
• moskitiery

tel. 609 213 200
tel. 607 344 092
tel. 609 213 200
tel. 607 344 092
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Trochę Paryża w Puszczykowie
Zacznę od końca: kiedy już wychodziłam z gabinetu pani Beata wzięła 

do ręki róż i pędzelek, sprawnymi ruchami musnęła mi twarz, powie-

działa, że jeśli chodzi o makijaż, bardzo ważne są brwi – błyskawicz-

nie je poprawiła brązową kredką – wyjęła też z szufl ady odpowiednią 

pomadkę i dopełniła reszty. Nie muszę dodawać, że kiedy spojrzałam 

w lusterko dosłownie mnie zatkało.

Gabinet Clarins w salonie kosmetycznym 

MARICLER, państwa M.M. Bukowskich w 

Puszczykowie przy ul. Poznańskiej 115 

(rondo) istnieje od roku. Powstał w wyni-

ku naturalnych przeobrażeń, 20 lat pani 

Maria Bukowska prowadziła w tym miej-

scu perfumerię, zdobywając zaufanie 

klientów sprzedażą kosmetyków najlep-

szych, światowych marek. 

- Nie jesteśmy w stanie sprostać konku-

rencji, prywatne perfumerie na całym 

świecie są eliminowane przez ogromne 

punkty sieciowe, w Poznaniu niewiele ich 

już zostało, wyjaśnia właścicielka. – Dla-

tego siłą rzeczy nastąpiła zmiana, choć 

w dalszym ciągu sprzedajemy najlepsze 

kosmetyki. 

Clarins jest to fi rma z ogromną tradycją, 

posiada własne laboratoria, istnieje od 

1954 roku i jest obecna w 150 krajach na 

świecie. W Polsce działa 20 gabinetów, 

Puszczykowo jest najmniejszą miejsco-

wością posiadającą autoryzowanego 

przedstawiciela Clarins.

- Gabinet, to przede wszystkim zabie-

gi stworzone w oparciu o profesjonal-

ne produkty, dla kobiet, kobiet w ciąży 

i mężczyzn, mówi Beata Machowicz z 

Warszawy, która akurat tego dnia jest 

obecna w Puszczykowie i jako jedyny 

szkoleniowiec tej marki w Polsce przeka-

zuje swą wiedzę paniom zatrudnionym 

w Puszczykowie. Umiejętności zdobywa 

na bieżąco w Paryżu i Bolonii, i uważa, że 

polskie kosmetyczki są jednymi z najlep-

szych na świecie.

- W Polsce mamy bardzo dobre szkoły 

kosmetyczne a nasze kosmetyczki są 

bardzo pożądane w wielu krajach, pracę 

znajdują wszędzie.

Niezaprzeczalnym przykładem są panie 

Marta Kazimierczak  i Beata Hamrol (na 

zdjęciu) z puszczykowskiego salonu.

Jack Courtein Clarins, założyciel, fi rmy, 

która mieści się w Paryżu stworzył ją 

przed prawie 60 laty z miłości do pięk-

na kobiet. Od początku ogromne sumy 

przeznaczał na badania i rozwój.

- Ekipy badaczy wyjeżdżają np. do Ama-

zonii i tak długo tam pozostają, aż znajdą 

odpowiedni składnik roślinny, który po-

lepszy dany produkt. Naukowcy Clarins 

czerpią precyzyjnie wyselekcjonowane 

składniki bazowe swoich produktów z 

najdalszych zakątków świata. Prowadzi 

się również własne uprawy roślin. I co 

ważne – produkty Clarins nie są testowa-

ne na zwierzętach.

Do zabiegów nie stosuje się żadnych 

urządzeń mechanicznych, podstawą są 

ręce. Na samym początku oczyszczano 

skórę pod ciśnieniem, ale doświadczenie 

pokazało, że nie jest to obojętne dla ciała, 

dlatego zaprzestano stosowania tej me-

tody na rzecz zabiegów ręcznych.

Warto dodać, że Clarins pierwszy na 

świecie stworzył wodę – mgiełkę w are-

ozolu do nawilżania twarzy i ciała. Każdy 

kosmetyk sprzedawany jest z załączoną 

kartą klienta, na której można wpisywać 

uwagi dotyczące danego kosmetyku i 

wysyłać do Paryża. Karta jest analizowana 

a informacje na temat działania produktu 

wykorzystane do dalszego doskonalenia. 

Niektóre zabiegi Clarins

Drenaż limfatyczny polega na specjal-

nym masażu udrożniającym. Olejki pro-

dukowane od 1965 roku, których Clarins 

używa do masażu, typowo roślinne, m.in. 

rozmaryn, geranium, drzewo sandałowe, 

kardamon działają na ciało wspaniale.

- Klientka po takim zabiegu wstaje zupeł-

nie odmieniona, bo są to specjalne gesty 

nie tylko masujące, ale także wtłaczają-

ce. Tych gestów masażu wtłaczającego 

jest 80, pobudza się nimi naczynia limfa-

tyczne i oczywiście krążenie, mówi Beata 

Hamrol. - Tą marką można się zafascyno-

wać. Klientki czują się lepiej, każdy zabieg 

jest indywidualnie dobrany, zaczyna się 

analizą skóry. Relaksacja, głębokie od-

dechy (z zapachem olejków), muzyka, to 

wszystko sprawia, że rzeczywiście można 

stąd wyjść odmienionym. Masaż z zasto-

sowaniem odpowiednich kosmetyków 

Clarins pozwala udrożnić naczynia lim-

fatyczne, zdejmuje napięcie, zmęczenie, 

wyszczupla twarz, poprawia jej owal. 

Uczymy też nasze klientki automasażu 

i pielęgnacji, które stosują z powodze-

niem w domu. Nie mówiąc już o tym, że 

wzajemne relacje są bliskie, nie ma barier, 

rozmawiamy o wszystkim, jak to kobiety.  

Oxybrazja – zabieg ten polega na „bom-

bardowaniu” skóry sprężonym tlenem z 

kropelkami soli fi zjologicznej. Jest to za-

bieg na zimno i na mokro, polecany także 

osobom o skórze naczynkowej. Jest to 

jedna z najnowszych metod odmładzają-

cych. Głęboko nawilża i dotlenia skórę.

   E.B.
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OLEJE RAF OIL
Rafał Kubinka

Pecna, ul. Wąska 9

tel. 663 900 445

godz. otwarcia
pon-sob 10.00 - 18.00

Oferuje:

- oleje na potrzeby rolnictwa

- oleje różnych marek

- filtry

- kosmetyki samochodowe

Firma Handlowo-Usługowa
Daniel Radosz

62-050 Mosina
ul. Sowiniecka 81
tel. 061 819 19 44
kom. 601 737 887

godziny otwarcia:
pon.-pt. 10.00 - 20.00

sob. 8.00 - 14.00

oferuje:

• sprzęt RTV, Sat

• naziemna telewizja cyfrowa MPEG4

• piloty oryginalne i uniwersalne

• anteny, osprzęt elektryczny

• uchwyty LCD

• telefony komórkowe i doładowania

• tusze i tonery do drukarek

Dystrybutor firmy

mechanika

do bieżącej konserwacji maszyn

i urządzeń przemysłowych

tel. 061 842 75 29

Firma ECO FOOD

zatrudni

Kontakt: Krosno, ul.Pogodna 4
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Jak mieć święty spokój w święty czas
Mosinianie w Chorwacji

– czyli krótki poradnik dla samoorganizujących się turystów
Wakacje dla większości ludzi to czas słod-

kiego lenistwa, leżenia do góry brzuchem 

i opalania każdej nazbieranej przez lata 

fałdki na ciele. Dla tych, którzy zacisnęli 

zęby i odłożyli trochę na wakacje pozo-

staje wybrać tylko cel wielkiej wyprawy. 

Góry, morze, Mazury, kraj czy zagranica? 

Szczęśliwym trafem nasz wybór padł na 

Chorwację – piękne, kamieniste plaże, za-

toki, łódki, słońce i 1400 kilometrów w jed-

ną stronę do pokonania. Co tam dla nas! 

Jeśli chcecie na kolejne wakacje wybrać 

się samochodem na własną rękę w tamte 

strony, radzimy posłuchać poniższych rad, 

które wypróbowaliśmy na własnej skórze. 

Unikniecie wielu niespodzianek i będzie-

cie gotowi na każdą dziwną sytuację, która 

może czyhać tuż za rogiem.

1. Nie ufaj bezgranicznie nawigacji samo-

chodowej. Ta miła kobieta z GPS jest jak 

wszystkie kobiety – miękkim głosikiem 

stanowczo karze ci jechać, gdzie ona chce. 

Sprowadzi cię na manowce, zanim zdążysz 

mrugnąć jednym okiem. Więc kontroluj 

dyskretnie jej poczynania na niezawodnej, 

papierowej mapie i drogowskazach. 

2. Na granicy wyglądaj na turystę. Samo-

chód rodzinny, dachowy bagażnik, na 

tylnej szybie najlepiej piłka, dmuchany 

wieloryb i pływaczki w kaczuszki. Włóż 

też hawajskie spodenki, a pasażerom na 

tylnym siedzeniu daj krzyżówki, sudoku 

i dużo jedzenia. Wszyscy będą wyglądać 

obojętnie, a wtedy na pewno unikniesz 

otwierania bagażnika i pokazywania za-

wartości toreb, szczególnie w Słowenii i 

Chorwacji. No chyba, że masz na przed-

nim siedzeniu atrakcyjną żonę/koleżankę/

dziewczynę – wtedy może lekko pogłębić 

dekolt i kontrola graniczna skończy jedy-

nie na dotknięciu paszportów i życzeniach 

szerokiej drogi.

3. Jeśli winieta (taka magiczna karteczka, 

która kosztuje często stanowczo za dużo) 

ma jakimś cudem klej nie z tej strony, z 

której zwykle powinien się znajdować, nie 

przyklejaj jej od zewnątrz. Z twoim szczęś-

ciem akurat z tej jednej, maleńkiej chmurki 

znajdującej się na bezchmurnym niebie, 

zacznie padać wprost na przód twojego 

samochodu. I na domiar złego, będziesz 

musiał włączyć jeszcze wycieraczki, ociera-

jące się o szybę...

4. Oblicz dobrze czas swojej podróży. 

Oczywiście, amatorom mocnych wrażeń 

polecamy spanie w pięć osób w zaparowa-

nym do granic możliwości samochodzie 

na parkingu przy autostradzie. Wszędzie 

ludzkie stopy, ręce, poopierane głowy i 

połamane kręgosłupy. Dla tych mniej wy-

trzymałych radzimy obliczyć czas, by nie 

dojechać na miejsce na przykład o godzi-

nie 23, gdy mieszkanie mamy dopiero od 

godz. 14 następnego dnia...

5. Jeśli jesteś już w swoim mieszkaniu i 

masz takie cudo jak własny balkon, pa-

miętaj o przyciśnięciu każdej rzeczy czymś 

ciężkim. Wiatr może zerwać się nagle, a no-

wiutki materac ze wszystkimi bajerami od-

lecieć na zawsze. A na pewno znajdzie się 

jakieś dobroduszne dziecko, które się nim 

zaopiekuje w tej niedoli. I gwarantuję, że 

znikną razem bez śladu za horyzontem...

6. Nie wjeżdżaj na cudze posesje, nawet, 

jeśli jest to jedyne miejsce, gdzie można 

zawrócić. Kiedy na wakacjach pech cię nie 

opuszcza i trafi asz na szalonego Chorwa-

ta, czeka cię jego gościna. Zamknie  twój 

samochód we własnym ogródku, ale nie 

poczęstuje sokiem i ciasteczkami. Zażąda 

50 Euro za wyjazd z jego działki kupionej 

za ciężkie pieniądze. I staniesz przed wy-

borem – albo zapłacić, albo płaszczyć się 

przed nim i przepraszać, albo wyciągnąć 

coś do obrony i wyjść z samochodu…

7. Przygotuj się do rozmowy z innymi Pola-

kami. A że na każdym kroku spotykasz ich 

na pęczki, to częstotliwość rozmów może 

się zwiększać. Pamiętaj – jeśli jego mieszka-

nie na 9 osób na dziesięć dni kosztuje 1100 

Euro, twoje musi kosztować chociaż o setkę 

mniej. Wtedy możesz być z siebie dumny 

– będzie przeklinał swój wybór przez cały 

wieczór. Kto ma lepsze wakacje, a wydał 

mniej, ten wygrał cichą batalię cenową. I 

ma się czym chwalić przed znajomymi.

8. Jeśli wybrałeś się do większej miejsco-

wości i chcesz uwiecznić na zdjęciu wszyst-

kich, z którymi wyjechałeś na wakacje, nie 

trudź się robieniem zdjęć samowyzwala-

czem, z ręki czy innymi kombinacjami. Wy-

starczy, że głośno wyrazisz swój żal („ojej, 

takie ładne miejsce, jakie by piękne zdję-

cie wyszło, ale nie ma kto nam go zrobić, 

cóż począć...?”), obowiązkowo w języku 

polskim, i sprawa załatwiona. To więcej 

niż pewne, że obok przechodzą Polacy i z 

radością zrobią ci nawet pięć zdjęć, w róż-

nych pozycjach i wariantach. Do wyboru, 

do koloru, i to jedynie za piękny uśmiech!

9. Jeśli wybierasz się już w drogę powrotną, 

nie ładuj się pozytywną energią, hartem 

ducha i optymizmem. Przejedziesz bez 

większych problemów pół Europy z uśmie-

chem na twarzy. Po 10 kilometrach przeje-

chanych po naszych polskich drogach i tak 

cała radość pryśnie jak bańka mydlana. Ale 

spokojna głowa, w końcu to już prawie w 

domu, więc dziury, remonty, łatane drogi, 

objazdy, zwężenia dróg, korki, fotoradary 

i przeklinający kierowcy są jakby trochę 

mniej stresujący niż na co dzień. ;-)

 Magda Krenc

 i reszta wesołej kompanii
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ul. Dembowskiego 1
tel. 061 813 63 76

ul. 20 Października 12-13
tel. 061 813 69 81

Zapraszamy

Kredyty na dowód do 6 tys. zł.

SALONY 
MEBLOWE 

MOSINA

SALONY 
MEBLOWE 

MOSINA

• Wypoczynki
• Meblościanki
• Meble systemowe
• Zestawy kuchenne
• Sypialnie

www.meblerejak.najnet.pl
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IV Powiatowy Turniej Rzeźbiarski. Mosina 2009

27 października 2009 roku w Mosińskim Ośrodku Kultury odbędzie się 

czwarta edycja Powiatowego Turnieju Rzeźbiarskiego. Ideą bezpośredniej 

rywalizacji jest wyłonienie najzdolniejszych rzeźbiarzy amatorów, którzy 

chcą skonfrontować swoje umiejętności tworzenia w przestrzeni. Turniej 

jest adresowany przede wszystkim do młodych twórców, ale nie tylko. Pla-

cówki oświatowe: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne 

Powiatu Poznańskiego typują uczniów oraz uczestników pozaszkolnych 

Pamiętamy! 

rozmaitości

kółek zainteresowań i zajęć, również w ośrodkach 

kultury i niezależnych pracowniach. Celem Turnie-

ju poza propagowaniem szeroko rozumianej tech-

niki rzeźbiarskiej wśród młodzieży, jest okazja do 

spotkania mieszkających na terenie powiatu po-

znańskiego rówieśników o podobnych zaintereso-

waniach artystycznych. Atrakcyjne nagrody i oceny 

profesjonalnego jury oraz entuzjazm uczestników 

tworzą niezapomnianą atmosferę oraz chęć udzia-

łu, o czym świadczy ogromne zainteresowanie 

ubiegłoroczną edycją Turnieju (ponad 170 osób).

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na 

stronie:

www.kultura.gmina.pl    MOK

Tegoroczny wrzesień upłynął pod znakiem dwóch ważnych rocznic. 1 

września minęło 70 lat od chwili, gdy wojska Rzeszy Niemieckiej napadły na 

terytoria Polski, rozpoczynając tym samym II wojnę światową; 17 września 

1939 roku na terytoria Polski wkroczyły wojska ZSRR, co ściśle wiąże się z 

przypomnieniem o zbrodni katyńskiej.

Wystawa w Izbie Muzealnej w Mosinie, przygotowana we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Jedynki jest oddaniem hołdu tym, którzy po-

święcili swoje życie na polach bitew. Wernisaż wystawy „Wojenne losy Mo-

siny i jej mieszkańców” odbył się 4 września i zgromadził wielu zaintereso-

wanych, w tym przedstawicieli władz samorządowych, księdza kanonika 

Edwarda Majkę, kombatantów oraz reprezentanta Rodziny Katyńskiej, Woj-

ciecha Śmigielskiego.

Po poruszającym fi lmie z muzyką szwedzkiego zespołu Sabaton*, Dorota 

Strzelecka wyraziła nadzieję, że wystawa zmobilizuje wszystkich do kolej-

nego przeglądu szufl ad, archiwum i albumów rodzinnych. Wystawa ukazuje 

„mosińską II wojnę światową”: zdjęcia Mosinian i dokumenty z więzień i obo-

zów oraz zdjęcia z życia w czasie wojny w samej Mosinie. To także przeka-

zanie kolejnym pokoleniom szczególnej wrażliwości na sprawy przodków, 

którzy złożyli ofi arę życia w więzieniach, łagrach, obozach koncentracyj-

nych oraz na szlakach kurierskich. Utrwalanie pamięci o latach minionych 

nie pozwoli nigdy zapomnieć o tym, kto był katem, a kto ofi arą w czasie II 

wojny światowej.

Wystawę można oglądać do 31 października w Izbie Muzealnej w Mosinie.

* Film można obejrzeć w Internecie:

http://www.youtube.com/watch?v=cb6qb0PyD6Y

  Magda Krenc

Zasłonięty freskWe wrześniu b.r. skorzystaliśmy z zaproszenia Stowarzyszenia Przyjaciół 

Jedynki oraz Izby Muzealnej na otwarcie, jak się okazało bardzo ciekawej 

i niewątpliwie bardzo ważnej wystawy - „ Wojenne losy Mosiny i jej miesz-

kańców”. Wystawa robi ogromne wrażenie ilością autentycznych doku-

mentów, zdjęć, pamiątek i publikacji z czasów okupacji, dotąd mało zna-

nych. Pozwala to wyobrazić sobie, jaką ofi arę złożyli w tej strasznej wojnie 

mieszkańcy naszego miasta i okolicy. Żałować należy tylko, że na czas 

trwania wystawy nie został odsłonięty fresk, jaki znajduje się na czołowej 

ścianie sali wystawowej. Jest to dzieło artysty, malarza Jacka Strzeleckie-

go z Mosiny, przedstawia moment egzekucji 15 Polaków 20 Październi-

ka 1939 roku na Rynku w Mosinie. Pokazanie po latach tego obrazu tak 

tragicznego a zarazem przejmującego było by wyrazistym momentem 

całej wystawy. Fotografi a fresku aut. P. Zygmunta Pniewskiego pochodzi 

z 1987 r. z uroczystości otwarcia Muzeum Ziemi Mosińskiej.

  Henryk Pruchniewski  
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AGROAGRO
MOSINA

Czas na fontanny!!!

62-050 Mosina, ul. Leszczyńska 12
tel./fax 061 813 21 78, 813 71 44

Stanisław Gust & Syn

wyroby hutnicze, art. metalowe i instalacyjne

meble i architektura ogrodowa, narzędzia

elektronarzędzia, kosiarki, pilarki

systemy nawadniania, siatki

kute el. ogrodzeniowe

folie budowlane

i ogrodnicze

torf

nasiona

rośliny ozdobne

środki ochrony roślin

cebule kwiatowe, nawozy

narzędzia, doniczki, skrzynki

oraz inne art, ogrodnicze i dekoracyjne

ZAPRASZAMY

pn. - pt. 7.30 - 17.00, sob. 7.30 - 13.00

NOWO  OTWARTY

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stom. Andrzej Okoń

czynny:
poniedziałek 8.00 - 15.00
środa                    12.30 - 20.00
czwartek  8.00 - 11.00
w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym

ul. Bolesława Śmiałego 10

62-050 Mosina

tel. 061 898 26 55

Pełen zakres leczenia stomatologicznego

Leczenie laserem i ozonem

Kontrakt ortodontyczny z NFZ

KOSY
PILARKI

KOSIARKI
ul. Wawrzyniaka 5

MOSINA
TEL. 061 813 71 58

www.serwis-ogrod.poznan.pl

meble, rowery,
art. ogrodnicze

AGD, szkło
i wiele innych

tel. 607 663 065

Pecna, ul. Szkolna 12

profesjonalne projektowanie

wnetrz, mebli, przedmiotow

www.nastrojewnetrz.pl

Nastroje Wnetrz
p r a c o w n i a a u t o r s k aSKLEP MEDYCZNY

www.euromedbis.pl

Wypożyczalnia rahabilitacyjna
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 6

UMOWA Z

tel. 061 898 42 30, 0 501 701 417, 0 512 150 526

Sklep czynny:
pn. - pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-14.00

• łóżka rehabilitacyjne
• wózki inwalidzkie
• pionizatory, schodołazy
• koncentratory tlenu
• balkoniki, kule

• materace przeciwodleżynowe
• laski, kule
• ortezy, tutory, pasy
• pieluchomajtki, podkłady
• inne
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Znów pyry w Wiórku
Z każdym rokiem organizatorzy Święta Pyry w Wiórku wykazują się coraz większą pomysło-

wością. Pogoda, choć nie zapowiadała się od rana najlepiej, w sobotnie popołudnie 12 wrześ-

nia pokazała się od jak najlepszej strony. Znów największym zainteresowaniem cieszyła się 

loteria fantowa z najróżniejszymi nagrodami, od domowych konfi tur do damskich torebek. 

Wśród licznych atrakcji znalazł się występ kabaretu, smaczne jedzenie, swojska muzyka i og-

nisko, a w międzyczasie pomiary ciśnienia i poziomu cukru. Najmłodsi robili wesołe fi gurki z 

pyrek, a dorośli mogli pochwalić się swoją inwencją twórczą w pisaniu bardzo górnolotnych 

wierszyków o pyrach.

To już piąte spotkanie z pyrami na pierwszym planie, organizowane przez Stowarzyszenie 

Emerytów i Rencistów „Jedność” Czapury – Wiórek. Kolejne z pewnością za rok.  mk

“My sprzątamy - wy śmiecicie, czy się tego nie wstydzicie?”
We wrześniu w ramach akcji „Sprzątanie świata” spotkaliśmy się 

z dziećmi osiedla nr 6 w Mosinie, które ochoczo zabrały się za 

sprzątanie placu zabaw. Wśród dużej ilości śmieci, które zebrali-

śmy znalazło się prawie 100 butelek po napojach alkoholowych 

oraz kilkaset korków i nakrętek. Wszyscy, a szczególnie naj-

młodsi zastanawiali się, kiedy wreszcie, tzw. „Małpi gaj” zmieni 

się w dziecięcy raj. Pytanie to kierujemy do wszystkich amato-

rów alkoholu oraz do służb porządkowych, w tym do komisji 

przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dzieci wymyśliły hasło: „My sprzątamy, wy śmiecicie, czy tego 

się nie wstydzicie? Niebawem na placu zabaw stanie tablica z 

tym właśnie hasłem. Mamy nadzieję, że pytanie dzieci nie pozo-

stanie bez odpowiedzi.

 W imieniu dzieci

  Irena Rybarczyk, przewodnicząca osiedla nr 6

Wolność słowa to nie chamstwo
Internet to doskonały wynalazek. Dzięki 

niemu świat stał się mały jak nigdy do-

tąd. Lista zalet sieci jest dużo dłuższa i nie 

mam zamiaru z tym dyskutować. Niestety 

światowa sieć, to także miejsce, w którym 

bardzo łatwo przekroczyć granice dobrego 

smaku, wychowania, a także prawa. Wystar-

czy wejść na pierwsze z brzegu ogólnodo-

stępne forum, by przekonać się, że w Polsce 

wolność słowa - prawo każdego człowieka 

- często oznacza „wolną amerykankę” bez 

żadnych zasad i odpowiedzialności. 

Każdy ma prawo do wyrażania swoich opi-

nii, również takich, z którymi nie wszyscy 

muszą się zgodzić. Czasy, kiedy istniało 

tylko jedno słuszne spojrzenie na każdy te-

mat, mamy już na szczęście za sobą. Jednak 

my Polacy często (niektórzy nawet mówią, 

że to nasza narodowa cecha) popadamy 

z jednej skrajności w drugą. Jakbyśmy jak 

najprędzej chcieli odrobić dziesiątki lat za-

ległości w wyrażaniu swojego zdania. Dla 

mnie jednym z najlepszych przykładów 

jest właśnie to, co dzieje się na różnych 

blogach i internetowych forach. 

Niestety dotyczy to także Mosiny. Spot-

kałem się nawet z opinią, że u nas (w 

sieci) dosłownie „cuchnie”. Osoba, która 

chciała osiedlić się na naszym terenie 

(kupić dom) przez kilka miesięcy odwie-

dzała pewien blog. I oto, co kandydat na 

mosinianina powiedział o nas: „Ludzie, 

czym wy się zajmujecie, co to za poziom, 

dzieci w przedszkolu mają dużo wię-

cej rozumu. Poziom dyskusji jest żaden 

– inwektywy, obgadywanie, opluwanie. 

Nie chcę mieszkać w takim środowisku”. 

Albo taki oto wpis: ”Witam. Mieszkam w 

Poznaniu i poważnie zastanawiam się 

nad przeprowadzką do Mosiny. Jednak 

nie tylko z tego bloga jasno wynika, że 

w Mosinie nie dzieje się dobrze, że mało 

się robi i zmienia a rządzą lokalne kliki, 

które chyba niespecjalnie dbają o dobro 

wspólne.” I takie opinie idą w świat.

Jeszcze kilkanaście lat temu wolność 

słowa najlepiej widoczna była w prasie, 

radiu, telewizji. Media mogły bez obaw 

publikować teksty, emitować audycje, 

których nie musiały zatwierdzać u partyj-

nego cenzora. Jednak nawet najostrzej-

sze krytyki muszą być pisane w zgodzie z 

obowiązującym prawem, w tym wypad-

ku prasowym. 

Dzisiaj dzięki Internetowi „wolność słowa”, 

parafrazując słowa wieszcza trafi ła pod 

strzechy. I bardzo dobrze. Od ręki możemy 

skomentować wypowiedź znanego polity-

ka „skarcić” go za nieodpowiednie zacho-

wanie, wygarnąć, co o nim myślimy. 

Ale czy wolność słowa, to totalna „wol-

na amerykanka”, w której dozwolone są 

wszystkie chwyty? Czy na internetowym 

forum, blogu możemy pisać, co nam się 

tylko podoba?  W „sieci” panuje dziwne 

przekonanie, że wolno wszystko. Niektó-

rzy blogi zaczynają traktować jak dobro 

publiczne, jak przestrzeń publiczną, do 

której dostępu nikomu bronić nie wolno, 

bo każdy zakaz czy ograniczenie tej “sza-

lonej wolności” owocuje przyklejeniem 

łatki komucha, cenzora itp. 

Między tak pojętą wolnością a cham-

stwem jest bardzo krucha granica. Prze-

cież obrażając kogoś naruszamy z kolei 

jego wolność, do której także ma niepod-

ważalne prawo. O tym już jednak nie 

wszyscy chcą pamiętać. Na blogu wolno 

komentować, ale nie wolno nikogo obra-

żać, obrzucać inwektywami, obelgami. 

Wyrażanie opinii trzeba przecież odróżnić 

od obrażania. Zanim zaczniemy coś pisać 

powinniśmy zrozumieć tę różnicę i odróż-

niać wolność słowa od chamstwa. A swo-

ją drogą szkoda, że najwięcej piszą ci, co 

mają najmniej do powiedzenia.     K.L.

rozmaitości
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Bentka, Bartłomiej Bazan i Bartosz Przemenski z OSP Mosina oraz Przemysław Gawron 

i Grzegorz Barański z OSP Nowinki.

Klasyfi kacja OSP przedstawia się następująco:

I miejsce OSP Suchy Las / Golęczewo – 70 punktów, 

II miejsce OSP Murowana Goślina – 67 punktów,

III miejsce OSP Luboń – 63 punkty,

IV miejsce OSP Czerwonak – 61 punktów,

V miejsce OSP Mosina / Nowinki – 58 punktów,

Klasyfi kacja PSP przedstawia się następująco:

I miejsce Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu – 73 punkty,

II miejsce Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 4 – 70 punktów,

III miejsce Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1 – 68 punktów,

IV miejsce Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 3 – 67 punktów,

V miejsce Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 6 – 65 punktów. 

Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody które wręczyli: Dyrektor Wydz. 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego, Paweł Kurosz, który 

w imieniu Starosty Poznańskiego dokonał ofi cjalnego otwarcia i zamknięcia zawodów, 

prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Poznaniu, dh Dariusz Pie-

Czerwono w Kobylnicy

W dniu 5 września 2009 roku na terenie 

Szkoły Podstawowej w Kobylnicy Gmina 

Swarzędz odbyły się I Powiatowe Zawody 

Sportowo – Pożarnicze OSP i PSP z zakresu 

Ratownictwa Medycznego. 

W zawodach uczestniczyło ponad 90 za-

wodników z Jednostek Ratowniczo - Gaś-

niczych Komendy Miejskiej PSP, Szkoły 

Aspirantów PSP oraz Jednostek OSP z 

terenu Powiatu. 

Zawody organizowali: Starostwo Powiatowe 

w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy w Swarzę-

dzu, Oddział Powiatowy ZOSP RP w Pozna-

niu, Komenda Miejska PSP w Poznaniu oraz 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy.

Odbyły się one w dwóch odrębnych kla-

syfi kacjach: Państwowej Straży Pożarnej i 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Każda uczest-

nicząca sekcja musiała wykonać następują-

ce zadania: część teoretyczna – test wiedzy 

oraz część praktyczna – scenka I – wypadek 

dwóch samochodów osobowych, scenka 

II – kolizja samochodu osobowego z mo-

tocyklem, scenka III – przygniecenie męż-

czyzny pracującego na rampie załadunko-

wej oraz scenka IV – upadek mężczyzny z 

rusztowania podczas wykonywania prac 

remontowo – budowlanych.

Drużyna nasza startowała w składzie: kie-

rownik Michał Kołodziejczak, Magdalena 

GBS MOSINA 15904800072001000052780001

z dopiskiem: Na mogiłę rozstrzelanych.

Zbieramy na mogiłę pomordowanych 20 października 1939 roku

chocki, Komendant Miejski Państwowej 

Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. Witold 

Rewers oraz Zastępca Komendanta Miej-

skiego PSP w Poznaniu bryg. Jerzy Ranecki.

Odbyła się również akcja honorowego 

krwiodawstwa, na której można było od-

dać krew.

 Opracował Dariusz Piechocki

 Zdjęcia Marlena Piechocka

Mosińska Galeria Miejska znów postawiła 

na młodych. 11 września odbył się werni-

saż wystawy Igora Mikody, zeszłoroczne-

go absolwenta Akademii Sztuk Pięknych 

w Poznaniu. Jego prace nie są typowym 

studium ludzkiego ciała – to bryły, w któ-

rych autor wykorzystuje nie tylko masę, 

ale także siłę pustej przestrzeni dla uzy-

skania silniejszego artystycznego wyra-

zu. Artysta skupia się na formie ludzkiego 

ciała i jego poszczególnych, drobnych 

elementach. Wystawa Igora Mikody to 

rzeźby stojące na cokołach i wiszące pod 

sufi tem (na pierwszy rzut oka wygląda-

jące jak nietoperze rzucające się właśnie 

do ataku), a także zdjęcia pięknych detali 

ludzkiego ciała.   mk

Debiut w Galerii

rozmaitości
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Zadrżały mury mosińskiego kościoła

Coroczne spotkania czterech zaprzyjaź-

nionych chórów: Harfa z Czempinia, Mo-

niuszko – Śrem, Lutnia – Kościan i Św. Ce-

cylii – Mosina (dyrygentem od niedawna 

jest Michał Grzybulski) trwają nieprzerwa-

nie od 2002 roku. W sobotę 26 września 

mieliśmy okazję po raz kolejny zobaczyć 

– usłyszeć, co potrafi ą. Właściwie nie da się 

opisać takiego śpiewu i modlitwy jedno-

cześnie, Msza św. z ich udziałem była prze-

piękna. Ks. proboszcz Edward Majka był 

gotów nawet za to niesamowite śpiewanie 

rozgrzeszyć wszystkich chórzystów…

Po nabożeństwie odprawionym w inten-

cji zmarłych i czynnych dyrygentów, chó-

rzystów i muzyków odbyła się prezentacja 

– każdy z chórów zaśpiewał trzy pieśni. 

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele 

urzędów śpiewających miast. Największe 

wrażenie zrobiła jednak  wspólna pieśń 

połączonych zespołów na koniec uro-

czystości, kiedy chórzyści zapełnili całą 

przestrzeń przed ołtarzem, zadrżały mury 

kościoła, a żaden aparat fotografi czny nie 

był w stanie wszystkich objąć. 

Druga część prezentacji odbyła się w 

Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie z inicja-

tywy burmistrz Zofi i Springer wyróżniono 

prezesów chórów. W poprzednich latach 

byli to dyrygenci, najdłużej śpiewający 

członkowie, a w tym roku prezesi: 

Stanisław Wiśniewski z Czempinia, Hen-

ryka Socha ze Śremu i Bronisława Da-

widziuk z Mosiny, która funkcję tą pełni 

najdłużej, bo 26 lat. (E.B., M.K.)

Weekend z Raczyńskimi2009 roku obchodzimy Jubileusz 180-

lecia otwarcia Biblioteki Raczyńskich. Jej 

założyciel - Edward hrabia Raczyński - jak 

i wielu innych członków tego wielkopol-

skiego rodu jest postacią o wybitnych za-

sługach dla  Poznania   i Wielkopolski. 

W ostatni weekend września odbyła się 

impreza pod hasłem „Poznaj Raczyńskich”  

dla upamiętnienia ich zasług - świętowa-

no  w Poznaniu i Rogalinie IV Weekend z 

Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim. 

W programie imprezy przewidziano m.in. 

koncerty, wystawy, grę miejską, rajd ro-

werowy, pokazy modeli latających, wy-

cieczki, konkursy dla dzieci z nagrodami, 

Verba Sacra i wiele innych atrakcji. Oprócz 

tego,  w sobotę w Rogalinie można było 

zobaczyć  odrestaurowane  barokowo-

klasycystyczne wnętrza pałacu. Przebrani 

w dziewiętnastowieczne stroje przewod-

nicy  oprowadzali gości na rozległym 

Skład węgla
Mieczewo, Rogalińska 3

węgiel brunatny, kamienny i miał
najniższe ceny

transport gratis do 20 km

tel. 691 741 743

obszarze parku pałacowego i chętnie 

przedstawili historię wybranych obiek-

tów. Nieprzypadkowo podczas Pikniku 

z Historią w Rogalinie zaprezentowane 

zostały modele samolotów i śmigłowców  

przez członków Aeroklubu Poznańskiego. 

Edward hr. Raczyński podejmował  próby 

skonstruowania maszyny latającej, a po-

siadłość w Rogalinie stała się pierwszym 

na ziemiach Wielkopolski prototypem 

prywatnego lotniska.

Biuro Programu Trakt Królewsko-Cesar-

ski w Poznaniu ogłosiło, także konkurs 

na fraszkę bądź limeryk na cześć Higiei, 

która niedawno - po długiej nieobecno-

ści - powróciła na plac Wolności. Historia 

posągu przedstawiającego grecką bogi-

nię zdrowia kojarzona jest z hrabiostwem 

Konstancją i Edwardem Raczyńskimi. Na 

placu Wolności odbył się happening z 

okazji odsłonięcia studzienki Higiei. Pod-

czas niego został rozwiązany konkurs na 

fraszkę opiewającą pomnik Higiei.

  Anna Januszkiewicz

R E K L A M A

rozmaitości
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Żaden król nie był święty
Henryk Pruchniewski, autor rubryki „Kolekcjoner” Gazety Mosińsko - Puszczykowskiej urodził 

się w Mosinie, od wielu lat kolekcjonuje historyczne pamiątki, a jego artykuły cieszą się wśród 

Czytelników dużym powodzeniem. I właśnie dlatego postanowiłam przybliżyć Państwu jego 

sylwetkę (na imprezie „Szeroko na Wąskiej” podsłuchałam taką scenę: 

- A to pan jest ten kolekcjoner? Z tej gazety? – starsza pani trzymała w ręku nasz miesięcznik. 

– Jak ja lubię czytać pana artykuły i wczoraj był pan w telewizji!).

Pan Henryk jest naprawdę wyjątkowym człowiekiem, jego pasja zbieracza ocala wiele cennych 

dla naszej ziemi pamiątek, których mieszkańcy nigdy by nie ujrzeli. Poza tym ma ogromne po-

czucie humoru, aż czasami „świerzbi” mnie ręka, żeby napisać, z czego śmiejemy się do rozpu-

ku na kolegiach redaktorskich, kiedy pan Heniu zabiera głos. Ostatnio ze śmiertelną powagą 

zaproponował naszej koleżance zdjęcie na okładkę w stroju bikini, ponieważ kończy się lato...

reportaż

- Zainteresowanie historią zaszczepiła mi moja 

mama, opowiada w swoim domu, pełnym pamiątek, 

gdzie przy kawie i ciastkach rozmawiamy o… życiu. 

- Było to w czasach okupacji. Mieliśmy w domu książ-

kę „Za króla Stefana”, którą nam mama zawsze w nie-

dzielę czytała. Krótko mówiąc książka opowiada o 

tym, jak miasto Gdańsk zbuntowało się, kiedy królem 

został Stefan Batory. Mieszkańcy nie uznali nowego 

króla, więc Stefan Batory zebrał armię i przystąpił 

do oblężenia miasta. Z tego okresu numizmatyka 

przedstawia później talara gdańskiego z wizerun-

kiem Chrystusa. Mnie zainteresowało wówczas to, 

że król musiał to miasto zdobyć. 

Pan Henryk pochodzi z rodziny rzemieślniczej, z 

zawodu jest ślusarzem. Uważa, że najczęściej ko-

lekcjonerstwo było formą przekazu czegoś, co 

zbierali przodkowie. 

- A u mnie było tak, że cała rodzina od pokoleń 

uprawiała rzemiosło. Po historii z królem Batorym 

zainteresowałem się monetami, choć nie miałem 

wówczas pojęcia, co to jest numizmatyka. Po wojnie, 

myszkując na strychu znalazłem puszki po herba-

cie, a w nich przedwojenne monety – z Sobieskim, 

Trauguttem, trafi ła się też rzadka Konstytucja 3 Maja. 

Dawniej pieniędzy nie przechowywało się w banku, 

rodzice przed wojną odkładali je w domu z przezna-

czeniem na budowę domu. Przyszła wojna i te pie-

niądze przestały być ważne. 

Kiedy mały Henryk wyniósł jedną monetę do skle-

pu, dostał za nią pudełko landrynek. Może nie jest to 

zbyt przykładne zachowanie przyszłego kolekcjone-

ra, niemniej nie możemy ukrywać prawdy, w jakich 

okolicznościach rodziła się pasja zbieractwa i zainte-

resowanie monetami.

Później znalazł z chłopakami w lesie kordelas. 

- Tą broń nosili myśliwi, hrabiowie w dawnych cza-

sach, znalazłem też żeliwny medal z wizerunkiem 

księcia Józefa Poniatowskiego. 

Kolejne zainteresowania wiążą się już z pracą w za-

wodzie ślusarza w PSS Społem. 

- Firma urządzała w całym kraju duże domy towaro-

we, np. Skarbek w Katowicach. Dużo więc podróżo-

wałem i przy tej okazji odwiedzałem muzea, salony 

Dessy, jarmarki i kościoły. 

W roku 1960 ożenił się z panią Aleksandrą, która za-

wsze wspierała męża w pasji zbieractwa. Aleksndra 

Pruchniewska była od 1958 do 2008 roku dyrektorem mosińskiej bibliote-

ki. Uważa, że:

- Każda pasja, zainteresowania rozwijają człowieka. Zawsze też myślałam 

i o tym, że w jesieni życia wszystkie zamiłowania są dobre, człowiek nie 

wpada w marazm, ma zajęcie i może być dalej aktywny.

Królestwo pana Henryka mieści się za drzwiami prowadzącymi z po-

koju, w którym rozmawiamy. Nazywane jest po prostu gniazdem, stoi 

tu jedynie biurko i kanapa. Reszta to półki z eksponatami, nie muszę 

dodawać, że ścian właściwie nie widać, każdy centymetr wykorzystany 

jest do maksimum. 

Dlaczego książę Józef Poniatowski jest największą pasją pana Henryka?

- Biografi a Poniatowskiego wpadła mi w ręce i zainteresowała mnie przede 

wszystkim dlatego, że Józef Poniatowski „trzymał i z Rosjanami i z Francu-

zami”. Ale z drugiej strony, kiedy poznaje się jego życie możemy dowiedzieć 

się, że urodził się w Austrii i kiedy w Polsce został znaczącą postacią starał 

się wiele uczynić dla kultury polskiej. Potem przekonał go nurt myślenia 

związany z epoką napoleońską, został marszałkiem Francji. Właściwie gdy-

by sięgnąć do historii królów, żaden nie był święty. Jeden zabił brata, drugi 

wyłupał komuś oczy, inny miał 14 żon. Zainteresowało mnie też to, że był 

zawadiaką i hulaką, założył się np., że przejedzie nago na koniu przez War-

szawę. Potem uwierzył w to, że Napoleon pomoże odzyskać Polsce nie-

podległość. I wtedy zginął, pod Lipskiem, osłaniając cofającego się spod 

Moskwy Napoleona. Wyłowiono go po kilku dniach, a przewiezienie jego 

zwłok na Wawel wywołało olbrzymią manifestację.
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Polska porozbiorowa to czas powstania wielu pamiątek po nim: talerzy, bi-

żuterii, monet, znaczków, nawet telegramów oraz różnych przedmiotów z 

jego wizerunkiem, które przetrwały do naszych czasów. Poniatowski był 

też pierwszym kawalerem krzyża Virtuti Militari. 

W listopadowym numerze przedstawimy historię tego najwyższego od-

znaczenia bojowego związanego z obroną Ojczyzny.

Spał w bibliotece między regałami

Zapewne niejeden Czytelnik zadaje sobie już pytanie, dlaczego tak długo 

rozmawiamy o znanych z historii faktach. Warto jednak wiedzieć, że do-

ciekliwość pana Henryka nie jest typowa, nie wiąże się z wyszukiwaniem 

informacji w Internecie czy encyklopedii.

- Staram się zawsze sięgać do źródła, przez całe lata czytając gazety wyci-

nałem interesujące artykuły, zgromadziłem kilka kartonów różnych infor-

macji pochodzących od zbieraczy.

Wspomagała mnie także żona, dzięki, której zorganizowałem w bibliotece 

pierwszą wystawę numizmatyczną w Mosinie, „Od denara do złotówki”. 

A ponieważ nie było wówczas żadnego zabezpieczenia pan Henryk spał 

między bibliotecznym regałami, pilnując zbiorów.

- Wówczas poznałem mosińskich zbieraczy, panów Kubiaka, Pohla, Pniewskiego.

Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie. Następna w 1980 roku nosi-

ła nazwę: „Co to ludzie nie zbierają”. Pan Pniewski wystawił motyle, które 

przywiózł z Ameryki Południowej, Kubiak – orły, które rzeźbił w drewnie. 

Powstał wówczas klub kolekcjonerów, który istniał w Mosinie 15 lat. 

Nad czym Kolekcjoner teraz pracuje?

- Zgromadziłem dużo materiałów dotyczących krzy-

ża Virtuti Militari, jeden z moich przyjaciół zbiera te 

krzyże. Uważam, że współcześnie przesadza się z 

przyznawaniem tego odznaczenia. Chciałbym przy-

pomnieć, że ranga krzyża dotyczy obrony Ojczyzny, 

nie jest to odznaka typu „zasłużony dla wojewódz-

twa”. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy jak waż-

ny i głęboki jest sens nadawania tego odznaczenia. 

Jest też historia - żeby otrzymać ten krzyż musiała 

być przelana krew w obronie Ojczyzny. Nie jest więc 

właściwe przyznawanie tego krzyża uczestnikom 

misji międzynarodowych.

Kolejnym przykładem niecodziennych pasji w rodzi-

nie pana Henryka jest Marcin Szymczak, sokolnik.

Natomiast syn państwa Pruchniewskich - Marek 

Pruchniewski, znany dramatopisarz, scenarzysta, 

autor słuchowisk radiowych mieszka i tworzy w 

Krosinku. Zadebiutował na przełomie lat 80, 90. 

Jego pierwsza sztuka „Paryż” powstała w 1987 

roku. Od tego czasu pisze sztuki teatralne i tele-

wizyjne – „Łucja i jej dzieci”, „Armia”, „Mrok”, „Kilka 

chwil”, „Historia noża”, „Pielgrzymi”.

Minister Kultury i dziedzictwa Narodowego miano-

wał Marka Pruchniewskiego ekspertem Polskiego 

Instytutu Sztuki Filmowej.

 Elżbieta Bylczyńska

Niezmiennie zachwycająca
Nazwałabym ją zwierzęciem scenicz-

nym, ale nie wiem, czy wypada… Bo to 

piękna i zgrabna kobieta, która już od 

wielu lat włada sceną z taką siłą, jak mało 

kto. Małgorzata Ostrowska doskonale 

odnajduje się podczas koncertów i sku-

pia na sobie całą uwagę widzów. Bardzo 

mi przykro, panowie z zespołu – rzadko 

ktoś na was patrzył. 

Koncert Małgorzaty Ostrowskiej z zespo-

łem w Małej Filharmonii w Puszczyko-

wie był hucznym rozpoczęciem kolejnej, 

trzeciej już Puszczykowskiej Jesieni Kul-

turalnej (organizowanej przez Bibliotekę 

Miejską w Puszczykowie), i zarazem be-

nefi sem z okazji 10 – lecia kariery solowej 

artystki. Wśród honorowych gości znala-

zła się inicjatorka Puszczykowskiej Jesieni 

Kulturalnej, burmistrz miasta Małgorzata 

Ornoch - Tabędzka, która została nazwa-

na „dobrym duchem spotkań” organizo-

wanych z tej okazji.

Z racji miejsca, w którym odbywał się 

koncert, gdzie ściany zazwyczaj wsłuchu-

ją się w muzykę klasyczną, był to bardzo 

rzadko wykonywany występ akustyczny. 

I choć sama artystka na początku nieco 

ubolewała nad tym, że nie można bę-

dzie dać czadu głośną, rockową muzyką, 

po paru utworach zespół nie wytrzymał. 

Ściany zadrżały, okna jęknęły, ale spokoj-

na głowa – Mała Filharmonia nadal stoi. 

Były głośne zachwyty, owacje na stojąco, 

błagania o bisy, gwizdy i piski fanów. Star-

si pasjonaci tej artystki zgodnie przyznali, 

że nic się nie zmieniła – nadal zachwyca 

siłą głosu i energią na scenie. Po wystę-

pie wszyscy zebrani lampką szampana 

wznieśli toast za 10 lat kariery solowej i 

odśpiewali „sto lat” swojej najbardziej 

znanej mieszkance. 

  Magda Krenc

Ściany zadrżały, okna jęknęły…
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Dożynki w Mosinie
Podczas pięknej, uroczystej Mszy św. 

mieszkańcy gminy podziękowali we 

wrześniu Panu Bogu za tegoroczne zbiory. 

Oprawę muzyczną, jak zwykle wspaniale 

zapewnił nasz mosiński chór Św. Cecylii. 

Kolorowy korowód przeszedł później uli-

cami miasta do miejskiego parku, gdzie 

odbyła się dalsza część obchodów święta 

plonów. Chlebem z mieszkańcami dzielili 

się symbolicznie burmistrz Zofi a Springer, 

zastępcy – Przemysław Pniewski i Sławo-

mir Ratajczak, ks. proboszcz Edward Maj-

ka, radni Rady Miejskiej.
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Gitary lubią Wielkopolskę!
Jeszcze w sierpniu gitary z całego świata - Białorusi, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, USA i 

Polski, przekroczyły granice Wielkopolski i rozpoczęły wielką muzyczną ucztę w ramach fe-

stiwalu  pod nazwą „Polska Akademia Gitary: Poznań-Jarocin 2009”. Ich zadaniem było ocza-

rowanie słuchaczy podczas 25. koncertów kameralnych i recitali gitarowych, trwających do 

4 września w Poznaniu, Jarocinie, Kórniku, Szamotułach, Głuchowie, Pniewach, Turku, a tak-

że w Puszczykowie – mieście, które 23 sierpnia miało przyjemność gościć mistrzów gitary...      

Z gitarą za pan brat od najmłodszych lat
Cztery gitary, to cztery kryjówki dla wybitnych kompozytorów oraz ulubionych boha-

terów bajek. Na początek z pudeł rezonansowych wyskoczyło coś poważniejszego, I i 

II cz. „Koncertu Brandenburskiego” Jana Sebastiana Bacha. Tuż po nim nadszedł czas 

na zagadki słowno-muzyczne. Dzieci wraz ze swoimi rodzinami powitały mieszkają-

cych w gitarach: Kubusia Puchatka, okrąglutką Pyzę, skocznego Koziołka Matołka oraz 

rudowłosą, piegowatą i dynamiczną dziewczynkę  Pippi Langstrumpf. Poźniej walc, 

bosanowa i „tańce-tupańce” małych i tych większych stóp przybyłych na godz. 16 do 

Salonu Artystycznego, na koncert kwartetu „Poznań Guitar Quartet”, w którego skład 

wchodzą studenci poznańskiej Akademii Muzycznej: Igor Dzedusenka, Tomasz Fech-

ner, Tomasz Kandulski, Tomasz Radys. Na zakończenie świat cyganek i torreadorów, 

czyli opracowania Fantazji „Carmen” G. Bizeta. Koncert poprowadzili aktorzy poznań-

skiego Teatru Animacji - Mariola Ryl-Krystianowska oraz Marcin Ryl-Krystianowski. 

... tu nagle gitara zamienia się w harfę
Tylko jedna kobieta, jedna gitara klasyczna, dziesięć palców, a tyle nieskończonych i bar-

wnych dźwięków. Tu zaangażowane są obie dłonie oraz każdy palec, tu każda struna wy-

daje precyzyjne dźwięki, tu nagle „gitara zamienia się w harfę”. Wielki talent, doskonała 

technika i dostrzegalny spokój ducha. Wszystko to jest charakterystyczne dla Maud La-

forest, klasycznej gitarzystki z Francji, która tuż po godz. 19 w kościele pw. Matki Boskiej 

Wniebowziętej w Puszczykowie oczarowała zgromadzoną publiczność. Artystka m.in. 

odwołała się do takich kompozytorów jak Jan Sebastian Bach czy Kaspar Mertz. 

   Zuzanna Bijaczewska

Polska Akademia Gitary

120 mistrzów i adeptów gitary z całego świata.  Nie zabraknie także koncertów edukacyjnych dla najmłodszych, dla których pod-

woje otworzy Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu i Salon Artystyczny w Puszczykowie. 

Koncert Orkiestry
Mosińska Orkiestra Dęta im. harcmistrza 

Antoniego Jerzaka korzysta z każdej oka-

zji, by zaprezentować swój talent nie tylko 

w naszej okolicy. A sympatyków tej grupy 

nie trzeba daleko szukać – wypełnili pra-

wie po brzegi salę Mosińskiego Ośrodka 

Kultury w sobotni wieczór 19 września. 

Choć delegacja z partnerskiego miasta 

Seelze utknęła w korkach i nie dotarła 

do Mosiny na początek imprezy, koncert 

zaliczono do tych bardzo udanych. W 

przerwach pokazywano zdjęcia z wyjaz-

du Orkiestry do Włoch, gdzie ich występ 

uliczny zgromadził wielu często przypad-

kowych słuchaczy, zainteresowanych 

tak głośną i rzadko spotykaną muzyką. 

Koncert pod hasłem „Muzyczny powiew 

jesieni” poprowadził niezastąpiony w roli 

konferansjera Andrzej Kasprzyk.  mk

Puszczykowo dostało pieniądze na projekt „Radosna Szkoła”
Z radością  i ogromną satysfakcją infor-

mujemy, że puszczykowskie Szkoły Pod-

stawowe: nr 1 im. Adama Mickiewicza 

oraz nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich 

otrzymały dofi nansowanie projektów 

p.n. “Radosna szkoła - kraina sprawności i 

zdrowia” na łączną kwotę 23.188,70 PLN. 

Wsparcie fi nansowe dla szkół przeznaczo-

ne jest na wyposażenie miejsc aktywno-

ści ruchowej dla najmłodszych uczniów: 

zakup pomocy dydaktycznych do miejsc 

zabaw w szkole i na urządzenie szkolne-

go placu zabaw. 

Rozpoczęcie edukacji szkolnej przez 

młodsze dzieci powinno sprzyjać ich 

aktywności fi zycznej. Aby zapewnić naj-

młodszym uczniom właściwy rozwój 

psychofi zyczny, warto zadbać o to, aby 

szkoła podstawowa dobrze zaspokajała 

ich potrzeby ruchowe. Temu właśnie ma 

służyć program „Radosna szkoła”. Jego 

intencją jest stworzenie w szkołach wa-

runków do aktywności ruchowej, porów-

nywalnych ze standardami wychowania 

przedszkolnego. 

Program zakłada wsparcie fi nansowe dla 

organów prowadzących szkoły na zakup 

- lub zwrot kosztów zakupu - pomocy dy-

daktycznych do miejsc zabaw w szkole 

i na urządzenie szkolnego placu zabaw 

(obejmujące, między innymi, koszt za-

gospodarowania terenu, koszt bezpiecz-

nej nawierzchni oraz zakup i instalację 

sprzętu rekreacyjnego). Projekt zakłada, 

zależne od potrzeb, wsparcie - w formie 

dotacji, dofi nansowania lub refi nansowa-

nia - przeznaczone dla organów prowa-

dzących szkoły na zakup sprzętu rekrea-

cyjnego i pomocy dydaktycznych. 

Realizacja programu rządowego zaplano-

wana została na lata 2009 – 2014. (U.M.)
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Tak po prostu trzeba
Według danych statystycznych w roku 2020 osób w wieku 65 lat będzie dwukrotnie więcej.

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach jest jedyną 

placówką na terenie powiatu poznańskiego, która 

zapewnia stałą opiekę osobom starszym (przebywa-

ją tu także mieszkańcy Puszczykowa i Mosiny). We 

wrześniu obchodził 10 rocznicę powstania. 

Ośrodek położony w malowniczym miejscu wśród 

lasów, obejmuje swą infrastrukturą 11 tys. metrów 

kwadratowych powierzchni.

- Funkcjonujemy od 1999 roku, dom przeznaczo-

ny jest dla 100 mieszkańców w wieku podeszłym. 

Mamy pokoje jedno i dwu osobowe, przebywają 

tutaj głównie osoby samotne, choć mieszkają u 

nas także małżeństwa, mówi dyrektor Ryszard 

Bartoszek.

Dom świadczy usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze, so-

cjalne, ale także zapewnia wsparcie psychologiczne 

swoim podopiecznym oraz zabiegi rehabilitacyjne. 

Działają tutaj: kółko teatralne, kąciki kulinarne, kluby 

zainteresowań, wydawana jest własna gazeta.

- Coraz częściej trafi ają do nas osoby w stanach po-

ważnych, leżące, dementywne, z chorobą Alzhei-

mera. Oczywiście kreatywność tych osób jest dużo 

niższa niż pozostałych pensjonariuszy.

W ośrodku są wolne miejsca, każdy mieszkaniec jest 

zobligowany do wpłacania 70% swojej emerytury, 

pozostałą część uzupełnia rodzina, natomiast kwotę, 

która brakuje do pełnych kosztów pokrywa Ośrodek 

Pomocy Społecznej w danym miejscu zamieszkania.

Koszt pobytu w DPS w Lisówkach wynosi 3.500 zł. 

Standard jest europejski, dla porównania - w Unii Eu-

ropejskiej wynosi od 1500 do 3000 euro.

Trudny temat

- Założenie jest proste: to jest dom, więc są i dobre i złe rzeczy, cieszymy się, 

kiedy jest więcej dobrego, wyjaśnia dyr. Bartoszek. - Nasze społeczeństwo nie 

jest jednak przygotowane do funkcjonowania domów pomocy społecznej. 

Kryzys doprowadził do tego, że rodziny nie chcą oddawać swoich bliskich, 

ponieważ korzystają z emerytur tych osób i to jest poważny problem. Traci 

na tym osoba starsza. Decydująca powinna być chęć zamieszkania u nas albo 

fakt, że rodzina nie daje sobie rady i w pełnym porozumieniu postanawia sko-

rzystać z domu opieki. Idealnym wyjściem są pobyty okresowe (na jeden czy 

kilka miesięcy). Taką decyzję może wydać Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Ogromną pomocą jest dla nas Powiat Poznański, który inwestuje duże 

środki, co nie wchodzi w skład kosztów utrzymania, są to dodatkowe pie-

niądze, które Powiat wykłada ze swojego budżetu. 

Pierwszy festiwal

Z okazji 10 lecia dyrektor Bartoszek razem z pracownikami ośrodka zor-

ganizował Festiwal Artystów Niepowtarzalnych, wystąpili goście z całego 

powiatu. 

- Każdy z nas musi mieć poczucie własnej wartości z tej prostej przyczyny: 

jesteśmy jedyni w swoim rodzaju i niepowtarzalni, i psychicznie i fi zycz-

nie, uważa dyrektor. - Nasze życie należy wyłącznie do nas. Borykamy się z 

trudnościami, przeżywamy radości i to jest niepowtarzalne, nie ma dwóch 

takich samych osób. Każdy z nas jest też artystą, nie tylko na scenie, ale 

także w życiu, w swojej pracy, niesieniu pomocy innym. 

Siłą napędową wszystkiego, co dzieje się w Lisówkach jest Powiat Poznański.

- Zainwestowaliśmy w dom bardzo dużo, są to wielomilionowe nakłady w 

ciągu ostatnich lat, mówi obecny na uroczystości starosta Jan Grabkow-

ski. -  Nie możemy inwestować tylko w drogi, szkoły, obiekty sportowe, 

kanalizację, musimy patrzeć na życie inaczej, bo tak po prostu trzeba. To 

miejsce ma być przede wszystkim domem. Naszym obowiązkiem jest za-

pewnienie pomocy tym, którzy tego potrzebują. Dlatego staramy się stwo-

rzyć takie warunki, żeby choć trochę zastąpić pensjonariuszom dom. Ad-

ministracja, także samorządowa kojarzy się zwykle z zimnym urzędnikiem, 

my chcielibyśmy zmienić tą twarz na ciepłą, serdeczną, współczującą. Tak-

że dzięki przebudowanemu blokowi rehabilitacyjnemu, który wyposażyli-

śmy w najnowocześniejszy sprzęt, zabiegi hydroterapii, krioterapii, terapii 

ultradźwiękami, elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii staramy się 

zapewnić dobrą opiekę. Komfortowe warunki nie byłyby jednak wystar-

czające do tego by móc nazwać to miejsce domem. Wzajemna życzliwość 

i dobra atmosfera, z to zasługa samych mieszkańców i personelu ośrodka, 

to pracownicy przez te dziesięć lat dowiedli głębokiego sensu słów J.P. Sar-

tra: „Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek”. 

Na jubileuszowy prezent Zarząd Powiatu zakupił dla mieszkańców ogro-

dowe parasole i grilla, na którym pierwsze kiełbaski miał tego dnia usma-

żyć dyrektor Bartoszek.  E.B.

informacje
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AUTOMATYKA BRAM

"
FLORHOFF" Jakub Florecki

tel. 509 911 386, 504 596 931

Centrum Meblowe
Kórnik ul.Średzka 17a

zaprasza do zakupu mebli na dużej 
powierzchni ekspozycyjnej - 1300m2

Jesteśmy
producentem:
• mebli kuchennych
• mebli biurowych
• szaf przesuwnych

pon-piąt 9.00 - 18,00
sobota   9.00 -13.00kontakt: 061 898 06 35

Zapraszamy

Oferujemy:

* pizzę w lokalu i z dowozem do klienta

* sala na szkolenia (do 30 osób)

* wyroby garmażeryjne

* obiady ,zupy regeneracyjne dla firm

Zapraszamy 7 dni w tygodniu od 12.00 do 22.00

Organizujemy:
* imprezy okolicznościowe
    * wesela
    * komunie
    * stypy
    * grillowanie
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30 sierpnia na stadionie miejskim w Mo-

sinie odbył się kolejny turniej piłki nożnej 

dla Orlików i Żaków. Pierwszy raz  pod pa-

tronatem Centrum Finansowego Porto.

W turnieju udział wzięło 19 drużyn z tere-

nu powiatu poznańskiego, tj. ponad 280 

młodych piłkarzy. Impreza była wielkim 

wydarzeniem nie tylko dla graczy, ale 

także dla rodziców, trenerów i działaczy. 

Organizatorzy postarali się o niezwykłą 

oprawę turnieju. Rozpoczął się on zbiórką 

drużyn na Pl. 20 października w Mosinie 

oraz przemarszem na teren stadionu. Tur-

niej uatrakcyjniła Orkiestra Dęta z Mosiny 

wraz z motocyklistami, a także możliwość 

przejażdżki kucykami dla najmłodszych.

„Bardzo dziękujemy za umieszczenie tekstu o Orlikach (numer wrześniowy z turnieju Remes Cup).  To chyba 

stanie się regułą, że chłopcy będą szukać informacji  na łamach GMP. Dlatego też spieszę donieść o następ-

nych wyczynach rodziców, bo to w głównej mierze ich praca przyczynia się do organizowania tak wielu im-

prez dla tych chłopców. Niezmordowaną osobą w  wymyślaniu atrakcji piłkarskich jest Lena Białożyt. Takich 

osób wszyscy potrzebujemy by nas napędzały, bo samemu nieraz z domu nie bardzo chce się wyjść”.

I Turniej Porto CUP w Mosinie.
O puchary dzielnie walczyli chłopcy w 2 

kategoriach wiekowych: Żaki oraz Orliki . 

Ostatecznie po ekscytującym meczu i se-

rii rzutów karnych pomiędzy KS 1920 Mo-

sina z Wartą Poznań wygrały mosińskie 

Orliki. Zwycięstwo tym bardziej znaczące, 

że wydawało się, iż z silną Wartą Poznań 

nie da się wygrać. Drużyna mosińskich 

żaków w fi nałach uległa  Orkanowi z Ob-

jezierza i w fi nale zajęła 3 miejsce.

Klasyfi kacja drużyn przedstawia się na-

stępująco:

Żaki:

I miejsce: Warta Poznań

II miejsce: Orkan Objezierze,

III miejsce: KS 1920 Mosina

Orliki:

I miejsce: KS 1920 Mosina

II miejsce: Warta Poznań

III miejsce: Junior Drobin

Organizatorzy zapewnili także szereg 

atrakcji sportowych, w których udział 

mogły brać wszystkie dzieci. Ale nie by-

łoby to możliwe bez udziału wielu spon-

sorów, którym bardzo dziękujemy. Byli 

to: Limaro Mosina, I.I.Woroch,  Leader 

School,  BZ WBK, Agro-Land z Krosinka a 

przede wszytki sponsor tytularny CF Por-

to z Mosiny.

Pogoda sprzyjała młodym piłkarzom i 

dzięki nim i organizatorom KS Mosina 

oraz zaangażowaniu rodziców w orga-

nizację imprezy, było to nie tylko święto 

sportu, ale i rodzinny piknik. Goście, któ-

rzy przyjechali grać u nas zawsze chętnie 

będą do Mosiny przyjeżdżać, bo „fajnie 

się bawili”.    IŁ

Sprzątanie (małego) świata
Akcja „Sprzątanie Świata” to nie tyle co-

roczne zbieranie śmieci przez dzieci i mło-

dzież, ale skłonienie ich przez to do nie 

śmiecenia i pilnowania, by nie śmiecono. 

Głównym celem akcji jest uzmysłowienie 

niebezpieczeństwa dla ludzi, wynikające-

go z zanieczyszczonego środowiska. 

Także mosińskie i puszczykowskie szko-

ły jak zawsze aktywnie wzięły udział w 

akcji. Dla wielu uczniów to jedynie ode-

rwanie od szkolnej nudy, choć po po-

zbieraniu paru worków nieraz zaskaku-

jących znalezisk, wielu z nich na pewno 

pomyśli, zanim wyrzuci kolejny papierek 

na leśnej ścieżce. Godne pochwały jest 

przede wszystkim świadome wycho-

wywanie dzieci i wpojenie im potrzeby 

dbania o własną okolicę. Na własne oczy 

widziałam, gdy w dniu akcji mieszkaniec 

Krosinka wraz z trójką dzieci spacerował 

skrajem lasu, w rękawicach i z wielkimi 

workami zapełnianymi śmieciami. Oby 

liczba rozsądnych mieszkańców naszej 

gminy rosła z roku na rok!   mk
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tel. 061 28 41 420, fax 061 28 41 588, e-mail;cermaxsrem@o2.pl 

godziny otwarcia;
pn-pt: 10.00 - 18.00

sob. 9.00 - 13.00

projektowanie łazienekprojektowanie łazienek
ul. Sikorskiego 86C

63-100 Śrem, Psarskie

WIELKA
PROMOCJA
PAŹDZIERNIKOWA

Jeśli Twój piec gazowy już się wysłużył

NIE CZEKAJ, AŻ SIĘ ZEPSUJE
w środku sezonu grzewczego

WYMIEŃ GO TERAZ!
* promocja - 15%

poniżej ceny katalogowej!
* czas wymiany - 6 godzin!

* dowóz - GRATIS!

AUTORYZOWANY PARTNER
Anatol Muraszka

kom. 0 607 656 438
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obchodów szczególne zainteresowanie 

budził sztandar oraz plafon – płaskorzeźba 

drewniana przedstawiająca wizerunek św. 

Floriana patrona strażaków dzieło dłuta 

artysty rzeźbiarza Romana Czeskiego. Ory-

ginalność plafonu polega na tym, że od XV 

w. artyści, malarze, rzeźbiarze przedstawia-

ją patrona strażaków jako rycerza walczą-

cego z ogniem, najczęściej była to postać 

stojąca, która w jednej ręce trzyma chorą-

giew, a w drugiej naczynie z wodą, którą 

zalewa ogień. Tymczasem nasz św. Florian 

jest przedstawiony nieco inaczej, widzimy 

go jako rzymskiego rycerza w pełnej zbroi 

klęczącego wśród płonących zabudowań, 

jedną ręką zalewa wodą płomienie ognia, 

a drugą trzyma w geście pomocy. A tak 

dla przypomnienia św. Florian żył ponad 

tysiąc siedemset lat temu w Italii był wy-

sokim urzędnikiem rzymskim. Działo się 

to w okresie panowania cesarza Dioklecja-

na, w czasie tym bardzo nasiliły się prze-

śladowania chrześcijan i kiedy św. Florian 

został również pochwycony przez wojsko 

i przyznał się, że jest chrześcijaninem, zo-

stał skazany przez sąd na karę śmierci. I tu 

paradoks – na śmierć przez utopienie. Zgi-

nął w 304 roku wrzucony z kamieniem na 

szyi w nurtach rzeki Enns. Poniósł śmierć w 

nurtach groźnego żywiołu – wodzie, aby 

zastać później patronem walki nie mniej 

groźnego żywiołu - ognia. W uzupełnieniu 

należy dodać, że jednostka pożarnicza  SFM 

miała status prawny, co już upoważniało do 

noszenia munduru, posiadania sztandaru, 

pieczęci, zarządu itd. Reasumując 50 lecie 

strażaków „Obróbki” należy dodać, że przez 

okres tego pół wieku sumiennie i chlubnie 

pełnili swą niełatwą pracę. Dzielnie chronili 

ZOSP za stan bezpieczeństwa pożarowego 

zakładu. W związku z tym jednostka pożar-

nicza zwiększa szkolenia pożarnicze, jest 

powiększana i wyposażana w nowoczesny 

sprzęt gaśniczy. Bardzo aktywnie i prężnie 

działają sekcje młodzieżowe męskie i żeń-

skie, które wykazują swą sprawność w róż-

nych zawodach i kursach szkoleniowych. 

W omawianym czasie jednostką dowo-

dził komendant Bolesław Pawłowski. Lata 

osiemdziesiąte w SFM przynoszą dalszy 

rozwój zakładu, zostają oddane nowe hale 

produkcyjne, w których zainstalowano 

wiele nowoczesnych maszyn i urządzeń do 

produkcji mebli. Równocześnie następuje 

doposażenie jednostki pożarniczej w nowy 

sprzęt gaśniczy, jednostka otrzymuje wóz 

bojowy WBA na podwoziu Stara 200, na 

terenie zakładu zostają zainstalowane no-

woczesne systemy alarmowe, w halach fa-

brycznych zamontowano kurtyny wodne, 

w ten sposób znacząco poprawił się stan 

bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie. 

Rok 1990 to dla strażaków SFM rok wy-

jątkowy, jednostka pożarnicza otrzymuje 

pierwszy sztandar, zostaje w ten sposób 

uhonorowana za dotychczasową wzorową 

i ofi arną działalność. Z okazji tej w zakładzie 

odbywa się wielka gala strażacka. Poświę-

cenie sztandaru w mosińskim Kościele, 

zjazd wielu znakomitych gości łącznie z Ko-

mendantem Głównym Państwowej Straży 

Pożarnej gen. Andrzejem Stefanowskim, 

nie licząc naturalnie władz lokalnych oraz 

bratnich jednostek. 

Kolejne wielkie wydarzenie miało miejsce 

w roku 1998. Kiedy to strażacy „Obróbki” 

obchodzili 50 lecie swej działalności. Oba 

te wydarzenia na pewno zostały wpisane w 

karty historii naszego miasta. W związku z 

tym trzeba przypomnieć, że w czasie tych 

kolekcjoner Historia Mosiny c.d.

Zakładowa Straż Pożarna w Fabryce Mebli 

w Mosinie została utworzona w 1948 roku, 

było to krótko po zakończeniu wojny. Po-

wstały zakład otrzymał nazwę Państwowa 

Obróbka Drewna w Mosinie. Po urucho-

mieniu zakładu rozpoczęto tak bardzo 

potrzebną produkcję stolarki budowlanej 

oraz mebli. Z uwagi na zagrożenie poża-

rowe została utworzona zakładowa jed-

nostka pożarnicza. Pierwszym komendan-

tem powstałej jednostki został Stanisław 

Gielnik. W latach 1950/51 zakład zmienił 

nazwę na Mosińską Fabrykę Mebli. W 

czasie tym zakład systematycznie się roz-

wija, powiększa, wchodzą nowe rodzaje 

produkcji, a co za tym idzie rosną większe 

wymogi bezpieczeństwa pożarowego. 

Zakładowa jednostka pożarnicza zosta-

je wyposażona w dobry sprzęt gaśniczy, 

między innymi w bardzo wydajne pompy 

gaśnicze produkcji angielskiej. W okresie 

tym dowodzi jednostką, prężnie ją organi-

zuje starszy ogniomistrz Czesław Walczak. 

Na przełomie lat 1960/61 następuje dalsza 

modernizacja i rozbudowa zakładu, wpro-

wadzane są nowe technologie i powstają 

nowe zagrożenia pożarowe w szczególno-

ści przy wdrożeniu łatwopalnych lakierów 

i klejów. W okresie tym wybucha w zakła-

dzie kilka drobnych pożarów, lecz strażacy 

zakładowi sprawnie i szybko je likwidują, 

wykazując przy tym swe dobre wyszko-

lenie zawodowe i bojowe, nad którym w 

tym czasie pieczę sprawował komendant 

Bolesław Zych. W 1970 roku w wyniku re-

form gospodarczych zakład w Mosinie zo-

staje przyłączony do Swarzędzkich Fabryk 

Mebli, powoduje to bardzo duże zmiany 

organizacyjne i techniczne w strukturze za-

kładu. Znacznie powiększa się zatrudnienie 

załogi, która przekracza w tym czasie po-

nad tysiąc ludzi, wzrasta ilość produkcji jak 

również majątek zakładu. Wszystko to na-

kłada również większą odpowiedzialność 

Wspomnienia o Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej przy Fabryce Mebli w Mosinie, która w 1998 r. 

obchodziła jubileusz 50 lat swego powstania, czyli trochę historii o popularnej „Obróbce”.
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Kredyt Konsolidacyjny = jedna niższa rata
+ gotówka do ręki.  Do 150 000 na 10 lat

● Kredyt Gotówkowy bez poręczycieli do 100 000 na 8 lat

● Oferta dla BUDŻETÓWKI na oświadczenie do 120 000 na 7 lat

● Do  20 000 bez zgody współmałżonka

● Emeryci , renciści bez granic wiekowych

● Kredyty na oświadczenie dla każdego

● Kredyt dla młodych osób bez kredytów

SZYBKIE
DECYZJE

0 888 946 868
Wiele banków!!       Wiele możliwości!!!

REALIZACJA 24h

Kredyty konsolidacyjne pod nieruchomość do 400 000
na 35 lat, również na oświadczenie dla każdego !!

KREDYTY GOTÓWKOWE
ul. GŁOGOWSKA 75

(wejście w podwórzu)

 061 221 44 20  061 221 40 47

MASZ JUŻ AUTO? Kredyt pod zastaw auta dla każdego 
również działaność i rolnicy na oświadczenie!

Oddział w Mosinie

Pl. 20 Października 6

tel. (61) 8191 968

tak duży zakład, jego obiekty i urządzenia, a 

co najważniejsze chronili zdrowie i życie po-

nad tysięcznej załodze tego zakładu, w tym 

większości mieszkańców naszego miasta. 

Na koniec, dla oddania całej prawdy: ZOSP 

„Obróbki” nie była pierwszą zakładową jed-

nostką pożarniczą w historii Mosiny. Nie-

wątpliwie tą pierwszą była już w 1931 roku 

Kolejowa Straż Pożarna stacji PKP w Mosi-

nie. I aby do końca wyczerpać temat mo-

sińskich strażaków należy przypomnieć, 

że w roku 2002 swoje wielkie święto – 100 

lat działalności również obchodziła Ochot-

nicza Straż Pożarna naszego miasta. Upa-

miętniającym to wydarzenie jest pomnik 

Strażaka Wielkopolskiego, jaki stoi przed 

remizą strażacką z ciekawą tablicą inskryp-

cyjną autorstwa wspomnianego już Roma-

na Czeskiego. 

To by było tyle o Rycerzach św. Floriana w 

Mosinie. Chociaż nie, pozostał mi jeszcze 

obowiązek bardzo serdecznie podzięko-

wać p. Stanisławowi Wiśniewskiemu wie-

loletniemu prezesowi ZOSP „Obróbki” za 

to, że w czasach likwidacji tych zakładów 

zadbał o to, by istotne pamiątki po nich 

takie jak omawiamy sztandar oraz kroniki 

znalazły się w zbiorach Mosińskiej Izby Mu-

zealnej. Szkoda tylko, że św. Florian (plafon) 

nie trafi ł do remizy mosińskich strażaków.

 Henryk Pruchniewski
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Wojna płci
RECENZJA - fi lm

Brzydka Prawda  [ang. The ugly truth]

Rok produkcji: 2009

Lato się skończyło, dni są coraz krótsze, 

okazji do długich spacerów będzie co-

raz mniej, dlatego teraz będę Was coraz 

intensywniej zachęcał do odwiedzania 

naszych kin. Jeśli chcecie zobaczyć lek-

ki i przyjemny film, bez moralizatorstwa 

i zbędnej podniosłości, to zapraszam do 

obejrzenia Brzydkiej prawdy. To idealna 

produkcja na wyjście ze swoją drugą 

połówką, zwłaszcza, że jest to film opo-

wiadający o odwiecznej wojnie pomię-

dzy kobietami a mężczyznami. 

Główną bohaterką filmu jest producent-

ka telewizyjna Abby, niepoprawna romantyczka szukająca ideal-

nego partnera na całe życie. Mimo wyglądu modelki i sukcesów 

w życiu zawodowym kompletnie nie radzi sobie ona z mężczy-

znami. Na dodatek jej stacja zatrudnia najbardziej aroganckie-

go i pewnego siebie faceta, jakiego można sobie wyobrazić. 

Mike Chadway prowadzi program, w którym radzi kobietom, jak 

skutecznie zdobyć faceta, a że jest on kompletnym przeciwień-

stwem Abby, metody przez niego stosowane są przez nią nie do 

zaakceptowania.

Kiedy nasza bohaterka myśli, że nie spotka już w swoim życiu 

księcia z bajki, pojawia się ideał w postaci młodego lekarza. Abby 

jest tak beznadziejna w relacjach damsko-męskich, że chcąc nie 

chcąc musi się zgodzić na pomoc Mike’a. Szybko potwierdza się 

zasada, że przeciwieństwa się przyciągają…

Film przedstawiany jako komedia romantyczna ma zdecydowa-

nie więcej wspólnego z pierwszym członem tego gatunku niż z 

tym drugim. Zapewniam, że i panie i panowie będą się na nim 

świetnie bawić, wyśmiewając wady tej drugiej strony. Tak więc 

nie zdziwcie się, że będziecie się śmiać w zupełnie różnych mo-

mentach. Nie jest to kino ambitne i żadnych nadmiernych mą-

drości nie należy się spodziewać, ale nie ma też obaw o zbytnią 

utratę szarych komórek.

Aktorzy występujący w filmie są doskonale znani i bardzo do-

brze pasują do swoich ról. Na oklaski zasługuje pierwszoplano-

wy duet składający się ze znanej z serialu Chirurdzy Katherine 

Heigl oraz twardego Spartanina Gerarda Butlera. Ona piękna, ale 

odrzucająca od siebie mężczyzn, on przebojowy i pewny siebie 

macho. Doskonale się uzupełniają i tworzą mieszankę wybucho-

wą, która skutecznie poprawia humor oglądającym.

Poruszony temat jest stary jak świat, ale pozostaje zawsze aktu-

alny i niezmiennie śmieszy, bo co, jak co, ale kobieta i mężczyzna 

nigdy się w pełni nie zrozumieją. Zawsze będzie dochodziło do 

nieporozumień i sprzeczek, ale chodzi właśnie o to, żeby wycią-

gać z nich wnioski i tworzyć coraz lepsze związki.

   Tomasz Zgrzeba

Z owcą w roli głównej
RECENZJA - książka

Haruki Murakami

„Przygoda z owcą”

Czy owca może zmienić czyjeś 

życie? Haruki Murakami, od lat 

ceniony japoński autor prozy 

współczesnej udowadnia, że to 

stworzenie może wywrócić całe 

życie do góry nogami.

Powieść zaczyna się schematycz-

nie – głównym bohaterem jest 

zwykły człowiek, uzależniony od 

rutyny życia i prowadzący szare 

życie, pozbawione emocji, pasji i 

zapału. Praca, puste mieszkanie, nic więcej. Kolega, któ-

ry nagle się wyprowadził nie wiadomo dokąd, przysy-

ła mu zdjęcie i prosi, by wykorzystał je kiedyś w swojej 

pracy. Obrazek przedstawiający łąkę, las brzozowy w tle 

i owce na pastwisku nie wyróżnia się niczym szczegól-

nym. Do czasu, gdy pojawia się poważny człowiek bez 

wyrazu twarzy, który koniecznie musi się dowiedzieć, 

gdzie zdjęcie to zostało zrobione. I gdzie jest jedna z 

owiec, z dziwną gwiazdą na grzbiecie...

Główny bohater jest bardzo europejski – jego codzien-

ność przesiąknięta jest zachodnią kulturą. Nagle, z po-

układanego świata, przenosimy się w świat fi kcji, gdzie 

żyje dziewczyna o magicznych uszach, które powalają 

na kolana swoim pięknem i możliwościami. Jest też po-

tentat, który może kupić wszystko, a zależy mu jedynie 

na odnalezieniu owcy z gwiazdą. Ręce opadają czytelni-

kowi w chwili, gdy pojawia się Człowiek Owca...

Haruki Murakami jest przenikliwym obserwatorem rze-

czywistości. Poddaje analizie hierarchię społeczną i sku-

pia się na wyobcowaniu jednostki. Dlatego w charakte-

rystyce bohatera „Przygody z owcą” wyeksponowana 

zostaje dziwaczność tej postaci. Fabuła skupia się wokół 

zagadki kryminalnej, z elementami symbolicznymi i nie-

dopowiedzeniami. 

W twórczości Murakamiego odczuwa się olbrzymią 

różnicę kulturową pomiędzy Japonią a naszą rzeczywi-

stością, dlatego książka ta nie wszystkim może przypaść 

do gustu. To moje pierwsze zderzenie z tym autorem, 

ale na pewno nie ostatnie. A jeśli ktoś podejmie się czy-

tania „Przygody z owcą” i będzie tym zmęczony, radzę 

dobrnąć do końca. Dopiero wtedy całość nabiera odpo-

wiedniego kolorytu.

   Magda Krenc
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MAGMED
USŁUGI

PIELĘGNIARSKIE

Maria
Magdalena
Lipczak

tel. 061/819 27 19,
kom. 504 629 285

www.magmed.republika.pl

e-mail: magmed@onet.eu
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• mikrodermabrazję (głębokie złuszczanie naskórka)

• zabiegi pięlęgnacyjne, regenerujące

• makijaż permanentny

• ultradźwięki          

• zabiegi na ciało          • manicure, pedicure     

• masaż - leczniczy, relaksacyjny, antycelulitowy

polecamy między innymi:

Gabinet Kosmetyczny
Anna Raczyńska

ul. Marcinkowskiego 32, Mosina

• nieoperacyjne zabiegi odmładzające

- botox, kwas hialuronowy

- usuwanie zmarszczek, bruzd

- powiekszanie i modelowanie ust

tel. 899 77 45, kom. 0 601 373 215
www.pucymyjek.pl

Profesjonalne czyszczenie 

dywanów, wykładzin,

tapicerki meblowej

i samochodow u Klienta

Tanio i solidnie
Dojazd bezpłatny

w Dymaczewie Nowym
przyjmie uczniów w zawodzie:

- KUCHARZ
- KELNER

tel. 061 813 21 12

Sklep
instalacyjno-metalowy

Artykuły pszczelarskie
Miód z własnej pasieki
Artykuły pszczelarskie
Miód z własnej pasieki

Zapraszamy

Pn-pt. 10.00-19.00, sob. 9.00-15.00
Puszczykowo, róg ul. Zielonej i Wysokiej

tel. 061 819 31 63, 664-387-042

- rury PCV, PE, PP, miedź
- wyroby z drewna do ogrodu

- narzędzia    - łączniki      - tarcze

606 140 275

Usługi brukarskieUsługi brukarskie
Układanie kamienia granitowego, 
polnego, kostki betonowej 
ręcznie
i maszynowo,
murowanie klinkieru.

telefon
606 140 275

Zapraszamy do nowo otwartej
Restauracji i Hotelu

Dworek Biesiadny
w Radzewicach ok 4 km od Rogalina.

Organizujemy przyjęcia weselne i okolicznościowe 
do 120 osób. Wolne terminy na wesela.

Restauracja czynna 
w godzinach od 12.00 - 21.00

tel. 061 813 80 75
tel. kom. 0 691 845 079, 0 608 768 472

www.dworek-biesiadny.pl, info@dworek-biesiadny.pl

NAPRAWA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
Regeneracja Głowic, Węże hydrauliczne PW ZBYSZKO

Rok założenia 1976

Zbigniew i Maria Brzozowscy

ul. Gołębia 38

62-040 Puszczykowo

tel. 061 813 34 73

fax 061 898 38 90

mail: pwzbyszko@wp.pl

- indywidualny jadłospis

- terapia patologii

DIETETYK
mgr Psychologii Klinicznej

ANNA POLASZEWSKA
dieta odchudzająca w oparciu

o żywienie niskowęglowodanowe

e-mail: anna@polaszewska.pl

BEZ SZKODY DLA ZDROWIA

GABINET
Puszczykowo, ul. Kościelna 7

www.polaszewska.pl
tel. 510-28-50-54
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Gabinet Stomatologiczny

Leczenie dorosłych
i dzieci, protetyka

Mosina, ul. Marcinkowskiego 13
przyjmuje: wtorki, czwartki,
piątki w godz. 16.00 – 20.00

tel. 061 8191 694,  696 803 988

Lek. stomatolog A. Wachowiak

SPECJALISTA PSYCHIATRA
lek. med. Antonina Zięba

SPECJALISTA PEDIATRA
lek. med. Albin Zięba

leczenie nerwic, depresji, psychoz,

rozmowy terapeutyczne

(przyjęcia uzgadniać telefonicznie)

przyjęcia w godz. 8.00 - 9.00 i 16.00 - 17.00

wizyty domowe zgłaszać od 7.00 do 19.00

Puszczykowo, ul. Słoneczna 7

tel. 061 813 31 47

GABINET 
LARYNGOLOGICZNY 
lek. med. Krystyna Sieradzka  

Puszczykowo, 
ul. Powstańców Wlkp. 7a 

przyjmuje: pon. środy 
godz. 17.00–18.00 
tel. 061 819 43 94 

  602 330 065

GABINET
NEUROLOGICZNO -  PSYCHIATRYCZNY

Mosina, Dworcowa 3 ( budynek Przychodni)

Jadwiga Krawiec

specjalista neurolog i psychiatra

tel. 605 238 290

Ryszard Krawiec

specjalista neurolog i radiolog 

tel. 603 638 819

Przyjęcia: środy godz. 16.00

MOŻLIWOŚĆ  WIZYT   DOMOWYCH

• Leczenie dorosłych i dzieci
• Usuwanie zębów

• Laser biostymulujący

• Rentgen zębowy

• Protetyka * protezy

  * mosty

  * korony

  Przyjmuje:

poniedziałki  16.00 – 20.00

wtorki   16.00 – 20.00

czwartki  16.00 – 20.00

Mosina, ul. Jarzynowa 11 (boczna od Leszczyńskiej)
tel. 061 8136 116, tel. kom. 0604 48 94 28

Wizyty przedpołudniowe

po uzgodnieniu telefonicznym.
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1 września 2009r. otwarto w Luboniu przy ulicy Wschodniej 24/36

AMBULATORIUM POMOCY DORAŹNEJ
LEKARSKIEJ I PIELĘGNIARSKIEJ

tel: 061 899 13 36

Ambulatorium będzie udzielać odpłatnie: porad internistycznych, pediatrycznych,

medycyny pracy, zabiegów pielęgniarskich, badań Ekg, szybkich badań laboratoryjnych.

 Ambulatorium czynne będzie:

w dni powszednie  19.00 – 23.00

w soboty, niedziele i święta 18.00 – 22.00

C e n n i k  usług udzielanych 

w ambulatorium pomocy dorażnej

1.porada internistyczna    50 zł

2.porada pediatryczna    50 zł

3.orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy 80 zł

4.iniekcje domięśniowe    10 zł

5.iniekcje dożylne    15 zł

6.opatrunki gazowe    10 zł

7.płukanie uszu     10 zł

8.pomiar  rr           5 zł

9.badanie glukometryczne         5 zł

10.mocz- test paskowy          5 zł

11.crp – test paskowy    15 zł
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SPRZEDAŻ WĘGLA,

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

DOWÓZ GRATIS

POWYŻEJ JEDNEJ TONY WĘGLA

NA TERENIE KÓRNIKA I MOSINY

RATY NA WĘGIEL, ATRAKCYJNE CENY

TEL. 061 878 87 32

BIURO CZYNNE CODZIENNIE OD GODZ. 8.00-16.00 I W SOBOTY OD 8.00-14.00

CZAPURY UL. KRĘTA 12

OFERUJEMY

HURTOWĄ SPRZEDAŻ

OLEJU NAPĘDOWEGO

TEL. 0606 833 000

Transport: wynajem koniowozu w pełni wyposażonego:
• klimatyzacja     • lodówka     • nocleg dla czterech osób

• przewóz pięciu koni
tel. kom. 602 701 100

Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie
Montaż płyt gipsowo-kartonowych

Sufity podwieszanie
Układanie wykładzin, płytki

Produkcja i Montaż

• roletki materiałowe - montaż 

bez wiercenia (wolnowiszące lub 

w kasetkach)

• moskitiery (rolowane i ramkowe)

• verticale, markizy
• rolety zewnętrzne

PPHU JUNI TECH JERZY NIEMIER

dojazd i wycena gratis

tel. 061 819 02 91 KÓRNIK
tel. kom. 0 604 457 724

w branży od 1992 r.

sprzedaż
 ocena
         naprawa

Akumulatory 

CENTRA FUTURA, BOSCH, TOPLA, HYPER, SHOGUN, FULMEN

Mosina, ul. Poznańska 5
tel. 606 645 322

 Czynne: pn-pt: 8.00 - 16.30, sob. 8.00-12.00

ELEWACJE   TO   NASZA   SPECJALNOŚĆ

Puszczykowo, ul. Podgórna 10, tel. 061 81-94-380

– Tynki i elewacyjne farby akrylowe, silikonowe, silikatowe
– Doskonałe farby wewnętrzne: akrylowe lateksowe, krzemianowe
– Materiały do dociepleń budynków
– Elementy zdobienia elewacji

MIESZALNIA TYNKÓW I FARB
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PRODUCENT  MEBLI KUCHENNYCH I BIUROWYCH

Sklep oferuje meble pod wymiar
– Meble kuchenne
– Szafy wolnostojące, wnękowe – zabudowa
– Sprzęt AGD pod zabudowy – Amica, Ariston, 
  Zanusi, Bosh, Whirlpool, Electrolux

Raty
bez

żyrantów
Sklep firmowy – Luboń, ul. Paderewskiego 18 (na przeciw Pajo)

tel. 061 819 89 25; 501 690 669

ARPEX 62-050 Mosina, Krosno, ul. Polna 63a
507 084 724; 507 084 726, tel./fax 061 819 19 25

Ceny producenta

zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

miał - ekogroszek

orzech - kostkaWĘGIEL
opałowe - kominkowe
DREWNODREWNO

Mariusz Gwarek 
Brukarstwo

Tani granit 
Projektowanie 

terenów zielonych

Tel. 691 731 697

STONEPOL

Kompleksowe 
zakładanie ogrodów 

Mosina, ul. Sowiniecka 6

Kontakt i zamówienia: 0 605 981 958

Węgiel brunatnyWęgiel brunatny
SUPER JAKOŚĆ   SUPER CENA

PROMOCJA CENOWA !!!
do 5 tys. zł.

gotówka,

umowa od ręki.

SKUP
samochodów

Tel. 798 827 337

Świadczę
usługi

transportowe

Ford transit

cały kraj, szybko i tanio

tel. 668 089 556

Zawodowy kierowca
z wieloletnim doświadczeniem

Wydzierżawię 
lub kupię

telefon kontaktowy
606 795 499

lokal użytkowy
w centrum

Mosiny.

Usługi stolarskie

Robert Mróz

62-050 Mosina
tel. 0 606 471 045 ul. Leszczyńska 43

Wykonujemy: schody, zabudowy, szafy

Zakładamy: parkiety, boazerie, wykończenia
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BIURO RACHUNKOWE
Św. Kwalif. Min. Finan. 12710/99

mgr inż. Marzena Giera

profesjonalna
obsługa

księgowa firm
62-050 Mosina, ul. Norwida 6

tel. 061 819 11 10, 600 82 44 68
Czynne od 17 do 20

Jerzy Boruczkowski – Halina Boruczkowska
62-050 Mosina, ul. Pożegowska 30 

Tel. 061 813 26 70; kom. 0 603 595 700

Zakład Wielobranżowy Brukarstwo
Prowadzenie ksiąg 

przychodów i rozchodów
Handel

Szybko, 
tanio,

bezpiecznie!
Dla stałych 

klientów 
zniżka!

1-96-25

1

B I U R O  R AC H U N KO W E

62-022 Sasinowo, ul. Poznańska 13
0-61 893 83 77, 0-602 649 793

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE

BIURO CZYNNE

Prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów•

Prowadzenia ewidencji przychodów - ryczałt•

Rozliczenia podatkowe PIT•

Kadry i płace•

Rozliczenia ZUS•

Sporządzanie wniosków na kapitał początkowy•

Od poniedziałku do piątku w godz. 17-19
Wcześniejsze godziny proszę uzgadniać telefonicznie

BIURO POSIADA LICENCJĘ
MINISTRA FINANSÓW NR 15229/99

- Posiłki dla Firm 

      - Kompleksowa obsługa imprez 

             - Firma wyróżniona w konkursie “SREBRNEGO WIDELCA”

  - Wypożyczalnia zastawy stołowej (kwadratowa, okrągła)  

   - Rok założenia 1993 

    - Siedziba Firmy Puszczykowo 

CATERING dla 2000 os.

tel: 608 867 637

Używany sprzęt AGD
ze Szwecji i Niemiec

lodówki, pralki, zmywarki, 

wirówki, telewizory,

zamrażarki, suszarki,

chłodziarki przeszklone,

szafy chłodnicze,

Poznań, ul. Korczaka 1
(róg Leszczyńskiej)

tel. 698 717 601
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Bezpłatny kupon ogłoszeniowy

treść ogłoszenia: ............................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Kupony ogłoszeniowe (do 20 słów) prosimy przesyłać na adres redakcji 
lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej przy ul. Topolowej 1. (I piętro)

OGŁOSZENIA DROBNE

Jesteśmy z Państwem już 17 lat

OKNA Z PCV
Rolety zewnętrzne

Parapety, roletki, moskitiery
REGULACJA, KONSERWACJA, NAPRAWA OKIEN

DEPAW 62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 73

tel./fax 061 813-39-86, 0-660-532-476

“Zawsze ciepło, zawsze cicho, zawsze przyjemnie”

HALA 80m2 do wynajęcia w Puszczykowie

tel. 061 8 133-414, 663-913-561

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem w weekend oraz 

wieczorną porą. Posiadam (referencje) wieloletnie 

doświadczenie. Okolice Mosiny, Puszczykowa. 

Telef. 669 04 05 01

PANI 56 lat ekonom zaopiekuje się dzieckiem 

osobą starszą, pomoc domowa praktyka propo-

zycje dyspozycyjna. Tel. 721-871-222

MASZ zbędne płyty na adapter, nie wyrzucaj, pro-

szę zadzwoń pod 516-775-112, przyjadę, odbiorę.

DZIAŁKI INWESTYCYJNE 300m OD MORZA

9.600 m2

2 x 4.000 m2

PRZEZNACZENIE: HOTELE, APARTAMENTY

KOŁOBRZEG - SPRZEDAŻ

TEL: 0 515 236 200

INFO: WWW.ABADES.PL

dwa lokale użytkowe

w centrum Mosiny (suterena) 

o pow. 50 m.kw. i 15 m. kw.

na działalność usługową, 

produkcyjną itp.

Do wynajęcia

Tel. 500 110 658

STUDENTKA pedagogiki zaopiekuje się dzie-

ckiem na terenie Mosiny lub okolic. Tel. 523 347 

887, e-mail: paulina24051990@wp.pl

OUTSOURCING informatyczny. Kompleksowa 

opieka nad infrastrukturą informatyczną fi rmy.

Dariusz Netczuk, tel. 0 691 362 397.
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WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO 

Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna), Jolanta Szymczak (sekretarz).

WSPÓŁPRACA: Janek Bylczyński, Klara Krzewińska, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski, 

Zuzanna Bijaczewska

Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00

Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać do 

skrzynki przy ul. Topolowej 1. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

62-050 Mosina, ul. Topolowa 1 
tel. 0-61 898 10 59
kom. 660  031 893 
www.gazeta-mosina.pl 
e-mail: ebylczynska@op.pl 

Oxybrazja to intensywne złuszczanie 

martwych komórek naskórka, łagodniejsze 

i przyjemniejsze od mikrodermabrazji. 

Oxybrazja to zabieg "na zimno" i "na mokro", 

dlatego poleca się go również osobom 

o skórze naczynkowej i szczególnie wrażliwej.

• korygowania i wygładzania blizn 

• zabiegów przy zmianach trądzikowych i potrądzikowych 

• skutecznej walki z cellulitem i rozstępami 

• rehabilitacji pooperacyjnej  

• peelingu powierzchniowego i głębokiego 

• drenażu limfatycznego i liftingu miękkich tkanek twarzy i szyi 

• zabiegów na owłosionej części głowy 

• szybkiego i skutecznego oczyszczania skóry (nawilżenie, świeżość) 

Oxybrazja jest szczególnie zalecana do:
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