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Dom zaczyna się tutaj

ceny obowiązują do 15 listopada 2009

BIURO SPRZEDAŻY: Celka & Frąckowiak Sp. z o.o.
ul. Ratajczaka 19, 61- 814 Poznań
tel. +48 61 662 44 42, kom. +48 669 880 000
e-mail: osiedleolszynka@cefra.pl
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Jeszcze w tym roku Gmina Mosina wyemituje obligacje komunalne. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli podczas wrześniowej sesji. Zdecydowali, że 8 milionów
złotych, które zasilą gminną kasę zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury
drogowej, to znaczy: utwardzenia dróg i ulic, odwodnienia, budowy chodników oraz inwestycji oświatowych.
Gmina wyemituje 4 serie obligacji, po 2 mln
zł każda, wszystkie w 2009 roku. Zgodnie z
uchwałą wydatki związane z ich wykupem
i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte
z dochodów własnych gminy w latach 2010
– 2015. Ze względu na sytuację na rynku finansowym obligacje komunalne są obecnie
korzystniejszą formą zaciągnięcia długu niż
kredyty komercyjne, m.in. dają możliwość
uzyskania niższego oprocentowania oraz
dłuższego okresu spłaty długu i jej odroczenia. Obligacje są również bardziej elastycznym instrumentem w zakresie określenia
celów pozyskania środków. Pieniądze, które
gmina otrzyma za obligacje zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury drogowej, a
także przedsięwzięć oświatowych. Zgodnie z
uchwałą Rady Miejskiej, najwięcej pieniędzy
pochłonie koncepcja, projekt i budowa sieci
deszczowej, utwardzenie i chodniki na uli-

cach: Strzeleckiej, Krasickiego, Skrytej i Strzałowej. Zarezerwowano na to 2.600.000 zł, natomiast 1.155.000 zł przeznaczonych zostanie
na rewitalizację węzła komunikacyjnego, z
budową parkingów, chodników na ul. Dworcowej w Mosinie oraz budową parkingu przy
dworcu PKP. Ponadto na liście inwestycji, które
zostaną zrealizowane z pieniędzy uzyskanych
w drodze emisji obligacji znalazły się:
projekt i budowa chodników – 775.000 zł:

Stypendia dla gimnazjalistów
Już tradycyjnie na październikowej Sesji
Rady Miejskiej w Mosinie zostały wręczone akty stypendialne dla uzdolnionych gimnazjalistów gminy. W tym roku
Burmistrz Gminy Mosina przyznała 9
stypendiów, które otrzymali: za osiągnięcia naukowe: Marta Budzińska,

Katarzyna Szymczak i Adrian Górny - z
Pecnej, Anna Jurek - z Daszewic, Wojciech Siejak, Karolina Siewiersk - Adrianna Filipiak - z Mosiny; za szczególne
osiągnięcia w określonej dziedzinie:
Patryk Bankiewicz - z Rogalina i Marcin
Mądrawski - z Mosiny.

Ulica Rzeczypospolitej Mosińskiej za
Mosina wystąpiła o pieniądze w ramach rządowego programu budowy dróg tzw. „schetynówek”. Dofinansowanie może uzyskać, będąca
aktualnie w realizacji, modernizacja ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.
Gmina starała się już o dofinansowanie w
ramach „schetynówek” w ubiegłym roku,
kiedy to ówczesny wicepremier Grzegorz
Schetyna ogłosił „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”, (z
budżetu państwa w 2009 r. przeznaczono
na ten cel ok. 1 mld zł,). Samorząd Mosiny
chciał otrzymać wsparcie na modernizację
drogi w Daszewicach. Niestety w związku z
olbrzymią liczbą aplikacji zabrakło pienię-

rządowe pieniądze?
dzy. W tym roku szanse są większe. Zgodnie z dokumentacją, podczas modernizacji
ulicy Rzeczypospolitej Mosińskiej wybudowane zostaną również chodniki oraz drogi
rowerowe, wykonane zostanie oświetlenie
i oznakowanie – czyli elementy poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców oraz
dodatkowa warstwa asfaltu. Ulica ta, to arteria łącząca dwie gminy i alternatywa dla
trasy Poznań – Mosina. O dofinansowanie
projektów drogowych w ramach tegorocznej edycji ubiegają się 172 wielkopolskie
samorządy. Gminy złożyły 113 wniosków
na kwotę 103 mln zł, powiaty - 59 na kwotę 98 mln zł, powiaty mogą złożyć po dwa
wnioski. Do podziału jest 79,4 mln zł.

Według listy rankingowej zamieszczonej na stronie Urzędu Wojewódzkiego 30
października w Internecie (wiadomość z ostatniej chwili) Mosina znalazła się na
VII miejscu z liczbą punktów – 17,9 - po ocenie merytorycznej wniosku. Najwięcej
punktów otrzymała gmina Oborniki – 22,1 i zajmuje pierwsze miejsce.

ul. Jasna (70.000 zł), ul. Torowa (449.000 zł) w
Mosinie, ul. Bajera (120.000 zł) w Dymaczewie Starym, Krajkowo (70.000 zł), ul. Szeroka
(66.000 zł) w Mieczewie;
aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, ul.
Kopernika, ul. Wysokiej, ul. Czarnokurz,
ul. Leśnej, ul. Świerkowej, ul. Chopina –
720.000 zł;
sala gimnastyczna i termoizolacja szkoły w
Daszewicach – 1.200.000 zł;
budowa przedszkola we Wiórku – 1.000.000
zł;
adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie
na przedszkole – 550.000 zł.
Wiele gmin emituje obligacje w celu pozyskania środków na inwestycje, informuje Urząd,
dla przykładu gmina Kórnik wyemitowała w
tym roku obligacje na kwotę 32 mln zł, gmina
Dopiewo na 10 mln zł.

Nauczyciele na medal
Barbara Czaińska - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Pecnej i Katarzyna
Skrzypczak - dyrektorka Szkoły Podstawowej w Daszewicach otrzymały Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Nagrody
w sali audiowizualnej Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej wręczali Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty.
Uroczystość, w której uczestniczyła
burmistrz Zofia Springer odbyła się 13
października. Wystąpił m.in. chór Poznańskiej Szkoły Chóralnej im. Jerzego
Kurczewskiego.

Sprostowanie
W październikowym numerze naszej gazety, w artykule „Żaden król nie był święty” napisałam, że Aleksndra Pruchniewska
była od 1958 do 2008 roku dyrektorem
mosińskiej biblioteki. Tymczasem zatrudnienie na tym kierowniczym stanowisku
przedstawiało się następująco:
Aleksandra Pruchniewska od 1958 r. do
1967 r.; Barbara Giel od 1967 do 1977 i
od 1977 do 2008 ponownie Aleksandra
Pruchniewska.
Przepraszam wszystkie osoby, które tym
błędem uraziłam.
Elżbieta Bylczyńska
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„Zielona Gmina”
Znamy już laureatów konkursu Zielona
Gmina 2009 w Mosinie.
Komisja ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rady Miejskiej w Mosinie w składzie Waldemar Wiązek, Stanisław Mikołajczak, Jerzy
Falbierski, Marian Kunaj, Jacek Szeszuła i
Waldemar Waligórski wyłoniła zwycięzców.
W kategorii „Ogrody przydomowe” najwyższe uznanie jury zdobył ogród państwa Marzeny i Andrzeja Karolczyków z Mosiny (ul.
Leśna). Drugą nagrodę komisja przyznała
ogrodowi Stefanii Horli z Pecnej. Wśród laureatów w tej kategorii znalazł się także ogród
Kazimiery Wojciechowskiej z Rogalina.
Natomiast najbardziej „zielony” i ukwiecony balkon ma Wojciech Tomczak z Mosiny.
Komisja konkursowa wyróżniła również
„Rondo Wiórek” z Wiórka. Ten niezagospodarowany wcześniej pas zieleni „startował” w kategorii Zieleńce kwietniki
osiedlowe, zakładowe szkolne”.

Rewitalizacja

Placu 20 Października
Do 20 grudnia 2009 roku można składać
prace konkursowe na koncepcję architektonicznej modernizacji i rewitalizacji
Placu 20 Października w Mosinie. Przetarg ogłosił Urząd Miejski w Mosinie.
Projektanci mają opracować szczegółową
koncepcję architektonicznej modernizacji i rewitalizacji Placu 20 Października w
Mosinie. Maksymalny planowany łączny
koszt wykonania prac nie może przekroczyć 5 mln zł (brutto wraz z kosztem projektu i nadzorem autorskim). Autor lub
autorzy zwycięskiej koncepcji otrzymają
nagrodę w wysokości 15 tys. zł. Drugie
miejsce w konkursie to nagroda w wysokości 12 tys. zł a trzecie 10 tys. zł.
Oprócz tego autorzy dwóch najlepszych

Przedstawiciele Poznania, Mosiny, Murowanej Gośliny,
Lubonia, i Puszczykowa podpisali 26 października
br. list intencyjny w sprawie utworzenia Poznańskiego
Związku Komunikacyjnego. To pierwszy krok na
drodze do jednego biletu na komunikację.
O tzw. bilecie aglomeracyjnym w powiecie poznańskim mówi się od wielu lat.
Jednak dotychczas na tym się kończyło. List intencyjny to pierwszy „widomy”
znak na drodze do wspólnego biletu.
- Wiele osób dojeżdża do pracy, młodzież
do szkół i do instytucji kulturalnych. Wspólny bilet na pewno będzie dla nich świetnym rozwiązaniem. Nie będą musieli osobno kupować biletu w gminie i w samym
Poznaniu. Mamy nadzieję, że zostanie jak
najszybciej wprowadzony, i że mieszkańcom uda się zachować dotychczasowe ulgi

Wspólny bilet

- mówi Zofia Springer, burmistrz Mosiny.
Obecnie w powiecie poznańskim transport lokalny rozwiązany jest w różny sposób. Niektóre gminy np. Luboń, Suchy Las,
Tarnowo Podgórne mają własne zakłady
komunikacji gminnej. Inne, jak chociażby
Mosina korzystają z usług poznańskiego
przewoźnika. Niestety każdy przewoźnik
ma swoje bilety. Dla mieszkańców podpoznańskich gmin oznacza to najczęściej
jedno: trzeba kupować dwa bilety – jeden,
aby lokalnym przewoźnikiem dojechać do
Poznania i drugi już w samym Poznaniu.

Sołecki fundusz
Fundusz sołecki, to pieniądze, które w
budżecie gminy są zagwarantowane dla
każdego sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków
życia mieszkańców. Został on ustanowiony ustawą z 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420). Jego wysokość jest uzależniona od zamożności
gminy oraz liczby mieszkańców sołectwa.
Pieniądze z tego funduszu mogą być przeznaczone tylko na inwestycje, które są:
zadaniami własnymi gminy, dotyczą obiektów lub nieruchomości, co do których gmina ma tytuł prawny, służą poprawie warun-

koncepcji zostaną zaproszeni do negocjacji (w trybie zamówienia publicznego)
na opracowanie projektu budowlanego
oraz kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przetargowej
niezbędnej do realizacji zamówienia
publicznego.
Konkurs został ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
12 października 2009 r. pod nr ogłoszenia
355592 - 2009.
Szczegółowe informacje o konkursie i
jego harmonogramie można uzyskać na
stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie
(www.bip.mosina.wokiss.pl w zakładce
zamówienia publiczne).(red.)

ków życia mieszkańców oraz są zgodne ze
strategią rozwoju gminy. Można za nie np.:
zbudować lub wyremontować plac zabaw
dla dzieci, naprawić chodniki, zadbać o
porządek we wsi, posadzić drzewa, krzewy, wyremontować wiatę przystankową.
Burmistrz corocznie do 31 lipca poinformuje sołtysów o wysokości środków,
które będą do wykorzystania przez dane
sołectwo w następnym roku. Jeżeli mieszkańcy sołectwa zdecydują, to mogą wspomóc wykonanie konkretnych zadań - w
tym poprzez własną pracę (społeczną).
Wniosek o przyznanie funduszu sołe-

Jak wynika z analiz transportowych - z lokalnego transportu zbiorowego korzysta
jedynie 18 proc. mieszkańców podpoznańskich miejscowości. Gdyby wprowadzono wspólny bilet z pewnością chętnych byłoby więcej. Idea przyświecająca
Poznańskiemu Związkowi Komunikacyjnemu wiąże się również z budową parkingów typu Park&Ride, czyli budowanych na
obrzeżach Poznania, gdzie będzie można
zostawić auto i dalej jechać tramwajem
czy autobusem. Jak zapewnia Ryszard
Grobelny, prezydent Poznania, związek
nie zamknie się w pięciu gminach, ale będzie się rozrastał. (red.)
ckiego może być uchwalony z inicjatywy
sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15
pełnoletnich mieszkańców sołectwa. We
wniosku należy wskazać, co mieszkańcy
chcą zrobić (wraz z uzasadnieniem słuszności podjętych działań) oraz podać przewidywany koszt tych prac. Uchwalony
wniosek sołtys przekazuje burmistrzowi w
terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym chcemy otrzymać pieniądze.
W Gminie Mosina mamy 21 sołectw. Ich
mieszkańcy na zebraniach wiejskich zdecydowali w głosowaniach, na jakie cele
przeznaczą pieniądze z mosińskiego funduszu sołeckiego, który w 2010 roku wyniesie łącznie 299.115 złotych.
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Projekt studium w magistracie
Do 14 grudnia można składać swoje uwagi do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina” wyłożonego w Urzędzie. Natomiast już 16 listopada o godz. 12.00 w sali 110
Urzędu Miejskiego w Mosinie odbędzie się publiczna dyskusja nad opracowywanym studium.
Projekt studium jest wyłożony od 16
października do 20 listopada br. , w godzinach od 8 do 14. Zgodnie z art. 11 pkt
11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi. Należy je składać na piśmie do burmistrza z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 14 grudnia 2009r. Studium jest
dokumentem określającym w ogólny
sposób, jak będzie wyglądało zagospo-

darowanie całego terytorium gminy.
Dokument ten zawiera informacje o położeniu obszarów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową, terenów inwestycyjnych, rekreacyjnych. Muszą być
w nim wyrysowane główne szlaki komunikacyjne, istniejące i planowane trasy
przebiegu linii elektroenergetycznych,
tereny chronione. Jest to, obok miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, akt planowania przestrzennego gminy. Nie jest jednak prawem
miejscowym (nie zawiera przepisów i nie
może być podstawą do wydania żadnej

Jesienne inwestycje
Nowe chodniki
Dzięki współpracy samorządu Mosiny z
Wielkopolską Dyrekcją Dróg Wojewódzkich w Krosinku powstaje chodnik wzdłuż
ulicy Wiejskiej. Trotuar zaczynający się
przy przystanku autobusowym na skrzyżowaniu Jeziornej i Konopnickiej w Mosinie prowadzi do ulicy Piaskowej. Chodnik
we fragmencie budowany jest w nowym
miejscu (dotychczas było tam pobocze
drogi). W dalszej części drogowcy wymienią zniszczony chodnik na szerszy,
ułożony z kostki brukowej. Zmienił się
także przystanek autobusowy na granicy Krosinka. Drogowcy ułożyli pas jezdni

Wojtusiaki
Wszystko zaczęło się parę miesięcy temu
za sprawą nagle potrzebnej krwi dla małego Wojtusia z wadą serca. A potem już
poszło – akcja „Wojtusiaki” gromadzi rzesze ludzi chętnych do oddania krwi dla
najmłodszych pacjentów z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej na ul. Szpitalnej
w Poznaniu. 18 października na puszczykowskim rynku krew oddało 77 osób, co
stanowi 32 litry krwi. Akcji towarzyszyły
liczne atrakcje, takie jak parada ułanów,
rekonstrukcja zmagań wojennych i pokaz
jazdy kowbojów rodem z amerykańskich
westernów. mk

przeznaczony dla autobusów z czerwonej
kostki, a chodniki i krawężniki z szarej.
Nowy 200-metrowy chodnik powstaje też
w Mosinie na ulicy Dembowskiego - na odcinku od Sowinieckiej do Wiosny Ludów.
Brukarze pracują w Dymaczewie Starym,
gdzie rozpoczęła się realizacja I etapu budowy 400 metrowego chodnika w ulicy Bajera.
W Mosinie budowany jest chodnik na
ulicy Jasnej. Odcinek o długości 200 metrów między Słoneczną a Kwiatową będzie utwardzony kostką betonową.
Natomiast w Mieczewie dobiegają końca prace związane z budową chodnika
na ulicy Szerokiej, na odcinku od ulicy

decyzji administracyjnej). Najogólniej
mówiąc, po uchwaleniu przez radnych
studium, planiści przygotowujący kolejne miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego będą musieli wykonywać je zgodnie z zaleceniami studium.
Dla przykładu, jeśli w studium teren zarezerwowano pod budownictwo mieszkaniowe nie będą tam mogły powstawać
firmy. Ponadto analizując studium, nabywcy działek będą mogli od razu sprawdzić czy np. w sąsiedztwie ich działki nie
zaplanowano terenów pod autostradę
czy terenów przemysłowych. (red.)
Kamioneckiej - do ściany lasu, niedaleko
leśniczówki (w 2006 roku zakończono
tam I etap, od ulicy Rogalińskiej do okolic
Podgórnej). Drogowcy wybudują około
400 metrów chodnika i ułożą około 200
metrów nowej nakładki asfaltowej na najbardziej zniszczonym fragmencie drogi.
Ulica Dworcowa
Kończą się prace związane z przebudową
ulicy Dworcowej. Położono chodniki i zamontowano krawężniki. Powstały miejsca
postojowe. Zwieńczeniem jest ułożenie
nowego dywanika bitumicznego na całej
ulicy. Prowadzone są teraz prace związane z instalacją tzw. małej architektury. W
miejsce ściętych wierzb posadzono platanowce. Będą również nowe latarnie, ale
w tym roku tylko po jednej stronie ulicy.

Puszczykowo
Nowiny z gminy
Zasłużony dla Miasta Puszczykowa
Odznaczenie to Rada Miasta przyznaje
od trzech lat. W tym roku, na uroczystej
sesji 8 października otrzymali je Zdzisław
Pałczyński, znany w kraju i za granicą
pasjonat ptaków i miłośnik przyrody,
ś.p. Franciszek Heigelmann, człowiek o
wielkim sercu, wspaniały wychowawca i

przyjaciel młodzieży oraz Zofia Skibińska,
o której piszemy na dalszych stronach
numeru. Sylwetki Zdzisława Pałczyńskiego i Franciszka Heigelmanna przybliżymy
Czytelnikom w następnych wydaniach
naszego miesięcznika.

Awaria sygnalizatora świetlnego
W związku z wypadkiem, jaki 27 października zdarzył się na przejściu dla pieszych
w Puszczykowie, u zbiegu ulic Jarosławskiej i Wysokiej (pojazd potrącił kobietę),

Straż Miejska prosi mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w
działaniu sygnalizacji świetlnej pod numerem telefonu: 61 819 40 11.

aktualności
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16 października Biblioteka Miejska im.
Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie
obchodziła uroczystą inaugurację działalności Centrum Animacji Kultury. Pomysłodawczynią działalności była burmistrz
Małgorzata Ornoch – Tabędzka, i to właśnie między innymi dzięki jej działalności
biblioteka zaczęła tętnić życiem.
- Zależało nam, by ten budynek brzydkiej, starej szkoły jak najszybciej (w ciągu
2 miesięcy!) zamienił się we wnętrza, w
których będzie się chciało przebywać.
By to piękne miejsce stało się dla wielu
drugim domem.

Biblioteka tętni życiem
Po słowie wstępu przyszedł czas na
otwarcie wszystkich drzwi, za którymi
cyklicznie odbywać się będą liczne zajęcia – tańca towarzyskiego, współczesnego, warsztaty teatralne, plastyczne,
decoupage, witrażowe, wokalno – rytmiczne, szachowe...
W odnowionym budynku znalazło się
także miejsce na salę tradycji – sala, gdzie
mieszkańcy Puszczykowa i okolic będą

mogli podzielić się swoimi zbiorami i pamiątkami po rodzicach czy dziadkach. W
dniu otwarcia pokój pełen był serwet, poduch i innych cudów pani Hanny Billert,
które przenosiły nas wspomnieniami do
starych pokoi naszych prababć. Wieczorowi szczególnego klimatu dodała muzyka zespołu Horizon. Więcej informacji o
zajęciach na stronie:
www.biblioteka.iq.pl mk

Propozycja dla mieszkańców
Biblioteka od jesieni przejęła wszystkie
działania związane z animacją imprez
kulturalnych oferowanych przez miasto.
Zadaniem Oddziału Centrum Animacji
Kultury będzie utrzymanie ciągłości i powtarzalności dotychczasowego dorobku
kulturalnego miasta oraz wprowadzenie
nowych działań do życia społeczności.
Centrum z jednej strony zaproponuje
mieszkańcom uczestnictwo w uznanych
już wcześniej imprezach: koncertach, wystawach, spotkaniach autorskich, przedstawieniach teatralnych, z drugiej zaprosi
do aktywnego udziału w warsztatach i
kursach artystycznych.
Centrum będzie otwarte dla różnych

Kronika policyjna
MOSINA
- W nocy z 12 na 13 października, w Krośnie skradziono samochód marki Renault
Scenic wartości 31 tys. zł. Sprawcę kradzieży wraz z pojazdem zatrzymali policjanci z Poznania, toczy się wobec niego
postępowanie, dodajmy, że nie jest to
mieszkaniec naszego regionu.

Dziwna seria
- 14 października, między godz. 8.30
a 14 w Mosinie przy ul. Podgórnej nieustalony dotychczas sprawca włamał się
do domu jednorodzinnego, wybijając
szybę balkonową i ukradł laptopa, aparat cyfrowy, biżuterię złotą i srebrną oraz
zegarki. Straty oszacowano na 5300zł.
Podobne zdarzenie miało miejsce 20
października - między godz. 10.20 a
13.20 w Mosinie, przy ul. Reymonta – i
tutaj włamano się do budynku jednorodzinnego, skradziono laptopa oraz 50
dolarów i 50 euro.
- 29 października, pomiędzy g. 7.35 a
18.10 w Czapurach podobne włamanie
miało miejsce w domu jednorodzinnym

przy ul. Leśnej, skąd zabrano laptopa,
aparat cyfrowy, wyroby jubilerskie o łącznej wartości 8000zł.
- 17 października, wieczorem, na terenie
Mosiny zatrzymano 22 – letniego mężczyznę, który posiadał narkotyki (susz
roślinny). Tego samego dnia, również
wieczorem i również w Mosinie zatrzymano kolejnego młodego mężczyznę z
narkotykami.
- 20 października policjanci z Mosiny zatrzymali mężczyzn (dorosłego i nieletniego), którzy usiłowali włamać się do gimnazjum w Rogalinie. Są to mieszkańcy
gminy Mosina.
- 28 października, między 8.30 a 18.25 w
Czapurach uszkodzono trzy ościeżnice
okienne, w domu jednorodzinnym - kradzieży nie było. (red.)

PUSZCZYKOWO
Funkcjonariusze Policji z Komisariatu w
Puszczykowie w okresie od września do
października 2009 roku zatrzymali:

grup wiekowych i postara się docierać
do nowych odbiorców. Będzie nastawione zarówno na wspieranie amatorskiego
ruchu artystycznego oraz, w miarę możliwości, realizowanie pomysłów i ofert
mieszkańców.
Zaaranżowane od nowa sale i korytarze
budynku Biblioteki Miejskiej powinny zachęcać mieszkańców do integracji, odwiedzania powstającej „Galerii tradycji”, spotkań w utworzonej kawiarence „Zakątek”
oraz udziału w działaniach artystycznych.
Zapisy na warsztaty przyjmujemy w
Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz, ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo i pod nr tel. 061 819 46 49.
1. Mężczyznę, który dokonał włamania
do domu jednorodzinnego skąd zabrał
sprzęt rtv, a następnie w celu zatarcia
śladów podpalił nieruchomość, czym
stworzył zagrożenie dla życia i zdrowia
mieszkańców pobliskich posesji;
2. Trzech mężczyzn, którzy pod pozorem
zapłaty mandatu, podając fałszywą tożsamość oraz nieprawdziwe zatrudnienie wyłudzali od mieszkańców pieniądze w kwotach od 40 do150 zł. W przypadku osób,
które zostały oszukane w podobny sposób
prosimy o kontakt z Komisariatem Policji w
Puszczykowie bądź w Mosinie w zależności od miejsca popełnienia przestępstwa.
Zatrzymano też, na podstawie monitoringu sklepowego sprawcę kradzieży elektronarzędzi ze sklepu; dwóch posiadaczy
nielegalnej broni krótkiej i długiej oraz
ponad 600 sztuk amunicji; dziesięciu nietrzeźwych kierujących pojazdami. Wszystkim zatrzymanym kierowcom odebrano
prawo jazdy, zabezpieczono pieniądze na
poczet przyszłej grzywny, a także w trybie
administracyjnym skierowano na badania
lekarskie i psychologiczne, na koszt zatrzymanego (kwota badań to ok. 600 zł).
Kom. Robert Rasztorf

Gazeta Mosińsko-Puszczykowska

Drużyna, ul. Powstańców Wlkp. 47
62-050 Mosina, tel. 061 813-26-13
www.irjaza.pl e-mail: irjaza@irjaza.pl

P.H.U.

polecamy systemy nawadniania kropelkowego
i zraszającego na pola i ogrody
• taśmy kroplujące

• kroplowniki, zraszacze, zawory

• linie kroplujące
• skrzynki do elektrozaworów

• złączki do lini

• opaski, rozdzielacze
• złączki gwintowane PP
• torf

• złączki do taśm
zraszacze wynurz
alne od 20 zł

• nawóz

• kora
• drzewka i krzewy ozdobne oraz owocowe
• pompy ogrodowe i hydrofory
• artykuły wod-kan i c.o.

Zapraszamy: poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00, sobota 8.00 - 13.00
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Czasem trzeba obejrzeć się za siebie, żeby móc pójść dalej
Takim spojrzeniem na minione lata w Szkole Podstawowej ,,Pod Lipami’’ w Krosinku
był dzień 15 października 2009r.- uroczystość z okazji stulecia istnienia szkoły.
Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele władz lokalnych i Kuratorium
Oświaty w Poznaniu oraz liczne grono
byłych uczniów, sponsorów i przyjaciół szkoły. Z okazji jubileuszu szkoła
otrzymała sztandar, ufundowany przez
Radę Rodziców, przy wydatnym wsparciu finansowym sponsorów. My z kolei
podziękowaliśmy za wsparcie i pomoc
wszystkim, którzy pomagali szkole przetrwać i pięknieć, wręczając statuetki św.
Józefa, patrona szkoły, autorstwa Pana
Romana Czeskiego oraz anioły, wykonane przez Panią Monikę Kosicką. Byli nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali
statuetki - symboliczne lipy. Wszyscy goście otrzymali publikację o historii szkoły,
którą opracowaliśmy i wydaliśmy z okazji jubileuszu. Następnie zaprosiliśmy do
wysłuchania programu artystycznego w
wykonaniu uczniów, muzyczno – poetyckiej refleksji na temat jesieni i przemijania, przygotowanej przez Panie Beatę
Oziemską i Katarzynę Wachowiak – Hołysz. Dziękując za przybycie, ciepłe słowa, życzenia i gratulacje dyrektor szkoły
zaprosiła gości do obejrzenia okolicznościowej wystawy, przygotowanej przez
nauczycieli i wpisu do księgi pamiątko-

Obchody stulecia Szkoły Podstawowej ,,Pod Lipami ‘’ w Krosinku.

wej. Pracujący obecnie w naszej szkole
nauczyciele i pracownicy z okazji Dnia
Komisji Edukacji Narodowej, otrzymali
od uczniów i rodziców sadzonki lip, które
dzień później zostały posadzone na boisku szkolnym. Mamy nadzieję, że urosną
tak pięknie, jak te, które posadzili uczniowie 3 października 1945r. Nasza uroczystość nie mogłaby się odbyć bez zaangażowania sponsorów, rodziców, uczniów,
członków Stowarzyszenia Przyjaciele z
Wiejskiej oraz nauczycieli i pracowników
szkoły - w tym miejscu pragnę im wszystkim bardzo serdecznie podziękować - jak

również Panu Markowi Dudkowi dyrektorowi MOK, przedstawicielom Policji i Straży Miejskiej w Mosinie.
Bogumiła Woroch

Certyfikat ISO dla Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Mosinie

30 września b.r. dyrektor SOSW w Mosinie
Bożena Mazur w towarzystwie wicedyrektorów: Anny Załuskiej Kwiatek oraz Renaty
Pawłowicz udała się do Zespołu Szkół Handlowych im O. Langego w Poznaniu, aby
tam z rąk Ryszarda Musiała Dyrektora Działu Management Service, TUV SUD Polska
odebrać Certyfikat Zarządzania Jakością
– ISO, przyznany Specjalnemu Ośrodkowi
Szkolno-Wychowawczemu w Mosinie. Nadanie certyfikatu odbyło się w obecności
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Elżbiety Walkowiak, przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przedstawicieli
starostw, oraz burmistrzów.
W życiu naszego Ośrodka było to wydarzenie dużej wagi.

Ośrodek przygotowywał się do niego blisko rok. A jego uzyskanie jest wynikiem
wspólnej pracy wszystkich nauczycieli.
Przygotowania do certyfikacji odbywały
się pod okiem eksperta - pani Anny Kijewskiej, przedstawicielki firmy ATC GRUPA Sp. z o. o., która na co dzień zajmuje się
takimi właśnie działaniami.
Celem wprowadzenia systemu ISO w
szkole nie było jednak pozyskanie samego certyfikatu, ale udoskonalenie funkcjonowania szkoły w zakresie wszystkich
ważnych działań podejmowanych na jej
terenie. Dzięki niemu szkoła uzyskała prawo posługiwania się specjalnym znakiem
potwierdzającym zgodność systemu zapewnienia jakości z normą ISO 9001, która
jest gwarantem wysokiej jakości pełnionych przez placówkę usług edukacyjnych.
Do głównych wymagań normy ISO 9001
należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad
dokumentacją i zapisami, zaangażowa-

nie kierownictwa w budowanie systemu
zarządzania jakością, usystematyzowanie
zarządzania zasobami, ustanowienie procesów do realizacji, oraz dokonywanie
systematycznych pomiarów tych procesów. Warto podkreślić, że ISO 9001 to
standard akceptowany i rozpoznawany
na całym świecie, a Międzynarodowa
Organizacja Normalizacyjna (ISO) ciągle
powiększa liczbę wydanych certyfikatów
potwierdzających zgodność systemów
zarządzania jakością z w/w normą. Duma
i zadowolenie nasze są tym większe, że
SOSW w Mosinie jest jedną z nielicznych
placówek oświatowych na terenie naszego województwa, która podjęła się tego
trudnego, pracochłonnego i wymagającego dużego zaangażowania wszystkich
osób zadania, jakim jest wdrażanie systemu ISO.
Ewa Malinowska
Nauczyciel w SOSW w Mosinie
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Rada Aglomeracji w Śremie
Kolejne posiedzenie Rady Aglomeracji Poznańskiej odbyło się 9 października 2009
roku w Urzędzie Miasta w Śremie. Gospodarzem zebrania był Adam Lewandowski,
Burmistrz Śremu, a wśród zaproszonych
gości znaleźli się między innymi Ryszard
Grobelny, Prezydent Poznania; reprezentujący Starostę Poznańskiego Tomasz Łubiński, Wicestarosta; wójtowie i burmistrzowie
miast i gmin wchodzących w skład aglomeracji oraz prof. UAM dr hab. Tomasz
Kaczmarek, Dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Na spotkaniu omówiono między innymi
zagadnienia związane z gospodarką od-

padami, międzygminnym schroniskiem dla zwierząt
czy projektem badawczym, dotyczącym funkcjonowania i kierunków
rozwoju aglomeracji. Najszerzej dyskutowano właśnie nad ostatnią kwestią. Projekt, o którym mowa realizowany będzie
w czterech etapach obejmujących diagnozy, strategie, poszczególne programy
rozwoju oraz ich wdrażanie i realizację.
W roku bieżącym opracowania i ekspertyzy odnosić się będą do sytuacji społeczno-gospodarczej, kwestii przestrzennych,
administracyjnych czy spraw
związanych z ogólnie pojmowaną funkcjonalnością aglomeracji
jako całości. Celem tych działań
jest podniesienie konkurencyjności obszarów wchodzących
w skład zrzeszenia, a w konsekwencji poprawę jakości życia
ich mieszkańców. Jak wynika
z raportu z realizacji badań, przygotowanego przez Konsorcjum
Badań nad Aglomeracją, koordynowanego przez CBM UAM,
badania nad konkurencyjnością

oraz wewnętrzną spójnością aglomeracji
są „adekwatne do rozwiązań stosowanych
w nowoczesnych, integrujących się przestrzennie i funkcjonalnie europejskich
regionach miejskich”.
W październiku i listopadzie, podczas
Akademii Aglomeracyjnej, prezentowane będą wyniki prac zespołów tematycznych. Podstawowym zadaniem Akademii
ma być propagowanie wiedzy na temat
funkcjonowania aglomeracji poznańskiej
oraz konfrontowanie założeń teoretycznych z szeroko pojmowaną praktyką działań jednostek terytorialnych i instytucji
działających w ramach stowarzyszenia.
Szczegółowe informacje na temat projektu, aglomeracji poznańskiej oraz
kwestii związanych z funkcjonowaniem metropolii w Polsce i w Europie
można uzyskać na stronie internetowej
www.cbm.amu.edu.pl
Karolina Korcz, Gabinet Starosty

Bezpłatne szczepienia przeciw HPV w powiecie poznańskim
W drugiej połowie października w gminach wchodzących w skład powiatu poznańskiego rozpoczęła się akcja bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV,
który stanowi bezpośrednią przyczynę
raka szyjki macicy, a także wielu innych
nowotworów. Do szczepień uprawnione
są dziewczęta urodzone w roku 1996,
zameldowane w powiecie poznańskim
na pobyt stały lub czasowy.
Rak szyjki macicy oraz pozostałe choroby
wywoływane przez wirus brodawczaka
ludzkiego (HPV) uznane zostały przez
Światową Organizację Zdrowia za jeden
z najpoważniejszych problemów zdrowia publicznego. Na całym świecie na
nowotwór szyjki macicy zapada około
pół miliona kobiet, z czego przeszło połowa umiera. W Polsce statystyki są jeszcze bardziej przerażające, pomimo faktu,
że wczesne wykrycie raka szyjki macicy
umożliwia całkowite wyleczenie.
Częścią strategii walki z wirusem HPV
w państwach europejskich, USA i Australii
jest finansowanie szczepień ze środków
publicznych. W naszym kraju szczepienia

te znajdują się w Programie Szczepień
Ochronnych i określane są jako zalecane.
Sytuacja taka umożliwia zaangażowanie
się w profilaktykę raka szyjki macicy również samorządom. Pierwszym powiatem
w Polsce, który zrealizował projekt wyłącznie ze środków własnych był Powiat
Poznański. Jednakże – jak podkreśla Jan
Grabkowski, Starosta Poznański – aby program profilaktyczny miał sens, konieczna
jest jego długofalowa realizacja. Dlatego
też zdecydowaliśmy się na sfinansowanie
szczepień przeciwko HPV dla wybranego
rocznika dziewcząt.
Koszty programu w roku bieżącym wynoszą 1 746 200 zł brutto. 1 000 000 zł
pochodzi z budżetu Powiatu Poznańskiego, a pozostała kwota z dotacji gmin Buk,
Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew,
Swarzędz i Tarnowo Podgórne.
Inicjatywa Powiatu Poznańskiego jest cenna z dwóch powodów. Po pierwsze, dzięki
szczepieniom można uchronić dziewczęta nie tylko przed rakiem szyjki macicy,

ale także innymi nowotworami narządów
płciowych. Trzeba pamiętać, że wirus HPV
jest odpowiedzialny również za wiele przypadków raka pochwy i sromu oraz bardzo
uciążliwe w leczeniu brodawki płciowe.
Drugi powód to towarzysząca szczepieniom
akcja edukacyjna. Dzięki niej więcej kobiet
zgłasza się na badania cytologiczne. Połączenie obu rodzajów profilaktyki to szansa
na znaczące zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy – podkreśla
prof. Witold Kędzia, szef Wojewódzkiego
Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Poznaniu.
Za edukację zdrowotną oraz przeprowadzenie szczepień na terenie powiatu poznańskiego w roku 2009 odpowiedzialny
jest NZOZ EDICTUM z Poznania. W tym
roku w powiecie poznańskim zaszczepionych zostanie 2411 nastolatek. Akcję
szczepień poprzedzać będą spotkania
edukacyjne z ich rodzicami i opiekunami.
Karolina Korcz, Gabinet Starosty, na podst.
Materiałów NZOZ EDICTUM

10

meble, rowery,
art. ogrodnicze
AGD, szkło
i wiele innych
tel. 607 663 065
Pecna, ul. Szkolna 12
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Puszczykowo - najpiękniejsze miejsce na świecie

Zofia Skibińska jest jedną z trzech osób,
którym na uroczystej sesji Rady Miasta,
8 października br. przyznano tytuł „Zasłużony dla miasta Puszczykowa”. W następnych numerach przybliżymy sylwetki Zdzisława Pałczyńskiego, znanego
w kraju i za granicą pasjonata ptaków i
miłośnika przyrody oraz ś.p. Franciszka
Heigelmanna, człowieka o wielkim sercu, wspaniałego wychowawcy i przyjaciela młodzieży.
Rozmawiamy w domu państwa Skibińskich w Puszczykowie. W kominku trzaska ogień, a na pufie, w pobliżu paleniska grzeją się dwa jamniki. Na mój widok
zeskakują, szczekają i przewracają się
na plecy. Nie ma mowy o rozpoczęciu
rozmowy. Głośna, psia radość trwa do
momentu, kiedy pan Wojciech przynosi
dwie marchewki. Jest to jedyny sposób,
żeby uciszyć gościnność zwierzaków.
Jest coś takiego w Puszczykowie
Zofia Skibińska urodziła się w Sichowie
Dużym, szkołę podstawową i średnią
skończyła w Busku Zdroju, Akademię
Medyczną w Warszawie. Po studiach wyjechała na stypendium do Szczecinka.
- A w Szczecinku mieszkał Wojciech, mój
przyszły mąż, opowiada. – Kiedy przywiózł mnie tutaj, żeby przedstawić swojej
mamie, pokazał mi też jezioro Góreckie,
Kociołek, Górę Pożegowską, Ludwikowo.
I zakochałam się w tym terenie, zobaczyłam miejsce, o jakim marzyłam – piękną
miejscowość blisko dużego miasta.
W roku 1976 młodzi lekarze osiedli w
Puszczykowie. Pan Wojciech, który jest
chirurgiem dostał pracę w puszczykowskim szpitalu.
- Ja zaczęłam pracować jako lekarz pediatra w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poznań

– Wilda, który obsługiwał gminę Mosina i
Puszczykowo, wyjaśnia pani Zofia.
Zakazana działalność
Państwo Skibińscy od początku uczestniczyli w życiu miasta, w czasach zrywów
wolnościowych, po stanie wojennym
zorganizowali w swoim domu przy ul.
Granicznej tajną drukarnię. Byli przekonani, że nikt nie będzie podejrzewał ich
o użyczenie domu na zakazaną działalność. Często nawet żartowali: kto by tam
podejrzewał zwykłych lekarzy…
- Ale okazało się, że była wtyka i wpadliśmy. Mąż siedział w więzieniu, był to rok
1986, po miesiącu go wypuszczono. Widać było już wyraźnie, że Komuna się nie
utrzyma, opowiada pani Zofia. - Kiedy w
1989 roku nastąpiły zmiany dr Zierhoffer,
bardzo zaangażowany w sprawy kraju
poprosił Wojciecha, żeby zajął się utworzeniem Komitetu Obywatelskiego.
Wojciech Skibiński był założycielem
pierwszego komitetu na tym terenie, a
żona bardzo mu w tym pomagała, współredagując także Biuletyn Informacji Komitetu Obywatelskiego w Puszczykowie.
Zofia Skibińska została radną pierwszej
wolnej kadencji puszczykowskiego samorządu (na 20 miejsc w Radzie weszło
wówczas 19 osób z Komitetu Obywatelskiego). W latach 1990 -1994 była
przewodniczącą komisji rewizyjnej i pojednawczej, łagodząc spory i konflikty
społeczne. Pracowała też w komisji pomocy charytatywnej – jako lekarz doskonale
znała sytuację socjalną mieszkańców. Po
czterech latach wycofała się i pomimo
propozycji nigdy więcej nie startowała w
wyborach do Rady Miejskiej.
- Dziesięć lat później doszliśmy do wniosku, że potrzebne jest gremium ludzi,

którzy będą patrzyli na miasto z innej
strony niż radni i burmistrz. Dlatego w
roku 1999 powstało stowarzyszenie i gazeta zrzeszające ludzi, którzy mieli inny
punkt widzenia.
Współtworzyła Stowarzyszenie Przyjaciół
Puszczykowa i gazetę Kurier Puszczykowski, w której kilka lat pracowała jako
redaktor naczelna. Obecnie jest skarbnikiem stowarzyszenia i wciąż bierze
udział w przedsięwzięciach społecznych
na rzecz miasta. A było ich przez lata tyle,
że nie sposób wymienić. Tymi z niedawnej przeszłości są m. in. starania na rzecz
wykupienia zakola Warty, ufundowania w
Puszczykowie tablicy pamiątkowej Cyryla
Ratajskiego i kamienia poświęconego pamięci papieża Jana Pawła II przy kościele
Św. Józefa, pomoc w organizacji konkursów „Puszczykowo ogrodami słynie”.
Życie niesie niespodzianki
Zamierzała przejść na emeryturę, ponieważ uważała, że tak powinno być – człowiek po osiągnięciu wieku emerytalnego
ma prawo do odpoczynku.
- Ale życie niesie niespodzianki…Przyjechała do mnie koleżanka z Torunia, chciałam
zabrać ją do Opery, okazało się, że nic nie
ma w Operze, Filharmonia zamknięta, a jedynym muzycznym wydarzeniem jest koncert charytatywny, na który bilety rozprowadza hospicjum. I poszłam po te bilety…
Od tego momentu dr Skibinska pracuje w domowym hospicjum dziecięcym,
niesie pomoc całym rodzinom, nie tylko
chorym dzieciom.
- Wobec dzieci medycyna jest już często bezradna, a rodzice żyją oderwani
od świata, matka jest pielęgniarką przez
24 godziny, potrzebuje psychicznego
wsparcia i kontaktów z ludźmi, w takiej
rodzinie pracuje najczęściej tylko ojciec.
Dlatego matki czekały z radością (z kawą
i ciastkiem) na panią doktor, która „obsługiwała” pacjentów mieszkających na terenie od Gniezna po Leszno. Praca trwała
12 godzin dziennie, trzeba było wiele godzin spędzać za kierownicą. Jako przyjaciel rodziny nie wyobrażała sobie nawet,
że mogłaby nie pojechać na pogrzeb,
kiedy dziecko umierało…
- Aż przyszedł moment, po kilku latach
tej „emerytury”, że choroba nie pozwoliła
mi dalej tak pracować, mówi pani Zofia.
Dzisiaj Zofia Skibińska w dalszym ciągu
działa na rzecz hospicjum domowego
przy ul. Bednarskiej w Poznaniu - jako wolontariusz. A Puszczykowo? Jest to wciąż
najpiękniejsze miejsce na świecie, o które
powinni dbać wszyscy mieszkańcy.
Elżbieta Bylczyńska
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Dystrybutor firmy

Firma Handlowo-Usługowa
Daniel Radosz
62-050 Mosina
ul. Sowiniecka 81
tel. 061 819 19 44
kom. 601 737 887

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

godziny otwarcia:
pon.-pt. 10.00 - 20.00
sob. 8.00 - 14.00

wydarzenia
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Pamiętamy o papieżu Polaku
Pomimo uporczywego deszczu i wiatru
mieszkańcy obu gmin po raz kolejny oddali cześć Naszemu Papieżowi. W piątek,
16 października, w 31. rocznicę pontyfikatu w kościołach odbyły się uroczyste
Msze święte w intencji Jana Pawła II. Po
nabożeństwach, przy pamiątkowych kamieniach złożono kwiaty, zapalono znicze i odmówiono modlitwy.
W opublikowanej we Włoszech biografii
Papieża Polaka „Santo subito. Sekret nadzwyczajnego życia Jana Pawła II”, autor,
Andrea Tornielli - watykanista podkreśla świętość, mistycyzm i dar proroctwa

Jana Pawła II. O tym ostatnim ma świadczyć według autora i to, że w 2000 roku,
podczas bardzo uroczystych obchodów
Jubileuszu, kiedy mówiono o trzecim tysiącleciu jako o erze pokoju, Jan Paweł II
sprowadził do Rzymu Figurę Matki Bożej
Fatimskiej, twierdząc, że ludzkość znalazła się na „rozstaju dróg”, a świat stanie się
„pięknym ogrodem lub zwałem gruzów”.
– Wtedy nikt nie przywiązywał do Jego
słów wagi, ale dzisiaj możemy je lepiej zrozumieć, po 11 września i w obliczu coraz
większej groźby wojen, twierdzi Tornielli. Publikacja przedstawia też mistyczne

więzy łączące Karola Wojtyłę i św.Ojca Pio,
przypominając listy (ujawnione niedawno), które przyszły papież pisał do włoskiego stygmatyka. Można dowiedzieć się
i o tym, że zanim Papież zaczął chorować,
przed każdymi święceniami (kapłańskimi,
biskupimi), których miał udzielić, pościł i
zadawał sobie pokutę.
Dlaczego o tym piszemy? Jeden z
mieszkańców Mosiny twierdzi, że dużo
jeszcze nie wiemy o Naszym Papieżu, że
niesamowita i odsłaniająca nowe fakty z
życia Wielkiego Polaka jest też inna pozycja, dostępna w mosińskiej księgarni:
„Tajemnica Jana Pawła II” – autorstwa
Antonio Socci. (red.)

Narodziny Wolności
W poniedziałek 19 października rozpoczęły się zdjęcia do filmu dokumentalnego „Narodziny Wolności”. Obraz ten będzie opowiadać o powstaniu wolnych mediów w demokratycznej Polsce. Poznańska TV – ES, jako
pierwsza prywatna telewizja w Wielkopolsce będzie przykładem tworzenia się nowego ładu medialnego.
TV – ES” rozpoczęła nadawanie tuż przed północą 6 czerwca
1992 roku na częstotliwości zwolnionej przez konsulat ZSRR w
Poznaniu. Przez ponad 2 lata swojej nieprzerwanej działalności
zdobyła sobie bardzo duże uznanie wśród większości mieszkańców Poznania i województwa. Zawsze stanowiła ciekawą
alternatywę dla jedynie dwóch kanałów telewizji państwowej.
Jej niepowtarzalność opierała się na innowacyjności, młodzieńczej sile oraz przede wszystkim na zaangażowaniu się Wielkopolan w lokalne problemy młodej demokracji. Na mocy decyzji
powstałej w rok później Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w
sierpniu 1994 poznańska TV-ES została zamknięta przez policję. Zwolnioną po niej częstotliwość przekazano kodowanemu
Canal+, który zaledwie po kilku latach samowolnie zaprzestał
naziemnego nadawania własnego programu. Twórcą filmu „Narodziny Wolności” jest niezależny dokumentalista Jerzy Jernas,
znany m.in. jako autor filmów o kulturze rockowej - „KSU – Le-

Rogalinek w Europie
Jak do tego doszło?
Już od pewnego czasu w Szkole Podstawowej w Rogalinku
krążył pomysł, aby nawiązać kontakt i współpracę ze szkołą zagraniczną. Główną motywacją było to, aby uczniowie mogli w
praktyce wykorzystać znajomość języka angielskiego, a także
poznać Europę, inną kulturę , inne narody.
W czerwcu szkoła zarejestrowała się na międzynarodowym portalu internetowym, który pomaga w poszukiwaniu partnerów chętnych do takiej współpracy. Przez okres wakacji letnich Anna Bąk
prowadziła ożywioną korespondencję z kilkoma szkołami z różnych krajów w celu ustalenia możliwości podjęcia współpracy.
Po wielokrotnych konsultacjach, wspólnie z dyrektorem szkoły Katarzyną Jaszczak podjęto decyzję o współpracy ze szkołą w Walii.
St. Nicholas Church jest małą szkołą wiejską podobną do szkoły
w Rogalinku. Szkoła ta zaproponowała wspólną realizację projektu, którego temat brzmi „Tradycje oraz zwyczaje w literaturze
(danego kraju)”. Do współpracy w tym projekcie zostało zapro-

genda Bieszczad, Legenda Rocka”, „Tacy Byliśmy – Polska 1988”,
czy „Broń Chemiczna”. Jerzy Jernas był także pierwszym etatowym pracownikiem zatrudnionym w poznańskiej TV ES.
W filmie wypowiadać się będą nie tylko twórcy telewizji, ale
również ówczesny establishment – ludzie mediów, kultury, władzy i polityki, a także członkowie KRRiTV. Nie zabraknie również
dużej ilości ocalałych programów archiwalnych, które ukazują
- nie rzadko - dramatyczny obraz początków przemian demokratycznych w Polsce.
Film „Narodziny Wolności” powstaje wyłącznie ze środków obywatelskich i samorządowych w ramach dotacji z Wielkopolskiego Funduszu Filmowego. Jego producentami jest Polskie Towarzystwo
Artystów, Autorów, Animatorów PTAAAK oraz Estrada Poznańska.
Emisją filmu zainteresowana jest TVP Kultura, TVP Polonia, Kino
Polska oraz TV Planete. Uroczysta premiera filmu odbędzie się na
przełomie grudnia i stycznia w jednym z poznańskich kin. (red.)

W listopadzie nauczycielka języka angielskiego
w Szkole Podstawowej w Rogalinku, Anna Bąk,
pojedzie z wizytą koleżeńską do szkoły St. Nicholas
Church w Walii, w dolinie Glamorgale.
szonych pięć szkół z różnych państw: Francji, Irlandii, Niemiec,
Walii oraz Polski (właśnie z Rogalinka)
Kolejnym krokiem było złożenie wniosku do Narodowej Agencji
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o przyznanie dofinansowania
wizyty przygotowawczej, która ma odbyć się w szkole St.Nikcholas
Church w Walii w ramach programu Comenius (program „Uczenie
się przez całe życie”). Złożony wniosek został zaakceptowany i
szkoła otrzymała dofinansowanie, a Anna Bąk wyrusza w podróż
19 listopada. Podczas tej wizyty przedstawiciele wszystkich pięciu
szkół zaproszonych do realizacji projektu, ustalą wspólnie konkretne działania oraz plan pracy na lata 2010 – 2012.
Z zainteresowaniem będziemy dalej śledzić losy współpracy
między szkołą w Rogalinku a jej partnerami zagranicznymi.
(red.)
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SALONY
MEBLOWE
MOSINA

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

y
m
a
z
s
a
r
Zap

Kredyty na dowód do 6 tys. zł.
ul. Dembowskiego 1
tel. 061 813 63 76

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

www.meblerejak.najnet.pl

rozmaitości
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Bardzo potrzebne
Te słowa można było usłyszeć od pacjentów podczas październikowej
Białej Niedzieli zorganizowanej przez puszczykowski szpital. I żeby oddać
całą prawdę – zadowoleni mieszkańcy twierdzą jednak, że takich akcji jest
za mało. Dlaczego nie są organizowane częściej? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w artykule.

- Dzisiaj w służbie zdrowia są duże kolejki i odległe terminy badań – taka Biała
Niedziela jest jedyną możliwością, kiedy
można zostać zbadanym przez kilku specjalistów. To nie zdarza się codziennie,
mówił Roman Piłat (pacjent z Mosiny).
- Najważniejsza jest świadomość, że w organizmie nic się nie dzieje, potem mogłoby być za późno. Przebadałem się u kilku
lekarzy i mogę powiedzieć, że na tą chwilę jestem spokojny o swoje zdrowie.
Jak nie boli, to nie znaczy, że jest
wszystko w porządku
Mieszkanka Puszczykowa:
- Mąż jest po operacji prostaty, musiałby
czekać dwa miesiące na wizytę do urologa, a dzięki tej akcji dowiemy się dzisiaj
czy wszystko jest w porządku. Cztery lata
temu dostał krwotoku, wcześniej nie było
żadnych objawów, może gdyby wtedy
była taka akcja – przebadałby się i nie doszłoby do najgorszego.
Pan Stanisław z gminy Mosina:
- Tak powinno być zawsze, polska służba
zdrowia nie zapewnia nam możliwości
kompleksowego przebadania się w ciągu jednego dnia u różnych specjalistów.
Dzisiaj załatwiłem to, co chciałem. Jestem
bardzo szczęśliwy, bo jestem zdrowy!
Pierwszy zabójca
- Poprzez udostępnienie tych badań w niedzielę wychodzimy naprzeciw potrzebom
mieszkańców, którzy nie mają czasu zająć
się swoim zdrowiem w ciągu tygodnia, wyjaśnia starosta Jan Grabkowski.
- Proponujemy badania, które są najbardziej potrzebne mieszkańcom Puszczykowa, Mosiny i innych miejscowości, mówi
prezes zarządu, dyrektor szpitala – Ewa

Wieja. - Należą do nich przede wszystkim
badania mające na celu wykrycie nowotworów przewodu pokarmowego, które są
w tej chwili najdynamiczniej rozwijającymi
się nowotworami złośliwymi w populacji
mieszkańców Wielkopolski. Wizyta u pulmonologa i badanie spirometryczne może
pomóc wykryć wstępne objawy raka płuc
– pierwszego zabójcy wśród grupy nowotworów u mężczyzn, a trzeciego wśród populacji kobiet. Kierunki badań, które proponujemy nie są przypadkowe, wynikają
tak naprawdę z potrzeby chwili.
4 października mieszkańcy naszego regionu mogli zbadać się u: kardiologa,
diabetologa, pulmonologa, dermatologa, urologa, neurologa, laryngologa i
alergologa.
Dlaczego nie częściej?
- Koszty ponosi szpital. Nie są one refundowane przez NFZ, informuje pani prezes.
- Są to m.in. koszty odczynników. Nasze
założenie było takie, że nawet, gdyby liczba pacjentów okazała się wyższa niż przewidywaliśmy, byliśmy przygotowani na
sprowadzenie odczynników. Pracownicy
szpitala pracują bez dodatkowego wynagrodzenia, po prostu przychodzą na dyżur.
Nie spotkaliśmy się z odmową ze strony
personelu. Lekarze specjaliści otrzymują
stawki jak za pracę w zwykły dzień.

wił, że zdecydowali się dzisiaj zbadać.
To byli właśnie tacy pacjenci, którzy na co
dzień są zapracowani. Trzeba zaznaczyć,
że chory z poważnymi dolegliwościami,
bólami, który zgłasza się do przychodni,
choć nie jest zapisany, nie czeka w kolejce na odległy termin, jest zawsze przez
urologa przyjęty.
Osobom z nieprawidłowym poziomem
cukru dr nauk med. Barbara Zerger
– diabetolog, zlecała dalsze badania,
podkreślając mocno związek cukrzycy
z chorobami krążenia i trudności z „wychwyceniem” osób z nieprawidłowym
stężeniem glukozy we krwi (stanowisko,
przy którym pobierano krew było niemal
bez przerwy oblegane przez pacjentów).
U jednej osoby stwierdzono cukrzycę.
Agnieszka Maciejewska, specjalista dermatolog:
- Dwie osoby skierowałam dzisiaj do onkologa z powodu zmian czerniakowych.
Zgłosiło się bardzo dużo pacjentów do
oceny znamion i zmian skórnych. Byli też
panowie, u których niepokój wywołały
zmiany spowodowane, jak się okazało,
brakiem pielęgnacji skóry (mężczyźni nie
lubią używać kremów). Niektórym udało się pomóc od razu, przede wszystkim
uspokoić. Chciałabym podkreślić: dermatolog przyjmuje bez skierowania.

Lekarze o Białej Niedzieli
Specjalista urolog, Piotr Przybył:
- Do godziny 13 przebadałem 18 pacjentów i trzech skierowałem na dokładne badania specjalistyczne. Celem dzisiejszych
badań jest ocena gruczołu krokowego,
czyli wykluczenie raka prostaty. Pacjenci
zgłosili się do mnie, ponieważ mieli dolegliwości, ten niedzielny termin – możliwość natychmiastowego przyjęcia - spra-

Podczas Białej Niedzieli w puszczykowskim szpitalu wykonano 621 badań diagnostycznych i konsultacyjnych, udzielono 201 konsultacji lekarskich (118 osób
z gminy Mosina, 83 osoby z Puszczykowa), wykonano: 166 badań CEA ( profilaktyka nowotworów przewodu pokarmowego - 18 wyników nieprawidłowych),
115 badań poziomu cukru, 85 pomiarów ciśnienia i 54 badania EKG. (red).
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Nastroje Wnetrz
p r a c o w n i a

Stanisław Gust & Syn

a u t o r s k a

profesjonalne projektowanie
wnetrz, mebli, przedmiotow

AGRO
MOSINA

www.nastrojewnetrz.pl
NOWO OTWARTY

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stom. Andrzej Okoń

62-050 Mosina, ul. Leszczyńska 12

tel./fax 061 813 21 78, 813 71 44

wyroby hutnicze, art. metalowe i instalacyjne
meble i architektura ogrodowa, narzędzia
torf
elektronarzędzia, kosiarki, pilarki
nasiona
systemy nawadniania, siatki
rośliny ozdobne
kute el. ogrodzeniowe
środki ochrony roślin
folie budowlane
cebule kwiatowe, nawozy
i ogrodnicze
narzędzia, doniczki, skrzynki
oraz inne art, ogrodnicze i dekoracyjne

Czas na fontanny!!!
ZAPRASZAMY
pn. - pt. 7.30 - 17.00, sob. 7.30 - 13.00

Pełen zakres leczenia stomatologicznego
Leczenie laserem i ozonem
Kontrakt ortodontyczny z NFZ

ul. Bolesława Śmiałego 10
62-050 Mosina
tel. 061 898 26 55

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

rozmaitości
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Drogie panie, dajmy szansę medycynie
Na początku października tego roku, SPA_larnia i HOT_elarnia w Puszczykowie rozpoczęły współpracę z Federacją Stowarzyszeń „Amazonki”.
Grupa ta nie jest kolejną organizacją, której zależy jedynie na pozyskaniu
funduszy. To Federacja, która stwarza warunki wsparcia osób w różnym
stadium choroby, uświadamia kobiety o możliwym zagrożeniu, podnosi
na duchu w chwili otrzymania diagnozy, ściska za rękę w trakcie walki i
trzyma kciuki za powodzenie w dalszym życiu.
Amazonki to grupa reprezentująca potrzeby i interesy kobiet dotkniętych rakiem piersi, działająca również na rzecz
profilaktyki i wczesnego wykrywania
choroby.
Dwa bardzo znane miejsca w naszej okolicy
– SPA_larnia i HOT_elarnia, wspólnie z poznańskimi Amazonkami postanowiły przyczynić się do uświadomienia społeczeństwa,
chociażby tego lokalnego, z problematyką
kobiet po leczeniu raka piersi.
W dniu 23 października w HOT_elarni
odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej akcji „Zdrowy nawyk – zdrowe
piersi”. Jak się okazuje - hotel może być
także miejscem, gdzie można rozmawiać
na poważne tematy. Imprezę otworzyła
Małgorzata Ostrowska, której przypadła rola szczególna – ambasadorki akcji
profilaktyki raka piersi. Jak sama stwierdziła, chciałaby nieco zmniejszyć kaliber
tego problemu, nakłaniając kobiety, by
nie zwlekały z badaniami.
– Nie możemy przeciągać udania się do
lekarza w czasach, kiedy rzeczywiście
wcześnie wykryty rak piersi może być całkowicie wyleczony. Nie zmarnujmy wielu
lat walki i starań o to, by Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił bezpłatne ba-

dania profilaktyczne. Drogie panie, dajmy
szansę medycynie!, mówiła artystka.
Po krótkim wstępie ambasadorki kampanii przyszedł czas na pokaz eleganckiej
mody Iwony Pfont. Na niektóre z kreacji
panie z publiczności głośno pojękiwały z
zachwytu. Mimo niewątpliwego piękna
kreacji panowie, stanowiący mniej liczne
grono, stanowczo żwawiej bili brawa dla
samych modelek.
Najbardziej wyczekiwanym przez wielu
punktem wieczoru była aukcja charytatywna, którą poprowadzili wspólnie Katarzyna Bujakiewicz i Piotr Reiss. Doskonale sprawdzili się w roli licytatorów
tak niesamowitych rzeczy. A było o co
walczyć. Pod młotek poszły przedmioty
unikalne: specjalna edycja płyty Małgorzaty Ostrowskiej z gorącym uściskiem
piosenkarki, jedno z zachwycających
zdjęć Szymona Brodziaka, dwa autorskie,
unikatowe naszyjniki Iwony Pfont, sesja
zdjęciowa u Grzegorza Nelca, pudełko
ręcznie robionych pralin mistrza świata
cukiernictwa, Mieczysława Chojnickiego, koszulka z autografem i książka Piotra Reissa oraz dodatek wymyślony na
miejscu przez prowadzących – kolacja w
HOT_elarni z Kasią Bujakiewicz i Piotrem
Reissem. Ogółem udało się uzbierać dla
poznańskich Amazonek 5 880 złotych.
Dziękujemy w ich imieniu!
Rak piersi w statystykach:
1.Ryzyko zachorowania na raka piersi w
Polsce jest średnie w porównaniu z resztą
świata – statystycznie co 16 Polka będzie
zmagać się z tą chorobą.
2.Na każde 10 kobiet, u
których stwierdzono raka
piersi, biorąc pod uwagę
obecny stan wiedzy w
tej dziedzinie i technik
leczniczych, 6 – 7 z nich
może być leczonych bez
mastektomii.
3.Każda kobieta, która
jest gotowa do podjęcia
szybkiej decyzji dotyczącej działania z chwilą szybko postawionej
diagnozy, znajdzie się w

olbrzymiej grupie 85% kobiet, które żyją i
cieszą się życiem po walce z chorobą.
4.Jedynie 10% guzków wykrywanych w piersiach okazuje się nowotworem złośliwym.
5.W Polsce odnotowuje się rocznie 13 000
przypadków zachorowań na raka piersi, z
czego tylko 20 % jest rozpoznawane we
wczesnym stadium zaawansowania, kiedy
szanse na wyleczenie są bardzo duże.
To jedynie liczby, badania i przedstawione
fakty. Ale pamiętajmy, że za każdą z nich
stoi osoba, która ma rodzinę, własne życie
i mnóstwo planów na przyszłość. By uzmysłowić sobie te dane, spróbujmy przypisać
do każdej z tych liczb imiona, nazwiska i
twarze znanych sobie kobiet – mam, kuzynek, przyjaciółek, koleżanek z pracy czy pań
ze sklepu. Teraz nie są to jedynie liczby.
Jedna z Amazonek, obecna w HOT_elarni
23 października przypomniała, że diagnoza – rak piersi – to nie wyrok ani diagnoza
ostateczna. Sama przeżyła operację 12 lat
temu, a teraz czuje się świetnie (wygląda
zresztą wspaniale) i pracuje dużo więcej
niż wcześniej. Bo Amazonka nie potrzebuje niczego więcej oprócz ciepła, miłości, przyjaciół i poświęcanego jej czasu.
Magda Krenc

rozmaitości
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20 października 1939, godzina 16.30…

Mosina, 20 października 2009, godz. 16.30.
Przy tablicy upamiętniającej miejsce
straszliwej zbrodni niemieckiej na 15
Polakach, na Placu 20 Października rozpoczyna się podniosła uroczystość.
Niesamowita muzyka, słowa narratora
przenoszą nas w czas okupacji i terroru.
Jesteśmy myślami z tymi, którzy 70 lat
temu stanęli pod ścianą śmierci, słyszymy strzały, które zabijają…
W milczeniu idziemy potem za drabiniastym wozem na mosiński cmentarz
(takim właśnie wozem, po egzekucji,
zaprzężonym w konie wywieziono umęczone ciała pomordowanych do zbiorowej mogiły). Nad grobem wsłuchujemy
się w słowa Hymnu, modlimy się w intencji rozstrzelanych, składamy Im hołd.

Rozpoczyna się Apel Poległych, żołnierze z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego
w Krzesinach oddają salwę honorową.
Płyną łzy…
Łzy wzruszenia u mieszkańców i bólu
członków rodzin… Bólu, o którym później Pani Danuta Tomalak, córka zamordowanego Józefa Lewandowskiego, sołtysa Niwki, powie, że ból ten nie mija, że
jest z roku na rok większy…
Składamy kwiaty, zapalamy znicze. Potem
w kościele uczestniczymy we Mszy św. w
intencji zmarłych, której przepiękną muzyczną oprawę zapewnia prawnuk Józefa
Lewandowskiego – organista, muzykolog
z Berlina - Michał Feliks Runowski.
Jolanta Szymczak

Czego uczy podmosiński las?

W 70. rocznicę zbrodni Stowarzyszenie
Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
odnowiło Mogiłę Rozstrzelanych dzięki finansowemu wsparciu mieszkańców.
Pomnik, który zaprojektowali społecznie
prof. Jarosław Bogucki i prof. Wiesław Koronowski (ASP – Poznań) a wykonała firma
Ewy i Tadeusza Piaskowskich z Mosiny, 20
października odsłoniła burmistrz Zofia
Springer i poświęcił ks. proboszcz Edward
Majka. Stowarzyszenie wydało też publikację historyczną „Dopóki żyje pamięć”, opisującą zbrodnię i opartą na dokumentach
pochodzących od rodzin rozstrzelanych.
W Izbie Muzealnej trwa wystawa zatytułowana „Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców”, która prezentuje m. in. wstrząsające materiały przekazane przez rodziny
rozstrzelanych. (red.)

Fot. Agata Lubowicka

Każdego roku ostatnia niedziela października jest dniem, kiedy mieszkańcy
naszego regionu składają hołd bezimiennym ofiarom zamordowanym w lesie na
rogatkach, za osiedlem Nowe Krosno.
Inicjatorem spotkań jest Marian Kunaj,
który wspólnie z Miejskim Ośrodkiem
Kultury przygotowuje uroczystość. Myślę, że słowa Arkadego Radosława Fiedlera najpiękniej wyrażą to wszystko, co
25 października działo się przy grobach
Bezimiennych:
„Od sześciu lat spotykamy się w podmosińskim lesie, ażeby uczcić pamięć
pomordowanych tu przez hitlerowców
ofiar II wojny światowej. Pamięć i współczucie są tymi ważnymi imperatywami,
które nakazują nam, starszym i młodszym, zebrać się tu razem w skupieniu
i w zadumie. Siedemdziesiąt z góry lat
temu w miejscu tym rozlegał się huk

rozmaitości

Trzy mroczne dni – nieco zapomniane
przez Wielkopolan, preludium zagłady
wielkopolskich elit
Trzy krwawe dni 20, 21, 23 października
1939 r., w 14 miastach Wielkopolski – odbywają się pierwsze planowe egzekucje,
w ramach „Akcji Tannenberg”, przerażający mord, zemsta za dumę Wielkopolan i
wystrzałów karabinowych, a szwargot
obcej mowy najeźdźcy mieszał się z
krzykiem rozstrzeliwanych Polaków. Od
tego czasu po dzień dzisiejszy podmosiński las wyrósł i wypiękniał. Wypełniły
go uroczysta cisza oraz spokój należne majestatowi natury. Niech ta cisza
obecna i ów spokój przyrody stanowią
rzewną oprawę dla pamięci o tamtych
tragicznych wydarzeniach. Musimy pamiętać, bo jesteśmy ludźmi, a nie owadami. O wojnie i jej straszliwym pokłosiu
musimy pamiętać zawsze i głęboko, po
to, m. in., aby dzisiejszy dar pokoju i wolności już nigdy i przez nikogo nie został
nam odebrany. Tego uczy podmosiński
las, będący szczególnym uzupełnieniem
podręczników historii. Składam pokłon i
wyrazy szacunku wszystkim strażnikom
podmosińskiego lasu, panu Marianowi
Kunajowi, pani burmistrz Zofii Springer,

Trzy mroczne dni
Od 1990 roku możemy wreszcie mówić o Katyniu i zbrodniach sowieckich,
nie oznacza to jednak, że zbrodnie niemieckie mogą odejść w niepamięć.
udział w Powstaniu Wielkopolskim, kara
za polskość, która w ludziach przetrwała.
Mordując elity Niemcy spodziewali się, że
bez nich społeczeństwo już się nie podniesie. Zginęło wówczas ponad 230 osób
z elity miejscowego społeczeństwa. Egzekucje były jawne, miały na celu zastraszenie Polaków. Musieli w nich uczestniczyć
wszyscy mężczyźni danej miejscowości.
Operacja „Tannenberg”, całkowicie planowa rozpoczęła się wiosną 1939 roku tworzeniem kartotek ludzi przewidzianych
do likwidacji. „Tak jak zakładnicy, których
brały wkraczające do poszczególnych
miejscowości oddziały Wermachtu w
celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa
i spokoju, osoby wytypowane do egzekucji były najprzedniejszymi obywatelami swoich miejscowości… Aresztowania
rozpoczęły się już 18 października. Przeprowadzała je z reguły żandarmeria przy
udziale policji pomocniczej. Jeśli wskazana na liście osoba była nieobecna, w jej
miejsce aresztowano kogoś innego…
Tragiczny był los dr. Romana Gawrona z
Kórnika. Z powodu jego nagłego wyjazdu do chorego nie zdołano go postawić
przed odbywającym się w Kórniku sądem. Kiedy powrócił było już po egzekucji, ale ponieważ był na liście przeznaczonych do stracenia – musiał zginąć. Został
więc zatrzymany i przewieziony autobusem razem z plutonem egzekucyjnym do
Mosiny, gdzie skazano go na śmierć ra-

zem z innymi… Po egzekucji wyznaczeni
Polacy ładowali ciała pomordowanych na
przygotowane wozy i transportowali je
na miejsce pochówku. Szczególnie okrutnie potraktowano byłego burmistrza Śremu, Teofila Wolniewicza, który z powodu
złego stanu zdrowia nie mógł chodzić.
Nie rozstrzelano go na rynku, lecz po
rozprawie i wykonaniu wyroku na pozostałych skazanych posadzono na wózku
i przewieziono razem z ciałami zabitych
na cmentarz. Wolniewicz, pomimo, że był
starym i schorowanym człowiekiem, próbował uciekać. Czołgającego się na kolanach starca uśmiercono dwoma strzałami w tył głowy”. [Magdalena Sierocińska
– Komentarze Historyczne].

mosińskim harcerzom i wszystkim mieszkańcom Mosiny oraz sąsiednich miejscowości, dla których pamięć o dawnych tra-

gicznych wydarzeniach jest wciąż żywa
i skłania do głębokiej refleksji”.
E.B.

Leśnie mogiły
Oprócz jawnych egzekucji Niemcy mordowali potajemnie a ślady zbrodni ukrywali. O tym, że mordowali również młody
narybek inteligencji polskiej świadczy m.
in. spora ilość znalezionych czapek studenckich.
Trzeba przypomnieć także Wielkopolan,
których nazwisk nie znamy, którzy nie
wywodzili się z elit i nie byli powstańcami. Jednymi z nich byli ludzie chorzy
psychicznie, których jedyną winą było
właśnie to, że byli chorzy. Pierwszą akcję gazowania Niemcy przeprowadzili w
szpitalu psychiatrycznym w Owińskach.
Elżbieta Bylczyńska

Fot. Agata Lubowicka

Prosty znak pamięci Wielkopolan – tak w
skrócie można określić akcję, której inicjatorką jest red. Anna Gruszecka z Radia
Merkury. W niedzielne południe, 18 października mieszkańcy Wielkopolski zapalili znicze na grobach i w miejscach, w
których Niemcy mordowali Wielkopolan
podczas II wojny światowej. Wcześniej - 8
października uczestniczyłam w konferencji prasowej zorganizowanej przez Radio
Merkury, poświęconej przygotowaniu tej
akcji, pn. „Zapal znicz pamięci”. Niestety,
numer październikowy naszej gazety był
już wydany, nie miałam więc możliwości
zawiadomienia o tym mieszkańców. Niemniej chciałabym przekazać Czytelnikom
to, co najbardziej istotne: celem tej spontanicznej akcji radiowej, jak podkreślił jej
patron – Marszałek Wielkopolski, Marek
Woźniak jest pamięć o pierwszych ofiarach i stosunkowo mało znanej historii
terroru niemieckiego w regionie (wbrew
powszechnemu w kraju poglądowi o „łagodnym” przebiegu pierwszych miesięcy
okupacji w Wielkopolsce).
- Chcemy, żeby ta pamięć wróciła, około
8 tys. osób zginęło w ciągu dwóch miesięcy, bez sądów, bez możliwości obrony.
Pogwałcone zostały nawet wyobrażenia
o jakiejkolwiek sprawiedliwości, mówiła
Aleksandra Pietrowicz z Poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej.
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Remigiusz Szuman - „Moje dziecko, to festiwal”,
kwiecień 2007
Pomysłodawcą i pierwszym dyrektorem artystycznym znanego
już nie tylko w Polsce, ale także na świecie mosińskiego festiwalu gitary był Remigiusz Szuman – niewidomy gitarzysta z
Mosiny. Chciałabym podkreślić, że bez niego tamtego festiwalu
by nie było. Funkcjonując jako muzyk w środowisku muzycznym, uczestnicząc w festiwalach i koncertach w całej Polsce
uznał wtedy, że wie jak zorganizować taki festiwal w Mosinie.
Jego osobiste kontakty z muzykami pozwoliły zaprosić do nas
artystów dużej miary, takich, jak: Jarema Klich, Krzysztof Pełech,
Wojciech Pilichowski, Marek Raduli, Tomasz Łosowski.
- To był punkt wyjścia do zorganizowania takiego festiwalu, jakiego nie ma ani w Poznaniu, ani nigdzie indziej w Polsce, mówił
wówczas Szuman. – Z panem Markiem Dudkiem, dyrektorem
MOK doszliśmy do wniosku, że Mosina może być miejscem, w
którym zagości prawdziwa sztuka. Dzięki jego zaangażowaniu
i odwadze – zaufał mi – oraz pomocy pracowników i młodzieży
udało się to zrobić.
Festiwal, o którym jego założyciel mówił „moje dziecko”, odbył
się w kwietniu 2007 roku i nosił nazwę „Bez Barier”. Skąd ta nazwa? Kiedy przygotowywano festiwal trzeba było zdobywać
środki, prowadzić rozmowy z ludźmi i kiedy robił to Remigiusz
Szuman spotykał się czasami z brakiem zaufania, wątpliwością,
że on niewidomy może być wiarygodnym partnerem. Zrozumiał, że festiwal trzeba organizować i dla takiej idei: pokonywania barier mentalnych.
W tym roku organizacją III Ogólnopolskich Dni Artystycznych z

Gitarą, oprócz Mosińskiego Ośrodka Kultury zajęło się Mosińskie
Towarzystwo Gitarowe, które skupia prawdziwych pasjonatów
gitary. Charakter imprezy, zaproszeni goście, zachwycona publiczność, atmosfera prawdziwego święta muzyki – to wszystko
złożyło się na opinię, że koncert w Mosinie można porównać do
koncertów w Londynie czy Nowym Jorku. Imprezę wsparli: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie, Salony Muzyczne RIFF z
Warszawy, firmy: INTERTON z Gdyni, STORA ENSO z Mosiny, VARICO, DEVELL oraz Hotel i Restauracja MORENA z Mosiny.
Elżbieta Bylczyńska

Magiczne i nie do opisania
Nie zabrzmi to chyba jak truizm, gdy powiem, że 4 października
w Mosińskim Ośrodku Kultury wystąpił artysta mieszkający w
pobliżu, wizytujący sąsiednią gminę. Faktycznie, koncert ten z
początku wydawał się być po prostu jednym z wielu występów
w ramach Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą. Zza kulis
wyszedł bowiem, jak gdyby nigdy nic, jegomość prezentujący się
z gitarą jak rasowy muzyk rockowy i został przyjęty bardzo ciepło
przez licznie zgromadzoną publiczność. Fakt ten jednak nie stanowił o wyjątkowości tamtego wieczoru. Jak to zazwyczaj z koncertami bywa, chodziło po prostu o Muzykę. Przez duże „M”.
Ray Wilson, światowej sławy muzyk, nie potrzebował wiele czasu,
by pokazać, dlaczego jest gwiazdą tego kalibru. Piękne, choć nie
nadzwyczajnie skomplikowane, akordy grane przez niego wyda-

wały się być niesamowicie potężne i przemyślane. Jednak na
pierwszym planie zdecydowanie był wokal Wilsona – przenikający słuchaczy mnogością wyrażanych uczuć, budujący wszelakiego typu nastroje, pełen zaangażowania i emocji. Atmosfera zbudowana tymi środkami ekspresji była po prostu magiczna, nie do
opisania i uchwycenia. O klasie muzyka świadczy fakt, że atmosferę tę zbudował prostymi muzycznymi środkami, bez nadmiernego rozbudowania kompozycji czy wykorzystania rozmaitych
efektów dźwiękowych. Był tylko on, jego gitara oraz towarzyszący mu pianista Filip Wałcerz. Wzbogacał on swoją delikatną grą
emocjonalny pejzaż kreślony przez Wilsona. W kilku momentach
występ artysty urozmaicili też tancerze Małgorzata Mielech i
Adrian Rzetelski. Ich krótki występ, połączony z natchnioną grą
gwiazdy wieczoru, był swego rodzaju miniaturowym przedstawieniem teatralnym. Oprócz tego artysta opowiadał rozmaite
anegdoty wzbudzające śmiech publiczności, z którą miał bezpośredni i spontaniczny kontakt. Nic dziwnego, że ta oklaskiwała go
na stojąco, niezwykle owacyjnie, prosząc o kilka bisów.
Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Ray Wilson bardzo dobrze
czuje się na tego typu koncertach w małych salach, przy bezpośrednim kontakcie z widownią. Sam fakt przybycia do naszego miasta światowej sławy wydawał się być do niedawna
czymś niewyobrażalnym. Dzięki kontaktowi z publicznością i
świetnemu występowi wszelkie wątpliwości zostały rozwiane,
a muzyczna ciekawość zaspokojona. Nawet sam Ray Wilson był
postawą mosińskiej publiczności zaskoczony i zainspirowany.
Dobry to znak na przyszłość Dni z Gitarą.
Zdeklarowany meloman,
Wojtek Czeski
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Kogo, jak kogo, ale mnie nie mogło zabraknąć na III Ogólnopolskich Dniach
Artystycznych z Gitarą 2009, które miały
miejsce w Mosińskim Ośrodku Kultury w
dniach od 1 do 4 października. Warsztaty,
pokazy, koncerty, recitale i ja przeobrażająca się z gitary klasycznej, w basową i
elektryczną. Blask reflektorów oraz moje
dźwięczne struny muskane czule, a czasem szarpane przez drapieżne palce najlepszych polskich gitarzystów, a także
wybitnych muzyków ze Szkocji i Czech.
A wszystko to dzięki inicjatywie Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz Mosińskiego
Towarzystwa Gitarowego.
W czwartek, 1 października, tuż po godz.
19 burmistrz Mosiny, Zofia Springer, dokonała oficjalnego otwarcia kolejnej edycji
Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą. Tego dnia miały miejsce „Muzyczne
Konwersacje” z udziałem Bartosza Stachowiaka, Carlosa Ramireza, Piotra Mikołajczaka i Pawła Stachowiaka. Nasza
prezentacja była smaczną i kuszącą przystawką przed wielką ucztą muzyczną.
Następnego dnia, o tej samej porze zaprezentowałam swoje wdzięki jako gitara
klasyczna. Miałam zaszczyt wystąpić na
recitalu niezwykle wyciszonej i subtelnej
Anny Borkowskiej oraz spontanicznego i
błyskotliwego Carlosa Ramireza. Oczarowaliśmy zgromadzoną publiczność, grając
utwory takich kompozytorów jak: Antonio Lauro, Roland Dyens, Izaak Albeniz
oraz Esteban de Sanlucar. To jednak nie
wszystko! Na zakończenie wskoczyłam w
dłonie gościa specjalnego - Łukasza Kuropaczewskiego. Było widać po jego twarzy, że nie chciał przerywać swojej gry... A
ja grałam, grałam, grałam! Rozbrzmiewał
między innymi Giuliani Mauro czy Antonio
Jose. Nie zabrakło także polskich melodii

Zagrałam z Najlepszymi...

ludowych oraz romansu zadedykowanego żonie artysty przebywającej na sali.
Sobotni wieczór nazwałabym moją całkowitą metamorfozą. Najpierw wystąpiłam w romantycznym duecie z Petrą
Polackovą, Czeszką, która pozwoliła mi
na prezentację muzyczną nie tylko przy
pomocy klasycznych 6 strun, ale także 8.
Później na scenę wkroczył zespół Leszka
Cichońskiego wraz z gościnnym udziałem Marka Radulego. Przez struny przepływał rock, jazz i blues. Szalała perkusja i
klawisze. W uszach „So close, so far away”,
„Thanks Jimi” ku pamięci Jimiego Hendrixa, ale także utwory Tadeusza Nalepy
- „Dbaj o miłość” i „Oni zaraz przyjdą tu”.

4 października nadszedł czas na koncert
finałowy. Tym razem na scenie pojawiłam
się w objęciach Raya Wilsona – byłego
wokalisty światowej sławy zespołu „Genesis”. Na pianinie zagrał Filip Wałcerz, a animacje ruchowe zaprezentowali niezwykle
giętcy i zmysłowi tancerze -Małgorzata
Mielech oraz Adrian Rzetelski. Pozytywna energia zgromadzonej publiczności
sięgała zenitu, gdy artysta wykonywał
najbardziej znane kawałki zespołu takie
jak: „Another day in Paradise”, „In the air
tonight”, „Knockin on heavens door” czy
też „Another cup of coffee”. Ów koncert to
niekończące się owacje na stojąco, piski,
okrzyki i błagania o kolejny bis.
Jestem wdzięczna, iż zaproszono mnie
na III Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą, gdyż dzięki temu mogłam zagrać z
Najlepszymi... Liczę na to, iż w przyszłym
roku znów stanę w blasku reflektorów i
przy pomocy wybitnych artystów przeobrażę się w królową instrumentów.
W rolę gitary wczuła się
Zuzanna Bijaczewska
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kolekcjoner

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości postanowiliśmy przybliżyć naszym Czytelnikom wiedzę na temat najstarszego na
świecie orderu wojennego, jakim jest Order
Virtuti Militari. W Polsce ordery pojawiły się
stosunkowo późno, dopiero na początku
XVII wieku, podczas gdy w innych krajach
były już znacznie wcześniej. Główną przeszkodą wcześniejszego wprowadzenia orderu w Polsce była szlachta, która była niechętna nadawaniu orderów, widząc w tym
zachwianie zasady równości wśród braci
szlacheckiej. Pierwsze próby ustanowienia
orderu podjął Król Władysław IV w 1632
roku, lecz bez powodzenia. Dopiero w XVIII
wieku rozpoczęła się era polskich orderów,
w tym czasie zostają ustanowione trzy ordery: Order Orła Białego, Order Świętego
Stanisława, oraz Order Krzyża Wojskowego,
zwanego później Orderem Virtuti Militari.
Order ten został ustanowiony w 1792 roku
przez ostatniego króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Początki orderu przypadły na okres burzliwych i dramatycznych
wydarzeń w Polsce. Po uchwaleniu w 1971
roku Konstytucji 3 Maja, jej przeciwnicy,
przedstawiciele części magnaterii polskiej,
ogłosili w dniu 14 maja 1792 roku Konfederacje w Targowicy i wezwali na pomoc
wojsko rosyjskie. Rozpoczęła się wojna w
obronie Konstytucji, dowódcą Armii Koronnej został mianowany bratanek królewski,
książę Józef Poniatowski. Gdy wojska pol-

Order Wojenny Virtuti Militari
skie w dniu 18 czerwca 1792
odniosły pierwsze zwycięstwo
w bitwie pod Zieleńcami, król
otrzymawszy dokładny raport
z przebiegu bitwy napisał do
swego bratanka tak: „ Jeżeli
czas i okoliczności pozwolą
ustanowić formalny order wojskowy, teraz z największym
pośpiechem przesyłam Ci 20
medali złotych dla zacniejszych
oficerów, którzy odznaczyli się
w ostatniej bitwie i ponadto przesyłam Ci
40 medali srebrnych dla niższych oficerów i
żołnierzy, a których nazwiska mi nadeślesz”.
Król w piśmie tym polecił medale te „rozdać” według własnego uznania. Medale
były owalne, na awersie widniał monogram
królewski SAR (Stanisław August Rex) związany Koroną Królewską, a pod monogramem dwie skrzyżowane gałązki palmowe.
Na rewersie był umieszczony łaciński napis
Virtuti Militari (Cnocie Wojskowej), poniżej
takie same gałązki jak na awersie. Jak zatem
z tego wynika, pierwotnie order miał formę
medalu. Wkrótce jednak przybrał kształty
krzyża. Pierwszym Kawalerem tego rodzaju „nowego zaszczytu” został Książę Józef
Poniatowski. Dalszymi nagrodzonymi byli
generał Tadeusz Kościuszko, generał maj.
Michał Wielhorski i inni. Tymczasem wydarzenia w kraju stawały się coraz bardziej
wstrząsające. Po przegranej wojnie w 1792
roku, Konfederacja Targowicka, dekretem
podpisanym przez Stanisława Potockiego,
nadane przez Króla odznaczenia, patenty
i ordery nakazała zniszczyć. Odpowiedzią
na to były wielkie protesty, między innymi
też gorąco protestował sam książę Józef
Poniatowski, który nadal wręczał medale i
świadectwa za waleczność. Dalsze losy orderu bardzo się skomplikowały. Targowica
w dniu 29 sierpnia 1972 roku ogłosiła kolejny uniwersał zakazujący noszenia orderu
i to pod najsurowszymi karami, włącznie z
utratą rangi wojskowej. Częściowa zmiana
nastąpiła dopiero w listopadzie 1973 roku,
kiedy to Sejm Grodzieński uchylił uniwersał „targowicy” i prawomocną uchwałą
zatwierdził ponownie order. Niestety natychmiast przeciw temu zaprotestowała
Cesarzowa Rosji - Katarzyna II i na jej kategoryczne żądanie unieważniono order.
Wprowadzono surowe restrykcje w stosunku do opornych, którzy zgodnie z nakazem
nie oddawali orderów. Między innymi do
zwrotu swojego orderu został zobligowany
przez króla, książę Józef Poniatowski. Tak w
zasadzie można zakończyć burzliwe dzieje
orderu Virtuti w okresie I Rzeczypospolitej.

Jednak głęboko patriotyczny charakter orderu pozostał na zawsze w pamięci narodu.
U schyłku roku 1806 ponownie powróciła
sprawa orderu Virtuti, co było zasługą Księcia Józefa Poniatowskiego, który poczynił
starania o przywrócenie orderu i jego noszenie ze wszystkimi honorami. Wreszcie,
po licznych zabiegach dyplomatycznych i
długich staraniach o przywrócenie orderu
osiągnięto sukces. 26 grudnia 1807 roku
ukazał się dekret króla Saksonii Fryderyka
Augusta, na mocy którego ustalono nową
urzędową nazwę odznaczenia – Order
Wojskowy Księstwa Warszawskiego. Order
miał być podzielony na pięć klas. Ustalono,
na jakich zasadach ma być przyznawany.
Dekret ustalał też, że odznaczeni będą w
zależności od klasy orderu otrzymywać
roczną płacę, i to dożywotnio. Dla ciekawości warto wiedzieć, że w okresie Księstwa

Warszawskiego nadano łącznie 2569 orderów Virtuti Militari i tak I klasa – Krzyż Wielki
–wręczono 2 sztuki, II klasa – krzyż Komandorski – 10 sztuk, III klasa – Krzyż Kawalerski – 504 sztuki, IV klasa – Krzyż Złoty – 923
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wówczas 23 lata. Po zakończeniu wojen napoleońskich zamieszkała pod Wieluniem,
gdzie zmarła w 1853 roku, zaś postać jej i
bohaterski czyn uwieńczony został w znanej powieści historycznej Wacława Gąsiorowskiego pt: „ Huragan”, a w Wieluniu do
dziś jest ulica nazwana jej imieniem.
Dalsze dzieje orderu to już czasy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918
roku, i tak Sejm Rzeczypospolitej Polski
ustawą z dnia 1 sierpnia 1919 roku wskrzesił ponownie Order Virtuti, nadając mu
nazwę Orderu Wojskowego. Zgodnie z tą
samą ustawą przywrócone zostało dawne
znaczenie orderu, a co za tym idzie prawa i
przywileje. Postanowiono między innymi,
że każdy Kawaler orderu będzie otrzymywał dożywotnio roczną pensję orderową
w określonej sumie. W roku 1924 kwota ta
wynosiła 300 zł, przyznano także inne przywileje, jak: opieka lekarska, pierwszeństwo
przy zakupie ziemi i przy obejmowaniu posad rządowych, uzyskania dla dzieci miejsca w szkołach i wiele innych. W roku 1933
zmieniona została dotychczasowa nazwa
Orderu Wojskowego na Order Wojenny.
Zmieniono też dzień święta orderu z dnia 3
maja, na dzień 11 listopada. Wprowadzono
także pewne zmiany w sposobie przyznawania poszczególnych klas orderu.

sztuki, V klasa – Krzyż Srebrny – 1130 sztuk.
Pierwszą i jedyną kobietą odznaczoną w
Księstwie Warszawskim Srebrnym Krzyżem
była Joanna Żuber, sierżant piechoty. Została ona wyróżniona za udział w nocnym
szturmie na mury twierdzy Zamość w 1809
roku. W ten sposób została pierwszym Kawalerem Virtuti Militari w spódnicy. Miała

Najwaleczniejsi z walecznych
Wybuch II wojny światowej w 1939 roku, to
odrębny rozdział w dziejach orderu. Order
ten nadawany w latach wojny był wszędzie
tam, gdzie walczyli polscy żołnierze, na
wschodzie i zachodzie, zdarzało się, że również na polu bitwy. Tak było na przykład
19 września 1939 roku, kiedy to generał
Juliusz Rommel własnym orderem udekorował bohaterskiego obrońcę sztandaru
– kaprala Bronisława Czecha. Przyznawane
i nadawane w owym czasie ordery i związane z nimi przywileje oparte były w głównej
mierze na przepisach statutowych sprzed
1939 roku. Taka forma nagradzania orderem Virtuti była stosowana w Siłach Zbrojnych na Zachodzie, jak również w Związku
Radzieckim. Najważniejsze jest to, że chodź
były olbrzymie podziały polityczne, to prestiż orderu Virtuti pozostał ten sam, bowiem Kawalerowie orderu bez względu na
czas i epokę byli zawsze „ najwaleczniejsi z

walecznych” i tak będzie zawsze, i tak niech
pozostanie. W ten sposób w zasadzie kończy się nasza historia dziejów Wojennego
Orderu.
Chociaż jest jeszcze coś, co zostało dopisane obecnie, w naszych czasach. Mianowicie
w roku 2006 nasi dzielni wojacy walczący w
Iraku, zwrócili się do prezydenta RP, by ten
za ich waleczność odznaczył ich właśnie
Orderem Virtuti Militari. Jak widać zabrakło wiedzy, gdyż niektórzy zapomnieli, za
co nagradzano tak zaszczytnym wyróżnieniem. W porę jednak zareagowała opinia
publiczna, zaprotestowali kombatanci,
weterani, środowisko twórcze, pisarze, historycy, jak również Kapituła orderu. Przypominając, że to 200-tu letnie zaszczytne
odznaczenie bywało nadawane za czyny
bohaterskie w walce w obronie Ojczyzny a
poza tym „nigdy”, jak napisał znany pisarz,
historyk, badacz dziejów orderu Krzysztof
Filipow, Order Virtuti Militari nie był nadawany żołnierzom armii najemnej walczącej
za pieniądze. Jak wiemy protesty odniosły
sukces, a przy okazji narodził się nowy order, Krzyża Wojskowego, który jest nagrodą
za walkę przeciw aktom terroryzmu tak w
kraju jak i za granicą. Na zakończenie jeszcze wiadomość prasowa z 26 marca 2006
roku, pochodząca z katalogu skradzionych
i zaginionych dóbr kultury. Gwiazda do
wielkiej wstęgi Orderu Virtuti Militari oraz
wysadzany brylantami Wielki Krzyż Orderu
Legii Honorowej należącej do Księcia Józefa Poniatowskiego zniknęły z gabloty w
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Odznaczenia te traktowano jako relikwie
narodowe, zostały wypożyczone przez
Muzeum Czartoryskich w Krakowie na wystawę: „Napoleon i Polacy”. Tą mało optymistyczną wiadomością pozostaje zakończyć
podane w olbrzymim skrócie dzieje tak
cennego orderu, jakim dla nas Polaków jest
Order Wojenny Virtuti Militari, i jeszcze pozostaje mieć nadzieję, że tak drogie pamiątki wrócą do Krakowa. Na koniec zostało już
tylko bardzo serdecznie podziękować Panu
Romanowi Sadeckiemu za podzielenie się
bogatą wiedzą z dziejów orderu oraz za
udostępnienie tak cennych pamiątek.
Henryk Pruchniewski
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Niecodzienne znalezisko w Puszczykowie
Niecodziennego odkrycia dokonali dzielnicowi w Puszczykowie. Na jednej z posesji znaleziono kilka egzemplarzy broni oraz kilkaset sztuk ostrej amunicji. Zatrzymano 63-letniego właściciela domu oraz jego przyjaciela.
Syn 63-latka starał się o pozwolenie na
broń myśliwską. 1 października policjanci
mieli przeprowadzić wywiad środowiskowy. Ojciec ubiegającego się poinformował
policjantów o nieobecności syna. Dzielnicowi chcieli już zawracać, gdy jeden z nich
dostrzegł w oknie piwnicy mężczyznę
czyszczącego pistolet. Policjanci weszli na
podwórko. W tym czasie mężczyzna wybiegł z piwnicy i pod drzewem przykrył

pistolet liśćmi. Policjanci odnaleźli broń, w
sumie znaleźli jeszcze cztery sztuki broni
długiej, w tym dwa sztucery. W arsenale
znajdowało się także 600 sztuk ostrej amunicji i części broni, m.in. celownik optyczny
i lufy. Mężczyzną z piwnicy okazał się 63letni kolega właściciela domu. Zatrzymani
to Mieczysław P. oraz Bogdan Sz. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Bogdan Sz.
to ten sam mężczyzna, którego niedawno

za nielegalne posiadanie broni zatrzymali
policjanci z Centralnego Biura Śledczego.
W styczniu mężczyzna, został zatrzymany
przez funkcjonariuszy CBŚ pod zarzutem
udziału w handlu bronią. Rozpracowywano wtedy handlarzy broni z Poznania.
Właściciel domu był natomiast w przeszłości rusznikarzem.
Sprawą zajęła się prokuratura.
Anna Januszkiewicz

Rower i pies

„W grodzie Mieszka”

Koniec sezonu

Czy wiecie, co to bikejoring? To niezwykle widowiskowa dyscyplina sportowa,
do której są potrzebne trzy elementy
– człowiek, rower i... pies. Trasy takiego
biegu to zazwyczaj od 4 do 10 kilometrów, w czasie których można rozwinąć
prędkość nawet do 60 km/h w czasie
zjazdu – dlatego zaliczany jest do grupy
sportów ekstremalnych. Dlaczego o tym
piszemy? Zawodnik puszczykowskiego
klubu Taris (należącego do Polskiego
Związku Sportu Psich Zaprzęgów) ma 17
lat, a już ścigał się z seniorami w klasie bikejoring men na Mistrzostwach Europy w
węgierskim Sopron w dniach 10 – 11 października. Kajetan Jasiczak zdobył srebrny medal, pokonując doświadczonych
zawodników z całej Europy. Serdecznie
gratulujemy! mk

Marta Baranowska, uczennica II klasy
Gimnazjum w Pecnej za swoją pracę
„W grodzie Mieszka” (na zdjęciu) została
wyróżniona I nagrodą w konkursie plastycznym „Widokówka z Muzeum”, zorganizowanym przez Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy. Konkurs zorganizowano z okazji 40 rocznicy Muzeum. (red.)

Wędkarz z krwi i kości nie potrzebuje atlasu ryb, specjalistycznego osprzętowania,
słonecznej pogody ani brzegu przystosowanego do połowu. Wystarczy dobra
wędka i woda, a reszta jest tylko kwestią
wygody. Bo najważniejsza jest pasja.
W niedzielę, 11 października odbyły się
zawody wieńczące tegoroczny sezon wędkarski. Wzięło w nich udział 20 zawodników
z Koła Polskiego Związku Wędkarzy Wiórek
w dwóch grupach – seniorów i juniorów.
Po bardzo udanych połowach wędkarze otrzymali poczęstunek w miejscowej
świetlicy, a ci, którym się poszczęściło – puchary. Największą rybę w czasie zawodów
złowił Adam Stefański. W kategorii seniorów najwięcej ryb złowił Dariusz Tomczak z
Czapur, w grupie juniorów pierwsze miejsce zajął Bartosz Rutkowski z Wiórka. mk

Plac zabaw pod lasem
W październiku, przy ul. Nałkowskiej otwarto nowy plac zabaw dla dzieci, który
wybudowano z inicjatywy Zarządu Osiedla nr 4, przy poparciu burmistrza gminy.
Pięknie położony teren pod lasem zrekultywowały społecznie trzy firmy: Kurowski
z Sowinek, Tom – Eko Dłużewski z Mosiny
i „Spec” z Kórnika. Z okazji otwarcia były
atrakcje i konkursy, imprezę na słodko i nie
tylko na słodko sponsorowały firmy: Rembowski i Art – Mik. Straż Pożarna urządziła
dzieciom pokazy, a firma „Kruk” zapewniła
przejażdżki quadem. Nagrody ufundowa-

ło prywatne przedszkole - Krystyny Smektały oraz sklep papierniczy przy ul. Topolowej. Bardzo atrakcyjne nagrody na loterię
ufundowały firmy: Neonet – Tomasz Potocki, Centrum Remontowo – Budowlane
- Jarosław Maćkiewicz i Galanteria metalowa panów Lipiaków. Przetarcie pni drzew
wykonał Tartak panów Jackowiaków.
Cały plac, po przecięciu przez dzieci
wstęgi poświęcił ks. proboszcz Edward
Majka, wręczając uroczyście, po wspólnej
modlitwie, przewodniczącemu osiedla,
Jackowi Rogalce różaniec, z poleceniem

Wykonaj badania

dania bezpłatnie i anonimowo do końca listopada 2009 roku. W ramach akcji dostępnych jest 2500 badań testowych na obecność wirusa HIV.
W Poznaniu badania przeprowadzają:
1. Punkt Pobrań Synevo, ul. Zgody 28, pon. - pt.: 8.00 – 16.00, sobota: 8.00 – 12.00;
2. Przychodnia INTERMED, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149, pon. - pt.: 7.30 – 10.00;
3. Laboratorium Analiz Medycznych ul. Graniczna 15, pon. - pt.: 8.00 – 15.00.
W Swarzędzu w Przychodnia DIAGTER, ul. Poznańska 15, pon. - pt.: 8.00 – 14.30.
Cyryla Staszewska, rzecznik PSSE, tel. 0602 826 680

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje o możliwości wykonania badań testowych krwi na
obecność wirusa HIV. Związane jest to z
realizacją społecznej kampanii „Wróć bez
HIV”, podczas której można wykonać ba-

codziennego odmawiania modlitwy za
bezpieczeństwo dzieci. Jest to pierwszy
ogródek samorządowy, który wyposażyła firma Pian- Sport z Lubonia. Wszystkim
osobom dobrego serca Zarząd Osiedla
serdecznie dziękuje. (red.)
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REKLAMA

Rodzinny

rajd

Samochodowy turystyczny rajd rodzinny, który odbył się 25 października br.
drogami gminy Mosina zorganizował Automobilklub Wielkopolski Delegatura w
Mosinie oraz Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosinska. Uczestnicy
rajdu zatrzymywali się przy grobach ofiar
II wojny światowej, w lasach Żabinka i Sowinek, gdzie zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów. Wszyscy wsparli również
renowację Mogiły Rozstrzelanych w Mosinie. W rajdzie uczestniczyło 25 załóg z
całej Polski, bo była to zarazem IV Finałowa Runda Mosińskich Mistrzostw Motorowych. Puchary zwycięzcom wręczyła
burmistrz Zofia Springer, prezes - Michał
Michalak, oraz Jolanta Szymczak- prezes
Stowarzyszenia. Zakończenie rajdu miało
miejsce w Nowinkach, w OSP, dzięki życzliwości strażaków i sołtysa. Uczestnicy
składają podziękowania, wszystkim, którzy wsparli ten rajd. J.S.

Centrum Meblowe
Kórnik ul.Średzka 17a
zaprasza do zakupu mebli na dużej
powierzchni ekspozycyjnej - 1300m2

Jesteśmy
producentem:
Zapraszamy
• mebli kuchennych
• mebli biurowych
pon-piąt 9.00 - 18,00
• szaf przesuwnych kontakt: 061 898 06 35 sobota 9.00 -13.00

KOSY
PILARKI
KOSIARKI
ul. Wawrzyniaka 5
MOSINA
TEL. 061 813 71 58

www.serwis-ogrod.poznan.pl

'OÏCINIEC
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0USZCZYKOWO

.IWKAÝ3TARAÝ
TELÝ ÝÝÝ
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Oferujemy:
* pizzę w lokalu i z dowozem do klienta
* sala na szkolenia (do 30 osób)
* wyroby garmażeryjne
* obiady ,zupy regeneracyjne dla firm
Organizujemy:
* imprezy okolicznościowe
* wesela
* komunie
* stypy
* grillowanie
Zapraszamy 7 dni w tygodniu od 12.00 do 22.00
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Turniej rzeźbiarski
27 października w Mosińskim Ośrodku
Kultury miał miejsce IV Powiatowy Turniej
Rzeźbiarski, w którym wzięło udział ponad
60 uczniów z Powiatu Poznańskiego.
Zwycięzcy
Kategoria: Szkoły Podstawowe - I miejsce: Magdalena Sabisz, II miejsce: Oliwia
Adamczyk, III miejsce: Barbara Ufnalska,
wyróżnienie: Olga Lewandowska
Kategoria: Gimnazja - I miejsce: Joanna
Tomaszewska, II miejsce: Mikołaj Jabłoński, III miejsce: Maciej Orlicki, specjalne
wyróżnienie: Paulina Karnabal
Kategoria: Szkoły Ponadgimnazjalne I miejsce: Leszek Baran, II miejsce: Aneta
Przybylska, III miejsce: Jakub Filipiak, wyróżnienie: Natalia Berthman
Grand Prix : Jadwiga Pasiak
Skład Jury: Przewodniczący: Roman Czeski
Członkowie: Urszula Szymańska, Joanna Janecka-Rembowska, Wojciech Tężycki (red.)

Piękna sztuka z Rogalinka
Już po raz dziewiąty Pracownia Plastyczna w Rogalinku, działająca pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dębów
Rogalińskich, zaprezentowała swoje
zdolności przed całą społecznością Mosiny. Pod kierownictwem artystycznym Lucyny Smok swoje talenty i pasje rozwijają
dzieci, młodzież, dorośli, ale najbardziej
osoby starsze. Początkowo odkrywają
swoje możliwości w czasie odtwarzania
znanych dzieł (stąd na wystawie pojawiła się jak żywa „Dama z łasiczką”), później
rozpoczynają realizację własnych wizji.
Do zaprezentowania wybrano 140 prac
32 autorów. Nic więc dziwnego, że sala
MOKu ledwo pomieściła taką ilość obrazów. Piątkowy wieczór, 24 października, był szczególny nie tylko dla autorów
– także dla licznie zebranych rodzin, które

zawsze najbardziej przeżywają takie wystawy. W końcu to one poddają obrazy
pierwszej szczerej ocenie... Burmistrz
gminy Mosina podsumowała:
- W życiu tak już jest – na początku każdego działania musi być człowiek, dlatego jestem pełna podziwu od lat dla pani
Lucyny Smok. Dzięki jej samozaparciu i
talentowi, którym potrafi się dzielić, powstają dzieła skupiające się głównie na
pięknie Ziemi Mosińskiej.
To prawda. Bo coś w tej wystawie było
wyjątkowego, skoro mimo niepogody
zgromadziła takie tłumy... mk

Rozpoznawalne na całym świecie
Szkoła Podstawowa w Daszewicach
oraz Gimnazjum im. Orła Białego
w Daszewicach, w trosce o podniesienie
jakości pracy oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku szkół w środowisku
od maja 2009 roku rozpoczęły wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością opartego na międzynarodowej normie ISO
9001:2008. Jest to standard akceptowany
i rozpoznawany na całym świecie.
Początki wdrażania systemu nie były łatwe. Specyficzny język normy czasami
utrudniał zrozumienie celowości zadania,
a nauczyciele mieli wiele wątpliwości czy
starania o uzyskanie certyfikatu ISO przyniosą korzyści naszym szkołom. Kolejne
szkolenia oraz pomoc i wsparcie doradcy merytorycznego Pana dr. W.Prussaka
okazały się bezcenne. Zrozumieliśmy, iż
głównym powodem starań o otrzymanie
„europejskiej legitymacji jakości”jest podniesienie jakości pracy szkoły we wszystkich jej obszarach, poprawa organizacji
Sześćdziesiąt cztery osoby głosowały
w wyborach na największym osiedlu
w Mosinie. Przewodniczącym Zarządu
Osiedla większością głosów został ponownie wybrany Jacek Rogalka. W skład
Zarządu weszli: Grzegorz Lewandowski, Wanda Sikorska, Maria Limańska,
Marzena Giera, Wojciech Gabrielski i
Henryk Rożek.
Po wyborach przewodniczący Jacek
Rogalka wyraził obawę, że mieszkańcy,
podobnie jak w poprzedniej kadencji
za mało będą angażować się w sprawy

i zarządzania szkołą, a także zwiększenie
zadowolenia uczniów i ich rodziców a
przez to podniesienie prestiżu i konkurencyjności placówek.
W pierwszych dniach września 2009
roku
jednostka certyfikacyjna TÜV
SÜD Polska Sp. z o.o. przeprowadziła audity certyfikujące systemy w obu
szkołach. Auditor wiodący udzielił rekomendacji do wydania certyfikatu
stwierdzającego, iż w Szkole Podstawowej
w Daszewicach oraz Gimnazjum im. Orła
Białego w Daszewicach został wdrożony
System Zarządzania Jakością zgodny z
normą ISO 9001:2008.
Certyfikaty zostały wręczone na uroczystym spotkaniu, które miało miejsce
30 września 2009 roku w auli ZSH w Poznaniu. W uroczystości wzięli udział : Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta
Walkowiak, przedstawiciele samorządów
gminnych certyfikowanych szkół oraz pani
Małgorzata Kasprzyk kierownik referatu

oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie , dyrektorzy, pełnomocnicy SZJ i nauczyciele
20 certyfikowanych placówek oświatowych z województwa wielkopolskiego.
Otrzymanie certyfikatu uwieńczyło pewien etap prac związanych z przygotowaniem dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością. Jednocześnie mamy
świadomość, że jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie wysokiego poziomu
świadczonych przez nas usług oraz ciągłe
ich doskonalenie.
Gimnazjum Orła Białego i Szkoła Podstawowa w Daszewicach

Wybory na Osiedlu nr 4 „Za Barwą”
osiedla, co nie daje wsparcia Zarządowi w działaniach. Udział mieszkańców
w rządzeniu powinien polegać nie tylko
na zgłaszaniu uwag dotyczących mankamentów codziennego życia, przekładanych potem na wnioski do załatwienia
składane w Urzędzie, ponieważ jest wiele
spraw, przy których praca w większym
gronie uczyniłaby dużo dobrego. Dlatego przypomina, że Biuro Zarządu Osiedla

mieści się przy ul. Topolowej 1 (I piętro,
nad sklepem „AS”), tel. 61 8132 964,
kom. 602 696 454. (red.)

Zguba do odebrania
Na ławce – osiedle przy ul. Sowinieckiej
- znaleziono tornister szkolny. Zgubę
można odebrać w administracji osiedla,
przy ul. Topolowej 1 – I piętro.
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godziny otwarcia;
pn-pt: 10.00 - 18.00
sob. 9.00 - 13.00
ul. Sikorskiego 86C
63-100 Śrem, Psarskie

projektowanie łazienek

tel. 061 28 41 420, fax 061 28 41 588, e-mail;cermaxsrem@o2.pl

sport
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Pierwsze zawody – cykliści z Wiórka
W sobotę17 października 2009r. nad
Wartą w Mosinie zaroiło się od kolarzy.
Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne
„WIESTIN” zorganizowało I Amatorskie
Otwarte Mistrzostwa Wiórka w Kolarstwie Górskim– MINI MTB.
Cykliści rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych, a trasy wytyczono w
lasach leśnictwa Sasinowo. Dodatkowym
utrudnieniem była aura, która tego dnia
najwyraźniej nie sprzyjała kolarzom. Mimo
tego wszyscy (szczególne brawa należą się
najmłodszym) okazali dużo hartu ducha
przyczyniając się do wspaniałej sportowej
atmosfery panującej na trasach.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii
otrzymali statuetki, medale, dyplomy i
nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca, a wyróżnieni – pamiątkowe puchary. Wszystkie dzieci otrzymały również
atrakcyjne upominki i słodycze.
Dzięki sponsorom na zawodników czekały namioty, pod którymi mogli uraczyć
się napojami czy zregenerować siły grochówką z wkładką
Komandorem zawodów był Krzysztof
Borne oraz Prezes WIESTINU Monika
Błaszczyk. Zwycięzców dekorowali także
zaproszeni goście, wśród których zna-

leźli się: Burmistrz Mosiny Zofia Springer, sołtys wsi Wiórek Marian Osuch,
sołtys wsi Czapury Waldemar Waligórski,
Jacek Wichłacz prezes Wlkp. Zaplecza
Rehabilitacyjnego Spółdz. Inwalidzkiej
„WIELSPIN”, prezes Wielkopolskiego Klubu Wysokogórskiego, uczestnik wielu
wypraw w Alpy i góry Kaukazu, organi-

zator i uczestnik Wielkopolskiej Ligi MASTERS MTB oraz maratonów kolarskich
w Polsce.
I Amatorskie Otwarte Mistrzostwa Wiórka w Kolarstwie Górskim– MINI MTB były
pierwszymi zawodami tego typu zorganizowanymi przez młode Stowarzyszenie
„WIESTIN”. (red.)

Zawody strzeleckie
W dniu 10 października w Tulcach, gmina Kleszczewo odbyły się II Powiatowe Zawody
Strzeleckie strażaków powiatu poznańskiego. W turnieju udział wzięło 6 drużyn oraz w
konkurencji indywidualnej 23 osoby. Gminę Mosina reprezentowali: Leszek Tworowski - OSP Żabinko zdobywając III miejsce, Mateusz Zawiślak - OSP Żabinko, zajmując
13 miejsce oraz Przemysław Gawron - OSP Nowinki ,zajmując 22 miejsce. Drużynowo:
OSP Gm. Mosina zajęła V miejsce.
Darek Piechocki
***
może już za późno na cokolwiek
więc odejmij rękę od rany
spóźnieni przechodnie dążą do domów
jeszcze nie wszystko stracone
rzeka objęła nasze dziedzictwo
ziemia kamienieje nam w rękach
odrzućmy nasze winy za siebie
niech zabrzmi nuta bezpiecznie
odejdźmy na bok z przywidzeniami
co nasze zawsze jest daniną ludu
zabiorą nas marzenia w arki przymierza
gdzie obłaskawi nas godzina cudu
przemienione słowa w czyn zwycięski
niedokończone głosy spóźnionych
gdy na talerzu świata spoczną myśli
kęs chleba z pól łzami zroszonych

Witek Różański

Pamiętamy...

Czerpiąc z bogatej spuścizny po Witku Różańskim zatrzymałam się dłużej przy
tym wierszu. Oby wszyscy w strachu, bólu i cierpieniu potrafili powiedzieć sobie:
„jeszcze nie wszystko stracone”; „niech zabrzmi nuta bezpiecznie”; „obłaskawi
nas godzina cudu”.
Krystyna Przynoga
Mosińska Biblioteka Publiczna

29

MAGMED
USŁUGI
PIELĘGNIARSKIE

Maria

Magdalena

Lipczak

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

• spirometria
• EKG

• laboratorium
• szczepienia

e-mail: magmed@onet.eu

www.magmed.republika.pl
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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.

Oxybrazja jest szczególnie zalecana do:
• 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)
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Kuba (prawie) jak z obrazka

Kosmici są wśród nas
RECENZJA - film

RECENZJA - książka

Haruki Murakami
„Przygoda z owcą”

Dystrykt 9 [ang. District 9]
Rok produkcji: 2009

Krzysztof Kolumb, gdy przypłynął
do brzegów Kuby, nazwał ją „najpiękniejszą ziemią, jaką widziały
ludzkie oczy”. Beata Pawlikowska
w książce „Blondynka na Kubie”
potwierdza tę opinię wszystkimi
możliwymi sposobami. W końcu
jest nie tylko podróżniczką, ale
przede wszystkim pasjonatką,
która zaraża miłością do poznawania świata.
Wyruszyła na Kubę, by poznać prawdę Ernesta Che Guevary. Kim był naprawdę? Zwykłym buntownikiem i
awanturnikiem czy człowiekiem czynu? Che, znany prawie wszystkim z koszulek, rysunków na murach i plakatów w książkach Pawlikowskiej nie jest jedynie ikoną czy
symbolem rewolucji – jest żywym człowiekiem, w którego żyłach tętni krew. Nie był jedynie żołnierzem, lekarzem
i rewolucjonistą – poszukiwał sprawiedliwości na świecie
i na własnej skórze przekonywał się o prawach, jakie rządzą społeczeństwami.
Powieść przeplata równolegle dwie historie – niesamowite życie Che, poszukującego odpowiedzi na wiele postawionych wcześniej pytań oraz obrazków z życia
dzisiejszej, socjalistycznej Kuby. Wraz z podróżniczką odkrywamy prawdziwy smak i zabarwienie tropikalnej wyspy i podglądamy życie porewolucyjnego społeczeństwa.
Zatapiamy się w opisach zachwycającej przyrody, malowniczych obrazów miast i miasteczek. Kiedy czytamy
niezwykle realistyczne opisy tłoku w autobusach, przestajemy na chwilę narzekać na poznańską komunikację
miejską w godzinach szczytu. Dowiadujemy się, o co chodzi z nazwą Cuba Libre, i że na drodze nie mamy co liczyć
na łaskę innych użytkowników dróg. Kto jest większy, ten
wygrywa – jeśli jesteś małym człowiekiem na przejściu
dla pieszych, to uciekaj, jeśli życie ci miłe.
Beata Pawlikowska wprowadza nas w nieznany turystom
świat kubańskiego życia, pachnącego ryżem z fasolą. Codzienne realia z oddechem służb bezpieczeństwa na karku i życiem, które zaczyna się dopiero z chwilą zamknięcia
drzwi od domu. To dopiero tam można głośno skomentować przemówienie Castro czy ponarzekać na coś związanego z państwem czy życiem codziennym.
Książka ta może zaskoczyć szczególnie młodych, którzy nie
pamiętają polskich realiów ustroju socjalistycznego. To jedynie przepisanie tych samych uczuć, potrzeb i pragnień w
inne, bardziej tropikalne i sielskie widoki.
Magda Krenc

Dawno nie było w kinie solidnego
filmu science fiction o obcych cywilizacjach. Co więcej, dawno nie
było żadnego filmu o małych zielonych ludzikach z kosmosu. I wreszcie mamy niespodziankę - Dystrykt
9 – oryginalny film, który na stałe
może wejść do kanonu gatunku.
Wśród przybyszów z innych planet
mieliśmy już przyjacielskiego ET,
krwiożerczego Obcego, kosmitów
podszywających się pod ludzi, ale
nigdy wcześniej nie wydawali się
oni tak zagubieni i zastraszeni jak w tym filmie. Można powiedzieć, że te pozaziemskie istoty są o wiele sympatyczniejsze niż ludzie, którzy w tym obrazie pokazani są jako
najeźdźcy i okrutni oprawcy.
Punktem wyjścia do przedstawionych wydarzeń jest pojawienie się w 1990 roku nad Johannesburgiem ogromnego
statku kosmicznego. Na jego pokładzie znajdowali się przedstawiciele nieznanego gatunku. Wszystkich przybyszów przeniesiono do odciętego od cywilizacji obszaru o nazwie Dystrykt 9. Obszar ten przez 28 lat przemienia się w istne getto i
staje się utrapieniem mieszkających w okolicy ludzi. Zostaje
podjęta decyzja o przeniesieniu obcych w bardziej odległe
miejsce. Podczas eksmisji przybyszów z kosmosu wychodzą
tajemnice skrywane za granicami dystryktu…
Film zaczyna się jak reportaż telewizyjny z udziałem ludzi z
ulicy. Wypowiedzi zwykłych mieszkańców przybliżają nam
sytuację w tym regionie i niechęć jaką ludzie darzą obcych.
Śledząc przebieg tego przesiedlenia, z coraz większym niepokojem obserwujemy napięcie, jakie narasta pomiędzy
kosmitami a ludźmi aż do tragicznych wydarzeń.
Przyznaję, że zostałem zaskoczony konwencją tego filmu.
Spodziewałem się zawrotnego tempa, wizualnych fajerwerków oraz kompletnego braku szacunku dla fabuły. Historia
opowiedziana przez twórców okazała się jednak bardziej zagmatwana niż w większości tego typu produkcji, gdzie liczy
się przede wszystkim ilość wybuchów i martwych ciał.
Nie ma się co skupiać na grze aktorskiej, bo nie uświadczymy tutaj żadnych znakomitych kreacji. Najważniejsze jest
widowisko, a największą zaletą tej produkcji są efekty specjalne. Choć budżet filmu zamknął się w skromnych 30 milionach dolarów, to efekty wyczarowane przez jego twórców
są pierwszej klasy. Najważniejsze jest jednak ich subtelne
wykorzystanie. Przez cały film są tylko tłem dla opowiadanej
historii i nie stają się celem samym w sobie, a są środkiem
do osiągnięcia celu. Nie są nachalne i nie bombardują widza
na każdym kroku, dzięki czemu można skupić się na historii
głównego bohatera.
Jeśli film o kosmitach sprawia, że widzowie doszukują się
w nim analogii do historycznych wydarzeń oraz do obecnej sytuacji na świecie, a tak jest w przypadku tego obrazu, to fakt ten może działać tylko na korzyść tego filmu.
Tomasz Zgrzeba
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Kuropatwy w ogórkach

Himalaista

„Kiedy kąpały się w piasku – aż się kurzyło, wypuściliśmy je w ziemniaki
i kukurydzę, wybrały ogórki”.

Pewnie niewielu z nas wie, że od 2007 roku w
naszym regionie wypuszczono na wolność
3666 kuropatw w ramach akcji odbudowywania populacji tych ginących ptaków.
- Program „Kuropatwa” na pewno by się
nie udał, gdyby nie ludzie z kół łowieckich, którzy pilnowali, żeby ptaki powoli
przygotowywały się do przejścia na naturalną karmę, i których zadaniem była
też redukcja drapieżników, mówił Jerzy
Falbierski (koło łowieckie „Żbik”) na spotkaniu poprzedzającym w październiku
wypuszczenie kuropatw.
R

Koordynatorem akcji jest Nadleśnictwo
Konstantynowo (i inż. Krystyna Dolata),
gdzie przed wypuszczeniem kolejnego
tysiąca młodych ptaków spotkali się myśliwi z kół łowieckich: „Żbik” – Mosina, „Lis”
– Stęszew i „Sokół” , „Łoś” , „Drop”, „Ratusz” z
Poznania. Ciekawa dyskusja dotyczyła hodowli ptaków (myśliwi barwnie ją opisywali
– stąd tytuł artykułu), roli drapieżników lotnych i zakazu ich odstrzeliwania oraz wysokich kosztów akcji, która w samym tylko
roku 2009 kosztowała 28 tys. zł. (red.)

Himalaista w Puszczykowie? Jeśli tak, to
tylko za sprawą Biblioteki Miejskiej! W
dniu 13 października młodzież gimnazjalna miała okazję spotkać się z Krzysztofem
Wielickiem, himalaistą. Polski wspinacz i
taternik opowiedział młodzieży o swoich
licznych wyprawach, problemach z tym
związanymi, doświadczeniem z „wbieganiem” na szczyty całego świata i samotnych przygodach. Jak widzimy, Centrum
Animacji Kultury dba o to, by ciekawie
organizować czas mieszkańcom Puszczykowa. Oby tak dalej! mk

Zabawa
Andrzejkowa
Szczep środowiskowy „Wilki” serdecznie
zaprasza na Zabawę Andrzejkową 28
listopada 2009 r. w Świetlicy w Radzewicach. Start, godz. 19.00. Bilety w cenie
110 zł (z konsumpcją) od pary można
nabywać u: Estery Wekwert tel. 505 362
504, Anity Walachowskiej tel. 517 685
027, Karoliny Kołutkiewicz, tel. 505 530
246. Zgłoszenia do 15 listopada 2009 r.
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Usługi podnośnikiem koszowym
Pielęgnacja i wycinanie drzew. Zadzwoń, a my zrobimy resztę.
tel. 602 757 043

A

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
DZWOŃ!!!
660 031 893
668 743 338
061 898 10 59

SKLEP
MEDYCZNY
Wypożyczalnia rahabilitacyjna
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 6
tel. 061 898 42 30, 0 501 701 417, 0 512 150 526

UMOWA Z

• materace przeciwodleżynowe
• laski, kule
• ortezy, tutory, pasy
• pieluchomajtki, podkłady
• inne

www.euromedbis.pl

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

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

Firma ECO FOOD

zatrudni
mechanika
do bieżącej konserwacji maszyn
i urządzeń przemysłowych
Kontakt: Krosno, ul.Pogodna 4

tel. 061 842 75 29
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Sklep

Zatrudnię florystkę
lub osobę do przyuczenia
na to stanowisko

instalacyjno-metalowy
Nowy czterogwiazdkowy HOTEL w Puszczykowie Starym
w związku z dynamicznym rozwojem
poszukuje kandydatów na stanowiska:

Wymagania
- zmysł i wizja artystyczna
- ponadprzeciętne zdolności manualne
- komunikatywność i kreatywność
- wysoka kultura osobista
- entuzjazm i pasja do pracy
- dyspozycyjność

• KELNER / BARMAN
[z doświadczeniem i dobrą znajomością
języka angielskiego i/lub niemieckiego]
• RECEPCJONISTA
[wymagana bardzo dobra znajomość
języka angielskiego i/lub niemieckiego]

Kontakt: 601 883 151
Oferujemy pracę z doświadczonym
zespołem, możliwośc rozwoju
i nauczenia się nowego zawodu.

CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesłać
na adres: cv@hotelarnia.pl

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

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
Zapraszamy do nowo otwartej
Restauracji i Hotelu

Dworek
Biesiadny
w Radzewicach ok 4 km od Rogalina.
Profesjonalne czyszczenie
dywanów, wykładzin,
tapicerki meblowej
i samochodow u Klienta

Dojazd bezpłatny

Tanio i solidnie

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

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

Zbigniew i Maria Brzozowscy
ul. Gołębia 38
62-040 Puszczykowo
tel. 061 813 34 73
fax 061 898 38 90
mail: pwzbyszko@wp.pl

w Dymaczewie Nowym
przyjmie uczniów w zawodzie:
- KUCHARZ
- KELNER

tel. 061 813 21 12

BLACHY NA DACHY
Blachodachówka
od 19,99 zł brutto/m2
Trapez od 16,99 zł brutto/m2

64-000 Kościan, Kiełczewo
ul. Kościańska 36

0-500 256 513
0-693 341 838
www.euro-profil.com.pl

PW ZBYSZKO
Rok założenia 1976

Gabinet
Kosmetyczny
Anna Raczyńska
ul. Marcinkowskiego 32, Mosina
polecamy między innymi:

• nieoperacyjne zabiegi odmładzające
- botox, kwas hialuronowy
- usuwanie zmarszczek, bruzd
- powiekszanie i modelowanie ust

• mikrodermabrazję (głębokie złuszczanie naskórka)
• zabiegi pięlęgnacyjne, regenerujące
• makijaż permanentny
• ultradźwięki
• zabiegi na ciało
• manicure, pedicure
• masaż - leczniczy, relaksacyjny, antycelulitowy
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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
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

Mosina, Dworcowa 3 ( budynek Przychodni)
MOŻLIWOŚĆ WIZYT DOMOWYCH

SPECJALISTA PSYCHIATRA
lek. med. Antonina Zięba
leczenie nerwic, depresji, psychoz,
rozmowy terapeutyczne
(przyjęcia uzgadniać telefonicznie)

SPECJALISTA PEDIATRA
lek. med. Albin Zięba
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 Stomatologiczny
Lek. stomatolog A. Wachowiak

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

• Leczenie dorosłych i dzieci

Przyjmuje:
poniedziałki
16.00 – 20.00
wtorki
16.00 – 20.00
czwartki
16.00 – 20.00
Wizyty przedpołudniowe
po uzgodnieniu telefonicznym.

• Usuwanie zębów
• Laser biostymulujący
• Rentgen zębowy
• Protetyka
* protezy
* mosty
* korony

Mosina, ul. Jarzynowa 11 (boczna od Leszczyńskiej)
tel. 061 8136 116, tel. kom. 0604 48 94 28
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AMBULATORIUM POMOCY DORAŹNEJ
LEKARSKIEJ I PIELĘGNIARSKIEJ
Ambulatorium udziela odpłatnie: porad internistycznych, pediatrycznych,
medycyny pracy, zabiegów pielęgniarskich, badań Ekg, szybkich badań laboratoryjnych.
Ambulatorium czynne jest:
w dni powszednie
19.00 – 23.00
w soboty, niedziele i święta 18.00 – 22.00

tel: 061 899 13 36
C e n n i k usług udzielanych
w ambulatorium pomocy dorażnej
1.porada internistyczna
2.porada pediatryczna
3.orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy
4.iniekcje domięśniowe
5.iniekcje dożylne
6.opatrunki gazowe
7.płukanie uszu
8.pomiar rr
9.badanie glukometryczne
10.mocz- test paskowy
11.crp – test paskowy

50 zł
50 zł
80 zł
10 zł
15 zł
10 zł
10 zł
5 zł
5 zł
5 zł
15 zł
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Akumulatory
sprzedaż
ocena
naprawa
Mosina, ul. Poznańska 5
tel. 606 645 322
CENTRA FUTURA, BOSCH, TOPLA, HYPER, SHOGUN, FULMEN

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

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

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

ELEWACJE TO NASZA SPECJALNOŚĆ
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
Transport: wynajem koniowozu w pełni wyposażonego:
• klimatyzacja • lodówka • nocleg dla czterech osób
• przewóz pięciu koni
tel. kom. 602 701 100

OFERUJEMY
HURTOWĄ SPRZEDAŻ
OLEJU NAPĘDOWEGO
TEL. 0606 833 000
BIURO CZYNNE CODZIENNIE OD GODZ. 8.00-16.00 I W SOBOTY OD 8.00-14.00
CZAPURY UL. KRĘTA 12

Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie
Montaż płyt gipsowo-kartonowych
Sufity podwieszanie
Układanie wykładzin, płytki

Produkcja i Montaż

w branży od 1992 r.

• 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

36

STONEPOL
Mariusz Gwarek
Brukarstwo

Tani granit
Projektowanie
terenów zielonych

DREWNO
opałowe - kominkowe
miał - ekogroszek
orzech - kostka

WĘGIEL
SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

Kompleksowe
zakładanie ogrodów
Tel. 691 731 697

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

Węgiel brunatny
SUPER JAKOŚĆ SUPER CENA

PROMOCJA CENOWA !!!
Mosina, ul. Sowiniecka 6
Kontakt i zamówienia: 0 605 981 958

Wydzierżawię
lub kupię
lokal użytkowy
w centrum
Mosiny.
telefon kontaktowy
606 795 499

zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

SKUP

samochodów
do 5 tys. zł.
gotówka,
umowa od ręki.

Tel. 798 827 337

Usługi stolarskie
Wykonujemy: schody, zabudowy, szafy
Zakładamy: parkiety, boazerie, wykończenia

tel. 0 606 471 045

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

PRODUCENT MEBLI KUCHENNYCH I BIUROWYCH
Ceny producenta
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

Robert Mróz
ul. Leszczyńska 43

62-050 Mosina

USŁUGI

TRANSPORTOWE
Ford Transit - furgon do 1,5 T

cena 1.10 zł/km - z VAT

cały kraj
tel. 668 089 556
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Szybko,
tanio,
bezpiecznie!
Dla stałych
klientów
zniżka!

1

1-96-25

Używany sprzęt AGD
ze Szwecji i Niemiec

Zakład Wielobranżowy Brukarstwo

lodówki, pralki, zmywarki,
wirówki, telewizory,
zamrażarki, suszarki,
chłodziarki przeszklone,
szafy chłodnicze,

Prowadzenie ksiąg
przychodów i rozchodów
Handel

Poznań, ul. Korczaka 1
(róg Leszczyńskiej)
tel. 698 717 601

Jerzy Boruczkowski – Halina Boruczkowska
62-050 Mosina, ul. Pożegowska 30
Tel. 061 813 26 70; kom. 0 603 595 700

B I U R O R AC H U N KOW E
62-022 Sasinowo, ul. Poznańska 13
0-61 893 83 77, 0-602 649 793

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE
• Prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów
• Prowadzenia ewidencji przychodów - ryczałt
• Rozliczenia podatkowe PIT
• Kadry i płace
• Rozliczenia ZUS
• Sporządzanie wniosków na kapitał początkowy

BIURO CZYNNE
Od poniedziałku do piątku w godz. 17-19

Wcześniejsze godziny proszę uzgadniać telefonicznie

BIURO POSIADA LICENCJĘ
MINISTRA FINANSÓW NR 15229/99

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

CATERING dla 2000 os.
- Posiłki dla Firm
- Kompleksowa obsługa imprez
- Firma wyróżniona w konkursie “SREBRNEGO WIDELCA”
- Wypożyczalnia zastawy stołowej (kwadratowa, okrągła)
- Rok założenia 1993
- Siedziba Firmy Puszczykowo

tel: 608 867 637
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ZŁOTA rączka podejmie pracę, tel. 784769364
USŁUGI ogólnobudowlane, budowa domów,
wykończenia wnętrz, klinkier, tel. 666-281-962
dom. 61 258 09 54 po 18.00
UDOSTĘPNIĘ powierzchnię warsztatową
130m2 Mosina b. dobry dojazd, nadającą się pod
wszelką działalność gospodarczą. Przystąpię do
współpracy lub wynajmę tel. 0 602 236 038
PANI 56 lat ekonomistka zopiekuje się dzieckiem,
osobą starszą. Pomoc domowa - porządki, obiady
itp. Dyspozycyjna. Praktyka i doświadczenie. Propozycje tel. 721-871-222
PAN 53 poszukuje pracy „Złota rączka” remonty,
naprawy, porządki, ogrody itp. Dyspozycyjny tel.
608-762-993
DO WYNAJĘCIA dwa lokale użytkowe w centrum Mosiny (suterena) o pow. 50 m.kw i 15 m. kw
na działalność usługową, produkcyjną itp.
tel. 500 110 658

Biuro podaĔ

§

Barbara Kaszubska
byáy adwokat zespoáu adwokackiego
we Wrocáawiu

Biuro czynne:
piątek: 1700-1900

Mosina, ul. Fiedlera 1/1

tel. 507 837 198

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

Jesteśmy z Państwem już 17 lat

Porady prawne

czwartek: 1700-1900

Bezpłatny kupon ogłoszeniowy

609 826 676

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”

SPRZEDAM
Dom wolnostojący
w Bolesławcu k/Mosiny.
Częściowo wykończony, pow. 230
m2, działka 1100 m2, ogrzewany
pompą ciepła, rekuperator,
klimatyzacja, instalacja centralnego
odkurzacza, przydomowa
oczyszczalnia ścieków;
przystosowany do prowadzenia
działalności gospodarczej.

Skład węgla
Mieczewo, Rogalińska 3
węgiel brunatny, kamienny i miał
najniższe ceny
transport gratis do 20 km

tel. 691 741 743

Cena 495 000,00
do negocjacji

Kontakt 0-503 333 546
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LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Krosno, ul.Główna 51B, 62-050 Mosina
tel./fax 061 81-36-525; 81-32-891
www.lumo.com.pl; e-mail:lumo@lumo.com.pl

USŁUGI CIĘCIA
BLACH LASEREM
- Kotły c.o. olejowe, gazowe,
na paliwa stałe
- Wymienniki ciepłej wody
- Systemy kominowe

- Palniki olejowe i gazowe
- Układy sterowania
- Armatura wodna i olejowa

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

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO
Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna), Jolanta Szymczak (sekretarz).
WSPÓŁPRACA: Janek Bylczyński, 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.

40

