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W numerze:

Danuta Nowak – Połczyńska, mieszkanka Mosiny wystąpi  
z zespołem Janusza Piątkowskiego. W repertuarze 
m.in. utwory Hanki Ordonówny, Marleny Dietrich, Edith Piaf.
Koncert „Miłość ci wszystko wybaczy” – 14 lutego, godz. 18, 
Mała Filharmonia w Puszczykowie, ul. Cienista 6.

„Fascynujący 
mezzosopran” 
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    • Reklama polityczna - córka czarnego marketingu - str. 16 
• Czy prasie wszystko wolno - o zabójstwie 16 letniej mieszkanki Mosiny - str. 7

• Nowiny z gminy - str. 4           • Adwokat radzi - str. 8
• 85 lat Automobilklubu Wielkopolska - str. 10
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Felieton

zdarzenie i potem opisywanie tego, co się stało. I nie ukrywam, że decyzję 
o pokazaniu tego wydarzenia podjęłam pod wpływem wielu osób, także z 
mojej najbliższej rodziny. 
Kolejny rozmówca dał mi do zrozumienia, że ludzie mają prawo wiedzieć - w 
posiedzeniu wzięła udział garstka osób w porównaniu do liczby mieszkań-
ców. No i taka powinna być rola prasy: pokazywanie osób, rzeczy, zdarzeń. 
Niemniej sama reakcja o czymś świadczy, mam tylko nadzieję, że nie chodzi 
o satysfakcję, lecz prawo do wiedzy. Nie umiem się cieszyć z czyjejś wpadki, 
wolę pisać o ludziach dobrze, tylko, że dobro, jak się okazuje nie od dzisiaj, 
jest mało atrakcyjne.
A propos dobra: mniej więcej rok temu chciałam napisać reportaż o p. Ali-
cji Tymińskiej, właścicielce piekarni LIMARO. Pojechałam do firmy, przyjęto 
mnie serdecznie, wypiłam kawę i po raz pierwszy w życiu odkąd pracuję 
jako dziennikarka, wyszłam właściwie z niczym. Odkąd mieszkam w Mosi-
nie, bardzo często słyszę i widzę, że firma LIMARO pomaga wielu ludziom i 
sprawom, sponsoruje imprezy charytatywne, instytucje, pomaga ubogim. 
Wydawałoby się nośny temat. Okazuje się, że jednak nie. Wszystkie moje 
pytania o szczegóły tej działalności właścicielka LIMARO po prostu zbyła. 
Rozmowa zeszła niewiadomo kiedy na tematy naszych zainteresowań, ksią-
żek itp. Sądzę, że w myśl biblijnej przypowieści na temat czynienia dobra 
– niech nie wie prawica, co czyni lewica - pani Alicja po prostu nie chce roz-
głosu. Nie robi tego dla żadnej korzyści. Porzucając więc ten temat napiszę 
coś innego. Nigdzie więcej takiego przysmaku, który nawet po tygodniu 
można odświeżyć i schrupać - nie spotkałam. Od wielu miesięcy zajadam 
się otrębowymi bułeczkami, właśnie firmy LIMARO. Kiedy z wyrzutami su-
mienia kupowałam ostatnio kolejne dziesięć, narzekając, że nigdy przez te 
bułeczki nie schudnę, panie ze sklepu firmowego w Rynku w Mosinie pocie-
szyły mnie: proszę się nie martwić, te bułeczki odchudzają! 
Niech i tak będzie: odchudzające bułeczki z Mosiny.
                                                                              
                                                                                   Elżbieta Bylczyńska

Ktoś powiedział, że należy demaskować, że nasi po-
litycy pokazują maskę zamiast prawdziwej twarzy i 
właśnie gniew i emocje obnażają prawdziwe oblicza. 
Że nie wiemy tak naprawdę, kto nas, np. w Sejmie 
reprezentuje, znamy swoich przedstawicieli często 
tylko z ekranu. 
Najpierw zastanawiałam się, czy napisać, potem - 
czy opublikować. Mam na myśli swój ostatni tekst 
w styczniowym numerze „Huzia na Józia”, w którym 
skrytykowałam zachowanie jednego z radnych na 
posiedzeniu komisji ds. promocji w Mosinie. Nie 
piszę felietonów, bo to gatunek dziennikarski, któ-
ry wymaga niezwykłej umiejętności i wiedzy i, co 
najważniejsze, jest oceną zjawiska, czy zdarzenia 
(mistrzem felietonu dla mnie od lat jest Waldemar 
Łysiak). Nie piszę więc, bo nie czuję się na siłach i 
uważam, że każdy ma prawo do własnej oceny rze-
czywistości. Choć lubię czytać felietony, to w przy-
padku mojej gazety uznałam, że mieszkańcy sami 
potrafią wyrobić sobie zdanie na temat tego, co się 
w gminach dzieje, w myśl zasady: nie myślmy gaze-
tą, radiem, telewizorem. Że niepotrzebna jest ocena, 
lecz przedstawianie faktów. Nie chciałam też narzu-
cać innym swojej opinii. 
Dlatego reakcja Czytelników na felieton „Huzia na 
Józia” bardzo mnie zaskoczyła. Odkąd prowadzę to 
pismo nigdy nie odebrałam tylu telefonów związa-
nych z jednym tekstem. Wszystkie wypowiedzi spro-
wadzały się do…gratulacji. Pewnie trudno będzie 
Państwu uwierzyć, ale wcale mnie to nie ucieszyło. 
Czyżby moi rozmówcy poczuli zadowolenie, że ko-
muś się dostało? Nie było przyjemne dla mnie samo 

Nie myśleć gazetą, radiem, telewizorem

obyczaje

Dużym problemem dla Puszczykowa jest stale rosnąca kwota 
odszkodowań, które miasto winno wypłacić za grunty przejęte 
pod budowę dróg. Kwota ta wzrasta w związku z dużą atrakcyj-
nością miejscowości i w latach 2009/2010  skumuluje się.
Załatwienia sprawy podjął się poseł PiS Jan Filip Libicki. W liście 
do Ministerstwa Infrastruktury napisał:
„Burmistrz Miasta Puszczykowa Pani Małgorzata Ornoch-Ta-
będzka w 2008 roku podjęła działania zmierzające do wyjaśnie-
nia sprawy odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg. 
Konieczność wypłat odszkodowań może grozić załamaniem się 
budżetu tej gminy. Sprawa ta została Panu Ministrowi przedsta-
wiona w piśmie Pani Burmistrz z dnia 31.12. 2008 (w załączeniu).
Jak podkreśla Pani Burmistrz miasto nie kwestionuje prawa 
dawnych właścicieli do odszkodowań za odebrane im kiedyś 

Poseł interweniuje grunty i od kilku lat regularnie rezerwuje w budżecie pieniądze 
na wypłaty. Dużym kłopotem jest jednak stale rosnąca kwota 
odszkodowań, która podnosi się z uwagi na dużą atrakcyjność 
miejscowości. W Puszczykowie w latach 2009/2010 nastąpi 
kumulacja wypłat odszkodowań. Według wyliczeń na ten cel 
miasto będzie musiało przeznaczyć ponad 17,5 mln zł. Warto 
zaznaczyć, iż budżet Puszczykowa na rok 2008 wynosił 24,5 mln 
zł, przy 40% zadłużeniu.
Zaplanowanie w budżecie Puszczykowa kwoty blisko 17,5 mln 
zł. na wspomniany cel, nawet jeśliby rozłożyć ją na dwa kolejne 
lata, jest niemożliwe. 
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą rozwią-
zanie problemu, przed którym stoi gmina Puszczykowo”.
Do dnia zamknięcia numeru odpowiedzi na to pismo nie było, 
problem jest jak widać poważny, o ewentualnych postępach w 
sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco. (red.)
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- Miejski Ośrodek Kultury zostanie wyposażony w klimatyzację. 
Przetarg na jej wykonanie w dwóch salach: reprezentacyjnej i ko-
lumnowej jest w trakcie przygotowania. Przedmiot zmówienia, 
to także wykonanie ogrzewania, instalacja klimatyzacji i wenty-
lacji wraz z pracami budowlanymi. Na ten cel w budżecie gminy 
zarezerwowano 600 tys. zł. Termin realizacji przewidziany jest na 
30.06.2009 r.

- W ostatnich miesiącach w naszej gminie powstały trzy place 
zabaw dla dzieci: w Rogalinie, na terenie w pobliżu wodocią-
gów w Mosinie oraz w Pecnej.
W miesiącu grudniu ub. r. na podstawie wyboru ofert Urząd za-
kupił cztery zestawy placów zabaw.
Place stanęły w Rogalinie przy Wspólnocie Mieszkaniowej przy 
ul. Nowej, w Pecnej za budynkiem wielofunkcyjnym oraz w Mosi-
nie przy ul. Skrajnej. Jeden zestaw placu zabaw oczekuje na usta-
wienie w rejonie osiedla przy ul. Gałczyńskiego i Żeromskiego.
Uroczystego otwarcia placów zabaw dokonano 6 grudnia 2008r. 
w dniu św. Mikołaja, sprawiając dzieciom prezent mikołajkowy. 
W uroczystości otwarcia w każdym miejscu brali udział miesz-
kańcy, dzieci, osoby zaangażowane w powstanie tych placów. 
Uroczyste otwarcia były w całości sponsorowane przez firmę, 
która powyższe place ustawiała.
Koszt zakupu wyniósł 62.793,40zł.

Topole rosną szybko i szybko się 
starzeją

- To jednak nie przemawia do jednego z mieszkańców, który in-
terweniował w Redakcji w sprawie wycinki tych drzew w pobli-
żu stacji benzynowej w Mosinie. Czytelnik podkreślił, że drzewa 
są zdrowe i dorodne i tłumaczenie, że spadające z nich gałęzie 
zagrażają samochodom jest niedorzeczne. Jak się dowiedzieli-
śmy, drzewa rosną przy drodze wojewódzkiej, poniżej zamiesz-
czamy odpowiedź z Urzędu.
„Burmistrz Gminy Mosina wydał w dniu 23.09.2008r. decyzję 
na wycinkę drzew rosnących w drodze wojewódzkiej 431 Dy-
maczewo Nowe – Mosina na wniosek Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejonu Dróg Wojewódzkich 
w Kościanie ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan. Przed wydaniem 
decyzji dokonano wspólnie z przedstawicielem zarządu dokład-
nych oględzin drzew. Drzewa te, to topole w wieku ok. 40 lat w 
złym stanie zdrowotnym, z widocznymi ubytkami w pniach. W 
koronach drzew jest dużo suchych konarów, które spadając na 
drogę stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników 
drogi. Zarządca drogi w roku 2008 odnotował kilka przypad-
ków roszczeń o odszkodowanie z tytułu uszkodzeń samocho-
dów przez spadające podczas wiatrów konary.
Wycinka tych drzew nie spowoduje ubytku w istniejącej ziele-
ni, gdyż po jednej stronie drogi jest las a po drugiej podwój-
ny szpaler kilkunastoletnich lip, które obecnie są przygłuszane 
przez rosnące topole”. 
Bogusław Baraniak, Kier.Ref.Ochrony Środowiska

Koszt oświetlenia drogowego
Oświetlenie dróg na terenie gminy w okresie listopada i grudnia 
kosztowało 206.900 zł, koszty konserwacji w tym samym czasie 
wyniosły 47.333 zł. 

Szczecinianka w Mosinie
- Świąteczny anioł w Rynku tak zachwycił pewną panią ze 
Szczecina (pewnie spędziła w Mosinie Święta), że zadzwoniła 
do Urzędu z pytaniem, czy kiedy przyjedzie tutaj na dzień babci 
- będzie mogła sfotografować się z wnuczkiem właśnie w „to-
warzystwie anioła”. Dzień babci za nami, mamy nadzieję, że fo-
tografowanie sprawiło radość i babci i wnuczkowi.

Sasinowo
Mieszkańcy wsi są niezadowoleni z powodu braku chodnika i 
oświetlenia drogi prowadzącej do szkoły. Podkreślają, że w Ro-
galinku dzieciom zapewniono bezpieczeństwo, natomiast dzie-
ci z Sasinowa nie mogą same chodzić do szkoły – droga jest bar-
dzo niebezpieczna i rodzice muszą je wozić lub odprowadzać.

Inwestycje
Nowa sala gimnastyczna powstanie przy Szkole Podstawowej 
nr 2. W budżecie gminy na ten rok 10 mln zł przeznaczono na 
inwestycje, nowy obiekt pochłonie ok. 30% tej kwoty. 
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem jest adaptacja budynku 
starej szkoły na centrum kultury. Jeśli miasto nie uzyska środ-
ków unijnych, podejmie się tej inwestycji za kwotę przeznaczo-
ną w budżecie na ten cel w wys. ok. 1,5 mln zł.
W dalszym ciągu trwać będzie budowa dróg oraz remont płyty 
Rynku, tą ostatnią planuje się oddać do użytku jeszcze w tym 
roku. 

Zagrożenie dla budżetu Puszczy-
kowa

W 2005 roku minął termin składania wniosków o odszkodowa-
nie przez właścicieli gruntów przejętych przez Skarb Państwa 
pod budowę dróg. Gmina Puszczykowo musi wypłacić odszko-
dowania za 8 ha gruntów. Miasto nie neguje samego faktu wy-
płaty odszkodowań, chce jednak płacić według cen dla terenów 
przeznaczonych na drogi, a nie jak za teren budowlany. Ceny 
działek budowlanych, a tym samym odszkodowań, w ostatnich 
latach bardzo wzrosły i według Urzędu jest to niebotyczna kwo-
ta – 16 mln zł (przy dochodzie w wys. 24 mln), na którą Mia-
sto nie stać. Uważa się, że trzeba zapłacić, ale w kwocie, jaką 
ustalą rzeczoznawcy dla terenu przeznaczonego pod drogi a 
nie budownictwo mieszkaniowe. Sprawy rozpatruje Starostwo 
i Wojewoda, miasto się odwołuje, uznając, że stanowi to zagro-
żenie dla budżetu. Spłata w najbliższym czasie oznaczałaby dla 
Miasta konieczność zaciągnięcia kredytów, tylko na te zobo-
wiązania i wstrzymanie wszelkich inwestycji. W sąsiednich gmi-
nach, mniej atrakcyjnych działka mieszkaniowa kosztuje 50, 60 
zł za metr kw., w Puszczykowie od 200 wzwyż. Niektórzy radni 
Rady Miejskiej uważają, że w przypadku takich zagrożeń trzeba 
ostrożnie planować inwestycje. Wszystkie działania zmierzają-
ce do opracowania strategii rozwoju czy wieloletniego planu 
inwestycyjnego na razie są wstrzymane, ponieważ trudno jest 
cokolwiek planować widząc taki „topór” nad sobą. (red.)
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Puszczykowo
Dochody budżetu na rok 2009 ustalono w wysokości 27.811.000 zł, 
wydatki w wysokości 31.527.200 zł.

Mosina
Dochody: 68.366.682 zł, wydatki: 73.866.682 zł.

Jak powstaje budżet
Podstawę gospodarki finansowej gminy stanowi budżet, który 
jest planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozcho-
dów jednostki (gminy) w roku budżetowym. Zatwierdza się go 
uchwałą Rady Miejskiej – tzw. uchwałą budżetową. Uchwalenie 
budżetu poprzedzone jest przygotowaniem projektu budżetu, 
co należy do obowiązków burmistrza. Burmistrz ma obowiązek, 
do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, przedło-
żyć projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej. 
Radni do 7 grudnia projekt analizują w poszczególnych komi-
sjach. Mogą w nim zmienić wszystko pod warunkiem, że nie 
zwiększy się ani nie zmniejszy pozycja dochodów i wydatków.
Co to jest budżet
Dla zainteresowanych młodych Czytelników (na ich prośbę) 
podajemy krótkie wyjaśnienie zasad tworzenia budżetu gminy. 
Najogólniej rzecz ujmując pojęcie budżet, np. domowy, wiąże 
się nierozerwalnie z pieniędzmi – ich gromadzeniem, zarabia-
niem i ich racjonalnym wydawaniem. Podobnie jak budżet do-
mowy działa budżet gminy. W gospodarstwie domowym musi-
my zatroszczyć się o to, aby nie zabrakło pieniędzy na wydatki 
stałe, tzw. opłaty, a to, co nam zostaje przeznaczamy m.in. na 
oszczędności, zakupy, spłaty długów, czy inwestycje w dom i 
otoczenie. Pewne kwoty przeznaczmy na sport, rozrywkę, kul-
turę, własny rozwój, edukację. W budżecie domowym musimy 
też zabezpieczyć pieniądze na funkcjonowanie domu i otocze-
nia, ogrzewanie, oświetlenie. Podobny mechanizm dotyczy 
większego „organizmu”, jakim jest, np. gmina.
Skąd pochodzą pieniądze na roczny plan dochodów i wydat-
ków, zwany budżetem?
Wnioski do budżetu składają radni, mieszkańcy gminy, kierowni-
cy gminnych jednostek organizacyjnych, jednostki pomocnicze 
(komitety osiedlowe i sołectwa), kierownicy referatów Urzędu. 
Skarbnik gminy w oparciu o te materiały, a także przewidywane 
kwoty dochodów opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów 
i wydatków i przedkłada je burmistrzowi do 30 października. W 
oparciu o te materiały a także o założenia wynikające z polityki 
gminy przygotowuje projekt budżetu.
Dochodami są: dochody własne, pochodzące m.in. z podatków 
od nieruchomości, rolnego, leśnego, dochodowego od osób fi-
zycznych, ze sprzedaży mienia, z dzierżawy składników mająt-
kowych. Dotacje i subwencje – te dochody pochodzą z budżetu 
państwa i przeznaczone są na finansowanie oświaty – subwen-
cje oraz ma zadania opieki społecznej – dotacje. 
Wydatki
Konstrukcja wydatków w pierwszej kolejności zabezpiecza 
wydatki bieżące (utrzymanie Urzędu, OPS, Ośrodka Kultury, 
Biblioteki, OSiR, Szkół i przedszkoli, bieżące utrzymanie infra-
struktury). Po rozliczeniu wydatków bieżących pozostaje kwota 
na wydatki inwestycyjne. Gmina może też zaciągać pożyczki, 
kredyty, emitować obligacje – są to przychody. (red.)

Obie gminy podjęły
uchwałę budżetową

Puszczykowo:
Struktura dochodów (27.811.000 zł) i wydatków (31.527.200 zł)  
Dochody:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację za-
dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie ustawami - 1.377.230 zł; dotacje celowe 
przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin - 212.469 zł; dotacje celowe otrzymywane na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego - 285.000 zł; subwencja 
oświatowa - 3.695.147 zł; udziały we wpływach w podatku do-
chodowym od osób fizycznych - 13.242.542 zł; Podatek docho-
dowy od osób prawnych - 160.000 zł; Pozostałe dochody włas-
ne - 7.086.449 zł.
Wydatki:
Wydatki bieżące w wysokości 21.445.200 zł, w tym na wynagro-
dzenia: 7.025.809 zł, pochodne od wynagrodzeń: 1.250.559 zł, 
dotacje z budżetu w kwocie: 2.085.200 zł, wydatki na obsługę 
długu: 500.000 zł; wydatki majątkowe w 2009r.: 10.082.000 zł.

Mosina
Dochody:  68.366.682 zł, wydatki: 73.866.682 zł.

Dochody:
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – 17.276.000 zł; 
Dotacja oświatowa – 13.342.000 Najem i sprzedaż mienia ko-
munalnego, opłaty za użytkowanie wieczyste – 11.767.000; 
Osoby prawne (firmy) – podatki: od nieruchomości, transporto-
wy, rolny – 10.533.000; Osoby fiz. – podatki: od nieruchomości, 
transportowy, rolny – 6.621.000; Dotacje na cele administracji 
rządowej (alimenty, dodatki mieszkaniowe) – 5.942.000; Docho-
dy różne (karta podatkowa, odsetki za zwłokę itp.) – 3.000.000; 
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 450.000 zł.
Wydatki:
Oświata, w tym 3 mln na inwestycje – 27.927.000 zł; trans-
port (komunikacja autobusowa, utrzymanie dróg, inwestycje) 
– 13.110.000; pomoc społeczna – 7.965.000; gospodarka miesz-
kaniowa – 7.238.000; gospodarka komunalna – 2.708.000; 
Mosiński Ośrodek Kultury, biblioteka (w tym inwestycje) 
– 2.426.000; bezpieczeństwo publiczne (w tym OSP, Straż Miej-
ska) – 1.853.000; sport (w tym OSiR, dotacje dla klubów, inwe-
stycje) – 1.714.000; świetlice szkolne – 1.061.000 zł.

KANCELARIA PRAWNA MASIOTA I WSPÓLNICY

- prawo cywilne
- prawo spółek handlowych
- prawo pracy
- prawo administracyjne
- prawo karne

tel./fax: 061-8191-075
tel. kom.: +608-418-920

e-mail: a.masiota@masiota.com
www.masiota.com

Oddział w Mosinie
Pl. 20 Października 14
62-050 Mosina



Opinie w gminie
Dostało nam się. Mieszkańcy wyrazili żal do GMP o 
to, że nie interesuje się zdaniem przeciętnego czło-
wieka na temat tego, co w kraju się dzieje. - Nie mamy 
możliwości wypowiadania się na łamach dużych ga-
zet, nie mówiąc o radiu czy telewizji, stwierdzili. -  A 
tam właśnie traktuje się nas jak … głupków”.

Wobec tak postawionej sprawy, postanowiliśmy zamieszczać opi-
nie naszych Czytelników z zastrzeżeniem jednak, że te mocniejsze 
słowa (a padają, oj padają) - będziemy usuwać.

O emeryturach  
- Czy oni naprawdę uważają, że jesteśmy ograniczeni, że wszyst-
ko można społeczeństwu wmówić? Jeśli ja przepracowałem 45 
lat i odprowadzałem składki na emeryturę, to dzisiaj można mnie 
ucharakteryzować (w mediach, wałkowali temat do obrzydzenia) 
na utrzymanka własnego wnuka? Może jeszcze bez włosów nad 
czołem i z rozczochraną henną po bokach? Wtedy rzeczywiście 
wyglądałbym na idiotę, którego robi się ze mnie. Jak można wma-
wiać młodemu pokoleniu, że mnie musi utrzymywać ze swojej 
pensji? Czy mam policzyć i rewaloryzować wszystkie złotówki, 
które państwo mi zabrało na poczet emerytury? Czy ja jestem dar-
mozjadem, który musi pracować do deski grobowej? I czy można 
porównać pracę urzędnika z pracą murarza? Czy 60 letni murarz 
ma sobie skakać po rusztowaniach jak rączy jeleń, jeśli nie chce się 
na starość przekwalifikować, bo państwo uważa, że młodzi Polacy 
nie powinni go utrzymywać? Oni mnie nie muszą utrzymywać, bo 
ja sobie swoją emeryturę sam wypracowałem ciężką pracą! Niech 
mi oddadzą wszystkie złotówki, sam się za nie wyżywię.
    Jan
Zimno w …?
-Trzeba było już dawno pomyśleć o uniezależnieniu polskiej gospo-
darki od rosyjskiego gazu, a nie leźć jak ślepiec w ramiona byłego 
wielkiego, który naszym bratem nigdy nie był. Podobno od roku 
nic się w tej sprawie nie zrobiło, choć projekty dywersyfikacji do-
staw gazu z innych kierunków były. Widać lubimy (albo chcemy, bo 
mamy w tym „jakieś” interesy) skakać jak nam ze wschodu zagrają. 
Moja babcia miała „kozę”, żałuję, że się jej pozbyłem. Mógłbym dzi-
siaj postawić ten świetny na miarę naszych polityków piecyk - na 
środku salonu, napalić byle czym i wachlować się uszami. A tak? 
Czekam i trzęsę gaciami razem z całą Europą, aż mi gaz zakręcą. 
    Robert

W Mosinie nadzieja
Zwracam się po raz pierwszy do Redakcji Gazety Mosińsko-
Puszczykowskiej.
Cieszy mnie współpraca z Puszczykowem, bo ja jestem miesz-
kanką tego miasta. Od niedawna tutaj mieszkam i niedawno 
zaczęłam czytać Wasze pismo. 
Chciałam poruszyć sprawę komunikacji na terenie wokół 
Puszczykowa. Ponieważ Puszczykowo jest usytuowane mię-
dzy miejscowościami Mosina - Luboń – Komorniki, to zasta-
nawiam się, dlaczego nie mamy wspólnej komunikacji auto-
busowej łączącej te miejscowości. W tych miejscowościach w 
ostatnich latach rozwinęły się centra handlowe, które przy-
ciągają uwagę wielu mieszkańców. Ale przecież nie wszyscy 
posiadają samochody? Także imprezy organizowane w Mosi-
nie, czy w Luboniu mogłyby przyciągnąć więcej uczestników 
gdyby można było dojechać autobusem. 
Mamy dwie linie autobusowe Eko - Rondo i podmiejską MPK 
nr 101, ale niestety autobusy jadą prawie tą samą trasą, go-
niąc się”.  
Może ktoś powie, jak mieszkaniec Puszczykowa lub Mosiny 
ma dojechać do centrum Lubonia (np. Pajo, Faktory) lub do 
Komornik (np. Auchan)? 
Myślę, że w interesie wszystkich byłaby rozwinięta komunika-
cja podmiejska w tym rejonie.
Pisałam już w tej sprawie do Eko - Rondo i do Urzędu Miasta w 
Puszczykowie, ale nikt nie zainteresował się tą sprawą. Może, 
więc Mosina zdziała coś w tym kierunku? 
  Serdecznie pozdrawiam   Jolenta Strabel

Listy do Redakcji
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Palić, nie palić…
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu za-
prasza uczniów V klas szkół podstawowych do udziału w kolejnej 
edycji konkursu „Palić, nie palić – oto jest pytanie”. Głównym celem 
konkursu jest kształtowanie postaw i zachowań przeciwtytonio-
wych oraz upowszechnienie stylu na „niepalenie  wśród uczniów.
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie ciekawego plastycz-
nie projektu logo kampanii antynikotynowej, które ma  zachęcać 
do niepalenia papierosów.
Konkurs składa się z czterech etapów: klasowego, szkolnego, po-
wiatowego i wojewódzkiego. Termin przesyłania prac – zwycięz-
ców etapu szkolnego – do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Poznaniu upływa 31 marca br. Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody.
Szczegółowe informacje na temat konkursu zamieszczone są na 
stronie internetowej www.psse-poznan.pl

W sobotnie przedpołudnie 24 stycznia powstało Koło 
Absolwentów UAM w Poznaniu, które działać będzie 
na terenie Puszczykowa i Mosiny. 
 
Po kilkumiesięcznych zabiegach w poszukiwaniu wymaga-
nej minimalnej liczby kandydatów potrzebnych do zało-
żenia Koła Absolwentów UAM w Poznaniu doszło do reali-
zacji zamierzeń. Dzięki pani burmistrz Zofii Springer, która 
również jest członkiem Koła, miejscem jego powstania jest 
Urząd Miasta i Gminy w Mosinie. Inicjatorem  utworzenia 
Koła był nieoceniony pan Pilśniak, który mimo wieku /jak 
sam podkreśla/ ma  jeszcze ogromne zasoby energii do 
działalności społecznej. 
 Spotkanie z członkami  Koła  swoją obecnością zaszczyci-
li przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów 
UAM: były prezydent miasta Poznania Wojciech Szczęsny 
Kaczmarek i pani Maria Zalewska. Inauguracja przebiegła w 
niezwykle miłej atmosferze z nadzieją wykorzystania wiedzy 
i możliwości wszystkich obecnych. Do szerokiej działalności  
wszystkich chętnych zapraszają członkowie nowo powsta-
łego Koła Absolwentów UAM. Kontakt tel.501307164

Stało się
aktualności
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Czy prasie wszystko wolno?
W styczniu w Faktach Mosińsko – Puszczykowskich ukazał się artykuł, tzw. gorący temat, dotyczący zabójstwa 16 
letniej dziewczyny, które miało miejsce przy torach kolejowych między Mosiną a Puszczykowem w 2002 roku. Do 
Redakcji naszej gazety zgłosiła się matka zamordowanej. Oto, co wynikło z tej rozmowy.  

nia, orzeka i prognozuje. Prefabrykuje informacje, tworzy i pisze 
nieprawdę, jak np. o liście, który miał być żartem. 
- Albo występujące w tekście określenie „kilkoro byłych chłopa-
ków” – mojej nieżyjącej córki. Córka nie miała żadnych chłopa-
ków, miała 16 lat, a chłopiec z Krakowa był jej znajomym, wy-
jaśnia matka. 
- I że pewien podejrzany nagabywał córkę, a po jej śmierci na-
gabywał również moją młodszą córkę. Ona wówczas miała sie-
dem lat i dzisiaj, kiedy jest czternastoletnią dziewczyną ma się 
dowiedzieć od pana Kasprowicza o tym, że spotkało ją coś, co 
nie jest prawdą? Ma czytać o sobie takie kłamstwa? To obraża 
pamięć mojej córki, mnie i rodzinę, jest bardzo smutne i przy-
kre. W jakim świetle stawia nas autor artykułu? Pewne plotki 
śledztwo wyjaśniło, okazały się nieprawdziwe, nie oznacza to 
jednak, że należy je sprzedawać w prasie. Nie mogę zrozumieć, 
z czego wynika sugestia dotycząca mojej młodszej córki, nie 
życzę sobie takich artykułów, nie pierwszy raz Fakty Mosińsko 
– Puszczykowskie szukają w tej tragedii powodów do ogłasza-
nia sensacji.
To tyle, jeśli chodzi o wypowiedź mamy nieżyjącej Natalii. Nale-
żałoby zapytać jeszcze: jakim prawem autor pisze coś, co powo-
duje cierpienie, co niczemu nie służy? Jak można tekst nazwać 
gorącym tematem? Czy dla matki może to kiedykolwiek być te-
matem w prasie? Ona nie chce wspominać, zawsze będzie mu-
siała żyć z tą tragedią, ale jeśli ma być jakiś ciąg dalszy, to tylko 
jeden: wyjaśnienie do końca, kto jest winny śmierci jej córki. Na 
pewno nie powinny to być niemoralne dywagacje na łamach 
prasy osoby, której do głowy nie przychodzi, że pewnych rzeczy 
po prostu się nie pisze.                                                   
   Elżbieta Bylczyńska

Autor artykułu nie powiadomił matki, że napisze na ten temat, 
że użyje personaliów rodziny i jakie wiadomości o zbrodni zo-
staną upublicznione.
- Te informacje, niektóre nieprawdziwe, mają na celu moim 
kosztem uatrakcyjnić gazetę. Z tekstu nic nie wynika, nie są to 
informacje potwierdzone przez Prokuraturę, przez nikogo nie 
są potwierdzone, mówiła matka nieżyjącej Natalii. - Autor teks-
tu wymienia imię i nazwisko mojej nieżyjącej córki, żyjemy w 
małym środowisku. Nie chcę, żeby moja młodsza córka miała 
w szkole z tego powodu przykrości, musiała przez ten artykuł 
uczestniczyć w rozmowach na temat zbrodni, odpowiadać na 
pytania tych, którzy ten tekst przeczytają. 

Autor (bez skrupułów), nie liczy się także i z tym, co czuje matka 
czytając taki tekst.
- To wszystko na nowo we mnie odżyło. Nie będę opisywać 
swoich uczuć… Natomiast, jeśli chodzi o jakiekolwiek nowe 
poszlaki w tej sprawie Prokuratura za każdym razem powiada-
mia mnie. Informacje o śladzie szpitalnym, prowadzącym do 
zabójcy, też nie są sprawdzone. Nie wiem skąd autor czerpie ta-
kie wiadomości. Jestem informowana o tym, co się w śledztwie 
dzieje. Nie sądzę, żeby ten pan miał większe niż ja możliwości 
uczestniczenia w sprawie. 

Można byłoby wybaczyć autorom nieprawdziwych tekstów wy-
bujałą wyobraźnię, fantazję i zmyślenia, gdyby dotyczyły spraw 
obojętnych, niegroźnych. Ale jeżeli depcze się ludzkie uczucia, 
jest to już niemoralne. 
Autor nie skontaktował się z matką, nie zapytał o nic. Sam oce-

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów poszukiwania 
pracy stał się ostatnimi czasy Internet. Zarówno pracodawcy, 
jak i osoby poszukujące zatrudnienia w pierwszej kolejności 
zaglądają do sieci, mając na celu znalezienie odpowiedniego 
kandydata na dane stanowisko, czy atrakcyjnej oferty pracy. 
 
Z obserwacji prowadzonych w Gminnym Centrum Informacji w 
Mosinie wynika, że Kiosk z pracą – specjalna zakładka na stronie 
internetowej www.gci.mosina.pl cieszy się bardzo dużym zain-
teresowaniem zarówno firm rekrutujących pracowników, jak 
i samych osób poszukujących pracy. Z myślą o nich GCI przy-
gotowało dwie podzakładki: Wybrane oferty dla pracodawców 
oraz Szukam pracy dla osób bezrobotnych, w których znajdują 
się rubryki umożliwiające  zamieszczenie swojego ogłoszenia. 
Usługa jest całkowicie bezpłatna. 

Szukam pracy-zakładka dla osób poszukujący stałej lub doryw-
czej pracy:
www.gci.mosina.pl  - kiosk z pracą - szukam pracy

Kiosk z pracą - dla pracodawców i poszukujących pracy
 W ogłoszeniu określamy: branżę w jakiej chcemy podjąć pracę, 
doświadczenie zawodowe, wykształcenie, miejsce zamieszkania 
i kontakt.

Wybrane oferty- zakładka dla pracodawców
www.gci.mosina.pl - kiosk z pracą - szukam pracy

W ogłoszeniu określamy: opis stanowiska, wymagania, miejsco-
wość, kontakt oraz czas ważności ogłoszenia.

Po wypełnieniu formularzy ogłoszeń w obu zakładkach znajduje 
się opcja DODAJ. Ogłoszenie wystarczy dodać tylko jeden raz. 
Zostaje ono wysłane do administratora 
w celu weryfikacji i dopiero wtedy zostaje ono uaktywnione na 
stronie internetowej.
 
Zapraszamy do korzystania z Kiosku z pracą.
    K.A. 
 

aktualności
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Niejasne przepisy, wątpliwości co do sytuacji prawnej, 
w której się znalazłeś? Tu znajdziesz potrzebne wskazówki. 
Adwokat Anna Masiota odpowiada na pytania naszych 
Czytelników, przesłane na adres Redakcji.

Adwokat
radzi

- Co to jest tytuł wykonawczy?

Zgodnie z przepisem art. 776 Kodeksu postępowania cywil-
nego tytuł wykonawczy jest podstawą egzekucji; tytułem 
wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę 
wykonalności.
Tytuł egzekucyjny jest dokumentem urzędowym, który stwier-
dza istnienie i zakres roszczenia wierzyciela oraz istnienie i 
zakres obowiązku świadczenia dłużnika. Natomiast nadanie 
klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu ma znaczenie 
generalnego dozwolenia egzekucji na podstawie danego ty-
tułu egzekucyjnego. Jeśli sąd nada tytułowi egzekucyjnemu 
klauzulę wykonalności, jest to jednoznaczne ze stwierdze-
niem, że tytuł egzekucyjny odpowiada wszelkim wymaga-
niom stawianym przez prawo, od których uzależniona jest 
możliwość wszczęcia egzekucji w ogólności.

Tytułem egzekucyjnym jest:
- orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmia-
stowemu wykonaniu,
- ugoda zawarta przed sądem,
- wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim 
sądem,
- ugoda zawarta przed mediatorem,
- inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają 
wykonaniu w drodze egzekucji sądowej,
- akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który 
obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rze-
czy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, 
albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, 
lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru, gdy ter-
min zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany,
- akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który 
obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 
w akcie wprost określonej lub oznaczonej za pomocą klauzuli 
waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają 
wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji 
na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak rów-
nież termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie 
temu aktowi klauzuli wykonalności,
- akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości albo wierzy-
ciel wierzytelności obciążonych hipoteką, niebędący dłużnikiem 
osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej nieruchomości 
albo wierzytelności w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecz-
nego, jeżeli wysokość wierzytelności podlegającej zaspokojeniu 
jest w akcie określona wprost albo oznaczona za pomocą klauzuli 
waloryzacyjnej, i gdy akt określa warunki, które upoważniają wie-
rzyciela do prowadzenia egzekucji o część lub całość roszczenia, 
jak również wskazany jest termin, do którego wierzyciel może 
wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności,
- akt notarialny, w którym niebędący dłużnikiem osobistym właś-
ciciel ruchomości lub prawa obciążonych zastawem rejestrowym 
albo zastawem, poddaje się egzekucji z obciążonych składników 
w celu zaspokojenia zastawnika.

Tytuł egzekucyjny bez klauzuli wy-
konalności tylko wyjątkowo stanowi 
podstawę egzekucji (np. prawomoc-
ne postanowienie komornika o uka-
raniu grzywną). Egzekucja może być 
wszczęta i przeprowadzona w zasa-
dzie tylko na podstawie tytułu wyko-
nawczego. Wierzyciel do wniosku o 
wszczęcie egzekucji powinien dołą-
czyć oryginał tytułu wykonawczego.

- Kiedy można skierować egzekucję wobec małżonka dłużnika?

W przypadku roszczeń powstałych po 20 stycznia 2005 r., tj. 
po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o 
zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1691) egzekucja może 
być prowadzona nie tylko z przedmiotów majątkowych wcho-
dzących w skład majątku osobistego dłużnika, ale także z po-
branego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, z dochodów 
uzyskanych z prowadzenia przez dłużnika innej działalności 
zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z przysługujących mu 
praw własności intelektualnej. Innymi słowy, egzekucja skie-
rowana przeciwko dłużnikowi może być prowadzona także ze 
składników majątkowych, z których zwykle korzysta małżo-
nek dłużnika.

Wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku wspólnego 
dłużnika i jego małżonka tylko wtedy, gdy na zaciągnięcie 
zobowiązania przez jedno z małżonków drugie z nich wyra-
zi zgodę (art. 41 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). 
Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za zobowią-
zania zaciągnięte przez jedno z małżonków w sprawach wy-
nikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny – za takie 
zobowiązania bowiem oboje małżonkowie są co do zasady 
odpowiedzialni solidarnie (art. 30 § 1 Kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego).

Małżonek dłużnika nie jest odpowiedzialny za jego długi wy-
nikające:
- ze zobowiązania dłużnika zaciągniętego bez zgody drugiego 
z małżonków,
- ze zobowiązania dłużnika, które nie wynika z czynności praw-
nej (np. z czynu niedozwolonego),
- ze zobowiązania dłużnika powstałego przed powstaniem 
wspólności majątkowej małżeńskiej,
- ze zobowiązania dotyczącego majątku osobistego dłużnika. 

W takiej sytuacjach wierzyciel może żądać wszczęcia egzeku-
cji tylko przeciwko dłużnikowi.

prawo



Ciekawy przypadek Benjamina Buttona 
Rok produkcji: 2008
Reżyseria: David Fincher 
 
 David Fincher należy do grona najbardziej uzdolnionych 
reżyserów młodego pokolenia. Jego filmy charakteryzują się nie-
powtarzalnym klimatem i atmosferą tajemniczości. Reżyser nie 
wybrał jednak łatwej drogi. Jego filmy nigdy nie należały do naj-
przystępniejszych, ale szczególnie ostatnie udowadniają, że nie są 
to produkcje przeznaczone dla wszystkich.
„Ciekawy przypadek Benjamina Buttona” jest prawie trzygodzin-
nym studium nad ludzką egzystencją. Tempo filmu jest bardzo 
spokojne, a historia życia bohatera przedstawiona w sposób nie-
spieszny, beż żadnych fajerwerków. Nie jest to obraz, na który idzie 
się, aby zjeść wiadro popcornu i wypić dwa litry coli. Jest to film, 
który najlepiej obejrzeć w zaciszu domu, aby móc w pełni skupić 
się na jego sensie. W czasach, kiedy większość filmów ma zawrot-
ne tempo, a ich stronę wizualną można porównać do teledysku 
rodem z Mtv, tak długi i liryczny film może wielu ludzi odstraszać. 
Jeśli ktoś lubi filmy, które wzruszają i dają do myślenia, to jest to 
idealna propozycja dla niego.
Fincher już nieraz udowodnił, że potrafi niezwykle dogłębnie ana-
lizować ludzkie zachowania i nie inaczej jest w tym filmie. Tytułowy 
bohater jest wyjątkowym człowiekiem i, jak sam na wstępie mówi, 
urodził się w okolicznościach niezwykłych. 
Były ostatnie dni I wojny światowej, kiedy przyszedł na świat jako 
dziecko o wyglądzie osiemdziesięciolatka. Niechciany został od-
dany w ręce dobrych ludzi, którzy się nim zajęli. W filmie śledzimy 
jego losy, kiedy to z każdym kolejnym rokiem staje się coraz młod-
szy. Bohater rusza w podróż a my, towarzysząc mu, poznajemy in-
nych, równie niezwykłych ludzi i ich historie. Wszystko w tym filmie 
jest jednak na opak. W momencie, kiedy obserwujemy pierwsze 
kroki bohatera, nie oglądamy prób małego dziecka, ale niedołęż-
nego staruszka, któremu udaje się wstać z wózka inwalidzkiego. 
Każdy zapewne chciałby zachować młodość na ostatnie lata swe-
go żywota, kiedy po zdobyciu cennego doświadczenia można by 
do woli korzystać z życia. To, co może wydawać się w pewnych 
okolicznościach błogosławieństwem, szybko staje się jednak 
przekleństwem. Dla bohatera filmu dzieje się to za sprawą pew-
nej młodej damy. Kiedy Benjamin poznaje Daisy zakochuje się w 
niej od pierwszego wejrzenia. A z miłością jest przeważnie tak, że 
zaskakuje nas w najmniej oczekiwanym momencie i nigdy nie je-
steśmy na nią przygotowani. Ale co ma powiedzieć nastolatek o 
wyglądzie starca, który musi oswoić się z tym, że może nigdy nie 
zaznać szczęścia, a jego uczucie pozostanie nieodwzajemnione? 
Okazuje się jednak, że wystarczy trochę czasu, aby te dwie istoty 
zmierzające w dwóch różnych kierunkach zbliżyły się do siebie i 
połączyły w bardziej odpowiednim momencie. Oboje uświada-
miają sobie, że mimo różnic nie mogą bez siebie żyć. Miłość nie 
zna granic, nie zależy ani od wyglądu ani od wieku. Ważni są tylko 
ludzie oraz ich uczucia i to udowadnia ten film.
Reżyser zatrudnił świetnych aktorów, a każda rola jest wspaniale 
zagrana. Niech nikogo nie zraża Brad Pitt w roli tytułowego boha-
tera. Dzięki takim rolom utwierdza nas w przekonaniu, że zasługuje 
na szacunek przede wszystkim jako aktor, a nie jako facet z okładek 
kolorowych pism. To właśnie u Finchera aktor wyrobił sobie markę 
i ich ponowne spotkanie znów zaowocowało świetnym filmem. 
Jako rekomendację dla tego obrazu niech posłuży fakt zdobycia 
13 nominacji do Oscarów.
   Tomasz Zgrzeba

Życie od tyłu
RECENZJA - film
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Aby rozszerzyć egzekucję na majątek wspólny dłużnika i 
jego małżonka, wierzyciel musi wystąpić do sądu o nadanie 
tytułowi egzekucyjnemu (wyrokowi, ugodzie itd.) klauzu-
li wykonalności również przeciwko małżonkowi dłużnika. 
W postępowaniu przed sądem wierzyciel musi wykazać 
dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzo-
na tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czyn-
ności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. 
W postanowieniu uwzględniającym wniosek wierzyciela 
sąd zamieszcza wzmiankę, że odpowiedzialność małżonka 
dłużnika ograniczona jest do majątku objętego wspólnoś-
cią majątkową, nie wymieniając przedmiotów objętych tą 
wspólnością. 

Dodać należy, że w sytuacji, gdy wierzytelność powstała 
w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, wierzyciel 
może żądać zaspokojenia nie tylko z majątku osobistego 
dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyska-
nych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, z korzy-
ści uzyskanych z praw własności intelektualnej, ale także z 
przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsię-
biorstwa. Jeżeli przedsiębiorstwo wchodzi w skład majątku 
wspólnego małżonków, to sąd – nadając tytułowi egzeku-
cyjnemu wydanemu przeciwko dłużnikowi pozostającemu 
w związku małżeńskim klauzulę wykonalności przeciwko 
małżonkowi dłużnika - ograniczy jego odpowiedzialność do 
tego przedsiębiorstwa. Przepis ten w istocie chroni przed 
egzekucją pozostały – poza przedsiębiorstwem – majątek 
wspólny małżonków. Jeżeli jednak małżonek-dłużnik uzy-
skał zgodę drugiego z małżonków na dokonanie określonej 
czynności prawnej, podjętej w ramach prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej, to wówczas egzekucja może zostać 
skierowana – po uzyskaniu przeciwko małżonkowi dłużnika 
klauzuli wykonalności – do całego majątku wspólnego mał-
żonków.

- Czy zawarcie intercyzy chroni małżonka dłużnika?

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie stanowi 
przeszkody do nadania klauzuli wykonalności przeciw-
ko małżonkowi dłużnika oraz prowadzenia na podstawie 
tak powstałego tytułu wykonawczego egzekucji do tych 
składników, które należałyby do majątku wspólnego, gdyby 
umowy majątkowej nie zawarto. Nie wyłącza to możliwo-
ści podjęcia przez małżonków obrony w drodze powództw 
przeciwegzekucyjnych, jeżeli umowa majątkowa małżeńska 
była skuteczna wobec wierzyciela.

Zgodnie z przepisem art. 47¹ Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego małżonek może powoływać się względem innych 
osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie 
oraz rodzaj były tym osobom wiadome. Innymi słowy, mał-
żeńska umowa majątkowa jest skuteczna względem innej 
osoby wówczas, gdy o jej zawarciu oraz rodzaju osoba ta 
powzięła wiadomość przed powstaniem przysługującej jej 
wierzytelności.

prawo
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Koncertowe 85 lat Automobilklubu Wielkopolski
Podsumowanie 85lat swej działalności, Automobilklub 
Wielkopolski uświetnił koncertem wieńczącym sezon 
2008 w Auli Uniwersyteckiej 9 stycznia 2009 roku. Film 
przedstawiający dokonania Automobilklubu w ubie-
głym roku, puchary dla 63 zawodników, którzy zdobyli 
mistrzowskie tytuły, a także listy gratulacyjne dla Pre-
zesa Roberta Werle od znamienitych gości, wśród, któ-
rych byli m.in. wojewoda Piotr Florek, przewodniczący 
Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, zastępca 
Prezydenta Poznania Maciej Frankiewicz, starosta Jan 
Grabkowski, wicemarszałek Wojciech Jankowiak, były 
znaczącymi punktami uroczystości.
Wśród 63 nagradzanych zawodników Automobil-
klubu Wielkopolski, którzy zdobyli w ubiegłym roku 
mistrzowskie tytuły byli Małgorzata i Przemysław 
Psik, członkowie Delegatury Mosina. Zdobyli oni w 
2008 roku tytuł Mistrzów Polski dla kierowcy i pilota 

w Turystyczno Motorowych Mistrzostwach Polski. 
Jednocześnie Automobilklub Wielkopolski może 
poszczycić się tytułem Mistrza Polski w klasyfikacji 
klubów w 2008 roku w tychże mistrzostwach.
Niespotykanym, jak dotąd w 85-letniej historii 
klubu i corocznych uroczystych podsumowań 
wydarzeniem, była symboliczna Sztafeta Poko-
leń, gdy na scenie w Auli UAM pojawili się naj-
starsi stażem członkowie Automobilklubu Wiel-
kopolski i najmłodsi.
Pan Sylwester Cytryński, który od 61 lat należy do 
Automobilklubu Wielkopolski i Marta Michalak z 
Mosiny, która jest najmłodszym członkiem klubu w 
namacalny sposób przekazali przesłanie młodości i 
zapału z szacunku wielkim pokłonem dla tradycji i 

tego pięknego 85-letniego istnienia Automobilklubu Wielkopolski na kartach 
wielkopolskiej historii i tradycji.
Niezwykle wzruszające były słowa podziękowania wyrażone przez Lidię Bu-
kowską z Ruchu Ludzi Dobrej Woli złożone na ręce prezesa dla całego Automo-
bilklubu Wielkopolski za dotychczasowaą pomoc, okazane serce i bezintere-
sowność w organizowanych przez Ruch akcjach charytatywnych. Przekazany 
przy okazji symboliczny puchar znajdzie zapewne honorowe miejsce, bowiem 
podziękowania były to niezwykłe.
Automobilklub Wielkopolski zawsze będzie pomagał w spełnianiu marzeń 
oraz organizacji przedsięwzięć charytatywnych – tymi słowami prezes Robert 
Werle, zapraszając następnie wszystkich gości na wyśmienity koncert „Słynne 
Marsze i Polki” w wykonaniu orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Wśród zasłu-
chanych w ujmującym wykonaniu koncertu była również Lidia Bukowska, pla-
nując zapewne następne akcje wspólnie z Automobilklubem Wielkopolski, by 
dobrocią wspólnie dobro dalsze czynić.
   Marcin Wojcieszak

aktualności

GBS MOSINA 15904800072001000052780001
z dopiskiem: Na mogiłę rozstrzelanych.

Zbieramy na mogiłę pomordowanych 20 października 1939 roku
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Kronika policyjna
Mosina

Komendant Policji w Mosinie infromuje, że wiadomości zawarte w 
Faktach Mosińsko – Puszczykowskich, w styczniowym artykule na 
temat zabójstwa 16 letniej mieszkanki Mosiny nie zostały przeka-
zane przez mosiński Komisariat Policji. 
- 1 stycznia 2009 r. o godz. 7.30 na kładce wiodącej z targowiska 
miejskiego do Kościoła w Mosinie została napadnięta starsza ko-
bieta, której skradziono torebkę z pieniędzmi – 50 zł i kluczami od 
domu. Trwają poszukiwania sprawcy.
- W okresie od 31 grudnia do 3 stycznia w Nowinkach skradziono 
piłę spalinową wartości 800 zł z nie zamkniętych pomieszczeń go-
spodarczych.
- 3 stycznia pomiędzy godz. 16 a 21 na ul. Kolejowej w Mosinie usi-
łowano ukraść samochód marki Volkswagen Passat.
- 19 stycznia w godzinach rannych na ul. Chopina w Mosinie doszło 
do kradzieży samochodu marki Ford Trans wartości 45 tys. zł.
- 19 stycznia, po południu w Rogalinie skradziono dwa telefony ko-
mórkowe wartości 800 zł.
- 21 stycznia do podobnej kradzieży telefonu komórkowego do-
szło na terenie gimnazjum w Mosinie, wartość telefonu 1500zł.
- 4 stycznia o godz. 15.40 wracających z nielegalnego wędkowania 
na jez. Góreckim kłusowników zatrzymał patrol Policji. Byli to miesz-
kańcy gminy Mosina, ujawniono przy nich niedozwolony sprzęt do 
połowu ryb, który skonfiskowano. Przeciwko tym osobom zostanie 
skierowany akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Śremie.
Zatrzymani pod wpływem…
W styczniu Policja zatrzymała czterech pijanych kierowców. 

Puszczykowo
Wyróżniony policjant
W grudniu 2008 roku Komendant Miejski Policji w Poznaniu wyróż-
nił nagrodą pieniężną funkcjonariusza Komisariatu Policji w Pusz-
czykowie, sierżanta Mateusza Kuśnierka za uzyskanie na terenie 
powiatu poznańskiego najlepszych wyników w służbie patrolowej 
w II półroczu 2008 r. Gratulujemy!.
- W dniach 30.12.08 oraz 5.01.09 r. z posesji mieszczących się przy 
ul. Czarnieckiego oraz Niezłomnych skradziono samochody: BMW, 
Ford Galaxy oraz VW Golf. Apelujemy o wzmożenie czujności, par-
kowanie w garażach, zakładanie alarmów, monitoringów.
Okazja czyni złodzieja.
- W nocy z 21 na 22 grudnia ub. roku i z 14 na 15 stycznia b.r. z 
zaparkowanego na posesji przy ul. Słowackiego, niezabezpieczo-
nego pojazdu oraz z nie zamkniętych pomieszczeń firmowych 
przy ul. Wczasowej skradziono elektronarzędzia. Policja apeluje o 
ostrożność i przypomina: okazja czyni złodzieja.
Kradzieże w sklepach
- W dniach 9 i 12 stycznia w sklepach ARTURO oraz PSS Społem 
złodzieje wykorzystując nieuwagę kupujących ukradli z torebek 
portfele, dokumenty i karty płatnicze.
- 12 stycznia przy ul. Prusa zatrzymano nietrzeźwego kierowcę 
(2.34 promila), grozi mu dwa lata pozbawienia wolności oraz zakaz 
prowadzenia pojazdów.
Niebezpieczny kominek?
- 14 stycznia przy ul. Chrobrego doszło do nieumyślnego spowo-
dowania pożaru domu wolnostojącego. W akcji ratowniczej brały 
udział cztery jednostki Straży Pożarnej (dwie z Mosiny i dwie z Po-
znania) oraz policjanci z puszczykowskiego komisariatu. Oględziny 
miejsca pożaru wskazują wstępnie, że przyczyną pożaru była wada 
ukryta kominka. Nikt z mieszkańców nie doznał obrażeń.

- W nocy z 10 na 11 stycznia w hotelu Atrium, w czasie imprezy 
karnawałowej z nie zamkniętego pomieszczenia szatni skradziono 
dwie kurtki skórzane wartości 1600 zł.
- 15 stycznia w przychodni Salus dokonano kradzieży dwóch tore-
bek z pieniędzmi, dokumentami i kartami płatniczymi.
Powodują stłuczkę i wyłudzają pieniądze
Apel
W ostatnim czasie na terenie Puszczykowa Policja odnotowała 
przypadki wyłudzeń pieniędzy na tzw. „lusterka”. Metoda działania 
sprawców jest następująca: poruszając się najczęściej samocho-
dami marek BMW lub Audi umyślnie powodują kolizję drogową z 
innym pojazdem, tak, aby ewentualna wina leżała po stronie dru-
giego kierowcy. W każdym wypadku „uszkodzeniu” ulega lusterko 
boczne pojazdu sprawcy, które wcześniej jest tak przygotowane, 
aby w momencie nawet lekkiego otarcia wypadło z obudowy. Na-
stępnie sprawca przedstawiając się za radcę prawnego tworzy fał-
szywy obraz sytuacji, wprowadza swoją ofiarę w błąd co do powia-
domienia Policji i długim czasie oczekiwania na patrol, wysokich 
karach grożących za kolizję włącznie z zabraniem prawa jazdy oraz 
wysokich kosztach naprawy uszkodzenia. Proponuje, wykorzystu-
jąc nieświadomość ofiary, „dogadanie się” bez udziału Policji, na 
co kierowca się zgadza. Wyłudzona w ten sposób kwota znacznie 
przewyższa ewentualne straty.
Policja radzi, aby w pierwszej kolejności sprawdzać stan ew. uszko-
dzeń. Jeśli nie są one rzeczywiście wielkie, a kierujący zażąda wyso-
kiej kwoty należy odstąpić od porozumienia i zawiadomić Policję. 
Nie wierzyć w każde słowo, a tym bardziej w rzekome powiadomie-
nie Policji i długi okres oczekiwania oraz grożące z tego tytułu kary.
 Komendant Komisariatu Policji w Puszczykowie,
  komisarz, mgr Robert Rasztorf



W styczniu na scenie Małej Filharmonii w Puszczykowie królo-
wały głównie subtelne melodie oraz gorące rytmy karnawało-
we, porywające publiczność do tańca … duszy. 

Panowie w spódnicach (10 stycznia)
Co kryje się pod nazwą zespołu „Poznań Brass”? Owy oktet 
mężczyzn, uzbrojonych w trąbki, puzony, róg, tubę i perkusję 
to nie tylko reprezentacja dostojnych, wrażliwych na magię nut 
muzyków w czerwonych muszkach... To grupa figlarzy, a nawet 
zabawnych tancerzy, ludzi bawiących się w doskonały sposób 
melodią, a także przyjaciół „tańczącego w tubie słonia”. Arty-
ści zaprezentowali między innymi utwory takie jak: „Piosenka 
Tewie- mlecarza ze „Skrzypka na dachu” na kwintet”, „Deszczo-
wa piosenka”, „Eine kleine nacht Musik”, „Radetzky March” oraz 
„Funiculi-Funicula”, która dawniej miała na celu leczenie z jadu 
tarantuli. Utwory te wzbudziły gorące emocje w widowni. Tup-
nięcia, ruchy stóp w rytm muzyki, kołyszące się głowy niesione 
przez magiczne nuty... Warto jednak zauważyć, iż na największą 
burzę oklasków zasłużyło wykonanie can-cana z operetki „Orfe-
usz w Piekle” na kwintet z wygłupami. Publiczność wręcz oszala-
ła z radości, gdy na scenę wbiegło dwóch mężczyzn (członków 
zespołu) tańczących can-cana w długich, rozciętych na prze-
dzie, czerwono-biało-niebieskich spódnicach, których falbany 
wirowały nieokrzesanie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
także piosenki biesiadne, które zaprosiły widzów do wspólnej 
zabawy w odgadywanie tytułów. Na sali dało się słyszeć nucone 
przez publiczność słowa: „jeszcze po kropelce”, „sto lat, sto lat!”, 
czy też „wszystkie rybki śpią w jeziorze”. Owy wieczór sprawił, że 
koncert opuściły same rozpromienione twarze. 

„Wszyscy zmieniają się w zwierzęta”? (17 stycznia)
Tomasz Pawłowski, autor i wykonawca utworów z kasety „Śnia-
danie na trawie” zaprezentował w Małej Filharmonii ballady ze 
swojej najnowszej płyty pt. “Mondi - live”. Publiczność miała oka-
zję posłuchać nastrojowych tekstów nawiązujących do proble-
matyki egzystencjalnej człowieka. Mowa tu o utraconej miłości, 
o władzy pieniądza „spalającej” człowieka, czy też zazdrości. Au-
tor zwraca uwagę na to, iż życie ma się tylko jedno, a tak wielu z 
nas się w nim zatraca. Przesłaniem owych utworów jest prośba 
o to, by człowiek zasłuchał się w siebie oraz wziął pod uwagę to, 
że życie to walka, bieg i gra. Słowami, które nakłaniają słuchacza 
do refleksji nad swoim postępowaniem może być cytat z jedne-
go z zaprezentowanych utworów – „Jak być człowiekiem nikt 
nie pamięta, wszyscy zmieniają się w zwierzęta...”. Wieczór ten 
można uznać za spowiedź człowieka przed samym sobą.  

W Pegazie natchnienie (23 stycznia)
Nieprzypadkowo Pegaz, skrzydlaty koń z mitologii greckiej zro-
dzony z krwi Meduzy, która trysnęła, gdy Perseusz odciął jej gło-
wę, wylądował na scenie Małej Filharmonii. To właśnie on stał 
się patronem i natchnieniem kwartetu smyczkowego „Pegazus”, 
który dał popis swoich umiejętności w Puszczykowie. Absol-
wenci poznańskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, 
a tym samym muzycy Orkiestry Teatru Wielkiego im. Stanisła-
wa Moniuszki w Poznaniu porwali publiczność na muzyczną 
ucztę, gdzie królowały francuskie, hiszpańskie, argentyńskie, 
wiedeńskie oraz rosyjskie smakołyki. Pięknemu, wykwintnemu 
oraz magicznemu brzmieniu skrzypiec, altówki oraz wiolonczeli 
wtórowały profesjonalne głosy operowe Natalii Puczniewskiej 

oraz Karola Bochańskiego. Widzowie mieli okazję usłyszeć słyn-
ną uwerturę do „Carmen”, „Taniec ognia” z baletu „Czarodziejska 
miłość”, „Wiedeńską krew”, czy też „Hopak” z opery „Jarmark 
Soroczyński”. Należy zwrócić uwagę na to, iż największe wra-
żenie na zgromadzonych wywarło wykonanie utworu „Time to 
say goodbye”. Przejmująca muzyka i cudowny, przeszywający 
dreszczem śpiew sprawiły, iż nie jednemu słuchaczowi usta ot-
wierały się z podziwu. Miło jest być świadkiem tego, że przecho-
dzący obok ludzie wracają do domu z melodią na ustach. 

Luty 2009
W lutym Mała Filharmonia w Puszczykowie zaprasza na koncert 
walentynkowy Danuty Nowak-Połczyńskiej z zespołem Janusza 
Piątkowskiego oraz na recital Zbigniewa Wodeckiego. Bilety 
na koncerty można zamówić telefonicznie pod numerem 061 
8194 520 lub drogą emailową: portrety@wp.pl.

  Zuzanna Bijaczewska

Mała Filharmonia
Przedstawia program koncertów 

 na luty / marzec roku 2009:

14 lutego 2009 r. godz. 18.00 
”Miłość Ci wszystko wybaczy” - Koncert walentynkowy, 
Danuta Nowak - Połczyńska z zespołem Janusza Piątkowskiego
• Cena biletu 50 zł

22  lutego  2009 r. godz. 18.00 
Zbigniew Wodecki – recital 
• Cena biletu 65 zł

07  marca  2009 r. godz. 18.00
Poznańskie Trio Fortepianowe 
• Cena biletu 30 zł

14 marca  2009 r. godz. 18.00 
Aga Zaryan -  recital
• Cena biletu 50 zł

Bilety na wszystkie koncerty można zamówić telefonicznie 
pod nr 061 8194 520
lub emailem: portrety@wp.pl 
      
   Serdecznie zapraszam
    Beata Pluta    

62-040 Puszczykowo, ul. Cienista 6                         
www.malafilharmonia.pl

��

Karnawał w Małej Filharmonii
kultura
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NOWO  OTWARTY

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stom. Andrzej Okoń

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

ul. Bolesława Śmiałego 10
62-050 Mosina

tel. 061 898 26 55

Pełen zakres leczenia stomatologicznego
Leczenie laserem i ozonem

Kontrakt ortodontyczny z NFZ

ul. Dembowskiego 1
tel. 061 813 63 76

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

Zapraszamy
Kredyty na dowód do 6 tys. zł.

SALONY 
MEBLOWE 

MOSINA

SALONY 
MEBLOWE 

MOSINA

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

www.meblerejak.najnet.pl

Oferujemy :

• balustrady balkonowe i schodowe
• bramy i ogrodzenia
• meble domowe i ogrodowe
(łóżka, stoły, kwietniki, ramy do luster, wieszaki)

• konstrukcje przemysłowe
(podesty, schody, zadaszenia, konstrukcje stalowe)

Pomiar i dojazd
do klienta GRATIS !

KOWALSTWO – ŚLUSARSTWO
Grzegorz Rożek

ul. Krańcowa 5, 62-050 Mosina
tel. 691 706 187

grzegorz.rozek.slusarstwo@wp.pl

kultura reklama
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Dobrym krokiem w kierunku szeroko rozumianej integracji 
niepełnosprawnych uczniów SOSW ze społeczeństwem mosiń-
skim było spotkanie (trzecie już) zorganizowane przez nauczy-
cieli oddziałów szkolnych z ul. Topolowej Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Mosinie. Wzięli w nim udział ucz-
niowie Szkoły Podstawowej nr 1 i przedszkoli z Mosiny, a popro-
wadziła je wicedyrektor SOSW – Renata Pawłowicz. W przedsta-
wieniu pt. „Zimowa opowieść”, które przygotowali uczniowie i 
nauczyciele zachwyt wzbudziła Królowa Śniegu, która wjechała 
na scenę sańmi zaprzężonymi w białe niedźwiedzie i małe cho-
chliki, rozsypujące dookoła śnieg.
Po obejrzeniu przedstawienia, którego reżyserem była Kata-
rzyna Twardowska wszystkie zaproszone grupy przedszkolne i 
szkolne zaśpiewały zimowo- świąteczne piosenki. Zaproszenie 
przyjęły panie: I. Depczyńska z klasą III z SP 1, K. Tubis z klasą „0” 
z SP2, K. Marcinkowska z grupą starszaków z przedszkola inte-
gracyjnego oraz P. Talarczyk z przedszkola nr 4 z grupą starsza-
ków. Obecna była także młodzież z sanatorium w Ludwikowie z 
paniami: M. Walczak i M. Dąbrowską. W związku z tym, że dzieci 
i nauczyciele szkół i przedszkoli z Mosiny chcą się spotykać - na-
stępne odbędzie się już na początku kwietnia. Na wielkanocne 
spotkanie zapraszam bardzo serdecznie.  
   Renata Pawłowicz

Spotkanie integracyjne SOSW w Mosinie –mosińskie szkoły i przedszkola

Dla nas to był oczywisty wybór
Grudniowy wieczór 2005r. w pamięci wielu osób wydaje się, 
jakby minął wczoraj. Wtedy to zawiązało się stowarzyszenie, na-
leżało do niego kilkanaście osób - założycieli, którym zależało 
i zależy na rozwoju ziemi mosińskiej. Powstało porozumienie 
ludzi, którzy potrafią odważnie i otwarcie podjąć się realizacji 
zadań czyniących naszą „ziemię mosińską”- nowoczesną, boga-
tą, i piękniejszą. 
Inicjatorami powstania STOWARZYSZENIA NOWOCZESNA 
RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA było 17 osób (teraz jest nas 
znacznie więcej). Wszyscy włączają się w kolejne projekty słu-
żąc swymi umiejętnościami, zdolnościami, talentami, działając 
tym samym także na rzecz rozwoju stowarzyszenia. Uroczysta 
inauguracja działalności, miała miejsce w lutym 2006r. w Mo-
sińskim Ośrodku Kultury, podczas której wykład na temat pracy 
organicznej wygłosił Krzysztof Kaczmarek z Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu.
Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosinska ma w 
swoich założeniach zaktywizować mieszkańców gminy, tych 
którzy chcą mieć wpływ na życie lokalnej społeczności, aby żyło 
się lepiej, ciekawiej i nowocześniej.
W ciepły majowy dzień 2006 r. próbowano odpowiedzieć na 
pytanie: „Jaka będzie Rzeczpospolita?” podczas panelu dys-
kusyjnego posłów Arkadego Fiedlera z Filipem Libickim i przy 
pełnej widowni w sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka 
Kultury.
Porady zdrowotne, badania, wykłady o bezpieczeństwie, pierw-
sza pomoc, gry, zabawy i dobra muzyka, zgromadziły w lipcu 
2006 r. tłumy mieszkańców w „Ptasim parku”.
Kolejny festyn - zdrowotny „ Recepta na lato” zorganizowa-
li członkowie stowarzyszenia, po to, aby miło spędzić gorący 
dzień lata. Impreza pokazała, że Stowarzyszenie Nowoczesna 
Rzeczpospolita Mosińska sprawdza się jako organizator, bo ze 
swoją ofertą trafia zarówno do dzieci jak i do dorosłych.
We wrześniu 2006 r. zarząd stowarzyszenia podjął decyzję o 
przystąpieniu jego członków do wyborów samorządowych. Za-
łożono Komitet Wyborczy i zarejestrowano członków na przy-
szłych radnych, tym samym wprowadzono do Rady Miasta sied-

mioro radnych. Są nimi: Barbara Czaińska, Maria Krause, Antoni 
Karliński, Wiesława Mania, Ryszard Rybicki, Krystyna Szczygieł- 
Nowak, Waldemar Waligórski.
Stowarzyszenie wystawiło również swojego kandydata na funk-
cję burmistrza, jest nią obecnie po raz drugi Zofia Springer.
Radni wywodzący się ze Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpo-
spolita Mosińska, cieszą się  zaufaniem społecznym, dobrze re-
prezentują interesy swoich wyborców. Są to ludzie kompetentni 
i odpowiedzialni.
Rok 2007 i 2008 - to lata kolejnych projektów, które stowarzy-
szenie regularnie realizuje, tym samym cały czas uczestniczy w 
życiu społecznym, kulturalnym mieszkańców gminy.
To lata wypełnione ważnymi i urozmaiconymi wydarzeniami. 
Oceniają nas mieszkańcy, którzy bywają na koncertach, festy-
nach, rajdach. A dla tych, którzy nie chcą tylko być uczestnikami, 
ale zechcą też wpływać na życie gminy stowarzyszenie ma PRO-
POZYCJĘ: zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi.
Liczy się każdy, kto ma wiedzę, doświadczenie, chęci i czas, chce 
coś razem tworzyć. 
Chce coś zaoferować innym i sobie. Dzięki temu można napraw-
dę dobrze się bawić i czuć, że dzieje się coś ważnego. Niech to 
będzie oczywisty wybór. 
  Prezes Stowarzyszenia Nowoczesna
  Rzeczpospolita Mosińska
  Jolanta Szymczak
  Tel. kom. 604 782 804
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Gminne Centrum Informacji w Mosinie-podsumowanie roku 2008.

FABRYKA  SZTUKI w Puszczykowie

aktualności

Stowarzyszenie Enter Art  i Urząd Miasta Puszczykowa zapraszają 
na bezpłatne warsztaty„Fabryka Sztuki w Puszczykowie”.
 Zajęcia zaczynają się na początku lutego, a kończą pokazem osiąg-
nięć uczestników podczas Dni Puszczykowa – 6/7 czerwca 2009.
Spotkania Fabryki Sztuki będą odbywały się raz w tygodniu (pod-
czas ferii zimowych dwa razy w tygodniu) w trzech grupach tema-
tycznych:

- śpiew gospelowy i taniec, prowadzone przez artystów z Nigerii; 
zajęcia odbywać się będą w soboty od 11.00 – 13.00 w starej szko-
le przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie, podczas ferii zimowych tak-
że w poniedziałki od 13.00 – 15.00;

-  warsztaty muzyczne – bębniarskie; jest to kontynuacja warszta-
tów zrealizowanych w ubiegłym roku przez Ewę Sykulską i  Jacka 
Kisielewskiego (Jambe Fola);zajęcia odbywać się będą w piątki w 
sali muzycznej w szkole podstawowej nr 1, dla dwóch grup wie-
kowych: od g. 17.00 – 18.00 dzieci młodsze a od g. 18.00 – 19.00 
starsze dzieci i młodzież ;

-  edukacja plastyczna prowadzona przez Luizę Niedźwiecką ,
    w soboty w g. 11.00 –   12.30

Dodatkowo oferujemy edukację artystyczną na wakacje zi-
mowe : 
                             

FERIOWY ZAWRÓT GŁOWY
16 lutego – 1 marca 2009

warsztaty bezpłatne:
· Bębniarskie
· Plastyczne
· Gospel
Warsztaty płatne: 
· Rzeźbiarsko-ceramiczne 
· Taneczne –breakdance 
· Teatralne – dla dzieci i drugi tydzień dla młodzieży

Pozostałe informacje i szczegółowy harmonogram można 
znaleźć na stronie www.enterart.webd.pl  a  zapisy na: ente-
rart@o2.pl  lub iza.neterart@o2.pl 
                                  lub pod nr tel. 666 851 349.

Donatorem wszystkich bezpłatnych zajęć jest Urząd Miasta 
Puszczykowa.

 W 2008r. Gminne Centrum Informacji w Mosinie od-
wiedziło około 6 500 osób. Ze względu na szeroki za-
kres usług, jakie Centrum oferuje mieszkańcom, wy-
szczególnić można kategorie, z których interesanci 
korzystają najchętniej: 1.Pracownia komputerowa, 
2.Zapytania drogą telefoniczną, 3.Ksero, 4.Interesan-
ci, 5.Osoby poszukujące pracy, 6.Osoby zgłaszające 
ofertę pracy

Największym zainteresowaniem wśród interesan-
tów cieszy się pracownia komputerowa z dostępem 
do Internetu. GCI wyposażone jest w 5 stanowisk 
komputerowych, z których osoby poszukujące pracy 
oraz uczniowie korzystają nieodpłatnie. W ubiegłym 
roku z tej oferty skorzystało ponad 2 500 osób.
Kolejną, również sporą grupę odbiorców stanowią 
osoby poszukujące pracy. W 2008r. zanotowaliśmy 
ponad 1 000 odwiedzin interesantów poszukujących 
zatrudnienia. W związku z tym, że GCI jest instytucją 
pośrednictwa pracy, która głównie nastawiona jest 
na aktywizację osób bezrobotnych z gminy Mosina, 
we wrześniu ubiegłego roku przystąpiliśmy do re-
alizacji projektu „Nowa szansa”, którego celem jest 
przywrócenie do aktywności zawodowej jak naj-
większej liczby osób z terenu naszej gminy.  Najwię-
cej osób poszukujących zatrudnienia pojawiło się w 
Centrum  we wrześniu (184 osoby), grudniu (120) 
oraz styczniu (104). Wynika to  przede wszystkim, 
w pierwszym przypadku, z zakończenia okresu prac 
sezonowych, natomiast w kolejnych dwóch z prze-
łomu roku-podsumowań wydatków i planu pracy w 
firmach (grudzień) oraz przygotowywania strategii 
działania przedsiębiorstw na kolejny rok (styczeń). 
GCI świadczy usługi doradcze, informacyjne jak rów-

nież współpracuje z wieloma instytucjami z terenu naszej gminy i nie tylko. 
W związku z tym niemal 1 200 osób skorzystało w ubiegłym roku z tego 
rodzaju pomocy. 
W Centrum dostępne są na bieżąco oferty pracy, głównie z powiatu poznań-
skiego, jednak GCI dokłada wszelkich starań by przedstawiać również oferty 
z terenu gminy Mosina. W związku z tym nawiązuje kontakty z przedsiębior-
cami, którzy chętnie zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników. W ubie-
głym roku pomagaliśmy 120 mosińskim firmom  znaleźć pracowników.
GCI udziela wszelkich informacji również drogą telefoniczną. Cieszy się 
to dużą popularnością wśród wielu mieszkańców; w 2008r. pomogliśmy i 
udzieliliśmy informacji 1 000 osobom.
Dużym zainteresowaniem cieszy się również usługa ksero, z której korzysta 
głównie młodzież w celach edukacyjnych.

Gminne Centrum Informacji w Mosinie rozpoczęło piąty rok działalności i 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Chętnie modyfikuje i poszerza 
swoją ofertę pilnie wsłuchując się w to, czego oczekują interesanci.  Przez 
dwanaście miesięcy w roku dostosowuje swoją ofertę do potrzeb osób od-
wiedzających GCI , np.: w ferie zaprasza uczniów na zajęcia „Komputer na 
wesoło”, w marcu organizuje Targi Edukacji i Pracy, w czerwcu zaprasza na 
seminarium EURES osoby poszukujące pracy za granicą, w okresie wakacji 
zachęca młodzież do korzystania z luźniejszych form rozrywek komputero-
wych, by już na początku roku szkolonego pomagać w przygotowywaniu 
materiałów do zadań domowych.
 Dziękujemy wszystkim osobom, które skorzystały z naszej pomocy, tym sa-
mym zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwiedzenia naszej strony 
internetowej i zapoznania się z naszym Centrum.

   Gminne Centrum Informacji w Mosinie
   ul. Dworcowa 4
   tel. 061 8192 746
   e-mail: gci@mosina.pl
   www.gci.mosina.pl
      K.L.
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Reklama polityczna – córka czarnego marketingu
Autorka tekstu – Ania Małolepsza jest studentką IV roku socjologii Wyż-
szej Szkoły Dziennikarstwa w Poznaniu. Publikujemy jej tekst, ponieważ 
jest to ciekawy głos młodej osoby na temat tego, jak postrzega rolę me-
diów. Chcielibyśmy zachęcić młodych mieszkańców obu naszych gmin 
do wypowiedzi na ten i podobne tematy. Nie musi to być profesjonalnie 
napisany tekst. Chodzi o to, żeby młodzież miała okazję przekazać, co 
myśli o życiu, polityce, świecie. 

Życie związane jest z nieustannym podejmowaniem 
decyzji, które czasami podejmujemy pod wpływem 
emocji, innym razem po dłuższym przemyśleniu. Do-
tyczy to spraw prywatnych i tych o szerszym zasięgu 
- jak polityka, która także mocno wpływa na naszą 
rzeczywistość. Odpowiedzi na trudne pytania poma-
gają nam uzyskać znajomi, przyjaciele, czyli osoby 
bliskie,  środki masowego przekazu, takie jak: prasa, 
Internet, radio i telewizja. W związku z tym rodzą się 
pytania: Jak media kreują rzeczywistość?  Czy wpły-
wają na nasz światopogląd? Czy i w jakim stopniu 
nami manipulują? Przyjmuje się, że media są IV wła-
dzą.  W zależności od kanału telewizyjnego słyszymy 
wiele opinii, zwłaszcza na tematy związane z polityką 
i jej przedstawicielami. Rozważmy, więc, w jaki spo-
sób wpływają na nasze poglądy przekazy medialne? 
A co więcej, czy owe treści medialne są stronnicze i 
subiektywne, czy też to, co słyszymy i widzimy w te-
lewizji jest obiektywne? Ściślej ujmując - zastanówmy 
się, czy poparcie dla pewnych polityków czy też partii 
politycznych ze strony przedstawicieli TVN, Polsatu 
bądź innych kanałów telewizyjnych wpływa na to, co 
usłyszymy i co zobaczymy?
   Media pełnią rolę wtórną, ponieważ udostępniają 
przestrzeń politykom przed kampanią wyborczą. 
Ostatnio ta przestrzeń jest coraz mniejsza, bo to 
media decydują, komu udostępnią czas, i ile będzie 
musiał za to zapłacić. Forma rozliczenia często, to nie 
tylko pieniądze, które musi kandydat zapłacić za czas 
antenowy.  Za sprawą środków inwestycyjnych, jakie 
zostają przekazane na promocję kandydata, ma on 
większe szanse uzyskania poparcia, ponieważ telewi-
zja poświęci więcej czasu na audycje tej osobie, która 
ma większe możliwości, nie tylko finansowe.

Im więcej pieniędzy tym więcej możliwości medial-
nych
Fakt ten prowadzi do wniosku, że inni aktorzy po-
lityczni (posiadający nieliczne nakłady finansowe) 
mają mniejsze „pole manewru” i nie mogą przedsta-
wić w pełni swoich poglądów i zamiarów.
Dzisiejsze czasy, to okres sprzyjający tym, którzy 
„mają”, a „mieć” często wiąże się z „móc” jak i „być”. Je-
żeli ktoś ma pieniądze, może zaistnieć, przekazać za 
sprawą mediów całej rzeszy ludności swoje poglądy 
i zamiary.
    Często też państwo ma kontrolę nad mediami i wy-
korzystuje je we własnym interesie, czego przykładem 
jest Rosja. W zależności od konkretnej sytuacji należy 
oceniać: Czy media wpływają na politykę czy polityka 
wpływa na media?

Zakładając, że każdy człowiek jest 
istotą myślącą i rozumną, każdy ma 
potrzeby, które chciałby zaspokoić, każdy posiada pewną wiedzę i każdy jest 
cząstką życia społecznego i jest w nie uwikłany. Możemy założyć, że nie ma 
osoby, która polityką się nie interesuje, a przejawem tego zainteresowania 
jest udział w wyborach.
Polityka jest „pożywką” mediów.  Media „lubią” sensację. Zasługą mediów jest 
doprowadzenie do wzrostu znajomości życia politycznego. Wiadomości do-
cierają do większej ilości odbiorców. Jest w obiegu więcej informacji, więcej 
debat i programów z udziałem polityków.
Widoczny jest proces mediatyzacji polityki. Często też oglądamy w mediach 
kampanie i debaty polityczne, co służy bez wątpienia pokonaniu przeciwni-
ka. Zwiększa się uzależnienie polityków od mediów, coraz więcej czasu ante-
nowego poświęca się polityce.
Wybrane medium wpływa na to jak odbiorca przyjmie informację. Ważną rolę 
odgrywa zaufanie. Nadawcy chodzi o zauważenie i zapamiętanie informacji, 
oraz o postępowanie zgodnie z komunikatem. Z punktu widzenia polityków 
zapewne ważne jest, co odbieramy i kiedy.

Ten sam przekaz, ale inny odbiór
Zapamiętujemy średnio 5%  informacji z przekazu. Sami dokonujemy selekcji. 
Twórca przekazu także selekcjonuje. To, co przyjmujemy zależy od wagi spra-
wy, i wiedzy, jaką posiada odbiorca. Wiadomo, że treści są różnie postrzegane 
w zależności od wykształcenia. Wydaje się, że przekazywany jest różnym lu-
dziom ten sam komunikat, ale tak nie jest. On tylko brzmi jednakowo.
Przekaz trafia do jednostek z różną efektywnością. Jest to zależne, jak wspo-
mniałam wyżej od wiedzy odbiorcy i od zainteresowań widowni. Obraz silniej 
zapada w naszej pamięci od samego dźwięku. Bardziej zapamiętywana jest 
także informacja kilkakrotnie powtarzana. 

Ludzie wierzą w słowa wypowiadane przez media  
Głosując na danego kandydata, posiadamy na jego temat wiedzę, którą naj-
częściej czerpiemy ze środków masowego przekazu. Pragnę nadmienić, iż całe 
rzesze ludzi wierzą w słowa, które wypowiedziane są w mediach, co więcej, na 
ich podstawie oceniają. W związku z tym, że tak się dzieje zastanawiam się, 
czy nie jesteśmy przez media zmanipulowani. Nie zdarza się raczej żebyśmy 
mieli możliwość poznania danego polityka i mieć z nim kontakt face to face. A 
skoro nie ma możliwości osobistego poznania, sugerujemy się tym, co wypo-
wiadają o nim inni, którzy  niekoniecznie przekazują nam całą prawdę. Jednak 
ciężko jest to zweryfikować, przez co możliwe, że mamy „mydlone oczy”. 
   Znaczną rolę, jak sądzę odgrywa marketing polityczny, pod którego ha-
słem kryje się możliwość skutecznego narzucania przez jednych ludzi swojej 
woli innym ludziom. Biorąc pod uwagę, że każdy promuje to, co dla niego 
jest korzystne, pozwolę sobie przypuścić, że szefowie telewizji prywatnych, 
będą z jak najlepszej strony ukazywać kandydatów, których sami popierają. A 
zapewne popierani przez nich politycy to ci, którzy mogą pomóc w rozwoju 
interesów, np. poprzez wydanie korzystnej decyzji. Często bywa tak, że jedna 
ze stacji telewizyjnych ukazuje w samych superlatywach daną partię czy poli-
tyka, gdzie inna wręcz przeciwnie – pozwala nam zobaczyć kompromitujące 
zdarzenia, które przytrafiły się członkom owej partii. A czy to nie nazywa się 
stronniczością? Uważam, że każdy powinien mieć jednakowy dostęp do me-
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diów, co dałoby wszystkim takie same szanse. 
   Ciekawym sposobem na wyeliminowanie niewy-
godnego „kolegi po fachu” jest publiczne oczernia-
nie go, a tym samym psucie reputacji. Jako przykład 
dobrze obrazujący taką sytuację można przytoczyć 
aferę alkoholową, której bohaterem był Aleksander 
Kwaśniewski. Akcja rozegrała się w ścianach najwięk-
szej wyższej uczelni na Ukrainie, której wykładowcami 
i studentami było wielu znanych Polaków. Prezydent 
Rzeczypospolitej, kandydat lewicy na premiera wy-
głaszał wykład pod wpływem alkoholu, jak twierdzą 
media. 
         Jak można zauważyć sytuacja ta miała miejsce tuż 
przed wyborami. Dobrym manewrem gry politycznej 
było oczernienie prezydenta o alkoholizm, przy czym 
zazwyczaj oskarżenia te wypływały najczęściej z ust 
przeciwników, takich jak Roman Giertych, który wyra-
ził się następująco: Musi być jakieś działanie na przy-
szłość, by pan Kwaśniewski albo powstrzymał się od 
nadmiernego picia, albo poddał się leczeniu. 

Przedsiębiorcy zabiegają o polityków   
Przypuszczam też, że poparcie, którym darzone są 
pewne osobistości polityczne wynika z indywidual-
nych interesów o charakterze ekonomicznym jed-
nostek prowadzących działalności gospodarcze. Nie-
jednokrotnie wspomina się w literaturze naukowej o 
tym, jak duże inwestycje na kampanie wyborcze prze-
kazywane są przez przedsiębiorców. Mają oni często 
prywatne kontakty z politykami. Organizowane są 
przez biznesmenów bale, bankiety itp., na które za-
prasza się polityków, w celu nawiązania bliższych kon-
taktów. Niejednokrotnie na takie imprezy zapraszana 
jest także telewizja. Spotkania sprzyjają załatwieniu 
własnych spraw, uzyskaniu ciężko dostępnych wiado-
mości zdecydowanie wcześniej niż inni ludzie.

 Reklama polityczna – córka czarnego marketingu  
Wiadomo, że w zasięgu każdego człowieka znajdu-
je się prasa, radio, telewizja i Internet, a nieodłączną 
częścią mediów jest reklama, także polityczna – po-
zwolę sobie ją nazwać córką czarnego marketingu. 
Reklama stanowi bardzo ważne narzędzie, które ma 
wpływ na poglądy odbiorców. 
Przykładem wartym przytoczenia jest kampania pre-
zydencka z 1995 roku. Wtedy pojawiły się pierwsze 
plakaty i akcje propagandowe wymierzone w Alek-
sandra Kwaśniewskiego – lewicowego kandydata na 
Prezydenta Polski. Przygotowane zostały przez Inicja-
tywę ¾ powołaną do życia przez środowisko skupio-
ne wokół Jana Marii Rokity. Wydano wtedy ulotkę w 
formie PRL- owskiej kartki na mięso, opatrzonej pod-
pisem Kwaśniewskiego oraz jego hasłem wyborczym 
„ wybierzmy przyszłość”. Według niektórych opinii 
działania Inicjatywy nie przyniosły spodziewanych re-
zultatów, a wręcz pomogły Kwaśniewskiemu. 
Podobna sytuacja przydarzyła się podczas wyborów 
prezydenckich w roku 2000, kiedy sztab wyborczy 
Mariana Krzaklewskiego zdecydował się na emisję 
klipu wyborczego, ukazującego, iż szef prezydenckie-
go Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Marek Siwiec, 
wysiadając ze śmigłowca i schodząc po schodkach, 
kreśli w powietrzu znak Krzyża  w kierunku witają-
cych go urzędników i działaczy, jakby ich błogosławił. 

Za Markiem Siwcem wychodzi Prezydent Aleksander Kwaśniewski i pyta czy 
Minister Siwiec pobłogosławił już ziemię kaliską. Wówczas szef BBN klęka i w 
taki sam sposób, jak zwykł czynić to Jan Paweł II – całuje ziemię kaliską. Miesz-
kańcy Kalisza mieli obrazić się na prezydenta za znieważenie ich przekonań 
religijnych. Powstały liczne komentarze i opinie odnoszące się do tegoż zda-
rzenia.
   Inną techniką, stosowaną przez media jest „ucinanie” wypowiedzi mówców, 
przez co kontekst jest zupełnie inny niż być powinien. Niejednokrotnie An-
drzej Lepper został znieważony w telewizji poprzez ukazanie tylko niektórych 
części jego wypowiedzi i zachowań.

Seksafery i trzęsienie polityczne   
Chciałabym także powiedzieć o upublicznianiu sfery życia prywatnego. Bar-
dzo często słyszy się o tym w telewizji, radiu, czy czyta w gazecie. O ile roman-
se zwykłych ludzi kończą się, co najwyżej rozwodem, o tyle romanse polity-
ków na ogół wstrząsają krajem. Polską wstrząsnęła seksafera w Samoobronie. 
Skandal obyczajowy w partii Andrzeja Leppera przez wiele dni nie schodził 
z pierwszych stron gazet. Zeznania  Anety Krawczyk, która twierdzi, że w za-
mian za usługi seksualne dla przewodniczącego Leppera i posła Łyżwińskiego 
dostała pracę w Samoobronie, wywołały prawdziwą burzę. A to był dopiero 
początek, bo kobiet, które twierdzą, że były molestowane, przybywa. Przy-
bywa także pikantnych szczegółów. Według posłanki SLD, Joanny Senyszyn 
“polityka to najlepszy afrodyzjak”. W końcu seksafery rozgrzewały opinię pub-
liczną już niejeden raz i to nie tylko w Polsce.
   Niechęć do danego ugrupowania politycznego wywoływana jest również za 
sprawą postów, które umieszcza się w na forum internetowym. Umieszcza się 
także w Internecie zmodyfikowane zdjęcia. Podobna sytuacja jest z wynikami 
sondaży, przedstawionymi na stronach internetowych. Ludzie mogą ulegać 
sugestiom pod wpływem prezentowanych komunikatów.

Uleganie sugestiom
Takie zdarzenie miało miejsce w przypadku służb prasowych wojewody ku-
jawsko – pomorskiego, które po serii anonimowych i negatywnych postów ( 
krytykujących brak możliwości pracy młodych ludzi przy europejskiej kampa-
nii referendalnej w 2003 roku, zredagowanych na zlecenie jednej z młodzie-
żówek partii politycznej w 
Bydgoszczy i umieszczonym na lokalnym forum „Gazety Wyborczej”), zdecy-
dowały się zamieścić płatne ogłoszenie w lokalnej „Gazecie Pomorskiej”, pro-
ponującej pracę wszystkim studentom z terenu województwa. Cel został zre-
alizowany, ponieważ wywołał falę oburzenia, poza tym władze wojewódzkie 
zmieniły swój stosunek, co do zatrudniania wolontariuszy przy kampanii. 

  Polityka i media – papużki nierozłączki
Przywołane przeze mnie wydarzenia dotyczące znanych nam osobistości 
publicznych wskazują na to, że polityka i media są niczym „papużki nieroz-
łączki”, jednak czy można powiedzieć, że massmedia przedstawiają politykę 
i jej posłańców, niczym lustrzane odbicie? Wiąże się z tym kolejne pytanie, a 
mianowicie czy opinie wygłaszane przez medialnych aktorów nie „ubarwiają” 
tego, co udostępniają w programach, przez co dociera do nas inny obraz i 
sygnał niż powinien? 
    Ania Małolepsza
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Fascynujący mezzosopran
Umówiłyśmy się na siedemnastą, na godzinną rozmowę. Gdyby w Mosinie nie zamykano 
aptek o 20.00, pewnie nie zauważyłybyśmy, że mija trzecia godzina od spotkania. Przerwałyśmy, 
bo pani Danuta Nowak – Połczyńska musiała pojechać po leki dla swojej mamy. Właściwie 
zakończyłyśmy spotkanie zbiegając po schodach, żeby zdążyć przed zamknięciem. Teraz 
już wiem, dlaczego ma tylu przyjaciół i jak ważne to jest w jej życiu.

Miało być o karierze, śpiewie, krajowych i zagranicz-
nych występach, zespole młodzieżowym MY, który 
śpiewaczka prowadzi w Mosinie, a było… o wszyst-
kim. I jak mam to opisać? 
Klasyczny wywiad, to pytania, odpowiedzi. Nasza 
rozmowa rozpoczęła się już  na schodach (gdzie się 
zresztą skończyła). Cała była taka … dynamiczna. W 
korytarzu zobaczyłam piękną kopię obrazu (akware-
la), nieskończoną, umocowaną na sztalugach i błysk 
w oczach artystki, mówiącej o swojej pasji. Duże 
wrażenie zrobił na mnie wiszący w pokoju, gotowy 
już obraz olejny, kopia – „Słoneczników” Van Gogha, 
ale w zupełnie innej tonacji barw, bardzo wyrazistej 
– pięknej i oryginalnej. A także ikony, każda w swoim 
rodzaju, które maluje dla przyjaciół. I zamiast zacząć 
od tego, o czym wiedziałam na pewno - artystka jest 
śpiewaczką operową - dowiedziałam się, że jej pasją 
jest także malarstwo. 
Ciarki przeleciały mi po plecach, kiedy pierwszy raz 
usłyszałam jej głos.

„Danuta Nowak-Połczyńska dysponuje moc-
nym, nasyconym głosem mezzosopranowym 
o metalicznej barwie i rozległej skali. 
Studia wokalne ukończyła w 1992 roku  w Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu. Jest laureatką IV 
Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym 
Sączu oraz konkursu „Ibla Grand Price” im. Vin-
cenzo Beliniego na Sycylii. Początkowo występo-
wała głównie w repertuarze oratoryjno - kanta-
towym m.in. z Poznańskim Chórem Chłopięcym 
„Polskie Słowiki”, z którym nagrała CD ze „Stabat 
Mater” Karola Szymanowskiego i „Musica Sacra” 
Stanisława Moniuszki. Jest solistką teatrów ope-
rowych w Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Wrocławiu. 
Wielokrotnie brała udział w międzynarodowych 
festiwalach w Xanten oraz super widowiskach 

Opery Dolnośląskiej (Aida, Carmen, Gioconda, Rheingold). Występowa-
ła w wielu teatrach poza granicami kraju m.in. w Wimbledon Theatre w 
Londynie, Royal Koncert Hall w Glasgow, Symphony Hall w Birmingham, 
Royal Festiwal Hall w Londynie, Danse Theatre w Hadze czy Teatr Carre w 
Amsterdamie. Repertuar artystki to przede wszystkim dramatyczne role 
w operach Verdiego jak Amneris, Azucena, Ulryka, Magdalena i Fenena. 
Z powodzeniem wykonuje tytułową partię w operze „Carmen” Georgesa 
Bizeta, partię Erdy w Trylogii Richarda Wagnera czy Laury w operze „Gio-
conda” Amilcare Ponchiellego, ale też partie altowe w licznych dziełach 
oratoryjnych (Verdi, Mozart, Bach, Szymanowski).
Repertuar:
Amneris         -    Aida  
Azucena         -    Trubadur
Ulryka  -    Bal maskowy
Fenena            -    Nabucco
Magdalena      -    Rigoletto
Laura               -    Gioconda
Carmen            -    Carmen 
Cześnikowa     -    Straszny Dwór
Księżna di Bouillon - Adriana Lecouvreur
Orlowski -     Zemsta nietoperza

Kilkadziesiąt partii z dzieł oratoryjno – kantatowych m.in. :
Requiem Verdiego, Requiem Mozarta, Pasja wg św. Jana Bacha czy IX 
Symfonia Beethovena . Pieśni Chopina, Szymanowskiego i Rachmani-
nowa.

SHEFFIELD TELEGRAPH (30 listopada 2001): ”Danuta Nowak-Poł-
czyńska jako zalotna Carmen, bez wysiłku przechodząca od potęż-
nych dolnych rejestrów po dźwięczne góry, stanie się sensacją”
 
EVENING HERALD (4 grudnia 2001): „Danuta Nowak-Połczyńska za-
śpiewała i zagrała Carmen kunsztownie i wspaniale”
 
RHEIN POST (6 lipca 2002): „Danuta Nowak-Połczyńska jako Amneris 
potwierdziła tezę, że jej rola jest właściwie tą ciekawszą od Aidy”
 
GAZETA WYBORCZA (30 grudnia 2002): „Danuta Nowak-Połczyńska 
pięknie zaśpiewała partię Amneris. Paradoksalnie zdominowała Aidę. 
Jej fascynujący mezzosopran rozjaśniał się z każdą minutą”
 
RUCH MUZYCZNY (23 lutego 2003): „Pośród polskich wykonawców 
niewątpliwy sukces odniosła przede wszystkim Danuta Nowak-Połczyń-
ska, pięknie śpiewająca partię Amneris”.
Poza repertuarem operowym, od kilku lat artystka z wielką pasją po-
święca się interpretacji utworów Edith Piaf, Marleny Dietrich, Hanki 
Ordonówny, Ewy Demarczyk czy Lisy Minnelli, realizując w ten sposób 
swoje dziecięce marzenia.
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Siedzimy przy okrągłym stole, pijąc czerwoną herba-
tę, w otoczeniu starych mebli, które artystka sama 
odnowiła i pomalowała. Na kolana wdrapuje mi się 
Fanta, suczka koker – spanielka o czarnej, lśniącej 
sierści z orzechem w pyszczku. Nie tylko ona zajada 
orzechy, za oknem pani Danuty „działa” stołówka dla 
wszystkich ptaków z Mosiny.
- Sikorki wolą orzechy niż słoninę, nie dalej jak dzisiaj 
na śniadanie przyleciał dorodny dzięcioł. Miłośni-
kiem ptaków, ornitologiem z zamiłowania jest mój 
mąż, wie na ten temat wszystko, a ja wiem od niego, 
wyjaśnia śpiewaczka.

nikowa w „Strasznym Dworze” bije od niej ekspresja 
i siła. Jako Matka Ziemia wydaje się naprawdę ule-
piona z gliny i roślin, jakby wyszła z otchłani Ziemi, 
z jej wnętrza. I trzeba pamiętać, że zdjęcia to tylko 
obraz, na którym owszem widać, ale nie słychać.
Urodziłam się w mosińskiej porodówce, twierdzi 
artystka
Jako mosinianka z wyboru jestem zdziwiona tą in-
formacją. W Mosinie była izba porodowa? Pani Da-
nuta zbiega na parter do mieszkania mamy, żeby 
upewnić się, co do budowli i miejsca.
- Urodziłam się w budynku, tzw. Kogutku, naprze-
ciwko obecnego TAF –u. Tam mieściła się izba poro-
dowa, wyjaśnia.
Kocha to miasto i ludzi, ma tu wielu przyjaciół, któ-
rych lubi i szanuje. Przyjaźnie odgrywają wielką rolę 
w jej życiu. Bez ludzi nie potrafiłaby żyć. Najważniej-
sza w jej życiu jest rodzina, a przede wszystkim mąż 
Paweł i syn Seweryn. 

W naszej rodzinie wszyscy śpiewają
Ojciec artystki grał na skrzypcach, akordeonie i 
pianinie, śpiewał w mosińskim chórze, gdzie także 
śpiewała jej babcia. Dziadek był skrzypkiem i dyry-
gentem.
- W Liceum grałam na oboju, a śpiewać chciałam 
zawsze, dlatego studiowałam na wydziale wokalno 
– aktorskim. Potem była muzyka oratoryjna. Bardzo 
ciężko pracowałam, żeby nauczyć się sztuki śpiewu 
operowego. 
O tej sztuce najlepiej świadczą przytoczone wyżej 
opinie krytyków muzycznych, z kraju i zagranicy. 
W Mosinie mieszka wyjątkowa śpiewaczka.

Danuta Nowak – Połczyńska jest śpiewaczką typo-
wo verdiowską (śpiewa repertuar Verdiego). Aidę 
wyśpiewała już 101 razy.
Przeglądamy album fotografii scenicznych z wielu 
teatrów polskich i zagranicznych, swoisty dokument 
pracy artystycznej. Szkoda, że nie można pokazać 
wszystkich zdjęć w artykule. W każdej roli, czy to 
Amneris z Aidy, czy Carmen, czy wreszcie jako Cześ-

Na scenie Małej Filharmonii w Puszczykowie przy ul. Cienistej Danuta 
Nowak – Połczyńska wystąpi 14 lutego z kompozytorem, aranżerem, 
pianistą – Januszem Piątkowskim z Mosiny, autorem muzyki m.in. dla 
Krzysztofa Krawczyka, Ireny Jarockiej, Bogusława Meca, współzałożycie-
lem Orkiestry Polskiego Radia Zbigniewa Górnego. 
Zaśpiewa m.in. takie utwory: „Powróćmy jak za dawnych lat”, „Ja się boje 
sama spać”, „Rebeka”, „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, „Lili Marlene”, „Pa-
dam, padam”, „No je ne regrette rien”.
    `Elżbieta Bylczyńska
 
Bilety na koncert  można zamówić telefonicznie pod nr 061 8194 520
lub emailem  portrety@wp.pl 
62-040 Puszczykowo, ul. Cienista 6                         
www.malafilharmonia.pl
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Najpiękniejsze miasto na świecie
uroczystości

- Zawsze kochałam Mosinę, to jest najpięk-
niejsze miasto na świecie!

Takie słowa mówią wszystko: że jest się we właści-
wym miejscu na ziemi, że na pewno robi się w życiu 
to, co powinno się robić, no i że jest się szczęśliwym. 
A podobno szczęście człowieka zależy od niego sa-
mego,  nie od miejsca w którym przebywa. Widocz-
nie nie dotyczy to Mosiny…

Bronisława Dawidziuk, autorka powyższej opinii o 
naszym mieście - rodowita mosininka, od 25 lat jest 
prezesem Mosińskiego Chóru Kościelnego p.w. św. 
Cecylii, w którym śpiewa od 1976 roku. Z zawodu 
ekonomistka, obecnie mieszka z mężem w Dyma-
czewie Nowym.
Do domu p. Bronisławy z głównej szosy dojeżdża się 
polną drogą. I choć nawierzchnia to jeden lód, ład-
nie pokryty świeżutkim śniegiem, który iskrzy się w 
słońcu i całą uwagę trzeba skupić na prowadzeniu 
samochodu, nie trudno zauważyć, co to za miejsce. 
Zimowa szata (białe drzewa i krzewy stoją jak nama-
lowane) nadaje mu uroczystego wyglądu, można 
sobie tylko wyobrazić, co dzieje się tutaj latem.
- W Mosinie, gdziekolwiek się pójdzie, zawsze wyj-
dzie się na najpiękniejszy widok. Albo jest to rzeka, 
albo park, las, wzgórze, wszystko otacza przyroda. 
Nie ma ładniejszego miejsca, jestem bardzo związa-
na z tą gminą.

Tak zaczęła się nasza rozmowa, podczas której za oknem trzaskał mróz, a w 
kominku ogień.  
- Dlaczego się śpiewa? Czy potrzeba śpiewania wynika z faktu posiadania 
dobrego głosu, czy jest to jeszcze coś innego? Czy są ludzie, którzy może 
nie posiadają świetnego głosu, ale tak bardzo lubią śpiewać, że śpiewają?
- Wydaje mi się, że i jedno i drugie. I chodzi też o przyjemność śpiewania ca-
łym sercem. Śpiewam całe życie, w tym chórze śpiewała moja mama, ojciec, 
siostry, dwoje moich dzieci, kiedy jeszcze tu mieszkały. Śpiewające rodziny 
są specyfiką mosińskiego chóru. Nie wyobrażam sobie życia bez śpiewu.

Mosiński Chór p.w. św. Cecylii założyli powstańcy wielkopolscy w 1925 roku, 
byli to: Czesław Palm, Hieronim Wosiński i Franciszek Taberski, w czasie two-
rzenia zrębów działalności pierwszych stowarzyszeń kulturalnych po I woj-
nie światowej. 
Chór śpiewa nie tylko pieśni religijne, ale także utwory patriotyczne, nawet 
piosenki biesiadne. 
- Jeśli chodzi o repertuar sakralny, dla mnie najpiękniejsze są utwory wielko-
postne, opowiada Bronisława Dawidziuk. - Kiedy te pieśni śpiewa się z pasją 
(w sensie pasji i pasji jako cierpienia), są to utwory naprawdę przepiękne. 
Raz w miesiącu występują w mosińskim Kościele o godz.12 i oczywiście w 
święta. Biorą udział we wszystkich uroczystościach organizowanych przez 
miasto. Występują w Katedrze poznańskiej, w auli UAM, w konkursach, zjaz-
dach chórów. Zaśpiewali także na Mszy św. odprawionej przez Jana Pawła 
II w 1983 roku w Poznaniu razem z innymi chórami pod dyrekcją prof. Stu-
ligrosza i ks. Bernata i w 1991 w Koszalinie. Pierwszy raz śpiewali Papieżowi 
Polakowi, kiedy jeszcze nie był Papieżem, w czerwcu w roku pontyfikatu, w 
Gostyniu.
- Po Mszy kardynał Karol Wojtyła zagrał z naszymi chłopakami w piłkę, wspo-
mina pani prezes.
Obecnie chór liczy 40 osób, z czego 37% osób, to młodzi ludzie, którzy nie 
ukończyli 35 roku życia,  30 % - w wieku emerytalnym, pozostali – 33% są w 
wieku średnim. 
- W porównaniu do innych zespołów nasz chór jest młody, dużo mamy takich 
członków, którzy przyszli do nas w wieku siedmiu, ośmiu lat. Jedna z mło-
dziutkich śpiewaczek powiedziała kiedyś przy okazji rozmowy z panem Fran-
ciszkiem Kasprzykiem, który ma 93 lata i śpiewał bardzo długo w mosińskim 
chórze: ja śpiewam krótko, ale będę tu też śpiewała do dziewięćdziesiątki. 
Dyrygentem chóru od niedawna jest Michał Grzybulski. Dwadzieścia ostat-
nich lat dyrygował nim Janusz Walczak. Najdłużej, bo aż 62 lata śpiewa w 
mosińskim chórze p. Aleksandra Hoffmann – Zimowska.
    E.B.

Chór powstał przy parafii, prowadzonej w 1925 roku przez 
księdza proboszcza - Jana Krajewskiego. Przed wojną dy-
rygowali: Józef Samelczak i Ignacy Sterczyński. Po drugiej 
wojnie światowej, kiedy chór wznowił działalność, wzrosło 
bardzo zainteresowanie mieszkańców śpiewem, przybyło 
wielu członków, rósł poziom artystyczny. W roku 1949 ko-
munistyczne władze zakazały działalności chórom, które 
musiał rozwiązać dekretem metropolita poznański, ks. ar-
cybiskup Walenty Dymek. Odtąd chór śpiewa i działa niele-
galnie. Żeby w ogóle móc śpiewać utworzono w roku 1961 
chór świecki, który po pięciu latach działał już jako zespół 
instrumentalno - wokalny „Nona”. Kiedy w 1975 roku pro-
boszczem w Mosinie został ks. Konrad Kaczmarek, zaczął 
się okres ożywienia działalności zespołu. Do listopada 1983 
roku funkcję prezesa pełnił Zygmunt Pohl. Czas stanu wo-
jennego w latach 1981 - 82 był okresem tylko liturgicznego 
śpiewania na terenie Kościoła w Mosinie. 
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Serdecznością, uśmiechem, dobrocią i wszystkim, co najlepsze Automo-
bilklub Wielkopolski włączył się do znanej już na całym świecie Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Delegatura Mosina zorganizowała 11 stycznia 
2009 IV Mosiński Rajd Orkiestrowy. Nietypowy i jedyny w swoim rodzaju. 
Tylko jeden raz w roku do stosowanej na każdym rajdzie klasyfikacji sporto-
wej, dołączyła w orkiestrową niedzielę klasyfikacja „orkiestrowa”. I tylko tego 
jednego w roku dnia można całkowicie legalnie „przekupić” w klasyfikacji 
orkiestrowej rajdu komisję sędziowską. 
Serca promienne wszystkich uczestników rajdu, a także specjalnie przez 
Delegaturę Mosina zaproszonych gości, grały w rytm tej przepięknej 
muzyki głośno, coraz głośniej. 
Owsiakowe puszki zapełniały się podczas licytacji numerów starto-
wych, niesamowitych przejazdów sportowym Subaru Impreza Marka 
Tokarczyka, wykupywaniu „rajdowych niwelatorów”, podziwu dla nie-
spotykanego wyścigowego samochodu i talentu Xawerego Mielcarka, 
aukcji i koncertu niepowtarzalnego zespołu Rocksun z Pleszewa.
Wręczenie pucharów dla zwycięzców w dwóch klasyfikacjach nastąpiło 
w Domu Kultury w rockowo porywających rytmach pleszewskiego Ro-
cksun-u, przy brawach i gratulacjach dla wszystkich.
Wszystkich, którzy jak tylko umieli zagrali na strunach dobroci swoich 
serc, tworząc muzykę jakże niepowtarzalną i pełną uczuć. Złączyło nas 
pragnienie szczęścia i spełnienia. Dla tych, którzy tej pomocy najbar-
dziej potrzebują. Dzieci.
Światełkiem do nieba, niczym promieniami jednoczącymi dusz wszyst-
kich cudne ciepło - zawodnicy, organizatorzy i mieszkańcy Mosiny prze-
kazali światu, że dobrocią zawsze trzeba dobro czynić.
I niech tego światełka blask trwa do przyszłego roku, trwa w nas na za-
wsze. Trwa wiecznie.
   Marcin Wojcieszak

Serca rajdowe dźwięki Orkiestrowe

Grypa
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, że 
od 1 do 30 stycznia br. zarejestrowano ogółem 948 podejrzeń i zacho-
rowań na grypę w Poznaniu i powiecie poznańskim. 
Jest to ponad dwukrotnie więcej niż w styczniu ubiegłego roku, w któ-
rym odnotowano 418 zachorowań.
W samym Poznaniu, w ostatnim tygodniu stycznia br. odnotowano 388 
przypadków zachorowań.
   Cyryla Staszewska
 Rzecznik prasowy PSSE w Poznaniu, tel. 602 826 680

Najważniejsze wydarzenia w ostatnich latach:
- Występ w Warszawie w 1995 roku w Kościele św. 
Krzyża, Mszę transmitowało Polskie Radio;
- Udział w biesiadzie chóralnej w Akademii Ekono-
micznej w 1995 roku;
- Zakończenie misji parafialnych, Przemęt 1996 rok;
- Występ z połączonymi chórami podczas Mszy św. 
odprawionej przez Jana Pawła II w Koszalinie w 1991 
roku;
- Udział w Koszalińskim festiwalu Muzyki Chorałowej 
i Polifonicznej w 1991 roku;
- Coroczny udział w imprezie Musica Sacra w Pozna-
niu;
- Konkurs Pieśni Pasyjnej w Bygdoszczy;
- Festiwal Muzyki Religijnej ks. St. Ormiańskiego w 
Rumii;
- Udział w zlotach chórów i orkiestr;
- Koncert MONSTRATUS w Licheniu, który odbywa 
sięco roku 18 maja w dniu urodzin Papieża Polaka;
- Udział w przeglądach chórów w Buku i Murowanej 
Goślinie, organizowanych przez Starostwo.

Próby odbywają się w każdy piątek o godz. 19 w sali 
domu katechetycznego przy Kościele parafialnym w 
Mosinie. Chór serdecznie zaprasza.

P. Waleria Bolewska ( z prawej) jest najstarszą chórzystką
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Najważniejsze, że dawano chętnie, z uśmie-
chem i zrozumieniem, a pan, który zgubił 
czerwone serduszko wydawał się naprawdę 
zmartwiony, chciał je włożyć za szybę samo-
chodu. Do wyjątków należały głosy, nazwij-
my to sarkastyczne, kiedy wolontariusze mu-
sieli wysłuchać uwag starszych mieszkańców 
o zbieraniu pieniędzy do puszek. Inna spra-
wa, że narzekający trochę racji mieli mówiąc: 
to znaczy, że polskie, chore dzieci umarłyby, 
gdyby nie ta akcja, bo nasze państwo nie ma 
pieniędzy na ratunek? 

Tym bardziej możemy się cieszyć, siedemnasty raz sta-
nęliśmy na wysokości zadania. I znowu słowa uznania 
należą się naszej młodzieży. Jak poinformował dyrektor 
ośrodka kultury – Marek Dudek w Mosinie wolontariu-
szy zgłosiło się więcej niż założono. Wydano 120 legity-
macji, co nie znaczy, że tylko tylu uczniów kwestowało. 
Na Rynku spotkaliśmy trzy uczennice, z których tylko 
jedna miała dokument Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Stali na mrozie i nie wyobrażali sobie inaczej
Pomocy. To wystarczyło, żeby kwestować. Paulina Poprawka, Adrianna Ku-
fel i Ewelina Włodarczak uśmiechnięte, zmarznięte i niestety bez czapek (ale 
młodzież tak ma, sama pamiętam jak dawno temu chowałam czapkę do kie-
szeni znikając mamie z oczu) - przekrzykiwały się z nami w rozmowie na Ryn-
ku mosińskim (tak było głośno) w trakcie występów zespołów muzycznych. 
Wszystkie zgodnie stwierdziły, że przyszły z potrzeby serca i do głowy im nie 
przyszło, że można było nie wziąć udziału w tej akcji. 
- Ludzie są bardzo mili, podchodzą do nas, żeby pomóc chorym dzieciom, 
jest bardzo fajna atmosfera, stwierdziły dziewczyny.
W Miejskim Ośrodku Kultury wrzało jak w ulu i jak co roku odbyły się tu wy-
stępy zespołów, licytacje, pokazy. Pracownicy na pełnych obrotach, mło-
dzież i dzieci roześmiane, rodzice zadowoleni z występów swych pociech. 
- Tą zbiórkę ludzie traktują w sposób szczególny, widać to wszędzie i tutaj i 
w mieście, i po Mszy przy Kościele, powiedział dyrektor Dudek. – Chętnych 
do kwestowania jest zawsze więcej niż legitymacji.
Żeby zorganizować tą akcję pierwsze kroki trzeba już poczynić w paździer-
niku, wtedy to właśnie zaczynają swą pracę w Orkiestrze Jurka Owsiaka 
pracownicy ośrodka kultury, którym pomagają harcerze. Na podkreślenie 
zasługuje też zaangażowanie – rajd - Automobilklubu Wielkopolskiego De-
legatura w Mosinie. Fanty do licytacji przekazali lokalni przedsiębiorcy, z 
reguły stanowi to ok. 50% całej kwoty zebranej w ramach Orkiestry. Mały 
chłopiec wręczył biżuterię swojej mamy, bój stoczono o koszulkę Jurka 
Owsiaka (poszła za 300 zł), a tajemniczy Hipolit, który co roku bierze udział 
w akcji podarował wielkiego misia. Zebrano 33.058,03 zł. 
Światełko do nieba
Ten moment wzruszył wszystkich. Symbolem tegorocznej Orkiestry w 
Mosinie był sztandar z namalowanym sercem podpisanym przez wszyst-
kich darczyńców przedmiotów do licytacji. Sztandar ten na maszt wciąg-
nęli harcerze przy akompaniamencie Orkiestry dętej ZHP, która zagrała na 
końcu i wyprowadziła uczestników przed budynek Domu Kultury. W tym 
samym czasie wystrzelono światełko do nieba, niektórzy twierdzą, że ra-
zem z piękną modlitwą lub przesłaniem, jak kto woli. Żeby udało się pomóc 
wszystkim chorym dzieciom.
                           E.B.

 W tym roku grali z Orkiestrą: 
-   Zespoły Taneczne ACTIV z UKS “Mosińska Jedynka” przygotowane 
pod kierunkiem Pani Justyny Siwierskiej
- Zespoły muzyczne POTRZECIE, LEIF ERIKSON, DRIVERS, TOM PIT, ROCKSUN z 
Pleszewa oraz ORKIESTRA DĘTA OŚRODKA ZHP w Mosinie. 
Wszystkie zespoły biorące udział w XVII Finale WOŚP, grały 
„za całkowitą darmochę”, jak określa to Jurek Owsiak, za co ogromnie dzięku-
jemy!
Podziękowania kierujemy również do Komendanta Ośrodka ZHP - Magdaleny 
Wyzuj-Jakubowskiej i wszystkich HARCERZY, za ich pracę i zbiórkę przedmio-
tów 
na licytacje, Szczepowi Środowiskowemu Wilki, Dobrym Aniołom Sztabu: Da-
nucie Białas, Mariannie Janik, Alinie Lipiak, Oldze Jurgiewicz, druhnie Esterze. 
Niezastąpionemu Janowi Jurgiewiczowi, za profesjonalne licytacje, Katarzynie 
Nowak i Katarzynie „Kropce” Czaińskiej za pomoc przy realizacji programu, pa-
niom z Gospodarczego Banku Spółdzielczego i prezesowi Banku - Przemysła-
wowi Pilarskiemu, za czuwanie nad każdym groszem i liczenie zebranych środ-
ków przez wolontariuszy, paniom z Mosińskiej Biblioteki Publicznej, które co 
roku przyłączają się do prac nad porządkiem w sztabie, Straży Miejskiej oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej i kom. OSP - Michałowi Kołodziejczakowi, za pilno-
wanie „Światełka do Nieba”, oraz pracownikom Mosińskiego Ośrodka Kultury.
Osobne podziękowanie kierujemy do wszystkich DARCZYŃCÓW, których nie 
sposób wymienić, za przekazane do sztabu przedmioty.  

  W IMIENIU NAJMŁODSZYCH DZIECI
    DZIĘKUJEMY!
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Historia Mosiny w medalach, c.d.kolekcjoner

wydarzenia

Do końca świata i jeden dzień dłużej 
Wielkie serca i wrażliwe dusze znów zagrały w Wielkiej Orkie-
strze Świątecznej Pomocy. 
I tak już od kilku lat w całym kraju ludzi dobrego serca ogar-
nia atmosfera szczytnej działalności, niesienia pomocy  tym, 
którzy jej potrzebują. Wielu z nas chce i daje coś materialnego 
od siebie lub pomaga zebrać to, co inni dają. Jesteśmy społe-
czeństwem, które zawsze sprawdza się, kiedy zachodzi taka po-
trzeba. Styczniowa niedziela w Puszczykowie ponownie zaowo-
cowała miłością bliźniego. Być może brzmi to patetycznie, lecz 
rzeczywistość daje temu dowód. Nie zważając na mróz już od 
wczesnych godzin porannych wolontariusze wyruszyli na uli-
ce miasta, aby kwestować dla chorych dzieci. Natomiast w sali 
Jana Pawła II w Kościele p.w. Św. Józefa w Puszczykówku zebrał 
się Puszczykowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
gdzie odbyła się licytacja przedmiotów od darczyńców miasta. 
Atmosferę podczas aukcji umiliły chóry, które dały popis cieka-
wym repertuarem a pary taneczne pokazały swoje umiejętno-
ści. Wszystkim, którzy wsparli XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy /wolontariuszom, darczyńcom, uczestnikom/ 
poprzez zaangażowanie w przygotowaniu tej imprezy, datki i 
zabawę, należą się szczere podziękowania.
   Klara Krzewińska

Niezawodni mieszkańcy Puszczykowa po raz kolejny zagrali dla Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. XVII Finał WOŚP, którego tematem 
było wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci, zgromadził wokół 
siebie wiele życzliwych serc.  11 stycznia wolontariusze już od godz. 
900 kwestowali na ulicach naszego miasta. Zbiórka do puszek zakoń-
czyła się  po godz. 1900, kiedy to w siedzibie  Puszczykowskiego Szta-
bu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mieszczącego się w Sali 
Jana Pawła II w Kościele pw. św. Józefa w Puszczykówku, rozpoczęło 
się wielkie granie. Na muzycznej scenie dziecięce pary taneczne za-
prezentowały sambę, rumbę oraz cha chę. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się koncert Chóru Gospel porywający w tany  mieszkańców 
oraz występ Szkolnego Chóru pod dyr. Macieja Kubackiego. 
Hojni Puszczykowianie przekazali na rzecz dzieci kwotę 12 990 zł, w 
tym 2 036 zł uzyskanych z aukcji. Najwyższą wartość podczas licytacji 
osiągnął jedyny w Puszczykowie kubek Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy sprzedany za 300 zł. Nie zabrakło również walki o jeden 
z niezwykłych kapeluszy Pani Burmistrz, w której zwycięzca boju 
wzbogacił zbiórkę o 120 zł. Impreza cieszyła się bardzo dużym zain-
teresowaniem ze strony mieszkańców i przybyłych gości. Uczestnicy 
spotkania wyrazili swoją aprobatę i docenili pracę ludzi zaangażowa-
nych w owe przedsięwzięcie. Wielu z nich opuściło puszczykowską 
siedzibę WOŚP z uśmiechem i zapewnieniem, iż z pewnością zagrają 
dla Orkiestry jeszcze nie raz.
   Zuzanna Bijaczewska

Gorące serca w Puszczykowie!

Kolejny już raz wracamy do tematu mosińskich medali, 
a raczej do ich ciekawej historii. Medal, jaki chcemy dziś 
przedstawić jest wyjątkowy i to z paru powodów. Po raz 
pierwszy w dziejach miasta Mosiny w roku 1997 uka-
zał się pamiątkowy medal o tematyce religijnej. Jest to 
duży jednostronny medal, wykonany w brązie techniką 
odlewniczą. Medal został zaprojektowany przez artystę 
Krzysztofa Jakubika i przedstawia postać św. Mikołaja bi-
skupa na tle mosińskiego Kościoła. Na medalu widnieje 
napis: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. świętego Mikoła-
ja oraz Mosina. Warto przypomnieć, kim był św. Mikołaj i 
z czym wiąże się kult tego świętego w Polsce. Za źródło 
wiedzy i zarazem odpowiedź na to pytanie posłużyła 
książka napisana przez byłego proboszcza mosińskiej 
parafii, ks. mgr. Konrada Kaczmarka pt. „Z dziejów kultu 
św. Mikołaja w Polsce”. Legenda głosi, jak pisze ks. Kacz-
marek, że św. Mikołaj urodził się w mieście Patara w Azji 
Mniejszej, jako wybłagane u Boga dziecko rodziców w 
podeszłym wieku. Do służby Bożej przygotowywał go 

stryj, również biskup. Św. Mikołaj był człowiekiem wielkiej dobroci, dużej skrom-
ności i zarazem wielkiego serca. Dzięki temu stał się patronem prostych ludzi, a 
szczególnie dzieci. Jego Bożonarodzeniowe obdarowywanie dzieci podarkami 
przetrwało do naszych czasów i stało się bardzo oczekiwanym wydarzeniem 
tych świąt. Św. Mikołaj zmarł jako biskup około 342 roku, bardzo szybko stał się 
najpopularniejszym świętym na Wschodzie, gdzie nazywano go cudotwórcą i 
czczono do przełomu IV wieku najpierw w Konstantynopolu, a później na całym 
Wschodzie. W połowie VIII wieku kult ten dotarł do Europy zachodniej. Stało się 
to po opanowaniu Miry przez Mahometan, wtedy to kupcy włoscy wykradli jego 
szczątki i przewieźli do miasta Bari we Włoszech. 
W Polsce kult św. Mikołaja rozwinął się na przestrzeni XII wieku, głównie na 
terenach wschodnich i trwa nadal. Jak pisze ks. Kaczmarek – w kraju znajduje 
się około 400 obrazów i rzeźb, w tym dwa obrazy z wizerunkiem św. Mikołaja 
w naszym Kościele. Ponadto statystyki podają, że na wielu przedmiotach kul-
tu sakralnego, takich jak: kielichy, monstrancje, ornaty, dzwony czy pieczęcie, 
grawerowano lub umieszczano wizerunek św. Mikołaja. Do 1997 roku nie od-
notowano w kraju wybicia medalu z wizerunkiem św. Mikołaja. Co za tym idzie, 
medal naszej parafii nie tylko wzbogacił i powiększył ilość mosińskich medali, 
lecz stworzył możliwość kultu w kraju i nie tylko w kraju. Z posiadanych infor-
macji wiemy, że medal w ładnym etui wręczany jest wyjątkowym gościom, skła-
dającym wizyty w mosińskiej Parafii na pamiątkę lub też za szczególne zasługi 
społeczne lub religijne. Bywa też wręczany za pomoc Kościołowi. Zdarzyło się, 
że przy okazji wizyt, konferencji czy spotkań ekumenicznych trafił poza granice 
kraju: do Kanady, USA, Niemiec, Hiszpanii, a nawet na Madagaskar, gdzie budzi 
duże zainteresowanie i promuje kult św. Mikołaja, podnosząc prestiż Mosiny.
Prezentowany medal oraz cała jego procedura przyznawania (komu, kiedy, za co i 
w jakich okolicznościach) należy wyłącznie do kompetencji księdza proboszcza.
To tyle o pierwszym, mosińskim medalu „kościelnym”, chociaż należy jeszcze 
dodać, że medal ten w ilości 100 szt. Wykonała mosińska firma „LIMET” Grze-
gorza Lipiaka. Na zakończenie pozostaje bardzo serdecznie pogratulować ks. 
proboszczowi Edwardowi Majce za oryginalny i historyczny pomysł, jakim było 
ustanowienie medalu św. Mikołaja patrona mosińskiej parafii. 
  Henryk Pruchniewski
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sport

Tradycją stają się już zawody sportowe reprezentacji przedszkoli 
Gminy Mosina organizowane w hali sportowej Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Mosinie. Przy współpracy dyrekcji przedszkoli, OSiR 
oraz przy pomocy Szczepu Środowiskowego „Wilki” ZHP Mosina 
oraz nauczycieli wychowania fizycznego przygotowano turniej 
dla najmłodszych sportowców naszej gminy, który odbył się 15 
stycznia 2009 roku. Wzięły w nim udział dziesięcioosobowe re-
prezentacje sześciu przedszkoli: Przedszkola nr 1, Przedszkola 
nr 2, Przedszkola nr 3 Integracyjnego, Przedszkola nr 4, Przed-
szkola „Koniczynka” z Mosiny i „Słoneczko” z Rogalinka. Drużyny 
rywalizowały w pięciu konkurencjach: slalomie między tyczka-
mi, rzucie woreczkiem do obręczy, skokach z miejsca, zbieraniu 
piłeczek – kto więcej i biegu z przeszkodami. Każda z rozgrywa-
nych konkurencji budziła ogromne emocje wśród zawodników 
i zgromadzonej na trybunach publiczności. Młodzi sportowcy 
po raz pierwszy mogli „walczyć” na tak dużej sali sportowej, co 
niejednokrotnie wywoływało wielką tremę i mnóstwo obaw. 

Poradzili sobie jednak doskonale poddając się sportowej rywa-
lizacji, która sprawiła im przede wszystkim wiele radości i satys-
fakcji. Dodatkową konkurencję przygotowano dla dyrektorów 
placówek – rzut do kosza, którzy tym samym czynnie włączyli 
się w rywalizację swoich podopiecznych. 
Celem sportowej rywalizacji jest wyłonienie zwycięzców, tak też 
stało się i tym razem: I miejsce zajęła drużyna Przedszkola nr 1, a 
kolejne miejsca zajęli:Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 2, Przed-
szkole nr 3, Przedszkole Koniczynka oraz Przedszkole Słoneczko.
Każdy uczestnik zawodów otrzymał dyplom, medal i słodki 
upominek, a dla drużyn przygotowano puchary. Jednak wido-
mo, że nie kolejność zajętych miejsc, czy zdobyte nagrody są 
najważniejsze. Istotna jest radość z rywalizacji, pokonanie włas-
nych słabości, walka w duchu fair play. Wszystkim uczestnikom 
turnieju gratulujemy sukcesów, niezłomności i nieustającego 
zapału do sportowej walki! 
   Red.
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Nowy wóz strażacki

24 stycznia w godzinach wieczornych dojechał do 
Mosiny dawno oczekiwany przez naszych straża-
ków samochód. Fabrycznie nowy MAN z zabudową 
pożarniczą kieleckiej firmy Stolarczyk to obecnie 
najnowocześniejszy produkowany seryjnie wóz bo-
jowy. TGM 13.280 BL 4x4 , to oznaczenie podwozia, 
które jest najnowszą propozycją MAN dla wojska , 
ratownictwa i służb komunalnych. Specjalnie zapro-
jektowany dla pracy ciężkiej w terenie oraz sprawne-
go przemieszczania się po drogach, z zachowaniem 
bardzo dobrych właściwości trakcyjnych. Duża moc 
silnika, konfigurowalne napędy kół, wielo przekła-
dniowa skrzynia biegów z napędem terenowym 
oraz tzw. biegiem pełzającym, możliwość pneuma-
tycznego poziomowania i unoszenia podwozia, sy-
stemy kontroli trakcji, to tylko niektóre udogodnie-
nia, które pozwolą strażakom szybko i skutecznie 
docierać na miejsce zdarzenia nie tylko po drogach 
utwardzonych. Pojazd przystosowany jest do prze-
wożenia 6 ratowników, 2500 litrów wody oraz 250 
litrów środka pianotwórczego. Dzięki obszernym 
skrytkom pomieści również sprzęt i wyposażenie 
specjalistyczne do prowadzenia działań gaśniczych 
oraz ratownictwa technicznego, medycznego i 
chemiczno ekologicznego. Nie sposób również nie 

wspomnieć o nowoczesnej dwu zakresowej pompie umożliwiającej wytwa-
rzanie wysokiego ciśnienia wody. Technika ta gwarantuje bardzo wysoką 
skuteczność gaszenia głównie budynków i mieszkań przy minimalizacji 
strat po pożarowych w tym wynikających z zalania środkami gaśniczymi. 
Również bardzo ciekawym rozwiązaniem jest system aktywnej obrony. Sa-
mochód posiada 4 dysze wodne umieszczone pod podwoziem tworzące 6 
metrowy okrąg strumienia wody wokół pojazdu, umożliwiając poruszanie 
się po palących się ścierniskach, łąkach czy lasach. Możliwe jest również wy-
korzystanie systemu do neutralizacji rozlanych substancji niebezpiecznych. 
Opisane zalety pojazdu, to tylko część nowoczesnych i bardzo skutecznych 
rozwiązań, które by można długo wymieniać. 
Na podkreślenie wymaga również sposób sfinansowania zakupu. Sprzęt 
ratowniczy jest bardzo drogi, służąc do ratowania życia i mienia musi być 
niezawodny i o najwyższych parametrach użytkowych. W związku z tym 
cena samochodu była równie wysoka i wyniosła 560 tys. zł. Jednak dzię-
ki staraniom Burmistrza Gminy oraz samych strażaków udało się pozyskać 
wsparcie, 200 tys. zł przekazała na ten cel Komenda Główna Państwowej 
Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 80 
tys. zł dołożył również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, natomiast budżet gminy wyasygnował pozostałą kwotę 280 tys. 
zł, stanowiącą 50% wartości pojazdu . 
Nowego MAN – a już za kilka tygodni będziemy mogli zobaczyć spieszą-
cego na ratunek. W obecnej chwili, konieczne jest jego przygotowanie do 
wejścia do podziału bojowego oraz intensywne szkolenie ratowników, któ-
rzy muszą się szczegółowo zapoznać z pojazdem . Również konieczne jest 
doskonalenie techniki jazdy i oswojenie z pojazdem przez kierowców.  Jest 
to nieodzowny element dla dopuszczenia ich do dość trudnej jazdy alarmo-
wej często po bardzo zatłoczonych ulicach. W związku z tym w najbliższych 
tygodniach często zobaczymy nowy samochód na drogach naszej Gminy. 
Po wprowadzeniu pojazdu do podziału planowana jest również prezentacja 
samochodu mieszkańcom, na którą już dziś zapraszamy, a o terminie i miej-
scu będziemy informować na łamach naszej gazety . 
Nowy samochód zastąpi dotychczas eksploatowanego DAF-a  wyproduko-
wanego w 1982 r. w Holandii , a zakupionego przez Samorząd Gminy Mosi-
na w roku 1999 r. Pomimo jeszcze bardzo dobrej kondycji , pojazd nie speł-
niał jednak już  wszystkich  wymagań stawianych dla Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaśniczego, do którego jest włączona jednostka OSP Mosina. 
Będzie on jednak nadal służył strażakom i zostanie przekazany do jednej z 
jednostek OSP z terenu Gminy.
    Michał Kołodziejczak

Rajdowanie bez tajemnic
Automobilklub Wielkopolski Delegatura Mosina 
serdecznie zaprasza na szkolenia z zakresu rajdowej 
wiedzy nawigacyjnej, które organizuje dla wszyst-
kich rajdowców z Mosiny i nie tylko. Pierwsze z nich 
- 17 stycznia – zainaugurowało cykl spotkań w sie-
dzibie Delegatury przy ul. Krotowskiego 16. Wykład 
teoretyczny prowadzony przez prezesa Michała 
Michalaka – wieloletniego uczestnika niezliczonej 
ilości rajdów w kraju i za granicą – połączony z ćwi-
czeniami praktycznymi na trasie, pomógł wielu za-
łogom poznać, zrozumieć i zgłębić pierwsze tajniki 
nawigacji samochodowej. Na następną odsłonę ta-
jemnic nawigacji wszystkich chętnych zapraszamy 
7 lutego (sobota) godz.15:00, która tym bardziej bę-
dzie cenna, gdyż przed organizowaną 8 lutego 2009 
I rundą Popularnych Samochodowych Mistrzostw 
Okręgu “ZIMNA NAWIGACJA”
  Serdecznie zapraszamy
  Marcin Wojcieszak

W nagłym wypadku
W naszym kraju, każdego roku z jego mapy znika miasto średniej wielkości, gdyż 
ok. 6000 osób ginie w wypadkach drogowych. Znawcy medycyny twierdzą, że 
30% ofiar ginie niepotrzebnie, bowiem w chwili wypadku służby ratownicze 
często nie wiedzą, z kim kontaktować się w sprawie osoby poszkodowanej. 
Pomysłem rozwiązującym w dużym stopniu ten problem jest ogólnoświatowa 
akcja pod nazwą ICE /ang. In Case of Emergency, pol. w nagłym wypadku/ zna-
na przez ratowników na całym świecie. Karta ICE może uratować życie, gdyż 
w razie potrzeby pozwala na kontakt służb ratowniczych z najbliższą rodziną i 
uzyskanie od wskazanej osoby ważnych informacji o poszkodowanym (grupa 
krwi, przyjmowane leki, choroby, problemy ze zdrowiem, alergie). 
Automobilklub Wielkopolski przez uruchomienie tego typu działania pragnie 
wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Karty ICE przygotowane przez Automobilklub Wielkopolski są dostępne dla 
wszystkich pragnących przyłączyć się do tej akcji, a jedyne ograniczenie to 
nakład. W związku z tym prosimy o kontakt z siedzibą Automobilklubu Wiel-
kopolski, Poznań ul. Towarowa 35/37 lub złożyć zamówienie przy pomocy 
poczty elektronicznej na adres marcin@aw.mosina.org. Zamówione karty 
gotowe do odbioru będą w drugą środę miesiąca podczas zebrania Delega-
tury Mosina w jej siedzibie przy ul. Krotoskiego 16 o godz. 20:00
Karta ICE Automobilklubu Wielkopolski jest BEZPŁATNA !!!!



Dlaczego na zakręcie między Mosiną a Puszczykowem 
jest tyle wypadków?

Początek roku przyniósł serie tragicznych wypadków drogowych 
w naszej okolicy. W Stęszewie i Puszczykowie zginęło od począt-
ku roku sześć osób w pięciu wypadkach, a informacje o nich od-
biły się głośnym echem wśród mieszkańców .   Z uwagi na to, że 
jednostki ratownicze z Mosiny uczestniczyły w niesieniu pomocy 
poszkodowanym we wszystkich przypadkach, poproszono mnie 
o kilka zdań komentarza ku przestrodze .  Oczywiście uświada-
mianiem , ostrzeganiem i umoralnianiem kierowców zajmują 
się wszystkie media . Przedstawiane statystyki, wypowiedzi po-
licjantów i ratowników, zdjęcia i reportaże, szokują. Rocznie z 
powierzchni Polski znika jedna miejscowość wielkości Puszczy-
kowa czy Mosiny .  Dziesiątki tysięcy ludzi zostaje rannych, a w 
konsekwencji często kalekami do końca życia. Nie wymierna jest 
również tragedia rodzin zmarłych, także sprawców trafiających 
do więzienia – sekunda zmienia całe życie.  
Nie chciałbym jednak dalej ciągnąć wyliczanek i opisywać kolej-
ne tragedie na drogach, jako ratownik widziałem ich setki. Chciał-
bym jednak zwrócić uwagę na klika patologii drogowych, które 
często są niedostrzegane lub nie otrzymują należytego wymiaru 
medialnego. Oczywiście za główną przyczynę zdarzeń drogo-
wych podawana jest szybkość i owszem należy się z tym zgo-
dzić. Często jednak przyczynie głównej – podawanej za pewnik, 
towarzyszą przyczyny pośrednie rzadziej zauważane. Niestety w 
wielu przypadkach jeździmy nie wystarczająco skoncentrowani, 
wracając zmęczeni z pracy, myślami całkowicie w oddali poko-
nujemy kilometry bez świadomości pokonanej drogi. Z pew-
nością zdarzyło się to większości z nas, szczególnie w dalekiej 
podróży. Niestety nasze samochody, nie posiadają autopilotów, 
wymagają nieustannego skupienia na ich prowadzeniu. Często 
nawet manewr wyprzedzania pojazdów, poruszając się z dużą 
prędkością wykonujemy automatycznie. Zaciera się wówczas 
nasz  mechanizm analizowania prędkości pojazdów nadjeżdżają-
cych z naprzeciwka, również nie zdajemy sobie sprawy z miejsca 
wykonywania manewru. Każdy człowiek posiada automatyczne 
mechanizmy obronne i sprowadzenie zagrożenia dla niego nie 
leży w jego naturze. Jednak gdy mechanizm ten uśpimy, spowo-
dujemy, że jedynym naszym celem będzie wyprzedzenie punk-
tu (pojazdu), a nie analiza sytuacji drogowej.  Nie zdajemy sobie 
również wówczas sprawy z prędkości, jaką się poruszamy i wa-
runków drogowych . Czy czytając ten tekst, spokojnie analizując 
go, bylibyście drodzy Czytelnicy zdolni świadomie wjechać pod 
nadjeżdżający pociąg? Na pewno nie, tak jak nikt nie włoży ręki 

do ogniska. Nasz mózg uczy się zagrożeń i jeśli jest w pełni wyko-
rzystywany uruchamia automatycznie swoje mechanizmy obron-
ne.  Opisany przez mnie mechanizm w przyczynach wypadków 
zwie się „nieuwaga kierowcy”, jednak występuje znacznie częściej 
niż mamy tego świadomość.
Kolejnym ważnym elementem mającym wpływ na zdarzenia 
drogowe są warunki atmosferyczne, stan nawierzchni, ale rów-
nież należy to połączyć z możliwościami trakcyjnymi naszych 
samochodów i oczywiście naszymi umiejętnościami. Dopiero 
świadomość tych trzech elementów może umożliwić nam wybór 
bezpiecznej prędkości jazdy. Nie możemy opierać się również tu 
na znakach, w tym ograniczających prędkość oraz na prędkości 
samochodów jadących przed nami. Każdy z nas posiada inne 
umiejętności, samochody również różnie reagują, mają różne 
opony, stan zawieszenia, układu kierowniczego. Szybkość w za-
kręcie jednego samochodu kierowanego przez innego kierowcę, 
nie koniecznie oznacza, że dla nas będzie ona równie bezpieczna. 
Na zakręcie pomiędzy Mosiną a Puszczykowem, na którym doszło 
kilka dni temu do śmiertelnego wypadku byłem kilkadziesiąt już 
razy. Zwykły zakręt, nawet niekoniecznie wynoszący z toru jazdy. 
Jednak dwie długie proste poprzedzające go powodują, że często 
wjeżdżamy w niego ze zbyt dużą szybkością, nie dostosowaną do 
naszych możliwości, naszego samochodu, oraz drogi.
Czy to jedyny powód ? - prawdopodobnie nie, długie proste od-
cinki powodują również to, co opisałem wyżej, brak naszej kon-
centracji. Na terenie gminy Mosina jest wiele trudniejszych zakrę-
tów czy odcinków drogi. Dla przykładu pomiędzy Rogalinkiem, a 
Rogalinem, czy sam zakręt przy majątku w Rogalinie, bardzo wy-
noszący. Oczywiście zdarzają się tam wypadki jednak - statystycz-
nie pomimo równie dużego obciążenia drogi - o wiele rzadziej. 
Wielokrotność występujących tam zagrożeń, niebezpiecznych 
zakrętów uruchamia nasze mechanizmy obronne, zwiększa czuj-
ność, co w konsekwencji przekłada się na bezpieczeństwo. 
Oczywiście nie każdą sytuację drogową , nie każdy wypadek moż-
na wytłumaczyć,  zawrzeć  w  opisywanym prze zemnie mecha-
nizmie. Chciałem tylko zwrócić Państwa uwagę, pokazać trochę 
inny równie ciekawy aspekt bezpieczeństwa drogowego. Może 
wielu z nas przyjmie taką formę ostrzeżenia, bez przestróg, przy-
pominania o ograniczeniach prędkości, pasach i tym podobnych 
informacjach. Jest ich pod dostatkiem w mediach, a każdy kierow-
ca teoretycznie jest świadomy obowiązujących przepisów oraz 
powodów wypadków, które jednak się zdarzają.  
  Michał Kołodziejczak

��

Na szalonej zabawie karnawałowej Osiedla nr 4 w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Mosinie „zapaliła się” żona pierwszego strażaka gminy. Jak się okazało w 
feralnym momencie pan komendant opuścił salę, zostawiając małżonkę na 
pastwę losu. Ta prawdopodobnie, pochylając się nad stołem i płomieniem 
świecy, zawadziła długimi włosami o ogień. Jak przystało na żonę strażaka 
sama sobie dzielnie poradziła (śmiejąc się ze zdarzenia). Swoją drogą jest 
to pierwszy przypadek, żeby komendant Kołodziejczak nie stanął na wyso-
kości zadania i nie znalazł się w odpowiednim czasie na miejscu zdarzenia. 
Na zdjęciu komendant beztrosko tańczy z żoną na chwilę przed „pożarem”. 
(red.)

Komendant zaniedbał obowiązki
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tel. 061 813 92 23

Luboń
ul. Żeromskiego 1

(róg ul. Fabrycznej)

LEKARZE SPECJALIŚCI PRYWATNI
 • Ginekolog
  USG ginekologiczne, piersi

 • Endokrynolog
 • Chirurg naczyniowy
  USG DOPPLER nóg

MEDYCYNA PRACY
 Badania także na  
 terenie zakładów

NOWI SPECJALIŚCI
NA NFZ W 2009
 • Neurolog
 • Reumatolog
 • Chirurg Ogólny
  Rektoskopia

RENTGEN, USG, LABORATORIUM
 • Bezpłatne badanie słuchu

LEKARZE SPECJALIŚCI NA NFZ
 • Dermatolog
 • Laryngolog
 • Ortopeda
 • Okulista
  Pole widzenia

 • Kardiolog
  Holter EKG, holter ciśnienia, echo serca

 • Alergolog
  Testy, odczulania



��

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

ELEWACJE   TO   NASZA   SPECJALNOŚĆ

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

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

MIESZALNIA TYNKÓW I FARB
POŻYCZKI GOTÓWKOWE

również dla osób
wpisanych w B.I.K.

PIECZĄTKI-WIZYTÓWKI

Luboń
ul. Wschodnia 24D

tel.061 8103-459
 512-675-945

Ucząc się zapamiętujemy najlepiej:
• Informacje, które przyswajamy na początku i na końcu czasu nauki
• Pojęcia, które powtarzają się i wywołują skojarzenia
• Elementy wyróżniające się, niezwykłe
• Zjawiska w szczególny sposób pobudzające któryś ze zmysłów
• Informacje na tematy zgodne z naszymi zainteresowaniami
Rysunek pobudza wszystkie ośrodki w mózgu i wywołuje więcej 
skojarzeń niż słowa, przez co o wiele bardziej niż one ułatwia zapa-
miętywanie – jednak aż 95 proc. wykonywanych przez ludzi nota-
tek opiera się wyłącznie na słowach. 
Mapy myśli to sposób na wykorzystanie zdolności umysłu po-
przez zapamiętywanie przy udziale obrazów i skojarzeń.
Stosując mapy myśli zamiast tradycyjnych notatek oszczędzamy 

Wywiad z Frederico Pawlowskim, Brazylijczykiem, 
lektorem języków: portugalskiego, hiszpańskiego i 
włoskiego w Leader School.

Polacy coraz chętniej uczą się ję-
zyka portugalskiego czy hiszpań-
skiego. Uważa Pan, że dyktują to 
ich plany na przyszłość, potrzeby, 
czy może jest to tylko moda?
Polacy na tle innych narodowości 
bardzo dobrze się uczą języków 
obcych i w zasadzie są z tego słyn-
ni. Obcokrajowcy uważają, że mają 
oni zdolność do nauki języków ze 
względu trudność własnego ję-
zyka ojczystego. W Polsce niemal każda osoba poniżej 35 
roku życia zna choćby komunikatywnie jakiś zachodni język, 
szczególnie angielski i niemiecki. Bardzo często w tramwa-
jach i autobusach w Poznaniu słyszę młodych rozmawiają-
cych po angielsku, francusku, niemiecku, włosku… Coraz 
więcej moich znajomych uczy się lub chce się uczyć także 
moich języków ojczystych tj. portugalskiego czy jeszcze 
częściej – hiszpańskiego. 
A kto głównie uczy się języka hiszpańskiego i portugalskiego?
Ciekawostką jest to, że niemal całą grupę zainteresowanych 
tworzą kobiety, które z jednej strony są zafascynowane zmysło-
wością tego „gorącego” języka, a z drugiej wykorzystują go w 
celach zawodowych. Polska nawiązuje coraz częstsze kontakty 
handlowe z Hiszpanią i krajami hiszpańskojęzycznymi, więc na 
rynku pracy coraz intensywniej poszukuje się osób władają-
cych tym językiem. W przypadku języka portugalskiego zain-

teresowanie jest mniejsze, ale rosnące. Fakt, że Brazylia stała się jedną 
ze światowych potęg gospodarczych oraz zamiłowanie do niektórych 
elementów kultury brazylijskiej stanowią główne powody nauki tegoż 
języka. Dodatkowym, ale bardzo ważnym powodem jest możliwość 
podjęcia przez Polaków pracy w Portugalii.
Mówi Pan świetnie po polsku. Czy trudno było Panu nauczyć się 
tego języka i czy własne doświadczenie w tym zakresie wykorzystu-
je Pan w nauczaniu Polaków swojego języka ojczystego i innych?
Moje spotkanie z językiem polskim nie miało miejsca w Polsce, ale już 
w dzieciństwie w Brazylii, ponieważ pochodzę z polskiej rodziny. Por-
to Alegre, moje miasto leżące w stanie Rio Grande do Sul, najbardziej 
wysunięty na południe stan Brazylii jest dość gęsto zasiedlone przez 
Polaków. Mamy tam polskie stowarzyszenia, kościoły, kluby biblioteki. 
Po roku 1990 mój bezpośredni kontakt z Polską stał się bardziej inten-
sywny, ale zetknąłem się tutaj z językiem już mi wcześniej znanym. 
Oczywiście znajomość sposobów myślenia Polaków, ich mentalności, 
ułatwiała mi nauczanie „moich” języków.
Co sprawia Panu największa przyjemność w nauczaniu języków obcych?
Najbardziej cieszącymi mnie momentami są chwile, kiedy uczniowie 
zaczynają sprawnie komunikować się w językach, których nauczam, 
np. kiedy pokazują mi listy które piszą do znajomych w krajach hi-
szpańskojęzycznych, portugalskojęzycznych lub do Włoch. Miałem 
nawet uczennicę j. włoskiego, która po podstawowym kursie ze mną, 
władała na tyle biegle tym językiem, że zdecydowała się pojechać do 
Włoch. Tam poznała chłopaka, za którego wyszła za mąż. Świadomość, 
że mam jakiś udział w szczęściu tych osób jest dla mnie bardzo ser-
decznym uczuciem, ważniejszym nawet niż materialne wynagrodze-
nie. Jest to tylko przykład, ale chciałbym zaznaczyć, że każdy z moich 
uczniów ma swoją historię kontaktów z językami, których uczę, a dzięki 
temu też i związków z obcymi krajami. Zmniejszenie dystansu między 
ludźmi z różnych stron świata, jest nie tylko moją realizacją zawodową, 
ale również osobistą. 

do 95 proc. czasu – możemy uczyć się więcej w krótszym czasie.
Dzięki mapom myśli mózg wykorzystuje wszystkie swoje zdolno-
ści, przez co staje się bardziej wrażliwy i chłonny a w ostatecznym 
efekcie – bardziej sprawny.
Lewa półkula mózgu odpowiada za racjonalne myślenie, logikę, 
analizę – prawa za wyobraźnię, rytm, świadomość przestrzeni i poj-
mowanie całościowe.
Na mapach myśli zapisywać można wszystko to, co chce się zapa-
miętać – od treści książek po tekst wystąpienia.
„Mnemonik” to obraz, słowo lub inne narzędzie, które pomaga 
przez skojarzenia odtwarzać z pamięci różne informacje.
Liczby wprowadzają do myśli porządek, przez co dodatnio wpły-
wają na zapamiętywanie.
Śmiech i zabawa w trakcie nauki sprawiają, że przyjemnie jest wra-
cać do poznanych informacji i łatwiej je przywołać z pamięci.

CZY WIESZ, ŻE…

Rubtyka redagowana przez Leader School w Mosinie



SZANOWNI MIESZKAŃCY !!! - NIE TRACĄC NIC WSPIERACIE 
OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ NA TERENIE NASZEJ GMINY !!!
Wybierając w deklaracji jako organizację pożytku publicznego 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP pomagacie Państwo 
blisko 700 tys. strażaków, którzy codziennie z narażeniem własne-
go życia niosą pomoc tysiącom ludzi w całym kraju. Jako ochot-
nicy biorą udział w różnego rodzaju akcjach ratowniczych. Poża-
ry, klęski żywiołowe, wypadki drogowe, miejscowe zagrożenia 
– wszędzie tam możecie zobaczyć hełmy OSP. Strażacy ochotnicy 
są  gotowi na każde wezwanie, są wszędzie tam gdzie drugi czło-
wiek potrzebuje pomocy. Nie robią tego dla pieniędzy – to wyjąt-
kowi ludzie, dla których idea służenia innym stanowi wyznacznik 
postępowania. Pomagają codziennie…Możliwość przekazania 
jednego procenta podatku to Państwa pomoc w ich codziennej 
pracy. To wyjątkowo prosta metoda docenienia ich codziennego 
wysiłku i inwestycja w bezpieczeństwo – w najnowocześniejszy 
sprzęt ratowniczy i wyposażenie zespołów ratowniczych. Raz w 
roku możemy wszyscy im pomóc – wystarczy 1% podatku!
OSP to jedna z największych organizacji pozarządowych w Pol-
sce. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zrzesza blisko 
17 tysięcy jednostek OSP. Nasza Gmina to 6 jednostek OSP sku-
piających  ponad 200 członków w tym ponad 100 ochotników 
wyszkolonych i przygotowanych do ratowania mienia i życia 
naszych mieszkańców. Wokół jednostek  tworzone są zespoły 
artystyczne, muzyczne czy zaplecze przyszłych strażaków czyli 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Do MDP należy ponad 150 
dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Lokalne OSP to cza-
sem jedyne ośrodki, które mają gotowy pomysł na młodzież. To 
dzięki jednostkom OSP rozwijana jest często działalność arty-
styczna czy sportowa w danym regionie.
Przekazując więc 1% podatku nie tylko pomagacie Państwo 
strażakom, pomagacie także realizować program wychowaw-
czo-edukacyjny który wprowadza w życie Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP.  Te 1% to także wkład w wychowanie naj-
młodszego pokolenia w duchu odpowiedzialności i solidarności.  

To mała cegiełka w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Zapewniamy, że każda przekazana nam złotówka zostanie wy-
dana zgodnie z filozofią służenia innym w każdym obszarze dzia-
łalności, podejmowanym przez Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, NIP: 526-025-14-11, siedziba: 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 
1, nr KRS: 0000116212  .   Dane aktualne: BANK: Bank Pekao S.A. I 
Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie, NR KONTA: 36 
1060 0076 0000 3310 0005 7883. 
Przy wypełnianiu PIT kwota 1% ( minimum 10 gr. ) zostanie wyli-
czona przez program jednocześnie automatycznie w poz. „Nazwa 
OPP” i „Numer KRS” pojawią się dane Związku. Użytkownik nie ma 
możliwości zmiany nazwy OPP, Nr KRS ani wielkości wyliczonej 
kwoty 1%. Może natomiast wpisać w rubryce „Inne informacje, w 
tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpo-
średnio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego na-
zwę OSP… OSP Mosina 62-050 / pow. poznański, (lub inne wybra-
ne jednostki OSP) której darczyńca chce przekazać swoją wpłatę.  
Informujemy, że tylko 10% ofiarowanej kwoty trafi do Związku 
OSP w Warszawie – reszta przekazana zostanie do wskazanej 
przez państwo jednostki OSP.   
 Na terenie Naszej Gminy 1 % można przekazać na Związek OSP 
RP j.w. z dopiskiem:
1. OSP Mosina / 62-050 Mosina / pow. poznański
2. OSP Nowinki / 62-050 Mosina / pow. poznański
3. OSP Pecna / 62-053 Pecna / pow. poznański
4. OSP Radzewice / 62-022 Świątniki / pow. poznański
5. OSP Krajkowo / 62-050 Mosina / pow. poznański
6. OSP Żabinko / 62-050 Mosina / pow. poznański

Licząc na przychylność i zrozumienie, ze strażackim pozdrowieniem

Komendant M-G ZOSP RP  Prezes Oddziału M-G ZOSP RP
w Mosinie   w Mosinie
Michał Kołodziejczak  Dariusz Piechocki

1% dla jednostek OSP i Związku OSP RP

��Gazeta Mosińsko-PuszczykowskaRubtyka redagowana przez Leader School w Mosinie

Zostańcie z nami! Dla wszystkich dzieci mamy propozycję 
dobrej zabawy, która równocześnie nauczy ich czegoś no-
wego. W ferie nie warto się nudzić!

Po kilku tygodniach szczególnie wytężonej pracy w szkole, zbliżają się 
upragnione zimowe wakacje. Wielu kojarzą się one przede wszystkim 
z mnóstwem wolnego czasu spędzanego do syta przed telewizorem 
czy coraz częściej przed komputerem. Tym bardziej, że pogoda nie za-
wsze sprzyja zimowym szaleństwom w śniegu, na sankach, nartach czy 
na spacerze. Dlatego tym bardziej warto poszukać sposobów na wy-
korzystanie czasu ferii tak, by nie wrócić do szkolnej ławy z poczuciem 
straconych dni.
Jak to zrobić? Doskonałym pomysłem mogą okazać się zajęcia eduka-
cyjne, prowadzone niekonwencjonalnie oraz łączące naukę ze świetną 
zabawą. W Leader School już 16 lutego rozpoczną się warsztaty prze-
znaczone dla wszystkich dzieci ze szkół podstawowych. Obejmą one 
dwa rodzaje zajęć: zabawę w małych artystów pod okiem pani Moniki 
Miller oraz warsztaty  łączące zabawę z edukacją wspierające ogólny 
rozwój dziecka, prowadzone przez trenerkę programu „Leonardo” pa-

Nie wyjeżdżajcie na ferie! nią Hannę Ratajczak. Tych wszystkich, którzy uczestniczyli 
w letnich półkoloniach nie trzeba przekonywać do atrak-
cyjności tych zajęć i korzyści, jakie ze sobą niosą. Na war-
sztatach artystycznych dzieci będą poznawały i ćwiczyły się 
w różnych formach plastycznych takich jak malowanie na 
szkle, lepienie małych rzeźb, plecenie ozdób z wikliny i wie-
lu innych. Tematyka warsztatów będzie – jak przystało na 
porę roku – zimowa. Oryginalność pomysłów pani Moniki z 
pewnością sprawi, że mali artyści odkryją w sobie zdolności 
artystyczne i bardzo miło spędzą wolny czas. Wpływ sztuki 
na rozwój umysłu naszych dzieci jest niezaprzeczalny. Dzieci 
tworząc rozwijają się, podnosi się ich wiara we własne moż-
liwości, odkrywają nieznane sobie wcześniej obszary. Nato-
miast zajęcia edukacyjne, oparte na zabawie, motywują cieci 
pozytywnie do nauki, dają dużą dawkę pozytywnej  energii 
oraz stymulują rozwój naszych pociech. Zajecia podczas ferii 
planowane są w godzinach od 9.00 do 15.00, przez pięć dni 
w tygodniu.

Zapisy na Ferie z Leader School w siedzibie szkoły – Pl. 20-
go Października 2, Mosina. Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 061 819 19 19.



SPRZEDAŻ WĘGLA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

DOWÓZ GRATIS
POWYŻEJ JEDNEJ TONY WĘGLA
NA TERENIE KÓRNIKA I MOSINY

RATY NA WĘGIEL, ATRAKCYJNE CENY
TEL. 061 878 87 32

BIURO CZYNNE CODZIENNIE OD GODZ. 8.00-16.00 I W SOBOTY OD 8.00-14.00
CZAPURY UL. KRĘTA 12

OFERUJEMY TAKŻE
HURTOWĄ I DETALICZNĄ SPRZEDAŻ

OLEJU NAPĘDOWEGO
TEL. 0606 833 000

SKUP ZŁOMU STALOWEGO I KOLOROWEGO
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

PO ODBIÓR ZŁOMU
ZŁOM PŁATNY GOTÓWKĄ

�0

Gabinet Stomatologiczny

Leczenie dorosłych
i dzieci, protetyka

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

tel. 061 8191 694,  696 803 988

Lek. stomatolog A. Wachowiak

SPECJALISTA PSYCHIATRA
lek. med. Antonina Zięba

SPECJALISTA PEDIATRA
lek. med. Albin Zięba

leczenie nerwic, depresji, psychoz,
rozmowy terapeutyczne

(przyjęcia uzgadniać telefonicznie)

przyjęcia w godz. 8.00 - 9.00 i 16.00 - 17.00
wizyty domowe zgłaszać od 7.00 do 19.00

Puszczykowo, ul. Słoneczna 7
tel. 061 813 31 47

GABINET 
LARYNGOLOGICZNY 
lek. med. Krystyna Sieradzka  

Puszczykowo, 
ul. Powstańców Wlkp. 7a 

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

  602 330 065

bus 8+1
• wesela,imprezy okolicznościowe

• szkolenia,konferencje

• transfery na lotniska i całodniowe

• przewóz pracowników

• inne wg zapotrzebowania
-także nietypowe

PRZEWÓZ OSÓB

Posiadam Certy�kat Kompetencji 

Zawodowych i Licencje na przewóz osób

tel. 505 048 472



REKLAMA ��

Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie
Montaż płyt gipsowo-kartonowych

Su�ty podwieszanie
Układanie wykładzin, płytki

ELEKTRONIKA – ELEKTRYKA

Mosina, ul. Poznańska 14, tel. 601 747 189

■ ELEKTROINSTALACJE – Remonty – Pomiary – Inwestycje
■ ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA
■ ANTENY – Cyfra + Polsat – indywidualne, zbiorcze 
■ SERWIS RTV – Nagłośnienia i inne
■ BRAMY – Bramofony, domofony
■ ALARMY 24h, Kamery CCVT
■ PILOTY, kable, baterie, płyty CD, CD-RW, akcesoria

GABINET
NEUROLOGICZNO -  PSYCHIATRYCZNY

Mosina, Dworcowa 3 ( budynek Przychodni)

Jadwiga Krawiec
specjalista neurolog i psychiatra

tel. 605 238 290

Ryszard Krawiec
specjalista neurolog i radiolog 

tel. 603 638 819

Przyjęcia: środy godz. 16.00

MOŻLIWOŚĆ  WIZYT   DOMOWYCH

Produkcja i Montaż
• roletki materiałowe - montaż 

bez wiercenia (wolnowiszące lub 
w kasetkach)

• moskitiery (rolowane i ramkowe)
• verticale, markizy
• rolety zewnętrzne

PPHU JUNI TECH JERZY NIEMIER
dojazd i wycena gratis

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

w branży od 1992 r.
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PRODUCENT  MEBLI KUCHENNYCH I BIUROWYCH

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

Raty
bez

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

tel. 061 819 89 25; 501 690 669

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

Ceny producenta

USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
– sporządzanie map do celów geodezyjnych i projektowych 
– mapy zasadnicze
– tyczenie narożników budynków
– inwentaryzacje powykonawcze 
   (budynków, wody, kanalizacji, prądu, gazu)

USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Aleksandra Czuryło – Geodeta uprawniony
ul. Łąkowa 16, 62-050 Mosina
kom. 0793 560 333
e-mail: czurylo@gmail.com

tel. 503 907 292

Ubezpieczenia:
• komunikacyjne: OC,AC,NNW
• na życie: 
grupowe i indywdualne
• II �lar, III �lar
• majątkowe: prywatne i �rm
• i inne

zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

miał - groszek
orzech - kostkaWĘGIEL

opałowe - kominkowe
DREWNODREWNO

Mariusz Gwarek 
Brukarstwo

Tani granit 
Projektowanie 

terenów zielonych

Tel. 691 731 697

STONEPOL

Kompleksowe 
zakładanie ogrodów 

Mosina, ul. Sowiniecka 6

Kontakt i zamówienia: 0 605 981 958

Węgiel brunatnyWęgiel brunatny
SUPER JAKOŚĆ   SUPER CENA

PROMOCJA CENOWA !!!

Zapraszamy wszystkich 
dotychczasowych i nowych klientów 
do sporządzenia rozliczenia rocznego 
PIT za 2008 r. w naszym biurze. 

W związku ze zmianą adresu
prosimy o kontakt telefoniczny

pod numerem

tel. 504-832-878

Biuro Rachunkowe
Honorata Filipiak



REKLAMA ��

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

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

Zakład Wielobranżowy Brukarstwo
Prowadzenie ksiąg 

przychodów i rozchodów
Handel

Szybko, 
tanio,

bezpiecznie!
Dla stałych 

klientów 
zniżka!

do 5 tys. zł.
gotówka,

umowa od ręki.

SKUP
samochodów

Tel. 798 827 337

B I U R O  R AC H U N KO W E
62-022 Sasinowo, ul. Poznańska 13

0-61 893 83 77, 0-602 649 793
OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE

BIURO CZYNNE

Prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów•

Prowadzenia ewidencji przychodów - ryczałt•

Rozliczenia podatkowe PIT•

Kadry i płace•

Rozliczenia ZUS•

Sporządzanie wniosków na kapitał początkowy•

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

BIURO POSIADA LICENCJĘ
MINISTRA FINANSÓW NR 15229/99

Używany sprzęt AGD
ze Szwecji i Niemiec

lodówki, pralki, zmywarki, 
wirówki, telewizory,
zamrażarki, suszarki,

chłodziarki przeszklone,
szafy chłodnicze,

Poznań, ul. Korczaka 1
(róg Leszczyńskiej)

tel. 698 717 601

- Posiłki dla Firm 
      - Kompleksowa obsługa imprez 

             - Firma wyróżniona w konkursie “SREBRNEGO WIDELCA”
  - Wypożyczalnia zastawy stołowej (kwadratowa, okrągła)   

   - Rok założenia 1993 
    - Siedziba Firmy Puszczykowo 

CATERING dla 2000 os.

tel: 608 867 637



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

ZAKŁAD KRAWIECKI

Rogalinek, ul. Sikorskiego 25
tel. 061 893 84 55, tel. kom. 0 608 865 372

Poniedziałek - piątek 16.00 - 19.00

��

Bezpłatny kupon ogłoszeniowy

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

PoSZukujĘ dodatkowej pracy, sprzątanie lub 
opieka nad osobą starszą, tel. 0 663 393 643

BIuRo konsultingowe „GEOMA” Mosina, ul. 
Olchowa 4 oferuje: wyceny nieruchomości i 
ruchomości, uprawnienia państwowe, biegły 
sądowy. Tel. 061 8 136 485, kom. 0606 688 889

• Leczenie dorosłych i dzieci
• Usuwanie zębów
• Laser biostymulujący
• Rentgen zębowy
• Protetyka * protezy
  * mosty
  * korony

  Przyjmuje:
poniedziałki  16.00 – 20.00
wtorki   16.00 – 20.00
czwartki  16.00 – 20.00

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

Wizyty przedpołudniowe
po uzgodnieniu telefonicznym.

uSługI ogóLNoBudoWLANE - remonty, 
wykończenia wnętrz, docieplanie budynków. tel. 
061 285 09 54 po godz. 18.00 kom. 666 281 962

Jesteśmy z Państwem już 17 lat

OKNA Z PCV
Rolety zewnętrzne

Parapety, roletki, moskitiery
REGULACJA, KONSERWACJA, NAPRAWA OKIEN

DEPAW 62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 73
tel./fax 061 813-39-86, 0-660-532-476

“Zawsze ciepło, zawsze cicho, zawsze przyjemnie”

SZukAM lokalu do wynajęcia o pow. 50 m2 
na terenie Mosiny, najchętniej w centrum. 
Tel. 796 788 009 lub 793 788 090

ŚLICZNE szczeniaki po mądrej, prawdziwej 
kundelce: piesek czarno biały i suczka brązowa 
oddam w dobre ręce. Tel. 501 317 046



REKLAMA ��

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO 
Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna), Jolanta Szymczak (sekretarz).
WSPÓŁPRACA: Janek Bylczyński, Klara Krzewińska, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski 
Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00
Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać do 
skrzynki przy ul. Topolowej 1. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

62-050 Mosina, ul. Topolowa 1 
tel. 0-61 898 10 59
kom. 605 521 059, 660  031 893 
www.gazeta-mosina.pl 
e-mail: ebylczynska@op.pl 

PARAPETY ZEWNĘTRZNE
• aluminiowe imitujące
    płytkę klinkierową
• z blachy nierdzewnej
• aluminiowe gładkie
• stalowe

ZAKŁAD PRODUKCJI PARAPETÓW

POLECA SWOJE USŁUGI

W ZAKRESIE:

DLACZEGO MY:
• wieloletnie doświadczenie
• nowoczesne techniki produkcji
• certy�kat wielkopolska jakość
• gwarancja solidności i wykonania
• różnorodność kolorów

• parapety wewnętrzne pcv
• zaślepki do parapetów
• obróbki blacharskie
• obróbki według projektu klienta
• wykończenia podrynnowe
• opierzenia

ZAKŁAD PRODUKCJI PARAPETÓW 

PPHU „RDM”

SOWINKI 64,  62-050 MOSINA

rdm.allegro@wp.pl

WWW.RDM.STRONA.PL
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