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bo transport jest tańszy. Nie do-
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Dom zaczyna się tutaj

BIURO SPRZEDAŻY: Celka & Frąckowiak Sp. z o.o.
ul. Ratajczaka 19, 61- 814 Poznań

tel. +48 61 662 44 42, kom. +48 669 880 000
e-mail: osiedleolszynka@cefra.pl
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MosinaNowiny z gminy

Jeszcze nigdy dotąd nie wysłuchałam 

tylu ostrych wypowiedzi dotyczących 

polskiej służby zdrowia i NFZ. Na prośbę 

naszych mieszkańców przytaczam nie-

które z nich. Pytaniem retorycznym po-

zostanie: dlaczego ludzie szukają ratunku 

w gazetach? Co dzieje się, co tak potwor-

nie zawodzi w kraju, o którym się mówi, 

że lada moment znajdzie się w czołówce 

europejskich gospodarek (coś mi to przy-

pomina, kiedy chodziłam do liceum – lata 

siedemdziesiąte – Polska była podobno 

na 10 miejscu na świecie pod względem 

gospodarczym, a polscy robotnicy straj-

kowali przeciwko pogarszającej się sytu-

acji gospodarczej, politycznej kraju i pod-

wyżkom cen żywności, przede wszystkim 

mięsa - taki to był dobrobyt).

Ale oddajmy głos Czytelnikom:

- Na czym polega leczenie w Polsce? Na 

niczym, w tej chwili na wszystkim szu-

ka się oszczędności i opowiada bzdury 

w telewizji. Tak wygląda medycyna, tak 

rządzi NFZ. To jest tragedia. Mnóstwo lu-

dzi, nie mając do kogo się zwrócić błaga 

o pomoc gazety, przecież to jest horror. 

Co mają powiedzieć ci prości, skromni 

ludzie, którzy nie wiedzą jak się ratować, 

gdzie szukać pomocy? I którzy nie mają 

tzw. dojścia? Przyjedzie taki biedak do 

szpitala, dowie się, że jest bardzo cho-

ry, że nie ma dla niego ratunku, a on nie 

wie, co mógłby zrobić i najchętniej pana 

doktora by po rękach całował.

Podobnych wypowiedzi było więcej. 

Komunikatów o pomoc w naszych ga-

zetach jest mnóstwo. Ludzie przestają 

być wrażliwi na nie, doszliśmy do tego, 

że opatrzyły nam się już błagania o 

pomoc, przestajemy reagować. Społe-

czeństwo musi liczyć na siebie, mając 

tzw. służbę zdrowia i płacąc horrendal-

ne składki na ubezpieczenie. Dlaczego 

musimy się ciągle bać?

 Elżbieta Bylczyńska

Dlaczego musimy się bać

Od kilku lat Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego nie jest w stanie wyegzekwo-

wać uporządkowania dzikiej zabudowy nad 

jeziorem Dymaczewskim. Bez pozwoleń na 

budowę, bez kanalizacji, prawidłowo wyty-

czonych dróg powstało na tym terenie kil-

kaset obiektów.  W związku z wieloletnimi 

bezskutecznymi próbami rozwiązania prob-

lemu przez PINB władze Mosiny rozpoczęły 

procedury mające doprowadzić do „ucywili-

zowania” tego obszaru. Gmina poniesie jedy-

nie koszty  związane ze zmianą Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

Wszelkie pozostałe obciążenia fi nansowe po-

zostają po stronie właścicieli nieruchomości.  

Obowiązujący obecnie plan zagospodaro-

wania dla tego obszaru został uchwalony w 

2003 roku. Zgodnie z nim tereny nad jezio-

rem Dymaczewskim zostały przeznaczone 

na działalność rekreacyjną z ograniczoną 

zabudowa altanową. Plan został uchwalo-

ny m.in. w celu niedopuszczenia do dzikiej 

zabudowy. Właściciele ziemi mimo, iż była 

ona i jest wciąż zaliczana do gruntów rol-

nych sprzedawali ją dzieląc na małe działki. 

Nabywcy instalowali tam według własne-

go uznania, oczywiście bez wymaganych 

pozwoleń, domki rekreacyjne. Wiele z nich 

to po prostu kupowane okazyjne stare 

kioski czy wycofane z użytku wagony itp. 

- Trzeba wyraźnie podkreślić, że przez cały 

czas jest to ziemia rolna a wszystkie budynki, 

które tam wzniesiono są samowolami bu-

dowlanymi – mówi Zofi a Springer, burmistrz 

Mosiny. 

Istniejących budynków nie znajdziemy na 

żadnych mapach, teren nie jest oczywiście 

skanalizowany, nie ma wytyczonych dróg. 

W ciągu minionych lat pojawiało się wiele 

inicjatyw mających doprowadzić tę kwe-

stie do porządku. Powiatowi inspektorzy 

wydali wiele nakazów rozbiórkowych, któ-

rych jednak właściciele nie respektowali. 

Jak mówi Z. Springer widząc tak fatalny kie-

runek rozwoju tej sytuacji podjęto działa-

nia usankcjonowania i usystematyzowania 

tematu. Warunkiem rozpoczęcia jakichkol-

wiek rozmów, postawionym przez władze 

gminy było zawiązanie przez właścicieli 

działek (jesienią 2009r.) Stowarzyszenia 

Właścicieli i Użytkowników Terenów nad 

Jeziorem Dymaczewskim “Nasze Dymacze-

wo”, dyskusja z kilkuset osobami nie miała, 

bowiem żadnych szans powodzenia. 

- Właściciele działek muszą na własny koszt 

przeprowadzić inwentaryzację geodezyj-

ną (naniesienie na mapy wielkości działek, 

oraz wielkości zabudowy) oraz wykonać 

inwentaryzację budowlaną. Zakładamy, że 

minimalna działka musi mieć powierzch-

nię około 300-400 metrów kwadratowych. 

Wiem, że na tym terenie spora ich część ma 

zdecydowanie mniejsze powierzchnie. Na 

pewno nie wszystkie obiekty będą speł-

niały te wymagania i w związku z tym będą 

musiały zostać rozebrane, a działki scalo-

ne do odpowiednich wielkości. Kwestie 

ustalenia takich obiektów leżą po stronie 

Stowarzyszenia – dodaje Z. Springer. – Do-

piero po spełnieniu tych warunków gmina 

przystąpi do zmiany planu miejscowego.

Jak podkreśla burmistrz działania te zosta-

ły podjęte z uwagi na wieloletnią niesku-

teczność procedur podejmowanych przez 

PINB. Tereny nad jeziorem Dymaczewskim 

należą, bowiem do bardzo cennych pod 

względem rekreacyjnym i nie powinny 

być niechlubną wizytówką gminy. Dla 

właścicieli, którzy będą musieli sprzedać 

swoje nieruchomości gmina ma w pobliżu 

grunty, zarezerwowane w studium zago-

spodarowania na rekreacje. Działki będzie 

można nabywać w drodze przetargu. - To 

jedyne sensowne rozwiązanie rysujące się 

po wieloletnich nieskutecznych próbach 

PINB. Jestem przekonana, że zmiana MPZP 

jest atrakcyjną ceną za uporządkowanie te-

renu i zmianę tego przynoszącego obecnie 

wstyd gminie terenu w miejsce przystające 

do XXI wieku – mówi Z. Springer. (red.)

Koniec samowoli
nad jeziorem Dymaczewskim
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Świetlica socjoterapeutyczna ruszyła
Świetlica socjoterapeutyczna Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy-

kowie, działająca do tej pory w budynku 

Szkoły Podstawowej nr 1, od począt-

ku lutego 2010 roku kontynuuje swoją 

działalność w wyremontowanych po-

mieszczeniach MOPS-u. Za prawidłowe 

działanie świetlicy odpowiedzialne jest 

konsorcjum złożone z Polskiego Komi-

tetu Pomocy Dzieciom oraz Fundacji Ak-

tywności Lokalnej.

Świetlica będzie działała przez cały rok, 

od poniedziałku do piątku w godzinach 

popołudniowych (tj. od 15.30 do 19.30). 

W dużym i przestronnym pomieszczeniu 

zajęcia będą mogły odbywać się dla aż 25 

dzieci jednocześnie, dawniej w starej sali 

(na poddaszu Szkoły) zajęcia mogły się od-

bywać dla najwyżej piętnaściorga dzieci. 

Dzieci znajdą tam między innymi pomoc 

przy odrabianiu lekcji. Specjalnie dla nich 

organizowane będą także zajęcia wspo-

magające reedukację (kinezjologia), 

aktywizujące społecznie, aktywizujące 

ruchowo, psychoprofi laktyczne, zajęcia z 

logopedą a także gry i zabawy. (red.)

Nie zapomnij 
o podatku
15 marca upływa termin płatności pierw-

szej raty podatku od nieruchomości. 

Trzeba też pamiętać, że do ostatniego 

dnia marca powinniśmy zapłacić opłatę 

roczną z tytułu użytkowania wieczyste-

go gruntów za rok 2010 oraz przekształ-

cenia prawa użytkowania wieczystego, 

w prawo własności nieruchomości

Zebrania mieszkańców
Tradycyjnie w pierwszych miesiącach 

roku w gminie Mosina odbywają się ot-

warte zebrania mieszkańców sołectw 

i osiedli z terenu gminy. W spotkaniach 

uczestniczyć będzie burmistrz Zofi a 

Springer bądź jej zastępcy – Przemysław 

Pniewski i Sławomir Ratajczak. Spotkania 

te są doskonałą okazją np. do zasygnali-

zowania przez mieszkańców bieżących 

problemów dotykających społeczności 

lokalne. Podczas spotkań przedstawicie-

le samorządu przedstawią mieszkańcom 

plany inwestycyjne gminy na 2010 rok.

Zebrania wiejskie, które odbędą się 

w marcu 2010 roku:

19 marca – Wiórek (godz. 18.00),

22 marca – Pecna (godz. 18.00),

26 marca – Nowinki (godz. 18.00),

29 marca – Krajkowo (godz. 18.00),

31 marca – Czapury (godz. 18.00).

aktualności

Pisanki i palmy
Kolejny raz w Palmową Niedzielę, przypa-

dającą w tym roku 28 marca, na mosińskim 

Rynku będzie można podziwiać wspaniałe 

palmy, pisanki i inne wielkanocne ozdo-

by. Organizatorem pokazów obrzędów 

wielkanocnych w Mosinie jest tradycyjnie 

Mosiński Ośrodek Kultury. Autorami kolo-

rowych, ekologicznych palm wielkanoc-

nych będą przedszkolaki, uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjów z gminy Mo-

sina. Wystawa tych niecodziennych eks-

ponatów potrwa do 10 kwietnia. Impre-

zie towarzyszyć będzie muzyka ludowa 

w wykonaniu zespołu folklorystycznego. 

Prezentowane będą również pisanki, kra-

szanki wykonane przez artystów profe-

sjonalnych oraz uczestników zajęć deco-

upage w MOK. Wszyscy spróbować będą 

mogli ciast, chleba ze smalcem i chlebka 

do święconki. Na Rynku podziwiać będzie 

można również stół świąteczny, przygoto-

wany wg staropolskiego wzoru.

Edukacja i praca na targach
11 marca w Mosińskim Ośrodku Kultury 

w Mosinie odbędzie się IV edycja Targów 

Edukacji i Pracy. Gazeta Mosińsko-Pusz-

czykowska objęła nad imprezą patronat 

medialny. 

Targi rozpoczną się o godz. 10 i potrwają 

do godz. 14.  Podczas targów będzie moż-

na uzyskać informacje na temat aktualnie 

dostępnych ofert pracy, szkół ponadgim-

nazjalnych, programów szkoleniowych, 

uczelni wyższych i akademickich biur 

karier. Specjaliści pomogą również  doko-

nać wyboru kierunku kształcenia i ścieżki 

zawodowej.   Wstęp wolny.

Zapisz dziecko do przedszkola
Marzec to okres rekrutacji dzieci do 

przedszkoli na rok szkolny 2010/2011. 

Od 1 do 25 marca rodzice lub opieku-

nowie dzieci mogą pobrać z przedszkoli 

Karty Zgłoszeń. Aby zgłoszenie zostało 

rozpatrzone musi zostać złożone do 25 

marca 2010. 26 marca odbędzie się bo-

wiem posiedzenie Komisji Kwalifi kacyj-

nej. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 

29 marca br. 

Dzieci, które zostaną zakwalifi kowa-

ne przez komisję zaczną uczęszczać do 

przedszkoli 1 września 2010 roku. Wyjątek 

stanowić będzie Przedszkole w Krośnie. 

Tam przyjęcia dotyczyć będą okresu od 1 

kwietnia 2010 i od 1 września 2010 roku.

Pomogą 
przy PIT-ach

Mieszkańcy gminy Mosina, którzy 

mają wątpliwości czy prawidłowo 

wypełnili swój PIT mogą skorzystać 

z pomocy urzędnika skarbówki. 10 

marca w Urzędzie Miejskim w Mosinie 

na mieszkańców czekać będą urzęd-

nicy Pierwszego Urzędu Skarbowego 

w Poznaniu, którzy pomogą oczywiście 

nieodpłatnie wypełnić dokumenty oraz 

odbiorą wypełnione druki zeznań podat-

kowych za 2009 rok.

Z pomocy PIT-owych „profesjonalistów” 

skorzystać  można będzie w godzinach od 

9.00 do 14.00, w pokoju 22 Urzędu Miej-

skiego w Mosinie (Pl. 20 Października 1.

Życzenia 
Wielkanocne 
przyjmujemy 

do 23 marca.

 Redakcja
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Obwodnica lekarstwem na korki
Rozmowa z Zofi ą Springer, burmistrzem Mosiny.

- Rosnący z roku na rok ruch samochodo-

wy staje się coraz bardziej uciążliwy, tak-

że dla mieszkańców gminy Mosina. Już 

dzisiaj w godzinach szczytu auta jadące 

np. Szosą Poznańską poruszają się w śli-

maczym tempie. Czy władze gminy robią 

coś w kierunku poprawy tej sytuacji?

- Oczywiście, doskonale zdaję sobie spra-

wę z rosnącego natężenia ruchu drogo-

wego, który przetacza się przez Mosinę. 

Przygotowywana jest rozległa koncepcja 

tzw. obwodnicy Mosiny, która przejęłaby 

znaczny procent ruchu odbywającego 

się obecnie m.in. Szosą Poznańską.  Roz-

wiązanie zakłada ominięcie Mosiny ze 

wschodu. Wjazd na tę trasę ma znajdo-

wać się na drodze z Rogalinka do Mosiny, 

w pobliżu zjazdu do Puszczykowa). Dalej 

ominiemy całe miasto, Karolewo, Nowe 

Krosno i dojedziemy na drogę Krosno 

– Drużyna. Docelowo obwodnica dopro-

wadzi kierowców aż do trasy na Wrocław 

i Zieloną Górę.   Oczywiście budowa takiej 

trasy przekracza zdolności fi nansowe na-

szej gminy. Wątpię czy jakakolwiek gmina 

o podobnej do nas wielkości jest w sta-

nie podjąć się takiego zadania. Dlatego, 

kiedy tylko koncepcja będzie gotowa 

rozpoczniemy rozmowy w kwestii współ-

fi nansowania tej  inwestycji. Z pewnoś-

cią partnerem w rozmowach będzie po-

znański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad. Jednak najpierw 

musimy mieć koncepcję, bo dopiero ona 

jest podstawą do dyskusji z partnerami. 

Optymistyczne jest to, że już wiadomo 

o zainteresowaniu tym projektem. Tym 

bardziej dziwne wydają się niedawne sta-

rania opozycji o wykreślenia tego zadania 

z planów budżetowych na rok 2010. 

- To rozwiązanie z pewnością rozwiąza-

łoby wiele problemów. Jednak na pew-

no nie powstanie w ciągu najbliższych 

miesięcy. Czy kierowcy mogą liczyć na 

jakąś poprawę w ciągu tego roku?

- To prawda, obwodnica to rozwiązanie 

przyszłościowe. W tym roku rozpocznie-

my prace na tzw. Czarnokurzu, gdzie re-

alizowana będzie ulica Wodna. Z ulicą 

Wodną łączy się również ul. Rzeczypo-

spolitej Mosińskiej, na którą otrzymali-

śmy dofi nansowanie z budżetu państwa 

w ramach tzw. schetynówek.  Po jej ukoń-

czeniu kierowcy jadący z Poznania będą 

mogli skręcić w nią i podróżować zamiast 

zatłoczoną Szosą Poznańską. Ponadto 

w innym rejonie miasta do ruchu cięża-

rowego przystosowana jest już ulica Kra-

sickiego, łącząca się z ul. Strzelecką, któ-

rej realizację rozpoczniemy w tym roku.  

W przyszłości, po budowie mostu nad ka-

nałem ul. Krasickiego połączy się z drogą 

na Stęszew. Bardzo ważną arterią stanie 

się ulica Piaskowa w Krośnie, przechodzą-

ca w ul. Lipową w Krosinku, która docelo-

wo stałaby się przedłużeniem wschodniej 

obwodnicy miasta, o której już mówiłam. 

Spróbujemy też polepszyć nawierzchnię 

drogi gruntowej tzw. Czerwonki, która 

umożliwi szybszy zjazd z Szosy Poznań-

skiej w stronę osiedla Pożegowo, Za Mo-

reną lub do Krosinka i Dymaczewa Stare-

go i Nowego. Planami modernizacyjnymi 

objęty jest również most na Warcie w Ro-

galinku. Oczywiście nie będziemy inwe-

storem tych prac, jednak dzięki naszym 

interwencjom Wielkopolski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich nie wprowadzi  na tym 

obiekcie żadnych ograniczeń w ruchu.

- Jednak nie wszyscy podróżują włas-

nymi samochodami. Spora część miesz-

kańców korzysta z komunikacji pub-

licznej. Czy oni również mogą liczyć na 

zwiększenie połączeń z Poznaniem czy 

szpitalem w Puszczykowie? 

- Cały czas poszerzamy ofertę skierowaną 

do mieszkańców korzystających z auto-

busów. Byłam inicjatorką uruchomienia 

komunikacji autobusowej z Poznaniem 

oraz ze szpitalem w Puszczykowie. Przy-

były kolejne kursy do Dymaczewa Stare-

go i Nowego i Rogalinka. W najbliższych 

miesiącach zostanie uruchomiona także 

komunikacja do Rogalina, Mieczewa Ra-

dzewic i Świątnik. Trzeba pamiętać, że 

mimo iż pasażerów wożą autobusy po-

znańskiego MPK koszty ponosi Gmina 

Mosina, a są one niebagatelne bo sięgają 

około 1,5 miliona zł. W październiku razem 

z Poznaniem, Luboniem, Puszczykowem 

i Murowaną Gośliną podpisaliśmy list in-

tencyjny w sprawie utworzenia Poznań-

skiego Związku Komunikacyjnego. (infor-

mowaliśmy o tym naszych czytelników 

w listopadowym numerze Gazety Mosiń-

sko-Puszczykowskiej– przyp. red.).  Wolę 

przystąpienia do związku wyraziły także 

cztery inne gminy: Buk, Dopiewo, Śrem 

oraz Wągrowiec. Najogólniej mówiąc jego 

celem będzie wykonywanie zadań włas-

nych miast i gmin powołujących Związek 

w zakresie lokalnego transportu zbioro-

wego. Chodzi o to, aby na terenie obej-

mowanym przez PZK obowiązywał jeden 

bilet. Dzięki temu podróżny mógłby na 

jednym bilecie podróżować np. z Mosiny 

przez Poznań aż do Murowanej Gośliny.

    Kurs księgowości
Podnoszenie aktywności zawodowej w gminie Mosina – zapraszamy do udziału
Już niebawem rusza kolejny projekt dla 

mieszkańców gminy Mosina. Będzie on 

obejmował bezpłatny „Kurs księgowości 

- Podnoszenie aktywności zawodowej 

w gminie Mosina”. Projekt uzyskał dofi -

nansowanie unijne, a przeprowadzać go 

będą Firma Profi tax, Instytut Doradztwa 

Europejskiego oraz Agencja Szkoleniowa 

ASK.pl, we współpracy z Gminnym Cen-

trum Informacji w Mosinie. 

Projekt zakłada działania ukierunkowane 

na zwiększenie szans w znalezieniu zatrud-

nienia poprzez promocję inicjatyw lokal-

nych, naukę zawodu – samodzielna księgo-

wa i eliminowanie barier, jakie napotykają 

kobiety zagrożone wykluczeniem społecz-

nym: psychicznych i emocjonalnych.

Szczególny nacisk zostanie położony na 

działania na rzecz mieszkanek obszarów 

wiejskich. Dlatego zapraszamy kobiety z 

obszaru Wielkopolski, z powiatu poznań-

skiego, z gminy Mosina (wg miejsca zamel-

dowania lub zatrudnienia), osoby 1)długo-

trwale bezrobotne, 2)i/lub niezatrudnione, 

korzystające ze świadczeń pomocy spo-

łecznej, 3)i/lub nieaktywne zawodowo z 

uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi 

osobami zależnymi, 4)i/lub powracające na 

rynek pracy po urlopach wychowawczych 

i macierzyńskich, 5)i/lub młodzież w wie-

ku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem 

społecznym.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 

z Gminnym Centrum Informacji w Mosinie,

ul. Dworcowa 4, tel. 061 8192-746.
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Zimowe
dokarmianie
Tegoroczna zima daje się wszystkim we 

znaki, cierpią ludzie oraz dzikie zwie-

rzęta. Myśliwi z Koła Łowieckiego nr 33 

„Żbik” w Mosinie nie pozostali obojętni 

na cierpienie zwierząt żyjących w na-

szych lasach i polach, dokarmiają zwie-

rzynę w swoim obwodzie łowieckim 

zawsze, ale tej zimy szczególnie. Z pew-

nością, gdyby zwierzęta nie były dokar-

miane nie przetrwałyby tej zimy i padły 

z głodu. W Wielkopolsce od wielu lat nie 

było tak dużej i tak długo zalegającej 

pokrywy śnieżniej, która  uniemożliwia, 

jeśli jest zmarznięta, w dostaniu się do 

pokarmu. Rozwożenie karmy w takich 

trudnych warunkach jest uciążliwe, sa-

mochody terenowe grzęzną w zaspach, 

tylko ciągniki rolnicze mogły dojechać 

i to nie zawsze dawały radę na oblodzo-

nych drogach. Ale myśliwi i leśnicy nie 

poddawali się i zawsze docierali w miej-

sca, gdzie dokarmiane są zwierzęta, 

a one już tam czekały. Odchodziły na 

bezpieczną odległość i po chwili, gdy 

ludzie odjeżdżali podążały w stronę do-

brze zaopatrzonej „stołówki” - siano, bu-

raki, kukurydza, żołędzie i kasztany to są 

ich przysmaki. 

 Marcin Szymczak

Bawić się w karnawale
Karnawałową zabawę, jak co roku zorga-

nizowało Stowarzyszenie Nowoczesna 

Rzeczpospolita Mosińska. Zaskoczenia 

nie było, goście bawili się doskonale, co 

widać na zdjęciach. Rozegrano loterię 

fantową, nie brakowało dobrego jedze-

nia, ale co najważniejsze nie zmienia się 

atmosfera tych spotkań, członkowie sto-

warzyszenia i zaproszeni goście  potrafi ą 

udowodnić, że karnawał jest okazją do 

prawdziwej zabawy. (red.)

Spotykają się dla przyjemności bycia razem
Taki też był powód noworocznego, uroczy-

stego spotkania członków Związku Emery-

tów i Rencistów w Mosinie. Obecni na sali 

MOK przełamali się opłatkiem, pamiętając 

o tych, którzy odeszli do Pana. Przewodni-

czącym jest Jerzy Malinowski. Organizacja 

liczy 600 członków, należą do niej także 

ludzie mieszkający w Poznaniu, Luboniu, 

Opalenicy, nawet w Jeleniej Górze.

- Uczestniczą w naszych imprezach, po-

mimo, że tak daleko mieszkają, mówi Je-

rzy Malinowski. 

Nasi emeryci są bardzo aktywni, chyba 

żadna grupa społeczna gminy tak dużo 

nie podróżuje. Organizują mnóstwo wy-

cieczek, w kraju i za granicą, i co najważ-

niejsze często się spotykają, jak twierdzą 

- dla przyjemności bycia razem. Dwa lata 

temu w Związku zawiązało się koło śpie-

wacze, pod dyr. Edmunda Górnego. W 

maju tego roku nasi emeryci wybierają się 

m. in. do Medjugorie w Chorwacji. (red.)

Płatne parkowanie na mosińskim Rynku
Jeszcze w styczniu mosińska Rada Miejska 

przyjęła uchwałę w sprawie płatnego parko-

wania w centrum Mosiny. Jaki cel przyświe-

cał utworzeniu strefy płatnego parkowania?

- Celem tym jest zwiększenie rotacji na par-

kingu, ponieważ brakuje miejsc parkingo-

wych, co każdy widzi, a więc wymuszenie 

jak najkrótszego postoju w najcenniejszym 

miejscu Mosiny, wyjaśnia Małgorzata Pio-

trowska z referatu inwestycji UM w Mosinie.

- Wszędzie na świecie przestrzenie defi -

cytowe w jakiś sposób się reglamentuje, 

aby umożliwić dostęp wielu użytkowni-

kom i właśnie ta opłata za postój pojazdu 

jest formą reglamentacji i umożliwieniem 

korzystania z tej cennej przestrzeni wielu 

mieszkańcom, interesantom czy turystom. 

Uchwalono najniższą z możliwych stawkę, 

zamiarem Gminy jest przekazanie tej strefy 

do zarządzania operatorowi, wyłonionemu 

w nieograniczonym przetargu. Operator 

zajmowałby się całym zarządzaniem strefy 

wpłacając tylko pieniądze z wpływów na 

konto Urzędu i rozliczając się z Urzędem 

z biletów, ponieważ bilety z tych automa-

tów są ścisłego zarachowania, tak, że nie ma 

możliwości, żeby dochody były ukryte.

- Ale operator też coś z tego musi mieć?

- Oczywiście, jego zysk wyniknie z przetar-

gu, jest to zarządzanie włącznie z ustale-

niem zysku tego operatora. Każdy inny sy-

stem jest nieszczelny i sprawia, że niewiele 

by się tu zmieniło, a samą Gminę prowa-

dzenie takiej strefy dużo by kosztowało. 

- Jaka jest gwarancja, że znajdzie się ope-

rator, któremu będzie się to opłacało?

- Jest to biznes, ustalono stawkę, najniższą 

z możliwych w taki sposób właśnie, aby 

chętny, czyli operator się znalazł. Pierwsza 

godzina będzie kosztowała 1.40 zł, przy 

czym minimalna opłata wynosi 50 gr. Jest 

to minimalna kwota, za jaką klient będzie, 

po wrzuceniu do automatu, mógł uzyskać 

bilet. Jest to wartość proporcjonalna do 

tej stawki godzinowej, wynoszącej 1.40 

zł. Czyli 50 gr. pozwoli na mniej niż półgo-

dzinny postój i te 50 gr. jest najmniejszą 

monetą, za którą można uzyskać bilet. 

Otrzymujemy dużo uwag ze strony przy-

jezdnych, interesantów, które mówią 

o tym, że sam Rynek jest źle postrzegany, 

przez to właśnie, że nie można zaparko-

wać, że trzeba kilkakrotnie okrążać cen-

trum, a ci, którzy nie znają Mosiny mają 

bardzo duży problem z zaparkowaniem. 

Mamy nadzieję, że tym rozwiązaniem po-

prawimy też wizerunek miasta.  E.B.
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Drużyna, ul. Powstańców Wlkp. 47
62-050 Mosina, tel. 061 813-26-13

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

Zapraszamy: poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00, sobota 8.00 - 12.00

• złączki gwintowane PP

• pompy ogrodowe i hydrofory

• drzewka i krzewy ozdobne oraz owocowe

• opaski, rozdzielacze

• torf
• nawóz • kora

• kroplowniki, zraszacze, zawory

• skrzynki do elektrozaworów • złączki do linii

• złączki do taśm

• linie kroplujące

• taśmy kroplujące

polecamy systemy nawadniania kropelkowego
i zraszającego na pola i ogrody

zraszacze wynurzalne od 20 zł

P.H.U.

• artykuły wod-kan i c.o.
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Jak się okazało, puszczykowianie bardzo 

na coś takiego czekali, jeszcze dwa lata 

temu, pod sporym naciskiem czytelników 

pisaliśmy na łamach naszej gazety o tym, 

że Puszczykowo nie ma prawdziwego 

domu kultury, miejsca, które skupiałoby 

mieszkańców i integrowało ich kulturalnie 

i społecznie. Że Salon Artystyczny w Pałacu 

Ślubów jest za mały. Porównywano się do 

sytuacji mieszkańców Mosiny, którzy od 

lat mają do dyspozycji duży ośrodek, czyli 

MOK. I choć życie kulturalne Puszczykowa 

zawsze istniało, związane było z Bibliote-

ką Miejską – to z racji braku odpowiedniej 

powierzchni siłą rzeczy musiało być ogra-

niczone. W pewnym sensie gazeta nasza 

uczestniczyła wówczas w rozmowach na 

ten temat z burmistrz Małgorzatą Or-

noch – Tabędzką, która potwierdzała po-

trzebę istnienia takiego miejsca. I udało 

się je stworzyć.

- Działalność kulturalną prowadzimy 

od zawsze, od czasu istnienia biblioteki, 

mówi dyrektor Danuta Mankiewicz, któ-

ra pracuje w Bibliotece Miejskiej od 1981 

roku. – Przez te lata zorganizowaliśmy 

wiele wystaw, spotkań, imprez.

Akademia Seniora powstała dzięki pani 

burmistrz. I właściwie od razu ruszyła pełną 

parą. Opiekunem Akademii jest kierownik 

biblioteki Beata Witczak. Z warsztatów ko-

rzysta coraz więcej osób. Wzrasta zaintere-

sowanie starszych osób nauką języków.

Na kursy zapisują się rodzice, dziadkowie 

dzieci, które założyły rodziny za granicą. 

Jest to na pewno specyfi ka naszych cza-

sów, coraz więcej jest małżeństw miesza-

nych, dwujęzycznych, co wymusza na-

ukę. To powoduje, że tu, nawet w takiej 

małej miejscowości starsi ludzie muszą 

zmieniać swoje życie. Jako argument naj-

częściej słyszymy przy zapisach: muszę 

nauczyć się tego języka, bo jak będę roz-

mawiać z zięciem i wnukami?

Inni mówią, że wreszcie mogą pozwolić 

sobie na wyjście z domu i chcą wycho-

dzić. Przyjeżdżają do nas także miesz-

kańcy Poznania. 

Specyfi ka czasów?

Być może dotykamy tu zjawiska związane-

go z tworzeniem „małych ojczyzn”. Ludzie 

szukają tożsamości, która w wielkim mie-

ście jest rozmyta. W dużym mieście funk-

cjonuje się anonimowo, nawet, jeśli spot-

kanie liczy tyle samo osób. - Tutaj jest inna 

atmosfera, ludzie się znają, jest to więc 

okazja do dobrych kontaktów. Mieszkań-

cy nam gratulują i dziękują za możliwość 

tych spotkań, cieszą się, że mają gdzie 

wyjść. Zapisujemy chętnych na warszta-

ty, jest ich 21, ale będzie więcej. Myślę, że 

sami zainteresowani wymuszą dodatko-

we atrakcje, co więcej to ludzie właśnie, 

mieszkańcy naszych obu gmin, (bo jest to 

propozycja także dla mosinian) zadecydu-

ją o tym, co się tutaj będzie działo. 

Akademia jest otwarta na wszystkie su-

gestie.

Centrum Animacji Kultury jest oddzia-

łem biblioteki, mieści się na I piętrze

W czasie, kiedy panowie grają w brydża 

panie tworzą biżuterię, uczestniczą w za-

jęciach decoupage, fl orystycznych lub in-

nych kobiecych i nie tylko. 

Panuje ciepła, rodzinna atmosfera, czemu 

bardzo sprzyja wystrój pomieszczeń Cen-

trum. Jak stwierdził jeden z panów: tylko 

kobiety mogą takie wnętrza wyczarować.

Jak to wygląda na co dzień?

Goście siedzą sobie na kanapach, popija-

ją kawę, a Katarzyna Golaszanka, która 

jest kierownikiem Centrum, aktorem, re-

żyserem czuje się… jakby przyjmowała 

ich w domu. To jest chyba odpowiedź na 

pytanie: jak tworzy się taką atmosferę?

- Większość ludzi ma z tym problem, ja nie 

mam, to jest jak kupowanie prezentów - po 

prostu kupuję to, co sama chciałabym do-

stać. Dlatego według swojego gustu i prio-

rytetów staram się tu wprowadzać nowe 

pomysły. Kiedy pierwszy raz znalazłam się 

w tym budynku, kiedy zaistniała idea CAK, 

ugięły się pode mną nogi. Budynek był 

ponury, smutny i zniszczony, ściany zdo-

biła zielona, olejna lamperia. Pomyślałam, 

że to trzeba urządzić jak dom, żeby dobrze 

się czuć. Powstała sala tradycji, z serwetka-

mi i fl akonikami babuni, kąciki z kanapa-

mi, fotelikami i kwiatami. Meble pochodzą 

też z prywatnych domów, a to jak wygląda 

Centrum jest zasługą wszystkich pracow-

ników, bo każdy ma swój wkład. Rewela-

cyjną osobą jest pan Krzysztof Niewczyk, 

który jest gospodarzem budynku, artysta, 

który robi piękne witraże, i który tutaj peł-

ni rolę „złotej rączki”. To on wiesza obrazy, 

skręca meble, zajmuje się męskimi praca-

mi, jak w domu. 

Jak oni pracują

Spotykają się tu trzy pokolenia począwszy 

od maluchów, dzieci starszych i młodzie-

ży oraz dorosłych rodziców i dziadków. 

- Przychodzą do nas mamy z dwójką, trój-

ką dzieci i zapisują się całymi rodzinami 

na różne zajęcia, wyjaśnia pani kierownik. 

- Każdy znajduje tu coś dla siebie. Działa-

my kilka miesięcy, cieszymy się, że coraz 

więcej przychodzi do nas młodzieży, np., 

zajęcia hip hopowe cieszą się dużym za-

interesowaniem, praktycznie działamy tu 

od rana do wieczora. 

Pracują tu młodzi ludzie, wszyscy świet-

nie się dogadują, pomagając jeden dru-

giemu. Niezastąpionym człowiekiem jest 

również Patryk Nawrocki – młody infor-

matyk, fotograf i specjalista od wszelkich 

nowoczesnych urządzeń. Beata Witczak, 

kierownik biblioteki jest niesamowitą 

organizatorką, dla której nie ma rzeczy 

niemożliwych. Pracuje tu też Magdale-

na Glina bibliotekarka, która doradza 

w sprawie książek, sprzedaje bilety na 

imprezy. Małgorzata Bocian jest oso-

bą odpowiedzialną za zajęcia z dziećmi. 

Magdalena Płachta, specjalistka do 

spraw kultury ma świetny kontakt z ludź-

mi, błyskawicznie go nawiązuje, przeszła 

do CAK z Salonu Artystycznego.

Cierpią jedynie z powodu… małego bu-

dżetu. Trochę za mało jest pieniędzy do 

dyspozycji, gdyby było ich więcej dopie-

ro by się działo…      E.B.

Długo na to czekali
Po kilku miesiącach od rozpoczęcia działalności w starym (odremontowanym) budynku szkoły przy ul. 

Wysokiej w Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury puszczykowianie mówią: - Cieszymy się, że 

możemy wyjść do ludzi. Gdyby nie te spotkania siedzielibyśmy sami w domu. Dla wielu z nas to wielka 

sprawa, bo raz, że znajdziemy tu coś, co nas interesuje, czyli konkrety – warsztaty językowe, gimnastycz-

ne, rozrywkowe, naukowe, kulturalne, książkę, występ itp.,  ale co najważniejsze - możemy tu zwyczajnie 

znaleźć przyjaciół i przestać być samotnymi. 

aktualności
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Młodzi duchem
Inauguracja pierwszego semestru Akade-

mii Seniora roku akademickiego 2010 w 

puszczykowskim Centrum Animacji Kul-

tury 15 lutego zaskoczyła chyba wszyst-

kich. Organizatorzy łapali się za głowę, 

próbując znaleźć dodatkowe miejsca, 

a mieszkańcy dzielnie przepychali się z 

krzesłami niesionymi pod pachą z innych 

pomieszczeń. Niewiele brakowało a go-

ście i wykładowcy mieliby utrudniony 

dostęp do sceny, ponieważ nawet wąskie 

przejście  zastawiono krzesłami. 

Takiej liczby uczestników wydarzenia nie 

przewidziano. Nazwijmy to miłym zasko-

czeniem, przymykając oko na niedogod-

ności związane z przepełnioną salą. Orga-

nizatorzy obiecali się poprawić, jak tak dalej 

pójdzie, może okazać się, że remontowane 

duże pomieszczenie na samej górze budyn-

ku w takich momentach będzie ratowało 

sytuację. A zanosi się na to, ponieważ miesz-

kańcy zapowiadają swój czynny udział i 

uczestnictwo w propozycjach CAK.

Świetny wykład inauguracyjny na temat 

marketingu wygłosił na inauguracji prof. 

Henryk Mruk, mieszkaniec Puszczykowa, 

wykładowca Uniwersytetu Ekonomiczne-

go w Poznaniu. Koncertem operetkowym 

uroczystość uświetnili artyści Teatru Mu-

zycznego w Poznaniu, Karolina Garlińska 

– Ferenc i Włodzimierz Kalemba.

Akademia Seniora stwarza starszym miesz-

kańcom warunki do wszechstronnego 

rozwoju, będzie można tu m. in. spotkać 

sławne osobistości nauki i kultury, posłu-

chać wykładów z wybranej dziedziny, (jeśli 

chodzi o języki, są to: angielski, hiszpański, 

niemiecki i francuski), poćwiczyć (tai chi, 

nordic walking, bule), potańczyć. Koszt 

uczestnictwa w jednej dziedzinie wynosi 

20 zł za miesiąc. Natomiast udział w każ-

dym następnym rodzaju zajęć kosztuje już 

tylko 10 zł. Słuchaczem Akademii może zo-

stać osoba, która ukończyła 55 rok życia. 

Więcej informacji – Biblioteka Miejska im. 

M. Musierowicz Centrum Animacji Kul-

tury w Puszczykowie, ul. Wysoka 1, tel. 

62 819 46 49, e-mail: biblioteka@pusz-

czykowo.pl   E.B.

Amputacja nie jest konieczna
Ale to od nas wszystkich zależy, czy Mikołaj nogi nie straci

Mikołaj Stelmach, uśmiechnięty, pogodny 19 letni chłopak…  

Mosinianie bardzo chcą mu pomóc, dzwonią, piszą do gazety z prośbą 

o opublikowanie tej historii.
- Chodziłam z nim dziewięć lat do tej sa-

mej klasy, bardzo proszę, niech pani o 

tym napisze…

- Trzy lata temu zmarła mu mama. Myślę, 

że ten nowotwór to potworna trauma, jaką 

Mikołaj przeszedł w związku z tą śmiercią, 

raka kości zdiagnozowano u niego pod-

czas matury w ub. roku, mówi pani Ewa, 

przyjaciel rodziny Stelmachów. - Zaczęło 

się od bólu kolana, a w lipcu był już ope-

rowany. Musiał zrezygnować ze studiów. 

Potem dostał chemię, a niedawno okazało 

się, że trzeba amputować nogę, ponieważ 

komórki nowotworowe dalej atakują. 

Jednak szansa dla Mikołaja na to, żeby 

nogi nie utracił – jest. W klinice w Chica-

go w USA z powodzeniem leczy się takie 

przypadki nowotworów. W Polsce jest to 

niemożliwe. Mikołaja zakwalifi kowano 

wstępnie do leczenia, ale tym, co zadecy-

duje będą ostatecznie pieniądze. Leczenie 

w Stanach kosztuje 200 tys. dolarów…

- Mój syn, brat Mikołaja - Marcin i Mikołaj 

są trójką przyjaciół, bardzo chciałabym 

mu pomóc, opowiada pani Ewa. -  Mama 

Mikołaja była wspaniałą kobietą, matką 

i żoną, była aniołem. Do dzisiaj widzę 

ich, małych chłopców biegających z pie-

skiem po podwórku. Znam tą rodzinę od 

lat, dwa pokolenia, to cudowni ludzie, 

chcę zrobić wszystko, co w mojej mocy. 

Nigdy nie miałam styczności z taką trage-

dią, wiem, że tego zła dookoła jest pełno, 

ale jak człowiek bardzo blisko zetknie się 

z nieszczęściem zupełnie inaczej na to 

patrzy. Ojciec Mikołaja robi wszystko, je-

stem pełna podziwu dla tego człowieka. 

On nawet myśli o sprzedaży domu. Ale 

gdzie będą mieszkać? Moja rozmówczyni 

kończy rozmowę z płaczem…

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, jedność środowiska lokalnego jest czasami jedyną szansą niesienia pomocy. 

Numer konta dla Mikołaja w Banku Spółdzielczym w Mosinie:

GBS MOSINA 85 90 48 00 07 30 01 0000 78 49 000 1

Z dopiskiem: MIKOŁAJ STELMACH

Zapraszamy na koncert charytatywny, zorganizowany dla Mikołaja, 14 marca o godz. 15  w kościele św. Mikołaja w Mosinie.
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Taki tytuł nosi ogólnopolski projekt eduka-

cyjny zaproponowany do realizacji w szko-

łach przez Biuro Edukacji Publicznej IPN  z 

siedzibą w Warszawie. Uczestniczą w nim 

uczniowie z klas IV-VI Szkoły Podstawowej 

im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, pro-

jekt ten ma na celu upamiętnienie losów 

i czynów polskich żołnierzy oraz cywilów 

walczących we wrześniu 1939 roku. 

Zadaniem uczniów jest odnalezienie 

uczestnika wojny obronnej związanego 

z historią regionu, opracowanie portfolio 

postaci oraz upowszechnienie wiedzy o 

tej postaci. 

Nawiązane kontakty z Wielkopolskim 

Związkiem Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych w Poznaniu oraz 

Kołem Kombatantów w Mosinie, dopro-

wadziły do odnalezienia i zaproszenia do 

naszej szkoły pana Mieczysława Michal-

skiego, zamieszkałego w Pecnej przy uli-

cy Dębowej 1. 

Do spotkania z panem Mieczysławem 

przygotowaliśmy się starannie. W szkole 

miały miejsce warsztaty redakcyjne, na 

których uczniowie zdobywali dziennikar-

skie szlify i uczyli się do przeprowadzania 

wywiadu. Zorganizowali również wysta-

wę upamiętniającą 70. rocznicę wybuchu 

II wojny światowej, na którą złożyły się 

albumy, foldery, publikacje, dokumenty. 

Wystawę z zaciekawieniem zwiedził rów-

nież nasz gość.       

W trakcie spotkania, które odbyło się w 

naszej szkole, uzyskaliśmy szereg cennych 

informacji. Pan Mieczysław Michalski, uro-

dzony 2.01.1916 r. w Linówcu, został zimą 

1938 roku powołany do służby czynnej w 

wojsku i skierowany do 7 Dywizji Artylerii 

Konnej w Poznaniu. Po napaści Niemiec 

na Polskę we wrześniu 1939 r., brał udział 

w wojnie obronnej, walcząc w bitwie nad 

Bzurą, gdzie obsługiwał działo artylerii. 

Pan Mieczysław doskonale pamięta swo-

ich dowódców: kapitana Olszewskiego, 

podporucznika Perleckiego, dowódcę 

artylerii – Juliusza Stawickiego. Pierwsze 

4 dni walk nad Bzurą przyniosły sukces. 

Dywizja, w której walczył skutecznie wy-

parła oddziały niemieckie, zdobywając 

10 września, w ciężkich walkach miej-

scowość Piątek. Później jednak straty w 

polskich szeregach były coraz większe. 

Wielkopolska Brygada Kawalerii została 

osaczona. Generał Roman Abraham wy-

czuwając dezorientację i niezdecydowa-

nie nieprzyjaciela wydał rozkaz do ataku. 

Siódmy pułk strzelców konnych zaatako-

wał, niszcząc gniazda ciężkich karabinów 

maszynowych i stanowiska niemieckiej 

„Kamienie pamięci –znajdź bohatera Września”

artylerii. Doszło do walki wręcz, na bagne-

ty z użyciem kolb karabinowych. Pan Mie-

czysław widział wielu poległych i rannych 

żołnierzy, wywożonych na wozach z pola 

walki. Następnie Dywizja wyruszyła w kie-

runku na Modlin, a ominąwszy Warszawę, 

nękana przez lotnictwo, dotarła do Pusz-

czy Kampinoskiej. Tam zaatakowana przez 

Niemców, musiała się wycofać w kierunku 

Warszawy. 27 września Warszawa poddała 

się, a pan Mieczysław dostał się do niewoli. 

Chory na czerwonkę, znalazł się w szpitalu 

na Błoniach pod Warszawą. W szpitalu pa-

nowały nieludzkie warunki. Żołnierze le-

żeli  na słomie, przykryci płaszczami. Opie-

kowały się nimi siostry zakonne. Ci, którzy 

przeżyli, transportem dotarli na Cytadelę 

w Poznaniu. 

Obrońcy Warszawy skierowani zostali do 

domów, pod warunkiem zameldowania 

w miejscu zamieszkania. Dla pana Mie-

czysława gehenna wojenna jednak jesz-

cze się nie zakończyła. Wkrótce został 

przez Arbeitsamt skierowany na przymu-

sowe roboty do fi rmy „Er Tagman” w mie-

ście Landsberg nad rzeką Lech, w Bawarii. 

Tak to wspomina: 

„To były baraki za drutami. Stamtąd co-

dziennie wywozili nas do pracy przy od-

gruzowywaniu ulic, wykopów po bom-

bardowaniu, naprawy uszkodzonych 

kanałów. Obóz był oddalony od miasta, 

w lesie. Warunki straszne. Prycze trzyoso-

bowe, pluskwy. Trudno było żyć i spać”. 

W tym czasie alianci coraz mocniej bom-

bardowali miasto München, gdzie pan 

Mieczysław został przeniesiony do pracy 

przymusowej. 1 maja 1945 roku, Amery-

kanie weszli do miasta i oswobodzili obóz 

pracy. Francuzi i Polacy, którzy przebywa-

li w tym obozie szybko zorganizowali wy-

jazd, a Pan Mieczysław wrócił do Polski. 

Świadectwem tamtych historycznych 

wydarzeń są fotografi e,  dokumenty, legi-

tymacje, dyplomy, które pan Mieczysław 

udostępnił nam do wglądu. 

Mamy nadzieję, że w ramach projektu ucz-

niom uda się zebrać i zanalizować jeszcze 

wiele interesujących materiałów. Dzięki 

temu wiedza ogólna, zdobyta na lekcjach 

historii, uzupełniona zostanie wartościo-

wymi informacjami dotyczącymi obroń-

ców Rzeczypospolitej sprzed 70 lat.

  Danuta Rybak
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Firma Handlowo-Usługowa
Daniel Radosz

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

godziny otwarcia:
pon.-pt. 10.00 - 20.00

sob. 8.00 - 14.00

oferuje:

• sprzęt RTV, Sat

• naziemna telewizja cyfrowa MPEG4

• piloty oryginalne i uniwersalne

• anteny, osprzęt elektryczny

• uchwyty LCD

• telefony komórkowe i doładowania

• tusze i tonery do drukarek

Dystrybutor firmyMalowanie 
agregatem 
malarskim

renowacja tynków zewnętrznych

ciśnieniowe mycie kostki, 

kamienia, powierzchni płaskich

usługi spawalnicze 

i transportowe do 3,5 T.

Tel. 503 873 285
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Kolonoskopia może uratować życie
Nie tylko dla pięćdziesięciolatków

Dla pięćdziesięciolatka to absolutna konieczność, ale specjaliści zalecają, by 
badaniom w kierunku raka jelita grubego poddawały się osoby, które ukończyły 

35 rok życia. Dlaczego ta granica wiekowa została obniżona? Bo przypadków 
raka jelita grubego  mamy w Polsce coraz więcej. Tymczasem szybkie wykrycie 

tego nowotworu daje prawie 100 procent szans na wyleczenie. 

Gdy mówimy o chorobach cywilizacyjnych, najczęściej wymieniamy schorzenia kardiologiczne, cukrzycę i nowotwory. 

Wśród tych występujących najczęściej znajduje się rak jelita grubego. Jest szczególnie niebezpieczny, bo może 

rozwijać się 10 do 20 lat, nie dając żadnych objawów. – Objawy, jak choćby nagły spadek masy ciała, czy krew w kale, 

to symptomy, które powinny zdecydowanie skutkować wizytą u lekarza rodzinnego lub chirurga. Ale na badanie 

kolonoskopowe, uznawane za najbardziej precyzyjną diagnostykę raka jelita grubego powinny zgłaszać się osoby, 

które ukończyły  40 a nawet 35 rok życia. Zarówno polskie jak i europejskie zalecenia wskazują, że po pięćdziesiątce 

badania takie należy wykonywać regularnie. Niektóre wskazania mówią, że wystarczy przebadać się raz na dziesięć lat, 

Więcej informacji na temat profilaktyki oraz badań w kierunku raka jelita 
grubego uzyskać można dzwoniąc do Pracowni Endoskopowej Szpitala 

w Puszczykowie, tel. (61) 89-84-211.

Skierowanie na badania endoskopowe 

górnego i dolnego odcinka przewodu 

pokarmowego może wystawiać zarówno 

specjalista (np. chirurg) jak i lekarz rodzinny.

SKIEROWANIE OD RODZINNEGO
inne, że raz na pięć- mówi dr Tomasz Bartoszewicz, kierownik 

Pracowni Endoskopowej Szpitala w Puszczykowie. 

Na badania kolonoskopowe można zgłaszać się w ramach 

ubezpieczenia. Wystarczy skierowanie. Osoby, którym 

szczególnie zależy na czasie, mogą zapisywać się 

prywatnie. Kolonoskopia uznawana jest często za badanie 

skomplikowane i bolesne. Tymczasem w większości 

ośrodków zarówno badania wykonywane prywatnie, jak i w 

ramach NFZ, odbywają się w znieczuleniu.  – Nie trzeba od 

razu obawiać się raka. Choć warto podkreślić, że rak jelita 

odpowiednio wcześnie wykryty można w 100 procentach 

wyleczyć. Najczęściej wykrywamy jednak polipy. To 

łagodne formy, które z czasem mogą się rozrosnąć i zmienić 

w raka. Kwalifikują się więc do usunięcia- wyjaśnia dr 

Bartoszewicz. Jego zdaniem  warto byśmy zaczęli, wzorem 

mieszkańców innych krajów unijnych, patrzeć na badania 

profilaktyczne, jak na inwestycję w siebie.

• Bóle brzucha

• Krew w stolcu

• Nieuzasadnione chudnięcie

• Obecność raka jelita grubego wśród najbliższych 

krewnych (rodziców, rodzeństwa, dziadków)

JEŚLI MASZ JEDEN Z TYCH OBJAWÓW,  
ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA:
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ul. Dembowskiego 1
tel. 061 813 63 76

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

Zapraszamy

Kredyty na dowód do 6 tys. zł.

SALONY 
MEBLOWE 

MOSINA

SALONY 
MEBLOWE 

MOSINA

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

www.meblerejak.najnet.pl

Centrum Meblowe
Kórnik ul.Średzka 17a

zaprasza do zakupu mebli na dużej 
powierzchni ekspozycyjnej - 1300m2

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

pon-piąt 9.00 - 18,00

sobota   9.00 -13.00kontakt: 061 898 06 35

Zapraszamy
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Pozwólcie Państwo, że podzielę się z Wami 

kilkoma przemyśleniami dotyczącymi te-

gorocznej zimy. Ostatnio wybuchła w me-

diach afera błędnych kalkulacji specjali-

stów ONZ w sprawie topnienia lodowców 

w Himalajach i równocześnie nałożyło się 

to na wyjątkowo śnieżną i mroźną zimę 

u nas. Dało to asumpt do twierdzeń, że 

efekt cieplarniany jest niczym ptasia bądź 

świńska grypa, całkowitym wymysłem 

mediów i szalonych ekologów. Cóż, może 

to tak wyglądać, ale tylko wtedy, kiedy 

spojrzymy na to z perspektywy kilku lat. 

A jak popatrzymy na to z większego odda-

lenia wnioski mogą być inne. Otóż klimat 

nie jest czymś stałym, stabilnym i przewi-

dywalnym. Wiemy, że choćby w okresie 

ostatniego tysiąclecia klimat zmieniał się 

bardzo dynamicznie. Tysiąc lat temu Euro-

pa znajdowała się w samym środku okresu 

jeszcze cieplejszego niż dziś. 

Owce na łąkach Grenlandii

W tamtym czasie wikingowie wypasa-

li owce na łąkach Grenlandii i to oni tak 

nazwali ten ląd. Ta anomalia klimatyczna, 

jak byśmy to określili trwała kilkaset lat 

i umożliwiła wikingom swobodne żeglo-

wanie po wodach północnego Atlantyku 

i dotarcie do Nowej Funlandii. To ten okres 

sprawił, że ci nie znający strachu żeglarze, 

płynąc wielkimi rzekami wschodniej Euro-

py docierali do Morza Czarnego i Kaspij-

skiego, zdobyli Normandię, skolonizowali 

Islandię, wyspy Morza Północnego. Stali 

się postrachem całego świata chrześcijań-

skiego. Potem nastąpiło załamanie klima-

tyczne zwane „małą epoką lodowcową”. 

Na ten okres nałożyły się takie wydarzenia 

w naszej historii, jak wojny ze Szwedami 

i potem upadek pierwszej Rzeczypospo-

litej. Dziś w świetle najnowszych badań 

uważa się, że zjawiska pogodowe miały 

duży wpływ na wydarzenia historyczne 

i zwroty  polityczne w dawnych czasach. 

Karczmy budowane na lodach Bałtyku
To wtedy, jak podają kroniki konkwistado-

rzy hiszpańscy przekraczali Rio Grande po 

lodzie. A na zamarzniętym Bałtyku budo-

wano  opisywane przez pana Paska kar-

czmy. Pod koniec tej „małej epoki lodow-

cowej” Wielka Armia Napoleona sczezła 

pod Moskwą, opisy tamtego czasu mówią 

o ptakach zamarzających w locie. Era indu-

strialna przełożyła się na stopniowy wzrost 

temperatur w skali globu. Być może bez 

niej świat wokół dziś byłby zimniejszy. 

Kolejnym okresem spadku temperatur 

na naszym kontynencie był okres ostat-

niej wojny i czas przed nią i po niej. Wtedy 

mieliśmy do czynienia z ekstremalnymi 

temperaturami na terenie naszego kraju. 

W naszych kolekcjach dendrologicznych 

wymarzło wtedy bardzo wiele wrażliw-

szych gatunków drzew. Takie zimy zdarzały 

się jeszcze w latach 60-tych i 70-tych i na po-

czątku lat 80 tych. Ostatnimi czasy odzwy-

czailiśmy się od mrozów i śniegu, to dlate-

go ta zima jest dla nas czymś tak dziwnym 

i uciążliwym. Nasz kraj leży w strefi e, którą 

nazywamy strefą klimatu przejściowego. 

Co to oznacza? A no to, że raz podlegamy 

wpływom klimatu morskiego, oceaniczne-

go, Atlantyckiego, takiego łagodnego i wil-

gotnego, a innym razem kontynentalnego 

z nad głębi Azji. Wtedy to napływają do nas 

latem masy powietrza suchego i gorącego, 

a zimą bardzo zimnego. To nad naszym 

krajem dochodzi do bardzo dynamicznego 

mieszania się tych mas powietrza i frontów 

atmosferycznych. Tym, jak przebiega cały 

proces kierują układy wyżów i niżów nad 

Atlantykiem i Golfstrom, czyli wielkie masy 

ciepłej atlantyckiej wody, płynące z zatoki 

Meksykańskiej w kierunku północnej Eu-

ropy. To jest nasze dynamo, ogrzewające 

zwłaszcza Wyspy Brytyjskie i Skandynawię. 

Jeśli w tym procesie zajdzie nawet niewiel-

ka zmiana, co możemy nazwać „efektem 

skrzydeł motyla”, przekłada się to na zmia-

ny pogody w Środkowej Europie. Te zmia-

ny, jak ostatnio odkryto, może wygenero-

wać jeszcze potężniejszy ocean—Pacyfi k. 

To Pacyfi k wpływa na pogodę i klimat nad 

wielkimi obszarami Ameryki Północnej, 

Południowej i Azji, a  pośrednio nad Atlan-

tykiem i Europą. Tak więc klimat na całym 

globie jest powiązany i nie można go roz-

patrywać w oderwaniu od reszty świata, a  

procesy te czasami są bardzo gwałtowne. 

Cóż, profesjonalne badania pogody i kli-

matu w wielkiej skali prowadzi się od nie-

dawna, bo co znaczy sto czy dwieście lat 

w skali tysiącleci. Jeszcze wielu rzeczy nie 

wiemy o klimacie i dowiemy się ich po ko-

lejnych stuleciach badań. Dziś nie wiemy 

jak zachowają się wielkie prądy oceaniczne 

i układy baryczne nad wielkimi obszarami 

morskimi. Do tego dochodzi jeszcze jeden 

czynnik mianowicie położenie naszej pla-

nety względem słońca. Tak się składa, że 

teraz, w tym okresie historii naszej planety, 

kiedy na półkuli południowej przypada lato 

Ziemia jest najbliżej Słońca. Za kilka tysięcy 

lat będzie inaczej, to w czasie zimy u nas 

będziemy najdalej względem Słońca. Jak 

wówczas będzie wyglądać ziemski klimat?

Wody uwięzione w pokrywie śnieżnej są 

skarbem dla naszych roślin i zwierząt

Co do naszej, obecnej zimy, nie jest to ja-

kieś ekstremum. Duża ilość śniegu jest 

nawet pozytywnym zjawiskiem. Pod śnie-

giem ziemia często nie jest zamarznięta, 

śnieg może powoli wsiąkać w glebę. A na 

tle faktu powolnego stepowienia Wielko-

polski i zjawiska ciągłego opuszczania się 

wód gruntowych, takie ilości wody uwię-

zione w pokrywie śnieżnej są skarbem 

dla naszych roślin i zwierząt. Doceńmy to,  

woda pozwoli przyrodzie bujnie się roz-

winąć wiosną, a wszyscy jej wyczekujemy 

i chcemy żeby była zielona, pełna kwiatów 

i ciepła. Gorzej, jeśli ociepli się nagle i śnieg 

zacznie bardzo szybko topnieć. Co do 

temperatur, to możemy się spodziewać, 

że w ogrodach wymarznie trochę mod-

nych, sprowadzonych z zachodu Europy 

roślin. Co jakiś czas nadchodzi tzw. „zima 

prawdy”, która pokazuje, co można u nas 

sadzić, a co nie daje sobie rady w naszym 

zmiennym klimacie. Najlepszym probie-

rzem tego, co można u nas uprawiać są 

stare parki, takie jak Arboretum w Korniku, 

to tam widać co przeżyło niejedną taką 

zimę, jak ta tegoroczna. I właśnie dlatego, 

należy też kupować rośliny u producen-

tów krajowych, to oni wiedzą co przeżyje 

zimę. Bo żaden szkółkarz nie posadzi na 

polu drzewek, które trzeba kilka lat pielęg-

nować i ponosić na nie nakłady, a potem 

jedna zima zniweczy cały trud.  Właśnie 

u progu nowej wiosny, zachęcam Państwa 

do sadzenia drzew, otaczania się zielenią, 

roślinami i kwiatami, albowiem to one po-

prawiają jakość naszego życia i wprowa-

dzają harmonię do naszego świata. A chy-

ba wszystkim nam zależy na tym żeby 

nasze otoczenie było piękne. 

    

Piotr Wojnowski

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych

 ul. Lipowa 10 Puszczykowo 

 tel. 602 805 672 lub 61 8 133 226

www.szkolka-wojnowski.pl 

          

Zima prawdy
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Wspomnienie śpiewu dla kardynała Karola Wojtyły

Rok 2010 to rok jubileuszowy dla Mosiń-

skiego Chóru Kościelnego p.w. Św. Cecylii 

– rok 85 –lecia działalności (1925 –2010), 

a wg niedawno otrzymanych zapisów 

105 – lecia (od 1905 r. przy parafi i Św. Mi-

kołaja w Mosinie działa chór kościelny).

31 stycznia br. Chór wyruszył do ma-

lowniczo usytuowanego starożytnego 

opactwa oo. Benedyktynów w Lubiniu 

(opactwo powstało z inicjatywy króla – 

fundatora Bolesława Śmiałego w 1079 r.)

Chórzyści ubogacili swoim śpiewem li-

turgię Mszy Św. odprawionej przez ks. 

prałata Konrada Kaczmarka i opata lubiń-

skiego w intencji ojca Marka Marciniaka, 

misjonarza w Botswanie, byłego śpiewa-

ka naszego chóru.

Po Mszy Św. odbył się koncert kolęd. 

Śpiewaliśmy w kościele o wspaniałej aku-

styce, z aniołami w prezbiterium i na stal-

lach, pełnymi życia: anioły i aniołki siedzą 

tam, wzlatują, klęczą, grają na instrumen-

tach, spoczywają na gzymsach – każdy w 

innej, pełnej wyrazu pozie.

Aż chce się powiedzieć: „Będę psalm Ci 

śpiewał wobec aniołów” (PS. 138)

W tej scenerii przebiegał koncert najpięk-

niejszych kolęd, przygotowanych przez 

dyrygenta mosińskiego chóru, Michała 

Grzybulskiego, absolwenta Akademii Mu-

zycznej w Poznaniu. Tego samego dnia 

wieczorem zespół zaśpiewał podczas Mszy 

Św. i po niej koncert kolęd w Bazylice Świę-

togórskiej u oo. Filipinów w Gostyniu.

Historia tego miejsca sięga czasów kultu 

pogańskiego. Chrześcijańskie początki 

są związane z przyjęciem chrztu przez 

Mieszka I a przede wszystkim z działal-

nością Benedyktynów w pobliskim Lu-

biniu. Adam Korzeniowski pierwszy fun-

dator oddał Świętą Górę z jej cudownym 

obrazem w opiekę oo. Filipinom.

Świątynia subtelną i piękną swą uro-

dę zawdzięcza temu, że od początku 

jej powstawania budowie patronowały 

kobiety, zastępując mężów mecenatem 

na rzecz Św. Góry. Maryja w cudownym 

obrazie codziennie ofi arowuje ludziom: 

pociechę, ratunek, nawrócenie i wszyst-

ko, o co proszą w Imię Jej Syna.

Dla nas śpiewaków to miejsce dodatko-

wo łączy się ze wspomnieniem śpiewu 

podczas Mszy Św. w czerwcu 1978 r od-

prawionej przez kardynała Karola Wojty-

łę na cztery miesiące przed wyborem na 

Stolicę Piotrową.

Po koncertach miały miejsce spotkania 

w opactwach przy kawie, wspaniałych 

wypiekach i opowieściach zakonników o 

historii i zabytkach tych pięknych perełek 

ziemi wielkopolskiej.

Bronisława Dawidziuk

Jak wszystkie dzieci świata, 

tak i nasze małe pociechy z Przedszkola 

„Koniczynka”, są ciekawskie i zaintereso-

wane tym, co dzieje się dookoła. Natural-

ny instynkt poznawczy można wspaniale 

wykorzystać do szeregu działań pedago-

gicznych. Odwiedziliśmy już po raz kolejny 

Teatr Animacji w Poznaniu i nic w tym nie-

zwykłego, bo przecież raz w miesiącu goś-

cimy teatr u siebie w przedszkolu, jednak 

mieliśmy możliwość obejrzenia wszyst-

kiego, co znajduje się za kulisami, całego 

mnóstwa kukiełek i wysłuchać ciekawej 

opowieści aktora o niesamowitej i zacza-

rowanej pracy w teatrze. Może ktoś kiedyś 

zechce wziąć udział w czarowaniu spekta-

klu …? A może dzięki cyklicznym koncer-

tom, odbywającym się w Przedszkolu, za 

jakiś czas świat odkryje przed nami wirtu-

oza z Mosiny?

Dużo mówi się ostatnio o braku zaintere-

sowania dzieci i młodzieży przedmiotami 

ścisłymi, wręcz o niechęci do nich. Tymcza-

sem nasze starsze grupy miały okazję prze-

konać się, jak powstaje tęcza, skąd bierze 

się prąd elektryczny i dlaczego jest niebez-

pieczny, jak to się dzieje, że pada. Wszystko 

dzięki zajęciom z panią fi zyk, która syste-

matycznie odwiedzała nasze Przedszkole. 

O ile łatwiej jest zrozumieć dziecku wiele 

trudnych zjawisk, kiedy samo może do-

świadczać, sprawdzić. Szkoda, że pogania-

ni nieustannie codziennymi obowiązkami, 

zapominamy o niezastąpionej wspólnej za-

bawie z dziećmi i pokazywaniu świata – nie 

tego ze szklanego ekranu, lecz realnego 

– pełnego niespodzianek. Ważne, aby już 

od wieku przedszkolnego wdrażać dzieci 

w zasady zrównoważonego rozwoju – sza-

cunku do przyrody, jej zasobów. Świetnym 

sposobem na przekazanie tych wartości 

jest udział w programie Kubusiowi Przyja-

ciele Przyrody, w którym uczestniczymy. 

Uczy on nie tylko przyrody, ale i zdrowego, 

racjonalnego odżywiania. Innym, równie 

ciekawym programem, są akcje Klubu Gaja, 

dzięki któremu posadziliśmy w naszych 

Przedszkolach cztery drzewka.

Aby zapewnić dziecku harmonijny roz-

wój ważne jest, aby oddziaływać na nie 

w sposób ciekawy, różnymi bodźcami. 

W „Koniczynce” pracujemy nie tylko na 

programie wychowania przedszkolnego, 

który spełnia wymogi podstawy. Dzięki 

ukończonym kursom mamy upoważnie-

nie do nauczania Metodą Dobrego Star-

tu, rozwijamy ciekawość poznawania liter 

metodą czytania odimiennego Ireny Maj-

chrzak, stosujemy kinezjologię edukacyj-

ną i metodę ruchu rozwijającego Weroniki 

Sherborne. Nasi wychowankowie wesoło 

bawią się przy klanzie, a przy okazji, zu-

pełnie niezauważalnie, zdobywają nowe 

umiejętności, poznają otaczający świat 

i przede wszystkim wspaniale się bawią.

 Krystyna Smektała

„Koniczynkowe  wieści”
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Nie żałują czasu dla Pana Boga
Może w ten wieczór trochę go pożałowa-

li, ale był to wieczór wyjątkowy. Mosiński 

Chór p.w. Św. Cecylii każdego roku cele-

bruje uroczyste spotkania noworoczne, 

które niekoniecznie odbywają się zaraz po 

1 stycznia. A mówiąc o pożałowaniu czasu 

dla Pana Boga, trzeba dodać, że trochę na-

leżało go poświęcić na bardziej przyziem-

ne sprawy. Bo to właśnie członkowie chóru 

zajmują się stroną kulinarną przedsięwzię-

cia. Dlatego na stołach w MOK znalazły się 

najbardziej wyszukane dania i potrawy, 

ciasta i desery. Tradycyjnie i przepięknie 

zaśpiewano kolędy, z których jedna, jak 

co roku u wielu słuchaczy wywołała dresz-

cze… Potem uczestnicy spotkania przesta-

li śpiewać i z zapałem przystąpili do drugiej 

części, czyli do tańców. Nie będziemy już 

dochodzić, czy trwały one do białego rana. 

W spotkaniu uczestniczył zaprzyjaźniony 

od lat z chórem ks. prałat Konrad Kaczma-

rek, ks. proboszcz Edward Majka oraz bur-

mistrz Mosiny Zofi a Springer.    E.B.

Bezpiecznie zakręceni
Nieodpowiedzialne zachowania, nadmierna prędkość i brawura kierowców

Tak w skrócie można określić przyczyny 

akcji podjętej przez Urząd Miejski w Pusz-

czykowie na wniosek mieszkańców. Kam-

pania „Bezpiecznie Zakręceni”, która prze-

prowadzona zostanie w miesiącach od 

marca do października b.r. jest wsparta 

działaniami Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

Miejskiej, Powiatowej oraz Wojewódzkiej 

Komendy Policji w Poznaniu, Komisariatu 

Policji w Puszczykowie, Straży Miejskiej w 

Puszczykowie i ZHP Puszczykowo.

Akcja “Bezpiecznie zakręceni” jest odpo-

wiedzią na społeczną potrzebę podnie-

sienia bezpieczeństwa na puszczykow-

skich drogach.

- Urząd Miejski wnioskował o dofi nan-

sowanie projektu z Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich. O wynikach konkursu i o 

wysokości ewentualnie otrzymanej dota-

cji dowiemy się w maju, lecz już w marcu 

chcemy rozpocząć kampanię, mówi przed-

stawiciel Urzędu w Puszczykowie.

- O objęcie patronatem medialnym 

zwróciliśmy się również do Głosu Wiel-

kopolskiego, radia Merkury oraz ma-

gazynu Auto Świat, (Gazeta Mosińsko 

– Puszczykowska także została zapro-

szona do objęcia patronatu nad akcją, 

przyp. red.). Zależy nam na dotarciu 

do wszystkich użytkowników puszczy-

kowskich dróg, a także tych, którzy ko-

rzystają z nich w czasie weekendu lub 

przyjeżdżają tutaj do pracy, do instytucji 

lokalnych i różnych grup mieszkańców.

Czy zwiększy się bezpieczeństwo na na-

szych drogach i wzrośnie wrażliwość spo-

łeczna? Na te pytania najbliższe pół roku 

powinno przynieść odpowiedź. Jedno 

jest pewne: niechby choć jeden kierowca 

pomyślał, zanim wciśnie do dechy pedał 

gazu - będzie to sukces. Bo właśnie tacy 

kierowcy są dla nas największym zagro-

żeniem, coraz więcej ginie osób na dro-

gach naszych miast, gdzie prędkość jest 

ograniczona i praktycznie nie powinno 

dochodzić do śmiertelnych wypadków. 

Być może akcja spowoduje, że zwykły 

mieszkaniec zareaguje widząc łamanie 

przepisów czy niebezpieczną jazdę na 

drodze, jeśli będzie wiedział, że może to 

komuś uratować życie. (red.)
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Mateusz ma tętniaka żyły wielkiej móz-

gu, fachowa nazwa to: malformacja żyły 

Galena. W listopadzie był operowany 

w Niemczech, po tej operacji nastąpiła 

poprawa krążenia mózgowego i dziecko 

zaczyna reagować na niektóre bodźce. 

Obrazowo ujmując:

- Krew, która krąży dociera tam, gdzie być 

powinna, a nie rozlewa się, wyjaśnia mama 

Mateusza, Agnieszka Wieczorek z Mosiny. 

Jednak operacja, okazuje się, była wykona-

na zbyt późno, dziecko powinno było być 

zoperowane w wieku czterech miesięcy. 

Dlaczego tak się stało? Kto zawinił?

- Powiem otwarcie: nasi lekarze z Cen-

trum Zdrowia Dziecka. Mateusz trafi ł tam 

mając trzy miesiące, lekarze powiedzieli 

nam, że nie mogą operować, bo dziecko 

jest za małe, taka była ofi cjalna wersja. 

A jest to nieprawda, ponieważ w Europie 

operuje się nawet noworodki, tylko nikt 

nam o tym nie powiedział. Dopiero inny 

neurochirurg, prywatnie wyjaśnił nam, że 

prawdopodobnie Centrum nie ma sprzę-

tu dla tak małych dzieci. Co nie znaczy, 

że nie powinni nas byli poinformować 

o możliwości operacji w Niemczech.

Mateusz żyje w swoim świecie, jest przy-

tomny, ale ma bardzo utrudniony kontakt 

z otoczeniem. 

- Po tej operacji zaczyna się poprawiać, są 

momenty, kiedy na nas uważnie spojrzy. 

Ostatnio jedna z pielęgniarek podczas 

wizyty u lekarza powiedziała: Tak mnie 

zmierzył, że aż mnie ciarki przeszły, śmieje 

się mama. - Trudno powiedzieć na ile jest 

świadomy, miał sześć wylewów i nie wie-

my niestety, które partie mózgu zostały 

uszkodzone. Czas pokaże, co będzie. Teraz 

po operacji pozostaje tylko rehabilitacja.

Mateusz karmiony jest sondą, oddycha 

przez rurkę (tracheotomia). Narodowy 

Fundusz Zdrowia nie sfi nansował opera-

cji, ponieważ zabrakło jednej pieczątki. 

Na pytanie w Centrum Zdrowia Dziecka, 

dlaczego neurochirurg dziecięcy nie 

może przystawić pieczątki, co pozwolił-

by rodzicom starać się o dofi nansowanie, 

odpowiedź brzmiała:

- Nie, bo nie. Mało tego, dziecko zostało 

wypisane ze szpitala w drugiej dobie po 

szóstym wylewie. Usłyszałam też i takie 

słowa: niech pani zabiera go do domu, bo 

transport jest tańszy. Nie dokończyli, że 

drożej kosztuje przewiezienie zwłok…

Ale muszę dodać, że lekarz, który zajmo-

wał się Mateuszem w Centrum był wspa-

niały, tylko za niski był stopniem, żeby 

móc podejmować decyzje…

- Proszę zostawić to dziecko i go nie męczyć, 

takie były słowa najważniejszego profeso-

ra. Ofi cjalne pismo z Centrum mówi o tym, 

że dziecko nie ma żadnych przetok tętni-

czo – żylnych, a przecież właśnie z tego po-

wodu było operowane w Niemczech, i że 

nie wymaga embolizacji.

Sprawa trafi ła do rzecznika praw pacjenta.

- Poznali moją stronę, dostali dokumenty 

z Centrum i na tym sprawa się zakończy-

ła. Wszystko sprowadza się do tego, że 

ucieka się od problemów, wydatków, nie 

liczy się człowiek, opowiada matka.

Mateuszem bardzo zajęła się nasza pani 

doktor z przychodni Consensus, Ludwi-

ka Zygarłowicz - Skibińska

- Gdyby nie ona nawet nie wiedzieliby-

śmy, że operacja jest możliwa w Niem-

czech. Tak się złożyło, że trafi ła też do niej 

mama z chłopcem z okolic Mosiny, który 

miał to samo, co mój syn, ale on był zope-

rowany za granicą jak miał trzy tygodnie. 

Dzisiaj rozwija się wspaniale, biega, nor-

malnie funkcjonuje. 

W Niemczech powiedziano nam, że Mate-

usz trafi ł do kliniki za późno, profesor, który 

operował Mateusza czekał na nas od mar-

Łza Mateusza
„Dziecko zostało wypisane ze szpitala w drugiej dobie po szóstym 

wylewie. Usłyszałam też i takie słowa: niech pani zabiera go do 

domu, bo transport jest tańszy. Nie dokończyli, że drożej kosztuje 

przewiezienie zwłok…”

Kiedy weszłam do pokoju, nie odniosłam wrażenia, że to jest dziecko 

bez kontaktu ze światem, pomyślałam, że Mateusz mnie widzi, czuje 

i rozumie…Leżał na kolanach cioci Doroty, która trzymała go w obję-

ciach, przyciskając do siebie z miłością… Później, kiedy mama opo-

wiadała o jego cierpieniach, o szczegółach dziecięcego nieszczęścia, 

o maleńkim życiu pełnym bólu - w kąciku oczka dziecka pojawiła się 

łezka… Otarłam mu ją… Czułam tą łzę długo na ręce…
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ca (operacja była w listopadzie ub. roku). 

Przyczyną zwłoki była konieczność ze-

brania pieniędzy…

Jak to znoszą?

- Jestem pielęgniarką anestezjologiczną, dla-

tego jest mi łatwiej od strony medycznej. 

Są momenty jednak, że zadrży jej ręka, 

jako matce – nie pielęgniarce, kiedy trzeba 

szybko wymienić rurkę do oddychania, bo 

się zatkała. A rurka do oddychania, która 

wystarcza na trzy tygodnie kosztuje po-

nad 500 zł. Na szczęście na razie dostają 

je z hospicjum, jak długo? Trudno powie-

dzieć. Prawdopodobnie nadejdzie mo-

ment, że sami będą musieli za to płacić. 

Tata przyznaje, że gorzej sobie radzi, boi 

się, żeby dziecku nie zaszkodzić, zostaje 

z Mateuszem w weekendy, razem z Doro-

tą, która jest chyba najwspanialszą ciocią 

na świecie. Grześ, starszy brat Mateusza, 

co chwilę całuje brata w czoło i jest bar-

dzo ciekawy czy będzie razem z nim na 

zdjęciu w gazecie. 

A mama Mateusza, po całotygodniowej 

(i całodobowej) opiece nad dzieckiem, 

w weekendy jeździ do pracy w Poznaniu. 

– taki jest jej „odpoczynek”. 

Na koniec trzeba powiedzieć, że społecz-

ność osiedla nr 7 w Mosinie jest… wspa-

niała. Przewodnicząca osiedla, Estera 

Wekwert stawała na głowie organizując 

zbiórkę pieniędzy na operację dla Mate-

usza, a mieszkańcy przynosili na festyn 

z domów prawie wszystko. Zlicytowano 

nawet kiszone ogórki i królika, zebrano 

ponad 7 tys. zł. Piękny koncert chary-

tatywny  zorganizowało też Mosińskie 

Towarzystwo Gitarowe. Ale czy to może 

konkurować z bezdusznością niektórych 

przedstawicieli medycyny i NFZ?

 Elżbieta Bylczyńska

Mateusz wkrótce skończy dwa lata. Musi być intensywnie rehabilitowany w domu i w specjalistycznych ośrodkach. 

Zwracamy się z prośbą o pomoc – przekazanie 1% podatku na rzecz dziecka. 

Ważne!

W zeznaniu rocznym, w rubryce „inne informacje” należy wpisać: Na rehabilitację Mateusza Wieczorka.

Niezależnie od tego pieniądze można przekazywać na konto: 

89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO”

KRS: 0000186434  z dopiskiem na  rehabilitację MATEUSZA WIECZORKA

Bobkiewicz & Partnerzy
Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Rzemieślnicza 2, 64-000 Kościan

Informujemy, że z dniem10 lutego kancelaria otwiera swój oddział w Mosinie:
62-050 Mosina, Pl. 20 Października 21

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 8 -16, dyżur w czwartki od godz. 16 do 18
Tel. 512 390 982, 880 560 650 i (65) 512 09 30

Prowadzimy sprawy z zakresu: 

prawa pracy, prawa gospodarczego, spółek handlowych, prawa 

rodzinnego i opiekuńczego (w tym sprawy rozwodowe)

Sporządzamy wszelkiego rodzaju pisma procesowe, itp.

R   E   K   L   A   M   A
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Kajetan Jasiczak – Zawody to adrenalina, 
drżenie łap, wycie z podniecenia
Jak się zaczęło? I jak to możliwe, żeby człowiek ze zwierzęciem tak do-

brze współdziałali? Tylko przez moment zastanawiałam się nad tym 

podczas rozmowy w jego domu rodzinnym w Puszczykowie. Sposób, 

w jaki opowiadał o swoich psach, a także, kiedy nic nie mógł powie-

dzieć ze wzruszenia o tych zwierzakach, które już odeszły był wystar-

czającą odpowiedzią… 

Kajetan Jasiczak z Puszczykowa – ubiegłoroczny wicemistrz Europy w 

dyscyplinie bikejoring (kolarz + pies) wygląda dzisiaj zupełnie inaczej 

niż ten chłopiec w psiej budzie (na zdjęciu), w której tak swobodnie 

już by się nie zmieścił.

Jako siedemnastolatek wystartował 

w mistrzostwach Europy seniorów na Wę-

grzech w 2009 roku z suczką Spidi (rasy 

ESD) i przegrał tylko z 32 letnim Igorem 

Traczem, także z Polski.

Miał 14 lat i chodził do gimnazjum 

w Puszczykowie, kiedy mówiono o nim: 

kolarz górski i czołowy polski i światowy 

junior w bikejoringu. W 2006 roku zdobył 

tytuł wicemistrza świata w tej dyscypli-

nie, gdzie konkurowało 300 zawodników 

i 1000 psów z 19 krajów świata. Tytuł 

wicemistrzyni świata wywalczyła także 

Krystyna Jasiczak, mama Kajetana w bi-

kejoringu kobiet z psem siberian husky 

(kolarz + rower + pies rasy syberian hu-

sky) w 2005r. Zdobyła też Puchar Polski 

w 2008 i w 2009 roku.

I to od Krystyny Jasiczak właściwie 

wszystko się zaczęło 

- To nie było tak, że w pewnym momen-

cie postanowiliśmy, że będziemy się 

uganiać z psami, opowiada mama Kaje-

tana. – Mieszkaliśmy w Mosinie, w domu 

z ogródkiem i furtką do lasu. Kajetan 

miał cztery lata, kiedy postanowiliśmy 

z mężem kupić psa, a ponieważ zawsze 

lubiliśmy sport najbardziej pasował nam 

husky, bo wiedzieliśmy, że ta rasa musi 

dużo biegać. Nauczyliśmy Haskę szybko 

komend, typu: lewo, prawo, kiedy biegła 

przy rowerze. Jeździliśmy też do Poznania 

na Cytadelę, gdzie spotykali się posiada-

cze tej rasy, od nich uczyliśmy się pierw-

szych kroków w tym sporcie. 

Jedna z dziewczyn, spotkanych przy Cy-

tadeli miała wystartować w zawodach 

w Przemęcie i pojechali pokibicować jej. 

- To był przełom, byliśmy urzeczeni tymi 

zawodami, atmosferą, ludźmi. Wtedy to 

Kajetan brał pierwszy raz udział w biegu 

dzieci z psem, miał siedem lat. 

Wrócili do domu i stwierdzili: to jest to. 

Postanowili, że ich suka, która była wspa-

niałym psem rasy husky, z rodowodem, 

będzie miała szczenięta.

- Urodziło się sześć szczeniaków, tego zo-

stawiliśmy, pani Krystyna pokazuje zdjęcie 

psa, który był jej ukochanym zwierzakiem. 

Bardzo przeżyła później jego odejście.

- Miałam wtedy dwa psy, Pirs trzymał tem-

po w zaprzęgu, Haska była liderem. Lider to 

jest mózg zaprzęgu, kieruje resztą psów. 

Następnym naszym psem była Cheyen-

na, bardzo przemyślany już wybór, po 

sportowych rodzicach, wicemistrzach 

świata na średnich dystansach. Mieliśmy 

trzy psy i można było już coś robić. Brako-

wało tylko czwartego.

Pierwsze zawody z własnym składem psów 

pokazały, że pani Krystyna świetnie sobie 

radzi w tym sporcie i osiąga dobre wyniki. 

Następnie pojawił się Kapitan i Kabestan.

Kiedy zaszła w ciążę z drugim dzieckiem 

musiała zrezygnować, a czwórka psów 

była już przygotowana do sezonu. Pano-

wie, czyli ojciec i syn podjęli męską decyzję 

- postanowili, że będzie startował 11 letni 

wówczas Kajetan. Wystartował na wózku 

z dwoma psami i wrócił z największym pu-

reportaż
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charem, okazał się najlepszy i najszybszy. 

Po urodzeniu córki Marianny pani Krysty-

na miała niedowład prawej ręki.

- To są tylne dwa hamulce. Rozpędzona 

czwórka psów osiąga przy ubitej po-

wierzchni ponad 40 kilometrów na go-

dzinę i jeżeli w tym momencie cokolwiek 

się stanie i nie zahamuję, jest to bardzo 

niebezpieczne. 

Dlatego podzielili zaprzęg, Kajetan startował 

z dwójką psów i cały czas rozwijał się kolar-

sko. Pracował też z Kapitanem, który pomi-

mo, że był trochę mały okazał się genialny. 

- Byliśmy taką zbitą jednością, wycho-

wywałem go od małego, razem dojrze-

waliśmy, śmieje się Kajetan. – Wiedział 

wszystko, co trzeba, wykonywał bezbłęd-

nie polecenia. Rozumieliśmy się bez słów. 

My po prostu z psami rozmawiamy.

- Pies potrafi  bardzo dużo, dopowiada 

mama Kajetana. – Wiem, kiedy pies nie 

może już szybciej biec, były takie sytuacje, 

kiedy wystarczyło spojrzenie i on rozumiał, 

wiedział, że ma z siebie wszystko dać, albo, 

kiedy mu pomogę, bo już nie może. Woła-

łam: teraz ja, a czasami przed metą: zrób to 

dla mnie, jeszcze trochę. To może się wy-

dać dziwne, ale to są takie emocje…

W normalnym sporcie jest tylko czło-

wiek i ewentualnie sprzęt, którego uży-

wa do tego sportu. Tutaj jest druga żywa 

istota, pewnego rodzaju zależność, psa 

się nie zmusi do niczego. 

- Nie ma bata, są tylko ko-

mendy głosowe, właściwie 

ludzkie słowa.

Przekraczamy razem ba-

riery, jest to tylko możliwe 

dzięki zaufaniu, jakim da-

rzymy się nawzajem. Ja 

ufam psu, że on weźmie 

np. pod odpowiednim ką-

tem zakręt i nie skończę 

na drzewie, a on ufa mi, że 

w niego nie wjadę. Na za-

wodach jadę do skrajnego 

wyczerpania, wyjaśnia Ka-

jetan. 

– A potem przybiegamy na 

metę, padamy ze zmęcze-

nia i leżymy obok siebie. 

Mądra miłość

Psy mieszkają na dworze, w budach, co 

nie znaczy, że nie przebywają też w domu. 

Kajetan je karmi, pielęgnuje. Dawniej sie-

dział z nimi w budzie, ale teraz już się nie 

mieści… Z tego małego chłopca trzyma-

jącego z miłością psa w objęciach musiał 

wyrosnąć i zrezygnować… Właśnie z cze-

go? Na rzecz korzyści z wzajemnych rela-

cji człowiek – pies? Czy zdarzają się nie-

kontrolowane pieszczoty, spontaniczna 

radość, czy relacje muszą już być podpo-

rządkowane dyscyplinie sportowej?

- Nie można przesadzać, musi być pewien 

niedosyt i musi nam siebie brakować. 

Dzielimy czas na pracę, czyli to, co robi-

my w celu osiągnięć i psy dobrze wiedzą, 

kiedy jest zabawa a kiedy praca. Podczas 

zawodów zupełnie inaczej się zachowują, 

podczas odliczania, przed startem patrzą 

w zegar i czekają na sygnał. Napięcie sięga 

zenitu, zaprzęg staje się jednością z czło-

wiekiem. Zawody to adrenalina, drżenie 

łap, wycie z podniecenia, rywalizacja. 

Natomiast trening przebiega zupełnie 

inaczej, psy reagują jak trzeba, ale nie ma 

tu… no właśnie, aż takiej adrenaliny. Ist-

nieje też cała fi lozofi a żywienia, pojenia, 

pies musi być nawodnio-

ny, ale nie w żołądku, lecz 

w organizmie. Przed zwo-

dami psy są wieczorem 

pojone, karmione i co naj-

ciekawsze - one wiedzą, że 

muszą więcej wypić przed 

zawodami. Kiedy widzą, że 

się pakujemy do samocho-

du natychmiast zaczynają 

pić. Po przyjeździe do lasu 

zaraz idą na stronę zała-

twiają się, żeby łatwiej im 

było biec.

To są zwierzęta, które tak 

jak my mają lepsze i gor-

sze dni, reagują na bodźce, 

których my nie widzimy i nie czujemy. 

Gnamy na rowerze z nimi często powyżej 

40 km na godzinę, nasza uwaga jest na-

pięta, bo musimy reagować na psa, który 

widzi i czuje dużo innych dla nas niewi-

docznych rzeczy. Zdarza się, że na trasie 

jest inne zwierzę, czy atrakcyjna suczka… 

To trzeba umieć opanować.

Czy jesteśmy to wszystko w stanie do 

końca zrozumieć?

- Nie. Nie jesteśmy. Ale psa się nie oszuka, 

trzeba go kochać, a on to odwzajemni. 

Są sportowcami, wyczynowcami, ale 

jest to jednocześnie wielka pasja

- Gdybyśmy byli tylko sportowcami, nie 

mielibyśmy tych starych psów, byłaby ro-

tacja, wymiana, bo pies sportowo może 

biegać do pewnego wieku. 

Wszystkie psy zostają z rodziną Jasicza-

ków do końca a ich odchodzenie okupio-

ne jest wielkim żalem…

- One wiedzą, pracując dla nas, że są bar-

dzo ważne, bez nich nie bylibyśmy w tym 

miejscu, w którym jesteśmy.

Pani Krystyna twierdzi, że puchar Polski 

w bikejoringu po raz drugi zdobyła właś-

nie dzięki doświadczeniu i mądrości psa. 

Dalszy ciąg na stronie 22
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- Pies wie, że zawody dobrze poszły, pies 

także promienieje, mówi Kajetan. – Kiedy 

ludzie się kochają wystarczy, że spojrzą so-

bie w oczy, podobnie jest z nami. Jest tak, że 

czasami ze zmęczenia nic nie może zrobić, 

merdnie tylko ogonem i spojrzy z radością. 

One wchodzą z nami na podium i dobrze 

wiedzą dlaczego. Pies wie, że się sprawdził.

Przyszłość

Kajetan chciałby dalej uprawiać ten sport, 

zrobić maturę, pójść na studia i zostać tre-

nerem. Chciałby też pomagać młodzieży. 

Ma już bardzo duże doświadczenie. Od 

małego dziecka żyje tym sportem. Marzy 

mu się Olimpiada. Niewykluczone, że wy-

ścigi z psami będą konkurencją olimpij-

ską. Na zimowych igrzyskach w 1932r. od-

był się pokaz tej dyscypliny, natomiast 

w tym roku zostały rozegrane zawody 

psich zaprzęgów podczas Olimpiady 

w Vancouver. 

Najbliższe mistrzostwa Europy odbędą 

się w tym roku, w Belgii. Kajetan chce 

walczyć o utrzymanie tytułu wicemistrza. 

Ubiegły rok był ważny – do tej pory nikt 

tak gładko, jak Kajetan nie przeszedł 

z juniorów do seniorów. Musi tytuł wi-

cemistrza Europy seniorów utrzymać 

i pokazać, że to nie był przypadek. Jest 

zawodnikiem uniwersalnym, ma wyniki 

i na śniegu - na saniach, w drylandzie - 

w zaprzęgu i w bikejoringu. To są zupeł-

nie różne konkurencje. Przez Norwegów 

został zaproszony na mistrzostwa otwar-

te Norwegii z Igorem Traczem, z którym 

jeździ w teamie. 

- Oni wszystko obserwują, znają średnie 

nasze prędkości i osiągnięcia. 

Cross Bikejoring Team – Igor Tracz i Ka-

jetan Jasiczak

Z kolei na otwartych mistrzostwach Pol-

skich para Tracz – Jasiczak była wnikliwie 

obserwowana przez obserwatorów za-

granicznych z wielu krajów.

Kajetan chciałby zachęcić do rozpropa-

gowania tego sportu, uważa, że Puszczy-

kowo może stać się Mekką tej dyscypliny. 

Jest młody i może dotrzeć do młodych 

adeptów, a region nasz to raj pod wzglę-

dem terenów.

- Za parę lat jesteśmy w stanie stworzyć 

tu miejsce, które będzie sławne na cały 

świat. Jest tylko jedno miejsce w Polsce, 

gdzie działa Igor Tracz – Pruszcz Gdań-

ski, w którym władze skłoniły zawodnika 

do rozsławienia tego sportu i bardzo mu 

w tym pomogły. Jest to pierwszy punkt 

na mapie Polski, w tym mieście robi się 

naprawdę „coś” dla młodzieży zaintereso-

wanej tą dyscypliną. Efekty już są. Chciał-

bym, żeby taka kolejna „kropka” na mapie 

powstała w Puszczykowie i Mosinie. 

Psy sprawdzają się też w zupełnie innej 

dziedzinie

Pracują z dziećmi niepełnosprawnymi, 

w Poznaniu i w Mosinie. Traktują te dzieci 

bardzo pięknie, są mądre i wyrozumiałe. 

I bardzo pomagają w rehabilitacji. 

I na koniec zaskoczenie, tak właściwie 

było - pod koniec rozmowy w domu pań-

stwa Jasiczaków okazało się, że sport jest 

dla pani domu odskocznią. Krystyna Jasi-

czak jest mistrzem haftu artystycznego, 

haftuje sztandary, ornaty.

- Mam taki artystyczny zawód, który koja-

rzy się z siedzeniem w domu i kapciami, 

śmieje się. – Sport jest pasją, swojego cza-

su uprawiałam wyczynowo akrobatykę 

sportową z mężem. 

- Jesteśmy szczęśliwą rodziną, mówi Ka-

jetan. – Spędzamy ze sobą dużo czasu, 

świetnie się rozumiemy, mamy dobre 

więzi. Ta pasja bardzo nas łączy. Procentu-

je to właśnie dobrą, prawdziwie rodzinną 

atmosferą. Mój tata jest naszym szefem, 

menadżerem, mózgiem, doradcą. Mocno 

trzyma wszystko w ręku.

Życie jest najpiękniejsze wtedy, kiedy 

nas zaskakuje. Innymi słowy: sami siebie 

zaskakujemy, nie spodziewając się tego, 

do czego jesteśmy zdolni. Krystyna Jasi-

czak zupełnie nie spodziewała się tego, 

co nastąpiło, kupując psa i zaczynając od 

spotkań z miłośnikami psów husky pod 

poznańską Cytadelą.

I jest jeszcze coś, coś, co zrozumieją lu-

dzie kochający zwierzęta. Nie mogę tego 

opisać, nie wypada mówić o tym, kiedy 

człowiek wbrew sobie się odkrywa (Ka-

jetan powiedział, że trzeba trzymać fa-

son udzielając wywiadu), ale uważam, 

że jego miłość do psów jest wyjątkowa, 

że tu właśnie, oprócz ciężkiej pracy tkwi 

sedno sukcesów. Jest wrażliwy na świat, 

przyrodę i ludzi, wyrozumiały dla słabo-

ści. Nie mam wątpliwości, że jeśli sport 

ten stanie się dyscypliną olimpijską Ka-

jetan rozsławi nasz region w świecie, co 

zresztą już się dzieje.

  Elżbieta Bylczyńska

Kajetan Jasiczak – Zawody to adrenalina, 
drżenie łap, wycie z podniecenia

Dalszy ciąg ze strony 21
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Magia gitary
Marek Piekarczyk - słynny wokalista zespołu TSA, zaproszony wraz z zespołem do udziału w IV Ogólnopol-

skich Dniach Artystycznych z Gitarą w Mosinie, odpowiedział bez zastanowienia: chętnie u Was zagramy, 

bo słyszeliśmy dużo dobrego o Waszej imprezie. Rozwijając - podzielił się wiedzą o Mosinie, jako o miejscu 

gdzie muzykę i wartości artystyczne darzy się ogromnym szacunkiem, gdzie jest wspaniała dojrzała pub-

liczność, gdzie każdy artysta-muzyk czuje się na estradzie w sposób szczególny.

Kolejna edycja „muzycznego, gitaro-

wego święta” odbędzie się od 22 do 25 

kwietnia 2010 roku. Oczarowani magią 

gitary członkowie Mosińskiego Towarzy-

stwa Gitarowego wspólnie z Mosińskim 

Ośrodkiem Kultury podjęli działania, aby 

przygotować kolejne, ciekawe wydarze-

nie artystyczne w Mosinie. Magia gitary 

ma swe niepodważalne źródło w arty-

stach, którzy dzięki wyjątkowym umie-

jętnościom warsztatowym prezentują 

wspaniałe interpretacje wykonywanych 

utworów. Słuchacz zawładnięty świado-

mością uczestnictwa w nieprzeciętności 

prezentowanej formy, uświadamia sobie 

zbieżność mosińskiej imprezy z podob-

nymi wydarzeniami na całym świecie.

Polska może się poszczycić wieloma 

uznanymi muzykami, należącymi do 

światowej elity wirtuozów gitary klasycz-

nej, elektrycznej i basowej. To właśnie oni 

prezentują mistrzowski kunszt podczas 

koncertów, recitali, lekcji i warsztatów w 

Mosinie. W programie imprezy w roku 

2010 miedzy innymi:

Zespół TSA z gitarzystami Andrzejem 

Nowakiem i Stefanem Machelem oraz gi-

tarzystą basowym Januszem Niekraszem 

i charyzmatycznym wokalistą Markiem 

Piekarczykiem.

Piotr Żaczek - czołowy polski muzyk se-

syjny, kontrabasista i basista; współpra-

cuje z czołówką polskich gwiazd muzyki 

rozrywkowej, rockowej oraz jazzu. W Mo-

sinie wystąpi z zespołem MUTRU.

Marek Raduli - jeden z najlepszych pol-

skich gitarzystów, związany m.in. z Budką 

Sufl era, Tadeuszem Nalepą i Krzysztofem 

Ścierańskim.

Jacek Królik - stale współpracujący z 

Grzegorzem Turnauem i Markiem Na-

piórkowskim.

Robert Horna - wirtuoz gitary klasycznej, 

ceniony i uznany solista i kameralista, jest 

zaliczany do czołówki polskich gitarzy-

stów klasycznych.

Paweł Sokołowski - laureat XV Międzyna-

rodowego Konkursu Gitarowego im. Cze-

sława Droździewicza - Krynica Zdrój 2010.

Carlos Ramirez, Remigiusz Szuman i 

Paweł Stachowiak – mosińscy gitarzy-

ści, których umiejętności znane są wielu 

fanom muzyki w całej Polsce.

Szczegółowe informacje dotyczące pro-

gramu będą dostępne już wkrótce na 

stronie internetowej www.gitaramo-

sina.pl. Już teraz serdecznie zaprasza-

my fanów gitary i wspaniałej muzyki do 

udziału w tej niepowtarzalnej imprezie.

MOK i MTG

13 marca 2010 roku w trakcie Wielkopol-

skiego Przeglądu Kapel Gitarowych rusza 

sprzedaż biletów na koncerty IV Ogólno-

polskich Dni Artystycznych z Gitarą.
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„Pszczelarzenie” – bardzo potrzebne, 

ale coraz trudniejsze

W lutym pszczelarze naszego regionu pod-

sumowali rok 2009 uroczystym spotkaniem 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Mosinie.

Na siedemdziesiąt siedem lat pracy Koła 

Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo skła-

da się działanie co najmniej dwóch poko-

leń tych wyjątkowych ludzi. Wielu z nich 

mówi o sobie „pszczelarz” z dumą i bar-

dziej ceni „pszczelarzenie” od zdobytych 

zawodów i wykształcenia. 

Kim był pszczelarz w dawnej Polsce?

Wzorem prawdomówności, sumienno-

ści i pracowitości. Dlatego właśnie nie 

musiał składać przysięgi w sądzie, bo 

był prawym i szanowanym człowiekiem. 

Pszczelarz to ktoś trochę magiczny, żyją-

cy blisko Boga i Natury, pochylający się 

nad drugim człowiekiem i osładzający 

mu życie… miodem.

Niestety przemysł, chemia, urbanizacja, 

o czym wiedzą już małe dzieci, na przy-

rodę działają negatywnie, a w przypadku 

pszczelarzy – coraz bardziej utrudniają 

im pracę. Naturalnego zapylania kwiatów 

nie zastąpi przecież żaden mechanizm. 

Aby mógł powstać 1 kg miodu pszczoły 

muszą odwiedzić 4 miliony kwiatów.

- A współczesne społeczeństwo coraz 

częściej poszukuje zdrowej żywności i na-

turalnych metod leczenia zawartych mię-

dzy innymi w produktach pszczelich, mó-

wił prezes Koła, Alekasnder Falbierski.

- Podziwiam was nie tylko za pszczoły, ale 

także za pracę edukacyjną i społeczną na 

rzecz mieszkańców. Jesteście obecni na 

wszystkich ważnych gminnych uroczy-

stościach. Spośród wielu organizacji pożyt-

ku publicznego wyróżniacie się niezwykle 

mocno, konsekwentnie realizujecie się też 

w swojej dobrej pracy, gratuluję i dziękuję, 

powiedziała burmistrz Zofi a Springer.

Warto dodać, że w Polsce – w Pszczelej 

Woli koło Lublina - znajduje się jedyne na 

świecie Technikum Pszczelarskie – chluba 

i dorobek wielu pokoleń pszczelarzy.

Stanisław Kaczmarek – mistrz pszcze-

larstwa z Mosiny, w związku z ostatnimi 

doniesieniami w mediach na temat jako-

ści miodu i jego cen:

- Ceny prawdziwego pszczelego miodu 

nie są u nas wygórowane. Nie jest to cena 

wzięta z sufi tu, składa się na nią coraz bar-

dziej wzrastający koszt utrzymania pasie-

ki, zakup leków przeciwko zarazie, pokar-

mu na zimę, matek hodowlanych, remont 

uli. A są to ceny zbliżone do cen państw 

Unii. Na przykład miód wielokwiatowy 

niemiecki z górnej półki, już skrystalizo-

wany – to 8 euro za 1 kg, a miody odmia-

nowe są droższe. Czyli nasz miód krajowy 

jest tańszy. Jest jeszcze „miód” z importu, 

który kosztuje 2 euro, jest to produkt cią-

gle płynny, który ma mało wspólnego 

z miodem. Kupuje go z reguły biedniejsza 

część społeczeństwa oraz służy do wypie-

ków. Powinniśmy wiedzieć, że każdy miód 

pszczeli w czasie świąt Bożego Narodzenia 

musi być skrystalizowany, przypominający 

jednolitą masę, np. smalec, z tym, że może 

mieć różne barwy, co jest zasługą kwia-

tów, z których pochodzi. Wyjątek stanowi 

wyłącznie miód akacjowy o barwie prze-

zroczystej, słomkowej, bardzo delikatny, 

słodki. Jedynie ten miód jest płynny do 

ok. półtora roku. Każdy inny miód płynny 

zimą, albo nie do końca jest miodem albo 

podlega obróbce mechanicznej, jest grza-

ny, podgrzewany lub podlega czynnoś-

ciom chemicznym. Jeśli na dnie w słoiku 

jest substancja twarda przypominająca 

karmel – nie jest to miód i wtedy może 

mieć atrakcyjną cenę, bo nie jest to wy-

twór pszczeli. Warto jeszcze wiedzieć, że 

substancje, które nazywają się miodem 

a im nie są pozbawione są całkowicie pył-

ku kwiatowego. A to pyłki właśnie wzmac-

niają nieomal magiczną moc leczniczą 

miodu. Pyłek ma około 200 mikroelemen-

tów, tyle co wymyślił Stwórca.

Warto więc dziś wiedzieć czy miód jest 

miodem, ser serem, a masło masłem.

 Elżbieta Bylczyńska

Osłodzić życie… miodem 

Nalewka kawowo-miodowa

Składniki: 0,5 litra miodu lipowego, 1 litr 

spirytusu, 0,25 l rumu 40%, 0,25 l wody, 4 

łyżeczki drobno zmielonej kawy natural-

nej (+ szklanka wody).

Sposób przygotowania:

Przegotowaną letnią wodę połączyć z mio-

dem. Kawę zaparzyć w ekspresie lub trady-

cyjnie, a następnie przecedzić przez sitko. 

Do wody z miodem wlać spirytus, rum i 

ostudzoną kawę. Wymieszać i rozlać do bu-

telek. Pozostawić na minimum 3 tygodnie. 

Następnie przelać nalewkę fi ltrując ją przez 

fi ltry do ekspresu do kawy i znów odstawić 

na kolejne 3 tygodnie.

Mazurek miodowy

Składniki: 2 jaja, ½ szklanki cukru, ½ kg mąki (np. wrocławskiej), 2 łyżki miodu 

(najlepiej lipowego lub akacjowego), ½ kostki margaryny, 2 łyżki mleka, ½ ły-

żeczki sody (rozpuścić w odrobinie zimnego mleka).

Składniki na masę:

1 litr mleka, 1 margaryna, 1 cukier waniliowy, ½ szklanki cukru, 10 łyżek syp-

kiego grysiku

Sposób przygotowania:

Składniki na ciasto zarobić na stolnicy, rozdzielić na dwie części (do jednej można 

dodać kakao), każdą rozwałkować i dopasować do brytfanki wyłożonej papie-

rem do pieczenia. Następnie upiec osobno dwa placki (na tej samej brytfannie 

lub dwóch jednakowych). Mleko, margarynę, cukier i cukier waniliowy połączyć 

ze sobą i zagotować. Następnie wsypać grysik i gotować 10 minut. Placek prze-

kładać gorącą masą (ciasto – masa - ciasto). Wierzch można posypać cukrem pu-

drem. Najlepiej smakuje dzień lub dwa po upieczeniu.

wydarzenia
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wadzone będzie przez dwóch federal-

nych szeryfów Tedda i Chucka. Szybko 

dochodzą do wniosku, że uciekinierka 

stara się przekazać wiadomość na te-

mat dziwnych wydarzeń w szpitalu. 

Nad wyspę nadciąga huragan, łączność 

z resztą świata zostaje zerwana a sytua-

cja w oddalonym od cywilizacji ośrodku 

zaczyna wymykać się spod kontroli.

Reżyser Martin Scorsese, aktorzy Le-

onardo DiCaprio, Mark Ruff alo i Ben 

Kingsley gwarantują rozrywkę na poziomie. A jeśli dodamy, 

że fi lm powstał na podstawie książki Dennisa Lehane’a, twór-

cy Rzeki tajemnic i Gdzie jesteś Amando?, to nie powinno być 

już żadnych wątpliwości o wartość fi lmu.

8. Starcie Tytanów [premiera 9 kwietnia]

Jest to remake fi lmu Zmierz Tytanów z 

1981 roku. Opowiada on historię Per-

seusza, który mimo że urodził się jako 

bóg, wychowany został jako człowiek. 

Nie potrafi  uratować swojej rodziny 

przed bogiem świata zmarłych Hade-

sem. Zgłasza się więc na ochotnika, 

by poprowadzić wyprawę do zaka-

zanego świata Hadesa i pokonać go, 

zanim ten odbierze moc Zeusowi i 

sprowadzi na ziemię chaos. Wyrusza w 

niebezpieczną podróż, podczas której 

walczyć będzie z groźnymi demonami i strasznymi bestiami. 

Przeżyje tylko wtedy, jeśli uwierzy w swoją boską moc…

Jest to prawdziwa superprodukcja z gwiazdorską obsadą. 

W roli Perseusza wystąpił młody Sam Worthington, którego 

można zobaczyć w innym znaczącym fi lmie Avatarze. Dawno 

nie było produkcji o podobnej tematyce, tak więc na pewno 

chętnych do obejrzenia tej antycznej historii nie zabraknie.

9.Kick-Ass [premiera 16 kwietnia]

Jest to komedia akcji o nastoletnim fa-

nie komiksów, który marzy o tym, aby 

zostać prawdziwym superbohaterem. 

Jak każdy szanujący się heros zakłada 

specjalny strój, maskę i pod pseudoni-

mem Kick-Ass (w wolnym tłumaczeniu 

kopiący-tyłki) wyrusza w miasto, żeby 

walczyć ze złem. Jest tylko jeden mały, 

nieistotny problem – bohater nie ma 

kompletnie żadnych supermocy. Raz 

podjętej decyzji się nie zmienia, tak 

więc Kick-Ass w pełni poświęca się swojej nowej roli, szybko 

zyskując sprzymierzeńców w postaci jedenastoletniej dziew-

czynki oraz jej ojca.

Szykuje się bardzo ciekawa ekranizacja komiksu. Reżyser 

Matthew Vaughn nakręcił ten obraz sam, bez pomocy wiel-

kich wytwórni i zrobił to tak dobrze, że najwięksi dystrybuto-

rzy bili się o prawa do niego. Obok młodych aktorów mamy 

tutaj doświadczonego Nicolasa Cage’a, który już nieraz rato-

wał świat, ale jeszcze nigdy w tak oryginalnej roli. Tutaj uczy 

córkę jak rozprawiać się z mafi ą.

Ciekawe propozycje fi lmowe na 2010
RECENZJA - fi lm

fi lm

Dalszy ciąg zestawienia z poprzedniego numeru Gazety.     

   Tomasz Zgrzeba

4. W chmurach [premiera 26 luty]

George Clooney gra Ryana Binghama, któ-

ry specjalizuje się w “doradztwie dotyczą-

cym zmian w karierze zawodowej”, czyli 

mówiąc prościej w zwalnianiu pracowni-

ków. Życie głównego bohatera jest bardzo 

puste. Wypełniają je ciągłe podróże i przez 

to nie udaje mu się nigdzie zadomowić ani 

zbudować silnych relacji z ludźmi. Podczas 

jednej z podroży poznaje Alex i dzięki niej 

zaczyna myśleć o zmianie stylu życia. 

Jest to prosta historia i może być ciekawą 

alternatywą dla wielomilionowych superprodukcji, których peł-

no będzie w tym roku w kinach. Film otrzymał Złotego Globa za 

scenariusz i został wyróżniony wieloma nominacjami za kreacje 

aktorskie i pracę reżysera. Twierdzi się, ze George Clooney zagrał 

tutaj swoją najlepszą rolę od lat.

5. Invictus [premiera 26 luty]

Jeden z najlepszych w branży fi lmowej (i 

jako aktor i jako reżyser) Clint Eastwood 

powraca z kolejnym fi lmem. Jest to opo-

wieść o Nelsonie Mandeli, który mistrzo-

stwami w rugby w RPA chce zjednoczyć 

podzielone Apartheidem społeczeństwo. 

Nowy prezydent razem z kapitanem dru-

żyny, Francois Pienaarem, mobilizuje słabo 

rokującą drużynę RPA podczas niezwykłe-

go meczu na Mistrzostwach Świata w 1995 

roku. Wierzy przy tym, że sport połączy lu-

dzi mimo podziałów rasowych i ekonomicznych.

Morgan Freeman i Matt Damon jako głowni bohaterowie oraz 

Clint Eastwood za kamerą dają duże szanse na piękny i niezapo-

mniany fi lm. Można liczyć na wyjątkowe przeżycia bez zbytniego 

moralizatorstwa i wyciskania łez.

6. Alicja w Krainie Czarów [premiera 5 marca]

Reżyser Tim Burton przedstawia swoją 

wariację na temat jednej z najbardziej 

znanych historii w dziejach, historii Alicji 

z książek Lewisa Carrolla. Alicja jako mała 

dziewczynka pobiegła za Białym Królikiem 

i wpadła do jego nory. Odnalazła tam nie-

zwykły, zaczarowany świat, w którym żyją 

bajkowe stwory, mówiące zwierzęta i śpie-

wające kwiaty. Teraz dziewczyna ma już 19 

lat i powraca do tej niezwykłej krainy, by 

ponownie spotkać dawnych znajomych.

Chyba tylko taki pozytywny wariat, twór-

ca takich fi lmów jak Sok z Żuka, Edward Nożycoręki, Batman czy 

Duża ryba, mógł zmierzyć się z adaptacją tak magicznej opo-

wieści. W tytułowej roli występuje młoda australijska aktorka 

polskiego pochodzenia – Mia Wasikowska. Natomiast w postać 

Zwariowanego Kapelusznika wcieli się ulubiony aktor reżysera, 

mistrz charakterystycznych ról - Johnny Depp.

7.Wyspa tajemnic [premiera 26 marca]

Akcja fi lmu rozgrywa się w 1954 roku na pięknej wyspie Zatoki 

Bostońskiej. Znajduje się tam szpital dla chorych psychicznie prze-

stępców. Ucieczka z tego miejsca graniczy z cudem, a jednak z celi 

bez żadnego śladu znika jedna z pacjentek. Pozostała po niej tylko 

zaszyfrowana wiadomość. Śledztwo w sprawie jej zniknięcia pro-
Dalszy ciąg zestawienia w następnym numerze Gazety.     
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• mikrodermabrazję (głębokie złuszczanie naskórka)

• zabiegi pięlęgnacyjne, regenerujące

• makijaż permanentny

• ultradźwięki          

• zabiegi na ciało          • manicure, pedicure     

• masaż - leczniczy, relaksacyjny, antycelulitowy

polecamy między innymi:

Gabinet Kosmetyczny
Anna Raczyńska

ul. Marcinkowskiego 32, Mosina

• nieoperacyjne zabiegi odmładzające

- botox, kwas hialuronowy

- usuwanie zmarszczek, bruzd

- powiekszanie i modelowanie ust

Usługi podnośnikiem koszowym
Pielęgnacja i wycinanie drzew.   Zadzwoń, a my zrobimy resztę.

   602 757 043

Mosina, ul. Śremska 86

Mosina, ul. Grabowa 1/Leszczyńska

Mosina, Pl. 20 Października 2

Śrem, ul. Matuszewskiego 5

Leszno, Rynek 4

Grodzisk Wlkp., ul. Szeroka 14

Kościan, Ul. Wrocławska 26

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIE

DOMÓW I MIESZKAŃ

ADAPTACJĘ PODDASZY, 

IZOLACJE, SUCHĄ ZABUDOWĘ, 

SZPACHLOWANIE, TYNKI, 

MALOWANIE, PŁYTKI

PRACE RENOWACYJNE, 

SZTUKATERIE, REMONTY 

ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW

PRACE ELEWACYJNE, 

MARKIZY, ROLETY

tel. 61 221 54 58

kom. 603 777 173

e-mail: info@sunhome.eu

KONTAKT:

OFERUJE:
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kolekcjoner Kołatki

Zwane dawniej 

antaby, czyli urządzenia umocowane na 

drzwiach i bramach domów, pałacach lub 

też furtach klasztornych. Służyły do stuka-

nia w celu oznajmienia czyjegoś przybycia. 

Antaba była znana już od czasów rzym-

skich, stosowana w okresie średniowiecza, 

w sztuce gotyckiej oraz romańskiej. Kołatki 

tego okresu to wielka rzadkość i są praw-

dziwymi dziełami sztuki pod względem 

formy i wykonania. 

Bardziej popularne są kołatki z okresu sece-

sji, wtedy to właśnie w latach 1880 – 1905 

nastąpił największy rozwój w tworzeniu 

nowych wzorów, w których dominowały 

motywy linii falistej w połączeniu z wzo-

rem roślinnym. Podane cechy tego stylu 

widoczne są na naszych kołatkach. Kołatka 

zbudowana jest z dwóch części, podstawy 

zwanej dawniej szyldem, który był umoco-

wany na stale do drzwi oraz części drugiej, 

ruchomej tzn. z „ucha”, które służyło do 

uderzania – lub jak kto woli do kołatania. 

Na początku kołatki robili kowale, w miarę 

upływu czasu proste formy kołatek zostały 

zastąpione przez piękne egzemplarze ro-

bione już przez artystów rzeźbiarzy, i to nie 

tylko w żelazie, a brązie, natomiast w XIX 

wieku na skalę przemysłową rozpoczęto 

produkowanie kołatki w fabrykach Nie-

miec, Włoch, Hiszpanii i Francji.

Do Polski moda na kołatki trafi ła w mo-

mencie rozpoczęcia budowania na wzór 

zachodni oraz w chwili sprowadzania do 

kraju właśnie tych wysokiej klasy archi-

tektów i projektantów.  

W Polsce, gdzie prawie na każdej ulicy 

jeszcze dziś można zobaczyć drzwi z ko-

łatką jest Kraków. W Krakowie również ist-

nieją najciekawsze wzory starych kołatek. 

Wszystko ma swój początek i swój koniec. 

Koniec ery kołatki drzwiowej rozpoczął 

się w zasadzie w momencie wynalezienia 

w Niemczech dzwonka sprężynowego, 

a który jak wiemy wyparty został przez 

dzwonek elektryczny. Należy dodać, ko-

łatki bardziej były stosowane w przypad-

ku domów niż mieszkań, a ponadto na 

popularność kołatki szeroki wpływ mia-

ła rywalizacja. Ważne było, czyja kołatka 

była ładniejsza, lub kto ją robił. 

Na koniec bardzo 

interesująca ciekawostka z historii kołat-

ki. Zdarzały się takie przypadki, że moż-

na było nieraz zobaczyć, że na jednych 

drzwiach umocowane są obok siebie dwie 

kołatki. I co najciekawsze każda inna wzo-

rem i każda zrobiona z innego materiału. 

Takie zastosowanie dwóch kołatek miało 

na celu umożliwienie gospodarzowi domu 

zorientowanie się, kto do niego przycho-

dzi,  kobieta czy mężczyzna. Kołatka umo-

cowana np. po prawej stronie drzwi była 

wyłącznie przeznaczona dla pań a w mo-

mencie uderzania wydawała inny dźwięk 

aniżeli kołatka z lewej strony drzwi, która 

z kolei była wyłącznie dla mężczyzn. Cały 

ten system miał na celu umożliwienie od-

powiedniego przygotowania domu na 

powitanie gościa. 

To tyle w zarysie z dziejów kołatki, choć 

trzeba odnotować, że moda na kołatki w 

bardzo małym stopniu wraca. Tak jak wra-

ca moda na budowanie nowych domów 

na wzór „dworków” i właśnie na drzwiach 

tych domów coraz częściej można zoba-

czyć kołatkę, jest to najczęściej głowa lwa 

lub bardzo proste tzw. „duże ucho”. Wia-

domo jednak, że kołatka ta nie spełnia 

swej roli jak kiedyś, a jest po prostu cie-

kawą i oryginalną ozdobą drzwi domu. I 

ostatnia już informacja - zdjęcia kołatek 

zrobiono w studio fotografi cznym Barba-

ry i Jacka Matuszczaków w Mosinie. 

 Henryk Pruchniewski
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R   E   K   L   A   M   A

sport

Zakład stolarski - Pecna 

Firma: Henryk Wójcik, 
Dymaczewo Stare, 

ul. Bajera 14, 

tel. 61 8137 738

przyjmie uczniów 

do nauki zawodu

HOLL SZPITALA- PARTER

tel. 506-600-894, 504-111-265

OKO-MEDOPTYK

Wojciech Ćwikliński

czynne pon.- pt. 9.00-16.00

15 % rabat

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podsta-

wowej im. Arkadego Fiedlera, postanowi-

li odkryć na nowo swoją małą ojczyznę, 

„centrum świata”, zakorzenione w tradycji 

i historii wsi Czapury i Wiórek. Poznać i oca-

lić od zapomnienia ludzi i ich historie. 

Spotkanie uczniów z najstarszymi miesz-

kańcami wsi Czapury i Wiórek, które miało 

miejsce w naszej szkole było dla seniorów 

sentymentalną, pełną wzruszeń podróżą 

do czasów młodości. Najmłodsi mieli na-

tomiast niepowtarzalną okazję poznania 

doświadczeń i przeżyć ludzi biorących ak-

tywny udział w wydarzeniach z przeszło-

ści, przeniesienia się w klimat i atmosferę 

tamtych lat. Podczas spotkania, w którym 

uczestniczyli mieszkańcy wsi, członkowie 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 

„Jedność”, Nadwarciańskiego Stowarzy-

szenia Obywatelskiego, przedstawiona 

została przez szóstoklasistów prezentacja 

multimedialna obrazująca historię wsi 

Czapury i Wiórek. Uczniowie przygotowa-

li wywiady z najstarszymi mieszkańcami, 

zadawali mnóstwo pytań dotyczących 

dawnych tradycji, obrzędów, zwyczajów. 

Zainteresowaniem cieszyły się wspomnie-

nia o Stanisławie Polerowiczu, powstańcu 

wielkopolskim i żołnierzu I wojny świato-

wej, przygotowane przez jego prawnuczkę 

– Natalię, relacje pani Róży Remlein doty-

czące historii kapliczki w Czapurach. Dzieci 

z wypiekami na twarzach wysłuchały opo-

wiedzianych przez seniorów historii z okre-

su II wojny światowej, faktów związanych 

z wyzwoleniem Czapur i Wiórka w styczniu 

1945 roku, uczestnictwa w wydarzeniach 

Czerwca 56’roku. Obecne na spotkaniu pp. 

Danuta Paszkiewicz, Krystyna Szczygieł-

Nowak przywołały wspomnienia związane 

z dawną szkołą w Wiórku i prowadzeniem 

drużyny harcerskiej w naszej szkole. 

W ostatnich latach, w naszej miejscowości, 

dzięki osobom zaangażowanym, chcącym 

wywierać istotny wpływ na otaczającą rze-

czywistość, powstało kilka cennych inicja-

tyw. O działalności Nadwarciańskiego Sto-

warzyszenia Obywatelskiego opowiedział 

prezes- p. Bronisław Nowak. 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa, na któ-

rej znalazły się unikatowe dokumenty, fo-

tografi e, przedmioty codziennego użytku, 

publikacje, dawne kroniki szkolne. Wspól-

nie śpiewane pieśni patriotyczne, występy 

artystyczne w wykonaniu uczniów i harce-

rzy, słodki poczęstunek uatrakcyjniły czas 

spędzony z gośćmi naszej szkoły. 

Chcielibyśmy, aby takie spotkania poko-

leń stały się u nas dobrą tradycją.

 Danuta Rybak

„Pamięć maluje przeszłe lata”
Profesor Leszek Kołakowski, wybitny polski fi lozof i pisarz, defi niując pojęcie małej ojczyzny, 

stwierdził:„To przestrzeń niewielka, w której się obracamy – nasze domy, ulice, cmentarze, kościoły, to 

przestrzeń niewielka wielkim wysiłkiem ludzkim zabudowana, przez wojny niszczona i odbudowywa-

na, to centrum świata”. 
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AGROAGRO
MOSINA

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

Stanisław Gust & Syn

wyroby hutnicze, art. metalowe i instalacyjne

meble i architektura ogrodowa, narzędzia

elektronarzędzia, kosiarki, pilarki

systemy nawadniania, siatki

kute el. ogrodzeniowe

folie budowlane

i ogrodnicze

torf

nasiona

rośliny ozdobne

środki ochrony roślin

cebule kwiatowe, nawozy

narzędzia, doniczki, skrzynki

oraz inne art. ogrodnicze i dekoracyjne

ZAPRASZAMY
pn. - pt. 7.30 - 17.00

sob. 7.30 - 13.00
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poszukuje osoby na stanowisko 

Elektryka (złota rączka)

Wymagania:
Doświadczenie zawodowe,
umiejętności techniczne

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: 
biuro@spalarnia.com.pl
lub 
62-040 Puszczykowo
ul.Czarnieckiego 56

tel: 61 813 37 38

NAPRAWA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
Regeneracja Głowic, Węże hydrauliczne PW ZBYSZKO

Rok założenia 1976

Zbigniew i Maria Brzozowscy

ul. Gołębia 38

62-040 Puszczykowo

tel. 061 813 34 73

fax 061 898 38 90

mail: pwzbyszko@wp.pl

Zapraszamy do nowo otwartej
Restauracji i Hotelu

Dworek Biesiadny
w Radzewicach ok 4 km od Rogalina.

Organizujemy przyjęcia weselne i okolicznościowe 

do 120 osób. Wolne terminy na wesela.

Restauracja czynna 

w godzinach od 12.00 - 21.00

tel. 061 813 80 75

tel. kom. 0 691 845 079, 0 608 768 472

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

ZATRUDNIĘ ASYSTENTKĘ  W BIURZE TŁUMACZEŃ
Poszukujemy osobę
- posiadającą wewnętrzną motywację
- chcącą osiągnąć wysokie zarobki adekwatne do wyników pracy - wyróżniających się 
dynamiczną i zorganizowaną postawą
Obowiązki: 
obsługa klientów, współpraca z innymi tłumaczami, obsługa baz danych, organizacja 
nowego biura, obróbka tekstów standardowych.   
Kwalifikacje: 
Wykształcenie przynajmniej średnie, zalecane wyższe licencjackie/magisterskie 
znajomość podstawowa jednego języka zachodniego 
biegła obsługa komputera MS windows,
łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. 
Praca w biurze w Puszczykowie, możliwość pracy na stałe. 
Proszę  o przesłanie emailem swojego cv i listu motywacyjnego.: 
katarzyna-repetska@o2.pl

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych 
(Dz. U. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".

Renomowane biuro tłumaczeń specjalizujące się
w kompleksowych tłumaczeniach holendersko- polskich oraz innych języków

www.szybkietlumaczenia.pl

CENTRUM SPORTU I REKREACJI

www.csir-rogalinek.pl

ul.Kostrzewskiego 14, tel. 668 195 209

zaprasza na:
- aerobik 

(step, aerodance, fit ball, aeroboxing, ABT, circult training, TBC, latino)

- spinning (indoor cycling)

- brazylijskie jiu- jitsu

- MMA/Vale Tudo

- podstawy sztuk walk dla dzieci

- siłownię

- saunę

- możliwość wynajęcia sal

Zapewniamy małe grupy osób ćwiczących, pełną opiekę instruktorska oraz miłą atmosferę

ROGALINEK
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Gabinet Stomatologiczny

Leczenie dorosłych
i dzieci, protetyka

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

tel. 061 8191 694,  696 803 988

Lek. stomatolog A. Wachowiak

SPECJALISTA PSYCHIATRA
lek. med. Antonina Zięba

SPECJALISTA PEDIATRA
lek. med. Albin Zięba

leczenie nerwic, depresji, psychoz,

rozmowy terapeutyczne

(przyjęcia uzgadniać telefonicznie)

przyjęcia w godz. 8.00 - 9.00 i 16.00 - 17.00

wizyty domowe zgłaszać od 7.00 do 19.00

Puszczykowo, ul. Słoneczna 7

tel. 061 813 31 47

GABINET 
LARYNGOLOGICZNY 
lek. med. Krystyna Sieradzka  

Puszczykowo, 
ul. Powstańców Wlkp. 7a 
przyjmuje: pon. środy 

godz. 17.00–18.00 
tel. 061 819 43 94 

  602 330 065

GABINET
NEUROLOGICZNO -  PSYCHIATRYCZNY

Mosina, Dworcowa 3 ( budynek Przychodni)

Jadwiga Krawiec

specjalista neurolog i psychiatra

tel. 605 238 290

Ryszard Krawiec

specjalista neurolog i radiolog 

tel. 603 638 819

Przyjęcia: środy godz. 16.00

MOŻLIWOŚĆ  WIZYT   DOMOWYCH

• Leczenie dorosłych i dzieci
• Usuwanie zębów

• Laser biostymulujący

• Rentgen zębowy

• Protetyka * protezy

  * mosty

  * korony

  Przyjmuje:

poniedziałki  16.00 – 20.00

wtorki   16.00 – 20.00

czwartki  16.00 – 20.00

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

Wizyty przedpołudniowe

po uzgodnieniu telefonicznym.
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OGŁOSZENIE

UDZIELA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 
W ZAKRESIE: 

AMBULATORIUM rozszerzyło zakres 
świadczonych usług o porady specjalistyczne:

ZAPRASZAMY CODZIENNIE 
w dni powszednie: 18.00-22.00 

w soboty, niedziele i święta: 16.00-20.00

AMBULATORIUM 
POMOCY LEKARSKIEJ 

I PIELĘGNIARSKIEJ
Luboń, ul. Wschodnia 24/36; tel: 61 899 13 36

• chorób płuc • neurologii • leczenia akupunkturą
•  medycyny pracy: badania pracowników – wstępne,  

 okresowe, kontrolne, sanitarne
 badania kierowców 
 i kandydatów na kierowców
 badania pracowników narażonych 
 na promieniowanie jonizujące

WIZYTY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE: 
w dni powszednie: w godz. 900-1800 tel. 0791 336 566 

w soboty, niedz. i święta: w godz. 1600-2000 tel. 61 899 13 36

• porady lekarskie 
• zabiegi pielęgniarskie • badanie EKG 
• testy na nietolerancje pokarmowe 

 • szybkie testy laboratoryjne
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SPRZEDAŻ WĘGLA,

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

DOWÓZ GRATIS

POWYŻEJ JEDNEJ TONY WĘGLA

NA TERENIE KÓRNIKA I MOSINY

RATY NA WĘGIEL, ATRAKCYJNE CENY

TEL. 061 878 87 32

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

CZAPURY UL. KRĘTA 12

OFERUJEMY

HURTOWĄ SPRZEDAŻ

OLEJU NAPĘDOWEGO

TEL. 0606 833 000

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

• przewóz pięciu koni
tel. kom. 602 701 100

Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie
Montaż płyt gipsowo-kartonowych

Sufity podwieszanie
Układanie wykładzin, płytki

Produkcja i Montaż

• roletki materiałowe - montaż 

bez wiercenia (wolnowiszące lub 

w kasetkach)

• moskitiery (rolowane i ramkowe)

• verticale, markizy
• rolety zewnętrzne

PPHU JUNI TECH JERZY NIEMIER

dojazd i wycena gratis

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

w branży od 1992 r.

sprzedaż
 ocena
         naprawa

Akumulatory 

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

Mosina, ul. Poznańska 5
tel. 606 645 322

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

ELEWACJE   TO   NASZA   SPECJALNOŚĆ

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

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

MIESZALNIA TYNKÓW I FARB
EKO GROSZEK

nie mieszany z miałem czy mułem,

kaloryczność 26,5KJ

PAKOWANY 539 zł/tona
pakowany w worki po 25 kg 

- cena worka 13,50 zł

TEL. 0-505-72-00-27
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PRODUCENT  MEBLI KUCHENNYCH I BIUROWYCH

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

Raty
bez

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

tel. 061 819 89 25; 501 690 669

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

Ceny producenta

zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

miał - ekogroszek
orzech - kostkaWĘGIEL

opałowe - kominkowe
DREWNODREWNO

Mariusz Gwarek 
Brukarstwo

Tani granit 
Projektowanie 

terenów zielonych

Tel. 691 731 697

STONEPOL

Kompleksowe 
zakładanie ogrodów 

Mosina, ul. Sowiniecka 6

Kontakt i zamówienia: 0 605 981 958

Węgiel brunatnyWęgiel brunatny
SUPER JAKOŚĆ   SUPER CENA

trocina + zrębki = 25zł m2
trocina opałowatrocina opałowa do 5 tys. zł.

gotówka,
umowa od ręki.

SKUP
samochodów

Tel. 798 827 337

tel. 668 089 556

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Ford Transit 
furgon do 1,5 T

cały kraj

Budownictwo
Prace wykończeniowe

Kontakt: 790-201-308

• Budownictwo-Prace wykończeniowe 

• Ścianki , zabudowy , sufity podwieszane
z płyty GK

• Panele podłogowe 

• Podłogi drewniane

• Boazeria 

• Kompleksowa adaptacja poddaszy 

Elektrotechnika
      Automatyka
            Wentylacja

Kontakt: 506-050-819

• Instalacje alarmowe 

• Standardowe instalacje elektryczne

• Zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych

• Inteligentne sterowanie automatyką budynku

(oświetlenie, ogrzewanie, podlewanie itd.) 

• Domofony / kontrola dostępu

• Systemy wentylacji i klimatyzacji mechanicznej

budynków jednorodzinnych, lokali usługowych, 

gastronomicznych itd.
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BIURO RACHUNKOWE
Św. Kwalif. Min. Finan. 12710/99

mgr inż. Marzena Giera

profesjonalna
obsługa

księgowa firm
62-050 Mosina, ul. Norwida 6

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

Jerzy Boruczkowski
Halina Boruczkowska

62-050 Mosina
ul. Pożegowska 30

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

Zakład Wielobranżowy Brukarstwo
Prowadzenie ksiąg 

przychodów i rozchodów
Handel

Szybko, 
tanio,

bezpiecznie!
Dla stałych 

klientów 
zniżka!

1-96-25

1

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

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

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE

BIURO CZYNNE

Prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów•

Prowadzenia ewidencji przychodów - ryczałt•

Rozliczenia podatkowe PIT•

Kadry i płace•

Rozliczenia ZUS•

Sporządzanie wniosków na kapitał początkowy•

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

BIURO POSIADA LICENCJĘ
MINISTRA FINANSÓW NR 15229/99

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

Bezpłatny kupon ogłoszeniowy

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

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

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

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

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

Skład węgla
Mieczewo, Rogalińska 3

węgiel brunatny, kamienny i miał
najniższe ceny

transport gratis do 20 km

tel. 691 741 743

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

DZWOŃ!!!

660 031 893
668 743 338

061 898 10 59
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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”

DO WYNAJĘCIA dwa lokale użytkowe 

w centrum Mosiny (suterena) o pow. 50 m.kw 

i 15 m. kw na działalność usługową, produk-

cyjną itp. Tel. 500 110 658

Usługi stolarskie

Robert Mróz

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

Wykonujemy: schody, zabudowy, szafy

Zakładamy: parkiety, boazerie, wykończenia

ogłoszenia drobne

WYNAJMĘ pomieszczenia na biura, gabinety 

itp. 45 m. kw w centrum Mosiny

 - tel. 600 42 45 63

Poszukuję miłej i odpowiedzialnej osoby,

do opieki nad moją 1,5 roczną córką

oraz ewentualnego prowadzenia domu

w Świątnikach.

Nr tel. 0 606 824 736

SPRZEDAM działkę budowlaną w Czempiniu 

1250 m2 - tel. 505 048 472

DO WYNAJĘCIA Domek 3 pokoje, łazienka, 

ogródek. Mieszkanie 2 pokojowe, łazienka, 

ogródek - tel. 61 8938 112

ZAKŁAD INST. WOD. KAN. I GAZ świadczy 

usługi w zakresie starej i nowej instalacji

tel. 668 271 374

SPRZEDAM płytę 4 palnikową Ariston - uży-

wana, łóżko wysokie metalowe „IKEA” w bar-

dzo dobrym stanie. Tel. 505 048 472
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WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO 

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

WSPÓŁPRACA: Janek Bylczyński, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski, Zuzanna Bijaczewska

Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00

Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać do 

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

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

LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Krosno, ul.Główna 51B, 62-050 Mosina

tel./fax 061 81-36-525; 81-32-891
www.lumo.com.pl; e-mail:lumo@lumo.com.pl

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

USŁUGI CIĘCIA
BLACH LASEREM

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