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Katastrofa samolotu prezydenta
w Smoleńsku - pełna oficjalna lista
ofiar (MSZ)
Kaczyński Lech, Kaczyńska Maria, Kaczorowski Ryszard, Agacka-Indecka Joanna,
Bąkowska Ewa,

Błasik Andrzej,

Bochenek Krystyna, Borowska Anna Maria,

Borowski Bartosz, Buk Tadeusz, Chodakowski Miron, Cywiński Czesław, Deptuła
Leszek, Dębski Zbigniew, Dolniak Grzegorz, Doraczyńska Katarzyna, Duchnowski
Edward, Fedorowicz Aleksander, Fetlińska Janina, Florczak Jarosław, Francuz Artur,
Gągor Franciszek, Gęsicka Grażyna, Gilarski Kazimierz, Gosiewski Przemysław,
Gostomski Bronisław, Handzlik Mariusz, Indrzejczyk Roman, Janeczek Paweł,
Jankowski Dariusz, Jaruga-Nowacka Izabela, Joniec Józef, Karpiniuk Sebastian,
Karweta Andrzej, Kazana Mariusz, Kochanowski Janusz, Komornicki Stanisław,
Komorowski Stanisław Jerzy, Krajewski Paweł, Kremer Andrzej, Król Zdzisław,
Krupski Janusz, Kurtyka Janusz, Kwaśnik Andrzej, Kwiatkowski Bronisław, Lubiński
Wojciech, Lutoborski Tadeusz, Mamińska Barbara, Mamontowicz-Łojek Zenona,
Melak Stefan, Merta Tomasz, Michałowski Dariusz, Mikke Stanisław, Natalli-Świat
Aleksandra, Natusiewicz-Mirer Janina, Nosek Piotr,Nurowski Piotr, Orawiec-Löffler
Bronisława, Osiński Jan, Pilch Adam, Piskorska Katarzyna, Płażyński Maciej, Płoski
Tadeusz, Pogródka-Węcławek Agnieszka, Potasiński Włodzimierz, Przewoźnik
Andrzej, Putra Krzysztof, Rumianek Ryszard, Rybicki Arkadiusz, Seweryn Wojciech,
Skąpski Andrzej Sariusz, Skrzypek Sławomir, Solski Leszek, Stasiak Władysław,
Surówka Jacek, Szczygło Aleksander, Szmajdziński Jerzy, Szymanek-Deresz
Jolanta, Tomaszewska Izabela, Uleryk Marek, Walentynowicz Anna, WalewskaPrzyjałkowska Teresa, Wassermann Zbigniew, Woda Wiesław, Wojtas Edward,
Wypych Paweł, Zając Stanisław, Zakrzeński Janusz, Zych Gabriela,
LISTA CZŁONKÓW ZAŁOGI
Protasiuk Arkadiusz, Grzywna Robert, Michalak Andrzej, Ziętek Artur, Maciejczyk
Barbara, Januszko Natalia, Moniuszko Justyna
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10 kwietnia 2010, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie żyje...
Prezydent RP Lech Kaczyński oraz Jego żona Maria Kaczyńska zginęli w katastrofie prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Razem z nimi zginęły 94 osoby: Ryszard Kaczorowski - Ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie, członkowie polskiej delegacji, a w niej kilkadziesiąt osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie
oraz załoga samolotu.
Siedemdziesiąt lat temu w Katyniu NKWD wymordowało tysiące polskich oficerów i przedstawicieli inteligencji - elitę polskiego społeczeństwa. Prezydent Lech Kaczyński, ministrowie, prezesi, politycy, posłowie,
członkowie rodzin katyńskich lecieli uczcić pamięć poległych…
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foto: oficjalna strona Prezydenta RP

„Płaczemy, bo byłeś dobrym człowiekiem”
Pogrzeb Pary Prezydenckiej, Marii i Lecha Kaczyńskich
Kraków 18 kwietnia, ok. godz. 10, ul. Kościuszki – trasa z Balic (lotnisko) do Bazyliki Mariackiej

… Dwie, czarne limuzyny, jedna wysunięta do przodu, mijają nas, przez szyby widać trumny… Podnosimy nad głowę ręce
złożone jak do modlitwy, klaszczemy. Po
twarzach płyną łzy. Ostatni pojazd znika
ze skrzyżowania, wchodzimy na jezdnię.
Idziemy z tłumem w kierunku Rynku, staramy się nie deptać kwiatów. Wzrok przyciągają dwie kremowe róże na liściu, do
którego ktoś przypiął koralik – perłę…
Maria Kaczyńska lubiła perły…
Dochodzimy do części Rynku z wieżą ratuszową. Z daleka widać barierki i bramki. Chcemy tylko popatrzeć (przecież w
mediach mówiono, że można jedynie na
wejściówki, a my ich nie mamy). Ludzie
jednak wchodzą. Oniemiali podajemy
swoje plecaki służbom porządkowym
do kontroli i … wchodzimy. Patrzymy na
siebie zdziwieni i szczęśliwi. Tysiące ludzi
bez wejściówek...
Trzy czwarte Rynku (z Bazyliką) to obszar
zamknięty, dla VIP – ów i posiadaczy kart
wstępu.
…Nie rzucim Chryste świątyń Twych …
polski my naród polski ród…
Tak nam dopomóż Bóg…
… Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty,
stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki… Pod
polskim niebem, w szczerym polu wyrosły
ojczyste kwiaty, w ich urodzie, zapachu jest
Polska… Śpiewa ci obcy wiatr, tułaczy los
cię gna („Polski Katyń”, śpiewają górale,
zagłuszają ich brawa).
Na telebimach studio i rozmowa dziennikarzy z gośćmi…
…Swoją barkę pozostawię na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów…
- Bazylika, Bazylika w całości. Chcemy modlitwy, precz z gadaniem - protest przeciwko emisji ze studia przechodzi w skandowanie tłumów.
Trumny z Parą Prezydencką są już w Bazylice Mariackiej, do Mszy pozostało dwie
godziny.
- Bazylika, Bazylika…
Z drugiej strony rynku rozlega się dosłownie ryk: chcemy TVP, TVP…
Znika obraz na telebimach, ekrany pozostają czarne…
Śpiew i płacz…
Morze transparentów, ludzie stoją i siedzą
na bruku. Robi się gorąco. Starając się nie
deptać rozłożonych ubrań, wychodzimy z
Rynku. Tramwajem jedziemy do Łagiewnik (wszystkie środki transportu miejskiego kursują za darmo).
Łąka przed świątynią Miłosierdzia Bożego
pełna jest już ludzi, siadamy w słońcu na trawie. Do Mszy św. pozostało półtorej godziny.

***
W nocnym, powrotnym pociągu z Krakowa - straszliwy tłok. Wzrusza widok zmęczonych chłopców i dziewcząt śpiących
na podłodze w korytarzu. Leżą wzdłuż
przejścia, jeden za drugim, na plecakach
i ubraniach. Przechodząc, trzeba bardzo
uważać na ich ręce i nogi…
Elżbieta Bylczyńska
***
- Panie Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Pani Mario Kaczyńska, Leszku,
przyjacielu drogi. Przybyliśmy do Krakowa z całego świata, jak zawsze jest przy
tobie „Solidarność”, od której wszystko się
zaczęło, której zawsze byłeś wierny. Tylko
wieniec, który chciałeś złożyć w katyńskim
lesie przetrwał katastrofę. Pamięć i prawda są silniejsze od największej tragedii.
Solidarność Polaków w dniach żałoby to
hołd dla Ciebie, Twojej Małżonki i wszystkich ofiar, to wieniec pamięci polskich
serc. Chcemy, aby przyszłość naszego narodu, Europy i świata wyrastała z pamięci,
opierała się na prawdzie. Ktoś powiedział,
że Twoje życie było drogą do Katynia. Ta
tragedia powinna nas zbliżyć.
Drodzy przyjaciele z całego świata, proszę
was, powiedzcie wszystkim, jak Lech Kaczyński kochał prawdę, jak o nią walczył,
powiedzcie o tych tłumach w Warszawie
i pod Wawelem.
Leszku, płaczemy po Tobie wszyscy, świat
pracy i prości, często ubodzy ludzie. Płaczemy, bo byłeś dobrym człowiekiem.
„Solidarność” upomniała się o wolność,
o sprawiedliwość społeczną i obecność
Krzyża w życiu publicznym, tym wartościom dochowałeś wierności, jak nikt. Dlatego zawsze będziemy mówić o Tobie:
człowiek „Solidarności”. Ojciec Święty Jan
Paweł II nauczał: nie ma miłości bez solidarności. Jak mało kto kochałeś swoich
najbliższych i kochałeś ludzi, podkreślałeś
jako prezydent: solidarność jest potrzebna w skali globalnej, w walce z głodem,
przemocą, w walce o prawa ludzi. Rozumiałeś, że solidarność to zobowiązanie
nie tylko dla naszej ojczyzny, ale i dla innych narodów.
Panie Prezydencie Wartości, Żołnierzu
prawdy! Nie jesteś sam w królewskiej
drodze na Wawel, przypomniałeś nam,
co to znaczy być Polakiem. Wdzięczni
przyszliśmy zaświadczyć, że bez solidarności nie zbudujemy lepszego świata,
nie ma dzisiaj Warszawy ani Krakowa, ani
Gdańska jest jedna Polska zadumana w
żałobie. Przykład twojego życia i dramatyczna śmierć na nowo rozpaliły serca
Polaków, ducha solidarności. W czasie
tych swoistych rekolekcji uświadamiamy

foto: Patryk Hałatek
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sobie, że rezygnując z wartości tracimy
poczucie wspólnoty, tracimy Polskę. Nie
ma wolności bez wartości. Wyśmiewani
za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i
Ojczyźnie podnieśliśmy głowy. Zróbmy
wszystko, aby rozpalony w sercach i umysłach płomień nie wygasł. Odeszło wielu
wspaniałych ludzi, ich rodzinom niosą pociesznie dobre oczy Pani Prezydentowej,
ciepły uśmiech, który pokochali Polacy.
Po katastrofie połączyliśmy się w żałobie
z rodzinami ofiar. Dzisiaj nasze serca biją
razem z rodzinami Prezydenckiej Pary. Z
bliskimi Pani Marii i Lecha Kaczyńskich.
Jutro będziemy żegnać kolejne ofiary. Na
mogiłach tych, którzy zginęli, z czułością
kładziemy wieniec. Wieniec prawdy, która
ocalała. Niech wspólnie przeżyta żałoba,
to solidarne wzruszenie zmieni Polskę na
lepszą. O to prosimy Boga. Ofiara waszego życia wydaje dobre owoce. Spoczywajcie w pokoju.
Janusz Śniadek, przewodniczący NSZ „Solidarność”
***
- Szanowny Panie Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej wraz ze swoją czcigodną Małżonką Marią,
W chwili, gdy z żalem i bólem, ale i z nadzieją Polska i rodacy żegnają swojego
Prezydenta, a wraz z nami żegna go Europa i mężowie stanu z całego świata,
nie może zabraknąć słowa pożegnania,
wdzięczności i uznania ze strony Kościoła katolickiego. Przez całe Twoje życie Szanowny Panie Prezydencie byłeś
wiernym synem Kościoła i wiarogodnym
świadkiem Chrystusowej Ewangelii. Twoją dewizą życiową były słowa Bóg, Honor,
Ojczyzna. Przez Twoje świadectwo życia i
śmierci, po latach programowej ateizacji,
kiedy Boga skazano na banicję, podniosłeś wysoko sztandar, na który ponownie
wróciły słowa Bóg, Honor, Ojczyzna. Nie
tylko na sztandary, ale także w ludzkie
serca. To zawołanie, które było zawołaniem Polaków przez wieki. To zawołanie,
w imię którego walczyli i umierali. Potrafiłeś nobilitować i znobilitowałeś swoim
własnym życiem i śmiercią. Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie był dla Ciebie
źródłem inspiracji i mocy. Honor znakiem
godności, wytrwałości i determinacji. A
służba Ojczyźnie Twoim powołaniem,
celem i miejscem całego Twojego życia.
I za to dziś, tu w tym szczególnym miejscu wypowiadamy wielkie Bóg zapłać. I
zapewniamy o naszej trwałej modlitwie
o Tobie i Twojej małżonce.Wraz z Tobą
zginęła Twoja czcigodna małżonka Maria. Spoczniesz razem z Nią w krypcie zasłużonych, wielkich Polaków na Wawelu,
jako znak wdzięczności Twoich rodaków.

Zastałeś Ojczyznę zniewoloną, pozostawiasz ją wolną i niepodległą. W ten sposób Twoi rodacy pragną Ci wyrazić swój
szacunek i wdzięczność, uznanie i pamięć
modlitewną. Niech Ten, który był dla Ciebie drogą, prawdą i życiem za wierność i
służbę prawdzie sprowadzi Cię do domu
Ojca Niebieskiego i będzie twoim pokojem i nagrodą na wieki.
Ks. arcybiskup Henryk Muszyński, prymas
Polski
***
Prezydent RP, Lech Kaczyński przemówienie to miał wygłosić 10 kwietnia
2010 roku na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu podczas uroczystości w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej
Szanowni Przedstawiciele Rodzin Katyńskich! Szanowni Państwo!
W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy polskich jeńców z obozów i więzień
NKWD zostało zamordowanych. Tej
zbrodni ludobójstwa dokonano z woli
Stalina, na rozkaz najwyższych władz
Związku Sowieckiego. Sojusz III Rzeszy i
ZSRR, pakt Ribbentrop-Mołotow i agresja
na Polskę 17 września 1939 roku znalazły
swoją wstrząsającą kulminację w zbrodni katyńskiej. Nie tylko w lasach Katynia,
także w Twerze, Charkowie i w innych,
znanych i jeszcze nieznanych miejscach
straceń wymordowano obywateli II Rzeczypospolitej, ludzi tworzących podstawę
naszej państwowości, nieugiętych w służbie ojczyzny. W tym samym czasie rodziny
pomordowanych i tysiące mieszkańców
przedwojennych Kresów były zsyłane w
głąb Związku Sowieckiego, gdzie ich niewypowiedziane cierpienia znaczyły drogę polskiej Golgoty Wschodu.
Najbardziej tragiczną stacją tej drogi był
Katyń. Polskich oficerów, duchownych,
urzędników, policjantów, funkcjonariuszy
straży granicznej i służby więziennej zgładzono bez procesów i wyroków. Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny. Zostali
zamordowani z pogwałceniem praw i
konwencji cywilizowanego świata. Zdeptano ich godność jako żołnierzy, Polaków
i ludzi. Doły śmierci na zawsze miały ukryć
ciała pomordowanych i prawdę o zbrodni. Świat miał się nigdy nie dowiedzieć.
Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, do opłakania i godnego
upamiętnienia najbliższych. Ziemia przykryła ślady zbrodni, a kłamstwo miało wymazać ją z ludzkiej pamięci.
Ukrywanie prawdy o Katyniu – efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili
– stało się jednym z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce: założycielskim kłamstwem PRL. Był to czas,
kiedy za pamięć i prawdę o Katyniu płaci-

ło się wysoką cenę. Jednak bliscy pomordowanych i inni, odważni ludzie trwali
wiernie przy tej pamięci, bronili jej i przekazywali kolejnym pokoleniom Polaków.
Przenieśli ją przez czas komunistycznych
rządów i powierzyli rodakom wolnej, niepodległej Polsce. Dlatego im wszystkim, a
zwłaszcza Rodzinom Katyńskim, jesteśmy
winni szacunek i wdzięczność. W imieniu
Rzeczypospolitej składam najgłębsze podziękowanie za to, że broniąc pamięci o
swoich bliskich, ocaliliście Państwo jakże
ważny wymiar naszej polskiej świadomości i tożsamości.
Katyń stał się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia
zatruł relacje między Polakami i Rosjanami. Sprawmy, by katyńska rana mogła
się wreszcie w pełni zagoić i zabliźnić.
Jesteśmy już na tej drodze. My, Polacy,
doceniamy działania Rosjan z ostatnich
lat. Tą drogą, która zbliża nasze narody,
powinniśmy iść dalej, nie zatrzymując się
na niej ani nie cofając.
Wszystkie okoliczności zbrodni katyńskiej muszą zostać do końca zbadane i
wyjaśnione. Ważne jest, by została potwierdzona prawnie niewinność ofiar, by
ujawnione zostały wszystkie dokumenty
dotyczące tej zbrodni. Aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni
publicznej. Domagamy się tych działań
przede wszystkim ze względu na pamięć
ofiar i szacunek dla cierpienia ich rodzin.
Ale domagamy się ich także w imię wspólnych wartości, które muszą tworzyć fundament zaufania i partnerstwa pomiędzy
sąsiednimi narodami w całej Europie.
Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym
i pomódlmy się nad ich głowami. Chwała
bohaterom! Cześć Ich pamięci!

foto: oficjalna strona Prezydenta RP
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Mosina w dniach żałoby
Katastrofa lotnicza w Smoleńsku wstrząsnęła całą Polską. Mieszkańcy
Mosiny jeszcze w sobotę 10 kwietnia w spontanicznym geście składali
kwiaty i zapalali znicze pod Pomnikiem Pamięci na Placu 20 Października. Za tragicznie zmarłych modlono się też w kościele pw. św. Mikołaja. Natomiast w niedzielę 11 kwietnia mosińska świątynia zapełniła
się wiernymi na mszy świętej odprawionej przez księdza kanonika
Edwarda Majkę. Oczywiście, jak w całym kraju odwołano wszystkie
imprezy kulturalne i sportowe.
Mieszkańcy gremialnie wpisywali się również do ksiąg kondolencyjnych wyłożonych w Urzędzie Miejskim, Mosińskim Ośrodku Kultury
oraz w kościele pw. Św. Mikołaja. Księgi zostaną przesłane do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W tych szczególnych dniach swój egzamin na szóstkę zdali też mosińscy harcerze, którzy wyjechali pełnić służbę porządkową do Warszawy. Podczas uroczystości żałobnych na Placu Piłsudskiego zabezpieczali drogi ewakuacyjne oraz drogi dla karetek. Udzielali również pierwszej
pomocy przedmedycznej. (red.)

Katyń 1940 - pamiętamy
Prawda o Katyniu to bolesna i tragiczna
karta w historii naszego narodu. Przez
wiele lat ukrywana, zniekształcana i poniewierana – dziś przemówiła głosem
tych, dla których była, jest i będzie wartością najwyższą. Poznanie jej to moralny
obowiązek wobec tysięcy naszych rodaków w bestialski sposób pomordowanych
na Wschodzie. To również droga do określenia pełni naszego człowieczeństwa.
Poznajmy więc prawdę o Katyniu.
Tymi „wielkimi” słowami rozpoczął się
uroczysty apel w Gimnazjum w Rogalinie,
gdzie uczniowie z wielkim szacunkiem
oddali hołd pamięci rozstrzelanych oficerów i polskiej inteligencji II Rzeczpospolitej oraz tragicznym wydarzeniom pod
Smoleńskiem 10 kwietnia b.r., w których
zginął kwiat polskiego życia politycznego
(prezydent prof. Lech Kaczyński), społecznego i wojskowego III Rzeczpospolitej.
Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali przebieg wydarzeń począwszy
od 5 marca 1940 r., kiedy Stalin i Biuro Polityczne Partii Komunistycznej rozstrzygnęli o losie niezłomnych, którzy od połowy kwietnia do połowy maja wywożeni
byli w więziennych ciężarówkach do lasu,
na miejsce masowej zbrodni, do 1943r.,
kiedy Niemcy ogłosili odkrycie dołów
śmierci, nad którymi prowadzili badania
dokonując sekcji i ustalając tożsamość

ofiar. Po historycznej prawdzie uczniowie
przedstawili piękno polskiej poezji i pieśni
dedykowanych patriotom Wolnej Polski.
Od poniedziałku 12 kwietnia przez cały
tydzień uczniowie gimnazjum godnie obchodzili także żałobę narodową. Uczcili
pamięć poległych z kwietnia 1940r. i 2010r.
minutą ciszy, zapaleniem zniczy na pobliskim grobie, chwilą zadumy i wpisami

do księgi kondolencyjnej wystawionej na
szkolnym korytarzu. To dramatyczne przeżycie z pewnością na zawsze pozostanie w
ich sercach i pamięci, tak jak polski sen o
wolności i polska niepodległość. Tych, co o
nią walczyli i tych, co jej strzegli.
Katarzyna Ficer
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P.H.U.

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

• kroplowniki, zraszacze, zawory

• linie kroplujące
• skrzynki do elektrozaworów

• złączki do linii

• opaski, rozdzielacze
• złączki gwintowane PP
• torf

• złączki do taśm
zraszacze wynurz
alne od 20 zł

• nawóz

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

Zapraszamy: poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00, sobota 8.00 - 12.00
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„Nie płacz, mamusiu,
przecież ten kwiat odrośnie…”
To słowa mojego sześcioletniego synka,
który próbował pocieszyć mnie w czasie
niedzielnej mszy -11kwietnia 2010r., gdy
nie mogłam zapanować nad płynącymi z
oczu łzami. Nie zrozumiał metafory, używanej wielokrotnie w polskich mediach,
kiedy to mówiono, że zginął tragicznie
kwiat naszej inteligencji, polityki … Wytłumaczyłam mu, że ten kwiat był niezwykły, bo złożony z wyjątkowych ludzi. Jego
ponowne rozkwitnięcie nie jest możliwe,
nigdy nie będzie taki sam, nawet, gdy pojawią się nowe płatki…, nigdy nie będzie
taki, jak kiedyś… Bardzo bolesne to słowa,
ale jakże prawdziwe. I po raz kolejny już w
życiu naszego Narodu, dopiero tragedia
potrafi otworzyć nasze serca, zobaczyć to,
czego nie dostrzegaliśmy wcześniej.
Niby świat się nie zmienił – ptaki tak samo

witają wiosnę, zieleń nieśmiało budzi się
pośród kwietniowych przymrozków. Chodzimy do pracy, załatwiamy wszystkie pilne sprawy, ale i te pozornie błahe, na które
zazwyczaj nie zwracamy uwagi. Otaczamy się często aurą zbytku, gonimy popychani przez zegar współczesności, wśród
kłótni i niezrozumienia. Jednak tydzień
po katastrofie pozostawiał większość z
nas w dziwnym marazmie, wywiesiliśmy
flagi z kirem i pilnie śledziliśmy informacje
płynące ze Smoleńska. Witaliśmy kolejne
trumny, które przyleciały do kraju…
I pojawia się uporczywe „Memento
mori”…
Nie jeden z nas zastanawia się, jak mogło
dojść do takiej tragedii, dlaczego właśnie
tam i tylu tak znakomitych? Jak Pan Bóg
mógł dopuścić do nieji, czy ma w tym

jakiś zamysł? Może za jakiś czas dowiemy się, zauważymy cel Najwyższego…, a
może w gonitwie codziennej szarości coś
nam umknie?
Właśnie zaczął się kolejny dzień po katastrofie. Przyłapuję się na tym, że zaczynam się uśmiechać, jak zawsze rozmawiać z ludźmi, co tak bardzo lubię… Jakoś
wstyd mi, że znowu cieszę się życiem, gdy
zostało one odebrane tak wielu zacnym
ludziom. Jednak wiem, że żałoba ma swój
koniec, nawet ta wewnątrz nas i lakoniczne stwierdzenie „życie płynie nadal”, jest
bardzo prawdziwe. Myślę, że świat nie
będzie już taki sam i my też w jakiś sposób się zmieniliśmy. Można mieć tylko nadzieję, że ta przemiana pozostawi w nas
trwały ślad.
Krystyna Smektała

Wiemy, co stało się 10 kwietnia
Wiemy, co oznacza 10 kwietnia 2010r. dla
wszystkich Polaków.
Wiemy, jak ważni byli Ci, którzy zginęli w
katastrofie.
Uszanowaliśmy tragedię zniczem i kwiatami w symbolicznej bieli i czerwieni, złożonymi pod flagą narodową opuszczoną
w żałobie na Placu 20 Października.
Uczciliśmy ofiary katastrofy minutą naszej

dziecięcej ciszy.
… a flaga z czarnym kirem, wisząca na naszym Przedszkolu, przypomina wszystkim
każdego dnia o wielkiej tragedii.
Myli się ten, kto myśli, że dzieci nie rozumieją. Bolesna to jednak była lekcja patriotyzmu…
Przedszkolaki oraz wychowawcy z Prywatnego Przedszkola „Koniczynka” w Mosinie.

„Wczoraj nie było wieczorynki…”
Pewnie wiele dzieci tak postrzega jeden z
weekendów, ale na pewno nie wszystkie.
Były biernymi obserwatorami i słuchaczami tego, co oglądali dorośli i o czym rozmawiali. Nie było przecież domu 10 kwietnia 2010r., który nie został wstrząśnięty
wiadomościami ze Smoleńska. Gdy dzieci
przyszły w poniedziałek do Przedszkola,
doskonale wiedziały, co się stało i dlaczego na budynku zawisła flaga narodowa z

kirem. Mimo zaledwie kilku lat wspaniale
uczciły minutą ciszy pamięć ofiar katastrofy, a najstarsza grupa zaniosła znicz oraz
biało-czerwone kwiaty pod krzyż obok naszego kościoła w Rogalinku.
I to nieprawda, że patriotów już nie ma.
Są – nawet wśród najmłodszych.
Wychowawcy i dyrekcja Publicznego Przedszkola „Słoneczko” w Rogalinku.

„Pierwszy list do Koryntian” w Puszczykowie
20 kwietnia, w kościele p.w. Matki Boskiej
Wniebowziętej w Puszczykowie miał miejsce koncert promujący płytę „Pierwszy list
do Koryntian”. Był to czas zadumy i wyciszenia poświęcony ofiarom katastrofy pod
Smoleńskiem. Chorego aktora Krzysztofa
Kolbergera w roli lektora zastąpił Jerzy
Zelnik. O oprawę muzyczną zadbali – Lidia

Sieczkowska (flet) i Robert Hauptman (organy). Na zakończenie atysta serdecznie
pozdrowił nieobecnego Krzysztofa Kolbergera. Przyznał także, iż czytanie tekstów
biblijnych nie jest rzeczą łatwą, a każde
kolejne ich wygłaszanie wiąże się z nową
interpretacją. Koncert został zorganizowany przez Bibliotekę Miejską im. Małgorzaty

Musierowicz Centrum Animacji Kultury.
Zuzanna Bijaczewska
Płytę „Pierwszy list do Koryntian” wydaną
przez Bibliotekę Miejską im. M. Musierowicz w Puszczykowie można kupić na
miejscu, w bibliotece.
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„ptaki na wysokości
żałobne chóry na niskości”
………… ………………..
„oczy już bolą
serce ściska jak wąż
ogrody kamienne zakwitają jak dzień”
.……………………………
„cóż począć więc
czym rozsupłąć węzeł
sól w oku pali”
…………………………….
„tyle smutku na twarzy
tyle zmarszczek się zdarzy”

Pamiętajmy...

Katastrofa lotnicza z 10 kwietnia nie pozwala na znalezienie słów, mogących oddać ogrom tragedii. Znalazłyśmy je w różnych wierszach Witka Różańskiego. Z ogromnymi wyrazami współczucia dla rodzin poległych – pracownicy Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Podziękowanie

Dziękujemy serdecznie
ks. Proboszczowi Edwardowi Majce, rodzinie, przyjaciołom, znajomym
oraz członkom Koła Wędkarskiego Mosina za udział w pogrzebie, okazane
wsparcie i pomoc w trudnych chwilach po śmierci
ś.p. Jana Czamańskiego.
Żona z synami

Niedawno głośno było o debiucie dwóch
drużyn z puszczykowskiego Gimnazjum
nr 2 w programie „Odyseja Umysłu” – konkursie twórczego rozwiązywania problemów dla uczniów w każdym wieku. Po
kilkumiesięcznych przygotowaniach do
konkursu uczniom przyszło się zmagać w
marcu br. na Eliminacjach Regionalnych
w Poznaniu. Rezultatem tych działań było
zakwalifikowanie się klasy 2B w składzie:
Monika Barczak, Joasia Biedroń, Jasiu Cofta, Alina Heller, Olek Kaźmierczak, Jasiu
Kowalewski i Adrian Ochotny do Finału
Ogólnopolskiego w Gdańsku.
Finansowe wsparcie Urzędu Miasta w
Puszczykowie dało uczniom możliwość
uczestnictwa w Finale Ogólnopolskim.
Nagrodą dla całego zespołu: uczniów,
trenera, jak również pozostałych osób i
instytucji zaangażowanych w to przedsięwzięcie, tj. Urzędu Miasta, szkoły oraz
rodziców było zajęcie przez zespół z naszego miasta trzeciego miejsca w Problemie 5 – „Jedzenie na scenie”, w odpowiedniej kategorii wiekowej!
Na to miejsce złożyła się punktacja za
Problem Długoterminowy, czyli humorystyczne przedstawienie w scenerii procesu sądowego, w którym to jeden artykuł
spożywczy miał być oskarżony o bycie
szkodliwym, punktacja za Styl (jakość artystyczną przedstawienia) oraz Problem
Spontaniczny. Po Problemie Długoterminowym (przedstawieniu) zajmowaliśmy drugie miejsce (!), niestety Problem

Sukcesy uczniów
Spontaniczny nieco zaskoczył naszych
uczniów. Mimo to, biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom konkursu ogólnopolskiego, znacznie większe doświadczenie
pozostałych 10 drużyn oraz fakt, że puszczykowska drużyna pochodziła ze stosunkowo małej szkoły z niewielkiego miasta
(ustąpili miejsca Bogatyni i Gdańskowi)
jesteśmy z nich ogromnie dumni!
- Z Gdańska wracamy z bagażem cennych

doświadczeń, niezapomnianych wrażeń i
świetnej zabawy. Z niecierpliwością czekamy na przyszły rok szkolny, kiedy to
poznamy kolejne problemy do rozwiązania i znów rozpoczniemy Odysejową Podróż w twórczość! - powiedziała p. alicja
Hinc, nauczycielka języka angielskiego
Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie.
Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie.
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Restauracja

Skarabeusz

w Puszczykowie
/RGANIZACJAÝPRZYJ½³ÝOKOLICZNOÏCIOWYCHÝODÝ!ÝDOÝ:
0ROPONUJEMYÝ0AÅSTWUÝSZEROKIEÝMENUÝDOSTOSOWANEÝ
DOÝKAÛDEGOÝPODNIEBIENIAÝ
#ODZIENNIEÝNOWEÝDANIEÝDNIAÝWÝATRAKCYJNEJÝCENIE

)MPREZY
IMIENINY ÝURODZINY ÝCHRZCINY
KOMUNIE ÝWESELA ÝSTYPY
IMPREZYÝTEMATYCZNE

ÚCATERING
ÚSALEÚKONFERENCYJNE
ÚSALEÚSZKOLENIOWE
ÚBANKIETY ÚRAUTY ÚKOKTAJLE
ÚWESELA ÚIMPREZYÚRODZINNE
ÚPIKNIKI ÚIMPREZYÚGRILOWE
KONTAKTÚ ÚÚÚ
HOTEL DELICJUSZPLÚ ÚÚÚÚ
CATERING DELICJUSZPLÚ ÚÚÚ

ULÚ0OZNAÃSKAÚ
 Ú2OSNWKO
WWWDELICJUSZPL

WIGILIE ÝPRZYJ½CIAÝNOWOROCZNE ÝIÝWIELEÝINNYCH

:APEWNIAMY
WYBORNYÝSMAKÝNASZYCHÝPOTRAW
PROFESJONALN¹ÝOBS¬UG½ÝKELNERSK¹ ÝBARMAÅSK¹
ARANÛACJ½ÝSTO¬W ÝSPRZ½TÝIÝZASTAW½

GODZINYÝOTWARCIA
PN SOBÝÝ Ý ÝNIEDZÝ 
ULÝ3OBIESKIEGOÝ
 Ý0USZCZYKOWO
TELÝÝÝÝ Ý ÝÝÝ
WWWSKARABEUSZEU

Dystrybutor firmy

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

UÛYWANE
MEBLE
BELGIJSKIE
IÜHOLENDERSKIE
ULÜ$WORCOWAÜ
0USZCZYKOWO
TELÜÜÜ

oferuje:
• sprzęt RTV, Sat
• naziemna telewizja cyfrowa MPEG4
• piloty oryginalne i uniwersalne
• anteny, osprzęt elektryczny
• uchwyty LCD
• telefony komórkowe i doładowania
• tusze i tonery do drukarek

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

wiadomości
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Trzydniowe święto Mosiny
Irena Jarocka, Szymon Wydra z zespołem
Carpe Diem , Armia Babylon, to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez organizatorów Dni Mosiny w dniach 21-23 maja.
Podczas trzydniowego święta zaplanowano
wiele atrakcji, które odbędą się w różnych
miejscach na terenie całej gminy. Główną
areną będzie jednak Plac 20 Października,
czyli centrum Mosiny. To właśnie tam stanie
olbrzymia estrada. Oprócz wspomnianych
wyżej wykonawców usłyszymy i zobaczymy jeszcze Kabaret Nowaki, Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych.
Na scenie pojawią się również lokalni
twórcy i sportowcy związani z Mosińskim
Ośrodkiem Kultury oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
Dniom Mosiny towarzyszyć będzie zjazd
zabytkowych Saabów, festyn archeologiczny, mistrzostwa w karate Shotokan,
turniej rugby, zawody wędkarskie, regaty
żeglarskie turniej piłki plażowej, koszykowej, piknik piłkarski, zawody motorowodne turystycznych łodzi motorowych, plener malarski i wiele innych imprez.
W związku z organizacją Dni Mosiny Plac
20 Października w czasie trwania imprez
będzie wyłączony z ruchu. Nieczynny będzie także parking koło Urzędu Miasta.
Zmieni się organizacja ruchu. Organizatorzy apelują o korzystanie z parkingów na
ulicach Rzecznej, Targowej i w sąsiedztwie
kościoła parafialnego.
Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej
Tradycyjnie podczas Dni Mosiny nadawane jest także najwyższe honorowe wyróżnienie Gminy Mosina - Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej. W tym roku Kapituła
Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej pod
przewodnictwem Dziekana Kapituły,
Barbary Miczko-Malcher (w skład Kapituły wchodzą też: Stanisław Dębiec, Jan
Jurgiewicz, Andrzej Kasprzyk i Zygmunt
Niemczewski) przyznała Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej Lucynie Smok i Wincentemu Różańskiemu.
Lucyna Smok jest artystą plastykiem,
mieszka w Rogalinku. W latach 1990 - 96
była dyrektorem tamtejszej szkoły podstawowej. Jest prezesem Towarzystwa
Przyjaciół Dębów Rogalińskich. W 2000r.
założyła Ośrodek Pracy Twórczej, w którym działa do dzisiaj. Celem Ośrodka jest
przekazywanie wiedzy artystycznej dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Jej pasją są Dęby Rogalińskie. Tworzy również
obrazy sakralne.
Wincenty Witek Różański to nieżyjący
już poeta. Debiutował w 1963 r. na łamach
Nurtu, Należał do grupy poetyckiej Wia-

traki oraz Wiry. Czynnie działał w klubach
studenckich Od Nowa i Akumulatory. Za
swoją twórczość został uhonorowany
Medalem Młodej Sztuki. Jest laureatem
Nagrody Literackiej im. Jana Kasprowicza. Wyróżniono go Odznaką Honorową
m. Poznania oraz Za Zasługi w Rozwoju
Województwa Poznańskiego. Jest kawalerem Srebrnego Krzyża Zasługi.
Wybieramy Eleganta z Mosiny
Z obchodami Dni Mosiny nierozerwalnie
związane są wybory Eleganta z Mosiny.
Termin zgłoszeń upływa 11 maja 2010
roku. Przypominamy, że kandydat na
Eleganta musi przede wszystkim być pełnoletni i mieszkać w gminie Mosina. Po-

nadto powinna to być osoba ciesząca się
powszechnym szacunkiem i wyróżniająca
powszechnie akceptowanymi zaletami
osobowościowymi.
Kandydatury można nadsyłać lub zgłaszać osobiście do Mosińskiego Ośrodka
Kultury, ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi 22 maja. Natomiast 23 maja (godziny południowe) z Placu 20 Października wystartuje II Rajd Eleganta z Mosiny.
Program Dni Mosiny jest oczywiście zdecydowanie bogatszy. Dokładne zapowiedzi pojawią się na tablicach informacyjnych oraz na stronie Urzędu Miejskiego
www. mosina.pl (red.)
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SALONY
MEBLOWE
MOSINA

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

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

y
m
a
z
s
a
r
Zap

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

ul. Budzyńska 11
tel. 061 813 69 81

www.meblerejak.najnet.pl

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

informacje
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Pytania z Czarnokurza
Około 60 osób uczestniczyło w zebraniu
mieszkańców Osiedla nr 2, czyli Czarnokurza, które odbyło się 19 kwietnia 2010 r.
Wśród zaproszonych gości byli: Zofia Springer, burmistrz Mosiny, Przemysław Pniewski,
zastępca burmistrza. Na mieszkańców czekał
również zarząd Osiedla nr 2, z przewodniczącym Kazimierzem Woźniakiem i członkiem,
Pawłem Przybyłem, który jest również radnym Rady Miejskiej w Mosinie, wybranym
przez mieszkańców Czarnokurza.
Myślę, że zdecydowana większość mieszkańców przyszła na zebranie, aby usłyszeć, kiedy wreszcie nasze osiedle doczeka się porządnych chodników i dróg. W
tej kwestii Czarnokurz nie wygląda zbyt
imponująco na tle innych miejscowości
gminy. My, mieszkańcy osiedla mamy
dość piachu i błota. Oczekujemy jasnej
odpowiedzi, kiedy i co będzie w najbliższym czasie robione.
Sprawy ważne dla wszystkich
Zanim burmistrz Z. Springer zaczęła odpowiadać na pytania mieszkańców omówiła inwestycje i problemy, dotyczące
wszystkich mieszkańców gminy. Wśród
poruszanych problemów znalazł się temat płatnej strefy parkowania samochodów w centrum Mosiny, dalszych działań
dotyczących modernizacji targowiska
miejskiego. Okazuje się, że powstanie
tam chodnik i parking, a ścianę oporową
grafficiarze wybrani w konkursie ozdobią
pracą według własnego pomysłu.
Burmistrz omówiła również problem zaśmiecania okolicznych lasów i perspektywę jego rozwiązania oraz poinformowała o
trwającej budowie nowego „śmieciowiska”.

Podczas zebrania omówiono i przedstawiono
pracę Straży Miejskiej i współpracy z Policją.
Burmistrz zachęciła również do korzystania z oferty kulturalnej Mosińskiego
Ośrodka Kultury, a przede wszystkim nowej działalności – Akademii Seniora, oferty klubu sportowego 1920 dla dzieci i dorosłych, klubu żeglarskiego nad Jeziorem
Dymaczewskim.
Inwestycje Czarnokurza
Jak tłumaczyła burmistrz omawiając plany
dotyczące Czarnokurza, nie można mówić,
że nic się nie dzieje na Czarnokurzu, wskazując na nową ulicę Rzeczypospolitej Mosińskiej łączącą Mosinę z Puszczykowem.
Położono na niej asfalt, a obecnie realizowana jest tzw. schetynówka, finansowana
w połowie ze środków zewnętrznych. Budowana jest również ścieżka rowerowa,
chodniki, oświetlenie. Na końcu zostanie
położona ostatnia warstwa asfaltu.
Druga inwestycja to zbiornik retencyjny o
wymiarach 100 na 40 metrów, wybudowany na przełomie roku, na wody opadowe z
całego osiedla. Zbiornik musiał powstać najpierw, bo to właśnie do niego będą kierowane wody opadowe z utwardzonych ulic.
W tym roku rozpocznie się także budowa
ul. Wodnej od figury do zbiornika wody
oraz do zjazdu z Szosy Poznańskiej – ul.
Leśna. Utwardzanie ulic rozpocznie się od
ul. Wodnej, gdyż przez nią właśnie przechodzi główny kolektor, czyli rura zbierająca wszystkie wody z ulic wyżej położonych i odprowadzająca do zbudowanego
zbiornika. Za rok planuje się wybudowanie
ul. Wodnej do końca i części ulicy Chopina.
Podczas spotkania burmistrz zadeklarowa-

ła systematyczną budowę kolejnych ulic,
podobnie jak na osiedlu „Za Moreną”.
Wszyscy obejrzeli też gotowe projekty z
pozwoleniami na budowę ulicy Wodnej,
Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina i Rzeczypospolitej, dalsze są
w przygotowywaniu. Koszt projektów to
około 300 tys. złotych.
Wyrzucane pieniądze Gminy
Pośród aktualnych dokumentacji obecni
mogli zobaczyć podobne projekty wykonane w 1997 roku na te same zadania, które
nigdy nie doczekały się realizacji. Dlaczego
w 1997r. były przygotowane i niewykorzystane? Można się zapytać czy to jest gospodarność? Kto odpowie na to pytanie?
Nasz czy obcy?
Na budowę ulicy Wodnej i Leśnej w tegorocznym budżecie Gminy zarezerwowano
2,5 miliona złotych. Kiedy planowano budżet Klub Koalicji Samorządowej (opozycji)
wyszedł z propozycją zabrania z tego pół
miliona i przeznaczenia go na nowe cele.
Propozycję poparł radny (członek koalicji)
naszego osiedla, członek Zarządu Czarnokurza, Paweł Przybył. Wzbudziło to na zebraniu oburzenie wielu mieszkańców, którzy nie omieszkali wyrazić swoich pretensji.
Jeżeli Paweł Przybył, radny wybrany na
Czarnokurzu nie będzie zabiegał o nasze interesy, to kto? – padały pytania. Korzystając
z okazji mieszkańcy zainteresowali się także
„obiecanym” przez radnego Przybyła przed
wyborami darmowym Internetem. Próby
tłumaczenia radnego nie zyskały jednak
przychylności mieszkańców.
Uczestnik zebrania

Zasady wnoszenia i zbywania akcji
Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej
w Mosinie samorządowcy przegłosowali
m.in. uchwałę w sprawie określenia zasad
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów
i akcji w spółkach prawa handlowego
przez burmistrza Mosiny. Podczas sesyjnej debaty uchwała była przez niektórych
radnych gorąco dyskutowana. Wyrażali
obawy, że stworzy ona burmistrzowi możliwość niekontrolowanego przez Radę
Miejską obrotu akcjami i udziałami spółek, w których gmina ma udziały lub jest
jej właścicielem. Najwięcej emocji wzbudzał zapis, z którego wynika, że burmistrz
poinformuje radnych o wniesieniu, cofnięciu czy zbyciu udziałów na najbliższej
sesji po wniesieniu, cofnięciu czy zbyciu.
Czy te obawy są uzasadnione?
- Zapisy z naszej uchwały są dokładnym

powieleniem zapisów ustawowych. Trudno więc przypuszczać, aby ustawa stwarzała możliwość jakichkolwiek niekontrolowanych manipulacji czy „machlojek”.
Takie uchwały podejmowane były już
w bardzo wielu gminach – mówi Zofia
Springer, burmistrz Mosiny. – Nie można
ponadto zapisać w uchwale fragmentu o
wnoszeniu akcji a pominąć tego o cofaniu
i zbywaniu udziałów i akcji. To jednolity
zapis bez możliwości zmian.
Jak tłumaczy burmistrz Z. Springer oprócz
ustawy wszelkie działania związanie z
wnoszeniem i zbywaniem akcji sprecyzowane są w kodeksie spółek handlowych i
umowach akcjonariuszy.
Gmina Mosina jest właścicielem 100 proc.
udziałów w Mosińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Zainteresowanie

tego typu budownictwem jest duże, o czym
świadczy to, że na mieszkanie w TBS zapisanych jest 267 osób, z czego ponad połowa to mieszkańcy gminy Mosina. TBS nie
ma już jednak swoich gruntów, na których
mogłoby budować. Ma je gmina. Dzięki tej
uchwale, m.in. proces wnoszenia nowych
gruntów do TBS, a tym samym umożliwienia rozpoczęcia budowy kolejnych domów,
będzie łatwiejszy i doprecyzowany.
Gmina Mosina (podobnie jak jeszcze kilka
podpoznańskich samorządów) ma także
udziały w Aquanecie. W tym przypadku obrót akcjami precyzuje umowa akcjonariuszy.
- Żaden burmistrz czy wójt gminy udziałowca Aquanetu nie może samowolnie
zbywać tych udziałów, to po prostu niemożliwe ze względów formalnych – zapewnia Z. Springer. (red.)
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Niewygasłe, czyli w trakcie realizacji
Inwestycje nie wygasające niekiedy
wzbudzają spore emocje. Czasami słyszy
się opinie, że to zła praktyka, że to „zasłona dymna” władz gminy, które próbują w
ten sposób wytłumaczyć się z inwestycji,
których nie udało się wykonać do końca
roku. Jak jest w istocie?
Instytucja tzw. wydatków nie wygasających sprecyzowana jest w Ustawie o finansach publicznych. Jak można przeczytać w komentarzu do art. 191 tejże ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r., uchwalenie
wydatków nie wygasających na zadania,
których cykl realizacji wykracza poza rok
budżetowy np. remontów lub wydatków
inwestycyjnych, zmniejsza konieczność
ponownego planowania wydatków w kolejnym budżecie. Instytucja nie wygasania
niektórych wydatków z końcem roku budżetowego zapobiegać ma sztucznemu
i niegospodarnemu wykorzystaniu środków oraz zwiększać elastyczność i racjonalność wykonania budżetów jednostek
samorządu terytorialnego.
- Najprościej mówiąc chodzi o to, że planując duże inwestycje, mam tu na myśli
np. budowę szkoły, dłuższego odcinka
drogi, nie jesteśmy w stanie w 100 procentach zapewnić, że uda się ją zrealizować

do końca roku, czyli w okresie obowiązywania budżetu na dany rok, wyjaśnia
Zofia Springer, burmistrz Mosiny. - Dla
przykładu, wystarczy, że firma startująca
w przetargu odwoła się od nie satysfakcjonującego ją rozstrzygnięcia i przetarg
trzeba powtarzać, a w najlepszym przypadku tracić wiele tygodni na rozstrzyganie odwołań. Na koniec wykonawca
nigdy tak do końca nie jest pewny, jak
długo będzie mógł pracować ze względów na warunki atmosferyczne –Możliwość zapisania takich właśnie inwestycji,
jako wydatków nie wygasających stwarza
szansę elastycznego i racjonalnego wydawania publicznych pieniędzy. Po prostu samorządy nie muszą na siłę wydawać
wszystkich pieniędzy w danym roku, do
31 grudnia. Często zdarza się, że inwestycje wprowadzane są w II połowie roku,
bo wtedy pojawiły się możliwości finansowe. Wtedy z góry jest wiadomo, że ich
realizacja nie zakończy się do końca roku,
czyli będzie trwała, nie wygaśnie, a więc
będzie właśnie wydatkiem nie wygasającym. Korzystanie z takiego rozwiązania
przyspiesza realizację inwestycji o kilka
miesięcy. Niestety są w Radzie Miejskiej
osoby, które nie rozumieją bądź nie chcą

Sesyjny maraton
Marcowa sesja mosińskiej Rady Miejskiej
z pewnością na długo zapadnie samorządowcom w pamięci. Obradowali bowiem
do godziny 3.25 nad ranem. Po tym swoistym rekordzie zastanawiałem się czy taki
sesyjny maraton ma sens? Radni pracowali
przez niemal całą dobę. Przed sesją zdecydowana większość z nich była przecież w
pracy, często od godz. 7 rano. Czy organizm normalnego człowieka jest zdolny
do twórczej pracy, a taka przecież powinna być praca radnego, przez niemal dobę?
Według mnie to raczej niemożliwe. A
może na tej sesji podejmowane były jakieś
nie cierpiące zwłoki uchwały, których nie
można było przełożyć na późniejszy termin? Okazuje się, że nie. Co zatem zmusiło
radnych do tak morderczych obrad? Nie
ma żadnego sensownego wytłumaczenia.
Nie było żadnej super - ważnej uchwały,
„nie goniły” żadne terminy. Wychodzi na
to, że przewodniczący, (który w pierwszej
kolejności może zgłosić wniosek) i radni,
nie chcieli się wychylać i wnieść o przerwanie obrad. Ciekawe, dlaczego zamiast
zachować się racjonalnie woleli katować

się przedłużającymi się obradami? Bali się
ośmieszyć? Wyjść na osoby, które wygodę
przedkładają nad dobro gminy? W takich
nietypowych sytuacjach przewodniczący
powinien wykazać inicjatywę - do jego
obowiązków należy przygotowanie i prowadzenie sesji. Można też przygotować
krótszy porządek obrad, albo przerwać
je i wznowić chociażby następnego dnia.
Może należałoby także rozważyć wprowadzenie czasowych limitów – są gminy,
które je wprowadziły. Dosyć często mowy
niektórych radnych dalece odbiegają od
meritum omawianych uchwał. Mam nadzieję, że mosińscy radni nie będą już
zmuszeni do tak tytanicznej pracy i nie
zabraknie im odwagi, by złożyć wniosek
o przerwanie obrad. Racjonalizm nie jest
bowiem nigdy śmieszny, a sala sesyjna nie
jest moim zdaniem najlepszym miejscem
na tak długie Polaków rozmowy.
W posiedzeniach Rady może uczestniczyć
każdy mieszkaniec. Zapowiedzi i terminy
sesji znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego www.mosina.pl
Mieszkaniec gminy

rozumieć istoty uchwalania wydatków
nie wygasających. Twierdzą wręcz, że są
to niewykonane inwestycje, co ma świadczyć o tym, że burmistrz sobie z nimi nie
radzi. Nic bardziej błędnego. Czy każdy,
kto budował dom, przeprowadzał długo
trwające remonty starał się koniecznie
ukończyć je, byle jak, byle tylko zdążyć
przed końcem roku? Data 31 grudnia w
realizacji inwestycji nie może być miernikiem ich wykonania. Co roku zdarzają
się takie przypadki, np. wykonawca sali
gimnastycznej w Daszewicach wszedł na
budowę w październiku, więc już wtedy
było wiadomo, że nie zakończy prac do
końca roku. Nawierzchnia bitumiczna na
ul. Piotrowskiej w Daszewicach, układana
była wiosną, ponieważ zima uniemożliwiła wcześniejsze wykonanie tych prac. W
tym roku także kończone są prace rozpoczęte w roku ubiegłym. Do takich właśnie inwestycji, które nie wygasły (może
gdyby ustawodawca określił je mianem
inwestycji w trakcie realizacji nie byłoby
takich problemów) zaliczyć można budowę zbiornika odprowadzającego wody
opadowe na Czarnokurzu, kończenie ul.
Rzeczypospolitej Mosińskiej, czyli tzw.
schetynówki. (red.)
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List do burmistrza Mosiny
Na wstępie mojego listu serdecznie pozdrawiam Panią, dziękując
również pracownikom Urzędu, których zaangażowanie jak i uprzejmość niejednokrotnie pomogła mi w załatwieniu ważnych dla mnie
spraw urzędowych. Postanowiłem napisać do Pani kilka słów w
związku z moim ostatnim pobytem w Mosinie. Obecnie mieszkam
z dala od rodzinnych stron, lecz ciągle tutaj wracam. Zwiedzam stare kąty, odwiedzam znajomych. Rozmawiamy, również o tym, co się
dzieje w Mosinie, w jakim kierunku. Słyszę od nich przede wszystkim, że jest bardzo dużo do zrobienia, szybko wymieniają katalog
potrzeb. Myślę, że tak powinno być, gdyż siłą sprawczą jest potrzeba,
jednak żal, że z trudem dostrzegają to co już się zmieniło, a co gorsza nie cieszy ich to. Dlatego też postanowiłem podzielić się moją
refleksją, gdyż mnie zaskoczył rozmach, z jakim rozwija się miasto
i wsie. Niektóre rejony są nie do poznania, nowe osiedla, domy
pięknie położone, utwardzone drogi. – nawet na ulubione lody do
„Kostusiaka” można dojechać luksusowo. Widać, że Mosina ruszyła

Koncert dla Mikołaja
7 maja o godz. 19.00 w Mosińskim Ośrodki Kultury odbędzie
się koncert charytatywny dla Mikołaja Stelmacha. W trakcie konertu wystąpią m.in.: Carlos Ramirez - gitara klasyczna, Zespół
Wokalny “My” - Danuta Nowak Połczyńska, Paweł Stachowiak
- jazz, Duet Magnus - jazz soul. Jest to koncert, który miał odbyć
się 10.04.br. i został odwołany z powodu Żałoby Narodowej.

z kopyta. Oczywiście niektóre posunięcia wzbudziły mój żal, brakuje
zadumanych wierzb w ul. Dworcowej, ale myślę, że w zaistniałych
zmianach czuć powiew czegoś nowego, jakąś świeżość, wybieganie w przyszłość. Lubię to miejsce i z dużą przyjemnością je odwiedzam, z zaskoczeniem i uznaniem w każdym zakątku dostrzegam
coś nowego, tu nowa asfaltowa droga, bezpieczne chodniki i ścieżki
rowerowe szczególnie te położone wzdłuż ruchliwych dróg we wsi,
oświetlone wieczorem ulice, uporządkowane osiedla, nowoczesny
budynek szkoły. Bardzo podobają mi się te zmiany i chciałbym tutaj
podkreślić, że są one przynajmniej dla odwiedzających to miejsce
bardzo dostrzegalne. Muszę też przyznać, że takie spojrzenie pomogło mnie samemu docenić zmiany w miejscu, w którym obecnie
mieszkam, bez forowania własnych potrzeb. Miło wracać do miejsca,
które stają się coraz ładniejsze. Składam wszystkim zaangażowanym
w ten proces moje uznanie i podziękowanie.
Z poważaniem F. Skrzypczak

Absolutorium dla burmistrzów
Na kwietniowej sesji absolutoryjnej Rada Miejska w Mosinie udzieliła burmistrz Zofii Springer absolutorium – 13 głosów było za, 5
wstrzymało się i 2 przeciw.
Podobnie zakończono ostatnią sesję w Puszczykowie, Radni Rady
Miejskiej udzielili absolutorium burmistrz Małgorzacie Ornoch
– Tabędzkiej stosunkami głosów: 8 za i 6 przeciw. Szczegóły w następnym numerze.
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Tak właśnie gramy
Czwarta edycja Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą dobiegła końca. Po
czterech dniach koncertów, warsztatów
muzycznych oraz improwizacji w Klubie
Festiwalowym trudno bez emocji oddać
klimat i istotę tej, rozwijającej się z roku na
rok, imprezy. Najlepiej będzie chyba podążyć tropem programu owego muzycznego
święta, by nie zagubić się w gęstej dżungli
przeżyć, obrazów, dźwięków oraz wspomnień. Zadanie to postaram się jak najlepiej
wykonać, mimo iż na myśl o tej muzycznej
przygodzie nadal szumi mi w głowie.
By jednak nadmiernie nie przedłużać,
przejdźmy od razu do rzeczy. Pierwszego
dnia święta gitary, tj. w czwartek 22 kwietnia, w atmosferę festiwalu wprowadził nas
mosiński muzyk z Kolumbii, Carlos Ramirez, grający na gitarze klasycznej, między innymi utwory Fryderyka Chopina.
Oprócz niego w tym krótkim, ale nastrojowym i inspirującym spektaklu na scenie
Mosińskiego Ośrodka Kultury zaprezentowała się także czarująca wokalistka Weronika Szypura oraz młodzi uczniowie
wyżej wymienionego gitarzysty. Możliwość wystąpienia u boku obytego w arkanach gry artysty było niewątpliwie kolejnym krokiem do propagowania gitary
nie tylko wśród najmłodszych, ale także,
nawiązując do pierwotnej nazwy imprezy, znoszeniem barier. W końcu właśnie w
tym należy upatrywać możliwość rozwoju Dni z Gitarą i muzyki w ogóle.
Drugi dzień muzycznych doznań był
wyraźną zmianą artystycznej atmosfery. Rozpoczął się on od niemiłej niespodzianki – planowany występ z powodów
zdrowotnych odwołał gitarzysta Paweł
Sokołowski. W pierwszym tego wieczoru występie popis swoich umiejętności
dał kolejny gitarzysta klasyczny - Robert
Horna. Widz mógł czuć się zaczarowany
zręcznością palców uznanego gitarzysty
oraz muzycznym wyczuciem, które łatwo można było odczytać z jego twarzy
podczas występu. Nastrojowy repertuar
zaprezentowany przez artystę stanowiły
głównie utwory argentyńskiego kompozytora Astora Piazzolli. Następnie, po
występie Roberta Horny na scenie pojawił się mosiński gitarzysta Remigiusz
Szuman, inicjator i dyrektor artystyczny
dwóch pierwszych odsłon Dni z Gitarą.

Wraz z zespołem zaprezentował utwory ze swojej płyty „Opowieści frontowe”.
Występ ten był połączeniem łagodnego,
momentami lekko folkowego grania, z
wyraźnie szybszymi kawałkami zawierającymi w sobie rockowy pazur. Przez krótki czas na scenie wokalnie pana Remigiusza wspomagała rodzina, a na gitarze sam
Marek Raduli. Potencjał występującego
akustycznie zespołu, brzmieniowo wzbogaconego mandoliną i banjo, był doskonałym rozwinięciem rozkręcającego się z
minuty na minutę festiwalu.
Muzyka po prostu mówiła sama za siebie
W sobotę mogliśmy podziwiać bardzo
bluesowy, zagrany na luzie i z wielką pasją
występ Marka Radulego oraz gitarzysty Jacka Królika. Oprócz grającego również w
piątkowym koncercie mosińskiego basisty
Pawła Stachowiaka, na scenie pokazywali się również uczestnicy gitarowych warsztatów. Każdy z tych młodych muzyków
dołożył swoje trzy grosze do popisów solowych w trakcie wykonywania ciągnącego się w nieskończoność gitarowego bluesa. Jednak brak bisów i zbyt krótki czas
występu mógł pozostawić pewien niedosyt. Trudno było chyba domyślić się, iż po
kilkudziesięciu minutach rzeczywistość
nabierze zupełnie innych barw. Wszystko
za sprawą basisty Piotra Żaczka i jego
zespołu Mutru. Pełny zmian akcji i tempa występ, nasycony elektroniką, jazzem,
brzmieniem saksofonu oraz skrzypiec elektrycznych, z górującym nad całością potężnym brzmieniem basu, wprowadził na sali
niemal hipnotyczny trans. Wielowymiarową, pełną improwizacji i popisów instrumentalistów, ale także zawierającą w sobie
nutkę nastrojowej refleksji muzykę, lider
grupy podsumował słowami „tak właśnie
gramy”. To banalnie brzmiące stwierdzenie
chyba najlepiej opisywało tamte niesamowite przeżycia – muzyka po prostu mówiła
sama za siebie.
Ostatni dzień minął pod znakiem oczekiwania na weterana rodzimej sceny rockowej, czyli zespół TSA. Mimo, iż koncert miał
półgodzinny poślizg, to nie zniechęciło
to licznie zgromadzonej publiczności. Na
rozgrzewkę zagrał zwycięzca Przeglądu
Kapel Gitarowych, zespół K=I=W=I, nie
kryjący swojego zadowolenia z gry przed
zespołem-legendą. Było głośno, szybko i
dynamicznie, co pokazało duży potencjał
drzemiący w tej muzycznej grupie. Zadowolony zespół wyrażał nadzieję, że jeszcze

kiedyś zagości na mosińskiej estradzie. Po
zakończeniu występu nastąpiło odliczanie do ostatniego, ale jakże wyjątkowego
i ważnego dla zgromadzonych koncertu.
Już na wstępie zespół TSA zebrał ogromne owacje, które towarzyszyły mu praktycznie przez cały czas jego obecności na
scenie. Akustyczne wykonanie wielu znanych utworów (między innymi „Alien”, „51”,
„Chodzą ludzie”, „Maratończyk”) praktycznie nie odebrało im nic z ich pierwotnego,
napędzanego brzmieniem elektrycznych
gitar, dynamizmu. Muzycy byli całkowicie
zrelaksowani, a granie sprawiało im czystą
przyjemność. Wokalista Marek Piekarczyk
miał fantastyczny kontakt z publicznością,
co chwilę wchodził w dialogi z nią i wprowadzał dużo akcentów humorystycznych,
zwłaszcza swoimi gestami i poruszaniem
się na scenie. Robił sobie żarty nawet z
własnego repertuaru – wykonanie utworu
„Wpadka”, z licznymi zmianami intonacji
głosu, rozbawiło publiczność do łez. Nie
można się dziwić tak żywiołowym reakcjom
publiczności, skoro zespół, oprócz wielkiej
renomy, wykazał się także spontanicznym
kontaktem ze słuchaczami. Trudno zapomnieć takie koncerty, które autentycznie
wprawiają zgromadzonych na sali w entuzjazm, gwarantując po prostu znakomitą zabawę. Tak oto zakończyły się czwarte
Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą.
Trudno to wszystko jednoznacznie podsumować, skoro emocje jeszcze do końca nie
opadły. Najbardziej racjonalne będzie chyba wyrażenie podziwu dla organizatorów
i sponsorów, dzięki którym takie imprezy
mogą być u nas realizowane. Wypada życzyć sobie, by w przyszłości nie zabrakło
pomysłów oraz chętnych, którzy będą
chcieli karmić słuchaczy swoimi muzycznymi wizjami. Biorąc pod uwagę fakt, że z
roku na rok Dni z Gitarą wydają się być na
coraz wyższym poziomie, możemy być o
przyszłość festiwalu całkowicie spokojni.
Wojtek Czeski
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Tak po raz pierwszy przemówił katyński las
Jest jednym z dwóch pierwszych, którzy dotknęli ziemi katyńskich grobów. Major Teofil Ryszard Rubasiński z Poznania ma 88 lat.
Dystyngowany, starszy pan wita mnie z uśmiechem w progu mieszkania na poznańskim Łazarzu. Wyjdzie potem na balkon i pomacha mi serdecznie ręką na pożegnanie…
Rozmawiamy 28 kwietnia, 18 dni po tragedii prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.
Urodził się w Rokietnicy. Szkołę powszechną ukończył u sióstr Rodziny Maryi
w Szamotułach.
- Potem uczęszczałem do Państwowej
Szkoły Przemysłowej w Poznaniu. Po jej
skończeniu dostałem pracę w Rzeszowie i tam zastała mnie wojna, opowiada.
– Szybko podjęto decyzję o ewakuacji,
znalazłem się wśród młodych ludzi, którzy mieli wyjechać za granicę. Zapakowano nas na dwie ciężarówki i ruszyliśmy w
kierunku Rumunii.
Pod Lwowem zbombardowały ich niemieckie samoloty. Zostali na Kresach, Polacy
uciekali już przed Niemcami na Wschód.
W 1939 r. przemierzył całe Kresy, począwszy od Lwowa po Brześć.
- Do samego Lwowa nie wszedłem. Podróżowaliśmy koleją, cięliśmy w lesie drzewo,
podkładaliśmy do parowozów i tak poruszaliśmy się z miejsca na miejsce. Był bałagan, lokomotywy stały puste, a wśród nas
byli kolejarze.
W Brześciu zamieszkał na kwaterze u pani
Nowakowskiej, przy ul. 11 Listopada 18.
Jedna z jej trzech córek – żona urzędnika
pocztowego mieszkała w Radomiu, dwie
były nauczycielkami w Brześciu. Kwaterowali tam też kolejarze polscy, którzy uciekli przed Niemcami z Gdańska.
- Po trzech dniach od mojego zamieszkania
przyszło NKWD aresztować jedną córkę.
Pamiętam przykrą rozmowę starszej pani
z Sowietami, wśród NKWD - owców był
uczeń nauczycielki, który najprawdopodobniej ją zadenuncjował. Dowiedziałem
się później, że nie przeżyła. To był początek
mojej wiedzy o tym, czym była NKWD.
Postanowił uciekać do domu. Do Rokietnicy dotarł w listopadzie 1939 roku.
- Niemcy skierowali mnie do pracy na roli
w majątku, w Sobocie. Ojciec z zawodu
kolejarz i kowal także musiał pracować
dla okupantów, którzy go bardzo potrzebowali. W roku 1940 na 41 nadeszła potężna zima, śnieg zasypał tory. Zbliżała się
wojna niemiecko – sowiecka. Stanęły pociągi załadowane niemieckim wojskiem.
Pewnej nocy przyszła po nas żandarmeria
niemiecka i wyciągnęła wszystkich mężczyzn, którzy nadawali się do odśnieżania. Zabrali mnie, brata i ojca.

Po skończeniu odśnieżania Teofila Rubasińskiego nie puszczono już, dostał legitymację pomocnika robotnika kolejowego
– pracował, tłukąc kamienie pod pokłady
kolejowe.
Niemiecki pociąg budowlany
Latem 1941 r. po wybuchu wojny niemiecko – sowieckiej otrzymał przydział
do tzw. Bauzugu 2005 Munchen, który
przyjechał do Kobylnicy.
- Bauzug był to mały pociąg, wykonujący
roboty kolejowe. Zarządzało nim dziesięciu
Niemców, dwie kobiety pracowały w kuchni.
Spaliśmy po dwóch w kajutach, w wagonie
przerobionym z pulmana. Nas robotników
zebrano z trasy Gniezno – Poznań, Krzyż
– Poznań. O ucieczce nie było mowy.
Po badaniu lekarskim, które poległo na
sprawdzeniu, czy mają ręce, nogi, i siłę ruszyli na wschód.
- Zabrali nam nazwiska i dali numery, ja
dostałem nr 41. Było nas 42 mężczyzn w
wieku 18-60 lat. Oprócz naszego wagonu
mieszkalnego jechały wagony sypialne dla
Niemców i mieszkanie kierownika pociągu
oraz wagony towarowe z narzędziami. W
jednym z nich mieściła się kuźnia polowa.
Pojechali za frontem. Przez Inowrocław,
Grodno, Wilno dotarli do Małodeczna,
tam pracowali dwa tygodnie przy torowisku na stacji kolejowej.
- Remontowaliśmy po drodze różne rzeczy,
głównie zwrotnice kolejowe. W drugi dzień
Trzech Króli Bauzug wyjechał z Małodeczna w kierunku Mińska, Orszy i Smoleńska.
Mroźnego ranka dotarliśmy do Starych Batogów. Krzyżowały się tam trasy z Witebska
na południe i z zachodu na Moskwę.

Odległość tego miejsca od miejsca katastrofy prezydenckiego samolotu pod
Smoleńskiem pan Rubasiński ocenia na
ok.18 – 20 km.
- Pracowałem jako kowal, ostrzyłem narzędzia, pomagał mi Niemiec – Peter. Tutaj, w pobliżu katyńskiego lasu miejscowi
ludzie do nas nie podchodzili. Kiedy stawaliśmy w innych miejscach, mieszkańcy,
którzy potrzebowali żywności, papierosów (mieliśmy przydział jak dla żołnierzy
frontowych), przychodzili do nas i nie
odchodzili z pustymi rękami. Istniała również wymiana towar za towar: lekarstwa,
cukier, papierosy za artykuły runa leśnego
– maliny, poziomki, jagody. Niemcy nie
przeszkadzali nam. Natomiast tutaj, pod
katyńskim lasem było inaczej, miejscowi
omijali nas z daleka, uciekali wręcz.

Postój w pobliżu katyńskiego lasu
- Naszym zadaniem było zrobienie zwrotnicy z trasy Witebsk – Smoleńsk prowadzącej do lasu katyńskiego koło Kozich Gór. Z
miejsca, w którym zatrzymał się Bauzug, w
odległości 200 – 300 metrów widać było
las katyński. Za nim płynął Dniepr. Las był
ogrodzony płotem. W lesie tym znajdowała się willa, przedtem kurort NKWD. Teraz
miała tam siedzibę niemiecka kompania
łączności. Robiliśmy zwrotnicę, bo podobno miała tam powstać kwatera Hitlera.

Mam coś ważnego do powiedzenia
Zaczęła się wiosna i wyniosłem narzędzia
na dwór przed wagon, żeby nie pracować
w dymie. Któregoś dnia, kiedy byłem przy
wagonie podeszła do mnie kobieta ok. 60
letnia, Polka, dzisiaj już wiem, że nazywała się Siemianienko (po latach dotarli do
niej różni redaktorzy).
- Dzień dobry, powiedziała. – Mam panu
coś ważnego do powiedzenia. Tu w tym
lesie leżą pomordowani przez NKWD w
1940 roku polscy oficerowie, jest ich tam
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zamordowanych 3500 osób.
Uśmiechnąłem się trochę ironicznie i odpowiedziałem, że 3500 egzekucji nie jest
łatwo wykonać, nie uwierzyłem. Ona jakby się obraziła i odeszła. Widział to Niemiec, z którym pracowałem i poprosił o
przetłumaczenie. Kiedy wyjaśniłem mu, z
czym przyszła, stwierdził, że to nie może
być prawda, że nasi oficerowie przebywają w niemieckich oflagach i, jak Niemcy
wygrają wojnę, wrócą do domów.
Kobieta przyszła jednak na drugi dzień,
było słonecznie i ciepło. Przyniosła w fartuchu czapkę polskiego oficera, podporucznika piechoty z granatowym otokiem
i powiedziała:
- Przyniosłam panu czapkę, którą dostałam od miejscowych. Polski jeniec ją
wyrzucił, kiedy wyprowadzony został z
wagonu do „kibitki” (karetka więzienna,
zwana też „wroną”) i krzyknął: jeszcze Polska nie zginęła.
- Wewnątrz wypisane było nazwisko Kaczmarek, wojskowy przydział i miejscowość
Włodzimierz na Wołyniu. NKWD – dowcy
szukali tej czapki, ale ludzie ją zabrali i oddali Polce, żonie listonosza.
Dostała się ta czapka do szefa Bauzugu,
inżyniera Josefa Zaunera. Kierownik pociągu pojechał z nią do wojskowego sztabu kolejowego w Gniezdowie i dowiedział się, że rzeczywiście Sowieci w lesie
katyńskim, 1940 roku rozstrzeliwali oficerów polskich. Potwierdzili to Niemcom
miejscowi ludzie. Ale nie było jeszcze na
to dowodów.
Chłop z brodą prowadzi do grobu
- Niedziele były na ogół wolne od pracy. W
którąś z nich poszliśmy z kolegą Jankiem
Wachowiakiem (nie żyje) do lasu z łopatą i kilofem. Weszliśmy od strony Sofijki,
strach nas ogarnął, ciarki latały po plecach.
Zobaczyliśmy kopce, las nie był stary, pnie
drzew miały 15, 20 cm średnicy. Zaczęliśmy
kopać. Ciała leżały bardzo płytko, ale to nie
byli Polacy. Mieli obce mundury.
Zdenerwowani, wystraszeni, w przejmującej ciszy wyszli z lasu.
- Z uczuciami, których nie potrafię nawet
nazwać. Z naprzeciwka szedł chłop z brodą, dzisiaj wiem, że nazywał się Kisielew.
Zginął później, kiedy przyszli Sowieci. Poczęstowałem go papierosem, zapalił chętnie. Zapytaliśmy, go czy nie wie, gdzie w
tym lesie są zakopani oficerowie polscy.
Powiedział krótko: zaprowadzę was.
Wcześniej był prawdopodobnie pracownikiem tego kurortu i kołchozu znajdującego się niedaleko, znał ten las. Zaprowadził nas kilkaset metrów dalej i pokazał,
gdzie mamy szukać. Zaczęliśmy kopać w
zmarzniętej trochę jeszcze ziemi. I odkryliśmy zwłoki kapitana i majora, w elegan-

ckich mundurach z czyściutkimi szlifami,
bez zakrwawienia. Jeden nie miał połowy
czaszki, drugi miał twarz. Kolor tej twarzy… taki… ceglasto – pomarańczowy…
zapamiętałem na całe życie.
Leżeli głowami w dół, jeden miał splątane
ręce…Straszny widok…
Zmówiliśmy „wieczne odpoczywanie”. Był
to grób 20 metrów długi i 4 metry szeroki.
Zrezygnowaliśmy z dalszego kopania.
Kisielew potwierdził, że zabito ok. 3500
osób. Zapytaliśmy, skąd wie o takiej liczbie zamordowanych? Odpowiedział, że
okoliczni ludzie codziennie liczyli strzały.
Nie pomylili się dużo, dziś wiemy, że było
tych ciał 3700. Mieszkańcy widzieli jak Sowieci w Gniezdowie przeprowadzali polskich jeńców z wagonów do więziennych
samochodów i wozili do lasu, gdzie znajdowały się wcześniej wykopane groby.
Tam ich zabijali. Strzałem w głowę. Kibitka
podjeżdżała platformą do wielkiego dołu.
Więzień wysiadał. Strzelano mu w tył głowy.
Wpadał prosto do przygotowanego grobu.
Te doły były wykopane prawdopodobnie
przez innych jeńców przywożonych tu ze
Smoleńska.
Podobno niektórzy mieszkańcy musieli
pomagać przygotowywać tę zbrodnię,
pracowali wtedy w ośrodku wypoczynkowym NKWD. Kisielew powiedział nam,
że przywożono tu także zwłoki jeńców
zabijanych gdzie indziej. Na otwartych
platformach ciężarówek, bez plandek.
Mordu dokonywano w siedzibie NKWD
w Smoleńsku a ciała ładowano taśmociągiem na samochody. Potem groby zostały zasypane, posadzono na nich świerki,
żeby zamaskować ślady zbrodni. Kisielew
też musiał sadzić te drzewa…
Zrobiliśmy dwu metrowy, brzozowy Krzyż
i wkopaliśmy w ziemię przy mogile.

Tak przemówiły pierwsze groby katyńskie.
***
- W Bauzugu było o tyle nieprzyjemnie, że
zatrudnieni tam Polacy (połowa) akceptowali komunizm, bo przed wojną nie mieli
pracy i chwalili Związek Sowiecki. Twierdzili, że Sowieci nie zajmują się mordowaniem tylko dbaniem o to, żeby ludzie mieli pracę. Dlatego nie uwierzyli, że to może
być prawdą. Ale potem poszli zobaczyć
i…uwierzyli, i postawili drugi Krzyż.
Inżynier Zauner napisał po latach do mnie
w liście, że dowiedział się o tym wtedy, w
sztabie w Gniezdowie i pozwolił robotnikom iść sprawdzić – tak się w liście wyraził.
I dostał od nich wówczas części mundurów wojskowych. Prawdopodobnie chodziło mu też o czapkę, którą przyniosła
mi pani Siemianienko. A prawda jest taka,
że wcale nie korzystaliśmy z Jankiem Wachowiakiem z pozwolenia Zaunera, tylko
poszliśmy do katyńskiego lasu w niedzielę, bez pytania o zgodę. Nic z grobów nie
zabraliśmy. Nie byłem z tymi robotnikami
polskimi, którzy tam poszli po nas, większą grupą i postawili drugi Krzyż.
Bauzug po wykonaniu swojego zadania
ruszył pod Wiaźmę. Zrobiliśmy naradę z kilkoma Polakami i uznaliśmy, że musimy tą
wiadomość zawieźć do Polski. Koledzy zawiedli i uciekłem sam. Dotarłem do Brześcia, do Pani Nowakowskiej i dowiedziałem
się, że obie córki nauczycielki nie żyją.
Brat pani Nowakowskiej załatwił mi pracę
na kolei. Któregoś dnia, po przeszło tygodniu zawołał mnie Niemiec i powiedział,
że wzywa mnie żandarmeria niemiecka.
Domyśliłem się, że chcą mnie aresztować.
Poszliśmy wzdłuż torów (trzy kilometry),
zostałem trochę w tyle, kiedy nadjechał
pusty pociąg towarowy z frontu w stronę
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Puław. Wskoczyłem, Niemiec to widział, ale
machnął ręką i udał, że nie widzi.
Zakazana prawda
Przez resztę wojny major Rubasiński ukrywał się, ponieważ Niemcy uznali go za dezertera. Trzy razy zmieniał nazwisko. Działał
w AK pod pseudonimem Grab i Dąb. Kiedy
w 1942 roku, przebywając w Warszawie
powiedział o swoim odkryciu kolegom został uznany za bohatera, otoczony szacunkiem i opieką. W PRL- u nie mógł jednak o
tym mówić przez długie lata. Po roku 1989
napisał do prezydenta RFN w sprawie poświadczenia odkrycia grobów katyńskich.
Poświadczenie to otrzymał. Odnalazł też
kierownika Bauzugu, Josefa Zaunera.
- Do czasu mojej w Bauzugu bytności życie straciło kilka osób, po ucieczce straty
były większe. Niewielka grupa kolegów
wojnę przeżyła. Po zakończeniu działań
wojennych z kilku okaleczonymi kolegami
miałem okazję się spotkać. Z niemieckiego personelu wojnę przeżyło trzy osoby.
Kilku wdowom po poległych kolegach
poświadczyłem dokumenty uprawniają-

ce do uzyskania odszkodowań. Po mojej
ucieczce Bauzug wraz załogą dostał się
w okrążenie pod Kurskiem i w dniach 15
sierpnia o godz. 9 rano na stacji kolejowej
Chutor Michajłowski zbombardowany. Z
relacji pana Zaunera wynika, że parę wagonów wraz z rannymi uratowało się. Stało się to za przyczyną jednego z naszych
kolegów, który był maszynistą kolejowym.
Skorzystał z porzuconego, czynnego parowozu i wydostał się z powodzeniem poza
strefę zagrożenia. Bauzug wraz z resztą
niemieckiego personelu i rannymi polskimi robotnikami został wycofany. Rannych
umieszczono w szpitalach wojskowych,
m.in. w Warszawie, Królewcu, Chojnicach
pod Szczecinem. Zbombardowany przez
aliantów dotarł do miejscowości Parchim
w Maklemburgii i tam do roku 1990, na
torach bocznych tej stacji kolejowej jeszcze się znajdował.
Panią Siemianienko i innych świadków
odnaleźli zachodni reporterzy i nakręcili z
nimi film. Zauner przysłał mi też zdjęcia,
które Niemcy robili całej załodze Bauzugu
(nam nie wolno było mieć aparatów fotograficznych).
Wspólnie
dostarczyliśmy
dowody do prokuratury
Rzeczypospolitej Polskiej o
odkryciu i odkopaniu przez
załogę Bauzugu 2005 Munchen, w marcu 1942 roku
pomordowanych w Katyniu
oficerów Polskich, i postawieniu pierwszych na mogiłach Krzyży.
29 października 1992 r., zastępca prokuratora generalnego Stefan Śnieżko do

Teofila Rubasińskiego:
Dziękujemy za przekazane na moje ręce materiały stanowiące udokumentowanie odnalezienia przez Pana i jego kolegów Polaków z
niemieckiego pociągu budowlanego 2005
Munchen pierwszych śladów zbrodni katyńskiej w 1942 roku. Materiały te wraz z pana
zeznaniami złożonymi do protokołu przesłuchania świadka stanowią istotny dowód w
toczącym się śledztwie w sprawie ustalenia
losów polskich oficerów i policjantów, którzy do wiosny 1940 przebywali w obozach
jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i
Ostaszkowie.
Niewątpliwie w przyszłości historycy będą
korzystali z tych akt i jestem pewien, że wyjaśnią wiele przemilczeń związanych z tą
straszliwą zbrodnią, m.in., dlaczego Niemcy
ujawnili odkrycie masowych grobów w Katyniu dopiero w kwietniu 1943 roku.
Elżbieta Bylczyńska

W związku z pytaniami mieszkańców Puszczykowa dotyczącymi możliwości
ograniczenia sygnałów dźwiękowych podczas transportu pacjentów do szpitala
informujemy, że Szpital w Puszczykowie nie prowadzi działalności związanej
z usługami typowymi dla pogotowia ratunkowego. Korzystamy jedynie
z samochodów przystosowanych do transportu sanitarnego, a ta usługa medyczna nie wiąże się
z używaniem sygnalizacji dźwiękowej.
Ze swojej strony Szpital przekaże prośbę mieszkańców Puszczykowa o rozważenie zmniejszenia
częstotliwości używania sygnałów dźwiękowych przez karetki pogotowia do podmiotów
świadczących usługi w zakresie ratownictwa medycznego.
Jolanta Sielska
Rzecznik Prasowy
NZOZ Szpital w Puszczykowie
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Kronika
policyjna
Mosina
1 kwietnia w Dymaczewie Nowym zdewastowano domek letniskowy, straty
oszacowano na ok. 3 tys. zł;
3 kwietnia skradziono agregat tynkarski
w miejscowości, Drużyna straty wyniosły
12 tys. zł; - Z posesji na ulicy Tylnej skradziono opony na kwotę 1200 zł;
W nocy z14 na 15 kwietnia skradziono samochód osobowy SEAT LEON straty wycenione zostały na 40 tys. zł.
W kwietniu zatrzymano dwóch pijanych
rowerzystów oraz sześciu kierowców samochodów osobowych.
Policja zachęca mieszkańców do głosowania na najlepszy komisariat Policji w
powiecie. Konkurs potrwa do końca roku.
Szczegóły na stronie internetowej.
http://www.poznan.policja.gov.pl/ (red.)
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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.
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Mały ratownik
Kiedy na świat przychodzi mała istota
ludzka, rodzice zdają sobie sprawę, jak
trudne czeka ich zadanie. To właśnie rodzice uczą dziecko, jak żyć. To oni tworzą
fundamenty charakteru małego człowieka… Wszyscy dorośli pragną, by ich pociechy wyrosły na uczciwych, mądrych,
zaradnych ludzi. Oprócz twardej prawdy
dzisiejszych czasów „walcz o swoje”, przekazują też inną odwieczną prawdę - „pomagaj innym”.
W przekazywaniu tej życiowej lekcji pomagają rodzicom ratownicy drogowi zrzeszeni w Sekcji Ratowników Drogowych,
powstałej w grudniu 2009 roku przy Automobilklubie Wielkopolski Delegatura
Mosina. W ramach akcji MAŁY RATOWNIK,
dofinansowanej przez Urząd Miejski w
Mosinie, nasi ratownicy spotykają się z
przedszkolakami na pogadankach o bezpiecznym zachowaniu na drodze, wezwaniu pomocy i udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Scenariusz tych zajęć
został skonsultowany zarówno z instruktorami ratownictwa drogowego, Komisją
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego AW,
jak i nauczycielami z długoletnim stażem
pracy w przedszkolu. Głównym celem

tych spotkań jest nauka wezwania pomocy – telefon alarmowy 112.
Dzieci zdobywają wiedzę poprzez zabawę, aktywnie współtworzą zajęcia np.
uzupełniając na podstawie obrazków historyjkę o misiu Krzysiu - małym ratowniku. Przedszkolaki pragnące, jak misio zostać MAŁYMI RATOWNIKAMI, muszą zdać
„egzamin”, czyli muszą wykonać zadania:
- ułożyć historyjkę obrazkową o wypadku
i akcji ratunkowej
- wezwać pomoc pod numerem 112
- opatrzyć ranę
W kwietniu odwiedziliśmy wychowanków Przedszkola nr 4, Niepublicznego
Przedszkola Caritas oraz Przedszkola
Integracyjnego nr 3 (Przedszkole nr 2
odwiedzimy w maju) i w każdym z nich
dzieci z uwagą, zaangażowaniem i entuzjazmem brały udział w naszych zajęciach. Wszystkie przedszkolaki zdały „egzamin” celująco i jako nagrodę otrzymały
odznakę MAŁEGO RATOWNIKA oraz naklejki – przypominajki ze wszystkimi numerami telefonów alarmowych. Przekazaliśmy także dla przedszkoli kamizelki
odblaskowe, by przedszkolaki były widoczne i bezpieczne na spacerach.

Radosne szkoły
Placówki oświatowe działające na terenie gminy Mosina otrzymały 472.642 zł dofinansowania w ramach II edycji rządowego programu „Radosna szkoła”. Drugie tyle
dołożyła gmina. W całej Polsce w ramach tej akcji na „Radosne szkoły” przeznaczono
223 miliony zł.
W tym roku w ramach programu pieniądze otrzymały następujące placówki:
- SP Krosinko - 62.850 zł od rządu i 63.995 zł od gminy;
- SP nr 1 w Mosinie – po 115.450 zł od rządu i gminy;
- SP Rogalinek po 115.046 zł od rządu i gminy;
SP Krosno – po 115.450 zł od rządu i gminy;
SP Daszewice - po 63.850 zł od rządu i gminy. (red.)

W trakcie zajęć, oprócz nauki wezwania
pomocy i opatrywania ran, dzieci obserwowały akcję resuscytacji krążeniowooddechowej, wykonanej na fantomie.
Mamy nadzieję, że dzięki naszym spotkaniom dzieci dowiedzą się, na czym
polega resuscytacja i jak ważne jest jej
wykonanie, co być może sprawi, że w
realnej sytuacji nie stanie się to dla nich
traumatycznym przeżyciem.
Nam, ratownikom drogowym z Sekcji RD
spotkania z dziećmi przynoszą dużo radości i satysfakcji, ponieważ trud przygotowań jest każdorazowo nagrodzony nie
tylko zadowoleniem i współpracą maluchów, ale przede wszystkim wiedzą. Wiedzą, która dzięki ciekawej formie nauki
poprzez zabawę ma duże szanse na trwałe pozostać w pamięci dzieci, a właściwie
pielęgnowana i rozwijana, zaowocuje z
pewnością prawidłową reakcją i właściwie przeprowadzoną akcją ratunkową.
Karolina Czajka
Sekcja Ratowników Drogowych AW Delegatura Mosina - autorka scenariusza zajęć
www.aw.mosina.org
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Poznajemy Rogaliński Park Krajobrazowy
Wraz z nadejściem
wiosny
uczniowie
Szkoły Podstawowej w
Rogalinku coraz częściej opuszczają budynek szkoły i poznają
Rogaliński Park Krajobrazowy podczas zajęć terenowych. Celem wycieczek jest poznanie przyrody łęgów nadwarciańskich
– miejsca występowania największego w
Europie skupiska dębów szypułkowych i
żerującego na nich chrząszcza kozioroga
dębosza. Było to głównym założeniem
realizowanego przez naszą szkołę projektu edukacyjnego „Drzewa umierają stojąc,
czyli paradoks ochrony przyrody – chronić
dęby rogalińskie, czy kozioroga dębosza?”,
nagrodzonego przez Fundację Nasza Ziemia i Firmę Henkel Polska „zielonym grantem”, czyli dotacją w wysokości 5 tys. złotych na realizację naszych działań.
W kwietniową sobotę zorganizowaliśmy
warsztaty plastyczne, podczas których próbowaliśmy uwiecznić ginące dęby rogalińskie na obrazach. Spacerując po łęgach rogalińskich, wykonaliśmy szkice, a następnie
w Ośrodku Pracy Twórczej prowadzonym
przez panią Lucynę Smok chwyciliśmy za
pędzle i stanęliśmy przy sztalugach. Efekty
naszej pracy artystycznej zostaną wystawione podczas festynu szkolnego.
Uczniowie klasy V uczestniczyli także w
wycieczce przyrodniczej do pobliskiej wsi

Czmoniec, gdzie pan sołtys oprowadził nas
po ścieżce dydaktycznej „bobrowy szlak”.
Naszym celem było poznanie przyrody
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, w
szczególności łęgów nadwarciańskich z
licznymi starorzeczami, które obserwowaliśmy z 15 metrowej wieży widokowej.
Udało nam się także zobaczyć ślady działalności bobrów, a nasz przewodnik opowiedział o życiu tych zwierząt.
W piątek 23 kwietnia obchodziliśmy w Naszej Szkole Dzień Ziemi. Wszyscy uczniowie

klas IV, V i VI uczestniczyli w rajdzie do Rogalina, gdzie zwiedziliśmy podziemia kaplicy oraz przypałacowy park z pomnikowymi
dębami Lech, Czech i Rus, a także zapoznaliśmy się z historią rodziny Raczyńskich. Do
Rogalinka wróciliśmy spacerem po łęgach
rogalińskich, podczas którego rozwiązaliśmy liczne zadania związane z przyrodą
tego miejsca, a także obserwowaliśmy ślady działalności bobrów i pnie dębów zniszczone przez kozioroga dębosza.

Projekt jest laureatem Konkursu Grantowego „Henkel – zielone granty” 2009/2010 organizowanego przez Fundację Nasza
Ziemia. Grant ufundowała spółka Henkel Polska. Więcej na temat Konkursu: www.naszaziemia.pl/konkurs_grantowy.

Justyna Podeszwa

Ogień w SOSW w Mosinie
16 kwietnia 2010 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie
odbyła się, trzecia już z kolei, lekcja otwarta przeprowadzona w ramach realizowanego w tym roku szkolnym, w oddziałach przy ul. Topolowej, projektu ,, Cztery
żywioły –poznajemy naturę otaczających
nas zjawisk”. Dwie poprzednie poświęcone były powietrzu i wodzie.
Tym razem przedmiotem rozważań stał się
ogień i jego magiczna siła. W lekcji udział
wzięli uczniowie Ośrodka oraz zaproszeni
goście- klasa III c ze Szkoły Podstawowej nr
1 w Mosinie wraz ze swoją wychowawczynią panią Jolantą Bączkowską.
Zajęcia poprowadziły nauczycielki SOSW
Agnieszka Kozak i Ewa Malinowska. Uczniowie poznali historię odkrycia ognia
przez naszych przodków, sposób, w jaki
nauczyli się go rozpalać, a także jego za-

lety. Dowiedzieli się jak obecnie człowiek
wykorzystuje ogień, aby ułatwić sobie życie. Poznali również historię wozu strażackiego, mieli okazję obejrzeć przeźrocza
obrazujące jak zmieniał się jego wygląd i
funkcjonalność na przestrzeni wieków.
Zajęcia wzbogacił swoim wystąpieniem
zaproszony gość, członek Ochotniczej
Straży Pożarnej w Mosinie pan Bartłomiej
Bazan, który w sposób ciekawy opowiedział uczestnikom lekcji o pracy strażaka i
niebezpieczeństwach wynikających z braku rozwagi podczas obcowania z ogniem.
Odpowiadał na pytania uczniów i udzielił
im kilku przestróg w związku ze zbliżającymi się powoli wakacjami. Panu strażakowi
raz jeszcze dziękujemy za bezinteresowną
pomoc, sympatię i zapewnienia o gotowości do dalszej współpracy.
W trakcie lekcji wszyscy jej uczestnicy

mieli możliwość wzięcia udziału w głosowaniu na najładniejszą pracę plastyczną.
Wystawione w sali prace to plon ogłoszonego w ramach projektu konkursu plastycznego ,,Ogień- magiczna siła”.
Lekcja na temat ognia zakończyła się
wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników zajęć z panem strażakiem, a my zapraszamy już na kolejne. Wkrótce rozmawiać
będziemy na temat naszej planety Ziemi,
jej tajemnic i niezliczonych bogactw.
E. Malinowska

lokalni przedsiębiorcy
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Teraz kolej na Kolejową
Któregoś dnia sklep komputerowy ATCOM SYSTEM Mirosława Warszty, po wielu latach
znikł z mosińskiego Rynku.
Firma obsługuje największe lokalne
przedsiębiorstwa, szkoły, instytucje i
klientów detalicznych. W gabinecie szefa nie brakuje opinii przedstawionych na
piśmie, w których czytamy: …ATCOM SYSTEM to wysoko wykwalifikowana firma
branży informatycznej, rzetelna, profesjonalna, która pomaga także nieodpłatnie
młodzieży niepełnosprawnej i fundacjom
charytatywnym…

nim interesować, kiedy był bardzo drogi i
nie było mnie na niego stać. Komputerów
nie było wtedy w szkołach, w ogóle prawie nie były dostępne. Dlatego, kończąc
szkołę podstawową, wybrałem Technikum Budowlane w Poznaniu, tylko dlatego, że były tam dwie nowo uruchomione
sale komputerowe. Budownictwo nie interesowało mnie wcale.
Marzenie jednak nie spełniło się
- Okazało się, że przez całe pięć lat trwania nauki w technikum dwa razy na jedną godzinę usiadłem do komputera. Sale
komputerowe traktowano jak muzeum,
był to bardzo drogi sprzęt (rok 1988), systemem operacyjnym był wtedy DOS 4.0,
i prawdopodobnie nie było przeszkolonego personelu do nauki informatyki,
dlatego nie używano tych komputerów w
nauce i praktycznie stały jak na wystawie.
Przez pięć lat straciły ogromnie na wartości, bo komputer szybko się „starzeje”.
Kiedyś nawet analizowałem ten problem,

Mirosław Warszta mieszka w Mosinie, jest
żonaty, ma dwie córki. Swoją działalność
handlową zaczynał razem z żoną Jolantą,
jeszcze na studiach.
W ubiegłym roku firma przeniosła się
na ulicę Kolejową 32 w Mosinie. Jest to
już własna siedziba o imponującej powierzchni - duży sklep, magazyn, ładne
biura, okazały gabinet szefa. Informatyka
jest dla właściciela czymś wyjątkowym.
- Komputer to moje hobby, opowiada. Od samego początku, kiedy zacząłem się
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porównując wiek komputera do wieku samochodu. Wyszło mi, że roczny komputer
można porównać do pięcioletniego auta.
Po pięciu latach komputer kwalifikuje się
już do grona „zabytków”.
Pierwszy komputer kupił sobie dopiero
na studiach (Wyższa Szkoła Zarządzania i
Bankowości). Wcześniej studiował rok na
AE oczywiście znowu z nadzieją na korzystanie z tego sprżetu.
- I znowu okazało się, że na pierwszym
roku do komputerów nie było dostępu.
Natomiast w prywatnej szkole Zarządzania i Bankowości sale komputerowe były
już dobrze wyposażone, wdrożono wtedy
nowy system Windows 95 i można było z
nich korzystać również poza zajęciami.
Studiował wieczorowo i pracował w znanej, rodzinnej firmie odzieżowej „Kreacja”,
Marii Kosz w Mosinie. Swoją firmę założył
w 1996 roku, a własny sklep komputerowy w 1997 roku. Od początku współpracował z wieloma firmami, m. in. z Cadena
Systems (istniała do 2001 roku).
- Mało osób, nawet z branży, wie o tym,
że była ona założycielem popularnego
serwisu aukcyjnego Allegro (na początku był to sklep internetowy SSS ...Surf
Stop and Shop, stworzony przez pracownika Cadeny Systems, który mieszkał wtedy w Mosinie).
Sporo było plajt dystrybutorów sprzętu
od tego czasu, a nie dalej jak rok temu
Pronox Technology i problemy firmy
Techmex. W branży tej operuje się drogim
sprzętem na małej marży. Bankructwa
dystrybutorów są również dla nas problemem gdyż, wtedy nie ma gdzie wysłać
reklamowanego sprzętu - pokrywamy
wówczas klientowi koszty naprawy lub
wymiany, z własnej kieszeni.

W ATCOM SYSTEM można kupić sprzęt
w bardzo dobrej cenie
- Oferta jest ogromna, nie sposób mieć
wszystkiego na półce, dlatego biorąc pod
uwagę nasze doświadczenie, wybieramy
markowy towar - taki, który ma najlepszy
stosunek ceny do jakości i cechuje się niską awaryjnością. Staramy się doradzić
klientowi i np. z oferty laptopów wybieramy najciekawsze modele w poszczególnych przedziałach cenowych. Mamy
w sprzedaży najlepiej sprzedające się
modele, więc nie musimy na siłę wciskać
ich klientom (w odróżnieniu od marketów gdzie w ofercie jest 40 -50 modeli, z
których 5 - 8 w danych przedziałach cenowych jest tak naprawdę warte uwagi).
Utrzymywanie tak dużej oferty na pewno
jest dużym kosztem dla tych firm, a konieczność sprzedaży wszystkich oferowanych towarów nie idzie w parze z dobrem
klienta i umiejętnością fachowego doradzenia przy zakupie.
Towar, którego nie mamy, a klient go
wybrał z uwagi na swoje preferencje,
sprowadzamy na zamówienie w bardzo
krótkim terminie. Dzięki temu oferowany sprzęt jest zawsze aktualny i w bardzo
dobrej cenie (klient nie ponosi kosztów
związanych z reklamą i utrzymywaniem
szerokiej oferty). Natomiast towar, który
szybko rotuje jest u nas dostępny. Klienci porównują ceny w Internecie (tu tkwi
właśnie rozwój tej branży), kupują przez
Internet i w dużych sieciach, bo niekiedy
na promocjach jest tańszy. Często jednak
okazuje się, że to swoista pułapka, nie zawsze jest to ten sam towar (niezgodność
oferty ze specyfikacją), a w przypadku internetu brak rachunku lub gwarancji. Nie
można często takiego sprzętu, jeśli są z

mim problemy, oddać do naprawy, jak to
się dzieje przy zakupie w salonie, i np. już
na drugi dzień odebrać po naprawie. Serwisem zwykle zajmuje się wtedy centrala,
gdzie sprzęt należy wysłać (z reguły trwa
to dłuższy czas).
Firma Mirosława Warszty na rynku mosińskim istnieje czternaście lat. Zatrudnia
sześć osób. Zyskuje wśród klientów tym,
że jest blisko z ofertą, lepszą niż w dużych
sieciach, rzetelnie podchodzi do klientów,
umie doradzić przy zakupie oraz w serwisie i cieszy się zaufaniem mieszkańców.
Czy odczuła skutki kryzysu?
- Obroty spadły, mniej odczuliśmy to na
serwisach, tu jesteśmy nieodzowni, sprzęt
musi działać, rozwiązujemy również problemy z oprogramowaniem. Natomiast firmy
i konsumenci mniej inwestują, są bardziej
ostrożni, analizują zakupy. Zdecydowanie
gorzej mają duże firmy, którym spadły obroty, w ich przypadku ograniczenie dużych
kosztów stałych nie jest możliwe w szybkim
czasie, nie są tak elastyczni jak mniejsze firmy. W ten sposób zbankrutowała poznańska firma „Znak”, w branży już się mówi o
problemach innej dużej firmy.
Sprzedajemy również dużo przez internet
(ok. 15 tys. komentarzy na dwóch nickach
na Allegro), natomiast w salonie sprzedaje
się więcej rzeczy drobnych (kable, akcesoria, tusze i tonery do drukarek, których nie
opłaca się klientom kupować w Internecie
ze względu na koszt przesyłki). Działając lokalnie, z serwisem na miejscu musimy działać profesjonalnie i uczciwie, i na tym od
poczatku opieramy swoją strategię. Oprócz
oferty handlowej prowadzimy szerokie i
kompleksowe usługi. Do jednych z nich
należy hosting internetowy, czyli utrzymywanie stron internetowych. Utrzymujemy
serwer z szybkim dostępnem w specjalistycznej serwerowni w Niemczech, rejestrujemy na zlecenie klientów domeny internetowe, umieszczamy strony internetowe,
zapewniamy obsługę skrzynek pocztowych
wraz ze specjalnym oprogramowaniem do
zarządzania tymi usługami. Kolejną usługą
jest stała obsługa serwisowa dla przedsiębiorstw i szkół. Klienci podpisują z nami
umowę na określony pakiet serwisowy w
ramach, którego zapewniamy rozszerzony
serwis na miejscu u klienta.
E.B.
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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

Gabinet Kosmetyczny
Anna Raczyńska
ul. Marcinkowskiego 32, Mosina

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

polecamy między innymi:

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

AGRO
MOSINA

Stanisław Gust & Syn

62-050 Mosina, ul. Leszczyńska 12

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

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

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

kultura
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Ciekawe propozycje filmowe na 2010
Dalszy ciąg zestawienia z poprzedniego numeru Gazety.

RECENZJA - film

13. Drużyna-A [premiera 6 sierpnia]
Jest to próba wskrzeszenia bohaterów jednego z najbardziej znanych seriali lat 80. Serial Drużyna A pokazywany był oryginalnie w
latach 1983-1987, ale można śmiało powiedzieć, że jego legenda cały czas żyje. Jest to pozycja kultowa zwłaszcza dla dzisiejszych
dwudziesto-trzydziestolatków, którzy wtedy z zapartym tchem śledzili poczynania czwórki przyjaciół.
Fabuła nie jest powalająca, ale ma to być film akcji z krwi i kości, w którym rządzą wybuchy, strzelaniny i pościgi. Grupa weteranów
wojny w Iraku zostaje wrobiona w zabójstwo i postanawia za wszelka cenę oczyścić się z zarzutów i odzyskać dobre imię. Proste jak
drut i o to chodzi. Obsada mało znana, ale po tym filmie jest szansa że to się zmieni.
14. Powrót kultowych animacji:
Shrek Forever [premiera 9 lipca] i Toy Story 3 [premiera 18 czerwca]
Kolejna część Shreka opowiadać będzie o tym, jak zielony ogr znalazł się na swoim bagnie i jakie miał przygody zanim go poznaliśmy. My powinniśmy mieć tylko nadzieję, że w polskiej wersji językowej ponownie otrzymamy kultowe dialogi.
Toy Story 3 będzie, natomiast opowiadać o tym jak to właściciel zabawek, Andy, przygotowuje się do wyjazdu na studia. Zabiera
ze sobą jedynie Kowboja Chudego, podczas gdy reszta jego zabawek trafia na strych.
Chudy musi uratować swoich przyjaciół przed zapomnieniem.
Takie produkcje zawsze mogą liczyć na olbrzymie zainteresowanie. Pierwsze części tych
serii to kamienie milowe w animacji komputerowej. Teraz kiedy pojawiają się kolejne
części możemy ponownie liczyć na świetna zabawę i spodziewać się ogromnej rzeszy
widzów.
15. Kontynuacje superprodukcji:
Iron Man 2 [premiera 30 kwietnia], Saga “Zmierzch”: Zaćmienie [premiera 2 lipca] i
Harry Potter i Insygnia Śmierci: część I [premiera 19 listopada]
Tony Stark ponownie grany przez Roberta Downeya Jr. powróci jako Iron Man, aby stawić czoło kolejnym przeciwnikom. Akcja filmu ma miejsce pół roku po pierwszej części,
tym razem Tony nie będzie ukrywał swojej tożsamości. Poprzednia część była wielkim
hitem 2008 roku i jak to bywa z komiksowymi ekranizacjami nie było mowy, aby poprzestać na jednej części.
Trzecia część kultowej sagi Zmierzch, opowiada o najtrudniejszym wyborze głównej bohaterki – dla Edwarda, chce zmienić się w wampirzycę, mimo tego, że on chce ją od tego
odwieść. Tymczasem z Seattle dochodzi do serii tajemniczych morderstw. Cullenowie
przekonani są, że stoją za tym nowo narodzone wampiry i nie podejrzewają, że stoi za
tym ktoś, kogo dobrze znają. Książki i ekranizacje tej serii biją rekordy popularności na
całym świecie i również ta na pewno stanie się hitem.
Kolejna już siódma część przygód Harrego Pottera to dla fanów serii pozycja obowiązkowa, ale ktoś, kto nigdy nie widział żadnej części przygód bohatera raczej się do kina
nie wybierze. W kolejnej części potęga Voldemorta rośnie w siłę. Przejął kontrolę nad
Ministerstwem Magii i Hogwartem. Harry, Ron i Hermiona decydują się na kontynuację
woli Dumbledore’a. Podejmują próbę znalezienia pozostałych horkruksów, żeby pokonać “Czarnego Pana”.
Tomasz Zgrzeba
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kolekcjoner Orły Jarosława Kubiaka
W artykule pt.„Znak orła”,
w lutowym wydaniu naszej gazety napisałem,
że wśród licznych dziedzin zbieractwa, jedną
z bardziej dziś popularnych, posiadającą poza
tym duże znaczenie dydaktyczne jest dziedzina
„orły polskie”.
Dlatego warto przypomnieć, że to, co dziś staje się modne my mieszkańcy Mosiny już
30 lat temu mieliśmy możliwość oglądać u siebie.
Wszystko zaczęło się w maju 1979 r., z okazji Dni Mosiny, kiedy to Mosińska Biblioteka Publiczna, w ramach tych obchodów
zorganizowała w swej filii przy ul. Sowinieckiej 47 (w piwnicy w
bloku) zbiorową wystawę kolekcjonerów. Jednym z wystawiających swoje zbiory był Jarosław Kubiak, który pokazał kolekcję
orłów. Ekspozycja ta składała się z dwóch części, część pierwsza
to orły tzw. „uzbierane”, czyli metalowe, wojskowe, czapkowe
oraz orły pamiątkowe, historyczne różnych formacji i służb. Drugą część ekspozycji, jak się później okazało, „bombową”, stanowiły wizerunki orła rzeźbione w drewnie. Były to orły z różnych
okresów historycznych, od prymitywnego orła Piastów poprzez
orły Jagiellonów, do ostatnich
królów Polskich.
Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Jednak największym
jej wydarzeniem było to, że orły
w drewnie są dziełem Jarosława
Kubiaka, który orły nie tylko zbierał lecz sam tworzył. Sam artysta
przyznał, że stało się to w momencie, kiedy doszedł do wniosku, że
to, co go najbardziej pasjonuje, to
posiadanie wizerunków orłów polskich czasów królewskich. Wiedział
wówczas, że nie było możliwości
zrealizowania takiego marzenia. Dlatego wpadł na oryginalny
pomysł - postanowił, że z orłów królewskich nie zrezygnuje i sam
będzie je rzeźbił, bardzo lubił dłubać w drewnie. Naturalnie wymagało to czasu, trzeba było zdobyć i przygotować odpowiednie
drewno, pozyskać wizerunki orłów i naturalnie wygospodarować
czas na pracę. Tu warto nadmienić, że pewną wiedzę i spore doświadczenie w tym kierunku posiadał - był pracownikiem znanej
firmy „Rzeźba i stolarstwo artystyczne” w Poznaniu.
W ten sposób dzięki uporowi i silnej woli zrealizował swoje marzenie tworząc kolekcje orłów królewskich, symbolu polskości i
patriotyzmu, które mogliśmy po raz pierwszy w Mosinie obejrzeć i podziwiać.
Jak już wiemy wystawa w
filii biblioteki była ciekawa
i była dobrym pomysłem,
a wieści o orłach Kubiaka
dotarły do Poznania. W
roku 1981 Poznań bardzo
uroczyście obchodził 25lecie wydarzeń Czerwca

1956 r. Na placu Adama Mickiewicza
odsłonięto pomnik (Poznańskie Krzyże) ofiar czerwca 56 roku.
Wśród innych uroczystości z tej okazji
urządzono w kinie Wilda pokaz głośnego filmu Andrzeja Wajdy „Człowiek
z żelaza”. Tu z dużą satysfakcją mamy
prawo odnotować akcent mosiński.
Stało to się za przyczyną orłów Jarosława Kubiaka, który został zaproszony,
by w czasie uroczystości w holu kina
Wilda wystawił swoją kolekcję orłów.
Nie trzeba dodawać, że pokaz tego filmu zgromadził elity artystyczne kraju, obecni byli również związkowcy, z Lechem Wałęsą
na czele. Niecodzienny wystrój holu kina budził uzasadnione zainteresowanie obecnych, a co za tym idzie osoba kolekcjonera
i twórcy orłów, który zbierał niekończące się gratulacje i wyrazy
uznania za swe dzieło.
Ostatnio pan Kubiak orły pokazał w 2005 r. na „Wąskiej”, gdzie jak
zwykle cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających.
W ten sposób kończymy temat orłów Jarosława Kubiaka, ale to
wcale nie oznacza, że to był koniec jego pasji kolekcjonera. W latach 1975-1985 powstała w mieście dobra sprzyjająca atmosfera,
dzięki której ruch zbieraczy i kolekcjonerów zaczął zdecydowanie działać. Najlepszym przykładem
była bardzo ciekawa i z rozmachem
zrobiona w Ośrodku Kultury zbiorowa wystawa pt. „Sprzęty użytku domowego na przestrzeni lat”.
W wystawie brało udział kilku zbieraczy a jednym z nich, którego wystawione zbiory budziły bardzo duże
zainteresowanie był … Jarosław Kubiak. Z wystawionych przez niego
eksponatów, duże wrażenie robiła
kolekcja naczyń ceramicznych tzw.
„kamionki”. Były to ciekawe butelki,
dzbany, kubki, a nawet specjalne naczynia do podgrzewania
łóżka. Kolejna ciekawa wystawa z okazji Dni Mosiny, na której
znów widzimy zbiory Kubiaka miała miejsce w Izbie Muzealnej
w 1992 r. i ponownie zaskoczyła tematem. Tym razem nasz kolekcjoner zaprezentował narzędzia ciesielsko - stolarskie. Były to
różnego rodzaju heble, piły, ręczne świdry, młotki drewniane i
wiele innych drobnych narzędzi. Jak pokazał czas, temat starych
narzędzi w zbiorach Kubiaka nadal jest aktualny, czego najlepszym dowodem jest ubiegłoroczna impreza na „Wąskiej”, gdzie
J. Kubiak wystawił bardzo rzadki zbiór toporów ciesielskich (15
sztuk), dziś prawie nieznanych, a i często mylących co do ich
przeznaczenia.
To już naprawdę wszystko, chociaż są jeszcze w kręgu zainteresowania J. Kubiaka, smoki chińskie, lampy i trochę innych staroci. Koniecznie trzeba przypomnieć, że przed laty, przy Ośrodku Kultury
działał przez 15 lat bardzo aktywny klub kolekcjonerów i hobbystów, do którego od początku jego powstania artysta należał.
Reasumując, należy niewątpliwie Jarosława Kubiaka - mosiniaka z urodzenia - umieścić wśród najbardziej zasłużonych ludzi
- kolekcjonerów naszego miasta. Swoją pasją i niepospolitymi
zainteresowaniami tyle zrobił dla Mosiny i jej mieszkańców, że
dzisiaj na tych łamach serdecznie mu za to dziękujemy.
Henryk Pruchniewski

sport
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Kick-boxer z Mosiny

Kick-boxing to twardy i wszechstronny
sport, który dynamicznie się rozwija i cieszy się coraz większą popularnością na
świecie, ponieważ jest to bardzo widowiskowa dyscyplina sportowa. Mało kto
wie, że jeden z mieszkańców Mosiny jest
czołowym zawodnikiem kick-boxingu i

K-1 w Polsce i w Europie. Łukasz Szulc,
bo o nim mowa, mimo młodego wieku
ma na swoim koncie wiele sportowych
sukcesów. Pięć tytułów mistrza Polski w
kick-boxingu, tytuł międzynarodowego
mistrza Łotwy oraz tytuł zawodowego
mistrza Polski PZKB K-1 rules, to tylko
niektóre osiągnięcia tego utalentowanego zawodnika. 19 marca 2010 Łukasz
brał udział w prestiżowym turnieju K-1
World Max East Europe, który to odbył się
w Mińsku na Białorusi i jest eliminatorem
do finałów k-1 Max, które odbędą się pod
koniec roku w Japonii. Łukaszowi niestety
nie udało się wygrać turnieju, ale pokazał się z bardzo dobrej strony i otrzymał
kolejne propozycje walk na europejskich
ringach. Karierę Łukasza można śledzić
na jego oficjalnej stronie internetowej
WWW.SZULC-K1.PL
Grzegorz Samolewski

Sukces licealistek z Puszczykowa w aerobiku grupowym
W ostatnim dniu marca odbyły się w poznańskiej Arenie Wielkopolskie Igrzyska
Młodzieży w aerobiku grupowym. Do
zawodów tych prowadziła droga poprzez
Mistrzostwa Powiatu (Mosina – I miejsce)
oraz Mistrzostwa Rejonu (Grodzisk Wlkp
– III miejsce). Dziewczęta były bardzo
dobrze przygotowane, miały świetną
choreografię oraz muzykę. W finale wojewódzkim dały z siebie wszystko, nie
oszczędzając sił i umiejętności. Wypadły
bardzo dobrze, zajmując wysokie 6 miejsce na 18 sklasyfikowanych zespołów.
Dziewczyny bardzo solidnie pracowały na swój sukces pod okiem p. Justyny
Siwierskiej, której również gratulujemy
wspaniałego wyniku. (red.)

W Puszczykowie powstał Klub Olimpijczyka
Klubowi nadano imię Marka Łbika – medalisty olimpijskiego z Seulu w 1988 r. i
dwukrotnego mistrza świata w kanadyjkach. Klub jest otwarty dla wszystkich
chętnych zainteresowanych sportem bez względu na wiek, płeć, wykształcenie,
miejsce zamieszkania czy nauki (także dla
osób z okolicznych gmin). Wszyscy zainteresowani działalnością w Klubie Olimpijczyka mogą wysyłać zgłoszenia pod
adresem e-mailowym: primage@wp.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, nazwę
szkoły lub zakładu pracy, telefon kontaktowy oraz dwa nazwiska polskich olimpijczyków, których życiorysami jest się zainteresowanym.
Szczegółowych informacji na temat działalności KO udzielają członkowie Zarządu:
Mariusz Frąckowiak – tel. 604 562 680 i
Ewa Pomes – tel. 502 773 128.

Inauguracyjne spotkanie Klubu odbyło
się 22 kwietnia w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie. Gościem
specjalnym imprezy był patron Klubu –
Marek Łbik. Spotkanie, w którym uczestniczyło ok. 300 osób, rozpoczęło się od
uczczenia chwilą ciszy pamięci zmarłego
niedawno w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem Prezesa PKOL – Piotra Nurowskiego. (red.)
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Dotacje unijne dla NZOZ „Szpital w Puszczykowie
im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo
Zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu
ratownictwa medycznego, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie
im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie projektu pod
nazwą: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie NZOZ "Szpital w Puszczykowie im. prof.
Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o. celem utworzenia SOR”.
Umowa nr UDA-POIS.12.01.00-00-269/08-00 została podpisana 04.03.2010 r.
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%
tj. 5 570 484,18 zł. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 7 278 792,56 zł.
Celem projektu była rozbudowa, przebudowa i doposażenie NZOZ „Szpital w Puszczykowie im.
prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o. W wyniku podjętych działań powstał Szpitalny
Oddział Ratunkowy z wewnętrzną drogą dojazdową. Wszystkie działania i etapy realizacji
projektu zostały zakończone. Szpitalny Oddział Ratunkowy został oddany do użytku 31 grudnia 2008 r.
Produktem powstałym w wyniku realizacji projektu jest Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z
niezbędną infrastrukturą, zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15
marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, który realizuje następujące zadania:
* przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka i leczenie pacjentów z szeroko rozumianymi
nagłymi zachorowaniami, zatruciami oraz urazami, którzy są przywożeni przez zespoły
ratownictwa medycznego lub zgłaszają się do oddziału samodzielnie,
* pomoc ofiarom katastrof, zgodnie z założeniami powiatowego i wojewódzkiego planu
zabezpieczenia ratunkowego.
Głównym celem projektu jest integracja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu
w Puszczykowie z siecią Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego, a co za tym idzie
realizacja zasady jednych noszy od miejsca zdarzenia do oddziału ratunkowego oraz zasady
złotej godziny tj. nie przekraczania 60 minut mijających od zdarzenia do rozpoczęcia leczenia
szpitalnego.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I
ŚRODOWISKO NA LATA 2007 – 2013
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GABINET
LARYNGOLOGICZNY
lek. med. Krystyna Sieradzka
Puszczykowo,
ul. Powstańców Wlkp. 7a
przyjmuje: pon. środy
godz. 17.00–18.00
tel. 061 819 43 94
602 330 065

GABINET
NEUROLOGICZNO - PSYCHIATRYCZNY
Jadwiga Krawiec
specjalista neurolog i psychiatra
tel. 605 238 290

Ryszard Krawiec
specjalista neurolog i radiolog
tel. 603 638 819

Przyjęcia: środy godz. 16.00

Mosina, Dworcowa 3 ( budynek Przychodni)
MOŻLIWOŚĆ WIZYT DOMOWYCH

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

SPECJALISTA PEDIATRA
lek. med. Albin Zięba
przyjęcia w godz. 8.00 - 9.00 i 16.00 - 17.00
wizyty domowe zgłaszać od 7.00 do 19.00

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

Gabinet Stomatologiczny
Lek. stomatolog A. Wachowiak

Leczenie dorosłych
i dzieci, protetyka
Mosina, ul. Marcinkowskiego 13
przyjmuje: wtorki, czwartki,
piątki w godz. 16.00 – 20.00
tel. 061 8191 694, 696 803 988

• Leczenie dorosłych i dzieci

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

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

Mosina, ul. Jarzynowa 11 (boczna od Leszczyńskiej)
tel. 061 8136 116, tel. kom. 0604 48 94 28
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Art. używane z Niemiec:
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doniczki, ceramika, porcelana, szkło,
stoliki, regały, lampki itp.,
oraz odzież używana z Anglii.

.!ÝÝ ,%#)%ÝÝ&)2-9

ul. Farbiarska 21
Mosina

&IRMAÝ7IECZOREKÝ-EBLEÝ4APICEROWANE

(sklep obok szewca)

3ALONÝ&IRMOWYÝ+ROSNO ÝULÝ,EÎNAÝ!

Zatrudnimy osoby z orzeczoną
niepełnosprawnością (II i I grupa)
na stanowisku kasjer sprzedawca.

3ALONÝCZYNNYÝPON PTÝ  ÝSOBÝ 
 Ý-OSINA
TELÝÝÝÝ

Praca na zasadzie umowy o pracę
na terenie Poznania lub okolic.

WWWFWMTPL

Kontakt: 790 465 799

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

Firma Podlasie S.A. poszkuje przewoźników
do stałej całorocznej współpracy.
OFERUJEMY:

0/-/Ú%-9Ý/$:93+!²
/$3:+/$/7!.)%Ý

- atrakcyjne stawki
- krótkie terminy płatności
- karty paliwowe
TEL. KONTAKTOWE
518018756 – plandeki, ciągniki
518018785 – plandeki i chłodnie do 12 t
518018780 – chłodnie 32, 33 – paletowe, ciągniki
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CENTRUM SPORTU I REKREACJI

ß
^ßMASAÛßKLASYCZNY
ß^ßMASAÛßODCHUDZAJ¹CY
ß^ßMASAÛßRELAKSACYJNY
ß^ßPORADYßMEDYCZNE

zaprasza na:

ZABIEGIßZßDOJAZDEMßDOßPACJENTA

TELß  
MGRßPIEL½GNIARSTWAßnßMASAÛYSTKA

ul.Kostrzewskiego 14, tel. 668 195 209

ROGALINEK

- 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

www.csir-rogalinek.pl
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Akumulatory
sprzedaż
ocena
naprawa
Mosina, ul. Poznańska 5
tel. 606 645 322
CENTRA FUTURA, BOSCH, TOPLA, HYPER, SHOGUN, FULMEN

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

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

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

ELEWACJE TO NASZA SPECJALNOŚĆ
SPRZEDAŻ WĘGLA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
DOWÓZ GRATIS
POWYŻEJ JEDNEJ TONY WĘGLA
NA TERENIE KÓRNIKA I MOSINY
RATY NA WĘGIEL, ATRAKCYJNE CENY
TEL. 061 878 87 32
Transport: wynajem koniowozu w pełni wyposażonego:
• klimatyzacja • lodówka • nocleg dla czterech osób
• przewóz pięciu koni
tel. kom. 602 701 100

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

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

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

Produkcja i Montaż

w branży od 1992 r.

• roletki materiałowe - montaż
bez wiercenia (wolnowiszące lub
w kasetkach)
• moskitiery (rolowane i ramkowe)
• verticale, markizy
• rolety zewnętrzne
PPHU JUNI TECH JERZY NIEMIER
dojazd i wycena gratis

tel. 061 819 02 91 KÓRNIK
tel. kom. 0 604 457 724
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STONEPOL
Mariusz Gwarek
Brukarstwo

Tani granit
Projektowanie
terenów zielonych

DREWNO
opałowe - kominkowe
miał - ekogroszek
orzech - kostka

WĘGIEL
SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

Kompleksowe
zakładanie ogrodów
Tel. 691 731 697

zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

Węgiel brunatny

SKUP

SUPER JAKOŚĆ SUPER CENA

samochodów

trocina opałowa

do 5 tys. zł.
gotówka,
umowa od ręki.

trocina + zrębki = 25zł m2
Mosina, ul. Sowiniecka 6
Kontakt i zamówienia: 0 605 981 958

Tel. 798 827 337

UKŁADANIE
- KOSTKI POZ - BRUKOWEJ
mieszczący się
w Dymaczewie Nowym k/Mosiny
poszukuje :

- Księgową
- Intendentkę
tel: 61 813-21-12
62-050 Mosina, Krosno, ul. Polna 63a
ARPEX
507 084 724; 507 084 726, tel./fax 061 819 19 25

PRODUCENT MEBLI KUCHENNYCH I BIUROWYCH
Ceny producenta
Sklep oferuje meble pod wymiar

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

Raty
bez
żyrantów

Sklep firmowy – Luboń, ul. Paderewskiego 18 (na przeciw Pajo)
tel. 061 819 89 25; 501 690 669

- PŁYTEK CHODNIKOWYCH
- INNYCH NAWIERZCHNI
DROGOWYCH

Tel. 507-166-916
F.B.B. „ZET-BUD”
poleca:

UKŁADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ I GRANITOWEJ
PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE
ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA
TERENÓW ZIELONYCH
POMOC, DORADZTWO
WSTĘPNY PROJEKT GRATIS

TEL. 693 481 254
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Zakład stolarski - Pecna

mieszczący się
w Dymaczewie Nowym k/Mosiny
poszukuje :

recepcjonistki
tel: 61 813-21-12
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
B I U R O R AC H U N KOW E
62-022 Sasinowo, ul. Poznańska 13
0-61 893 83 77, 0-602 649 793

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

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

Wcześniejsze godziny proszę uzgadniać telefonicznie

BIURO POSIADA LICENCJĘ
MINISTRA FINANSÓW NR 15229/99

BRAMY OGRODZENIA
AUTOMATYKA
SPRZEDAŻ

MONTAŻ

SERWIS

516-662-216
www.budlog.com.pl

przyjmie uczniów
do nauki zawodu
Firma: Henryk Wójcik,
Dymaczewo Stare,
ul. Bajera 14,

tel. 61 8137 738

Zakład Wielobranżowy Brukarstwo

BIURO RACHUNKOWE

Prowadzenie ksiąg
przychodów i rozchodów
Handel

Św. Kwalif. Min. Finan. 12710/99

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

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

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

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

tel. 691 741 743
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)
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ogłoszenia drobne
FIRMA instalacyjna (c.o. wod-kan, gaz)
przyjmie do pracy instalatora lub osobę
do przyuczenia. Tel. 602-381-585, 608664-473

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

USŁUGI Remontowo-budowlane, układanie płytek, paneli podłogowych, zabudowy gipsowe, szpachlowanie, malowanie, tynki tradycyjne i inne zlecenia tanio
i solidnie. Tel. 669-386-523

DZWOŃ!!!
660 031 893
668 743 338
061 898 10 59

SPRZEDAM warsztat z domkiem i garażem, działka 900 m. kw., koło Rogalina.
Tel. 503 582 788

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”

Usługi stolarskie

Szkółka Drzew
i Krzewów Ozdobnych

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

tel. 0 606 471 045

Robert Mróz
ul. Leszczyńska 43

62-050 Mosina

OFERUJE
- własnej produkcji Sadzonki drzew
i krzewów iglastych i liściastych,
w pojemnikach oraz kopane (bryła w jucie)
- profesjonalne urządzanie ogrodów „pod
klucz” na bazie własnego materiału
- Klientom indywidualnym urządzającym
we własnym zakresie ogrody i zamawiającym u nas komplet roślin - pełne
doradztwo gratis

Sprzedaż w dni powszednie
od 9 do 17 w soboty od 9 do 14

ul. Lipowa 10 Puszczykowo
wjazd od szosy 430 Poznań-Mosina

tel. 602 805 672 lub 61 8 133 226

www.szkolka-wojnowski.pl

WWW.SZABLEWSKI.PL

Środa Wlkp., ul. Brodowska 38C
tel. 61 285 40 61

Zapraszamy również do naszego hotelu
w Środzie Wlkp.

Dymaczewo Nowe, ul. Pod Topolami 1
tel. 61 813 21 12

Nowość!!! imprezy w Pubie i Grillu

Organizujemy imprezy okolicznościowe:
• wesela • 18-stki • urodziny • imieniny
• stypy • roczki • chrzciny itp.

Klimatyzowane sale na 10, 20, 60 i 140 osób.

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

3ALONÝOPTYCZNY
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Sklep czynny:
pn. - pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-14.00

PRZYÝZAKUPIEÝOKULARWÝKOREKCYJNYCH

0/:.!Ä3+!Ý Ý Ý-/3).!

7TOREK Ý#ZWARTEKÝÝnÝ

"!$!.)%Ý7:2/+5

0NÝnÝ0TÝÝnÝ

:!2!3:!-9

LUBÝÝÝ

TELÝÝÝ

.)%Ý#:%+!* Ý5-7Ý3)¼Ý*5ÚÝ$:)Î

"%:0«!4.%Ý"!$!.)%Ý7:2/+5

:!02!3:!Ý.!

www.euromedbis.pl

UMOWA Z

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

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

Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 6

SKLEP
MEDYCZNY
Wypożyczalnia rahabilitacyjna

REKLAMA
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Dom zaczyna się tutaj

3700 zł/m2 brutto

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

