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PuszczykowoNowiny z gminy

Dwa miesiące trwało postępowanie w sprawie rozbiórki mote-
lu „Puszczyk”, znajdującego się na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Puszczykowie. Budynek o mało estetycz-
nym wyglądzie „rozbierze” fi rma z Komornik w ciągu miesiąca, 
umowę Urząd podpisał 26 maja b.r. W miejscu tym prawdopo-
dobnie powstanie oczko wodne, a teren ma zostać uporząd-
kowany zgodnie z koncepcją zagospodarowania przyszłego 
Ośrodka Sportu i rekreacji. 

Nie ma już motelu „Puszczyk”
Specustawa. W marcu Urząd przedstawił wykaz ulic, które mają być wy-
konane w tym roku. Puszczykowianie niecierpliwią się a Miasto próbuje 
uporać się z procedurami. Założeniem specustawy było uproszczenie 
wydawania pozwoleń na budowę dróg. Tymczasem jest to dokument 
niejasny i niespójny. Starostwo Powiatowe zastanawia się, „jaki wybrać 
tryb uzyskania pozwolenia na budowę”. Urząd czeka na ekspertyzę, któ-
rej wykonanie zlecił Starostwu – jest to dokument, który jednoznacznie 
określi procedury wydawania pozwoleń na budowę ulic.

Co opóźnia budowę ulic w Puszczykowie?

Tak dyskusję na majowej sesji Rady Miejskiej w Puszczyko-
wie, na temat przychodni zdrowia podsumował radny Ma-
ciej Schneider. Polemikę wywołał  punkt obrad, dotyczący 
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 
- na 20 lat - gruntu zabudowanego przychodnią. Burmistrz 
Małgorzata Ornoch – Tabędzka poinformowała radnych, że 
dzień przed sesją do Urzędu wpłynął apel, podpisany przez 
900 mieszkańców, w którym puszczykowianie protestują 
przeciwko likwidacji przychodni.
- Jest to jedno, wielkie nieporozumienie – nie chcemy likwi-
dować przychodni, powiedziała p. burmistrz, która przedsta-
wiła historię wydarzeń związanych z przychodnią:
- Jest to budynek (własność komunalna), który wymaga remontu, 
a w budżecie miasta pieniędzy nie mamy zbyt dużo. Kiedy pan dr 
Laskowski na początku roku 2007 przyszedł do mnie z prośbą, 
by miasto wybudowało windę potrzebną pacjentom, bo jest to 
wymóg Sanepidu oraz poinformował, że potrzebne są także ad-
aptacje pomieszczeń (ze względu na przepisy), stwierdziłam, że 
nie mamy na to pieniędzy i zasugerowałam radnym, że najlepiej 
będzie, jeśli ten budynek sprzedamy. Myślałam, że dr Laskowski 
będzie kupnem zainteresowany. Uważałam, że będzie to najlep-
sza forma zapewnienia godziwych warunków leczenia. Przedsta-
wiłam to Radzie, która wypowiedziała się negatywnie, argumen-
tując, że sprzedaż nie wchodzi w grę, ponieważ dr Laskowski ma 
już swoje lata i nie wiadomo jak długo byłaby tam przychodnia, 
a budynek mógłby zostać przeznaczony kiedyś na zupełnie inne 
cele, nie związane z świadczeniem usług zdrowotnych. Dlatego 
zaproponowaliśmy przetarg na dzierżawę wieloletnią. Tutaj rów-
nież Rada w większości uważała, że nie powinien to być przetarg, 
tylko oddanie nieruchomości bez przetargowo spółce Salus, któ-
ra służy od długiego czasu mieszkańcom.
Rada posiada kompetencje, żeby zadecydować: sprzedaż, 
przetarg czy dzierżawa bez przetargowa. Miasto według 
swoich kompetencji zaproponowało formy dzierżawy, lecz 
te warunki nie zostały przyjęte przez dr. Laskowskiego, który 
także nie przedstawił żadnych swoich propozycji.
Negocjacje trwały dwa lata. Przez ten czas przychodnia mo-
gła być już wyremontowana. Obowiązuje nas prawo, jako 
właścicieli mienia komunalnego, w związku z czym radni 
podjęli decyzję o przygotowaniu przetargu. 
W apelu mieszkańców (zaniepokojonych możliwością likwida-
cji ośrodka) skierowanego do pani burmistrz i rady Miejskiej 
Puszczykowa czytamy m.in.: „ … Jak to możliwe, żeby właściciel 

„Ludzie nie wierzą,
że może być lepiej”

obiektu, w tym wypadku Urząd Miasta nie miał pieniędzy na remont 
budynku, w którym od 50 lat leczą się pacjenci…?”. 
Burmistrz M. Ornoch – Tabędzka podkreśliła znaczenie głosu miesz-
kańców, wcześniej odczytała radnym treść tego listu otrzymanego w 
przeddzień sesji. Poinformowała, że dwa dni wcześniej dr Laskowski 
wyraził chęć wystartowania w przetargu. Spółka Salus według pani 
burmistrz ma duże szanse, żeby ten przetarg wygrać. Natomiast co 
do inwestowania w budynek miasto może jedynie remontować w 
zakresie substancji, czyli dach, okna, fundamenty, ogrzewanie, na-
tomiast absolutnie nie może wydatkować pieniędzy na remont po-
mieszczeń, które mają służyć działalności spółki. Pomysł sprzedaży, a 
potem dzierżawy miał na celu zaoszczędzenie miastu tych kosztów. 
Na temat możliwości prawnych, wypowiedział się także prawnik Urzędu:
- Przepis o gospodarce nieruchomościami mówi, że nieruchomości 
sprzedawane są lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze 
przetargu, to jest podstawa. Nie możemy czynić nakładów w cu-
dzym interesie.
- Gdybyśmy remontowali pomieszczenia w tej przychodni, to teo-
retycznie powinniśmy remontować (same gabinety) drugiemu le-
karzowi, który w Puszczykowie prowadzi przychodnię lekarską. 
Czwarta opcja, która dotąd nie była rozważana
Kolejnym głosem była opinia, że nie może 15 osób głosować w 
sprawie, w której wypowiedziało się 900 mieszkańców, i że nie było 
wszystko do końca wytłumaczone, a miasto, które wydaje półtora 
miliona zł na remont domu kultury, powinno mieć środki na ochro-
nę zdrowia. – Uważam, że powinniśmy ten remont przeprowadzić, 
mówił radny Szafarkiewicz, wydając na to po 400 tys. zł w tym i 
przyszłym roku, zrobić przetarg i będzie to nasz budynek. 
Zdaniem zastępcy burmistrza T. Zwolińskiego do podstawowych zadań 
samorządu gminnego należy m. in. zaspokajanie potrzeb w zakresie 
ochrony zdrowia. Ale to nie oznacza, że miasto ma prowadzić przychodnię. 
Gmina ma stworzyć warunki, w jakich ta ochrona może być zapewniona. 
- Rynek jest tutaj oparty na zdrowej konkurencji, działają podmioty reali-
zujące podstawową opiekę zdrowotną, a pacjent idzie do lekarza, który 
mu odpowiada, mówił wiceburmistrz. - W naszej sytuacji remontowanie 
jednemu podmiotowi, który tak się złożyło, od lat funkcjonuje w jednym 
budynku, i który nie poczynił żadnych nakładów nie jest możliwe. 
To jest biznes mimo wszystko
Dyskusję podsumował przewodniczący Rady, Marek Błajecki:
- Jednego dnia okazało się, że trzeba dostosować się do wymogów 
unijnych i przepisów dotyczących opieki (do 2012 roku). Z dobrej woli 
wystąpiliśmy do pana dr. Laskowskiego z propozycją. Pan doktor naj-
pierw na pytanie, czy ma środki na adaptacje, powiedział, że dostanie 
kredyt z banku, jeśli będzie miał umowę z miastem, a potem po półto-
ra roku projekt umowy odrzucił. W związku z tym uważam, że trzeba 
podjąć przetarg, który jest najczystszą i najbardziej sprawiedliwą formą 
działania. Mieszkańców podburzono, że nie będzie przychodni. Jest to 
bardzo przykra nieprawda. Dzisiaj stoimy przed decyzją, która pozwoli 
działalność przychodni kontynuować. 
W głosowaniu imiennym radni stosunkiem głosów 8 do 5 podjęli 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nierucho-
mości na 20 lat. (E.B.)
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Tradycyjnie już sobota stała się Dniem Eleganta z Mosiny. Najpierw do walki stanęli najmłodsi, 
którzy musieli zaśpiewać wybraną przez siebie piosenkę oraz jak najlepiej zaprezentować strój 
przygotowany na tę okazję. I tu niespodzianka, bo z trzech kandydatów na nowego Elegan-
cika z Mosiny została wybrana młoda dama w niebieskiej sukience - Zosia Piórkowska z Da-
szewic. Wieczór należał już do wyborów Eleganta z krwi i kości. Miażdżącą przewagą głosów 
– 419 – zwyciężył Marian Osuch, sołtys Wiórka, głośno wspierany przez swój elektorat. Trzeba 
przyznać, że nagrodę odebrał jako prawdziwy zwycięzca, nieskromnie trzymając wygraną 
statuetkę w rękach, wysoko uniesionych w górze. Nagroda honorowego Eleganta z Mosiny 
nadawana jest osobom, które w szczególny sposób pomagają propagować kulturę na terenie 
gminy. W tym roku została przyznana Alicji Tymińskiej, właścicielce fi rmy Limaro.

W piątkowe południe odbyła się uroczystość odsłonięcia dwóch Ka-
miennych Tablic na cmentarzu w Mosinie: Pamięci Powstańców Wiel-
kopolskich oraz w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Burmistrz 
Gminy Mosina, Zofi a Springer, podkreślała wielokrotnie patriotyzm, 
niezłomność i bohaterstwo tych, którzy zginęli w imię wolności kolej-
nych pokoleń. W uroczystości brała udział liczna reprezentacja wojska 
polskiego oraz kombatantów. Ks. kanonik Edward Majka odmówił 
modlitwę za tych, którzy oddali wartość najwyższą – własne życie.

Sztuka na początek
Tegoroczne obchody Dni Mosiny 
rozpoczęły się już w czwartek, 21 
maja. W Izbie Muzealnej odbył 
się wernisaż wystawy fotografi i 
„Mosina z pocztówki”. Prezento-
wane zdjęcia to wykadrowane 
elementy pocztówek, pochodzą-
ce ze zbiorów Biblioteki Uniwer-
syteckiej im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Najstarsze z nich zo-
stały wydane na przełomie XIX i 
XX wieku przez władze pruskie. 
W końcu nie ma nic ciekawszego 

dla mieszkańca Mosiny, niż oglądanie starych zdjęć ulic, po 
których chodzi każdego dnia w drodze po bułki, czy dworca, 
niewiele zmienionego od lat. Dobrze się stało, że akurat ta 
wystawa, ten temat, inaugurował Dni Mosiny – w końcu to 
nie tylko kolorowy festyn i głośna muzyka. Wystawę można 
oglądać do końca lipca w Izbie Muzealnej.
Drugim wernisażem, który odbył się dzień później, była pokon-
kursowa wystawa II Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form 
Rzeźbiarskich im. prof. Józefa Kopczyńskiego. Najciekawsze pra-
ce konkursu zorganizowanego przez ASP w Poznaniu, zostały za-
prezentowane w mosińskiej Galerii. Dzieło sztuki jest specyfi czną 
formą wypowiedzi. Dlatego dla pomysłodawców tego konkursu 
najważniejszy jest dialog – konfrontacja różnych spojrzeń na 
sztukę, wypowiedzi, postaw artystycznych. Wśród artystów nie 
ma podziału pokoleniowego, ponieważ każda z prac jest elemen-
tem wielogłosowego dialogu. Wystawa potrwa do 14 czerwca.

aktualności

MosinaNowiny z gminy

Dni Mosiny 2009

Towarzyski Mecz Piłkarski Reprezentacji Samorządowych to niezła 
gratka dla wszystkich ciekawskich – zobaczyć widywanego jedynie w 
garniturze i pod krawatem radnego w sportowej koszulce, wylewają-
cego ostatnie poty w czasie biegania w pełnym słońcu po murawie... 
Samorządowców od pierwszych chwil wspierały rodziny, znajomi i 
najwyższe władze z ich miast – burmistrz Puszczykowa Małgorzata Or-
noch – Tabędzka oraz zastępca burmistrza Mosiny Przemysław Pniew-
ski. Choć komentatorzy spotkania zdecydowanie popierali mosińską 
drużynę, nie pokonali kibiców Puszczykowa, którzy fl agami i okrzyka-
mi wspierali swoją ekipę. I choć na ich pieśń bojową: „ole, ole, nie damy 
się!”, Mosina odpowiadała „poddajcie się!”, w 40 minut meczu samorzą-
dowcy Puszczykowa pokonali mosińskich radnych wynikiem 6:5. 

Trochę historii

Nie każdy pewnie wie, że w Babkach swoją 
siedzibę ma 31 Ośrodek Dowodzenia i Napro-
wadzania, który 12 maja obchodził 6 rocznicę 
powstania. Głównym zadaniem tego ośrodka 
jest kontrola przestrzeni powietrznej, obej-
mująca sporą część zachodniej Polski. W Koś-
ciele p.w. św. Mikołaja odbyła się Msza Święta 
w intencji pomyślności sił powietrznych, a ka-
zanie wygłoszone przez kapelana jednostki 

Z dowodzeniem i naprowadzaniem stało się nawołaniem do bycia dobrym żołnierzem 
w pełnym tego słowa znaczeniu. Następnie na mo-
sińskim rynku odbył się uroczysty apel.
Ale to nie koniec wojska na ten dzień. Koncert i 
musztra paradna, zaprezentowana przez Orkie-
strę Reprezentacyjną Sił Powietrznych w Poznaniu, 
zgromadziła wielu zachwyconych ich wyczynami 
mosinian na rynku w piątkowe popołudnie. Pokaza-
li, że potrafi ą zrobić wrażenie i na ziemi, i w powie-
trzu – pokaz akrobacji powietrznych widoczny był z 
najdalszych zakątków naszego miasta.

Z elegantem w roli głównej

Z urzędu na boisko
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...choć niewiele wam to da. W trakcie wystę-
pów estradowych wiele osób dziwiło się, 
„kiedy oni się tego nauczyli”. W sobotę swo-
je umiejętności zaprezentowała w czasie 
koncertu i pokazu Orkiestra Dęta im. hm. 
Antoniego Jerzaka z Mosiny. Dzień później 
zespół Activ pod kierownictwem Justyny 
Siwierskiej jak zawsze zachwycił wszystkich 
zebranych. Wystąpił także zespół wokalny 
„My” oraz hiphopowy zespół „Raport 17” 
(niewiarygodne, mamy w Mosinie prawdzi-

wych raperów!). Swoje zdolności pokazała grupa tańca nowoczesnego „Flash”, szkoła chiń-
skiej sztuki walki Tai Chi oraz formacja taneczna Anity Jerzyńskiej z Poznania.
    Magda Krenc

Jak co roku bardzo uroczyście w obu gmi-
nach obchodzono święto Konstytucji 3 – 
Maja. Uroczystości odbyły się w Rogalinie 
i w Puszczykowie, a liczny udział w nich 
wzięły władze, instytucje i mieszkańcy.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni 
przyjęli uchwałę w sprawie wydzierżawie-
nia na okres 10 lat gruntu pod kontenero-
wą centralę telefoniczną w Świątnikach i 
pod budowę wieży komórkowej telefonii 
cyfrowej w Wiórku. 

Święto

Wiórek i Świątniki

Tu należą się szczególne ukłony w stronę mieszkańców 
mosińskiego rynku – bo do zniesienia takiego hałasu 
jak w czasie koncertów trzeba mieć naprawdę anielską 
cierpliwość. Pierwszy koncert był nie lada gratką dla fa-
nów ciężkich brzmień. Wystąpił zespół Turbo, któremu 
w graniu nie przeszkodził nawet ulewny deszcz – dodał 
jedynie całej wiernej publiczności więcej energii.
W sobotnie popołudnie sceną zawładnął zespół Rock 
Sun, który występował już w Mosinie z okazji stycznio-
wego fi nału WOŚP. Po nich na scenę wkroczyła legen-
darna szwedzka grupa... Ale chwila, w szóstkę? Zespół 
Abba Cover porwał tłumy mosinian swoim żywiołowym 
występem. Część śpiewała, część tańczyła, zamieniając 
rynek w parkiet rodem z lat ‘70. A mówią, że mieszkańcy 

A mówią, że mieszkańcy nie potrafi ą się bawić

Mosiński rynek wypełnił się w sobotę biegaczami i zwolen-
nikami bardzo modnego i głośnego ostatnio sportu – Nor-
dic Walkingu. W Biegu Eleganta, który odbył się w ramach 
Akcji Polska Biega, wzięło udział 177 zawodników.
Wśród licznych propozycji dla sportowców znalazły się 
między innymi 21 Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar 
Burmistrza Gminy Mosina. Pogoda w niedzielny poranek 
dopisała doskonale i 86 zawodników bez trudu mogło sta-
nąć do walki. Po trzech godzinach zmagań w kategorii ju-
niorów pierwsze miejsce zajął Fabian Mielczarek, natomiast 
wśród seniorów najlepszy okazał się Tomasz Nowicki.
W ramach obchodów Dni Mosiny odbyły się tradycyjne 
Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Gminy Mosina w 

Sport z elegantem w tle

Patrzcie i się uczcie!

Ludzie różnie spędzają wolny czas. Kiedy wielu bawiło się w najlepsze na 
koncercie Wojciecha Gąssowskiego na mosińskim rynku 24 maja, inni w 
drugiej części gminy woleli poćwiczyć podnoszenie ciężarów i rzut do celu. 
Tylko, że nie podnosząc sztangę, ale sporej średnicy kamień. I rzucając nie 
do tarczy, ale w przednie szyby samochodów, zaparkowanych pod blokami 
TBS w Krośnie. Według mieszkańców młody mężczyzna jakiś czas kręcił się 
obok jednego z bloków. Do zdarzenia, w którym uszkodzone zostały trzy 
samochody stojące na parkingu, doszło około godziny 19:30. Dzięki szyb-
kiej interwencji policji sprawcę zatrzymano, trwa wyjaśnianie. Możliwe, że 
mężczyzna był chwilowo niepoczytalny.  mk

Miotacz kamieni 

Dymaczewie Nowym, X Rajd Śladami 
Rzeczpospolitej Mosińskiej, Turniej Pił-
ki Siatkowej w kategorii Open, Turniej 
Szachowy czy Zawody Motorowodne 
w Rogalinku. Jak zawsze dużym powo-
dzeniem cieszyło się to, co jest wielkie 
i robi dużo hałasu – parada motocykli 
ciężkich.
Stadion był miejscem pikniku piłkarskie-
go, gdzie najmłodsi mogli wziąć udział 
w grach i zabawach zręcznościowych. 
Odbył się także turniej piłki nożnej ze-
społów młodzieżowych z roczników 
94-96.

naszego miasta nie potrafi ą się bawić!  
W międzyczasie wystąpił leszczyński kabaret 
Dziura, a wieczorem scena należała do energicz-
nego zespołu Brathanki, grającego mieszankę 
popu, rocka i tak zwanej muzyki etnicznej. Nie 
powinno budzić żadnych wątpliwości to, że nowa 
wokalistka zespołu - Ola Chodak – jest równie po-
rywająca i pełna werwy jak Halina Mlynkova.
Zwieńczeniem Dni Mosiny był koncert wieloletniej 
gwiazdy polskiej sceny muzycznej, znanej głównie 
dzięki piosence „Gdzie się podziały tamte prywat-
ki”. Zapewne wielu w czasie występu Wojciecha 
Gąssowskiego westchnęło z zadumą nad czasami 
minionymi... 
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„Odszedł człowiek niezwykle szla-
chetny, prawy i z zasadami, co jest 
w dzisiejszych czasach wielką rzad-
kością”.
          Wojciech Ewicz - były wiceburmistrz 
Puszczykowa.

Zenon Skibiński zmarł 
nagle w Puszczykowie 
31 marca b. r. Wszyscy, 
którzy go znali twier-
dzą, że był aż do prze-
sady uczciwy. Ekono-
mista z wykształcenia, 
o rozległej ścisłej wie-
dzy („liczył szybciej niż 
komputer”) był huma-

nistą o szerokich zainteresowaniach litera-
ckich, jak mówi żona Ludwika Skibińska: 
wiersze pisał ot tak sobie. 
- Był to bardzo dobry człowiek znający 
się na wszystkim, koleżeński, wspaniała 
osobowość, mówi Urszula Nowak, eme-
rytowana księgowa Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej w Mosinie. – Potrafi ł 
nawet wziąć bezpłatny urlop i poświęcić 
się dla swojej mamy, która była już w sę-
dziwym wieku i wymagała pomocy. Jako 
kolega w pracy był doskonały. Znał się na 
wszystkim, na przepisach, budowie, rozli-
czeniach. Nie było sprawy, której by nie po-
trafi ł załatwić i stanowiska, na którym by 
się nie sprawdził. Jako o człowieku mogę 
o nim powiedzieć same najlepsze rzeczy. 
Kiedy w jego rodzinie pojawiło się dziecko 
– córka, emanowało z niego takie szczęś-
cie, że trudno to nawet opisać.
Franciszek Hahuła, dyrektor PGK w Mosinie:
- To był naprawdę świetny współpracownik, 
pracowity, sumienny, bardzo dobrze wspo-
minam czas, kiedy z nim pracowałem. 

Zenon Skibiński urodził się w Gieczu (po-
wiat Środa Wlkp.) w 1927 r. W czasie oku-
pacji, w latach 1941 - 1945, jako małoletni 
chłopiec ciężko pracował fi zycznie – przy-
musowo – w gospodarstwie niemieckim.
Od 1950 roku mieszkał we Wrocławiu, pra-
cował na różnych stanowiskach w resorcie 
kultury. Od 1951 do 1959 roku pełnił funkcję 
głównego księgowego Opery Wrocławskiej, 
a od 1959 do 1963 był dyrektorem Pań-
stwowej Filharmonii we Wrocławiu. Według 
opinii wystawionej przez Prezydium Rady 
Narodowej we Wrocławiu pracował bardzo 
operatywnie, miał rozległą wiedzę w za-
kresie fi nansów, administracji i organizacji 
pracy. Położył duże zasługi w dziele popula-
ryzacji muzyki wśród społeczeństwa, orga-
nizował Festiwale Chopinowskie w Duszni-
kach, był inicjatorem budowy gmachu z salą 
koncertową dla Filharmonii Narodowej we 
Wrocławiu. W 1963 r. otrzymał odznaczenie 

Niezwykły puszczykowianin
„Zasłużony Działacz Kultury”. 
Do Puszczykowa przeprowadził się z powodu choroby matki. W latach 1978 
- 86 pracował na st. inspektora specjalisty ds. ekonomicznych i fi nansowych w 
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Mosinie. W 1979 roku otrzymał 
odznaczenie „Za zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego.
Żona Zenona Skibinkiego, pani Ludwika Sklibińska – lekarz pediatra pracuje 
w przychodni zdrowia w Mosinie. I choć powinna już być na emeryturze – tak 
kocha dzieci, że nie wyobraża sobie życia bez pracy. (red.)

wspomnienie
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„Koncert, którego byliście państwo wykonawcami zrobił na słuchaczach ogromne wrażenie. 
Wszyscy, z którymi rozmawiałem mówili mi, że czegoś podobnego jeszcze nie przeżyli”.

Wydarzenie bez precedensu

Te słowa wypowiedział kustosz ks. Wiktor Gumienny. 
Faktycznie było to wydarzenie bez precedensu: pięć 
tysięcy osób grało i śpiewało wspólnie w dowód 
wdzięczności Ojcu Św.
23 maja Mosiński Chór Kościelny p. w. Św. Cecylii 

wziął udział w III Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu „O ry-
chłą beatyfi kację Sługi Bożego Jana Pawła II”. Pierwszy zlot odbył się 21 maja 
2005 r., drugi 19 maja 2007 r. Koncert „Monstratus” miał miejsce na stopniach 
bazyliki, połączonymi chórami i orkiestrami z całej Polski dyrygował prof. Ro-
man Gruza.
Po raz pierwszy mosiński chór zaśpiewał dla Ojca Św., wówczas jeszcze kar-
dynała Karola Wojtyły, w 1978 roku - w Gostyniu, potem w 1983 r. w Pozna-
niu (razem z innymi chórami), w 1991 r. w Koszalinie (także w połączonych 
chórach). W 2004 roku chór został zaproszony do wzięcia udziału w zlocie 
chórów i orkiestr, a także w koncercie „Monstratus” 21 maja 2005 r. w Liche-
niu. Niestety zlot i koncert odbyły się już po śmierci naszego Papieża. 
Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii po raz trzeci uczestniczył w zlocie 
(bardzo ceni sobie udział w tym wydarzeniu), gdzie jak mówią uczestnicy: 
„czuje się obecność Ojca Św.”. Organizatorami zlotu są Polski Związek Chó-
rów i Orkiestr – Zarząd Główny, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
i Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej. B.D.

Pan Czesław ma 86 lat, razem z 
żoną i innymi osobami w Mo-
sińskim Ośrodku Kultury uczest-
niczy w zajęciach nauki obsługi 
komputera. A dlaczego?
- Żeby umysł nadal mógł pra-
cować właściwie, żeby po pro-

stu nie popaść w  otępienie starcze, i żeby być sprawnym i normalnie funkcjonować 
w społeczeństwie, odpowiada. 
- Opanowaliśmy już podstawy nauki, mamy w domu komputer, który nam wnuki 
podarowały. O tym, że można tutaj się uczyć dowiedziała się moja żona. Powiedzia-
łem jej: idź na kurs, ja już jestem za stary, ale żona mnie przekonała, właściwie zmu-
siła mnie do tego i tym sposobem muszę się uczyć na stare lata, śmieje się najstarszy 
uczestnik zajęć. 
Ciekawym argumentem przemawiającym za nauką w tym wieku było jeszcze coś 
innego. Pani Kazimiera, żona p. Czesława uważa, że nie można być „analfabetą”, w 
naszych czasach brak umiejętności posługiwania się komputerem, to swoisty anal-
fabetyzm przypominający okres po II wojnie światowej, kiedy tak wielu ludzi nie po-
trafi ło czytać i pisać, i z tego powodu zostało odsuniętych na margines społeczny. 
- Nie można dopuścić do tego, żeby się tak czuć, mówi p. Kazimiera. – Dlaczego 

Chcemy mieć kontakt ze światem
wnuki mają za nas pisać listy do rodziny w 
Meksyku, która kontaktuje się z nami przez 
Internet? Chcemy mieć kontakt ze światem. 
Cała grupa, która składa się z osób w różnym 
wieku deklaruje powrót do nauki na kursie 
dla zaawansowanych po wakacjach.(red.)

Otwarte drzwi, powiew świeżego, wiosennego powietrza, zamknięte oczy, pianino, 
kontrabas i perkusja... Taki obrazek można było obserwować 21 maja w Salonie Arty-
stycznym w Puszczykowie, gdzie odbyło się jazzowe granie z okazji Dnia Matki. Swoje 
aranżacje balladowe oraz własne improwizacje zaprezentowali: Marcin Łosik (pianino),  
Ksawery Wójciński (kontrabas) oraz Sławek Tokłowicz (perkusja). Niezwykle skromni 
muzycy w autorskich kompozycjach wykazali się oryginalnym połączeniem harmonii z 
dużą dawką ekspresji. Dzięki nim niezapomniane zostaną uśmiechy mam, zasłuchanych 
w jazzowe brzmienia, które zaraz po koncercie z pewnością pobiegły do ogródka, żeby 
posadzić w nim kwiatki doniczkowe, otrzymane od Urzędu Miasta z okazji swego święta. 
Koncert przebiegł w bardzo sympatycznej atmosferze i pozostawił miłe wspomnienia. A 
będą one pewnie powracać wraz z zapachem świeżo posadzonych kwiatów...
  Zuzanna Bijaczewska

Jazzowe kwiaty dla Mam

Od paru miesięcy obserwujemy w Mosi-
nie wymianę tablic z nazwami ulic.
Nowe prezentują się okazale, na każ-
dej widnieje herb miasta. Stare tablice 
znalazły swoje nowe miejsce na ścianie 
BILARD-BAR- u w Mosinie przy ulicy Far-
biarskiej. Był to pomysł właściciela baru, 
Ryszarda Bińkowskiego, który tym sa-
mym ocalił je od zapomnienia.. Gratulu-
jemy pomysłu. 
                          Jolanta Szymczak

Ciekawy pomysł
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chylni, a stare samochody wzbudzały duże zaintere-
sowanie. Mam nadzieję, że to, co uczestnicy zjazdu 
dzisiaj mówią i to, z czego są tak bardzo zadowoleni 
skłoni ich do przyjazdu w przyszłym roku. Miłośni-
cy Saabów na co dzień są bardzo zajęci, pracują za-
wodowo, ale przyjechali i odpoczywają z nami tu w 
Krosinku.
- Czy w przyszłości może powiększyć się liczba sta-
rych samochodów o inne marki? A może motocy-
kle? Jest ich tutaj dzisiaj niemało.
- Zależy nam na tym, żeby to były silniki dwusuwo-
we, które są napędzane benzyną i olejem. Mosińscy 
motocykliści, którzy nam na trasie towarzyszyli i byli 
bardzo pomocni zwrócili się do mnie z prośbą, żeby 
zintegrować środowisko motocyklistów i samo-
chodziarzy. „Nikt jeszcze tego w Polsce nie zrobił”, 
mówili. Chcieliby, żebym zorganizował taki zjazd w 
Krosinku, a oni deklarują, że przyjedzie 1000 moto-
cyklistów, jeśli tylko się na to zgodzimy. Uważam, 
że pasjonatom powinno się stworzyć takie miejsce, 
gdzie można spotkać się i porozmawiać o swoich 
zainteresowaniach. Bardzo przydałoby się locum dla 
zafascynowanych motoryzacją, nie jest to wielka in-
westycja. Poza tym starsi doświadczeniem zarażali-
by swoimi pasjami młodych. Chętnie byłbym w tym 
pomocny.
- Czym jest jazda zabytkowym Saabem?
- Żadne z aut współczesnych, ani to, które przyspie-
sza w niecałe 5 sekund do 100 km/h, ani 4x4 nie daje 
miłośnikowi starych aut, tyle zadowolenia i radości, 
ile jest z jazdy Saabem, w asyście szumu wiatru w 
nieszczelnościach karoserii i odgłosu dwusuwu z 
dwucalowego wydechu. Przyjemnością i relaksem 
jest opieka nad ulubionymi autami, smarowanie 
licznych punktów, pastowanie karoserii. Ma swój 
nieprzemijający urok nieobecność elektroniki, po-
duszek powietrznych, wąskie, diagonalne opony, 
brak zagłówków, wspomagania w hamulcach i kie-
rownicy, czy jedna prędkość wycieraczek, twierdzi 
Krzysztof Rozenblat. 

Nikt tego jeszcze w Polsce nie zrobił

Z miłośnikami starych samochodów, podczas Pierwszego Krajowego Zjazdu 
Zabytkowych Saabów 9 maja w Krosinku rozmawia Elżbieta Bylczyńska.

- Pokonał Pan 700 kilometrową trasę z Austrii do Krosinka, żeby spotkać 
się z miłośnikami starych Saabów?
- Przyjechałem do Mosiny na zaproszenie Krzysztofa Rozenblata, który 
zorganizował pierwsze w Polsce spotkanie miłośników zabytkowych samo-
chodów. Takiej ilości starych Saabów w Polsce jeszcze nie mieliśmy okazji 
podziwiać, mówi Leszek Solski z Austrii.
- Najstarszym autem jest Saab 92, należący do Krzysztofa Rozenblata z 1950 
roku, jest też Saab 93 i Saab 95, bardzo rzadki samochód, jeden z 1700 na 
świecie, wyprodukowanych w 1960 roku, dwie syreny i jedna Warszawa. 
Siedmiuset kilometrową trasę pokonałem moim Saabem (rocznik 1960) z 
Linzu, razem z prezesem naszego klubu (Saab klub Austria). Co roku spoty-
kamy się na międzynarodowych imprezach, w ubiegłym byliśmy na Łotwie, 
przedtem w Szwecji i Niemczech. 
- Czy 49 – letni samochód może pokonać kilkaset kilometrów bez żad-
nych problemów?
- Jeździ normalnie, żre paliwo, wydycha śmierdzące spaliny i ma tylko 38 koni.
- Od kiedy jest Pan „zainfekowany” tą miłością?
- To dobre określenie, jest tylko problem, bo na to nie ma lekarstwa. Jak się 
ktoś nowy zainfekuje, zawsze mu w tej chorobie pomożemy. Jest tu pewien 
człowiek, który połknął bakcyla - nie powiem, kto, bo tego żona nie może 
wiedzieć – i w krótkim czasie zgromadził 15 samochodów. 
- Jaką wartość ma dzisiaj Pana samochód?
- Katalogowa wartość Saaba z 1960 r. waha się w granicach 10 do 12 tys. euro.
- Kolumna starych samochodów – przejechaliście przez kilka miejscowo-
ści – wzbudziła dzisiaj niemałą sensację.
- Odbyliśmy 70 kilometrową rundę, przejeżdżając przez Mosinę i inne mia-
steczka i wsie. Przy okazji podziwialiśmy Wielkopolskę i już wiemy, że na 
pewno tu wrócimy, kolega z Austrii, który zna wiele krajów był tym regio-
nem bardzo zauroczony. Przejazd został niesamowicie zorganizowany, na 
każdym skrzyżowaniu mieliśmy regulowany ruch, to było zrobione sensa-
cyjnie, w Austrii byłoby to niemożliwe. I nie uczestniczyła w tym Policja ani 
Straż. Krzysztof Rozenblat zorganizował to tak, że przed nami jechali lokalni 
motocykliści i to oni wszystko profesjonalnie przeprowadzili. 
                                                    
                                                        ***
- Chciałbym to kontynuować, mówi Krzysztof Rozenblat. – Myślę, że z 
roku na rok będzie łatwiej, bo ten zjazd przygotowywały tylko trzy osoby. W 
miejscowościach, przez które jechaliśmy porozklejaliśmy wcześniej plakaty, 
zostawiliśmy informację w sklepach, barach, wszyscy byli bardzo nam przy-

„Jak się ktoś nowy zainfekuje, zawsze mu w tej chorobie pomożemy”
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Starosta pogratulował wszystkim laureatom, rodzi-
com oraz dyrekcji szkół. 
 Agnieszka Witt/Wydział Promocji

„Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych 
otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”, 
to tytuł projektu realizowanego przez powiat poznański 
w ramach dofi nansowania przyznanego z Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
Przedmiotem projektu, jest budowa na terenie szkół ponadgim-
nazjalnych, prowadzonych przez powiat poznański, przyszkol-
nych otwartych boisk wielofunkcyjnych, placów zabaw, na któ-
rych realizowany będzie program profi laktyki prozdrowotnej dla 
dzieci i młodzieży do 18 roku życia. 
Zakres przedsięwzięcia w części inwestycyjnej obejmuje budowę: 
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysła-
wa Zamoyskich w Rokietnicy oraz boisk w fi liach ZS w Rokietnicy 
w Murowanej Goślinie i w Poznaniu, dwóch boisk wielofunkcyjnych 
przy Zespole Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie, boiska wielofunk-
cyjnego przy Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie, boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie oraz placu zabaw w fi lii 
Ośrodka w Puszczykowie, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw 
w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie, boiska wielofunkcyjnego oraz 
placu zabaw w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. 

Rozpoczęcie zajęć rekreacyjnych na nowych boiskach 
szkolnych wybudowanych przez powiat poznański.

Paweł Kurosz, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Za-
rządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich, Witold 
Rewers Komendant Miejski PSP i Dariusz Piechocki, 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP, na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP 
w Poznaniu, 11 maja br., wręczyli laureatom powiato-
wej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
pamiątkowe dyplomy i nagrody. Podczas spotkania 
dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 mł. 
kpt. Przemysław Dorna, zaprezentował sprzęt stra-
żacki stanowiący wyposażenie jednostki. Największe 
emocje i zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży 
oraz ich opiekunów wzbudziła okazja zobaczenia pa-
noramy miasta z kosza drabiny strażackiej umieszczo-
nego na wysokości prawie 30 metrów. 

Powiatowy etap ogólnopolskiego konkursu plastycznego

Na nowo wybudowanych boiskach przeprowadzane będą od 
1 lipca br. nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
w wieku szkolnym (w tym dzieci niepełnoprawnych) z terenu po-
wiatu poznańskiego. Odbywać się będą one w trzech panelach: 
tygodniowym, weekendowym i wakacyjnym i obejmują dyscypliny 
sportu m.in. takie jak: koszykówka, siatkówka, unihokej, gry i zabawy 
ruchowe, aerobik, badminton. Zajęcia będą prowadzone przez do-
świadczonych trenerów. Celem zajęć jest promowanie aktywności 
ruchowej wśród młodzieży jako czynnika zapobiegającego choro-
bom cywilizacyjnym tj. otyłość, choroby układu krążenia. 
W czasie trwania projektu organizowane będą turnieje sportowe 
i festyny dla dzieci w trakcie których uczestnicy będą mogli zapoznać 
się z informacjami na temat zdrowego stylu życia i kształtować swoją 
kondycję fi zyczną. Projekt w swoich założeniach ma służyć promo-
waniu aktywności fi zycznej oraz umiejętności organizowania sobie 
przez młodzież czasu wolnego jako elementu właściwie rozumianego 
samowychowania. 
Realizacja projektu zakończy się  pod koniec 2010 r. 
Wszystkie informacje można uzyskać pod adresem e-mail: 
eeagrants@powiat.poznan.pl, www.powiat.poznan.pl i tel. 061 8410-754
Agnieszka Ladorska/Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów

krótko z powiatu

Nagrodzeni laureaci konkursu “Epizody 
Powstania Wielkopolskiego”

“Epizody Powstania Wielkopolskiego Miasta i Gminy Pobiedziska”, “Piotr Mocek - 
Powstaniec Wielkopolski z Mosiny”, “Zapomniany bohater - Piotr Mocek” - to tytuły 
najlepszych prac w konkursie “Epizody Powstania Wielkopolskiego”, organizowa-
nym przez powiat poznański. Wpisuje się on w obchody ogłoszonego przez Radę 
Powiatu Roku Powstania Wielkopolskiego. 
Podczas sesji Rady Powiatu w dniu 29 kwietnia br. Jan Grabkowski Starosta Poznań-
ski wraz z Piotrem Burdajewiczem, Przewodniczącym Rady Powiatu w Poznaniu, 
wręczyli nagrody zwycięzcom. Komisja konkursowa przyznała pierwsze miejsce Pa-
trycji Kuter z Gimnazjum w Zespole Szkół w Jerzykowie. Patrycja otrzymała laptop 
i pamiątkowy dyplom. Drugie miejsce zajął Wojciech Siejakow z Gimnazjum Nr 2 
w Mosinie. Laureat dostał kamerę cyfrową i dyplom. Trzecie miejsce komisja przy-
znała Patrycji Głuchej z Gimnazjum w Pecnej, która oprócz pamiątkowego dyplomu 
otrzymała także aparat cyfrowy. Ponadto komisja konkursowa przyznała nagrodę 
specjalną Gimnazjum w Jerzykowie, którego uczniowie uzyskali najlepsze wyniki 
w konkursie. Przedstawicielka szkoły odebrała rzutnik multimedialny. 

Ogłoszony przez Komendanta Głównego PSP konkurs: „Klęska - powódź czy 
huragan - straż pożarna ci pomaga”, adresowany był do uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów w wieku 6 do 16 lat oraz uczniów szkół specjalnych, 
wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej – bez 
ograniczeń wiekowych. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat 
zachowania bezpieczeństwa w przypadku występowania wszelkiego typu 
zagrożeń, zainteresowanie działalnością służb ratowniczych uczestniczą-
cych w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. 
W tegorocznej, powiatowej edycji konkursu udział wzięło 48 autorów prac, 
z których komisja konkursowa wyróżniła 12 autorów. 
Zwycięskie prace biorą udział w wojewódzkim etapie konkursu, a te które 
zostały wyróżnione w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym organizowa-
nych przez Związek OSP RP pod hasłem: „Zapobiegamy Pożarom”.
 Łukasz Sobolewski
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich



10

Jerzy Stępień (prawnik z wykształcenia) jest Wiceprezydentem 
Miasta Poznania od siedmiu lat, ma 54 lata i, jak wyjaśnia - całe 
życie przepracował w administracji publicznej. Zajmuje się spra-
wami społecznymi, zdrowia publicznego, ochrony środowiska, 
gospodarki przestrzennej, pozyskiwaniem inwestorów. Wcześ-
niej pełnił funkcję wicewojewody poznańskiego, po reformie 
ustrojowej państwa, w okresie, gdy premierem był Jerzy Buzek. 
Jeszcze wcześniej był radnym miasta Śrem, w którym mieszkał 
od 14 roku życia. Pochodzi z Golubia Dobrzynia k/Torunia. 

Elżbieta Bylczyńska: Co skłoniło Pana do decyzji o starcie w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego?
Jerzy Stępień: - Wieloletnia działalność publiczna, praca w admi-
nistracji rządowej, samorządowej na różnych szczeblach pozwala 
mi na stwierdzenie, że dobrze znam problematykę samorządu, 
Poznania, aglomeracji poznańskiej, województwa wielkopolskie-
go. W czasie tych lat zdobyłem również doświadczenie o charak-
terze stricte politycznym. Znajomość regionu, spraw, możliwości, 
znajomość ludzi sprawiają, iż uważam, że mogę skutecznie repre-
zentować nasze interesy w Parlamencie Europejskim. Oczywiście 
mam świadomość, że pojedynczy poseł niewiele może zdziałać, 
jest natomiast silny mocą, po pierwsze frakcji, w której zasiada w 
Parlamencie Europejskim. Jeżeli nas przedstawicieli Platformy Eu-
ropejskiej we frakcji chadeckiej, która będzie zapewne największa 
w przyszłym parlamencie, będzie też tak wielu, że będziemy na-
dawali ton tej frakcji, to oczywiście możliwości każdego z posłów 
także będą większe. Walcząc o swój sukces wyborczy w jakimś 
wymiarze walczę również o przyszły sukces mojego byłego szefa, 
czyli premiera Jerzego Buzka, bo jeżeli PO będzie miała najwięk-
szą liczbę parlamentarzystów frakcji chadeckiej, to wówczas szan-
se premiera Buzka na fotel przewodniczącego Parlamentu Euro-
pejskiego będą ogromne. Miałoby to równie ogromne znaczenie 
dla naszych możliwości w Unii, dla wspierania polskich projektów, 
i w wymiarze polityki, i w wymiarze związanym z możliwościami 
wspierania rozwoju gospodarczego Polski środkami, które umoż-
liwiają nadrobienie pewnych opóźnień cywilizacyjnych, zwłasz-
cza w zakresie infrastruktury. 

Wywiad z wiceprezydentem Miasta Poznania, Jerzym Stępniem, przeprowadzony w Mosinie podczas 
przedwyborczego spotkania z mieszkańcami. Jerzy Stępień kandyduje do Europarlamentu z listy Platfor-
my Obywatelskiej, w chwili, kiedy gazeta dotrze do większości Czytelników wyniki wyborów będą już zna-
ne. Niemniej poprosiliśmy pana prezydenta o komentarz w sprawie europejskich wyborów. Druga część 
rozmowy dotyczy już kondycji fi nansowej naszego regionu w czasie kryzysu.

Jak podszewka z marynarką

- Co będzie przedmiotem Pana troski w PE, jeśli wygra Pan wybory?
- W przyszłym parlamencie zamierzam zajmować się sprawami, 
którymi lata całe zajmowałem się, po pierwsze zdrowiem pub-
licznym. Zamierzam sporządzić specjalny raport dotyczący tego 
podstawowego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców Polski i Wiel-
kopolski, bo dotyczy ono aż 45 % zgonów, jakim są schorzenia 
układu krążenia. Na podstawie tego raportu chciałbym doprowa-
dzić do przyjęcia przez Parlament Europejski specjalnej rezolucji, 
wspierającej wszelkie przedsięwzięcia związane z leczeniem i pro-
fi laktyką tych schorzeń, a myślę tu o idei, która zrodziła się w Po-
znaniu pół roku temu - budowy Zachodniego Centrum Kardiologii 
pod auspicjami Uniwersytetu Medycznego. 
- Jaki jest koszt tego przedsięwzięcia? 
- Pół miliarda zł. Oczywiste jest to, że tak ogromna suma nie 
może pochodzić wyłącznie z budżetu państwa i samorządów, 
ale powinna być wsparta środkami unijnymi. Druga sprawa to 
wsparcie rozwoju gospodarczego naszego regionu – małego i 
średniego biznesu, sektora, który w znacznym stopniu stanowi 
o potencjale gospodarczym Wielkopolski, bo siła naszej gospo-
darki drzemie w małym i średnim biznesie – w Poznaniu mamy 
zarejestrowanych aż 94 tys. podmiotów gospodarczych. 
- Czy i tutaj droga wiedzie przez rezolucję?
- Tak, poprzez raport o sytuacji tychże podmiotów. Trzecia spra-
wa, to organizowanie staży za pieniądze europejskie dla studen-
tów kierunków zajmujących się zdrowiem publicznym, ekologią, 
ochroną środowiska, biznesem i wolontariatem, z których ten 
ostatni cały czas traktowany jest jeszcze po macoszemu. Mam na 
myśli młodych ludzi, których powinno się wesprzeć logistycznie, 
szkoleniowo, skontaktować z rówieśnikami z zagranicy. Do tej 
pory nasz wolontariat nie korzystał jeszcze z tych możliwości. 
Moje kontakty z władzami regionu, aglomeracji poznańskiej, samo-
rządami wielkopolskimi będą stałe, a nie incydentalne, a mówię to 
na podstawie moich dobrych relacji z większością samorządowców, 
dlatego deklaruję, że będę do ich dyspozycji stale i będę z nimi 
współpracował, a poprzez nich ze społecznościami lokalnymi. 
- Badania pokazały, że do wyborów może przystąpić tylko 
20% ludności. 
- Dlatego to jest tak ważne, ile osób pójdzie głosować. Jeśli par-
lamentarzyści mogą powiedzieć (co jest argumentem), że po-
parło ich 50% społeczeństwa, to ma to ogromne znaczenie przy 
podejmowaniu pewnych rozstrzygnięć. 
- Chodzi o to, czy parlamentarzyści występują w imieniu wą-
skiej grupy narodu, czy mają mandat i legitymację do wypo-
wiadania się w imieniu kraju?
- Niska frekwencja powoduje niższą skuteczność, czy raczej pod-
ważanie tej legitymacji do reprezentowania i w efekcie może to 
mieć zły wpływ na naszą skuteczność. 
- Załóżmy, że zostanie Pan wybrany w wyniku wyborów, na które 
pójdzie 20% ludności, czy oznacza to, że nie będzie Pan skuteczny? 
- Nie, mam na myśli całą frakcję, mówię o skuteczności całej pol-
skiej reprezentacji w PE. 
- Ale powstają chyba także pewne układy między parlamentarzy-
stami, ktoś powie, że jest silny, bo ma za sobą 50% narodu, a inny, 

wywiad
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na którego głosowało tylko 20% może być uznany za słabego…
- To prawda, i to jest zawsze argument, którym również w na-
szym Sejmie posłowie operują.

- Zapytam teraz o skutki kryzysu, jaka jest sytuacja gospodar-
cza Wielkopolski w porównaniu do reszty kraju, czy będzie 
nowelizacja budżetu?
- W Poznaniu i aglomeracji poznańskiej tak bardzo dotkliwie 
kryzysu nie odczuwamy. Jest załamanie na rynku budowlanym, 
w samym Poznaniu wydaliśmy 60% mniej pozwoleń na budo-
wę niż w roku ubiegłym o tej samej porze.
- Czyli buduje się zaledwie 40% tego, co w ubiegłym roku?
- Tak, przy czym są to inwestycje, powiedziałbym neutralne z 
punktu widzenia rozwoju gospodarczego miasta. Brakuje wiel-
kich przedsięwzięć, które generują określone korzyści. Na rynku 
budownictwa mieszkaniowego można powiedzieć, że jest zapaść, 
ale jest to związane oczywiście z brakiem systemu kredytowego. 
Generalnie inwestycje, nie tylko na rynku budownictwa mieszka-
niowego, są niemożliwe do realizacji, lub prawie niemożliwe, jeśli 
nie ma odpowiedniego systemu kredytowego, który temu towa-
rzyszy. To jest tak powiązane, jak podszewka z marynarką. Kryzys 
zaczął się w świecie banków i dopóki banki z tym się nie uporają, 
nowy strumień fi nansowy nie będzie zasilał gospodarki poprzez 
inwestowanie. Natomiast na rynku pracy nie mamy na razie dra-
matu, stopa bezrobocia w Poznaniu wynosi około 2%, w aglo-
meracji jest nieco wyższa – 3 do 3,5%. Nie notowaliśmy na razie 

większych upadłości, oby tak było dalej. Staramy się poprzez system 
inwestycji publicznych (m. in. prace infrastrukturalne związane z 
Euro 2012) nakręcić trochę koniunkturę, ale oczywiście sektor pub-
liczny nie jest tym rdzeniem gospodarki, jest nim sektor prywatny. 
Staramy się ten program inwestycyjny maksymalnie rozbudować, 
ale też  będziemy nowelizować budżet miasta Poznania, bo szaco-
wane w grudniu dochody, kiedy uchwalaliśmy budżet, okazały się 
jednak niewykonalne. W tegorocznym budżecie wynoszącym 3 
miliardy zł będziemy musieli skorygować poziom dochodów o 100 
milionów. Już widać, że wpływ dochodów z podatków jest mniejszy 
(przede wszystkim z PIT i CIT, od osób prawnych i od osób fi zycz-
nych). Nie jest więc tak, jak można było prognozować, bo prognozo-
waliśmy budżet na podstawie wskaźników z poprzedniego okresu 
(poziom dochodów, prognozowany wzrost). Okazuje się, że jednak 
te dochody nie są takie, jakie zakładaliśmy.
- Kto straci najbardziej?
- Na razie nie ma dramatu, trzeba będzie ograniczać, przesuwać 
inwestycje, 100 milionów w stosunku do 3 miliardów zł, to nie 
jest katastrofa, oby się na tym skończyło. Natomiast z całą pew-
nością wydatki konsumpcyjne trzeba będzie trochę ograniczyć, 
np. przedsięwzięcia kulturalne, koszty administracyjne, koszty 
związane z pomocą społeczną (część systemu zasiłków ma cha-
rakter uznaniowy, nie obligatoryjny). Ale na razie nie chciałbym 
straszyć, to ograniczenie kosztów czy opóźnienie inwestycji w 
czasie powinno zrównoważyć dysproporcję między zakładanymi 
a wykonanymi dochodami. 

Na przedostatniej sesji Rady Miejskiej w Puszczykowie, 
na pytania radnych o to, jakie skutki mogą przynieść 
zmiany w przepisach regulujących oświatę odpowia-
dał Tomasz Zwoliński, zastępca burmistrza:

„System oświaty przechodzi w tej chwili duże przeobrażenia, jeste-
śmy świadkami chociażby niemałych kontrowersji w Poznaniu, zwią-
zanych z organizacją nauki sześciolatków. Wynikają one ze zmian 
zawartych w ustawie o systemie oświaty. Od 2012 roku dzieci sześ-
cioletnie będą już obowiązkowo chodziły do pierwszych klas. Okres 
przejściowy będzie powodował mnóstwo problemów, szczególnie 
w samej organizacji pracy szkoły. Chciałbym przypomnieć, że szkoła 
podstawowa jest podzielona na dwa etapy edukacyjne – klasy 1 - 3 
i 4 – 6, w dwóch cyklach nauczania. Trzecim cyklem jest nauka w 
gimnazjum. W tej chwili Ministerstwo Edukacji proponuje nowe roz-
wiązania, nową przebudowaną podstawę programową nauczania. 
Chodzi głównie o to, żeby dziecko uczyło się tzw. kompetencji, czyli 
dziecko ma w wyniku nauki posiąść pewne umiejętności (radzenia 
sobie, uczenia zadaniowego) – na to właśnie jest zwrócony główny 
nacisk. Te zmiany programowe wchodzą do pierwszych klas szkół 
podstawowych i pierwszych klas szkół gimnazjalnych, co pociąga 
za sobą wiele komplikacji, chociażby w samej realizacji programów. 
Równolegle będą obowiązywały dwa oddzielne programy, dla tej 
„starej” części uczniów i dla tych, którzy idą według nowego. 
Na to nakłada się kolejna zmiana, która dotyczy już samego funk-
cjonowania nauczycieli w szkole. Dotychczas nauczyciel miał tzw. 
pensum nauczycielskie w wymiarze 18 godzin obowiązkowych. 
Obecnie zgodnie ze zmianą w ustawie Karta Nauczyciela do pod-
stawowego pensum dla każdego nauczyciela dochodzą 2 godziny 
(w okresie przejściowym po jednej godzinie w najbliższym roku 
szkolnym) i będą to godziny do dyspozycji dyrektora, na różnego 
rodzaju zajęcia dodatkowe. Mogą to być zajęcia prowadzone w ra-

Jak poradzą sobie nauczyciele, dzieci i gmina po 
zmianach w oświacie?
mach zajęć świetlicowych, zajęcia wyrównawcze, koła zaintereso-
wań i inne. To z kolei pociąga za sobą dodatkowy kłopot związany 
z tym, że dotychczas arkusze organizacyjne – coś, co jest podstawą 
funkcjonowania szkoły, bo z tego wynikają podział godzin między 
nauczycieli, koszty pensji nauczycieli, - były zatwierdzane przez wi-
zytatorów Kuratorium Oświaty. W tej chwili arkusze organizacyjne 
przechodzą do kompetencji organów prowadzących, czyli do gmin 
i miast. Kuratorium praktycznie w tej sytuacji staje na pozycji kon-
trolera. Jestem przekonany, że we wrześniu wizytatorzy wyjdą w 
teren i będą kontrolować, jak gminy sporządziły arkusze. Myślę, że 
sobie z tym poradzimy, mamy tylko cztery placówki w Puszczyko-
wie, ale są gminy, które nie mają nawet kadr do wykonania nowych 
zadań, nie mówiąc o dużo większej liczbie placówek. 
W okresie przejściowym, a więc już od następnego roku szkolnego 
rodzice mają prawo posłać do szkoły, do pierwszej klasy dziecko sześ-
cioletnie. Rodzi to problem organizacji takiej klasy, bo mogą do niej 
trafi ć dzieci zupełnie nieprzygotowane, np. dzisiejszy pięciolatek bez 
klasy zerowej, a zadecyduje o tym wyłącznie opinia poradni psycho-
logicznej. Bez przygotowania w zerówce może się okazać, że różnica 
poziomu wynosi dwie klasy, bo nie dość, że dziecko nie brało udziału 
w jakichkolwiek zajęciach w przedszkolu, ponieważ nie chodziło do 
przedszkola, to jeszcze traci dystans do pozostałych dzieci, które już 
mają za sobą przerobiony materiał w klasie zerowej. Problem z wy-
równaniem poziomów wystąpi w 2012 roku, kiedy do pierwszych klas 
trafi ą zarówno dzieci sześcioletnie, jak i siedmioletnie”.     E.B.
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Dwadzieścia lat temu upadł komunizm. Niektóre bohaterki artykułu, których młodość przypadła na czas tamtego 
ustroju czują się dzisiaj zagubione, nie są zadowolone z życia, jakie wiodą w wolnym kraju. Dwie mieszkają w Polsce, 
pozostałe w Szwecji, Niemczech i Kanadzie. Zachęcamy Czytelników do podzielenia się refl eksją na temat tamtych 
czasów. Najciekawsze opublikujemy. 

„Dziewczyny z PRL-u” 

Ewa
Brama wjazdowa na posesję Ewy ukryta jest w zieleni czeremchowego ży-
wopłotu, dwóch starych klonów i brzozy. Biały dom położony jest w głębi 
ogrodu, promienie słońca wydobywają z powierzchni dachu złociste refl ek-
sy. Jest słonecznie i ciepło. Między drzewami w trawie stoi stolik z parasolką 
i białymi krzesłami. Za chwilę usiądą przy nim wszystkie „dziewczyny”…
- Był rok 1981, wspomina Ewa. - Dyplom schowałam głęboko do szufl ady mie-
siąc po obronie pracy magisterskiej. Po 13 grudnia okazało się, że o ile wcześ-
niej, przed wprowadzeniem stanu wojennego mogłam myśleć o wyjeździe z 
kraju, teraz pozostał jedynie wybór: praca w kraju, na etat w państwowej fi rmie 
za niewielkie pieniądze lub własny interes. Wybrałam to drugie. Wcześniej bar-
dzo poważnie zastanawiałam się nad możliwością ucieczki do Niemiec. Pamię-
tam któregoś dnia stałam w Delikatesach w kolejce i patrzyłam, jak znikają z 
haka resztki parówek. Tego dnia nie miałam już nic do jedzenia dla dzieci. Na 
kartkach zostały mi jeszcze jakieś resztki dekagramów mięsa do zrealizowania, 
jedna czekolada i dwa kilogramy cukru. Byłam druga, kiedy klientka przede 
mną wyciągnęła rękę z nowiutką kartką żywnościową i sprzątnęła mi sprzed 
nosa wszystkie parówki. Wróciłam do domu zrozpaczona i zła. Właśnie wtedy 
postanowiłam uciekać. Gdyby nie stan wojenny, dzisiaj nie byłoby mnie tutaj.
Zwykła działalność handlowa dla absolwentów szkół wyższych była wówczas 
niejako zabroniona. Nieformalnie wiadomo było, że jeśli magister stara się o ze-
zwolenie na handel i uczciwie okazuje dyplom jako świadectwo ukończenia szko-
ły (wymagany załącznik do dokumentów), nie dostanie koncesji właśnie za to, że 
ma wyższe wykształcenie. Ewa postanowiła ukryć fakt ukończenia studiów.
- W rubryce wykształcenie wpisałam: średnie i koncesję otrzymałam. 
Pikowanie w dół, tak Ewa określa z humorem swoje bankructwo, nastąpiło:
- Kiedy Balcerowicz zaczął schładzać gospodarkę. Nie wierzyłam, kiedy mój 
znajomy, zajmujący się wyrobem ceramiki, przechadzając się uliczką, na któ-
rej znajdował się jeden z moich sklepów powiedział: „to wszystko zniknie, 
splajtujecie co do jednego, wasze miejsce w handlu zajmą molochy, super-
markety, tak samo jak na Zachodzie”. Nie pomylił się. 
Tym z konkretnymi zawodami udało się znaleźć pracę, kilkoro jednak, podobnie 
jak Ewa ma dzisiaj status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku. Na życie zara-
biają na czarno, często rezygnując z zatrudnienia legalnego, np. na dwa miesiące, 
ponieważ nie chcą, a przede wszystkim nie widzą sensu w koszmarnej, kolejkowej 
drodze załatwiania papierkowych formalności w urzędach pracy, po to tylko, żeby 
przez jakiś czas nie być na liście bezrobotnej rzeszy Polaków.
- Gdyby można było znaleźć coś na dłużej i za normalną pensję, wolałabym 
pracować legalnie, przecież czeka nas głodowa emerytura i to pod warun-
kiem, że nie będziemy chorować.
Emigrantka
Przed domem zatrzymuje się biały volkswagen. Na spotkanie kilku koleża-
nek ze studiów przyjechała Iwona z Dortmundu. Ma na sobie kolorowy swe-
ter, dżinsy i białe adidasy. Z bagażnika wyjmuje paczkę z ciastkami i butelkę 
czerwonego wina.
Iwona wyjechała z Polski na krótko przed stanem wojennym. Podjęła pra-
cę jako barmanka. W barze poznała swojego przyszłego męża, Niemca. Ma 
córkę Karinę, która towarzyszy jej dzisiaj. Karina i Krzysiek, syn Ewy są w tym 
samym wieku. Znają się od dziecka i choć Karina nie mówi po polsku, dużo 
rozumie i bardzo się cieszy na spotkanie z Krzysiem.
Iwonie także nie udało się stworzyć rodziny, jej małżeństwo, podobnie jak 
Ewy, rozpadło się kilka lat temu. Jednym z powodów braku związku jej dzie-
cka z Polską była postawa męża Iwony, nie pozwalał uczyć córki języka pol-
skiego, zabraniał matce rozmawiać z dzieckiem po polsku, obrażał w obec-
ności córki Polaków (z wyjątkiem Ewy, którą lubił), a kiedy doszło do tego, że 
zażądał od Iwony usunięcia drugiej ciąży i zagroził, że odstawi ją do granicy 

z jedną walizeczką, z którą do Niemiec przyjechała, 
jeśli nie zgodzi się na aborcję, zrozumiała, że jej mał-
żeństwo jest pomyłką. 
- Nie mogłam znieść, kiedy przy Karinie mówił do 
mnie: ty głupia, polska krowo, wspomina Iwona. 
Ostatnie lata trwałam przy nim z uwagi na jego cho-
robę i dziecko. Był chory, brał leki psychotropowe. 
Nie powiedział mi przed ślubem, że się leczy. Dowie-
działam się o tym przypadkiem.
Iwona pobiera w Niemczech zasiłek dla bezrobotnych. 
Straciła pracę w Mc Donaldzie z powodu... choroby 
kręgosłupa (pracowała tam jako kierownik zmiany).  
Po powrocie z dłuższego zwolnienia lekarskiego fi rma 
oświadczyła jej, że powinna złożyć wypowiedzenie, 
ponieważ w jej pracy dopatrzono się uchybień. Wcześ-
niej nikt nie miał do niej zastrzeżeń. To była katorżnicza 
praca, uważa Iwona, ale: 
- Bezrobocie w Niemczech ma ten sam smak, co w 
Polsce, tak samo rano po przebudzeniu myśli się: nie 
mam po co wstawać.
Obywatelki świata
Pod bramą rozlega się klakson samochodu, z daleka 
słychać okrzyki radości. Przyjechały Barbara i Halina. 
Brakuje jedynie Zosi, która obiecała zadzwonić z No-
wej Zelandii, jest tam w podróży poślubnej, przed 
miesiącem wyszła drugi raz za mąż, za Kanadyjczy-
ka. Barbara mieszka w Poznaniu, Halina od 20 lat w 
Szwecji. Pod drzewami kotłuje się z radości. Wszyst-
kie mówią i śmieją się jednocześnie. Mogłyby spo-
tykać się co tydzień, jak dawniej. Teraz jednak takie 
spotkanie udaje się raz na kilka lat.
- Chwała Bogu za Internet, możemy sobie wszystko 
na bieżąco opowiadać, ale nic nie zastąpi tego kocio-
kwiku, wtrąca Halina – właśnie za tym tęsknię najbar-
dziej. Ile ja bym dała, żeby was tam wszystkie mieć 
na co dzień.
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Halina wyjechała do Szwecji na zaproszenie koleżanki i za jej 
namową, żeby móc zostać legalnie, wyszła fi kcyjnie za mąż.
- Za homoseksualistę, wtrąca, miałam przynajmniej pewność, 
że się rozwiodę. 
Tak się stało, niedługo po rozwodzie poznała obecnego męża, 
Szweda, urodziła dwoje dzieci i jest bardzo szczęśliwa. Nie wy-
obraża sobie życia w Polsce i bez niego. 
– A o tym pierwszym mężu początkowo nie chciałam wam nic 
mówić, wiedziałam, że do końca życia będziecie mi dokuczały.
- Ale ty uwielbiasz robić niespodzianki i nie mogłaś tego przed 
nami zataić. Wtedy nas to bawiło, nigdy nie potępiłyśmy cię, był to 
jedyny sposób ucieczki do lepszego świata, odpowiada Iwona.
A Zosia beztrosko pływa z delfi nami
Na dźwięk telefonu wszystkie wyciągają rękę po słuchawkę. Odbie-
ra Ewa, włączając nagłośnienie. Dzwoni Zosia z Nowej Zelandii. Jest 
szczęśliwa, ale bardzo jej żal, że nie bierze udziału w spotkaniu. 
- Co dzisiaj robiłam? Pływaliśmy z delfi nami w ośmiostopniowej 
wodzie Oceanu. Co to była za frajda, choć mi z zimna nogi odpa-
dały, a byliśmy ubrani w piankę, buty i czapki. Najpierw szukali-
śmy delfi nów, po chwili pojawiło się całe stado delfi nów duski, 
czyli szarych, ale tak naprawdę to one mają białe brzuszki i szarą 
górę. I żyją tylko na półkuli południowej. Kiedy wskoczyłam do 
wody nie mogłam z zimna oddychać i już myślałam, że się utopię 
i lepiej wracać na łódkę. Ale patrzę – przez maskę oczywiście, bo 
pływaliśmy w masce  - a tu podpływają do mnie trzy delfi ny! I to 
tak blisko, że widziałam blizny na ich ciele, bo one się czasami 
gryzą. I kiedy tak całe stado zaczęło koło mnie krążyć, zapomnia-
łam o zimnie. A były w odległości paru centymetrów, tak blisko, 
że jak podpływały do mnie, myślałam, że mnie w maskę stukną. 
A jak się z nami bawiły! One uwielbiają zabawy. Podpływały, krą-
żyły koło mnie i zachęcały do wspólnego krążenia, więc z nimi 
krążyłam, aż mi się w głowie kręciło. Pływały to w dół, to w górę, 
skakały i na brzuch się przewracały i cały czas patrzyły na mnie. A 
do delfi nów trzeba coś mówić, bo one to lubią, więc wszyscy do 
nich piszczeliśmy i wydawaliśmy dziwne dźwięki, a one nam od-
powiadały takim: uuuu. Było ich tyle, że jak mnie otoczyło sześć, 
trochę się przestraszyłam. Są przecudowne, mają takie fajne ocz-

ka, ale niby patrzą nimi, a niby nie. A jak z mężem pływaliśmy za 
ręce, to zaciekawione podpływały i też koło nas krążyły. Najbar-
dziej im się podobało, kiedy przewracałam się z boku na bok. Co za 
przepiękne ssaki! Moje ulubione!...
Nasza Polska kochana
Na stole w długich kieliszkach mieni się czerwone wino. Przyjaciółki 
wznoszą toast za spotkanie. Iwona koniecznie chce się dowiedzieć, 
dlaczego Barbara nie może zdecydować się na przyjazd do Niemiec. 
Podczas, gdy Halina z Ewą oglądają grządki w ogródku Iwona, wy-
czuwając coś niedobrego próbuje namówić Barbarę do odwiedzin. 
Wszystkie wiedzą, że od dwóch lat Baśka myśli o wyjeździe z kraju 
na stałe, jej małżeństwo rozpadło się 15 lat temu. 
- Spróbuj oddalić się trochę od codzienności, przyjedź do mnie 
na miesiąc, przekonuje ją Iwona. Barbara jednak wymawia się 
brakiem możliwości, w końcu nie wytrzymuje i prawie jednym 
tchem wyrzuca z siebie: 
- Zapraszasz mnie do siebie, pierwszy odruch to jechać, drugi to 
refl eksja: za co? To mój największy chyba problem, ale trzeba też 
sobie prosto w oczy powiedzieć: wszystko razem jest tak trudne, 
że aż się chce wyć. I dlatego nie wiem, co dalej robić. 
                                                            ***
Starożytne kultury Chin, Indii, Japonii, a także częściowo kultura 
chrześcijańska już dawno twierdziły ustami swoich mędrców, że 
człowiek jest w stanie przy pomocy umysłu wpływać na procesy za-
chodzące w fi zycznym ciele i tym samym zachować młodość, radość 
i witalność. Jeśli chodzi o naukę: „Podwaliny nowego paradygmatu 
stworzyli Einstein, Bohr, Heisenberg i inni uczeni – pionierzy fi zyki 
kwantowej, którzy jako pierwsi zdali sobie sprawę, że powszechnie 
przyjęty sposób postrzegania świata fi zycznego jest fałszywy”. We-
dług nich czas i przestrzeń to wytwór naszych zmysłów, „żaden z 
tzw. obiektywnych faktów, na podstawie których określamy naszą 
rzeczywistość, nie ma najmniejszego znaczenia”. Swój świat two-
rzymy sami. Brzmi to jak paradoks, ale pozwala także na całkowitą 
swobodę w kształtowaniu obrazu rzeczywistości, bowiem możemy 
zmieniać w niej wszystko. Wystarczy zmienić sposób postrzegania 
i właśnie to, jak postrzegamy samych siebie ma dopiero znaczenie. 
Ale kto to potrafi ?
  Elżbieta Bylczyńska

Drodzy rodzice mamy dla Was dobre wiadomości. Nareszcie powstała oferta, 
która w pełni przeznaczona i dostosowana jest do potrzeb przyszłym ojców. 
Na co dzień obserwujemy coraz większe zaangażowanie mężczyzn  w ży-
cie całej rodziny, zwłaszcza w początkowym okresie jej formowania. Ojcom 
także zależy na rozumieniu świata swoich maluszków i nawiązywaniu z nimi 
więzi już od pierwszych dni. Nie bez znaczenia jest wprowadzenie od przy-
szłego roku do polskiego ustawodawstwa urlopu „tacierzyńskiego” oraz fakt 
coraz większej elastyczności ról damsko-męskich. Nowopowstała Akademia 
Taty jest miejscem, w którym przyszli i świeżo upieczeni ojcowie będą mogli 
zdobyć niezbędne informacje oraz umiejętności związane z opieką i  wy-
chowywaniem dziecka, a także nauczyć się czuwać nad atmosferą związku 
w tym początkowym,  trudnym okresie. Akademia Taty jest odpowiedni-
kiem szkoły rodzenia, której z pewnością mogą pozazdrościć mężczyznom 
przyszłe mamy. Tutaj  centralne miejsce zajmują tatusiowe, którzy  mogą za-
prosić na dwa wskazane przez założyciela spotkania  swoje małżonki. Jest to 
z pewnością niepowtarzalna okazja, by nauczyć się podstawowych umiejęt-
ności rodzicielskich, oswoić z nową rolą i poznać innych młodych rodziców. 
Zajęcia prowadzi bardzo starannie dobrana kadra wśród, której znajdują się 
sami specjaliści, w większości rodzice noworodków i na dodatek mężczyźni. 
Organizator wprowadził kilka nowatorskich, bardzo interesujących rozwią-
zań takich, jak zajęcia z architektem wnętrz, seksuologiem, a także wykłady 
związane z bezpieczeństwem artykułów przeznaczonych dla noworodków. 

Urlop „tacierzyński”? Akademia Taty zaprasza

Jest to całkiem nowa oferta na rynku, która odpowia-
da na coraz większe zaangażowanie ojców w opiekę 
i wychowywanie dzieci. Warto z niej skorzystać, bo 
z pewnością przyczyni się do bycia super rodzicem. 
Osoby zainteresowane odsyłam na stronę www.aka-
demiataty.com.pl
 Sylwia Czarnowska
 (pomysłodawczyni Akademii Taty)
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Metamorfoza zgreda
RECENZJA - fi lmGran Torino 

Reżyseria: Clint Eastwood
Rok produkcji: 2008

W tym miesiącu chciałbym zachęcić do 
obejrzenia najnowszego fi lmu Clinta Ea-
stwooda. Nie ukrywam, że wybór tego 
obrazu był spowodowany właśnie osobą 
amerykańskiego reżysera i aktora, który 
jest jednym z najważniejszych postaci 
światowej kinematografi i. Mimo 79 lat 
nie tylko tworzy nowe fi lmy, ale także w 
nich występuje. Właśnie w takiej podwójnej roli pojawił się w 
obrazie „Gran Torino”.
Głównym bohaterem tego fi lmu jest mężczyzna o swojsko 
brzmiącym nazwisku Kowalski. Walt, bo tak ma na imię bo-
hater, jest weteranem wojny w Korei. Mieszka na przedmieś-
ciach Detroit, wiodąc spokojny żywot i ograniczając do mini-
mum swoje kontakty z innymi ludźmi. Próbuje odnaleźć się 
po śmierci swojej żony - jedynej osoby, która nadawała sens 
jego istnieniu. Walt jest bardzo nieufny i gburowaty, nie tole-
ruje odmienności, a fakt, że mieszka w okolicy zamieszkanej 
głównie przez imigrantów z Azji nie wpływa pozytywnie na 
jego stosunek do świata. 
Pewnej nocy dochodzi do próby kradzieży tytułowego Forda 
Gran Torino z garażu Walta. Podczas tego zdarzenia bohater 
poznaje młodego Azjatę, który swoim czynem chciał zaimpo-
nować lokalnemu gangowi. Tak zawarta znajomość okaże się 
jedną z najważniejszych w życiu głównego bohatera, który od 
tej pory stanie się dla chłopaka przewodnikiem po brutalnym 
i okrutnym świecie.
Spotkanie z Azjatą i jego rodziną niezwykle wzbogaci życie 
bohatera i otworzy mu oczy na aspekty, których nigdy wcześ-
niej nie było mu dane poznać. Podczas seansu obserwujemy 
przemianę Walta z zatwardziałego rasisty w człowieka zainte-
resowanego kulturą wschodu i stającego w obronie krzyw-
dzonej rodziny.
Mimo bardzo poważnej fabuły powstał fi lm, który wymyka się 
z ram dramatu, a oglądając go można wielokrotnie wybuchnąć 
śmiechem. Wszystko to za sprawą stworzonych postaci oraz re-
lacji między nimi, które osiągnięto poprzez bardzo dosadne i 
dowcipne dialogi. Bohaterowie są wyraziści i od początku budzą 
sympatię widza. Nawet główny bohater, przeklinający i zrzędzą-
cy, sprawia w gruncie rzeczy wrażenie poczciwego człowieka. 
Dla wielu ludzi Clint Eastwood jest jak wino - im starszy, tym 
lepszy. Jego kariera trwa od ponad pięćdziesięciu lat, ale naj-
większe uznanie zdobywa na starość, kiedy to raz za razem po-
kazuje nowe oblicze i tworzy kolejne niezapomniane fi lmy.
“Gran Torino” to najbardziej kasowy z fi lmów Eastwooda. Za-
robił w USA ponad 140 mln dolarów, co dla tak niskobudże-
towego fi lmu jest wynikiem rewelacyjnym. Oczywiście ilość 
sprzedanych biletów nie decyduje o klasie fi lmu, ale doskona-
le pokazuje, z jakim zainteresowaniem spotyka się twórczość 
Clinta Eastwooda. Nie potrzebne są gwiazdki z pierwszych 
stron gazet ani efekty specjalne za dziesiątki milionów dola-
rów. Ludzie coraz częściej cenią proste historie, w których od-
naleźć mogą miejsce dla siebie. Chcemy oglądać wielowymia-
rowych bohaterów z krwi i kości, a nie wymuskane, plastikowe 
postacie, którymi nigdy nie będziemy, a - co najważniejsze - 
nie chcemy być.
   Tomasz Zgrzeba

Wyobraźnio, działaj!
RECENZJA - książka

Gabriel Garcia Marquez
„Opowiadania”

Drogi Czytelniku!
Jeżeli poszukujesz w opowiadaniach ja-
kiegokolwiek ciągu przyczynowo – skut-
kowego, lub chociaż jego najdrobniej-
szy cień, to do literatury Gabriela Garcii 
Marqueza lepiej się nie zbliżaj. Po co się 
zawieść? Jeżeli nie posiadasz też ani odro-
biny wyobraźni, ręce precz!
Najnowszy zbiór opowiadań kolumbijskiego pisarza to 
kwintesencja jego dotychczasowego pisarstwa, w której za-
wiera kilka nowych historii, ale głównie skupia się na tych już 
znanych wiernemu czytelnikowi. Sytuacje, pojawiające się w 
opowiadaniach, niejednokrotnie są początkiem innej, znanej 
powieści, rozbudowanym wstępem, wprowadzeniem w ak-
cję, pierwowzorem jego przyszłych bohaterów.
Czy wiecie, czym jest realizm magiczny? To skuteczne połą-
czenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych człowieka, 
wymieszanie szczypty realności z wiadrem fantastyki, zatar-
cie nieubłagalnego pędu czasu. Nie bez powodu literatura 
Marqueza uznawana jest za idealny przykład takiego po-
strzegania świata. W jego małych, kolumbijskich miastecz-
kach życie płynie leniwie, spokojnie. Doskonale widzimy 
te ciasne, przydymione pomieszczenia, pełne kurzu i pyłu 
ulicznego, chociaż sam autor nie opisuje ich bardzo dokład-
nie. One po prostu są, zaczynają żyć w wyobraźni czytelnika 
własnym życiem, kreować swój wygląd. Czy zgodny z założe-
niem autora? A czy to ważne?
W opowiadaniach Marqueza bohaterowie przechodzą obok 
rzeczy niesamowitych jak gdyby nigdy nic. Ludzie spotykają 
się w snach, a gdy się obudzą, nie pamiętają o sobie. To prze-
cież normalne. Anioł przybywa na ziemię wraz z plagą krabów 
wychodzących z morza. Zwyczajna sprawa. Na małej wyspie 
pojawia się najpiękniejszy topielec świata, któremu miesz-
kanki wioski nadają imię Stefan i opiekują się nim lepiej, niż 
własnymi mężami. Często spotykana sytuacja, prawda? Wiele 
przykładów mogę wymienić. Ale lepiej samemu je odnaleźć.
Drogi Czytelniku! Może warto przeczytać coś bez widocznych 
związków ze sobą, gdzie bohater najpierw cierpi, a dopiero 
później pojawia się przyczyna tego cierpienia? Może war-
to obudzić swoją wyobraźnię, tak często wykorzystywaną w 
dzieciństwie, a teraz regularnie zaniedbywaną?
   Magda Krenc

W sobotę, 15 maja br. na terenie Ośrodka Zdrowia w Babkach 
odbyła się tradycyjna – czwarta majówka “Szlachetne Zdrowie”.
Jak zwykle organizatorem majówki była Swietłana Bartko-
wiak, lekarz domowy oraz Nadwarciańskie Stowarzyszenie 
Obywatelskie, aktywną pomoc okazali dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Czapurach i Andrzej Kasprzyk z MOK w Mosinie.
Z badań i porad lekarskich, mimo nienajlepszej pogody, sko-
rzystało prawie 180 mieszkańców Daszewic, Babek, Wiórka i 
Czapur. B.N.

Zdrowa majówka
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Pióro niezgody, czyli o anatomii ludzkich możliwości
Jest coś, co podnieca współczesnych Polaków rów-
nie silnie, jak naszych przodków wynalezienie koła. I 
nie jest to cudem odniesione zwycięstwo piłkarskiej 
reprezentacji. To niesławny (z racji tego bagatelizo-
wany) „wynalazek”, który odegrał istotną rolę w dzie-
jach ludzkości. Plotka – dzisiejsza bohaterka wynu-
rzeń umiarkowanie poważnych. 
Kłamstwo stało się chętnie używaną, ekspresyjną 
formą wypowiedzi, odkąd tylko człowiek nauczył 
się mówić. Waldemar Łysiak pisze: „…nawet ewolu-
cja nie potrafi ła wyeliminować tej słabości człowie-
czej…”. Plotka i blaga, jak syjamskie rodzeństwo, pra-
wie w każdym przypadku - jedno bez drugiego żyć 
nie może. A znajomość życia w watasze międzyludz-
kiej przypomina, że toczona z ust do ust pogłoska, 
podłością wyważa drzwi sygnowane „nieupoważ-
nionym wstęp wzbroniony”. O chorobie cywilizacyj-
nej narządu mowy - języka, słodko - gorzka prawda.
Pociąg pośpieszny. Trasa Poznań – Piła. Iście królew-
skie wygody, oczywiście, jeśli przymknie się oko na 
wystające sprężyny z „atłaso podobnych” siedzeń. 
Porządny obywatel, z zadumą godną europosła, 
czyta wysoce kulturalną prasę. Czym prędzej pragnę 
zaznaczyć, że to właśnie ja!
I nawet powrót komunizmu nie był by wstanie ze-
psuć tej błogiej podróży, pokonywanej z prędkością 
światła. Kilometr po kilometrze... 
Do czasu... Gdy z rozmachem wsiadają szczebiocące 
panie, zachowując się tak, jakby za miesiąc z góry 
opłaciły użytkowanie całego przedziału. Wrodzone 
opanowanie trzyma mnie w ryzach. Ale miłe panie 
dopiero naoliwiają piekielną katarynkę. Uraczona 
urologicznymi problemami, biednego męża jednej 
z nich, chrząkam znacząco, że niby kurz jaki albo py-
łek, wleciał do mego milczącego gębofonu. Teatralny 
wybieg pozostaje bez echa. Rozrzutność w tematach 
rozmów moich współtowarzyszek podróży nasuwa 
mi porównanie do nieposkromionego apetytu stonki 
ziemniaczanej, co to porzuca nadgryziony kawałek na 
rzecz coraz to bardziej łakomych kąsków.                                              
Ale kluczowy moment dopiero nadchodzi. Niespo-
dziewany przystanek na solidną porcję biurowych 
wieści z nutką kryminału w tle. Z niezdrową pod-
nietą w głosie, jedna do drugiej przez zęby cedzi, 
posłyszaną w sekretariacie plotkę. Chodzi o tajem-
nicze zniknięcie kosztownego pióra (właścicielka 
pióra, nie darzona sympatią w biurowym stadzie 

- wnioskuję po grymasie twarzy narratorki - 
wszczęła w fi rmie alarm zbudowany na fun-
damentach ogólnego lamentu, „że pamiątka 
rodzinna, rzecz bezcenna, sentymentalnie nie 
do odkupienia”). 
Jak przyjazd wesołego miasteczka, dowiaduję 
się, afera umiliła w pracy nużącą rzeczywistość. 
Ferment stał się pożywką dla szkaradnych 
wersji, które mnożyły się w zawrotnym tempie 
ku uciesze „życzliwych” współpracowniczek, a 
moich pasażerek. Jedna właśnie sugeruje na-
tarczywie: „Bezwstydnica, u szefa po godzinach zlecenia przyjmuje... To u 
niego gdzieś się wala ten posag rodzinny”. Druga parska śmiechem. „Widział 
kto hrabinę z gęsim piórem w herbie rodowym! Te rozsławione bogactwo to 
bujda. Tylko ślepy nie dojrzy farsy uknutej na potrzeby autoreklamy”.
Pociąg mknie.
Nowatorstwo w tworzeniu hipotez opanowane do perfekcji. Przysłuchując 
się tej rozmowie na poziomie, zachodzę w głowę. Czy Ziemię przygniotło 
monstrualne żelazko bezlitośnie prasując kulę do średniowiecznych wyob-
rażeń? Siłą wrzucona w labirynt domysłów, gorączkowo szukam wyjścia. 
Wybawienie niesie mi nie mityczny wysłannik PKP, dzierżący w dłoni swój 
atrybut-kasownik.
Zza chmur wychodzi słońce a ja delektuję się darowaną chwilą ciszy. Gloryfi -
kuję wręcz ten mały kamyczek, który zatrzymał tryby gadatliwej machiny...

Nie na długo. „To jakaś podróż z piekła rodem”, myślę sobie, gdy dosiada się 
kolejna pracownica zwaśnionej korporacji. A więc siedzę w samym środku 
trójkąta plującego jadem, przez swe starannie wyszminkowane usta. Przy-
bysz w biurowej spódnicy bardzo dobrze zna arkana głośnej sprawy. I też 
ma swoją wersję. Z pretensją w głosie, z wyższością, jak z ambony prawi: „Ro-
mans? Nonsens! Szef nawet potykając się o tą szarą gąskę, nie dostrzegłby 
jej wdzięków wątpliwej jakości. A intryga nie leży w jej naturze. To sawantka 
ale okradziona przez geny z pierwiastka geniuszu!”.  
Toksyczna treść zalewa cały przedział. Gwałtowne hamowanie, chwytam tor-
bę i jak w pożarze szybko ruszam w kierunku wyjścia. Właśnie tu, na peronie 
odcinam się od próżni kosmicznej perfi dii. Na pożegnanie rzucam prześla-
dowczyniom niedobre spojrzenie. Po chwili pijanym krokiem przemierzam 
lśniący trotuar, łapczywie wdychając „dworcowy aromat”... 
Groteska takiej sytuacji może przytłoczyć nawet zagorzałego fana absurdu. 
Końca historii nie znam, ale to dobrze. Choć sama nie jestem wzorem cnót, 
plotka budzi we mnie mieszane uczucia. Po takiej dawce trudno wierzyć w 
cokolwiek, bo w efekcie może okazać się, że i nasze istnienie jest tylko ka-
pryśnym pomówieniem.
A na koniec coś, co z fi nezją puentuje problem plotki - cytat francuskiego pi-
sarza Antoine de Rivarol: „Z każdych dziesięciu osób, które plotkują o tobie, 
dziewięć powie coś złego, a dziesiąta coś dobrego, ale w bardzo zły sposób”. 
    Agata Ganske

Notka biografi czna autora
   Roman Habdas, rocznik 1956, urodzony w Mosinie. Z zawodu technik 
technolog żywienia i mistrz kelnerski. Od 1978 roku mieszka w Gorzo-
wie. Autor tomiku wierszy pt. „W ramionach Drawy” (1995r.). Należy do 
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp., i do 
gorzowskiego oddziału Związku Literatów Polskich (jako kandydat do 
ZLP). Uprawia wędkarstwo spinningowe - był mistrzem Polski w tej dy-
scyplinie. Kiedyś fascynowało go fi lmowanie. Za etiudy w technice video 
nagradzany i wyróżniany w ogólnopolskich przeglądach fi lmów amator-
skich. W 2006 r. wyróżniony dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury. Pisze wier-
sze, czasami felietony i artykuły prasowe. (red.)

Jest to książka poetycka, prawie w całości poświęco-
na Mosinie. Ukazała się w 2009 roku. Promocja tomi-
ku (wieczór autorski) zaplanowana jest na 19 czerw-
ca, (ale nie jest to jeszcze data pewna i ostateczna), 
autor Roman Habdas, rodowity mosinianin spotka 
się z mieszkańcami w Miejskim Ośrodku Kultury. Ga-
zeta Mosińsko - Puszczykowska jest pierwszym nie 
literackim pismem i pierwszym mosińskim, w któ-
rym ta informacja ukazuje się.

„Żucie szczawiu”
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ul. Dembowskiego 1
tel. 061 813 63 76

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

Zapraszamy
Kredyty na dowód do 6 tys. zł.

SALONY 
MEBLOWE 

MOSINA

SALONY 
MEBLOWE 

MOSINA

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

www.meblerejak.najnet.pl
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Róg Gałczyńskiego i Sowinieckiej

Zapraszamy:
Pn. - Pt. 9.00 - 17.00

Sob. 9.00 - 13.00

W każdy
Poniedziałek

nowa
dostawa !!!

Markowa odzież używana, duży wybór.  W asortymencie odzież dziecięca, młodzieżowa i dla dorosłych.

• NEXT    • RIVER ISLAND    • DIVERS    • DOROTHY PERKINS    • GEORGE    • ESPRIT    • H&M    • i inne

W każdą ostatnią sobotę miesiąca wyprzedaż: 2 zł - jedna sztuka



Świat jest mały
Carlosa Ramirez poznałam przypadkiem w Mosińskim Ośrodku Kultury, kiedy niechcący 
otworzyłam drzwi do sali, w której odbywała się lekcja gry na gitarze. Na krzesłach, w dwóch 
rzędach siedzieli chłopcy z błyszczącymi oczami - każdy z gitarą - wpatrzeni w nauczyciela.

 Świat jest mały? Chyba tak, Carlos Ramirez jest Ko-
lumbijczykiem, mieszka w Mosinie i nic nie wskazu-
je na to, żeby miało się coś zmienić. Zapytany (już 
w Redakcji) o powód przyjazdu na stałe do Polski, 
wskazał szczęśliwy i uśmiechnięty siedzącą obok Ju-
lię, mosiniankę, którą poznał w Hiszpanii. 
Z wykształcenia prawnik – notariusz – studia skoń-
czył w Kolumbii, w Polsce jest nauczycielem języka 
hiszpańskiego i muzyki.
- Mój tata jest muzykiem i lutnikiem, dużo czasu spę-
dził w Hiszpanii, ucząc fl amenco, jazzu, bluesa. Mnie 
uczył muzyki i lutnictwa od dziecka. Tata posiada  
własny warsztat, w którym  powstają instrumenty 
muzyczne. Obserwowałem, uczyłem się, pomaga-
łem, dzięki czemu dziś sam potrafi ę wykonać gitarę. 
Po studiach prawniczych w Kolumbii wyjechałem 
do Barcelony studiować muzykę w konserwatorium 
(Conservatorio del Liceo w Barcelonie.). 
W Kolumbii Carlos Ramirez odniósł pierwsze suk-
cesy muzyczne, zwłaszcza w stolicy, Bogocie, gdzie 
jako gitarzysta brał udział we wszystkich większych 
wydarzeniach kulturalnych. 
Carlos uważa, że Europa jest centralnym miejscem 
świata. Odpowiada mu mentalność Europejczyków. 

Julia
Swoją żonę Julię, wówczas studentkę czwartego 
roku Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, poznał 
trzy lata temu w Barcelonie.
- Wyjechałam do Hiszpanii na wakacje i do pracy, 
opowiada Julia Szypura-Ramirez. - Z zamiarem na-
uczenia się języka hiszpańskiego.
- Na pierwszą randkę poszliśmy do Parku Güell – 
mówi Carlos. – Julię interesowała architektura, zabyt-
ki, chętnie zwiedzała ze mną Barcelonę, zaskoczyła 
mnie swoją kulturą i inteligencją. Zakochałem się. 
- Wróciłam we wrześniu do Polski także zakochana, 
mówi Julia. - Kiedy go poznałam, miałam wrażenie, 
że się już długo znamy… Było z nami dokładnie jak 
w wierszu ks. Jana Twardowskiego pt.¨Spotkanie¨, 
jakbyśmy znali się już od dawna.

- Okazało się, że nie jesteśmy inni, stwierdza Carlos. - Wyznajemy też tą samą 
religię, Kolumbia jest krajem katolickim. Zanim poznałem Julię myślałem, że 
Polacy są tacy sami jak Niemcy, Szwedzi, Norwegowie (dla mnie trochę zim-
ni). A Polacy, to ludzie inteligentni, ciepli, uczuciowi, bardzo rodzinni, którzy 
pielęgnują tradycje i kulturę. 

Kiedy zapadła decyzja, że będą razem - próbowali urządzić się w Hiszpanii. 
- Znalazłam pracę, ale okazało się, że nie mogę tam żyć na stałe, bardzo tęsk-
niłam, mówi Julia. - Hiszpania jest pięknym krajem, ale na wakacje,  nie do za-
mieszkania na stałe. Postanowiłam wrócić do Polski, a Carlos razem ze mną. 
- Nie bałem się, śmieje się Carlos, - choć nie znałem języka. Teraz pracuję jako 
nauczyciel muzyki i gry na gitarze, języka hiszpańskiego w Leader School 
w Mosinie i Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju. Rodzina Julii przyjęła 
mnie serdecznie, tak licznej i ciepłej rodziny jeszcze nie widziałem. Jestem ka-
tolikiem, ale nigdy dotąd nie byłem tak blisko Kościoła, nie praktykowałem. 
Tutaj w Mosinie do Kościoła przyciąga mnie również ks. Majka. To jest piękne: 
zobaczyć tyle dzieci na Mszy Św.. W Hiszpanii czegoś takiego nie widziałem. 
Nigdy nie myślałem, że zamieszkam w Polsce i właśnie w Mosinie będę miał 
możliwości rozwoju. W przyszłości chciałbym pracować także jako lutnik, 
produkować gitary. 

Mama Carlosa
Bardzo tęskni. Carlos ma stały, telefoniczny kontakt z rodzicami, na listy 
trzeba niestety czekać dość długo – ostatni list od mamy doszedł po dwóch 
miesiącach. 

Kuchnia polska jest najlepsza
Lubi kaczkę z jabłkami i zachwyca się pieczonymi mięsami mamy Julii. Za-
jada się fl aczkami, uwielbia ciasteczka „z kleksem” (dżemem), polski chleb 
i bułki. Trochę brakuje mu owoców oraz soków kolumbijskich i oczywiscie 
niepowtarzalnego smaku prawdziwej kolumbijskiej kawy. 

Obiegowe opinie
- Mój kraj kojarzy się z dżunglą, a jak już jest dżungla, to muszą być węże, śmie-
je się Carlos. - Ale zapewniam: w Bogocie nie ma węży i małp. – Są małe wioski 
położone blisko dżungli – tylko tam można spotkać węże, małpy i krokodyle.
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Nasza rozmowa zakończyła się nieoczekiwanie hi-
storią Glorii Polo, Kolumbijki trafi onej przez piorun, 
której spalone wnętrzności i  ciało powróciło do ży-
cia wbrew prawom natury – lekarze przyznają, że 
z punktu widzenia medycyny było to niemożliwe. 
Okazało się, że Carlos Ramirez bardzo dobrze zna 
kobietę, (swoją dentystkę z Bogoty), która cudem 
ocalała z wypadku (jej siostrzeniec, z którym szła 
pod jednym parasolem, kiedy uderzył w nich piorun 
zginął na miejscu). Carlos opowiedział mi też, że był 
zaskoczony, kiedy jeden z jego mosińskich uczniów, 
12 – letni chłopiec zapytał go o to zdarzenie.
- Takich wiadomości, cudów i innych dziwnych rze-
czy w moim kraju jest dużo, Kolumbijczycy są bardzo 
religijni i przyjmują to normalnie. Byłem zdziwiony 
wiedzą tego chłopca. (O tej historii można przeczy-
tać w publikacji pt. „Trafi ona przez piorun” - świade-
ctwo Glorii Polo oraz na str. www.gloriapolo.net).
                                      Elżbieta Bylczyńska
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Kolumbia leży w północno-zachodniej części Ameryki Południowej nad 
Oceanem Spokojnym i Morzem Karaibskim. Stolica państwa – Bogota, 
zwana Atenami Ameryki Pd., największe miasto w Andach jest od setek 
lat centrum przemysłowym, handlowym, naukowo-kulturalnym kraju. 
Tereny dzisiejszej Kolumbii, od kilku tysięcy lat zamieszkane przez Indian 
odkrył w roku 1499 hiszpański żeglarz Alonso de Ojeda (hiszpańska ko-
lonizacja kraju rozpoczęła się w XVI wieku). Większość mieszkańców sta-
nowią Metysi (58%), biali (20%) i Mulaci (14%), Indianie są mniejszością i 
dzielą się na ok. 400 plemion.
Zabytki:
Sześć obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO:
- Port, fortece i zespół zabytkowy w Kartagenie 
-  Park Narodowy Los Katios 
-  Zespół zabytkowy w Santa Cruz de Mompox 
- Narodowy Park Archeologiczny Tierradentro 
- Park Archeologiczny San Agustín  
- Rezerwat fauny i fl ory Malpelo 

Wielokrotnie przejeżdżając drogą znajdującą się 
przy stacji benzynowej w Mosinie, zastanawiałam 
się, co mieści się w tym żółto - niebieskim budynku 
z napisem PZHGP MOSINA oraz kim są ludzie, któ-
rzy spotykają się co tydzień, zaczynając od wiosny, a 
kończąc jesienią na terenie ogródków działkowych. 
Postanowiłam się tego dowiedzieć od jednego z 
uczestników tych spotkań, który zgodził się udzielić 
mi wywiadu:
Elena Cieleńska: Poprosiłam Pana o rozmowę, gdyż 
zaciekawił mnie budynek, napis oraz spotkania, któ-
re odbywają się na terenie ogródków działkowych 
w Mosinie. Czy mógłby mi Pan to wytłumaczyć?
Hodowca: Budynek ten jest siedzibą Polskiego Związ-
ku Hodowców Gołębi Pocztowych sekcji Mosina (PZ-
HGP MOSINA), którego prezesem jest Piotr Kujawa.
E.C.:  Opowiedziałby mi Pan historię tej organizacji 
działającej w Mosinie?
H.: Ależ tak, z przyjemnością to zrobię. Sekcja Mosina 

Gołębie pocztowe - pasja, która łączy ludzi
Elenę Cieleńską, najmłodszą dziennikar-
kę naszej gazety, uczennicę gimnazjum w 
Pecnej od dłuższego czasu, kiedy przejeż-
dżała drogą niedaleko stacji benzynowej, 
intrygował żółto – niebieski budynek z na-
pisem PZHGP MOSINA. Co z tego wynikło? 
Pierwszy wywiad Eleny do naszej gazety!

powstała ok. 65 lat temu, o czym świadczy Kronika oraz zabytkowy zegar do 
konstatowania gołębi. PZHGP Mosina w latach powojennych wchodził w skład 
poznańskiej grupy lotowej. W roku 1992 ówczesny prezes sekcji, Tadeusz Wali-
szak oraz pozostali hodowcy postanowili założyć oddział Mosina, w skład któ-
rego wchodzi 6 sekcji: Mosina, Śrem, Czempiń, Betkowo, Środa Wlkp., Luboń. 
Oddział organizuje 16 corocznych lotów gołębi seniorów od 120 do 1000 km. 
Najdłuższym lotem jest Ostenda. Jest on lotem ogólnopolskim zaliczanym do 
maratonu. W roku 2008 brało w nim udział 54 tys. gołębi.
Po lotach gołębi seniorów odbywają się „zawody” gołębi młodych. Jest ich 
pięć. Zaczynają się od Słubic, a kończą na Ziesar.
E.C.: W jaki sposób mierzony jest czas przylotu gołębi?
H.: Obowiązują dwie metody konstatowania gołębi: pierwsza za pomocą ze-
gara tradycyjnego (gołębiowi zakłada się na nogę obrączkę-kontrolkę, którą 
po przylocie ściąga się i wkręca do zegara, a następnie odbija czas) oraz za 
pomocą zegarów elektronicznych (chip na nodze gołębia).
E.C.: Jakie nagrody przyznawane są uczestnikom?
H.: Nagrodą za pierwsze miejsce jest puchar, medal i dyplom. Podobnie jest 
z miejscem drugim i trzecim.
E.C.:  Ilu członków liczy oddział Mosina??
H.: Oddział liczy 194 członków.
E.C.: Czy osoba chcąca wstąpić do PZHGP musi być pełnoletnia?
H.: Nie, wystarczy zgoda prawnych opiekunów.
E.C.: Dziękuję Panu za wspaniały wywiad. Dzięki niemu ja i zapewne wszyscy 
Czytelnicy, których interesują gołębie zaspokoili swoją ciekawość.
H.: Ja również dziękuję i pozdrawiam “Dobry Lot!”
                        Elena Cieleńska

KANCELARIA PRAWNA MASIOTA I WSPÓLNICY

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

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

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

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

I METALI
KOLOROWYCH

Waga samochodowa

Luboń, ul. Malinowa 27

tel. 061/8105 386

B0001

Byli prawie pływający marynarze, królewny i królewicze 
(choć bez białego konia), zwierzęta różnych gatunków, 
wielkości i maści, grupy śpiewające, tańczące, recytują-
ce... Przegląd Teatralny w mosińskiej Szkole Podstawo-
wej nr 1 już po raz XVI przygotowywany był od dawna. 
To wielkie przeżycie nie tylko dla samych wykonawców, 
dla których często jest to pierwsze zderzenie ze sceną, 
ale także dla wychowawców i rodziców, biegających ze 
strojami na zmianę, ratujących rozpruwające się sukienki 
i przewracające, papierowe drzewa. W tym roku święto 
SP 1 odbyło się w dniach 4 i 5 maja. W kategorii klas I 
– III wygrało przedstawienie „Królewna Śnieżka i sied-
miu krasnoludków” klasy IIIc (wych. Iwona Depczyńska). 
Wśród starszych klas wygrała klasa Va pod opieką Ag-
nieszki Kostusiak, prezentująca sztukę pt. „Do dyktanda 
trzeba dwojga - czyli szkoła na wesoło”. Serdecznie gra-
tulujemy!  mk

Święto „Jedynki”

• mikrodermabrazję (głębokie złuszczanie naskórka)

• zabiegi pięlęgnacyjne, regenerujące

• makijaż permanentny

• ultradźwięki          

• zabiegi na ciało          • manicure, pedicure     

• masaż - leczniczy, relaksacyjny, antycelulitowy

polecamy między innymi:

Gabinet Kosmetyczny
Anna Raczyńska

ul. Marcinkowskiego 32, Mosina

• nieoperacyjne zabiegi odmładzające

- botox, kwas hialuronowy

- usuwanie zmarszczek, bruzd

- powiekszanie i modelowanie ust

CENTRUM
OGRODNICZE

WAL-STAL

• architektura ogrodowa
• pergole
• oczka wodne, baseny
• folie ogrodowe
• torf, nawozy
• okucia metalowe
• narzędzia

ŁĘCZYCA przy Szosie Poznańskiej 
bliżej Puszczykowa

tel. 0 602-680-142

otw
arte

9.0
0 - 1

7.0
0
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tel. (0-61) 8 193 615 , (0-61) 8 193 557, 
biuro@springlife.pl , www.springlife.pl

ul. Czarnieckiego 2, PUSZCZYKOWO

PRZEDSZKOLE
PRYWATNE

„FLOH”
w Puszczykowie

ZAPISY OD 1 KWIETNIA
DO 31 MAJA 2009

z programem indywidualnego rozwoju dziecka

• płytki ceramiczne,

• wykładziny panele,

• farby,

• mieszalnia farb,

• dywany,

• gipsy kleje,

• akcesoria malarskie

• system suchej zabudowy

godziny otwarcia
od 8.00-18.00

Mosina, ul. Śremska 86
tel. 061-8-136-196

oraz wiele innych
materiałów

do wykończenia wnętrz

Kawalerka do wynajęcia
w Poznaniu - Winogrady.

Tel. kom. 668 743 338
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Rodzinna pasja Fiedlerów
„Świat wcale nie jest, jak to przedstawiają niektóre media, czarną dziurą pełną roz-
paczy. Owszem zło jest medialne i lubi pchać się na pierwszy plan, ale daleko więcej 
jest szczęścia niż nieszczęścia, więcej pokoju niż wojny, trzeba tylko chcieć o tym 
opowiadać i to pokazywać…”. 

Obchodzona uroczyście 35. rocznica powstania 
Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie zgromadziła 4 maja wielu miesz-
kańców, najwyższe władze Poznania i Wielkopolski, 
przedstawicieli świata kultury i nauki, podróżników, 
samorządowców, polityków.
- Minęło 35 lat, taka rocznica pobudza do refl eksji i 
wspomnień, powiedział syn pisarza Marek Fiedler. 
–  Chciałbym zaproponować abyśmy przenieśli się 
myślą do samych początków Muzeum, do tamte-
go dnia sprzed 35 laty, dnia oficjalnych narodzin 
Muzeum – Pracowni. Ojciec nasz wygłosił wów-
czas inauguracyjną mowę, będącą przesłaniem, w 
którym m. in. powiedział, komu przede wszystkim 
będzie służyć Muzeum, jak powinno działać, aże-
by trafiało do serc i umysłów gości.

Arkady Fiedler, 1974 rok:
„To nasze Muzeum – Pracownia jest jak gdyby syn-
tetycznym obrazem całego mego życia, jest jakimś 
ekstraktem wieloletnich marzeń, owocem wielu 
uniesień, wzlotów, rozmyślań, wysiłków i akcji, nie-
ustannej, niezmordowanej aktywności. Mało jest 
ludzi w Polsce, którym danym było mieć tak piękne 
życie, jak ja je miałem. Życie nie tylko pełne śmiałych 
podróży i czarownych krajobrazów, barwnych moty-
li i ponętnych kobiet, lecz także twórczych marzeń, 
spełnienia tych marzeń. W moim życiu były nie tylko 
książki i zaszczyty, i szczera przyjaźń z ludźmi wszyst-
kich kolorów skóry, ale była także nieustanna chęć 
wzbogacania i upiększania swego gniazda, z którego 
się wywodzę. Tym gniazdem jest nasz region, nasz 
Poznań, nasza Wielkopolska. Będąc nawet oddalony 
od Ojczyzny o tysiące kilometrów nigdy nie traci-
łem z oczu serdecznej więzi z ojczystą niwą i zawsze 
myślałem jak by jej służyć. Ostatnim ogniwem tego 
społecznego zaangażowania jest obecnie tworzone 
tu żywe Muzeum – Pracownia. W naszym Muzeum 
młodzież będzie się dowiadywała, jak pociągający 
jest nasz świat, jak to dobrze, że w nim żyjemy. A do-

wiadywała się tego będzie nie przez martwe sloga-
ny, utarte frazesy, pustosłowia tak częste u nas, lecz 
poprzez najbardziej konkretne autentyki i poprzez 
sugestywne dokumenty, chociażby liczne fotogra-
fi e z całego mojego życia, czy przez książki przeze 
mnie napisane. W tej akcji przekonywania młodzie-
ży uczestniczyć będzie szczery zapał całej mojej rodziny i nawet niektórych 
jej przyjaciół. Dowie się młodzież jak to ogromnie się opłaca by mieć twór-
cze marzenia, jak to konieczne, by dbać o tężyznę ciała i swego charakteru, 
by kochać przyrodę, i gruntownie się uczyć. Nasze Muzeum – Pracownia 
spełni swe zadanie, jeśli młodzież opuszczając ten dom wychodzić będzie 
zawsze odrobinę silniejsza, wewnętrznie bogatsza, ufniejsza wiarą w siebie 
i w świat, który nas otacza”. 

Łowienie kultur, to nie to samo, co łowienie motyli w siatkę. 
- Muzeum nasze jest miejscem szeroko pojętego dialogu kultur, mówił drugi 
syn pisarza, Arkady Radosław Fiedler. – Między innymi, dlatego, że jak po-
wiedział Albert Camus, w ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na 
pogardę. Jesteśmy tu nie tylko łowcami kultur, ale i tłumaczami, rzekłbym 
– z kultury na kulturę. W roku 1912 Bronisław Malinowski zwrócił uwagę, 
że świat kultur nie jest światem hierarchicznym, było to wówczas bluźnier-
stwo dla wszystkich eurocentryków, że nie ma kultur wyższych i niższych, 
że wszystkie są równe. Tylko po prostu różne. W tym kontekście znamiennie 
brzmią słowa Martina Lutera Kinga, powiadającego, że musimy nauczyć się 
żyć razem jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy. Takiej właś-
nie idei, takiej fi lozofi i oddajemy swe siły, swój czas i zapał w naszym Muze-
um – Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera i Ogrodzie Kultur i Tolerancji. 

W wystąpieniach z okazji jubileuszu goście podkreślali, że Muzeum ma 
ogromne znaczenie dla regionu i Polski. Wielu wspominało też swoją przy-
godę z dzieciństwa – spotkanie z lekturą „Dywizjon 303” Arkadego Fied-
lera, która uświadomiła wysiłek polskich pilotów w bitwie o Anglię, naszą 
dumę narodową. Że Muzeum jest właściwie jedynym takim miejscem, (a 
takich miejsc jest niewiele) gdzie można przyjechać i przypomnieć sobie 
smaki dzieciństwa. 
    Elżbieta Bylczyńska

reportaż

Arkady Fiedler
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Afryka i motyle w Puszczykowie

Ahooj, przyjaciele!

Bursztynowy Motyl to nie tylko wykonana przez pra-
cownię jubilerską Wojciecha Kruka statuetka ze sre-
bra i bursztynu. To wyróżnienie dla osób, które mają 
ogromną pasję odkrywania świata, realizują ją i chcą 
się nią dzielić z innymi.
Już po raz 14. odbyła się uroczystość wręczenia Na-
grody Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedle-
ra. W tym roku nagrodą tą wyróżniono pośmiertnie 
Kingę Choszcz, pełną chęci poznania świata podróż-
niczkę, autorkę książki „Moja Afryka”. 25 maja w Mu-
zeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie pojawiła 
się matka autorki, Krystyna Choszcz oraz towarzysz 
jej wcześniejszych wypraw, Radosław Siuda. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się także dyrektor Bi-
blioteki Raczyńskich Wojciech Spaleniak, właściciel 
pracowni jubilerskiej Wojciech Kruk oraz przedsta-
wiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 
Marka Woźniaka, fundatora jednej z nagród. 
Największe poruszenie wywołało jednak pojawienie 
się w niebiesko – różowej koszuli i jak zawsze na bo-
saka wcześniejszego laureata tej nagrody, który nie 
odmówił sobie przyjemności powieszenia na szyi 
własnego Bursztynowego Motyla. Mowa oczywiście o 
Wojciechu Cejrowskim, którego książka „Gringo wśród 
dzikich plemion” została wyróżniona w 2003 roku.

Arkady Radosław Fiedler, prowadzący uro-
czystość, powiedział we wstępie: „Moja Afry-
ka to książka pisana w formie dziennika z 
podróży, przedstawiająca zupełnie odmien-
ny obraz Afryki od tego kreowanego w me-
diach, gdzie szaleją AIDS, wojny i bieda. Afry-
ka Kingi Choszcz to zachwycający kontynent 
pełen bezinteresownych ludzi, zapraszają-
cych na nocleg do swych skromnych miesz-
kań, buchających wręcz wspaniałą, rodzinną 
atmosferą. I nagle, po pewnym czasie, Afryka 
Kingi staje się naszą Afryką.”. Mama autor-
ki nie kryła wzruszenia, wspominając życie 
swojej córki, pełne wyjazdów i powrotów 
oraz ogromnej chęci poznawania ludzi – bo 
trzeba zaznaczyć, że autorka nie jeździła gdzieś, ale zawsze do kogoś.
Kinga nie przeżyła swojej afrykańskiej przygody. Czarny Ląd bywa zachłan-
ny, i tak też stało się w jej przypadku - zmarła 9 czerwca 2006 roku w stolicy 
Ghany, w wieku 33 lat. Pozostawiła swoją książkę o pięknie Afryki, zachwycie 
nad ludźmi i napawającą optymizmem osoby, które posiadają marzenia i 
chęć ich realizacji. 
   Magda Krenc

Takim, tradycyjnym już pozdrowieniem, przywitał 
wszystkich Arkady Radosław Fiedler już po raz piąty 
na Powiatowym Przeglądzie Piosenki Szantowej w 
Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w 

Puszczykowie. Wśród obecnych 
w sobotni wieczór, 23 maja, 
znalazł się Jan Grabkowski, sta-
rosta poznański, który patro-
nuje tej imprezie od samego 
początku oraz radni powiatu 
poznańskiego. Praca ludzi mo-
rza jest ciężka i niebezpieczna 
– dlatego piosenki zaśpiewane 
podczas tego wieczoru były 
niejako hołdem dla ich wysiłku 
i trudu. W pierwszej kolejności 
wystąpił zespół o dźwięcznej 
nazwie RP – czyli po prostu Rada Powiatu. Później swoją energią i radością 
podzieliły się z licznie zgromadzonymi widzami zespoły między innymi ze 
Swarzędza, Stęszewa, Gminy Kleszczewo i Mosiny. Na koniec wystąpił zespół 
Sailor, który cieszy się ogromną popularnością wśród żeglarzy. Podśpiewu-
jąc sobie do doskonale znanych piosenek, szczególnie dla stałych bywalców 
tej imprezy, można było spróbować pysznej grochówki, zagryzając ją skibą 
chleba. Po żeglarsku, a jak!
   Magda Krenc

Nie, nie urodziłam się 4 czerwca 1989 roku. Urodziłam się ponad rok później. 
Wiele gazet czy portali internetowych nakłania do opowiedzenia o sobie w 
tych kategoriach – ludzi urodzonych w wolnej Polsce. Ale co ja mogę wie-
dzieć? Nie znam Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Nie wydeptałam chodni-
ków, stojąc w kolejkach po papier toaletowy. Nie porównam współczesności 
z czasami PRL, bo ledwo rozumiem coś z chaosu dzisiejszych wydarzeń poli-
tycznych, gospodarczych i społecznych. Nie brałam udziału w strajkach, nie 
krzyczałam „chcemy chleba!”, nie jeździłam WueSKą, choć jakaś meblościan-
kę z płytami winylowymi w piwnicy się znajdzie. Wolę restaurację McDonald’s 
niż bar mleczny, koncert Madonny na warszawskim Bemowie niż Festiwal 
Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Pierwszego maja, o ile pogoda dopi-
suje, opalam się, a nie chodzę z goździkami na pochody. Kupuję gorzką cze-

Pokolenie ‘89
koladę, a nie wyrób czekoladopodobny. Chociaż 
jestem fanką Reksia, Krecika i Bolka z Lolkiem.
Podoba mi się Polska Rzeczpospolita Ludowa. Ta 
znana z opowiadań. Jest taka zabawna, pasjonują-
ca, pełna paradoksów i komediowych historii. Jaka 
była naprawdę – to pytanie nie dla nas, młodych.  
I nie powiem, jak żyje mi się w wolnej Polsce. Bo nie 
znam tej poprzedniej.
  Magda Krenc



24

AGRO
MOSINA

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

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

wyroby hutnicze, art. metalowe i instalacyjne
meble i architektura ogrodowa, narzędzia
elektronarzędzia, kosiarki, pilarki
systemy nawadniania, siatki
kute el. ogrodzeniowe
folie budowlane
i ogrodnicze

torf
nasiona

rośliny ozdobne
środki ochrony roślin

cebule kwiatowe, nawozy
narzędzia, doniczki, skrzynki

oraz inne art, ogrodnicze i dekoracyjne

NOWO  OTWARTY

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stom. Andrzej Okoń

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

ul. Bolesława Śmiałego 10
62-050 Mosina

tel. 061 898 26 55

Pełen zakres leczenia stomatologicznego
Leczenie laserem i ozonem

Kontrakt ortodontyczny z NFZ

KOSY
PILARKI

KOSIARKI
ul. Wawrzyniaka 5

MOSINA
TEL. 061 813 71 58

www.serwis-ogrod.poznan.pl
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kolekcjoner Zbieramy stare banknoty

Historycy twierdzą, że najstarsze banknoty pojawiły się w Chi-
nach. Zapewniają, że w XI wieku istniał już tam drukowany pie-
niądz państwowy, zastępujący bardzo ciężkie monety. Zachowa-
ny jeden z banknotów chińskich o wartości równej 1000 sztuk 
monet, (które ważyły około 3,5 kg) pochodzi z XII wieku. Dla 
porządku trzeba dodać, że wyraz „banknot” pochodzi od niemie-
ckiego słowa „banknotten”, co oznacza w prostym tłumaczeniu 
dosłownie notę bankową. Czyli banknot mówiąc inaczej to znak 
pieniężny emitowany przez określony bank. 

Pierwsze europejskie banknoty wyemi-
towane zostały przez bank szwedzki w 
1661 roku, powodem tego stał się brak 
monety srebrnej. Jednak na dużą skalę 
zaczęto emitować pieniądz papierowy 
we Francji. Nastąpiło to w okresie Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej. Nad Sekwaną też 
dokonano po raz pierwszy olbrzymiego 
fałszerstwa pieniądza papierowego, a co 
najciekawsze autorem pomysłu był sam 
Napoleon Bonaparte. Całość zaplano-
wanych przez niego intryg miała na celu 
doprowadzić do zrujnowania gospodar-
ki Rosji w okresie wojny w 1812 r. Nie 
znaczy to, że emitowane banknoty od 

początku nie bywały zabezpieczone przed możliwością fałszo-
wania. Już w latach 1668, jak podają fachowe źródła, stosowano 
różne sposoby zabezpieczające przed taką możliwością. Dobiera-
no specjalny papier, odpowiednie farby, robiono bardzo trudną 
grafi kę, stosowano ukryte znaki itd. W Polsce pierwsze banknoty 
o nazwie „biletów skarbowych” zostały wprowadzone do obiegu 
w czasie powstania kościuszkowskiego. Pierwsze nominały miały 
wartość 5, 10, 25, 50 złotych polskich. Nieco później wyemitowa-
no 500 i 1000 zł, ten ostatni nominał jest obecnie dużą rzadkością 

i jest w bardzo wysokiej cenie. W okresie zaborów, aż do czasu 
odzyskania niepodległości funkcjonowały na terenach Polski aż 
trzy systemy pieniężne państw zaborczych. W obiegu były więc 
austriackie korony, rosyjskie ruble i niemieckie marki. Ciekawost-
ką tego okresu jest to, że wymienione banknoty można było w 
każdej chwili wymieniać w bankach na złoto, wymianę zawie-
szono dopiero w czasie trwania pierwszej wojny światowej. Po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1918 roku, w latach 
1923 – 1924 przeprowadzono ważną reformę pieniężną, wpro-
wadzono w wyniku tego jednolitą nową polską walutę – złoty. 
Aby było to możliwe, do stworzenia silnej waluty, ówczesny rząd 

polski zwrócił się do narodu z apelem o dobrowolne składowa-
nie złota na tzw. „dar narodowy”. Apel został przyjęty przez całe 
społeczeństwo w ogromnym patriotycznym geście, nie znanym 
nigdzie na świecie w podobnej sytuacji. Zebrane w ten sposób 
zasoby złota pozwoliły na emisję nowych pieniędzy opartych na 
parytecie twardej waluty. 

Kolekcjonując banknoty warto pamiętać, że papierowy pieniądz to 
nie tylko dokument minionych czasów, to również wytwór sztuki 
użytkowej. Banknoty projektowane były zawsze przez wybitnych 
artystów grafi ków, ponadto wyróżniały się nie tylko ciekawą sza-
tą grafi czną, ale również głęboką treścią patriotyczną. Na koniec 
pozostaje przypomnienie, że wartość banknotu oceniamy przede 
wszystkim od daty jego wydania, następnie od wysokości jego 
emisji, stanu zachowania. Ponadto wybierając banknot do kolek-
cji należy zwracać uwagę na litery oznaczające serię. Im litera na 
banknocie jest bliżej początku alfabetu tym banknot ma większą 
wartość. Zdarzają się przypadki, że wyemitowano banknot z błę-
dem druku – takie egzemplarze są cenne i poszukiwane.
  Henryk Pruchniewski 
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„Odzyskałem żonę”Dziecko i praca – czy to możliwe?
 
Czy mama może być aktywna? To i wiele in-
nych pytań pojawiło się w czasie podsumo-
wania realizacji projektów szkoleniowo - do-
radczych Fundacji Aktywności Lokalnej 23 
maja w Spring Life Centre w Puszczykowie. 
Ale aktywność mam nie kończy się tu jedy-
nie na zmienianiu pieluch na czas, polerowa-
niu garnków i szorowaniu płytek w łazience.

Kobieta, a w szczególności młoda mama, posiada 
wzmożoną potrzebę samorealizacji. Oczywiście, 
zdarzają się i takie kobiety, dla których świat koń-
czy się na nowonarodzonym dziecku i całej otoczce 
z tym związanej. Ale dla wielu współczesnych mam 
urlop macierzyński jest katorgą, w czasie której tracą 
poczucie własnej wartości, wiarę w umiejętności za-
wodowe i nabierają lęku przed „wielkim światem”.
Projekty „Puszczykowska mama - aktywna mama” oraz 
„W Puszczykowie mamy aktywne mamy” zrealizowa-
no w całości dzięki funduszom z Unii Europejskiej. Ich 
głównym celem był wzrost samooceny oraz integracja 
młodych mam z Puszczykowa poprzez odpowiednie 
warsztaty i doradztwo. W jakim stopniu cele zostały 
zrealizowane? Ze wzrostu samooceny może rozliczyć 
się każda z uczestniczek, stojąc po zakończonym szko-
leniu przed lustrem. Integracja? Mamy nawet teraz, po 
zakończeniu cyklu spotkań, widują się na wspólnych 
herbatkach, placach zabaw, Nordic Walkingu oraz 

wzajemnie opiekują się swoimi dziećmi, wymieniając się przy tym informacja-
mi na temat żłobków, przedszkoli, opiekunek, lekarzy, aptek, chrzcin, pieluszek 
i rodzajów mleka. A wbrew pozorom nie są to wcale błahe sprawy. 
Iwona Janicka, prowadząca sobotnie spotkanie i zarazem Przewodnicząca 
Rady Fundatorów FAL, dokładnie nakreśliła problem współczesnych kobiet: 
jestem przedsiębiorcza, prowadzę własną fi rmę, mam męża, dom, samochód 
i nagle, niespodziewanie pojawia się dziecko. Co niekoniecznie musi ozna-
czać, że wszystko wali się na łeb, na szyję. Niestety, dla urzędów Unii Euro-
pejskiej ideał kobiety to nadal bezrobotna matka, siedząca w domu i poświę-
cająca swoją karierę zawodową dla dziecka. Ale mało która mama chce tak 
żyć. Dlatego tak istotne jest uświadomienie młodych matek, by nie bały się 
powiększać swojej rodziny, bo to nie koniec świata dla ich życia zawodowe-
go. Jeszcze ważniejsze jest pokazanie, że młoda matka z małym dzieckiem to 
bardziej wydajny pracownik – potrafi  zarządzać sobą, organizować czas dla 
rodziny i zawodu oraz osobiście usprawniać swoje liczne role życiowe na linii 
praca – dom. Po wstąpieniu Polski do UE sytuacja mam w pracy znacznie się 
poprawiła, głównie dzięki kampaniom społecznym rozpowszechnianym na 
szeroką skalę, ale nadal nie są to warunki idealne.
Projekt Fundacji Aktywności Lokalnej składał się z cyklu 5 warsztatów: plano-
wania własnego rozwoju, autoprezentacji, łączenia pracy z opieką nad dzie-
ckiem, zarządzania sobą w czasie oraz wiązania i noszenia dziecka w chuście – 
niezbędnym elemencie aktywnej mamy, którą każda z uczestniczek otrzymała 
w prezencie. Ich dzieci w tym czasie bawiły się pod czujnym okiem opiekunek 
w bawialni FLOH – najmłodsze z powierzonych im dzieci miało niespełna 4 
tygodnie (!). Dyskusja, jaka pojawiła się w czasie podsumowania, dotyczyła 
sytuacji rodzin z małymi dziećmi w samym Puszczykowie. Ważne jest, by ro-
dzina miała szansę na aktywne życie, czego nie można osiągnąć na przykład w 
sytuacji, gdy brakuje żłobków i opiekunek, a instytucje z innych miejscowości 
nie chcą przyjmować dzieci z okolicznych gmin. Według uczestniczek projektu 
Puszczykowo niestety nie do końca jest przyjazne rodzinom z małymi dziećmi 
– brakuje przedszkoli (3 niepubliczne przedszkola na tak dużą gminę to sta-
nowczo za mało), a czystych, bezpiecznych placów zabaw jest jak na lekarstwo. 
Pojawiła się także ogromna potrzeba organizowania opieki dla najmłodszych 
dzieci, czym już zajął się Spring Life Centre, szykując oddział przed-przedszkol-
ny dla dzieci w wieku 2-3 lat. Młode mamy wyraziły także chęć wyróżnienia 
miejsc przyjaznych dla dzieci w Puszczykowie, głównie restauracji, gdzie małe 
dziecko nie jest traktowane jak intruz, ale jako pełnoprawny i bardzo ważny 
klient - posiadający prawo do otrzymania dodatkowego, mniejszego widel-
czyka czy kolorowej szklanki z ulubionym sokiem. 
Uczestniczki projektu uświadomiły sobie, że pełnią wiele ról w życiu. Zauwa-
żyły też, niekiedy z zaskoczeniem, że naprawdę warto czasami pomyśleć o 
sobie, i to dla dobra innych. O skutkach realizacji przedsięwzięcia najlepiej 
świadczy wypowiedź męża jednej z uczestniczek - „odzyskałem żonę!”. Miej-
my nadzieję, że uświadomione, puszczykowskie mamy będą rozprzestrze-
niać swoją wiedzę i umiejętności na inne kobiety, zagubione w odkrywaniu 
uroków nowej roli swojego życia – macierzyństwa.
    Magdalena Krenc

GBS MOSINA 15904800072001000052780001
z dopiskiem: Na mogiłę rozstrzelanych.

Zbieramy na mogiłę pomordowanych 20 października 1939 roku
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Koncert pełen łez (6 maja)
Nie, nie tak wzruszający. Grupa MoCarta to kwartet 
smyczkowy, bez trudu rozbawiający widzów do łez. 
Trudno ustalić, kim są. Tych czterech mężczyzn, to 
przykład kwintesencji dobrego humoru, stu procent 
uroku, pełni zdolności muzycznych... Po prostu ka-
baret muzyczny najwyższej klasy. 
Wiosenne tchnienia fortepianu i wiolonczeli (8 maja)
„Koncert Majowy” w Małej Filharmonii to bluszcz 
oplatający struny wiolonczeli, smyczek pachnący 
konwaliami, ociekające słońcem tulipany i narcyzy 
bacznie wsłuchujące się w śpiew ptaków ukrytych w 
fortepianie. To wiosenne tchnienia sonat Fryderyka 
Chopina, melancholijne, liryczne, ale także drama-
tyczne, niczym majowe burze, kompozycje Sergiusza 
Prokofi ewa oraz kwieciste sonaty barokowego mi-
strza Willema de Fescha. Tych oto wiosennych tchnień 
fortepianu i wiolonczeli dostarczyli publiczności: Ag-
nieszka Ufniarz,  Rafał Jezierski oraz Maciej Jezierski. 
Dla papieża (18 maja)
Koncert, skomponowany przez Mirosława Gałę-
skiego, miał być wykonany w Watykanie w 2005 
roku z okazji urodzin Jana Pawła II. Jak dobrze 
wiemy, papieżowi nie było dane dożyć tej uroczy-
stości. Dlatego jego premierowe wykonanie przez 

Wiele się dzieje w puszczykowskiej Małej Filharmonii
Chór Teatru Wielkiego miało miejsce w Małej Filharmonii dopiero w dzień 
89 urodzin papieża. To kolejny dowód na to, że przy Cienistej 6 dzieją się 
niesamowite rzeczy...
Sowie piosenki (25 maja)
Sów brak, piór brak, a jednak „Wieczór sowich piosenek”. Dlaczego „sowich”? 
Oto jest pytanie! Sowie to już nie tylko swoje, ale i czyjeś teksty, to mądre utwo-
ry i kabaretowe wybryki rodem z życia fi glujących młodych sówek. Grzegorz 
Turnau wraz ze swoim fortepianem i odwiecznym przyjacielem gitary, Jackiem 
Królikiem porwał publiczność do krainy poezji śpiewanej. Artysta, który ujął 
przybyłych swoją otwartością i głębokim poczuciem dobrego humoru, zapre-
zentował szeroką gamę utworów, ale także wcielił się w Billy’ego Joela, Johna 
Lenona oraz Marka Grechutę. Nie szczędził nawet gry na fortepianie tyłem. I 
nie zabrakło również chórku śpiewającego do pudła rezonansowego gitary, w 
wykonaniu Jacka Królika. Na zakończenie był bis, bis i jeszcze raz bis! 
Mamine święto (26 maja)
Tego dnia Mamy odeszły od kuchennych stołów, przywdziały eleganckie suknie 
i czym prędzej podążyły do Małej Filharmonii „odpakować” muzyczny prezent z 
okazji ich święta. A cóż było wewnątrz? Trzej przystojni i błyskotliwi tenorzy: Karol 
Bochański, Marek Szymański i Bartłomiej Szczeszek, prawdziwi amanci, uwodzicie-
le matczynych serc! To jednak nie wszystko. W tle toczył magiczny bój ze strunami, 
znany nam już z puszczykowskich koncertów, kwartet smyczkowy „Pegasus”. Nie za-
brakło także profesjonalnego żeńskiego głosu operowego Natalii Puczniewskiej. Na 
scenie królowały bogate w motyw miłości utwory z polskich i zagranicznych oper i 
operetek. Ten muzyczny prezent został obdarowany burzą maminych oklasków. 
 Zuzanna Bijaczewska, Magdalena Krenc

Dni Puszczykowa 2009 pod rockową gwiazdą
Impreza cykliczna Dni Puszczykowa to wydarzenie, 
na które z niecierpliwością co roku, czekają wszyscy 
mieszkańcy. I tym razem organizatorzy zafundowali 
uczestnikom wspaniałe atrakcje. Mowa oczywiście o 
planowanych koncertach, które odbędą się tradycyj-
nie, w malowniczym Zakolu Warty. 
06.VI.2009 (sobota) na scenę buntowniczym kro-
kiem wskoczy kapela Babayaga Ojo. Ostre granie to 
wizytówka puszczykowskiej grupy. Są duże szanse 
na to, że tutejsze ptactwo, spłoszone perkusyjnym 
grzmotem przedwcześnie odleci do ciepłych krajów. 
To energia punk rocka rozniesie siłą „System”! 
Zespół powstał w 1985 roku z inicjatywy Bangolota 
(tragicznie zmarłego w 2002r.) pod nazwą Cmentar-
na Elita, by po czasie zmienić się w Babayaga Ojo. Na 
przestrzeni lat przez kapelę przewijało się wielu mu-
zyków, m.in. Kuzyn z poznańskiej Pidżamy Porno. W 
obecnym składzie: Kóbeł-bass, Kostas-perkusja, Doris-

wokal, Cocot-gitara, Adrian-gitara, nagrali ostatnią płytę „Siła”, która ukazała się 
jesienią 2007 roku a w 2009 wypuścili Double CD „Stare jak Nowe, Nowe jak 
Stare”.
07.VI.2009 (niedziela), to wieczór z zespołem Myslovitz. Chyba nie trzeba 
ich nikomu przedstawiać! Powstali w 1992 roku w „polskim Menchesterze” –
Mysłowicach. Imponujący dorobek muzyczny zespołu poznali również wiel-
biciele alternatywnego rocka poza granicami naszego kraju (co wyróżnia 
ich na tle innych polskich grup). W 2003 roku wystąpili z anglojęzycznym 
materiałem z albumu „Korova Milky Bar” na kilku europejskich festiwalach 
m.in. na Bizarre (niemiecki festiwal muzyki alternatywnej) i prestiżowym 
Montreux Jazz Festival. Otwierali koncerty takich gwiazd, jak np. Iggy Pop. 
Wielokrotnie nagradzani za dokonania muzyczne. Na swoim koncie mają 
m.in. siedem Fryderyków oraz nagrodę „European Breakthrough” Komisji 
Europejskiej za album Korova Milky Bar. Po rocznej przerwie zespół wzno-
wił swoją działalność 28 grudnia 2008 roku w stałym składzie: Artur Rojek 
- śpiew, gitara, Wojtek Powaga - gitara, Przemek Myszor- gitara, instrumenty 
klawiszowe, Jacek Kuderski - gitara basowa, Wojtek Kuderski - perkusja. 
Sobotni repertuar z pewnością przyciągnie fanów dziedzictwa kultowej ka-
peli Sex Pistols i amatorów dance pogo. W niedzielę tempo nieco się zwolni. 
O godzinie 21:00 Artur Rojek wprowadzi przybyłych na koncert w świat nie-
banalnej liryki. Teksty zespołu z natury nasączone wrażliwością, deklasują 
tak wszechobecną kiczowatość w polskiej muzyce. Grzechem więc będzie 
nie skorzystanie z tak wyjątkowej okazji, jaką jest możliwość obcowania z 
prawdziwie dobrą muzyką! Serdecznie zachęcam wszystkich miłośników 
gitarowego grania i nie tylko do wzięcia udziału w tej corocznej imprezie. 
MYSLOVITZ - Dyskografi a:
1995 „Myslovitz”, 1996 „Sun Machine”, 1997 „Z rozmyślań przy śniadaniu”, 
1999 „Miłość w czasach popkultury”, 2002 „Korova Milky Bar”, 2004 „Skalary, 
mieczyki, neonki”, 2006 „Happiness is Easy”.
     Agata Ganske
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606 140 275

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

telefon
606 140 275

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

• Prowadzenie ksiąg handlowych

BIURO RACHUNKOWE
Małgorzata Głogowska

Wiórek, ul.Bankowa 22
kom: +48 728 983 120
e-mail: glog22@wp.pl

• Prowadzenie Księgi Przychodów
  i Rozchodów
• Pełna obsługa kadrowo-płacowa
• Możliwy odbiór dokumentów od klienta
• Pomoc w zakładaniu firmy

Na Festiwal „Wyścig Jaszczurów” zgłoszono 18 fi l-
mów fabularnych, dokumentalnych, eksperymen-
talnych i animacji. W fi lmach aktorskich zobaczy-
my m.in. Jana Nowickiego oraz Piotra i Aleksandra 
Machaliców. Natomiast w fi lmach dokumental-

Wyścig Jaszczurów
Na początku czerwca w Poznaniu doj-
rzali, niezależni fi lmowcy powalą na 
kolana autorów fi lmów z telefonów ko-
mórkowych. Osiemnaście poważnych 
fi lmów fabularnych, dokumentalnych 
i animacji zrealizowanych przez twór-
ców, którzy ukończyli 50 lat, będzie 
walczyło o laur „Złotego Jaszczura”.

nych wystąpią m.in. Bohdan Łazuka, Hanka Bielicka, Irena Kwiatkowska, Jerzy Połomski, 
czy Bernard Ładysz. Spotkamy się również z bezdomnymi bohaterami mieszkającymi na 
dworcu we Wrocławiu oraz lekceważonym (ze względu na radziecki paszport) wybitnym 
aktorem z gorzowskiego teatru. Najstarszy uczestnik Festiwalu skończył 76 lat i nadal za-
miera realizować fi lmy.
Na Festiwalu nie zabraknie również fi lmów przedstawiających obraz Polski sprzed 
20. lat. Widzowie będą mogli obejrzeć m.in. „Malarza” Henryka Lehnerta, „Autobus” 
Włodzimierza Dobrzyńskiego, „Ziemię” Zdzisława Zinczuka oraz legendarny fi lm 
„KTP” Witolda Świętnickiego – znanego dzisiaj jako autora fi lmu „Golasy”. Festiwal 
Niezależnej Twórczości Filmowej Osób Dojrzałych “Wyścig Jaszczurów” odbędzie 
się 5 i 6 czerwca br.  w kinie “MUZA” w Poznaniu. Więcej informacji znajduje się na 
stronie www.jaszczury.pl 
 „Wyścig jaszczurów” jest pierwszą w Polsce imprezą fi lmową adresowaną do osób posia-
dających poważne doświadczenie życiowe, a dyskryminowanych przez organizatorów 
wielu konkursów ze względu na swój wiek. Honorowy patronat nad Festiwalem objął 
Rzecznik Praw Obywatelskich - dr Janusz Kochanowski. 
   Jerzy Jernas

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

DZWOŃ!!!

605 521 059

668 743 338

„Ziemia Mosińska -mieszkańcy i ich pasje” to tytuł konkursu fo-
tografi cznego adresowanego do wszystkich fotografów amato-
rów z terenu Gminy Mosina. 
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza. 
Mieszkańcy naszej Gminy, to często osoby niezwykłe, które z 
wielkim zapałem podchodzą do tego, co robią. Swoje liczne 
pasje pielęgnują od lat, kontynuując rodzinne tradycje przeka-
zywane od pokoleń. Spotkać tu można prawdziwych miłośni-
ków hodowli gołębi, pszczół, koni, osoby trudniące się praca-
mi artystycznymi i rzemieślniczymi. Nie brak także amatorów 
poezji, muzyki, malarstwa, piosenki, teatru, turystyki, sportu, 
miłośników historii, numizmatyki, fi latelistyki, paralotniarstwa, 

Ogłaszamy konkurs fotografi czny!
wędkarstwa, ogrodnictwa i wielu, wielu innych. Wszystkich za-
chęcamy do udziału w konkursie, aby zaprezentować interesujące 
formy spędzania wolnego czasu, a tym samym zachęcić innych do 
znalezienia ciekawego hobby.
Termin nadsyłania prac mija 30 września 2009 r. Szczegóły doty-
czące konkursu zawarte zostały w regulaminie, który dostępny jest 
na stronie www.mosina.pl Nagrodami w konkursie są: aparaty fo-
tografi czne, albumy książkowe i zestawy upominków.
Zapraszamy!
  Marlena Chmielewska
  Kierownik Biura Promocji
  i Komunikacji Społecznej UM Mosina



Wśród 900 osób, które 26 kwietnia br. stanęły na starcie Maratonu Mistrzostw 
Polski Kolarstwa Górskiego, pierwszej z siedmiu edycji SKANDIA MARATON 
LANG TEAM w Chodzieży wystartowało 25 samorządowców z całej Polski, a 
z nimi radna Rady Miejskiej Puszczykowa, Ewa Pietrzak.     
- Do pokonania miałam 32 km po nierównych piaszczystych drogach, z trud-
nymi podjazdami i zjazdami, mówi Ewa Pietrzak. - Najwyższym punktem do 
pokonania okazała się góra Gotyniec 192 m n.p.m. Było to dla mnie wielkie 
wyzwanie i sprawdzenie własnych możliwości. Wprawdzie stanęłam poza 
podium, jako czwarta wśród kobiet samorządowców, ale wielką wygraną 
był fakt, że pokonałam tą trudną trasę w dwie godziny bez kontuzji prze-
kraczając metę. Wiele osób nie miało tego szczęścia, ze względu na awarię 
sprzętu i właśnie kontuzje. Jako jedyna godnie reprezentowałam liczną gru-
pę samorządowców Miasta Puszczykowo. (red.)

Mistrzostwa Polski Samorządowców w Maratonie 
Kolarstwa Górskiego - Chodzież 2009 r.
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Warta – koniec wspaniałej passy, ale „Zieloni” nadal w czubie tabeli

W tym miesiącu inaczej, bo o Warcie. Zespół z Dolnej Wildy, a de facto 
najstarszy klub sportowy w Poznaniu, tej wiosny spisuje się powyżej naj-
śmielszych oczekiwań. Warto przypomnieć wygrane z zespołami Korony, 
Podbeskidzia, czy też wyjazdowe zwycięstwo w Lubinie na Dialog Arena z 
miejscowym Zagłębiem. Warta przed spotkaniem z Dolcanem (rozegranym 
23.05 przyp.red.) była samodzielnym i niekwestionowanym liderem wiosen-
nej tabeli. W tej rundzie poznaniacy wygrali aż dziewięć z czternastu spot-
kań. Pomimo porażki ( 1:0, „Zieloni” stracili bramkę w 90. minucie spotkania) 
z podopiecznymi Marcina Sasala, Warta może być pewna utrzymania na 
zapleczu Ekstraklasy. Utrzymania sportowego, bo całkiem inaczej przedsta-
wia się sytuacja podopiecznych Bogusława Baniaka pod względem fi nan-
sowym. W ostatnich tygodniach w klubie doszło do strajku piłkarzy, którzy 
odmówili treningów. Również podczas pojedynku z Flotą Świnoujście dali o 
sobie znać kibice. Wywiesili oni na płocie transparent skierowany do władz 
miasta. Postawę zarówno piłkarzy jak i kibiców rozumie prezes sekcji piłki 
nożnej, Janusz Urbaniak, co otwarcie przyznał na ofi cjalnej stornie klubu. 
- Rozumiem, co oni czują, ale nie jestem w stanie im w tej chwili pomóc. 
Kondycja fi nansowa Warty jest dramatyczna. – powiedział prezes Drogbetu. 
Również wartym zauważenia faktem jest zapisanie się Warciarzy w historii 
nowopowstałego stadionu Lubińskiego Zagłębia. Przegrana podopiecz-
nych Oresta Lenczyka była pierwszą przegraną „Miedziowych” na Dialog 
Arena. Co prawda piłkarze z Dolnego Śląska przegrali w rundzie jesiennej 
„u siebie”, jednak wtedy mecze rozgrywali w pobliskich Polkowicach, z po-
wodu budowy swojego stadionu. W przekroju ostatniego miesiąca również 
w składzie Warty można było zauważyć „miły” akcent. W meczu z Dolcanem 
swoje pierwsze 45. minut w I lidze rozegrał wychowanek klubu, Maciej 
Witchowski. Piłkarz na co dzień jest kapitanem zespołu juniorów starszych 

„Zielonych”, i pomimo, że debiutancki mecz zawod-
nika zakończył się porażką, może wspominać go cał-
kiem dobrze. Rosły obrońca zagrał bez kompleksów, 
często skutecznie powstrzymując ataki gospodarzy. 
Umiejętnie też włączył się do akcji ofensywnej, gdy 
po jego dośrodkowaniu mogła paść bramka, jednak 
inny wychowanek Warty – Damian Pawlak – minął 
się z piłką.
Patrząc na ostatnie kilka sezonów Warty możemy 
zauważyć sezonową poprawę postawy u poznania-
ków. Mimo, że nie w każdym sezonie „Zieloni” bili 
się o „majstra”, nie zawsze wygrywali z faworytami, 
z roku na rok jest coraz lepiej. Wielu sympatyków, 
tych biernych i aktywnych, wielu dziennikarzy, za-
rząd czy sami piłkarze oczekują teraz na poprawę 
kondycji fi nansowej klubu. Klubu, który zdobywał 
Mistrzostwa Polski, niegdyś klubu wielosekcyjnego, 
bo m.in. w Warce była sekcja siatkarska, piłki ręcznej 
czy bokserska. Bez pomocy potężnego sponsora, a 
powszechnie wiadomo jak ciężko w obecnych cza-
sach, o kogoś, kto będzie chciał zainwestować swoje 
pieniądze w prowincjonalny klub z „Garden Stadium” 
– jak humorystycznie czasem jest nazywany stadion 
Warty – oraz bez pomocy miasta „druga siła” Wielko-
polski, umrze śmiercią naturalną.
  Łukasz Cyraniak

sport
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Gabinet Stomatologiczny

Leczenie dorosłych
i dzieci, protetyka

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

tel. 061 8191 694,  696 803 988

Lek. stomatolog A. Wachowiak

SPECJALISTA PSYCHIATRA
lek. med. Antonina Zięba

SPECJALISTA PEDIATRA
lek. med. Albin Zięba

leczenie nerwic, depresji, psychoz,

rozmowy terapeutyczne

(przyjęcia uzgadniać telefonicznie)

przyjęcia w godz. 8.00 - 9.00 i 16.00 - 17.00

wizyty domowe zgłaszać od 7.00 do 19.00

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

GABINET 
LARYNGOLOGICZNY 
lek. med. Krystyna Sieradzka  

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

godz. 17.00–18.00 
tel. 061 819 43 94 

  602 330 065

GABINET
NEUROLOGICZNO -  PSYCHIATRYCZNY

Mosina, Dworcowa 3 ( budynek Przychodni)

Jadwiga Krawiec
specjalista neurolog i psychiatra

tel. 605 238 290

Ryszard Krawiec
specjalista neurolog i radiolog 

tel. 603 638 819

Przyjęcia: środy godz. 16.00

MOŻLIWOŚĆ  WIZYT   DOMOWYCH

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

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

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

Wizyty przedpołudniowe
po uzgodnieniu telefonicznym.



REKLAMA

SPRZEDAŻ WĘGLA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

DOWÓZ GRATIS
POWYŻEJ JEDNEJ TONY WĘGLA
NA TERENIE KÓRNIKA I MOSINY

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

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

OFERUJEMY
HURTOWĄ SPRZEDAŻ
OLEJU NAPĘDOWEGO

TEL. 0606 833 000

SKUP ZŁOMU STALOWEGO I KOLOROWEGO
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

PO ODBIÓR ZŁOMU
ZŁOM PŁATNY GOTÓWKĄ
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Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie
Montaż płyt gipsowo-kartonowych

Sufity podwieszanie
Układanie wykładzin, płytki

Produkcja i Montaż
• roletki materiałowe - montaż 

bez wiercenia (wolnowiszące lub 
w kasetkach)

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

PPHU JUNI TECH JERZY NIEMIER
dojazd i wycena gratis

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

w branży od 1992 r.

sprzedaż
 ocena
         naprawa

Akumulatory 

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

Mosina, ul. Poznańska 5
tel. 606 645 322

Kosmetyka Samochodowa
        Wymiana Oleju, Filtry
 Mechanika Samochodowa

Akumulatory, przy zakupie 10% rabatu

Nowo otwarty punkt zaprasza

Mosina, ul. Krasickiego 2
poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00

sobota 8.00-014.00

tel. 061 8137-309

Myjnia Samochodowa

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

ELEWACJE   TO   NASZA   SPECJALNOŚĆ

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

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

MIESZALNIA TYNKÓW I FARB

• kierowcę z prawem jazdy kat.B

• pracownika produkcyjnego

tel. 061 842 75 29

Firma ECO FOOD

zatrudni

Kontakt: Krosno, ul.Pogodna 4
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PRODUCENT  MEBLI KUCHENNYCH I BIUROWYCH

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

Raty
bez

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

tel. 061 819 89 25; 501 690 669

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

Ceny producenta

zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

miał - groszek
orzech - kostkaWĘGIEL

opałowe - kominkowe
DREWNODREWNO

Mariusz Gwarek 
Brukarstwo

Tani granit 
Projektowanie 

terenów zielonych

Tel. 691 731 697

STONEPOL

Kompleksowe 
zakładanie ogrodów 

Mosina, ul. Sowiniecka 6

Kontakt i zamówienia: 0 605 981 958

Węgiel brunatnyWęgiel brunatny
SUPER JAKOŚĆ   SUPER CENA

PROMOCJA CENOWA !!!
do 5 tys. zł.
gotówka,

umowa od ręki.

SKUP
samochodów

Tel. 798 827 337

Świadczę
usługi

transportowe

Ford transit

cały kraj, szybko i tanio

tel. 668 089 556

Zawodowy kierowca
z wieloletnim doświadczeniem

Wydzierżawię 
lub kupię

telefon kontaktowy
606 795 499

lokal użytkowy
w centrum

Mosiny.
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BIURO RACHUNKOWE
Św. Kwalif. Min. Finan. 12710/99

mgr inż. Marzena Giera

profesjonalna
obsługa

księgowa firm
62-050 Mosina, ul. Norwida 6

tel. 061 819 11 10, 600 82 44 68
Czynne od 17 do 20
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Jerzy Boruczkowski – Halina Boruczkowska
62-050 Mosina, ul. Pożegowska 30 

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

Zakład Wielobranżowy Brukarstwo
Prowadzenie ksiąg 

przychodów i rozchodów
Handel

Szybko, 
tanio,

bezpiecznie!
Dla stałych 

klientów 
zniżka!

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

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

BIURO CZYNNE

Prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów•

Prowadzenia ewidencji przychodów - ryczałt•

Rozliczenia podatkowe PIT•

Kadry i płace•

Rozliczenia ZUS•

Sporządzanie wniosków na kapitał początkowy•

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

BIURO POSIADA LICENCJĘ
MINISTRA FINANSÓW NR 15229/99

- Posiłki dla Firm 
      - Kompleksowa obsługa imprez 

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

   - Rok założenia 1993 
    - Siedziba Firmy Puszczykowo 

CATERING dla 2000 os.

tel: 608 867 637

Używany sprzęt AGD
ze Szwecji i Niemiec

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

chłodziarki przeszklone,
szafy chłodnicze,

Poznań, ul. Korczaka 1
(róg Leszczyńskiej)

tel. 698 717 601
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Bezpłatny kupon ogłoszeniowy

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

HALA 80m2 w Puszczykowie do wynajęcia, tel. 
061 8133-414

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”

PECNA  sprzedam dom na głównej ulicy, do remon-
tu, działka 1700 m, 165 tys. zł. tel. 0 607 77 29 61

ZADORY - sprzedam segment starego szeregow-
ca do remontu, mieszkanie 40 m (+poddasze) z 
małym ogródkiem , 65 tys zł tel 0 607 77 29 61

ZATRUDNIĘ panią do prowadzenia domu i 
opieki nad dzieckiem. Referencje mile widzia-
ne, 601 152 547 po 17.00

WIERCENIE studni, tel. 600 770 156

ZAOPIEKUJĘ SIĘ dzieckiem z okolic Puszczy-
kowa, Puszczykówka. Posiadam referencje i 
wieloletnie doświadczenie. Pełen etat. Tel. 669 
040 501

Dzięki innowacyjnym pomysłom
nadamy pomieszczeniom niepowtarzalny klimat
i niezawodną atmosferę po atrakcyjnej cenie!

poleca:
• sprzedaż materiałów dekoracyjnych
• doradztwo, pomiar u klienta
• montaż karniszy, żaluzji, rolet
• szycie serwet i obrusów

STUDIO  DEKORACJI  OKIENNYCH
I  ARANŻACJI  WNĘTRZ

tel. 061 8982 072, 602 271 198

P. H. „JAGRO”
Mosina, ul. Śremska 8
(przy centrum handlowym Elegant)

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

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