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Absolutorium

Mosina
Mosińscy radni udzielili burmistrz Zofii
Springer absolutorium za wykonanie
budżetu w 2009 r. Sesja absolutoryjna
odbyła się 29 kwietnia.
Wcześniej pozytywną opinię o wykonaniu budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Materiały budżetowe były
też tematem obrad podczas posiedzeń
komisji Rady Miejskiej.
Ubiegłoroczny budżet gmina wykonała
w 94,16%. Jednym z głównych powodów
takiego stanu rzeczy był ogólnoświatowy
kryzys gospodarczy, wyjaśnia burmistrz
Z. Springer. Spowodował on m.in. to, że
zmniejszyły się wpływy gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych
(91,79% zakładanej kwoty) oraz podatku
od czynności cywilno-prawnych.
Także wydatki na koniec roku nie zostały wykonane w 100 procentach. Gmina
Mosina wykonała je w 93,78% wydając
68.471.802 zł.
Największą pozycję w wydatkach stanowiły oświata i wychowanie. Na ten
cel przeznaczono ponad 25 milionów
złotych. Natomiast na inwestycje, w
2009 roku z budżetu gminy przekazano
18.794.652 zł.

Wśród najważniejszych inwestycji wykonanych w 2009 r. wymienić należy:
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w Nowinkach, ul. Widokowa;
- projekt kanalizacji sanitarnej w Krosinku
(II etap);
- projekt i budowa wodociągu w Drużynie;
- budowę ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie;
- budowę parkingów, chodników na ul.
Dworcowej w Mosinie;
- budowę i modernizację dróg gminnych wieś Daszewice, ul. Poznańska i Piotrowska
- wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosno,
Drużyna, dokończenie budowy ścieżki
w Pecnej oraz w Mosinie, od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w
Rogalinku, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek
– Sasinowo;
- targowisko miejskie;
- bulwary nad Kanałem Mosińskim;
- kładkę pieszo-rowerową, ul. Łazienna;
- budowę budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie;
- modernizację budynku wielofunkcyjnego w Pecnej;
- prace remontowo-modernizacyjne w

świetlicach wiejskich: Żabinko, Baranówko – Sowinki, Krajkowo, Rogalinek, Mieczewo, Borkowice, Wiórek, Radzewice,
Świątniki, Dymaczewo Nowe, Nowinki,
Dymaczewo Stare, Daszewice, Klub Rolnika w Krosinku, budowa świetlicy wielofunkcyjnej w Czapurach;
- prace remontowo-modernizacyjne w
budynkach oświatowych: Zespół Szkół
w Krośnie, Daszewice (sala gimnastyczna, termomodernizacja szkoły), SP nr 1 w
Mosinie (przebudowa dachu, zagospodarowanie boiska szkolnego), SP Krosinko
(przebudowa dachu, adaptacja strychu i
wymiana okien), SP Czapury (zmiana kotłowni olejowej na gazową), Przedszkole
nr 2 w Mosinie (przebudowa dachu i modernizacja), adaptacja pomieszczeń na
potrzeby Przedszkola nr 3 oraz koncepcja rozwoju tej placówki, budowa przedszkola we Wiórku, adaptacja budynku
poszkolnego w Krośnie na Przedszkole;
- budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego;
- budowę boiska – „Moje Boisko - Orlik
2012”, Dymaczewo Nowe, Osiedle Nr 7.
(red.)

Puszczykowo
Ostatniego dnia kwietnia w budynku
Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz
Centrum Animacji Kultury odbyła się
nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puszczykowa, zwołana w celu rozpatrzenia
sprawy udzielenia absolutorium Burmistrz Miasta z wykonania budżetu za
rok 2009 (zgodnie z ustawą o finansach
publicznych Rada ma na to czas do końca
kwietnia, wcześniej zasięgając opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej).
Komisja Rewizyjna Rady Miasta przygotowała wniosek o nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi, formułując w nim
swoje zastrzeżenia odnośnie wydatkowania środków. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła jednak, że wniosek
został uzasadniony nienależycie.
Po merytorycznej dyskusji oraz odpowiedzi burmistrz Małgorzaty Ornoch Tabędzkiej na pytania radnych odnośnie
wykonania dochodów i wydatków w konkretnych paragrafach budżetowych za-

rządzono głosowanie imienne. Za udzieleniem absolutorium opowiedzieli się:
Stanisław Balbierz, Marek Błajecki, Ewelina Marcinkowska, Danuta Panek-Janc,
Ewa Pietrzak, Urszula Rudzińska, Maciej
Schneider i Maciej Stelmachowski. Przeciw udzieleniu absolutorium głosowali:
Andrzej Balcerek, Zbigniew Czyż, Andrzej
Dettloff, Róża Grześkowiak, Władysław
Hetman oraz Janusz Szafarkiewicz. Na sesji nie był obecny radny Krzysztof Jopek.
Dla przypomnienia: wśród najważniejszych pozycji w budżecie 2009 roku
należy wymienić realizację kolejnych
nawierzchni ulic (Różana, Robocza, Norwida, Jarosławska, rozpoczęcie inwestycji
na ulicach: Jodłowej, Parkowej, Wydmowej, części płyty Rynku), budowę boiska
„Orlik” przy ul. Jarosławskiej, kompleksowy remont budynku „starej szkoły” oraz
remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po stronie dochodów tradycyjnie największą część budże-

tu stanowiły podatki lokalne i udział w
podatku dochodowym (tzw. PIT). Wpływy te stanowią łącznie prawie 70 procent
wszystkich dochodów miasta.
Plan budżetowy został wypełniony w
94 % po stronie dochodów oraz 89% po
stronie wydatków. Na pokrycie deficytu
budżetowego w roku 2009 Miasto wzięło kredyt w wysokości 1,6 mln złotych.
(red.)
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To nie będzie blokowisko
„Protestujemy przeciwko wcielaniu w życie projektu budowy osiedla o zabudowie
wielorodzinnej. Projekt jest kontrowersyjny i budzi wiele niepokoju wśród mieszkańców. Widok pięciu czterokondygnacyjnych bloków wyrastających na tyłach
posesji o niskiej zabudowie (głównie domków jednorodzinnych, budynku MOK
czy ośrodka zdrowia), nie będzie estetyczny i harmonizujący z pozostałą architekturą tego rejonu” – piszą protestujący.
Obszar objęty planem ma 7, 5 hektara,
z czego niezabudowane są dotychczas
około 4 ha.
– Ten teren to centrum miasta. Znajduje się
przecież bardzo blisko placu 20 Października, graniczy z dworcem kolejowym. Dlatego powinien to być teren miastotwórczy.
Wiele miast chciałoby mieć taki teren do
zagospodarowania - tłumaczy Burmistrz
Mosiny Zofia Springer.
Plan zakłada powstanie w tym rejonie drugiego centrum miasta z usługami, sklepami i oczywiście budynkami mieszkalnymi.
Jak zapewnia burmistrz to, że ma to być
drugie centrum nie oznacza absolutnie, iż
wyrosną tam wieżowce. Plan zakłada na
tym terenie, tylko jeden wyższy, 5 -kondygnacyjny budynek, jako tzw. dominantę.
- Planiści brali pod uwagę historyczną zabudowę sąsiednich domów. Żaden z budynków, które tam będą mogły powstać
nie będzie mógł być wyższy, od tych, które
obecnie stoją np. na placu 20 Października
– dodaje burmistrz.

wizualizacja

Temat Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Wawrzyniaka, Śremską, Kolejową i Dworcową wzbudzał w Mosinie wiele kontrowersji. Były one na tyle
silne, że grupa 65 osób mających swoje domostwa i firmy w sąsiedztwie tego terenu zdecydowała
się złożyć na ręce burmistrza i Rady Miejskiej protest. Na sesji 27 maja radni przegłosowali uchwałę w
sprawie tego planu. Na 16 obecnych radnych 11 głosowało za jego przyjęciem.

Obawy protestujących dotyczą ponadto
przygotowania miasta na przyjęcie tak
dużej liczby mieszkańców w centrum,
którzy mieliby zasiedlić około 400 mieszkań, na tak niewielkim terenie.
„Trudno sobie wyobrazić zagęszczenie na
tym obszarze! Wzrost liczby mieszkańców
w centrum miasta równa się też wzrostowi
liczby samochodów, które będą musiały
włączyć się do ruchu na i tak już zakorkowanych ulicach. Dotyczy to w szczególności
generowania dużego ruchu samochodowego i hałasu oraz niewydolności układu
komunikacyjnego. Zwiększenie natężenia
przejazdów na jedynej głównej drodze łączącej wszystkie kierunki w mieście będzie
wprowadzało dodatkowe utrudnienia”
– można przeczytać w proteście.
- To nie jest tak, że miasto zajmuje się tylko
tym planem, zapominając o rozwiązaniach

wizualizacja

komunikacyjnych. Przygotowywana jest koncepcja tzw. dwóch małych obwodnic Mosiny,
która przejęłaby znaczny procent ruchu odbywającego się obecnie m.in. Szosą Poznańską. Rozwiązanie zakłada ominięcie Mosiny
ze wschodu. Wjazd na tę trasę ma znajdować się na drodze z Rogalinka do Mosiny, w
pobliżu zjazdu do Puszczykowa). Dalej ominiemy całe miasto, Karolewo, Nowe Krosno,
a później dojedziemy na drogę Krosno – Drużyna. Plany dotyczą także poprawy układu
komunikacyjnego w pobliżu ulic Śremskiej.
Nie należy zapominać także tego, że to teren
w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego, przystanków komunikacji autobusowej, więc z pewnością wielu mieszkańców
skorzysta z możliwości dojazdu do pracy
czy szkoły pociągami. Zwłaszcza, że coraz
wyraźniej rysuje się kwestia powstania komunikacji aglomeracji Poznańskiej (Mosina
w nich uczestniczy). Dlatego uważam, że tak
duże obawy o komunikacyjny chaos i paraliż
są wyolbrzymione. Tym bardziej, że plan będzie „konsumowany” przez najbliższe kilka,
a może nawet kilkanaście lat. Jest więc czas,
aby sfinalizować realizację planowanych inwestycji drogowych. W tej sytuacji dziwne,
wręcz karykaturalne wydają się propozycje
niektórych opozycyjnych radnych, którzy
w projekcie budżetu na 2010 rok zamierzali zdjąć znaczne środki z planowanych prac
drogowych – mówi Z. Springer.
Plan to jednak tylko wytyczne, to właściciele działek, które się tam znajdują zdecydują czy powstanie tam nowe centrum
czy wszystko zostanie po staremu. (red.)
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Twarde warunki przetargu
O różnicach w ocenie działań władz
Puszczykowa i zarzutach związanych z
realizacją niektórych założeń ubiegłorocznego budżetu z burmistrz Małgorzatą Ornoch – Tabędzką rozmawia Elżbieta Bylczyńska
E. B.
- Otrzymała Pani absolutorium od
Rady Miejskiej, ale nie wszyscy radni
byli zgodni w pozytywnej opinii na temat wykonania budżetu?
Burmistrz M. Ornoch – Tabędzka:
- Regionalna Izba Obrachunkowa, która jest
ciałem nadzorującym sposób zarządzania
finansami samorządowymi zaopiniowała
realizację budżetu pozytywnie, a zarzuty części radnych odnosiły się do kwestii,
które takiej ocenie zupełnie nie podlegają.
Przecież zawsze można powiedzieć, że coś
można było zrobić taniej lub lepiej. Taniej i
lepiej już się z reguły nie da. Dlatego trudno nawet odnosić mi się do tak absurdalnych zarzutów jak np. ten, że w ubiegłym
roku za występ zespołu Myslowitz oraz za
scenę miasto przepłaciło, bo w tym roku
zespół Kult oraz montaż sceny będą tańsze.
Przecież to jest rynek usług artystycznych,
w którym cena za występ zależy od jego
aktualnej popularności na rynku, od długości trasy, którą zespół musi pokonać, od
dnia występu, od warunków dotyczących
jakości sceny i nagłośnienia itd. Jako klient
miasto może tylko warunki przyjąć lub je
odrzucić. Myslovitz jest jedną z najpopularniejszych grup muzycznych w Polsce.
Koszty sprowadzenia zespołu były dokładnie znane Komisji Edukacji Kultury i Sportu
i bodaj Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
i wszyscy je zaakceptowali, bo chcieli by
w Puszczykowie zagrał Myslovitz. Po koncercie zarówno mieszkańcy jak i radni byli
zachwyceni i wtedy nikt nie kwestionował
wydanych na ten koncert pieniędzy.
- Pojawiły się także zarzuty o złym gospodarowaniu mieniem publicznym.
- ???
– Są tacy, którzy twierdzą, że miasto
przygotowało przetarg na budynek
przychodni pod przyszłego dzierżawcę, ze szkodą dla budżetu.
- Twarde warunki zawarte w specyfikacji
przetargowej ustalające sposób i zakres
remontu budynku przychodni, po to
by uniknąć wydatkowania pieniędzy z
budżetu miasta nazywa się działaniem

pod przyszłego dzierżawcę? Przecież poprzedni użytkownik mógł tak samo wziąć
udział w przetargu, ale stwierdził, że mu
się to nie opłaca. Czy Komisja Rewizyjna
pochwaliłaby mnie gdybyśmy wydali na
remont 500 000 zł z kasy miejskiej po to
by zapewnić lepszy komfort pracy prywatnej spółce?
- Sprawa jednak trafiła do prokuratora?
- Tak, z donosu opozycyjnych radnych.
Widać każdy chwyt przed wyborami jest
dobry, by próbować zdeprecjonować
moje działanie. Zawsze można potem o
tym pisać i robić ludziom wodę z mózgu.
A tak naprawdę, to można sięgnąć do
protokołów z posiedzeń komisji i przeczytać, że właśnie w trosce o budżet trzy
lata temu proponowałam sprzedaż tego
budynku z możliwością pierwokupu
przez poprzedniego dzierżawcę. Miasto
miałoby pieniądze na inne inwestycje, a
Spółka Salus własną siedzibę, pod którą
mogłaby wziąć kredyt i przeprowadzić
niezbędny remont. Wtedy, to opozycyjni
radni nie zgodzili się na, moim zdaniem
najkorzystniejsze dla miasta, Spółki, która się wstępnie do propozycji przychylała
oraz pacjentów - rozwiązanie.
- Rozebrała pani Motel Puszczyk, by w
to miejsce ustawić tymczasowe kontenery dla biura Centrum Animacji
Sportu. Czy rzeczywiście CAS nie mógł
przez jakiś okres funkcjonować w tamtym budynku, czy trzeba było wydawać pieniądze na kontenery?
Tak się przypadkowo złożyło, że przeglądając pierwszy numer Echa Puszczykowa
z roku 1991, wyczytałam, że: teren MOSIR-u jest w bardzo złym stanie, boisko i
bieżnia zaniedbane, trybuny nadają się
do kapitalnego remontu, brak jest zaplecza sanitarnego dla sportowców, a korzystanie z Motelu, którego standard jest
zresztą niski rodzi konflikty. Tak było 19
lat temu. Mogę pokazać na zdjęciach jak
Motel Puszczyk wyglądał trzy lata temu,
jak wyglądały tam toalety i jakich nakładów wymagałby, by zrobić tam choćby
biura CAS. Tymczasem, pawilon kontenerowy, który powstał nie odbiega estetyką
od takich samych pawilonów stosowanych na innych terenach sportowych w
Puszczykowie. Zapewnia osobom korzystającym z boisk: toalety, natrysk, posiada
świetlicę, w której młodzież może pograć
w ping- ponga i „piłkarzyki” i stwarza go-

dziwe warunki pracy dla kierownika i trenerów. Dzięki temu pod opieką fachowców odbywają się tam zajęcia sportowe
i rekreacyjne dla młodzieży i seniorów, a
teren ma wreszcie gospodarza, jest czysty i nadzorowany. Tylko dzięki istnieniu
pawilonu mogło również funkcjonować
w Puszczykowie sztuczne lodowisko, które przez trzy miesiące cieszyło wszystkie
pokolenia puszczykowian.
- Tych oskarżeń pod Pani adresem jest
znacznie więcej, o bezprawne blokowanie przez półtora roku budowy największej prywatnej inwestycji na Rynku, o zlecanie prac Stowarzyszeniu,
którego Pani była prezesem…
Tak, tak – każdy taki zarzut formułowany i podpisany przez dwóch członków
Komisji Rewizyjnej: p. Balcerka i p. Czyża
(ponieważ p. Rudzińska i p. Balbierz mieli
odmienne zdanie) kończył się stwierdzeniem, że sprawę należy zgłosić do prokuratora, Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Najwyższej Izby Kontroli i już nie pamiętam dokąd jeszcze.
W sprawie GEOBUDU, paradoks polega
na tym, że to nie ja blokowałam budowę,
a Starostwo Powiatowe, które nie chciało
wydać pozwolenia z uwagi na specyficzne
zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, poczynione za
czasów poprzedniego burmistrza. Dopóki
sądownie nie zostały uchylone, to niestety
obowiązywały i gdybym w jakiś sposób
próbowała je zignorować, to zapewne ci
sami członkowie komisji rewizyjnej zarzucaliby mi w tej chwili łamanie prawa.
Natomiast pracę w Stowarzyszeniu Partnerzy dla Samorządu skończyłam z chwilą objęcia stanowiska burmistrza. Biuro
Stowarzyszenia już od dawna funkcjonowało w Poznaniu, a adres siedziby na
ul. Jasnej pozostał tylko dlatego, by nie
zmieniać niepotrzebnie dokumentów,
tuż przed likwidacją Stowarzyszenia.
Jeśli Pani pozwoli, to do pozostałych
spraw podniesionych przez wymienionych członków Komisji Rewizyjnej nie
będę się już odnosiła? Ze spokojem poczekam, aż stosowne organy postawią mi
stosowne zarzuty.
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Medale, nagrody, wyróżnienia i trochę historii
W sobotę, 22 maja w Sali reprezentacyjnej
Mosińskiego Ośrodka Kultury, na uroczystej sesji Rady Miejskiej wręczono Medale
Rzeczypospolitej Mosińskiej, które w roku
2010 przyznane zostały Lucynie Smok
oraz Wincentemu Różańskiemu.
Podczas sesji wręczono także nagrody i
wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w
roku 2009 młodym sportowcom gminy.
W uroczystości, oprócz władz miasta, radnych Rady Miejskiej i zaproszonych gości
wzięli także udział pierwsi włodarze miasta i
radni pierwszej kadencji Rady Miasta i Gminy, wybrani w wolnych wyborach w maju
1990 roku oraz działacze (ich rodziny) Obywatelskiego Komitetu Samorządowego.
- Sesja poświęcona jest dwóm ważnym
wydarzeniom, mówił przewodniczący
Rady Miejskiej, Jacek Szeszuła. – Pierwsze wydarzenie, niezmiernie istotne to
wręczenie medali Rzeczypospolitej Mosińskiej. Drugie, nie mniej ważne to 20
rocznica utworzenia samorządu terytorialnego i pierwszych wolnych wyborów.
Pierwszy raz Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznano w roku 1999. Medal ten
nawiązuje do historycznego wydarzenia,
czyli proklamowania przez Jakuba Krauthofera – Krotowskiego Rzeczypospolitej
Mosińskiej 3 maja 1848 roku, pierwszego
wolnego skrawka naszej Ojczyzny.
Medal przyznaje Kapituła w składzie: Barbara Miczko – Malcher, dziekan Kapituły,
Stanisław Dębiec, Jan Jurgiewicz, Andrzej
Kasprzyk i Zygmunt Niemczewski.
Lucyna Smok jest artystą plastykiem,
mieszka w Rogalinku. W latach 1990 - 96
była dyrektorem tamtejszej szkoły podstawowej. Jest prezesem Towarzystwa Przyja-

ciół Dębów Rogalińskich. W 2000r. założyła
Ośrodek Pracy Twórczej, w którym działa
do dzisiaj. Celem Ośrodka jest przekazywanie wiedzy artystycznej dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Jej pasją są Dęby Rogalińskie. Tworzy również obrazy sakralne.
Wincenty Witek Różański to nieżyjący już
poeta. Debiutował w 1963 r. na łamach Nurtu, Należał do grupy poetyckiej Wiatraki oraz
Wiry. Czynnie działał w klubach studenckich
Od Nowa i Akumulatory. Za swoją twórczość
został uhonorowany Medalem Młodej Sztuki. Jest laureatem Nagrody Literackiej im.
Jana Kasprowicza. Wyróżniono go Odznaką
Honorową m. Poznania oraz Za Zasługi w
Rozwoju Województwa Poznańskiego. Jest
kawalerem Srebrnego Krzyża Zasługi.
- Pani Lucyna Smok, nauczycielka i wielki
społecznik, człowiek delikatny i wrażliwy na
potrzeby środowiska, w którym żyje, uzdolniona plastycznie, dzieli się swoimi talentami i miłością do rogalińskich dębów. Wincenty Różański to poeta, który wielokrotnie
opisywał Mosinę w swoich wierszach a
Mosina towarzyszyła mu do końca życia,
mówiła Barbara Miczko – Malcher. – Dziś
uznaje się go za jednego z najciekawszych
poetów polskich drugiej połowy XX wieku.
Pierwszy zachwycił się nim Edward Stachura, obdarzył go wielką przyjaźnią. Poetycka
biografia Witka, syna bogini, jak go nazywał
Edward Stachura rodziła się w Mosinie.
Uczestnicy sesji wysłuchali wierszy poety
w przepięknej interpretacji Aleksandra
Machalicy z Teatru Nowego w Poznaniu,
na skrzypcach towarzyszył mu Andre

Kasztelan, artysta Opery Poznańskiej, syn
wdowy po Witku Różańskim.
W imieniu nieżyjącego poety medal odebrała żona - Małgorzata Kasztelan, która
odczytała niezwykły list napisany przez
Edwarda Stachurę do Witka Różańskiego.
- Znając Witka jako jego brat jestem przekonany, że ten medal dedykowałby pamięci swego ojca, który uczył nas świata, który
był wielkim społecznikiem, członkiem Rady
Miejskiej II Rzeczypospolitej, i który walczył
o taki kształt Mosiny, jaki jest dzisiaj, powiedział obecny na sesji brat poety.
Z gratulacjami dla odznaczonych i okolicznościowym przemówieniem wystąpiła
burmistrz Zofia Springer, mówiąc m.in.:
- W dniu dzisiejszym do obywatelskiego
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panteonu osób szczególnie zasłużonych
dla ziemi mosińskiej włączono dwa kolejne nazwiska. Tym razem są to ludzie
kultury i sztuki, prawdziwi twórcy, stanowiący piękny przykład obrazujący słowa
wypowiedziane przez autora „Małego
księcia”: dać ludziom kulturę to tyle, co
dać im pragnienie, reszta przyjdzie sama.
Minęło 20 lat
Kawałek historii, z okazji 20 rocznicy powstania samorządu terytorialnego przypomniał zebranym przewodniczący Rady
Miejskiej:

W plebiscycie mieszkańców oddano
1802 głosy, tytuł Eleganta z Mosiny zdobył Michał Krzyżaniak, student V roku
politologii. W konkursie brali udział
również panowie Jędrzej Pinkowski
oraz Daniel Nowak, działacze społeczni
i organizatorzy wielu wydarzeń z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych.
Nagrody dla Eleganta z Mosiny oraz
uczestników plabiscytu ufundowały
firmy NEONET, LUMO, APTEKA NIEZAPOMINAJKA, FIRMA WIECZOREK MEBLE
TAPICEROWANE oraz SALON KOSMETYCZNY JULITA.
Honorowy Elegant
Tytuł ten otrzymuje osoba ciesząca się
powszechnym i szczególnym szacunkiem, która poprzez swoją działalność
przyczynia się do propagowania i rozwoju kultury. W tym roku zdobyła go pani
Krystyna Małecka, ceniona mieszkanka
Mosiny oraz właścicielka Firmy LUMO.

- Dla nas mieszkańców, 27 maja 1990
roku to wybory do pierwszej wolnej Rady
Miasta i Gminy. Społeczeństwo swoim
zaufaniem obdarzyło 21 radnych. Ukonstytuowanie Rady nastąpiło na pierwszej
sesji 6.VI.1990 r. Pragnę wyrazić radość, że
państwo radni pierwszej kadencji, burmistrzowie, przedstawiciele rodzin Obywatelskiego Komitetu Samorządowego
przyjęli zaproszenie na dzisiejszą uroczystą sesję. Proszę również o przyjęcie
okolicznościowego medalu, który będzie
przypominał państwu tamte wydarzenia.
Refleksją na temat historii sprzed 20 lat
podzielił się z zebranymi Bogusław Kaczyński, który wchodził w skład ówczesnego, ścisłego kierownictwa OKS. Przypomniał tamten czas i ludzi, którzy tworzyli
samorządową Rzeczpospolitą Mosińską.
Kolejnym uroczystym akcentem sesji była
inna rocznica: w marcu tego roku minęło
40 lat istnienia Mosińskiego Ośrodka Kultury. Na ręce obecnego dyrektora, Marka
Dudka złożono kwiaty i podziękowania

dla wszystkich dyrektorów i pracowników ośrodka, którzy w ciągu tych 40 lat
działali na rzecz mosińskiej społeczności.
Młodzi sportowcy
W drugiej części sesji radna Danuta Białas oraz kierownik OSIR –u Waldemar
Demuth przedstawili młodych gminnych
sportowców, reprezentantów szkół, klubów i stowarzyszeń sportowych, którzy
osiągnęli wysokie wyniki sportowe w skali
lokalnej, kraju a także międzynarodowej.
Sportowcy otrzymali nagrody pieniężne
i wyróżnienia. Nagrody pieniężne przyznano trzem osobom: I miejsce – Joanna
Witkowska (judo), II miejsce – Arkadiusz
Piątkowski (wędkarstwo spiningowe), III
miejsce – Michał Idziak (lekkoatletyka).
Wyróżnienia (puchary i listy gratulacyjne)
otrzymali: Anna Janik (tenis stołowy),
Paulina Niedzielska (judo), Dawid Konik (taekwondo), Kamil Konik (taekwondo), Mateusz Ratajczak (taekwondo),
Kamil Zalas (karate). (red.)

Elegant z Mosiny
Elegancik z Mosiny
W tradycję Dni Mosiny wpisuje się również konkurs z udziałem najmłodszych
mieszkańców naszej gminy. O tytuł Elegancika z Mosiny walczyli w tym roku
Mateusz Białas, Karol Jankowski, Robert Knopczyk oraz Maurycy Kubiaczyk. O krok od zwycięstwa był Mateusz
Białas, ostatecznie zdecydował głos ubiegłorocznego Eleganta /dziewczynki/ Zosi
Piórkowskiej, która zdecydowała, że tytuł
otrzyma KAROL JANKOWSKI, uczeń Szkoły Podstawowej w Krośnie.
Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz upominki
przygotowane przez Gminę Mosina oraz
wspaniałe nagrody ufundowane przez
Firmę LIMARO. (red.)
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Dni Mosiny na sportowo
Tradycyjnie już mieszkańcy naszej gminy uczestnicząc w imprezach organizowanych z okazji Dni Mosiny mogli spędzić czas nie tylko rodzinnie, ale przede
wszystkim aktywnie. Sportową sferę
obchodów święta miasta koordynuje
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, a
tegoroczna oferta imprez sportowych
była, jak do tej pory, najbogatsza i bardzo atrakcyjna, o czym świadczy liczba
korzystających z niej osób. W sumie, wraz
z imprezami towarzyszącymi, odbyło się
12 różnych turniejów i zawodów.
Już w piątek, pierwszy inaugurujący
dzień obchodów Dni Mosiny 450 uczestników: uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów, harcerzy wzięło udział w XI
Rajdzie Śladami Rzeczypospolitej. Harcerze z oddziału mosińskiego, którzy są
inicjatorami i współorganizatorami rajdów przygotowują dla jego uczestników
konkursy wiedzy o Wielkopolskim Parku
Narodowym i harcerstwie oraz liczne
konkurencje sportowo – rekreacyjne.
Rajd kończy się ogłoszeniem wyników i
pysznym polowym poczęstunkiem.
W sobotę odbyły się trzy duże imprezy sportowe. O godz. 10.00 rano w hali OSiR odbyły
się współorganizowane przez Klub Karate
„Dynamic” Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w Karate Shotokan. Prawie 200 zawodników z całego województwa rywalizowało
w sekcji kumite i kata. Zawody trwały do
godziny 14- tej, a uczestnikom dopingował
wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i
Europy Waldemar Nogalski.
O godzinie 11.00 rozpoczął się na stadionie OSiR przy ul. Konopnickiej w Mosinie Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej
Rugby. Jego współorganizatorem był od
kilku lat działający na terenie naszej gminy Klub Rugby Mosina. W turnieju wzięło
udział 10 zespołów, a sukcesami zakończyła turniej szkółka rugby z Pecnej.

Wczesnym popołudniem, o godz.
15.00 na Rynku w
Mosinie zebrali się
amatorzy
biegania. Ten od dawna
uprawiany
sport
przeżywa swoisty
renesans i staje się
bardzo popularny
również wśród najmłodszych
sportowców.
Niewątpliwie do wzrostu
popularności
tej
dyscypliny przyczyniła się ogólnopolska akcja Polska Biega,
w której mieszkańcy gminy już nie jeden
raz brali udział. W „Biegu Eleganta” w tym
roku wzięło udział ok. 130 uczestników.
Biegaczom w rożnym wieku towarzyszyli amatorzy nordic walking. Najszybciej
trzy kilometrową trasę pokonał spośród
mężczyzn Patryk Bankiewicz, a spośród kobiet Natalia Nowacka. Zwycięzcą
marszu został Jerzy Kasprzyk, najmłodszym uczestnikiem biegu został 4 letni
Maksymilian Fabisiak, a jego najstarszą
uczestniczką Irena Kowalska, najmłodszymi uczestnikami nordic walkingu
zostały Zuzanna Zielińska i Weronika
Matuszak. Wszyscy uczestnicy pokonali
wyznaczoną trasę i dotarli do mety zmęczeni, ale zadowoleni.
Również w sobotę odbyła się jedna z imprez towarzyszących - Zawody Powrotnolotne Gołębi Pocztowych: Parchim (Niemcy)
– Mosina. Wystartowało 3781 gołębi z 11
hodowli. I miejsce zdobyła hodowla Czesława i Ryszarda Walich, II miejsce hodowla
Katarzyny Ostrowskiej, a II miejsce zajęła
hodowla Zbigniewa Cychnerskiego.
Niedziela była trzecim dniem obchodów
Dni Mosiny - pod hasłem rekreacji. Odbyło
się sześć imprez sportowych i dodatkowo
pokaz sztuk walki. Już
wczesnym świtem, o
godz. 6.00 dzień rozpoczęły Otwarte Zawody
Wędkarskie o Puchar
Burmistrza Gminy Mosina. Współorganizatorem zawodów były koła
PZW Mosina. Reprezentanci kół wędkarskich
z terenu gminy Mosina,
Lubonia, Brodnicy, Śremu i Poznania do go-

dzin południowych rywalizowali o puchar
i miano najlepszego wędkarza. W kategorii juniorów I miejsce zajął Dawid Gucze
(Mosina – Hobby) wyprzedzając Dominika Józefiaka (Mosina – Miasto). W kategorii seniorów I miejsce zajął Krzysztof
Nowak (Mosina – Hobby) przed Pawłem
Araszkiewiczem (Lubonianka) i Kazimierzem Klarkiem (Mosina – Hobby).
W międzyczasie w hali sportowej OSiR
rozgrywał się współorganizowany przez
ZHP Otwarty Turniej Piłki Koszykowej.
Uczestniczyło w nim 14 zespołów z Puszczykowa, Stęszewa, Czempinia, Pecnej,
Strykowa i z Mosiny. Koszykarze rywalizowali o najwyższe lokaty, ale mając głównie na uwadze korzyść z aktywnej formy
spędzania wolnego czasu.
Natomiast na przystani żeglarskiej w
Dymaczewie Nowym rozgrywał się od
godziny 9.30 Turniej Piłki Siatkowej Plażowej zorganizowany przy współudziale
UKS Mosińska Jedynka i MKŻ. Rekordowa
liczba 14 zespołów rywalizowała do godziny 15.00. Bezkonkurencyjna okazała
się para: Maciej Krzyżaniak, Paweł Jassem wyprzedzając w klasyfikacji Huberta Przybylskiego i Rafała Rybarczyka. III
miejsce wywalczyła para Marcin Spychała i Łukasz Wieczorek. Przy sprzyjającej
pogodzie turniej był wielką przyjemnością dla uczestników i widzów, a piasek, na
którym walczyli zawodnicy przypominał
o zbliżających się wakacjach i już tym samym nastrajał pozytywnie.
W tak „sportowym” dniu nie mogło zabraknąć najpopularniejszej dyscypliny sportowej – piłki nożnej. Od godziny 9.30 do 16.00
rozgrywał się na stadionie OSiR Piknik Piłkarski. Na kilku boiskach rywalizowało 15
zespołów, a najmłodsi uczestniczyli w wielu konkursach sprawnościowych „z piłką
w tle”. W żonglerce najlepszym okazał się
Adrian Pawlak wyprzedzając Jana Biało-
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żyta i Bartosza Walkowiaka. Najlepszym
strzelcem rzutów karnych okazał się Jan
Białożyt oraz kolejno Adrian Pawlak i
Rafał Koperski. W slalomie I miejsce zdobył Jan Białożyt oraz kolejno Maciej Klata
i Dominik Woroch. W rywalizacji na skakance I miejsce zajął Maciej Klata, II miejsce Rafał Koperski a III miejsce Weronika
Woźniak. Turniej Piłki Nożnej zwyciężył
zespół KP 2001 Mosina przed zespołem
Xawex Rogalinek i Orły Rogalinek.
Sympatycy spokojniejszych dyscyplin
sportowych mogli sprawdzić swoje umiejętności w Otwartym Turnieju Szachowym
o Puchar Burmistrza Gminy Mosina. Współorganizatorami turnieju był MOK i Sekcja
szachowa UKS Mosińska Jedynka. Rywalizacja szachowa trwała od godz. 10.00 do
15.00. W kategorii juniorów liderem okazała się Sandra Kucharczyk, wyprzedzając
Wojciecha Niedbałę i Jakuba Zielewicza.
Natomiast w kategorii seniorów I miejsce

zajął Damian Bartkowiak przed Andrzejem Frąckowiakiem i Joanną Kupsik.
Wczesnym popołudniem na przystani
żeglarskiej w Dymaczewie Nowym rozpoczęły się Regaty Żeglarskie o Puchar
Burmistrza Gminy Mosina, których współorganizatorem był MKŻ. Na wodach Jeziora Dymaczewskiego siedem załóg rywalizowało w pięciu wyścigach. Najlepsza
okazała się załoga ze sternikiem Michałem Forysiakiem, II
miejsce zajęła załoga sternika Mateusza Mądrawskiego,
a III miejsce załoga
Pawła Maciejewskiego.
Na
zakończenie
tego
aktywnego
dnia można było się
zrelaksować oglądając sport na wy-
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sokim poziomie - pokaz sztuk walki. Na
scenie na mosińskim Rynku podziwiać
mogliśmy pokazy umiejętności technicznych zawodników reprezentujących
Centrum Sztuk Walki Dymaczewo Nowe
- judo, UKS „Tajfun” Mosina – tekwondo.
Zaprezentował się również Mistrz Europy w Brazylijskim Jiu-Jitsu Maksymilian
Wiśniewski i Zawodowy Mistrz Polski w
K1 Łukasz Szulc. (red.)

Grafika Tadeusza Jackowskiego w Galerii Miejskiej
Dni Mosiny zainaugurowały dwie wystawy, które odbyły się w Izbie Muzealnej i
Galerii Miejskiej. Galeria w swoich wnętrzach zaprezentowała prace graficzne
wybitnego artysty, profesora krakowskiej
i poznańskiej ASP – Tadeusza Jackowskiego. Artysta zamieszkuje w Krakowie,
chociaż jego korzenie rodzinne wywodzą
się z Wielkopolski, jest w prostej linii prawnukiem zasłużonego dla Wielkopolski
Maksymiliana Jackowskiego.
Tak się zdarzyło, że Galeria pokazała kolejno dwóch artystów krakowskich, w kwietniu rysunki prof. Jacka Waltosia a w maju

Pierwszą muzyczną odsłonę tegorocznych Dni Mosiny stanowił występ legendy polskiej sceny rockowej – zespołu
Armia. Trwający dwie godziny koncert
pełny był ekspresji i pozytywnego szaleństwa, ale także momentów wyciszenia,
okraszonych jazzową wręcz grą waltorni
oraz saksofonu. Wprawdzie występ ów
nie cieszył się może wielką popularnością, jednak obecni pod sceną fani nie zawiedli – głośno oklaskiwali poszczególne
utwory i po prostu świetnie się bawili. To
dzięki ich skandowaniu Armia dwukrotnie tego wieczoru bisowała. Zespół zagrał
zarówno klasyczne utwory ze swojego
repertuaru („Niewidzialna armia”, „Aguirre” oraz „Niezwyciężony”), jak i te ze swoich dwóch ostatnich płyt. Dwa razy zagrał

grafikę prof. Tadeusza Jackowskiego.
Obecna wystawa nosi tytuł „Grafiki z
dawnych lat oraz kilka nowych mezzotint”. Wystawa została otwarta 21 maja w
ramach „Dni Mosiny”. W otwarciu uczestniczyły władze samorządowe w osobie
burmistrza Zofii Springer, Przewodniczącego Rady Miejskiej Jacka Szeszuły i wice
burmistrza Przemysława Pniewskiego.
Wernisaż zgromadził wielu gości w tym
stałe grono bywalców Galerii oraz wielu
wybitnych twórców, którzy przyjechali
specjalnie na wernisaż, by spotkać się z
profesorem, nawet z Bostonu.

Tadeusz Jackowski urodzony w 1936
roku w Brugge w Belgii, studiował w ASP
w Krakowie, a w latach 1958-59 w Ecole
Nationale Superieure des Beaux Arts w
Paryżu. Brał udział w ponad 150 liczących
się wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych grafiki warsztatowej gdzie
był wielokrotnie nagradzany.
Zachęcam do obejrzenia wystawy, która
potrwa do 13 czerwca 2010 roku, a na
kolejną zapraszam już 18 czerwca – na
wystawę prac rzeźbiarskich Martyny
Stachowczyk.
Dorota Strzelecka

„Jeszcze raz”
ponadto najnowszy utwór „Jeszcze raz,
jeszcze dziś”, nagrany z okazji zbliżającej
się sześćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Mimo, iż frekwencja na koncercie nie była imponująca, to bardzo cieszy
fakt, iż można pozytywnie bawić się przy
dźwiękach dynamicznej muzyki. Za atmosferę koncertu wypada podziękować
zespołowi, który potrafi połączyć szybkie
granie z mądrymi tekstami oraz łagodnymi dźwiękami instrumentów dętych,
dające w ostateczności bardzo ciekawy
efekt końcowy.
Wojtek Czeski
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Wojsko
Już pierwszego dnia święta miasta mieszkańcy Mosiny mieli okazję zobaczyć nie
lada uroczystość: na Placu 20 Października
siódmą rocznicę powstania obchodził 31.
Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania w
Babkach. Obchody rozpoczęły się Mszą
św. w kościele pw. św. Mikołaja, następnie przed pomnikiem odbył się apel, a po
nim koncert i musztra paradna Orkiestry
Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych.
Ośrodek powstał 12 maja 2003 roku, po
czterech miesiącach został włączony do
systemu dowodzenia Wojsk Lotniczych
i Obrony Powietrznej. Do jego zadań
należy przede wszystkim kontrola przestrzeni powietrznej. 31. ODN kontroluje
sporą część zachodnią kraju, strefy lotów
samolotów F-16, w jego gestii leżą bazy
lotnicze w Krzesinach, Łasku, Powidzu.
Utrzymuje stały kontakt z jednostkami
rakietowymi obrony powietrznej na swoim obszarze, realizuje najnowsze zamierzenia dotyczące dowodzenia i naprowadzania w Siłach Powietrznych RP.
- W przeciągu siedmiu lat istnienia jednostki żołnierze 31. Ośrodka brali czynny

udział w operacjach pokojowych, ćwiczeniach międzynarodowych organizowanych w kraju i za granicą, mówił generał
Kałuziński. - Codzienna służba to również
wsparcie jednostek sił powietrznych oraz
wojsk lądowych w szkoleniu, ćwiczeniach
i treningach. To współpraca ze Strażą Graniczną, Strażą Pożarną, Policją i jednostkami administracji wojskowej, rządowej

i samorządowej, z przedstawicielami
organizacji poza militarnych. To również
wychowywanie przyszłych pokoleń w
duchu patriotyzmu i poświęcenia w służbie Ojczyźnie. (red.)
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Drużyna, ul. Powstańców Wlkp. 47
62-050 Mosina, tel. 061 813-26-13
www.irjaza.pl e-mail: irjaza@irjaza.pl

P.H.U.

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

• kroplowniki, zraszacze, zawory

• linie kroplujące
• skrzynki do elektrozaworów

• złączki do linii

• opaski, rozdzielacze
• złączki gwintowane PP
• torf

• złączki do taśm
zraszacze wynurz
alne od 20 zł

• nawóz

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

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

DNI MOSINY 2010
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Ważna jest każda minuta
Automobilklub Wielkopolski: Często reakcja przygodnych świadków decyduje o życiu lub śmierci.
W niedzielę 23 maja Sekcja Ratowników
Drogowych Automobilklubu Wielkopolski Delegatura Mosina wzbogaciła ofertę tegorocznych obchodów Dni
Mosiny. Nasi ratownicy zorganizowali
pokaz ratownictwa, podczas którego zasymulowali zderzenie dwóch aut. Akcja
ratunkowa polegała na zabezpieczeniu
przez ratowników drogowych miejsca
wypadku oraz poszkodowanych do momentu przyjazdu Państwowej Straży Pożarnej, a następnie na wydobyciu jednego z „rannych” z zakleszczonego wraku.
Pokaz oprócz efektów widowiskowych
miał na celu pokazanie społeczeństwu,
jak każdy z nas może, a właściwie powinien zachować się na miejscu wypadku i jak ważna jest każda minuta

– to często reakcja przygodnych świadków decyduje o życiu lub śmierci.
Dzięki symulowanej akcji ratowniczej oraz
bogatemu komentarzowi, jaki jej towarzyszył, widzowie mogli się przekonać, że
pierwsza pomoc nie jest skomplikowana i
nie wymaga wykształcenia medycznego a
jedynie chęci współpracy i podjęcia działań w zakresie własnych możliwości.
Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy na ten właśnie
temat serdecznie zapraszamy na kolejne doszkolenie organizowane przez naszą Sekcję RD już 19 czerwca. Szczegóły
podamy na naszej stronie internetowej
www.aw.mosina.org
Po pokazie wystartował II Rajd Eleganta
z Mosiny, będący jednocześnie II run-

dą Mosińskich Mistrzostw Motorowych.
Rajd ten wpisał się już na stałe w kalendarz obchodów Dni Mosiny. Na stracie
zjawiły się 23 załogi i pomimo „złośliwości” komandora i autora trasy, który użył
mosińskiego Eleganta do zagmatwania
rajdowej mapy, wszystkie załogi szczęśliwie dojechały do mety. Gwoli ścisłości
dodam, że I miejsce zdobyła załoga nr 12
w składzie Patrycja Piotrowska, Anna
Sudoł – gratulujemy !!!
Zarówno pokaz ratownictwa drogowego
jak również rajd oraz cały cykl mosińskich
mistrzostw motorowych został dofinansowany przez Urząd Miasta Mosina.
Kuba Czajka – rzecznik prasowy
AW Delegatura Mosina

Podziękowania

Ponadto dziękujemy osobom, firmom i instytucjom, które w różnych aspektach wspierały organizatorów podczas Dni Mosiny 2010. Dziękujemy paniom: Katarzynie Szłapce, Danucie Nowak-Połczyńskiej, Justynie Siwierskiej, Katarzynie Nowak, Katarzynie Leszczyńskiej-Mikołajczak, Agacie Lubowickiej, Małgorzacie Kasprzyk, Barbarze Miczko-Malcher, Panom: Mariuszowi Skrobiszewskiemu, Łukaszowi Szulcowi, Danielowi Modrzykowi, Maksymilianowi Wiśniewskiemu, Arturowi Nadolnemu, Krzysztofowi Rozenblatowi, Piotrowi Zielewiczowi
oraz Miejsko-Gminnemu Związkowi OSP RP w Mosinie, Straży Miejskiej i Policji w Mosinie, ZHP w Mosinie - Szczepowi Środowiskowemu
WILKI, Grupie HUNTERS, Automobilklubowi Wielkopolskiemu Delegaturze w Mosinie, Centrum Sztuk Walki w Dymaczewie Nowym, UKS
TAJFUN Mosina, Towarzystwu Przyjaciół Dębów Rogalińskich, Klubowi Sportowemu 1920, Wiejskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu
WIESTIN oraz 31 Ośrodkowi Dowodzenia i Naprowadzania w Babkach i Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych. (MOK)
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Restauracja

Skarabeusz

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

)MPREZY
IMIENINY ÝURODZINY ÝCHRZCINY
KOMUNIE ÝWESELA ÝSTYPY
IMPREZYÝTEMATYCZNE

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

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

ULÚ0OZNAÃSKAÚ
 Ú2OSNWKO
WWWDELICJUSZPL

WIGILIE ÝPRZYJ½CIAÝNOWOROCZNE ÝIÝWIELEÝINNYCH

:APEWNIAMY
WYBORNYÝSMAKÝNASZYCHÝPOTRAW
PROFESJONALN¹ÝOBS¬UG½ÝKELNERSK¹ ÝBARMAÅSK¹
ARANÛACJ½ÝSTO¬W ÝSPRZ½TÝIÝZASTAW½

GODZINYÝOTWARCIA
PN SOBÝÝ Ý ÝNIEDZÝ 
ULÝ3OBIESKIEGOÝ
 Ý0USZCZYKOWO
TELÝÝÝÝ Ý ÝÝÝ
WWWSKARABEUSZEU

Dystrybutor firmy

DZWOŃ!!!

Firma Handlowo-Usługowa
660 031 893
668 743 338
061 898 10 59

UÛYWANE
MEBLE
BELGIJSKIE
IÜHOLENDERSKIE
ULÜ$WORCOWAÜ
0USZCZYKOWO
TELÜÜÜ

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

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

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

wiadomości
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W niedzielne popołudnie 16 maja 2010r. w
Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury, z okazji
65 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie, z inicjatywy Koła Instruktorów Seniorów ZHP “PUSZCZYK” w Puszczykowie odbyło się spotkanie burmistrz
Małgorzaty – Tabędzkiej z kombatantami.
Po oficjalnym przywitaniu przybyłych
kombatantów, instruktorów seniorów,
grupy harcerzy, wystąpieniu przewodniczącego Rady Kręgu i podziękowaniu
pani burmistrz za pomoc w organizacji
spotkania, podsumowano 65 rocznicę
zakończenia II wojny światowej. Z przemową wystąpili: burmistrz Małgorzata
Ornoch – Tabędzka oraz przewodniczący
Rady Kręgu ZHP i kierownik biura Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych.
Część oficjalną spotkania zakończyło
wręczenie listów z podziękowaniami i
życzeniami, a także książek o Puszczykowie. Po występie chóru przyszedł czas na
kombatanckie wspominki przy kawie,
herbacie i ciastkach.(red.)

Kombatanci na spotkaniu
w Puszczykowie

Listy do Redakcji
Piszę do redakcji na gorąco po przeczytaniu majowej „Gazety
Mosińsko-Puszczykowskiej”.
W artykule „Sesyjny maraton” anonimowy autor dziwi się, że
można pracować w nocy – ja uważam, że jeśli trzeba to można.
Wydłużony czas sesji marcowej wynikał z niedostatecznego
przygotowania się radnych do sesji oraz długich przerw na
kawę – obserwowałam obrady do godz. 2.00.
Gratulacje należą się Panu Przewodniczącemu, który zachował cierpliwość i taktownie pozwolił wypowiedzieć się wszystkim, nie skracając tych wystąpień. Przygotowanie wystąpień
na sesję jest jednym z podstawowych obowiązków radnego i
za „jakość” wystąpienia zawsze odpowiada jego autor a nigdy
przewodniczący obrad.
Z niesmakiem przeczytałam „Pytania z Czarnokurza”, gdzie
zaatakowano radnego Pawła Przybyła. Mam nadzieję, że anonimowe ataki nie zniechęcą Pana Pawła Przybyła do dalszej
działalności społecznej. W każdym samorządzie, a w Mosińskim
szczególnie potrzebni są ludzie młodzi, wykształceni, energicz-

ni i autentyczni w działaniu.
Znamienne jest, że autorzy w/w artykułów są anonimowi, mimo,
że krytykują konkretne osoby – może po prostu wstydzą się tego
co piszą, a może nie są „Mieszkańcami gminy”?
Uważam, że Redakcja nie powinna drukować anonimowych wypowiedzi, ponieważ znacznie obniża to wiarygodność Waszej
„Gazety”.
Z poważaniem
Dr n. med. Danuta Pruchnik – Wolińska

Gazeta ma prawo do publikacji wypowiedzi osób, które chcą
zachować anonimowość. I w tym przypadku tak właśnie było –
dane personalne autorzy życzyli sobie pozostawić wyłącznie do
wiadomości Redakcji. Co do rzeczywistych „anonimów”, nigdy ich
nie publikujemy, chodzi oczywiście o listy, których autorzy się nie
ujawniają. Takie na szczęście zdarzają się sporadycznie.
Elżbieta Bylczyńska

Podziękowanie
„Dotknęła nas ciężka choroba ojca, a w jej konsekwencji zgon
ojca na oddziale Neurologii. Ale w tym całym nieszczęściu jest
coś, co pomaga nam przetrwać te ciężkie chwile.
Jest to świadomość, że przez cały czas pobytu w szpitalu, nasz
Ojciec miał bardzo serdeczną, profesjonalną opiekę wszystkich,
bez wyjątku pracowników oddziału, od kadry lekarskiej, przez
kadrę pielęgniarską, po pracowników kuchni.

Przyznajemy, że tak chętnych do niesienia pomocy, z uśmiechem pań pielęgniarek i panów pielęgniarzy nie spotkaliśmy.
Serdecznie DZIĘKUJEMY wszystkim Pracownikom Oddziału
Neurologii za okazaną pomoc i serce.
Z wyrazami wdzięczności Rodzina: żona Teresa Zdun, córka Małgorzata Cegiełka, syn Michał Zdun”
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Diagnostyka komputerowa
systemów elektronicznych
Naprawa instalacji i podzespołów
elektrycznych
Alarmy, immobilisery, blokady
skrzyni biegów, zabezpieczenia,
zamki centralne
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Centrum Meblowe
Kórnik ul.Średzka 17a
zaprasza do zakupu mebli na dużej
powierzchni ekspozycyjnej - 1300m2

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

reportaż
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To mi się nigdy nie śniło
W pewnym momencie pojawia się gość honorowy całej imprezy – Erik Carlsson we własnej osobie! Nie wiem jak Krzysztof tego dokonał, ale on tu naprawdę jest. Erik Carlsson. Tu w Mosinie…
Nieprawdopodobne! A jednak.
Carlsson zostaje oczywiście natychmiast otoczony przez tłum saabomaniaków i zaczyna się wspólne pozowanie do zdjęć i składanie autografów. Nie jest lekko, ciężka to praca, ale starszy pan nie
wygląda na zmęczonego. Jest raczej zaskoczony tak gorącym przyjęciem i taką ilością przepięknie odrestaurowanych zabytkowych Saabów w tym dzikim kraju, gdzieś na wschodzie*.

Erik Carlsson i Paulina Rozenblat -Szafarkiewicz na lotnisku w Poznaniu

Wjechały na Rynek od strony ronda Krotowskiego i zanim wygasiły silniki trzeba
było przez chwilę wdychać ten siwy dym
wyrzucany przez dwutakty. Na forum Saab
Klub Polska jeden z saabistów napisał po
imprezie: przyjechałem za późno – już nie
mogłem się nawąchać tego dymu.
Mosinianie czegoś takiego się nie spodziewali. Swoje zaskoczenie wyrażali
głośno, przepychając się wśród tłumów,
pozując do fotografii na tle zabytkowych
samochodów.
Największe zdziwienie wywołał jednak
fakt przyjazdu do Polski Erika Carlssona, legendy wśród zwycięzców rajdów
samochodowych (dwukrotnie zwyciężył
m.in. w Monte Carlo), który objął patronat
honorowy nad mosińskim zlotem. Zapowiadaliśmy tę wizytę w naszej gazecie,
zaznaczając, że nie jest do końca pewna z
uwagi na stan zdrowia Carlssona. A jednak
przyjechał, specjalnie do Mosiny. Warto
zaznaczyć, że ostatni raz Erik Carlsson był
w Polsce w 1963 i 64 roku, kiedy startował
w eliminacjach do mistrzostw świata.
Jak do tego doszło? Oddajmy głos głównemu „winowajcy”, którym jest Krzysztof
Rozenblat, mieszkaniec Krosinka, właś-

ciciel Saaba, jednego z dwóch ocalałych
na świecie modeli 92, z pierwszego roku
produkcji, 1950 (drugi stoi w szwedzkim
muzeum Saaba, w Trollhattan). Krajowy
Zjazd Zabytkowych Saabów mosiński kolekcjoner zorganizował już po raz drugi.
Jak zaczęła się przyjaźń z Carlssonem
- Trzy lata temu pojechałem na zlot Saaba
do Szwecji i stałem w stuosobowej kolejce
po to, aby uzyskać autograf od Erika Carlssona, opowiada Krzysztof Rozenblat, wielokrotny mistrz Polski i mistrz sportu w wyścigach samochodowych. – Jak cenny jest jego
autograf świadczy chociażby fakt, że moi
koledzy, którzy restaurują Saaby potrafili
wykręcać elementy karoserii, jechali z nimi
do Szwecji po to, żeby Carlsson im podpisał,
i żeby po powrocie wmontować je z powrotem do samochodu. Znam też historię człowieka, któremu Carlsson złożył autograf na
dachu samochodu. Samochód człowiek ten
później sprzedał, ale dach wyciął.
Erik Carlsson jest ambasadorem fabryki
Saaba, mieszka w Anglii, ma 81 lat i wciąż
otrzymuje od firmy pensję za to, że jest
taką legendą producenta. Jest przyjmowany na europejskich dworach królewskich.
- Rok temu zgodził się spotkać z nami w

Szwecji. Bardzo ujęło go to, że mamy tyle
Saabów w Polsce i że tak o nie dbamy. Zawiozłem mu wtedy serwetkę (z Saabem)
wyhaftowaną przez mieszkankę Krosinka. Dowiedziałem się niedawno, że tylko
na niej jada śniadania, a jak serwetki zabraknie, to się o nią upomina.
Potem przez cały rok korespondowaliśmy
ze sobą, wymienialiśmy się upominkami,
wysyłałem też do Anglii miód pana Jerzego Bangiera z Krosinka, który mu bardzo
smakował. Carlsson dzwonił do nas, rozmawiał z moimi pracownikami, rodziła
się sympatyczna więź. Pewnego dnia zachorował i poszedł do szpitala.
Kiedy był chory nie wiedziałem, czy przyjedzie, podpytywali mnie o to reporterzy
z telewizji i gazet. To był wielki magnes,
ale nie mogłem dawać gwarancji, bo nie
wiedzieliśmy obaj, czy to się uda. Wiele
organizacji i klubów w Polsce go zapraszało, ale on zawsze odmawiał. Mnie się
to nawet nie śniło, że będę z nim siedział
u siebie w domu, przy jednym stole.
Po przylocie do Polski, do reportera na
lotnisku Carlsson powiedział: „Pytali o
moje zdrowie częściej niż moja rodzina,
to mnie bardzo ujęło, mam ich w sercu i

Od lewej: Krzysztof Rozenblat, Erik Carlsson
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dlatego przyleciałem”.
Finowie i Szwedzi nie dowierzali
Na wieść o tym, że w Mosinie odbędzie
się zlot i ambasador Saaba będzie na nim
Finowie i Szwedzi stwierdzili: ryzykujemy,
to będzie pewnie jakaś mała, prowincjonalna, prywatna impreza, ale jedzie Carlsson, jedziemy i my.
- Przyjechali i powiedzieli do mnie: nie
wiem jak to zrobiłeś, bo on nie ma czasu
dla Finów, Norwegów. Nareszcie nie musimy przepychać się przez tysiące ludzi,
tylko możemy sfotografować go przy stoliku z odległości metra.
Zadzwonił też do nas przedstawiciel głównego dealera Saaba na Polskę z Warszawy
– VIP – Auto i zaproponował nam najnowszy model Saaba do dyspozycji Carlssona.
To była zabawna sytuacja. Przyjąłem tą
propozycję, ale nie od razu. Przez telefon
powiedziałem Erikowi, że będziemy czekać
na niego na lotnisku, a moja córka Paulina
będzie do jego dyspozycji samochodem
Volvo. On mi na to odpowiedział, że zawsze,
całe życie jeździ Saabem i niech to będzie
nawet stary, ale Saab. I wtedy przyjąłem
propozycję warszawiaków, czyli najdroższy
model Saaba. Firma była zaszczycona.
O atmosferze w Polsce honorowy gość
tak się wypowiedział: wszyscy tutaj byli
dla mnie jak rodzina, takiego ciepła nikt

wcześniej mi nie okazywał.
- Na pewno mamy inny temperament,
Polacy słyną przecież z gościnności. Bardzo wiele życzliwości okazały mi władze
miasta, aż brakuje słów podziękowań,
uważa K. Rozenblat.
- Podobnie Straż Miejska, Policja, Dom Kultury. Lepszych partnerów do zorganizowania tego zlotu nie mógłbym sobie wymarzyć. Dyrektor Wielkopolskiego Parku
Narodowego, Adam Kaczmarek uruchomił
muzeum specjalnie dla nas, w dniu, kiedy
jest nieczynne. Odwiedziliśmy także Arboretum w Kórniku. Na zlot przybyło 100 aut
z różnych stron kraju i Europy. Przyleciał
też Australijczyk. Niezwykłą pomocą służyli nam mosińscy motocykliści. Carlsson
tak to skomentował: w Anglii i Szwecji nie
jest to możliwe, nie ma ludzi tak oddanych,
serdecznych i opiekuńczych, którzy by tak
bezinteresownie pomagali.
Mosińscy motocykliści zrobili to bez pieniędzy - ofiarnie, skutecznie i bezpiecznie
zapewnili nam przejazd, a Arek Cebulski
świetnie wszystkim kierował. Uczestnicy
po zlocie prosili mnie: napisz o tym, że
nigdzie nie ma takich ludzi jak tutaj. Pomimo, że za całość
przedsięwzięcia odpowiadały tylko trzy
osoby: moja żona,

córka i ja, czułem jakby to była wspólna
impreza, wspólne dzieło. Bez tych wszystkich ludzi z naszej gminy tak tego byśmy
nie zrobili. Byli tu mistrzowie, którzy jeżdżą na zloty po całej Europie. Stwierdzili,
że nie uczestniczyli od lat w tak świetnie
zorganizowanej imprezie. Wspaniałe jedzenie przygotował nam Adam Bilski z
Mosiny, uczestnicy byli zachwyceni kolacją na Osowej Górze.
Jak bardzo – niech świadczy ten komentarz:
…I tak, kiedy ostatni Fin padł twarzą w gęste
zarośla Osowej Góry a ogień, ten w ognisku
a i trochę ten w sercu zaczął przygasać, zatrąbiono na odwrót. Wróciliśmy do hotelu,
aby paść w objęcia Morfeusza (zwanego też
w pewnych kręgach Zamordeuszem). Oczywiście nie wszyscy. Broniąca do końca opinii
pijusów i awanturników reprezentacja SKPJ
jeszcze do rana bawiła się donośnie rycząc i
chichocząc w towarzystwie Szymona Wydry
i zespołu Carpe Diem…*
- Saab Klub Polska (14 tysięcy osób piszących na forum) chce w przyszłym roku
swoje dziesięciolecie - imprezę, na którą
przyjadą wszyscy, którzy liczą się w Europie - zorganizować w Mosinie. Właśnie ze
względu na atmosferę.
Po co to robi, czym się kieruje Krzysztof Rozenblat
- Kontynuuję pasję mojego ojca, Jerzego
Rozenblata i jego brata, Mieczysława, którzy startowali w przedwojennych rajdach
samochodowych z dużymi sukcesami.
Podczas wojny rodzeństwo ojca zginęło
w obozach koncentracyjnych.
Na co dzień, od 11 lat zajmuję się swoją firmą w Krosinku, zatrudniając świetnych pracowników – mieszkańców naszej gminy.
_
*Cytaty pochodzą z relacji internauty Mundka na
stronie internetowej Saab Klub Polska (http://www.
saabklub.pl/)

Elżbieta Bylczyńska
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Serdecznie dziękuję
Władzom Gminy,
Dyrektorowi Wielkopolskiego Parku
Narodowego,
Straży Miejskiej i Policji,
mosińskim Motocyklistom,
właścicielowi piekarni TOSMAK
za życzliwość i pomoc w zorganizowaniu
Zlotu Zabytkowych Saabów
w dniu 22 maja 2010 w Mosinie
Krzysztof Rozenblat

Posprzątali brzeg

Fot. Stowarzyszenie Nasze Dymaczewo

Stare tapczany, opony, zdezelowane i połamane krzesła oraz kilkadziesiąt worków
papierów, siatek foliowych, puszek i butelek to efekt sprzątania brzegów jeziora
Dymaczewskiego zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Nasze Dymaczewo.
Członkami Stowarzyszenia Nasze Dymaczewo są właściciele i użytkownicy kilkuset działek nad jeziorem Dymaczewskim.
Na czele Stowarzyszenia stoi Tadeusz Mocek a współinicjatorem utworzenia był
radny Marian Kunaj. Zrzesza ono obecnie
ponad 330 użytkowników nielegalnych
działek rekreacyjnych powstałych nad je-

ziorem Dymaczewskim.
Urząd Miejski w Mosinie podjął ze Stowarzyszeniem rozmowy, podczas których ustalono, że użytkownicy na własny
koszt przeprowadzą inwentaryzację geodezyjną i budowlaną terenu. Dopiero to
pozwoli na rozpoczęcie procedury legalizowania samowoli budowlanych. Jednak
już dzisiaj wiadomo, że nie wszystkie domki zostaną, część z nich będzie musiała
być zburzona. Wówczas Gmina przystąpi
do zmiany planu zagospodarowania terenu i przeznaczy go pod rekreację. (red.)

Anna Seniuk w Puszczykowie
Dzięki intensywnej pracy Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz Centrum
Animacji Kultury, w Puszczykowie goszczono już wiele gwiazd i znanych osobistości:
aktorów, muzyków, a także podróżników.
Niedawno nasze miasto odwiedziła Anna Seniuk, wybitna aktorka teatralna, znana głównie z roli Magdy w serialu „Czterdziestolatek”.
W wypełnionej po brzegi sali teatralnej
Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz
Centrum Animacji Kultury, aktorka spotkała się z mieszkańcami miasta. Najpierw

opowiadała ciekawe historie z pracy na
planie teatru i na planach filmów, w jakich grała, a później z właściwym sobie
talentem czytała wiersze ks. Jana Twardowskiego, swojego ulubionego poety.
W międzyczasie uczestnicy spotkania
mieli okazję porozmawiać z panią Seniuk, pytali ją między innymi o opinię na
temat prywatnych teatrów, o młodzież
uczącą się aktorstwa w Akademii Teatralnej w Warszawie, w której wykłada i
szczegóły z planów filmowych. (red.)

reklama
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Prace budowlane na Osiedlu
Olszynka nabierają tempa
Budowa kompleksu mieszkaniowego w Krośnie koło Mosiny przebiega zgodnie z planem.
W listopadzie br. zostanie zakończona budowa pierwszego budynku. Inwestycja jest realizowana przez poznańskiego dewelopera, firmę Świtalski & Synowie.
Stan zaawansowania pierwszego etapu
inwestycji, w którym powstanie 51 mieszkań o powierzchni od 35,64 do 68,09 mkw,
wynosi ponad 70%. Dobiegają końca prace związane z wykończeniem bryły budynku, rozpoczęto osadzanie okien oraz
montaż instalacji wodnej i elektrycznej.
W marcu inwestor rozpoczął także wykop
pod fundamenty drugiego bloku. Znajdzie
się w nim 48 mieszkań wraz z pomieszczeniami gospodarczymi oraz podziemnymi
garażami. Zakończenie drugiego etapu
zaplanowano na II kwartał 2011 roku.
Trwa także sprzedaż mieszkań. Wraz z postępem prac budowlanych rośnie stopień sprzedaży i rezerwacji mieszkań. Obserwujemy także
zwiększone zainteresowanie naszą inwestycją
- mówi Tomasz Jurga, członek zarządu firmy
Świtalski & Synowie. W ostatnich latach coraz
popularniejsze staje się kupowanie mieszkań
z dala od wielkich aglomeracji. Atrakcyjna lokalizacja Osiedla Olszynka sprawia, że inwestycja ta doskonale łączy w sobie zalety miesz-

kania w sąsiedztwie metropolii z jednoczesną
bliskością terenów zielonych, które zapewnia
bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego
oraz trzech jezior – dodaje Jurga.
Docelowo kompleks będzie się składał
z czterech trzykondygnacyjnych budyn-

ków mieszkalnych, w których znajdzie się
231 komfortowych mieszkań jedno, dwu
i trzypokojowych. Funkcjonalność zaplanowanych lokali i różnorodny metraż pozwolą na ich optymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb przyszłych lokatorów.
Zaletą inwestycji są ponadto duże balkony
i rozmieszczenie okien zapewniające odpowiednie nasłonecznienie mieszkań. Kompleks będzie posiadał także umiejscowione
pod mieszkaniami, nowoczesne garaże. Inwestycja wpisuje się w program rządowych
dopłat do kredytu „Rodzina na swoim”.
Osiedle Olszynka to jeden z trzech projektów mieszkaniowych realizowanych
obecnie przez firmę Świtalski & Synowie.
Kolejne inwestycje powstają również
w Wolsztynie (woj. wielkopolskie) i Goleniowie (woj. zachodniopomorskie).

Więcej informacji na temat Osiedla
Olszynka znajduje się na stronie
www.osiedleolszynka.com.pl

· Świtalski & Synowie to dynamicznie rozwijająca się firma z wieloletnim doświadczeniem w działalności handlowej oraz na rynku nieruchomości.
· W ciągu kilkunastu lat zespół firmy Świtalski & Synowie zbudował trzy sieci placówek handlowych, zaliczanych do największych i najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw
w Europie.
· Zakres działalności firmy obejmuje: budowę obiektów komercyjnych, wielofunkcyjnych oraz kompleksów mieszkaniowych, wynajem powierzchni handlowych, sprzedaż nieruchomości komercyjnych, pozyskiwanie lokalizacji pod obiekty komercyjne, zakup gruntów i przekwalifikowanie ich pod zabudowę mieszkaniową.
· Firma dynamicznie rozwija sektor inwestycji na rynku nieruchomości. W 2007 roku został powołany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SOWINIEC, który lokuje swoje aktywa
w akcjach spółek specjalizujących się w budowie obiektów handlowych oraz nabywaniu i oferowaniu gruntów pod przyszłe mieszkania i budowle komercyjne. W marcu 2009
roku AIG New Europe Fund II L.P. nabył 25 proc. certyfikatów Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sowiniec oraz 25 proc. akcji w spółce Świtalski & Synowie. Fundusz AIG
New Europe II L.P. (NEF II) jest zamkniętym funduszem kapitałowym specjalizującym się w inwestycjach bezpośrednich w regionie Europy Centralnej i Wschodniej.
· Siedziba firmy usytuowana jest w Poznaniu, ale firma ma zasięg ogólnopolski.

reportaż
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Od tego domu zaczęło się Puszczykowo
Panią Elżbietę Mazurowską poznałam na jednej z wystaw w muzeum Arkadego Fiedlera.
- To jest osoba, która mieszka w najstarszym domu w Puszczykowie, szepnął mi ktoś do ucha.
Tak wczuła się w ten dom, tak go pokochała, że wszystko, co dotyczy tej historii opowiada jakby była spokrewniona z pierwszą
puszczykowską rodziną. Rozmawiamy w
salonie, z którego przez otwarte drzwi na
taras widać starą wozownię i park. Posesja
państwa Elżbiety i Ryszarda Mazurowskich
przy ul. Cyryla Ratajskiego wpisana jest do
rejestru zabytków. Niewiele osób zna jej
przeszłość. Powstała w 1897 roku.
- Z zawodu jestem archeologiem, więc lubię wszystko, co stare. Lubię stare rzeczy i
stare historie, opowiada pani Elżbieta. - Kupując ten dom nie wiedzieliśmy, że to takie
historyczne miejsce. Chciałabym je wyeksponować, bo Puszczykowo nie ma własnej
historii. Kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy
tu długo mieszkają, okazuje się, że wiedzą
tylko o tym, co działo się w naszym mieście przed II wojną światową. Na temat
wcześniejszych dziejów nie ma za wiele
dokumentów. Jest tylko jedna publikacja praca magisterska Rafała Nadolnego, która
opowiada o starym Puszczykowie.
Tak rodziło się Puszczykowo
Pod koniec XIX wieku do Puszczykowa
przyjechał Władysław Tomaszewski z Poznania, majętny człowiek, prezes Zarobkowych Spółek Wielkopolskich.
- Nie było tu jeszcze żadnej zabudowy
willowej, Puszczykowo jako miejscowość
wypoczynkowa nie istniała. Była to wieś
biskupia z zabudowaniami chłopskimi.
Warto przy tym zaznaczyć, że na Niwce
znajdują się stare zabudowania gospodarstwa rolnego z 1897 roku.
Władysław Tomaszewski zakochał się
w tym terenie. Był po pierwsze bardzo

wrażliwy na piękno przyrody. Po drugie
jako człowiek, który doszedł do wysokich
stanowisk bez większego wykształcenia
(był praktykiem), zrozumiał, że jest to rejon przyszłościowy.
- Wykupił tutaj bardzo dużo ziemi. Sprzedawał ją potem podzieloną na działki.
Zabudowa willowa zaczęła się więc od
momentu, kiedy Władysław Tomaszewski
zaczął sprzedawać ziemię. Kolejne daty
budowy willi to rok 1903, 1906, 1910. Tak
rodziło się Puszczykowo.
Wnukiem Władysława Tomaszewskiego
był zmarły w tym roku ś.p. Sławomir Leidgeber, znany mieszkaniec Puszczykowa,

człowiek o ogromnej wiedzy, autor kilku
książek, który, jak twierdzi pani Elżbieta,
był chodzącą encyklopedią.
- Od niego właśnie dowiedziałam się, że
Władysław Tomaszewski zbudował ten
dom w 1897 roku. Prawdopodobnie, (ale
tego dokładnie nie wiem), zapewne w
1910 roku powstała także figura Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, znajdująca się
w rogu posesji. Ma przynajmniej 100 lat,
ponieważ została w 1910 roku poświęcona przez ks. Edmunda Dalbora, późniejszego prymasa Polski. W. Tomaszewski
ufundował ją dla uczczenia 500 - letniej
rocznicy bitwy pod Grunwaldem.
Dom został gruntownie przebudowany,
wcześniej był znacznie skromniejszy
– Trzeba pamiętać, że były to czasy zaborów i Niemcy nie pozwalali budować
tutaj domów całorocznych. Był to więc
pierwszy dom, ale o charakterze letniskowym. Przebywano w nim od kwietnia do
października. Sześć lat później, w 1903
roku powstał niedaleko stąd następny
dom, czyli drugi w Puszczykowie, jeśli
chodzi o metrykę. Ten był już domem
całorocznym. Jak to się stało - nie wiem,
może zmieniły się przepisy?
W 1917 roku pan Tomaszewski przebudował swój dom i był to już budynek, w
którym można było mieszkać cały rok.
Warto pamiętać o mniej znanych Wielkopolanach
- Jako patriota – był jednym z tych, któ-
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rzy walczyli z zaborcą jak tylko mogli i na
ile im możliwości pozwalały. Działał społecznie, należał do pokolenia działaczy
wielkopolskich, którzy przeciwstawiali
się germanizacji. Swój patriotyzm manifestował chociażby w ten sposób, że na
domu od strony ulicy Cyryla Ratajskiego
umieścił dwa medaliony, które się niestety nie zachowały. W jednym wykuty był
Mickiewicz, w drugim Słowacki. Przetrwał
tylko kawałek innego medalionu, bardzo
już zniszczony, z profilami królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły. Natomiast w
ogrodzie stało popiersie Modrzejewskiej
(ogród był przepiękny, podobno hodowano w nim nawet róże jerychońskie).
Był też człowiekiem bardzo pobożnym,
(swoim dzieciom po przebudzeniu śpiewał pieśń: „Kiedy ranne wstają zorze”).
Wiem to od pana Sławomira Leidgebera,
któremu opowiadała o tym matka - córka
Władysława Tomaszewskiego.
Oprócz tych znanych Wielkopolan byli i
tacy, którzy pozostali w cieniu, o których nic
się nie wie. Do nich należy, uważam, Władysław Tomaszewski. Byli to ludzie niesłychanie pragmatyczni, którzy umieli walczyć z
rzeczywistością, w bardzo konkretny, przemyślany sposób, który przyniósł w końcu
zwycięstwo. Warto byłoby jedną z ulic Puszczykowa nazwać jego imieniem.
Koń, który tańczył - historia opowiedziana przez panią Wandę, córkę Władysława Tomaszewskiego
- Poznałam ją w trakcie kupowania tego
domu, co trwało dość długo, ponieważ
rodzina była liczna i trzeba było wszystkich jej członków zebrać w jedno miejsce.
Niektórzy mieszkali poza granicami kraju. Pani Wanda była przeuroczą, starszą
panią o pięknych, niebieskich oczach. Z
wielkim wzruszeniem opowiedziała mi o
zabawnej przygodzie z koniem, którego
przez całe życie nie mogła zapomnieć. O
tym jak rodzice, chcąc spełnić marzenie

dzieci, kupili od wojska konia. A wojsko
chciało się go pozbyć, bo zachowywał się
dziwacznie - w czasie paradnych marszy,
kiedy zaczynała grać orkiestra koń tańczył zamiast iść w szeregu. Zamieszkał u
państwa Tomaszewskich i tańczył dalej.
Mieszkał w wozowni, był biały, przypinano go do bryczki, kiedy trzeba było jechać na dworzec w Puszczykowie. Wtedy
zachowywał się normalnie, tańcem reagował tylko na muzykę.
Najpierw, w 1999 roku państwo Mazurowscy kupili dom, potem park
- Dom przeszedł gruntowną przebudowę,
jak wspomniałam, w 1917 roku. Dokonał
tego świetny, polski architekt Czesław
Leidgeber. Budynek został powiększony,
stał się bardziej okazały. Dwa lata wcześniej, w 1915 roku ten sam architekt zbudował bardzo piękny dom, który znajduje
się także na ul. Cyryla Ratajskiego.
Około1969 r. w domu państwa Tomaszewskich odbył się tzw. remont rabunkowy – właściciele nie mieli wówczas
nic do powiedzenia, dom był pełen lokatorów kwaterunkowych. Podzielono
go (dewastując) na małe klitki, w których
mieszkały trzy rodziny, zakwaterowane
tu przez ówczesne władze.

- Ostatni remont przeprowadziliśmy my,
starając się odtworzyć stan, w jakim znajdował się budynek po 1917 roku. Skuwaliśmy wszystko do żywej cegły. Okazało
się, że XIX wieczny budulec (cegła) jest w
bardzo dobrym stanie. Nie zostało tu nic
poza schodami. Wystrój wnętrz nie jest
niestety ten sam. Trzeba było też zrobić
nową więźbę dachową.
Oczyściliśmy także wozownię (nie należy
jeszcze do nas), która służyła lokatorom
do składowania niepotrzebnych rzeczy.
Przez 50 lat, po wojnie gromadzono tu
różne przedmioty. Była wypełniona od
podłogi po dach, wywieźliśmy kilka ciężarówek tych klamotów. Wśród nich znaleźliśmy coś bardzo ciekawego – książkę
napisaną przez Władysława Tomaszewskiego, bardzo pięknym językiem o historii wielkopolskich spółek zarobkowych,
wydaną w 1900 roku.
Władysław Tomaszewski został pochowany w Poznaniu. Według Elżbiety Mazurowskiej - na cmentarzu, który istniał
w miejscu, gdzie obecnie znajdują się
Targi Poznańskie. Jego żona – Aniela z
Wężyków Tomaszewska pochowana jest
w Puszczykowie.
Renowację budynku państwo Mazurowscy przeprowadzili w porozumieniu z
konserwatorem zabytków. Dzisiaj można
powiedzieć, że jest to bardzo historyczne
miejsce - od tego domu zaczęło się przecież Puszczykowo.
Elżbieta Bylczyńska
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Powódź stulecia?
W niedzielę 30 maja najtrudniejsza sytuacja panowała na drodze z Mosiny do
Krajkowa.
- Kilka wiosek, które znajdują się w pobliżu
to jest jeden problem, drugi to ujęcie wody,
mówił Michał Kołodziejczak, komendant
OSP. - W tej chwili woda zniszczyła już jedną drogę do komory ujęcia wody Aqanetu
i zagraża pompom i urządzeniom elektrycznym. Ponieważ Dębina w Poznaniu
już stoi musimy bronić tego punktu. Układamy specjalne zapory - rękawy (napełnio-

ne wodą), które mogą stać w nurcie wody.
Mają one za zadanie zatrzymanie wody.
Kiedy zatrzymają napływ wody ułożymy
właściwy wał. Gdyby nie te rękawy musielibyśmy użyć tysięcy worków z piaskiem
a tamowanie nimi byłoby bardzo trudne, ponieważ jest tu bardzo mocny nurt i
worki by nam wypłynęły. Nie moglibyśmy
tego dobrze uszczelnić, a tak odetniemy
wodę rękawami i wtedy możemy zbudować właściwy wał na suchym podłożu. I
trzeba pamiętać, że ta woda będzie stała
tutaj co najmniej dwa tygodnie. Do tego

się przygotowujemy. Jest to teren położony 18 godzin od Śremu, do końca (Poznań)
woda płynęła około 30 godzin. Cały czas
się rozlewała po polderach i musieliśmy
czekać aż przepływ w Poznaniu będzie
identyczny z przepływem w Śremie. Dopóki płynęła w Śremie np. 560m na sekundę a
w Poznaniu 460, to 100 nam się rozlewało
i gdzieś tą wodę podnosiło, raz w jednym,
raz drugim miejscu. Jak te przepływy się
wyrównają, powinniśmy „stanąć”. Do tego
teraz właśnie dochodzimy, minęły 24 godziny, wzrost już jest minimalny.

Starsi mieszkańcy Mosiny twierdzą, że porównywalna powódź miała miejsce w latach trzydziestych ub. wieku.
- Do akcji przeciwpowodziowej przygotowywaliśmy się dwa tygodnie wcześniej, cały czas pracował sztab antykryzysowy składający
się z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Policji, Kierownika Obrony Cywilnej ds. Bezpieczeństwa. Sztab określił zagrożone punkty i tam zostały rozpoczęte przygotowania do ewentualnego ratowania przed powodzią, mówiła burmistrz Zofia
Springer. – Ostrzegliśmy właścicieli domów potencjalnie zagrożonych. Nie mamy żadnego zalania, które nie byłoby pod kontrolą. Jeśli
ktoś mieszka w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki oczywiście jest zagrożony. Osiedle w Wiórku powstałe w latach 80, 90 położone jest
właśnie w tej zalewowej strefie.
- Zastosowano tam indywidualną obronę. Domy najniżej położone owinięte są folią i obłożone workami z piaskiem. Natomiast my budujemy wały, tamy i udaje nam się na razie bronić tych punktów, które wcześniej zaznaczyliśmy. Istota działania to liczenie, przewidywanie i
prognozowanie, to są rzeczy trudne do zrozumienia dla przeciętnego człowieka, wyjaśniał szef Obrony Cywilnej Krzysztof Kaczmarek.
Gotowość do ewakuacji i skorzystania z pomocy Urzędu zgłosiło 68 osób.
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Mieszkańcy Puszczykowa twierdzili, że takiego poziomu Warty na Zakolu jeszcze nie widzieli.

W takich ubraniach wodoszczelnych
układano rękaw wodny. Na zdjęciu Piotr
Wyrostkiewicz ze szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Jak widać na zdjęciu zadbano o to, żeby
strażacy zjedli coś ciepłego. Pracowali
bardzo ciężko, z krótką tylko przerwą na
sen. Byli i tacy, którzy z soboty na niedzielę, prawie wcale nie spali.

Mosińscy harcerze także działali - podczas Białej Niedzieli (w MOK), którą 30
maja zorganizowało stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska zbierali dary dla powodzian.

Z ogromnym poświęceniem mieszkańcy bronili w niedzielę, 30 maja Rogalinka. Z posesji położonej najbliżej Warty strażacy
wypompowywali wodę, która wdarła się już do garażu i piwnicy.

informacje
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Euroliderka
z Puszczykowa
Iwona Janicka z Puszczykowa jest jedną
z dziesięciu osób nominowanych do nagrody Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Jest jedyną z woj. wielkopolskiego
i jedyną spośród osób reprezentujących
organizacje społeczne.
- Jest to pierwszy tego typu konkurs, w
którym biorę udział i tak ogromne wyróżnienie jest dla mnie niesamowitą nagrodą. Jednocześnie potwierdzeniem, że
moja działalność ma sens i jest dla kogoś
ważna, mówi Iwona Janicka.
Jest specjalistą ds. zarządzania projektami
w Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie. Dzięki jej staraniom na terenie
województwa wielkopolskiego zrealizowano 13 projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ich głównym celem było wspieranie rozwoju i aktywizacji zawodowej kobiet mających małe dzieci.
Fundacja Aktywności Lokalnej:
- Mamy przyjemność poinformować, że
Iwona Janicka związana mocno ze środowiskiem organizacji pozarządowych w Wielkopolsce (m.in. z Fundacją Aktywności Lokal-

nej), znalazła się w wąskim gronie 10 osób
nominowanych przez Kapitułę Konkursu
EUROLIDER 2010 do nagrody Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego. Oprócz niej w konkursie nominowano jeszcze dziewięć osób
z całego kraju, które dzięki zaangażowaniu
na rzecz rozwoju lokalnego i aktywizacji
lokalnej społeczności, sięgając po fundusze
europejskie zmieniają najbliższą rzeczywistość. Nominacja to ogromne wyróżnienie
i jednocześnie potwierdzenie ogromnego
zaangażowania, pracy i pasji, jaką Iwona
wkłada w to, co robi dla innych.
Iwona Janicka została zauważona m.in.
za realizację wielu projektów społecznych,
zwłaszcza szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój osobisto-zawodowy kobiet
mających małe dzieci na terenie małych
gmin w Wielkopolsce. Zajęcia w unikalny
sposób były dostosowane do preferencji
i możliwości uczestniczek (właściwie ich
dzieci), wśród których bywały kobiety nawet z dwutygodniowymi maleństwami. Zajęcia odbywały się na ogół w przedszkolach,
gdzie na miejscu była zapewniona opieka.
Godziny zajęć były dostosowane do rytmu

Dni Puszczykowa
W związku z ogłoszonym alarmem przeciwpowodziowym i utrzymującym się wysokim stanem wód na rzece Warcie,

podjęto decyzję o przesunięciu organizacji Dni Puszczykowa
z 12 czerwca br. na 4 września br.
Przewidywane utrzymywanie się wysokiego stanu wód jeszcze przez najbliższych
kilka dni skutecznie uniemożliwi organizację święta naszego miasta we wcześniej zaplanowanym terminie. Zapewniamy Państwa, że zapowiadany program imprezy nie
ulegnie zmianie. (UM)

Strażak Roku Powiatu Poznańskiego
Druh Dariusz Piechocki z OSP Mosina został
Strażakiem Roku Powiatu Poznańskiego.
Wśród członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających w powiecie poznańskim
wyróżniono także: druha Marka Borowczyka – OSP Gowarzewo (II nagroda) i druha Ryszarda Kubiaka – OSP Kostrzyn.
Mosińscy strażacy „zgarnęli” również I nagrodę w kategorii Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” z jednostek PSP. Tytuł ten przypadł w
udziale mł. kpt. Arturowi Jewstratowi z JRG
nr 6 – Posterunek Mosina (red.)

i godzin funkcjonowania najmłodszych
(kończyły się przed 14), a także umożliwiały
odbiór starszego dziecka, np. z przedszkola. Obecnie takie warsztaty trwają w trzech
gminach - Czerwonaku, Puszczykowie i w
Buku (aglomeracja poznańska).
Kapituła Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego Eurolider 2010 nominowała do Nagrody dziesięcioro kandydatów.
Z tego grona trzem osobom zostanie przyznany tytuł Eurolidera 2010.
Dodatkowo na stronie http://www.eurolider.gov.pl do 16 czerwca br. trwać będzie
głosowanie - dajmy sygnał, że to, co robi
Iwona zasługuje na prawdziwe uznanie i
szacunek.
Głosujemy na EUROLIDERKĘ 2010! (red.)

Informacja
o zdarzeniach
zarejestrowanych
w ewidencji
mieszkańców
Gminy Mosina
w okresie od 26.04.2010r. do 25.05.2010r.
Urodzenia
37
Zgony
17
Małżeństwa
19
Rozwody
4
Zameldowanie na pobyt stały 50
Wymeldowanie z pobytu stałego
21
Przemeldowanie na terenie gminy
11
Wyjazd na pobyt stały za granicę
Powrót z pobytu stałego za granicą
Wymeldowanie decyzją administracyjną 2
Zameldowanie na pobyt czasowy
20
Zmiany administracyjne imion i nazwisk Ilość wydanych dowodów osobistych 149

Referat Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Mosinie.
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Koncert dla zdrowia i życia Mikołaja
O Mikołaju Stelmachu i jego zmaganiach
z chorobą słyszał już chyba każdy. Liczne
zbiórki, imprezy, koncerty i mecze miały
tylko jeden cel – zebrać pieniądze niezbędne do dalszej rekonwalescencji Mikołaja, który nadal przebywa w Chicago.
Po amputacji nogi czeka go jeszcze wiele badań, rehabilitacji i prób poruszania
się z protezą.
7 maja w mosińskim kościele odbyła się
msza święta w podziękowaniu za udaną
operację i z prośbą o dalsze łaski i siłę
do walki dla Mikołaja. Po nabożeństwie
w Mosińskim Ośrodku Kultury odbył się
koncert charytatywny połączony z licytacją. Koncert miał odbyć się 10 kwietnia,
ale z powodu żałoby narodowej musiał
być odłożony w czasie.
W poszukiwanie przedmiotów na aukcję
włączyło się tyle osób, że ostatecznie
na koncercie można było kupić jedynie
część rzeczy oddanych przez dobrych

ludzi na ten cel. Pozostałe przedmioty
zostaną sprzedane na balu charytatywnym, (którego termin jeszcze szczegółowo podamy) i na aukcjach internetowych. W przerwach pomiędzy blokami
aukcyjnymi wystąpił Carlos Ramirez z
zespołem, Zespół Muzyczny MY, Paweł
Stachowiak i Duet Magnus. Zlicytowano
wiele przedmiotów, w tym kilka obrazów,
rysunków, haftowanych serwet, przeloty
motolotnią, miecze samurajskie i wiele,
wiele innych. Ogółem w dniu koncertu
do puszek zebrano 9 708, 50 zł. Ale, co
koniecznie trzeba podkreślić, do zebrania tej kwoty przyczyniła się dosyć wąska
grupa bardzo hojnych osób, które sprawdzały co jakiś czas możliwości swojego
portfela i zdecydowanie podbijały ceny.
Niestety, pomimo wysłania bardzo dużej
liczby imiennych zaproszeń, osób wyróżnionych w ten sposób była naprawdę jedynie garstka.

W pułapce absurdu
RECENZJA - film
Publikacja wybranych przeze mnie tytułów na 2010 rok została zakończona w
poprzednim numerze. W kinach, zgodnie z przewidywaniami, triumfy święcą
filmy: Książę Persji: Piaski Czasu oraz Robin Hood. Gorąco zachęcam do obejrzenia obu tych superprodukcji, ale w tym
miesiącu chciałbym się skupić na innym
filmie. Warto cofnąć się o kilka miesięcy
i przypomnieć o zwycięzcy tegorocznych
Oscarów w kategorii najlepszy film. Chodzi o obraz The Hurt Locker: W pułapce
wojny, który okazał się czarnym koniem
w wyścigu po najważniejsze filmowe nagrody. A trzeba sobie uświadomić, że w
tej walce pokonał nie byle jakiego przeciwnika, bo samego Avatara.
Akcja filmu rozgrywa się w Iraku, a jego
głównymi bohaterami są członkowie elitarnej jednostki saperów. Po śmierci plutonowego Thomsona, dowództwo poddziału obejmuje sierżant William James, który
przez swoje nietypowe metody działania
wzbudza mieszane uczucia wśród swoich
towarzyszy. Jest on niezwykle skuteczny,
lecz jego decyzje wydają się lekkomyślne
i narażają na śmierć wszystkich żołnierzy.
Stres, w jakim przyszło im pracować, prowadzi do wielu napięć między mężczyznami. Także miejsce, w którym się znajdują, powoduje, że każdy człowiek może się
okazać potencjalnym wrogiem, a każdy
obiekt - śmiertelną pułapką.
Film ten jest bardzo amerykański, ale cho-

W imieniu organizatorów serdecznie
dziękujemy przede wszystkim wspaniałej
młodzieży, która była na każde zawołanie
i chętna do pomocy w każdej sprawie.
Aukcja nie odbyłaby się bez daru ze strony „sponsorów”, czyli osób, które podarowały przedmioty i usługi do licytowania,
a także osób, które przybyły i czynnie brały udział w aukcjach. Trzeba także podziękować Mosińskiemu Ośrodkowi Kultury
za udostępnienie sali, obsłudze technicznej i wspaniałym prowadzącym, którzy
potrafili rozśmieszyć do łez publiczność.
A ja, jako przedstawicielka zachwyconej
publiczności, a także w imieniu Mikołaja
i jego najbliższych dziękuję głównym organizatorom, za pomysł, realizację i wytrwałość. Oby takich ludzi żyło wśród nas
coraz więcej.
Najnowsze informacje o Mikołaju na stronie
internetowej: www.mikolaj-stelmach.pl
Magda Krenc

The Hurt Locker: W pułapce wojny
Reżyseria: Kathryn Bigelow
Rok produkcji: 2008

dzi mi o negatywne znaczenie tego słowa. Wszystko jest albo białe albo czarne,
zachowania bohaterów przewidywalne a
przesłanie jasne i czytelne. Szkoda, że sensu w tym wszystkim zabrakło. Oglądając
ten film kilka razy się zastanawiałem, czy
to, co widzę jest możliwe, czy twórcy naprawdę chcą żebyśmy w takie bajki uwierzyli. Aż mnie kusi, żeby ujawnić największe absurdy tego filmu, ale myślę, że każdy
kto zachce go obejrzeć szybko zrozumie
o jakie momenty w filmie mi chodzi. Film,
który reklamowany jest jako realistyczny i
oddający charakter wojny okazuje się kolejną hollywoodzką bajką.
Bardzo ciekawa jest historia tego filmu
na naszym rynku - otóż nigdy nie trafił i
nie trafi już chyba do sali kinowej. Żaden
polski dystrybutor nie skusił się na wykupienie licencji i wyświetlanie go w naszych
kinach. Hurt Locker trafił od razu na półki
sklepowe w formie płyty DVD. I nie chodzi
tutaj, że jest on w jakiś sposób kontrowersyjny, co mogłoby spowodować niechęć
do jego wyświetlania. Jest to po prostu
bardzo przeciętny film i polscy dystrybutorzy nie chcieli wydawać pieniędzy na
coś, co pewnie by im się nie zwróciło.
Według mnie Hurt Locker nie zasługuje
na żadne wielkie nagrody. Zdobycie Oscara to marzenie każdego filmowca. Ale w
tym przypadku ważniejsze od samego
filmu okazało się to, kto jest reżyserem
tego filmu. A jest nim kobieta - i to do-

piero niespodzianka, ponieważ w historii
Oscarów nigdy jeszcze żadna kobieta nie
zdobyła nagrody za reżyserię. Nie mniej
ważne jest to, kim jest owa pani. Otóż jest
to była żona Jamesa Camerona - reżysera
wspomnianego Avatara i największego
konkurenta w wyścigu po tegoroczną nagrodę. Decyzja, jaką podjęli członkowie
Akademii, jest co najmniej dziwna. Dla
mnie osobiście było to zagranie na nosie
jednemu z najbardziej doświadczonych
i nowatorskich reżyserów w historii. Ale
to tylko biznes. Dzięki takiej decyzji o nagrodach było głośno, a prasa rozpisywała się o triumfie żony nad byłym mężem.
Po raz kolejny najważniejszym było to, że
nieważne jak mówią, ważne żeby mówili. I
ten efekt członkowie Akademii uzyskali.
Tomasz Zgrzeba
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„Książki życia”
Może już jestem nudna, ale wrócę do sprawy, która zaprząta mi
myśli i wydaje się ważna i wielka.
Na potwierdzenie swoich słów przytoczę fragment książki, którą
ostatnio czytałam.
„Lubiła się dzielić książkami, jakby czytanie tych samych stanowiło o podobieństwie dusz, automatycznie zapisywało do klubu podobnie wrażliwych”.
Tak pisała Marta Fox w „Kobiecie zaklętej w kamień”. Każdy z nas
ma swoje ulubione tytuły. W życiu każdego są książki, które zrobiły na nas wielkie wrażenie. Większe niż inne. Chcemy do nich
„Po staroświecku uważam, że czytanie
książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Homo Ludens z
Książką jest wolny.” Wisława Szymborska
Jestem czytelnikiem biblioteki mosińskiej
od czterdziestu lat, wśród przeczytanych
książek znajdują się pozycje, które wywarły na mnie niezatarte wrażenie, oto
one: „Serce to samotny myśliwy” - Carson
Mccullers; „Mistrz i Małgorzata” - Michaił
Bułhakow; „Zabić drozda” - Harper Lee;
„Imię Róży” - Umberto Ecco; „Młodość
króla Henryka IV, Król Henryk IV u szczytu sławy” Henryk Mann; „Busz po polsku”,
„Cesarz” - Ryszard Kapuściński; „Mikrokosmos” - Norman Davies; „Coś się stało”
- Joseph Heller; „Dziewczyna z perłą” - Tra-

wracać po latach, polecamy innym, kupujemy na własność. Ponownie zachęcam do sporządzania takich list i dostarczenia do
nas, do biblioteki lub przesłania na adres mailowy bpmosina@
powiat.poznan.pl
Jako jedna z pierwszych, na nasz apel odpowiedziała Pani Elżbieta Strzelczyk, której listę ukochanych książek prezentujemy
poniżej. Pani Elu, serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję że
wielu pójdzie za Pani przykładem.
Krystyna Przynoga
Mosińska Biblioteka Publiczna

cy Chevalier; „Pożegnanie z Afryką” Karen
Brixen; „Dysneyland” - Stanisław Dygat;
„Medaliony” - Zofia Nałkowska; „Polska
anarchia”, „Dwie drogi”, „Polska Piastów”,
„Polska Jagiellonów” - Paweł Jasiennica;
„Pożegnanie z Marią”, „Kamienny świat i
inne opowiadania” - Tadeusz Borowski;
„Na wschód od Arbatu”- Hanna Krall;
„Europa w rodzinie” - Maria Czapska; „Rodzinna Europa” - Czesław Miłosz.
Jest też grupa książek, do których chętnie wracam i które polecam czytelnikom
biblioteki mosińskiej: „Rodzina Karnowskich” - I.J.Singer; „Rodzina Muszkatów” - I.
Bashevis Singer;„Medytacja o życiu godziwym”- Tadeusz Kotarbiński; „W ogrodzie
pamięci” Joanna Olczak-Roniker; „Strategia i taktyka w miłości” - Mirosław Plazak;

„Wyniosła wieża” - Barbara Tuchmann; „Tu
mówi Chandler” + kryminały - Raymond
Chandler; „Raymond Chandler-biografia
- Tom Hiney; „Autobiografia” + kryminały - Agata Christie; „Dancing w kwaterze
Hitlera”, „Raport z Monachium” - Andrzej
Brycht; „Smak ryzyka” - James Jones; „Honor Prizzich” - Richard Condon; „Złote rande-vous” - Alister MacLean; „Poskromienie demonów”, „Życie wśród dzikusów”
- Shirley Jackson; „Proszę bardzo” - Anda
Rottenberg; „Wiersze” - J.H.Rostworowski;
„Wiersze” - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska; „Przeminęło z wiatrem” - Margaret Mitchell; „Manchattan transfer” - John
Dos Passos; „Tchnienie grozy. Opowiadania” wybrał Wojciech Żukrowski.
Elżbieta Strzelczyk

Pomoc powodzianom
Burmistrz Gminy Mosina informuje, że ZHP w Mosinie z pomocą następujących jednostek: Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska organizuje zbiórkę darów dla powodzian.
Dary można przynosić codziennie od 18:00-20:00 do remontowanego budynku Domu Harcerza obok
siedziby Straży Miejskiej przy ulicy Krotowskiego w Mosinie (dawny teren ZUK). Sprzęty wielkogabarytowe prosimy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach zbiórki.
Darami mogą być: materiały biurowe do wyprawek szkolnych (zeszyty, długopisy, ołówki, plecaki-tornistry, kredki i wszelkie inne, rzeczy, które sa niezbędne w szkole), środki przemysłowe (mydła, proszki,
szampony, odżywki i środki higieniczne dla niemowląt itp.), produkty żywnosciowe o długotrwałej przydatności do spożycia (ryż, kasza, makaron, puszki, także słodycze dla dzieci), nowe ubrania, nowe buty.
Wszystkie osoby, stowarzyszenia, zakłady pracy, szkoły, fundacje gotowe włączyć się do akcji zapraszamy
do współpracy. Kontakt – ZHP Mosina, e-mail: osrodek@zhpmosina.pl, tel. 601 877 059

Gmina Mosina na cyfrowej mapie
Gmina Mosina wspólnie z Puszczykowem opracują nowoczesną
cyfrową mapę, tzw. ortofotomapę. Mapa taka powstaje w oparciu o precyzyjne zdjęcia lotnicze.
Samoloty wykonujące takie zdjęcia dokonują nalotów na oznakowane specjalnymi markerami tereny. Dlatego jeśli spacerując
po gminie Mosina lub po Puszczykowie natrafimy na markery,

którymi są tablice o wielkości około 1m z wrysowanym na nich
krzyżem nie przemieszczajmy ich, ani tym bardziej nie niszczmy.
To właśnie od nich zależy także, czy ortofotomapa będzie wykonana prawidłowo.
Gotowa ortofotomapa zostanie bezpłatnie udostępniona mieszkańcom Gminy. (red.)
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Gabinet
Kosmetyczny
Anna Raczyńska
ul. Marcinkowskiego 32, Mosina
polecamy między innymi:

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

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

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

UMOWA Z

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

www.euromedbis.pl

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

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

Zmiana godzin
pracy Urzędu
Miejskiego
Od 1 czerwca 2010 roku Urzęd
Miejski w Mosinie w poniedziałki będzie pracował dłużej.
Zmiana uwzględnia potrzeby
mieszkańców gminy, którzy właśnie w poniedziałki załatwiają w
magistracie bardzo dużo spraw.
Tak więc, od 1 czerwca, w każdy
poniedziałek urząd będzie pracował nie 8, ale 10 godzin.
Urząd Miejski w Mosinie
poniedziałki 7.00-17.00
wtorek-piątek 7.00-15.00
Kasa Urzędu Miejskiego w Mosinie
- poniedziałki 9.00-16.15
- od wtorku do piątku 7.15-14.30
Filia Wydziału Komunikacji
- poniedziałki 9.15-16.00
- wtorek-piątek 7.30-14.00
Gminne Centrum Informacji
- poniedziałki 8.00-17.00
- wtorek-piątek 8.00-16.00

rozmaitości
Jimi Hendrix, Cream, Black Sabbath, Dżem
– to tylko niektóre muzyczne wpływy, jakich można doszukać się na nowym dziele Jana Bo. Nagrana przez gitarzystę Lady
Pank po kilkunastoletniej przerwie płyta
tętni klasycznym, rockowym graniem. Po
raz kolejny można przekonać się, że Jan
Borysewicz należy do elity polskich gitarzystów. Nie chodzi tu tylko o to, że potrafi
odświeżyć klasyczną formułę rockowego
tria, ale także o jego ogromne wyczucie
i imponującą wirtuozerię. Zresztą w tym
ostatnim nie jest na płycie osamotniony
– cały czas towarzyszy mu świetna sekcja
rytmiczna w składzie: Wojtek Pilichowski
(bas) oraz Kuba Jabłoński (perkusja).
Na płycie rolę wokalisty odgrywa tradycyjnie Jan Borysewicz. Wyjątek stanowią
piosenki „Masz się bać” oraz „Pajacyk”. W
pierwszym z nich swój wokalny udział ma
rewelacyjny Piotr Cugowski, co w połączeniu z solidną muzyką i świetnym tekstem
zapiera po prostu dech w piersiach. Natomiast w „Pajacyku” lidera grupy wspomaga Ula Rembalska z zespołu The Boogie
Town. Nad całą kompozycją unosi się duch
Hendrixa, co dodaje ciekawego kolorytu
tej niezwykle dynamicznej kompozycji. W
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podobnym tempie utrzymana jest zresztą
prawie cała płyta. Zwolnienie następuje na
refleksyjnej kompozycji „Znowu odchodzą”
czy pozytywnej „Miłości żar”. Jak to bywało
na wcześniejszych płytach, Jan Bo nagrał
również parę kompozycji instrumentalnych.
Na najnowszym krążku takowych jest trzy:
„Miya”, „Dla Kuby i Pilicha” oraz „Spacer z
lwami”. Lekkim szokiem może być ciężka jak
ołów gitara w drugim z wymienionych wyżej utworów. Osobiście doszukuje się w nim
podobieństwa do twórczości Joe Satrianiego z początków XXI wieku. „Spacer z lwami”
to bardzo intrygująca i różniąca się od całej
reszty kompozycja, w której usłyszeć można
elementy elektroniki. Gorzej natomiast wypada utwór tytułowy – mimo obiecującego
wstępu i świetnej jak zwykle gitarowej melodii, Borysewiczowi zabrakło pomysłu na
rozwinięcie tego jazzowego tematu.
Płyta niepozbawiona jest jeszcze jednej
wady – banalnych tekstów. Na szczęście
stanowią one mniejszość całej płyty. Zespół jednak stara się swoją perfekcyjną
grą wynagrodzić słuchaczowi te niedociągnięcia. Wada ta dodatkowo tonie w
morzu czarujących, wysmażonych z wyczuciem, apetycznych solówek.

Jan Bo „Miya”
RECENZJA - muzyka

Warto posłuchać nowego albumu Jana Bo,
by przekonać się, jak wspaniałych mamy
w Polsce muzyków. Potrafią oni nadać klasycznym formom rockowym nowego znaczenia, dzięki czemu nie jest to tylko powielanie znanych schematów. Wielbiciele
dobrej gitary oraz tradycyjnego grania
powinni znaleźć tutaj coś dla siebie.
Wojtek Czeski

Bezprzewodowy internet w Puszczykowie
Miło nam poinformować, że w wyremontowanym budynku Biblioteki Miejskiej
– Centrum Animacji Kultury funkcjonuje
już bezprzewodowy dostęp do Internetu.
Wszyscy odwiedzający bibliotekę z własnym laptopem lub choćby telefonem
komórkowym mogą więc sprawdzić najnowsze wiadomości w sieci czy też odebrać pocztę elektroniczną w miłej, kulturalnej atmosferze i otoczeniu. Hotspot
w bibliotece jest kolejnym miejscem, w

Zaproszenie
Zapraszamy mieszkańców Puszczykowa i
Mosiny na VI Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie 18 czerwca (piątek)
b.r. o godz. 17.00

którym można skorzystać z darmowego
dostępu do sieci, jednak pierwszym bezprzewodowym. Wcześniej uruchomiono
stacjonarną „Ikonkę” w bibliotece oraz
dwa stanowiska komputerowe w Urzędzie Miejskim.
Hotspot (ang. hot spot - “gorący punkt”)
jest to otwarty i dostępny publicznie
punkt umożliwiający dostęp do Internetu najczęściej za pomocą sieci bezprzewodowej, opartej na standardzie WiFi.

Umożliwia on posiadaczom komputerów
przenośnych laptopów, palmtopów, telefonów komórkowych i innych urządzeń
(np. odbiorniki GPS) wyposażonych w
bezprzewodową kartę sieciową standardu 802.11 podłączenie się i dostęp do Internetu. Hotspoty są instalowane najczęściej w hotelach, restauracjach, lotniskach,
dworcach, uczelniach, centrach handlowych, centrach miast i innych miejscach
publicznych (np. w parkach). (CAK)

Kronika policyjna Mosina
- W dniach od 30 kwietnia do 5 maja zostały okradzione działki na terenie Dymaczewa Starego;
- 11 maja, pod nieobecność gospodarzy został okradziony dom w Krosinku, straty
oszacowano na 700 zł;
- 16 maja, w Mosinie skradziono dwa koła od samochodu osobowego marki Skoda Fabia;
- 26 maja włamano się do domu mieszkalnego na mosińskim Rynku i skradziono laptopa wartości 3400 zł;
- 25/26 maja łupem złodziei stały się dwa lusterka od samochodu BMW, wartości 7 tys. zł;

Bądźmy czujni
Policja prosi mieszkańców, aby zwracali
uwagę na kręcące się w pobliżu ich domów i mieszkań obce, dziwnie zachowujące się osoby

Zachęca się mieszkańców do oddania
swojego głosu na najlepszy komisariat
Policji w naszym powiecie. Konkurs potrwa do końca roku. Szczegóły na stronie
internetowej: www.poznan.policja.gov.pl
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Kordelas myśliwski

kolekcjoner

Kordelas to broń sieczna używana w Europie zachodniej od
bardzo dawna, początkowo jako
uzbrojenie plebejskiej piechoty.
Prawzoru tej broni doszukać się
można już w okresie wczesnego
średniowiecza, kiedy to plemiona
germańskie używały tzw. „kansaxu”, czyli krótkiego i stosunkowo
szerokiego (4 cm) miecza. Jeżeli
chodzi zaś o nazwę – to wywodzi
się ona najprawdopodobniej od
włoskiego słowa „codellacia”, tzn.
duży nóż.
Kordelasy szczególnie popularne były jednak na początku XVIII
wieku, stały się wówczas bronią
niezwykle przydatną, do tego
stopnia, że w Szwecji a później
w Prusach wprowadzono je na
uzbrojenie i wyposażenie wojska,
a dokładnie artylerii.
Kordelasy były po prostu bardziej praktyczne i funkcjonalne od
długich rapierów i szabel, szczególnie przy wykonywaniu robót
technicznych. W XVI wiecznej Polsce kordelasy nazywano „kordy”
– nazwa odnosząca się do dużego noża lub dużego sztyletu.
Kordelasy w pewnych okresach historycznych używane były
również przez służby pałacowe, a w formie ozdobnej noszone były do szlacheckiego kontusza zamiast tradycyjnej szabli.
Ponadto kordelas jako broń był uzbrojeniem żołnierzy Insurekcji Kościuszkowskiej oraz innych narodowowyzwoleńczych
powstań. Zasadnicza zmiana w
funkcji kordelasa nastąpiła w połowie XVIII wieku, kiedy to stał
się zasadniczą bronią myśliwską.
Pierwsze kordelasy miały głownie
znacznej długości i dość szerokie
zakończenie obusiecznymi sztyletami. Długość ta podyktowana
była ich przeznaczeniem, były
używane do polowań konnych,
a przede wszystkim do dobijania
rannej zwierzyny. Myśliwy uzbrojony w kuszę, oszczep czy też w
archaiczną broń palną nie miał
możliwości uśmiercenia rannego, groźnego zwierza innym sposobem, jak tylko przez skucie go
kordelasem w serce.
Rękojeść kordelasa wkładana była prawie zawsze w rogowe
okładziny, natomiast bardzo szczególnym elementem konstrukcji tej broni jest muszelka ochronna, wygięta nieco w dół, która
ma w ten sposób zabezpieczać wlot pochwy przed dostaniem
się do niej wilgoci.
W zależności od panującego w danym okresie stylu i mody muszelki były ozdabiane wizerunkami zwierząt, takimi jak: dzik, pies czy
jeleń. Pochwy kordelasów wykonywane były ze skóry, wzmocnionej ozdobnymi okuciami z mosiądzu. Pochwy kordelasów myśliwskich miały często po stronie zewnętrznej dodatkowe, specjalne
przegródki na mały nóż oraz widelec.

Kordelasy noszono w sposób
na ogół podobny – pochwę
kordelasa umieszczano w
skórzanej żabce, żabkę mocowano do odpowiednich
pasków, zwanych „bandoliero” i zakładano na biodra
lub ramię. Od XVIII wieku
przyjęto zwyczaj noszenia
kordelasa przy pasie. W miarę upływu lat kordelas myśliwski stopniowo staje się
bronią bardzo ekskluzywną.
Zaczyna podlegać różnym
formom zdobniczym i tak
głownie kordelasów ozdabia się w sceny o tematyce
myśliwskiej. To samo robiono na okuciach pochwy.
W zapale nowości i zmian, w połowie XVIII wieku we Francji,
Anglii i Belgii skonstruowano nietypowy kordelas, który połączono z pistoletem skałkowym (były tez pistolety kapiszonowe).
Powstała z tego konstrukcja nie praktyczna i szybko zaniechano
jej produkcji.
Na koniec warto wiedzieć, że w pewnym okresie spora część
produkowanych kordelasów bywała robiona ze złamanych szabel, szpad i rapierów, a na początku XIX wieku również z bagnetów wojskowych. Pod koniec tego samego wieku zmalało nagle
zainteresowanie tego rodzaju bronią i kordelas stał się raczej
bronią symboliczną, nabierając znaczenia paradnego, w takiej
formie przetrwał do naszych czasów.
Henryk Pruchniewski
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Orły Jarosława Kubiaka
W poprzednim numerze z powodu braku miejsca, w artykule Henryka Pruchniewskiego o powyższym tytule nie zamieściliśmy
wszystkich zdjęć. Ponadto te, które się ukazały były tak mało widoczne, że postanowiliśmy pokazać je Czytelnikom jeszcze raz. Zainteresowanych tematem odsyłamy do majowego wydania naszej gazety lub na str. internetową: www.gazeta-mosina.pl

Wszystko zaczęło się w maju 1979 r., z okazji Dni Mosiny, kiedy to Mosińska Biblioteka Publiczna zorganizowała w swej filii
przy ul. Sowinieckiej 47 (w piwnicy w bloku) zbiorową wystawę
kolekcjonerów. Jednym z wystawiających swoje zbiory był Jarosław Kubiak, który pokazał kolekcję orłów.

Jak pokazał czas temat starych narzędzi
w zbiorach Kubiaka nadal jest aktualny,
czego najlepszym dowodem jest ubiegłoroczna impreza na „Wąskiej”, gdzie J.
Kubiak wystawił bardzo rzadki zbiór toporów ciesielskich (15 sztuk), dziś prawie
nieznanych.

W roku 1981 Poznań uroczyście obchodził 25-lecie wydarzeń
Czerwca 1956 r. Na placu Adama Mickiewicza odsłonięto pomnik (Poznańskie Krzyże) ofiar czerwca 56 roku. Wśród innych
uroczystości z tej okazji urządzono w kinie „Wilda” pokaz filmu
Andrzeja Wajdy „Człowiek z żelaza”. Tu z dużą satysfakcją mamy
prawo odnotować akcent mosiński. Stało to się za przyczyną orłów Jarosława Kubiaka, który został zaproszony, by w czasie uroczystości w holu kina Wilda wystawił swoją kolekcję orłów.

Mosińscy kolekcjonerzy
W latach 1975-1985 powstała w Mosine sprzyjająca atmosfera, dzięki której ruch zbieraczy i kolekcjonerów zaczął zdecydowanie działać.
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V Gminny Rajd Pieszy Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych
W sobotnie przedpołudnie, na Alei Kasztanowej w Rogalinie zjeżdżali się młodzi
strażacy wraz z opiekunami, aby uczestniczyć w V Gminnym Rajdzie Pieszym
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
który zorganizowała jednostka OSP
w Radzewicach.
Na starcie uczestnicy otrzymali koszulki
z nadrukiem, po powitaniu przez prezesa Stanisława Jóskowiaka głos zabrali
przedstawiciele Nadleśnictwa Babki oraz
sprawującej bezpieczny przebieg 120 osobowego rajdu przedstawiciele Straży Miejskiej. Pierwszym celem rajdu było obejrzenie Pałacu, ogrodu francuskiego i starych
dębów Lecha, Czecha, Rusa i Edwarda.
Młodzi strażacy zapoznali się z historią
i ciekawymi legendami. Kolejnym etapem było zwiedzanie Mauzoleum, gdzie
w uroczystej delegacji młodzież mogła
oddać hołd Hrabiemu Edwardowi Raczyńskiemu, składając zapalony znicz pod jego
grobowcem, a ksiądz proboszcz Wojciech
Kaźmierczak ciekawie opowiedział historię o mauzoleum i o rodzinie Raczyńskich.
Dalej maszerowaliśmy przez Świątniki,
przez pola i łąki, nad brzegiem Warty,
gdzie odbyły się konkursy sportowe: bieg
z jajkiem na czas, zwijanie węży strażackich, rzut piłką lekarską oraz dające najwięcej satysfakcji przeciąganie liny. Po
męczących zawodach wyruszyliśmy dalej

w drogę, w Radzewicach mogliśmy zobaczyć pozostałości po okopach z 1939r. i tak
zbliżaliśmy się do końca trasy rajdu, do remizy strażackiej w Radzewicach, gdzie na
głodnych piechurów czekała pyszna grochówka ugotowana przez członków koła
łowieckiego „ŻBIK” oraz strażacka kiełbaska na ognisko. Młodzież mogła popisać się
zdobytą wiedzą podczas Quizu, po którym
na zakończenie burmistrz Zofia Springer
oraz za-ca burmistrza Przemysław Pniewski wręczyli puchary i nagrody:

Puchar najmłodszego zawodnika rajdu
otrzymał Filip Gierek lat 5 z OSP Pecna. W
konkurencji bieg z jajkiem na czas zajęli: I
miejsce PATRYCJA TOMCZAK - OSP Krajkowo, II miejsce MICHAŁ NAWROT – OSP
Żabinko, III miejsce MATEUSZ KOWALSKI
– OSP Mosina. W konkurencji zwijanie
węży na czas zajęli: I miejsce MARCIN
BRÓDKA – OSP Pecna, II miejsce KAMIL
KOŁODZIEJCZAK – OSP Mosina, III miejsce
RAFAŁ FILIPOWICZ – OSP Nowinki. Rzut
Piłką lekarską: I miejsce SZYMON SZYMANOWSKI –OSP Pecna, II miejsce ADRIAN
JANICKI – OSP Radzewice, III miejsce
PIOTR KAPTUR – OSP Żabinko. W konkurencji przeciąganie liny drużynowo zajęli:
I miejsce OSP KRAJKOWO, II miejsce OSP
NOWINKI, III miejsce OSP RADZEWICE.
Zespołowo: I miejsce OSP Mosina, II miejsce OSP Pecna, III miejsce OSP Nowinki,
IV miejsce OSP Krajkowo, V miejsce OSP
Żabinko, VI miejsce OSP Radzewice.
Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi
Gminy Mosina, księdzu proboszczowi
Wojciechowi Kaźmierczakowi, członkom
koła łowieckiego „Żbik”, Straży Miejskiej,
p. Marii Krause, Piekarni „ZBYSZKO” z Rogalinka oraz wszystkim, którzy włączyli
się w przygotowanie rajdu pieszego.
Druhna Paulina Tomczak
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Biała
niedziela
Kolejna Biała Niedziela zorganizowana przez Stowarzyszenie Nowoczesna
Rzeczpospolita Mosińska zakończyła się
sukcesem, ponieważ przez kilka godzin
konsultacji i porad udzielanych przez pięciu lekarzy specjalistów przewinęło się
kilkadziesiąt pacjentów.
Badania ciśnienia krwi, cukru, tkanki
tłuszczowej, poziomu dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu cieszyły
się dużym zainteresowaniem. W sumie
udzielono 284 porady.
Najwięcej pracy mieli specjaliści: okulistyki, kardiologii i ortopedii.
Pacjenci stwierdzili, że takie Białe Niedziele, powinny być organizowane częściej, ze
względu na utrudniony dostęp do specjalistów. Wielu mieszkańców było skonsultowanych w samą porę. Stwierdzono u nich
zbyt wysokie ciśnienie krwi i natychmiast
podano im odpowiednie leki oraz skierowano do kolejnego specjalisty, aby wykluczyć inne choroby towarzyszące.
Jolanta Szymczak

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

Ryszard Krawiec
specjalista neurolog i radiolog
tel. 603 638 819

Przyjęcia: środy godz. 16.00

Mosina, Dworcowa 3 ( budynek Przychodni)
MOŻLIWOŚĆ WIZYT DOMOWYCH

• Leczenie dorosłych i dzieci

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

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

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

Bobkiewicz & Partnerzy
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Rzemieślnicza 2, 64-000 Kościan
Informujemy, że z dniem10 lutego kancelaria otwiera swój oddział w Mosinie:
62-050 Mosina, Pl. 20 Października 21
Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 8 -16, dyżur w czwartki od godz. 16 do 18
Tel. 512 390 982, 880 560 650 i (65) 512 09 30

Prowadzimy sprawy z zakresu:
prawa pracy, prawa gospodarczego, spółek handlowych, prawa
rodzinnego i opiekuńczego (w tym sprawy rozwodowe)
Sporządzamy wszelkiego rodzaju pisma procesowe, itp.
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Akumulatory
sprzedaż
ocena
naprawa
Mosina, ul. Poznańska 5
tel. 606 645 322
CENTRA FUTURA, BOSCH, TOPLA, HYPER, SHOGUN, FULMEN

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

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

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

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

OFERUJEMY
HURTOWĄ SPRZEDAŻ
OLEJU NAPĘDOWEGO
TEL. 0606 833 000
BIURO CZYNNE CODZIENNIE OD GODZ. 8.00-16.00 I W SOBOTY OD 8.00-14.00
CZAPURY UL. KRĘTA 12
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Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie
Montaż płyt gipsowo-kartonowych
Sufity podwieszanie
Układanie wykładzin, płytki

Produkcja i Montaż

w branży od 1992 r.

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

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

Tani granit
Projektowanie
terenów zielonych

DREWNO
opałowe - kominkowe
miał - ekogroszek
orzech - kostka

WĘGIEL
SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

Kompleksowe
zakładanie ogrodów
Tel. 691 731 697

zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

Węgiel brunatny

SKUP

SUPER JAKOŚĆ SUPER CENA

samochodów

trocina opałowa

do 5 tys. zł.
gotówka,
umowa od ręki.

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

Tel. 798 827 337

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

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

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

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

Raty
bez
żyrantów

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

- PŁYTEK CHODNIKOWYCH
- INNYCH NAWIERZCHNI
DROGOWYCH

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

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

TEL. 693 481 254
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REKLAMA

TANIO
OLEJ NAPĘDOWY - HURT

również

BIODIESEL
Możliwość negocjacji cen

Dowóz GRATIS

Tel. 721-879-405
Używany sprzęt AGD
ze Szwecji i Niemiec
lodówki, pralki, zmywarki,
wirówki, telewizory,
zamrażarki, suszarki,
chłodziarki przeszklone,
szafy chłodnicze,
Poznań, ul. Korczaka 1
(róg Leszczyńskiej)
tel. 698 717 601
B I U R O R AC H U N KOW E
62-022 Sasinowo, ul. Poznańska 13
0-61 893 83 77, 0-602 649 793

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

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

Wcześniejsze godziny proszę uzgadniać telefonicznie

BIURO POSIADA LICENCJĘ
MINISTRA FINANSÓW NR 15229/99

BRAMY OGRODZENIA
AUTOMATYKA
SPRZEDAŻ

MONTAŻ

SERWIS

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

Zakład Wielobranżowy Brukarstwo

BIURO RACHUNKOWE

Prowadzenie ksiąg
przychodów i rozchodów
Handel

Św. Kwalif. Min. Finan. 12710/99

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

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

mgr inż. Marzena Giera

profesjonalna
obsługa
księgowa firm
62-050 Mosina, ul. Norwida 6
tel. 061 819 11 10, 600 82 44 68
Czynne od 17 do 20

Kancelaria Radcy Prawnego
Łukasz Olejniczak
w Mosinie
podejmie współpracę ze studentem, absolwentem
prawa lub aplikantem radcowskim
(najlepiej z Mosiny, Puszczykowa, Lubonia lub okolic)

CV oraz list motywacyjny proszę składać na adres
e-mail: sekretariat@kancelaria-olejniczak.pl
Bezpłatny kupon ogłoszeniowy
treść ogłoszenia: ............................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Kupony ogłoszeniowe (do 20 słów) prosimy przesyłać na adres redakcji
lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej przy ul. Topolowej 1. (I piętro)
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ogłoszenia drobne
SPRZEDAM nowy bojler elektryczny Ariston Thermo model CM 50 R Pl. Pojemność 50 l, gwarancja 5 lat.
Kontakt: tel. 507 837 198
CZYSZCZENIE elewacji, pozbruku, mycie
okien, sprzątanie mieszkań, biur, pomieszczeń gospodarczych. Tel. 790 597 002
SPRZEDAM nieregularne głazy: granit,
marmur, odpady kamienne.
Tel. 511 101 236
„MARTRANS” transport krajowy i zagraniczny busami o ładowności do 1,5 tony
kontakt: +48 783 486 955

CENTRUM SPORTU I REKREACJI
ul.Kostrzewskiego 14, tel. 668 195 209
zaprasza na:

- aerobik
(step, aerodance, fit ball, aeroboxing, ABT, circult training, TBC, latino)
- spinning (indoor cycling)
- brazylijskie jiu- jitsu
- MMA/Vale Tudo
- podstawy sztuk walk dla dzieci
- siłownię
- saunę
- możliwość wynajęcia sal
Zapewniamy małe grupy osób ćwiczących, pełną opiekę instruktorska oraz miłą atmosferę

www.csir-rogalinek.pl

SZUKAM pokoju do wynajęcia w okolicach Mosiny i Mosinie . Tel. 504 659 981

Jesteśmy z Państwem już 17 lat

CHCESZ dodatkowo zarobić, rozprowadzaj perfumy FM tel. 602 127 928

OKNA Z PCV

SPRZDAM działkę budowlaną Mosina
2500m2 cena do uzgodnienia tel. 602 127 928

Rolety zewnętrzne
Parapety, roletki, moskitiery
REGULACJA, KONSERWACJA, NAPRAWA OKIEN

Art. używane z Niemiec:
doniczki, ceramika, porcelana, szkło,
stoliki, regały, lampki itp.,
oraz odzież używana z Anglii.

ul. Farbiarska 21
Mosina

(sklep obok szewca)

ROGALINEK

DEPAW

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

“Zawsze ciepło, zawsze cicho, zawsze przyjemnie”

Usługi stolarskie

Szkółka Drzew
i Krzewów Ozdobnych

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

tel. 0 606 471 045

Robert Mróz
ul. Leszczyńska 43

62-050 Mosina

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

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

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

tel. 602 805 672 lub 61 8 133 226

www.szkolka-wojnowski.pl
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GABINET
LARYNGOLOGICZNY

3ALONÝOPTYCZNY
&(5Ý/04)#!

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

SPECJALISTA PSYCHIATRA

:!02!3:!Ý.!

"%:0«!4.%Ý"!$!.)%Ý7:2/+5

lek. med. Antonina Zięba

.)%Ý#:%+!* Ý5-7Ý3)¼Ý*5ÚÝ$:)Î

leczenie nerwic, depresji, psychoz,
rozmowy terapeutyczne
(przyjęcia uzgadniać telefonicznie)

TELÝÝÝ
LUBÝÝÝ

SPECJALISTA PEDIATRA
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lek. med. Albin Zięba

0NÝnÝ0TÝÝnÝ

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

"!$!.)%Ý7:2/+5
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Gabinet Stomatologiczny
Lek. stomatolog A. Wachowiak

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

Klimatyzowane sale na 10, 20, 60 i 140 osób.
Organizujemy imprezy okolicznościowe:
• wesela • 18-stki • urodziny • imieniny
• stypy • roczki • chrzciny itp.
Nowość!!! imprezy w Pubie i Grillu

Dymaczewo Nowe, ul. Pod Topolami 1
tel. 61 813 21 12
mieszczący się
w Dymaczewie Nowym k/Mosiny
poszukuje :

Zapraszamy również do naszego hotelu
w Środzie Wlkp.

recepcjonistki

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

tel: 61 813-21-12

WWW.SZABLEWSKI.PL
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