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Dwadzieścia lat samorządu
Mosina

Pro publico bono - dla dobra wspólnego

Dwudziestą rocznicę powstania samorządu terytorialnego mosińscy samorządowcy z lat 1990 -2010 uczcili 12 czerwca
br. w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego
Ośrodka Kultury. Na spotkanie przybyła
senator RP – prof. Jadwiga Rotnicka, której wystąpienie poświęcone było „Małym
ojczyznom”. Przewodniczący RM Jacek
Szeszuła przedstawił 20 letnią historię
mosińskiego samorządu.
Burmistrz Zofia Springer w swojej prelekcji mówiła o roli i zadaniach burmistrza:
- W okresie dwudziestolecia odrodzonego samorządu szczególnej zmianie ule-

gły zadania burmistrza gminy. A stało się
to w wyniku podjętej przez sejm Ustawy
z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta wprowadzając na poziomie
gminy dotychczas nieznaną polskiemu
prawu samorządowemu zasadę wybierania wójta, burmistrza i prezydenta miasta
w wyborach powszechnych, równych i
bezpośrednich.
Myślę, że będę wyrazicielem opinii większości tutaj obecnych, kiedy stwierdzę,
że minione 20 lat wykorzystaliśmy dobrze. Był to czas, kiedy wspólnie mogli-

śmy i zrobiliśmy wiele dla naszej lokalnej
wspólnoty. Razem z panem przewodniczącym Rady Miejskiej zaprosiliśmy Was
nie tylko by wspominać, by uczcić ważną
rocznicę – zaprosiliśmy i po to, aby wyrazić wdzięczność i uznanie.
Osobom od lat związanym z samorządem
wręczono odznaczenia a uroczystości
uświetnili: mosiński chór p.w. Św. Cecylii,
Orkiestra Dęta im. Harcmistrza Antoniego
Jerzaka, Carlos Ramirez z uczniami, Marta
Budzińska oraz Roman Czeski wystawą
„Piękna nasza gmina cała”. (red.)

Puszczykowo
Samorządowcy z Puszczykowa świętowanie rozpoczęli 2 czerwca br. uroczystą
mszą św. w kościele p.w. Józefa Oblubieńca NMP, podczas której ks. proboszcz
Wojciech Pieprzyca powiedział m.in.
- Kontekst tego uczestniczenia w Eucharystii jest bardzo wymowny w tym świętowaniu i dziękczynieniu za 20 lat wspólnej odpowiedzialności, za miejsce i za
czas, w który wpisuje się historia każdego
z nas.
Następnie uczestnicy spotkali się w Centrum Animacji Kultury, gdzie gościem
honorowym był b. przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, prof. Jerzy
Stępień, współtwórca reformy samorządowej. Udział w uroczystościach wzięli

obecni i byli radni, władze miasta, działacze samorządowi i mieszkańcy. Wręczono
odznaczenia – podziękowania osobom
zasłużonym. Okazją do świętowania była
także 20 rocznica powstania Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Otwarto też wystawę prac Elżbiety Wieczorkiewicz pt. „Perły architektury Puszczykowa”. Potem można było bawić się
przy „niesamowitych rytmach zespołu
Samokhin Band”. (red.)

aktualności
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Gazeta Mosińsko-Puszczykowska w Belwederze
Wśród 25 laureatów nominowanych do nagrody „Złote pióro Prezydenta RP” znalazła
się red. Elżbieta Bylczyńska za tekst „Dziewczyny z PRL-u”. Finał konkursu Kancelarii
Prezydenta RP dla dziennikarzy prasy lokalnej „Blaski i cienie budowy demokracji lokalnej” odbył się w Belwederze 14 czerwca
br. Pod patronatem śp. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego zorganizował go w ubiegłym
roku – śp. Władysław Stasiak, szef Kancerarii
Prezydenta, który zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.
W konkursie wzięło udział 155 artykułów, bądź cyklów artykułów prasowych
opublikowanych w 2009 roku w gazetach
lokalnych o zasięgu gminnym lub powiatowym. Nagrody i wyróżnienia przyznane
przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyli: Barbara Stasiak,
wdowa po Władysławie Stasiaku, minister
Jacek Michałowski oraz red. Krzysztof Skowroński. ZŁOTE PIÓRO PREZYDENTA RP
oraz 15.000 zł otrzymała Sylwia Wysocka z
Tygodnika Lokalnego Pałuki za tekst: „Segregacja w naszych szkołach” Wyróżnienia: SREBRNE PIÓRO PREZYDENTA RP oraz
po 5.000 zł otrzymali: Przemysław Jarasz z
Głosu Zabrza i Rudy Śląskiej oraz Zbigniew
Jelinek z Kożuchowa, wydawca, właściciel
i dziennikarz Wolnej Gazety Wiejskiej „Goniec Lokalny”.
Konkurs od przyszłego roku nosić będzie
imię Władysława Stasiaka, który był nie tylko organizatorem, ale i pomysłodawcą tej
„rywalizacji” dziennikarskiej. Minister Stasiak był też wielkim sympatykiem prasy lokalnej, którą w ten sposób chciał wspierać i
promować. (red.)

Laureaci konkursu

wywiad
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Kilka pytań do burmistrza
Z burmistrz Mosiny Zofią Springer rozmawia Elżbieta Bylczyńska
E.B. – Na początek sprawa, która w ubiegłym roku mocno poruszyła mieszkańców Mosiny, mam na myśli budowę
basenu. Na razie nic się nie dzieje, a
niektórzy zaczynają już wątpić, czy
zrealizuje Pani swoją obietnicę?
Burmistrz Zofia Springer:
- Pływalnia powstanie na pewno. Na terenie zakupionym pod to zadanie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie można tam
budować niczego innego. Musimy mieć
świadomość, że każda inwestycja realizowana przez inwestora musi się zwrócić,
czyli powinna przynosić zyski. Inwestor
przygotowuje obecnie dokumentację,
poszukuje źródeł finansowania, a przede wszystkim operatora, który zapewni osiągniecie zysku w celu pozyskania
zwrotu poniesionych ogromnych nakładów finansowych.
Ilość podobnych obiektów jest deficytowa, dlatego rzadko w tego rodzaju inwestycje wchodzą inwestorzy prywatni.
Nam udało się takiego pozyskać. Gmina
nie może angażować wielomilionowych
środków, które możemy przeznaczać na
budowę tak oczekiwanej infrastruktury
komunalnej (drogi, chodniki, oświetlenie). Również prowadzenie obiektu i pokrywanie ewentualnego deficytu nie będzie obciążało gminy. Musimy zrozumieć,
że sytuacja gospodarcza Polski spowolniła wiele działań inwestycyjnych i dotyczy
to również indywidualnych inwestorów i
gminy Mosina. Proszę przypomnieć sobie
jak długo rodzi się obiekt „Term Maltańskich” w Poznaniu. Jestem przekonana, że
nasz basen z infrastrukturą towarzyszącą
powstanie w ciągu dwóch lat.
Czy wybudowanie nowej szkoły dla
dzieci z Krosna na terenie miejskim
(w Mosinie, przy ul. Krasickiego) może
spowodować zmniejszenie lub utratę
subwencji z Ministerstwa Oświaty?
Gmina otrzymuje taką samą subwencję
jak otrzymywała wcześniej. Nikt nie zlikwidował szkoły w Krośnie, powstał jedynie nowy budynek dla tych samych dzieci
z obwodu wsi Krosno i okolic. 1 kwietnia
2010 roku utworzono Zespół Szkół , który
posiada dwa budynki: jeden w Krośnie, a
drugi na terenie Mosiny.
Wyznaczenie terenu pod budowę nowej
szkoły na terenie miasta nastąpiło nim

objęłam funkcję burmistrza. Na terenie
wsi, gmina nie posiada terenów, które
zapewniłyby możliwość budowy budynku szkolnego, sali gimnastycznej, boisk
sportowych, parkingów – czyli obiektów
koniecznych do realizacji pełnych zadań
dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych. Nowy obiekt w założeniach ma
służyć środowisku i jak na razie tak jest.
Wspaniale działa tzw. „Orlik”. Sugestie
niektórych mieszkańców, że rolnicy czy
właściciele innych gruntów na terenie
wsi Krosno oddaliby swoje własności za
symboliczną złotówkę mijają się z prawdą.
Obecnie jeden z właścicieli tych terenów
oskarża gminę o utratę zysku, gdyż musi
zapewnić dwa miejsca parkingowe dla
budowanych przez siebie mieszkań na
sprzedaż. Uważa, że przez konieczność
zapewnienia dwóch miejsc parkingowych
na jedno mieszkanie znacznie zmniejszy
swoje zyski, bowiem powierzchnie zajmowane przez parking chciałby przeznaczyć
na budynek mieszkalny.
Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że,
że budowa ulicy Wodnej będzie realizowana tylko do wysokości, na której
znajduje się Pani dom, no powiedzmy
trochę dalej… I dlaczego Wodna, a nie
inna ulica osiedla Czarnokurz?
Bardzo mi przykro, kiedy słyszę tego rodzaju stwierdzenia. Tak samo jak inni
mieszkańcy Czarnokurza cierpliwie czekam na utwardzenie nawierzchni. Czy na
ulicach, przy których mieszkają burmistrzowie czy wójtowie nie powinno się
prowadzić żadnych inwestycji? A co z innymi mieszkańcami? Mają być „ukarani”
za to że przy ich ulicy mieszka burmistrz?
Chyba nie o to nam wszystkim chodzi.
Tego typu uwagi mogą pochodzić tylko
od osób, które nie znają technicznych
uwarunkowań budowy tej drogi. Ulicą
Wodną, szczególnie w jej początkowym
odcinku przechodzi główny kolektor, czyli rura o średnicy prawie jednego metra,
która zbiera wszystkie wody opadowe z
ulic Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Chopina, Świerkowej i wielu mniejszych, a dalej
odprowadza je do zbiornika retencyjnego, który wybudowaliśmy na przełomie
roku 2009/2010. Budowa jakiejkolwiek
ulicy zjazdowej z Szosy Poznańskiej jest
niemożliwa bez kolektora w ulicy Wodnej. Na to zadanie przeznaczyliśmy kwotę
2,5 miliona złotych. O próbach zabrania
z tego zadania przez opozycję kwoty pół
miliona złotych już mówiłam.

Zbiornik retencyjny na ul. Wodnej

Zdecydowano, że za te środki utwardzimy
jedną ulicę zjazdową z Szosy Poznańskiej
na osiedle. Wybór padł na ulicę Leśną, położoną w środku osiedla, przebiegającą koło
sklepu i służącą największej liczbie mieszkańców. Taka lokalizacja utwardzenia pozwoli też rozwiązać problem odprowadzania wody z ogromnej kałuży, tworzącej się
w okolicach sklepu i ulicy Modrzewiowej.
Wody z tych ulic muszą technicznie spłynąć
do kolektora przy ulicy Wodnej.
Posiadane środki w tym roku powinny
wystarczyć na wybudowanie ul. Leśnej
i Wodnej do zbiornika retencyjnego.
Obecnie szukam środków, aby udało się
wybudować ulicę Wodną do końca. Jak
Państwo widzą nie można inaczej rozwiązać tej sytuacji. W kolejnych latach
będziemy budować kolejne ulice.
Jak ocenia Pani zadłużenie gminy?
Temat ten często poruszany jest przez
opozycję i demonizowany. Gmina zawsze
korzystała z pożyczek, kredytów, ale nie
zawsze mieszkańcy mieli tego świadomość. Nad wysokością zadłużenia i jego
bezpieczeństwem czuwa Regionalna Izba
Obrachunkowa, której pozytywna opinia
zawsze konieczna jest do skorzystania z
jakiegokolwiek kredytu lub obligacji.
Obejmując funkcję burmistrza w roku
2003 miałam zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 56,25% planowanych dochodów budżetu. W obecnej
chwili zobowiązania gminy Mosina wynoszą 21%, a po wyemitowaniu obligacji
planowanych na rok 2010, nasze zobowiązania będą oscylowały w okolicy 40% planowanych dochodów na rok 2010 i będą
malały. Warto pamiętać, że zadłużenie
gmin określa się procentowo w stosunku
do wielkości budżetu, nie kwotowo.

wydarzenia
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Podziękowania
Wszystkim zaangażowanym w akcję przeciwpowodziową składam najserdeczniejsze wyrazy podziękowania za olbrzymi wkład pracy wniesiony w ratowanie ludzi i ich mienia w obliczu niespotykanej w
dziejach Mosiny klęski żywiołowej.
Szczególne podziękowania kieruję do Druhów ze wszystkich
Ochotniczych Straży Pożarnych działających w naszej gminie
– OSP Mosina, OSP Nowinki, OSP Pecna, OSP Żabinko,
OSP Krajkowo i OSP Radzewice. Kolejny raz udowodnili-

Nowe chodniki
W Nowym Krośnie ruszyła budowa chodników. Trotuary powstają wzdłuż ulicy
Podgórnej i Wybickiego. Drogowcy mają
do położenia około 2000 m. kw. kostki
brukowej. Najpierw zostanie ułożony
chodnik wzdłuż ulicy Wybickiego, a następnie na Podgórnej. Obie inwestycje
realizuje ta sama firma i zgodnie z harmonogramem powinna zakończyć je latem.
W tym miesiącu nowy chodnik zyska
także Wiórek. Powstanie on wzdłuż ulicy Podleśnej. Drogowcy dokończą także
chodnik na ulicy Dembowskiego w Mosinie. Pierwszy fragment tego trotuaru
powstał bowiem przed kilku laty.

Boczna na dwa etapy
Realizację budowy nawierzchni na ulicy
Bocznej w Krośnie podzielono na dwa etapy. Obydwa zgodnie z przetargową specyfikacją mają zakończyć się przed jesienią.

ście Państwo, że jesteście najskuteczniejszą armią ratowników, na
których mosinianie w każdej chwili mogą liczyć. Dziękuję wszystkim tym, którzy nie szczędząc sił i środków, wspierali prowadzoną
przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego akcję przeciwpowodziową. Wszystkim osobom prywatnym, firmom i instytucjom,
które udostępniły sprzęt budowlany, worki czy pompy.
Osobne słowa wdzięczności kieruję do tych z Państwa, którzy kolejny raz udowodnili, że solidarność z potrzebującymi nie jest w
naszej „Małej Ojczyźnie” pustym frazesem. Dziękuję za każde dobre słowo, za każdy kubek kawy czy talerz zupy, które przez cały
czas trwania powodzi ofiarowywaliście Państwo ratownikom i
tym, którym Wasza pomoc była najpotrzebniejsza – wszystkim
poszkodowanym przez powódź.
Dziękuję – Zofia Springer, Burmistrz Gminy Mosina

Letnie inwestycje
Aktualnie wyłoniono już wykonawcę, który po dopełnieniu wszelkich formalności
powinien rozpocząć prace w lipcu.
Ta ulica ma już położoną kanalizację
deszczową, w związku z czym drogowcom została już tylko budowa wpustów
i przykanalików. Po zakończeniu robót
na odcinku od ulicy Głównej do Tylnej
mieszkańcy będą mieli do dyspozycji
pieszo - jezdnię a od Tylnej do krzyżówki ze Strzelecką powstanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz chodniki po
obu stronach ulicy.

Oferty na Strzelecką
Rozpoczęła się procedura przetargowa
na budowę nawierzchni na ulicy Strzeleckiej w Mosinie. Po wyłonieniu wykonaw-

cy, (jeśli nie będzie protestów) i sprzyjającej aurze prace powinny zakończyć się do
końca tego roku.
Ulica Strzelecka w Mosinie ma 2300
metrów długości. Nie posiada ona jednak kanalizacji deszczowej w związku z
tym te prace muszą zostać wykonane w
pierwszej kolejności. Oprócz chodników
i położenia masy bitumicznej wzdłuż ulicy Strzeleckiej powstanie także ścieżka
rowerowa, która zostanie wydzielona z
jezdni i z chodnika. Ponadto w wielu miejscach ścieżka od ulicy będzie oddzielona
żywopłotem. Dzięki tej ścieżce cykliści
będą mogli korzystać z niej na trasie: Krosinko - Krosno z możliwości kontynuacji
podróży do centrum Mosiny. (red.)

Filmowe jaszczury rozdane
W Poznaniu zakończył się II Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej
„Wyścig Jaszczurów”. W konkursie zaprezentowano 14 filmów zrealizowanych przez twórców, którzy ukończyli co najmniej 50 lat. Główną
nagrodę „Złotego Jaszczura” zdobył film Witolda Świętnickiego „Powiedz prawdę, przecież cię nie biję”.
Podczas dwóch dni Festiwalu „Wyścig
Jaszczurów” poznańska publiczność
obejrzała 14 filmów fabularnych, dokumentalnych, eksperymentalnych i animacji. To właśnie publiczność przyznała główną nagrodę „Złotego Jaszczura”
filmowi „Powiedz prawdę, przecież cię
nie biję”. Jest to fabularna opowieść o
życiu w dysfunkcyjnej rodzinie, powstała na podstawie blogu „Wszystkie dzieci
są szalone”. Fabuła oparta jest wyłącznie
na monologach rodziców bohatera. Film
ten otrzymał także nagrodę „Studen-

ckiego Jaszczura” przyznanego przez
jury złożone ze studentów filmoznawstwa. Wyróżnienia otrzymały także filmy
„Faceci z akordeonami” Andrzeja Mosia,
„Spowiedź bękarta” Janusza Kłosińskiego oraz „Ludmiła” autorstwa najstarszego uczestnika Festiwalu - 77. letniego
Bohdana Kezika. Najciekawsze filmy festiwalu zostaną zaprezentowane przez
Telewizję Kino Polska.
Jerzy Jernas
Dyrektor Festiwalu
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Puszczykowska „Jedynka”
- jedna z najstarszych w Polsce
W sobotę 19 czerwca br. odbył się Jubileuszowy Zjazd „Jedynki”, w którym udział
wzięli Absolwenci Szkoły Podstawowej
nr 1 w Puszczykowie. Jubileusz rozpoczął
się Mszą św. w Kościele Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Puszczykowie. Potem była parada orkiestry dętej z
udziałem absolwentów i gości. Trasa parady wiodła ulicami: Kościelną, Poznańską oraz Podgórną aż do budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Gości powitano na
parkingu przed Biblioteką Miejską im. M.
Musierowicz Centrum Animacji Kultury.
Na scenie przed biblioteką przemawiali:
obecna dyrektor Szkoły Podstawowej nr
1 - Ewa Budzyńska, burmistrz Puszczykowa - Małgorzata Ornoch – Tabędzka oraz
przewodniczący Rady Miasta, Marek Błajecki, który bardzo ciepło wspominał ówczesnego kierownika szkoły – Franciszka
Heigelmanna i jego charakterystyczny
gwizdek, którym dyscyplinował niesforną młodzież. Ciepłe słowa i gratulacje
padły też z ust przedstawicieli Kuratorium
Oświaty oraz Starostwa Powiatowego w
Poznaniu. Część artystyczna uroczystości
odbywała się w sali gimnastycznej. Młodzież szkolna bawiła zaproszonych gości
kabaretami, scenkami z życia szkoły, piosenkami wspomnieniowymi, skeczami

i parodiami. Można było także obejrzeć
wystawę fotografii (i nie tylko) związaną z
historią szkoły. Oficjalne uroczystości zakończyły się posadzeniem drzewka przed
budynkiem szkoły oraz odsłonięciem tablicy poświęconej pamięci Franciszka Heigelmanna – kierownika szkoły w latach
1947 – 1969 odznaczonego zaszczytnym
tytułem Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa. Po zakończeniu uroczystości odbyły się indywidualne spotkania klasowe
przy kawie, cieście i wspomnieniach.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie
jest jedną z najstarszych szkól podstawo-

wych w Polsce. „Starą ” Szkołę Powszechną w Puszczykowie wybudowano około
roku 1830. Budynek stoi do dnia dzisiejszego – obecnie mieści się w nim Przedszkole nr 1. Pierwszym nauczycielem w
historii szkoły był pan Jasiński. Pracował
on tam od roku 1866. W tamtych czasach
wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem religii, uczono w języku niemieckim. Język
polski powrócił do szkoły dopiero dzięki
zwycięskiemu Powstaniu Wielkopolskiemu i wtedy też niemieccy nauczyciele
opuścili Puszczykowo. Od tamtej pory
nieprzerwanie szkoła się rozwijała. Początkowo do szkoły uczęszczało 140 uczniów, a z każdym rokiem uczniów i nauczycieli było więcej. W 1939 roku liczba
uczniów podwoiła się. Potrzebowano coraz więcej miejsca, toteż początkowo wynajmowano lokale z przeznaczeniem na
klasę i pokój mieszkalny dla nauczyciela,
a w 1937 roku rozpoczęła się budowa
nowego budynku szkoły. Następnie wyremontowano salę gimnastyczną, zbudowano scenę, szkoła została całkowicie

zradiofonizowana. W 1954 roku otwarto
nową aulę ze sceną. Z dniem 1 stycznia
1955 r. na skutek podziału Puszczykowa i
utworzenia w Puszczykówku nowej szkoły, placówka oficjalnie stała się Szkołą nr 1
w Puszczykowie. Szkoła zyskała następnie
nowy warsztat pracy – pracownię biologiczną. Z każdym rokiem zyskiwała nowe
pomieszczenia, z czasem zagospodarowano strych, gdzie znajdował się gabinet
geograficzny. Następnie rozpoczęto prace przy budowie boiska sportowego. Wytyczono bieżnię, skocznię i rzutnię. Rok
1988 był ważnym dla społeczności puszczykowskiej, nauczycieli i uczniów, gdyż
18 sierpnia tego roku ks. proboszcz, tutejszej parafii, Kazimierz Pielatowski poświęcił budowę nowego budynku szkolnego. W tymże roku odbyło się otwarcie
sali komputerowej. Cztery sale lekcyjne
zostały wykończone i oddano je do użytku. 2 maja 1989 r. rozpoczęto rozbudowę
szkoły. Inwestorem był Urząd Miasta. 17
maja ustanowiona została Oświatowa
Fundacja Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Adama Mickiewicza w Puszczykowie,
której celem stało się wspieranie działań
szkoły w zakresie kształcenia młodzieży.
Opracowany został Statut Szkoły. Fundację zatwierdził Minister Edukacji Narodowej w dniu 14 lipca 1989 r. W kolejnym
roku ks. Kazimierz Pielatowski poświęcił
salę gimnastyczną. Sześć lat później nastąpiło poświęcenie i otwarcie stołówki w
nowym budynku szkolnym.
Magdalena Olejniczak-Salewicz

wydarzenia
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Żeby latać trzeba mieć zdrowe zęby
Konkursy, kucyki, taekwondo, żonglerka,
strzelanie, psy wicemistrza Europy, no i
co tu dużo mówić - super atrakcja – możliwość rozmowy z pilotem F-16. To oczywiście nie wszystko. Na boisku mosińskiej
„Jedynki” 12 czerwca działo się dużo więcej. Okazją do tego był II Festyn Organizacji Pozarządowych (mamy ich w gminie
Mosina 25), połączony z Dniem Dziecka.
I choć na koniec spadł deszcz, wszyscy byli
zadowoleni. Pokaz psów rasy husky naszego wicemistrza Europy w bikejoringu,
Kajetana Jasiczaka przeprowadziła jego
mama Krystyna Jasiczak (na zdjęciu).
Robert Gałązka - porucznik pilot z 31
Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań
Krzesiny z uśmiechem odpowiadał na
wszystkie pytania. A zadawali je nie tylko
mali chłopcy, zaryzykowałabym twierdzenie, że tych dużych chyba było więcej.
Od dwóch lat jest starszym pilotem F-16,
wylatał 300 godzin, łącznie z innymi samolotami – 800 godzin.
- Moje latanie to ciągły trening, mówił
pan porucznik – utrzymywanie nawyków,
czyli poziomu wyszkolenia, tzw. „combat
ready” – gotowy na wojnę. Takie szkole-

nie trwa 8 do 12 lat. A żeby latać (padło
takie pytanie) trzeba mieć oczywiście
zdrowe zęby, bo u pilota zęby szybciej
się psują. Oddychamy w masce tlenowej
czystym tlenem - przy tym szybko rozwijają się bakterie, dlatego zęby muszą być

Jubileusz Domu
Pomocy Maltańskiej
Dziesięciolecie swojej działalności obchodził Dom Pomocy Maltańskiej w
Puszczykowie. W sali parafialnej im.
Jana Pawła II odbył się z tej okazji wernisaż wystawy twórczości osób niepełnosprawnych – „10 kadrów z naszej codzienności” oraz mały spektakl teatralny

„Sprawa dla reporterów” przygotowany
przez wychowanków Domu. Placówki
zajmujące się terapią osób niepełnosprawnych pokazały prace plastyczne i
literackie swoich podopiecznych. Konkursy rozstrzygnięto i laureatom wręczono nagrody. (red.)

bardzo zdrowe. Sprawność fizyczna także
musi być na najwyższym poziomie. Kandydat na pilota, który nie radzi sobie idzie
na samoloty transportowe. Najlepsi latają
na „efach” (F-16).
E.B.

Uwaga
rolnicy
Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach
w związku z powodzią mogą składać do
burmistrza wnioski o oszacowanie strat.
Szczegółowych informacji udziela Referat
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Tel. 61 810 95 94 lub 61 810 95 46.
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Kronika Policyjna
- W nocy z 27na 28 maja złodzieje włamali się do domku letniskowego na ogródkach działkowych przy ul. Mocka w Mosinie i skradli panel bojlera prysznicowego,
strata wyniosła 1700 zł.
- 29 maja skradziono telefon marki Sony
Erikson - strata 400zł.
- 3 czerwca br. w Rogalinie zatrzymano
nietrzeźwego kierującego, który próbował
jednego z zatrzymujących go funkcjonariuszy Policji potrącić w celu odstąpienia
od czynności. Na wniosek policjantów zatrzymany dostał dozór prokuratora.

- 4 czerwca w miejscowości Babki zatrzymano mieszkańca tej miejscowości, który
miał przy sobie amfetaminę.
- 22 czerwca nad ranem zatrzymano w
Mosinie nietrzeźwą kobietę z 2,5 letnim
dzieckiem. Dziecko trafiło do pogotowia
opiekuńczego, a nietrzeźwa matka do izby
wytrzeźwień. O dalszym postępowaniu
wobec matki i dziecka zadecyduje sąd.
W ub. miesiącu zatrzymano również inne
trzy osoby, które kierowały pojazdami
pod wpływem alkoholu.

Apel
O czujność wszystkich mieszkańców, aby
zwracali uwagę na osoby, które dziwnie
i podejrzanie się zachowują, zwłaszcza
teraz podczas wakacji. Poprośmy „dobrego” sąsiada o baczenie na nasze domy i
mieszkania, zostawmy zapalone światło,
odbierajmy korespondencję, zamykajmy
okna, zróbmy wszystko, aby potencjalnego złodzieja nie prowokować.
Zachęcamy wszystkich o oddanie głosu
na najlepszy komisariat w powiecie poznańskim, konkurs trwa do końca roku,
szczegóły na stronie internetowej www.
poznan.policja.gov.pl
Jolanta Szymczak

Remont ulic w Puszczykowie
Całkiem niedawno pisaliśmy o otrzymanej
dotacji - artykuł ukazał się w Głosie Wielkopolskim oraz na licznych portalach internetowych. Obecnie dzięki dotacji w kwocie 1
402 122,03 zł, którą Miasto Puszczykowo
otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego na
modernizację ciągu drogowego w Puszczykowie rozpoczął się remont ulic: Czarnieckiego i Studziennej (ulica Jarosławska
została już zmodernizowana przez miasto,
w związku z czym poniesione koszty zostaną nam zrefundowane). Remont potrwa
przez wakacje, a zakończenie prac przewidziane zostało na sierpień br.
Długość remontowanego odcinka wyniesie około 1555,6 metrów. W ramach

remontu przewidziano:
- ułożenie nowej warstwy ścieralnej
o grubości 3 cm z betonu masy SMA
- budowę prawostronnych chodników
o szerokości 1,5 m z kostki betonowej
- budowę zjazdów na posesję z kostki betonowej
- regulację wpustów kratek ściekowych
i włazów studni rewizyjnych.
Celem remontu jest poprawa stanu nawierzchni jezdni, wymiana krawężników,
przebudowa istniejących chodników
oraz utwardzenie istniejących zjazdów
na posesję.
Projekt opracowany przez Urząd Miejski
w Puszczykowie otrzymał dofinansowa-

nie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 – 2013.
Magdalena Olejniczak-Salewicz
Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej,
Urząd Miejski w Puszczykowie

Roma Ligocka w Puszczykowie
Spotkanie z Romą Ligocką, autorką m.in. „Dziewczynki w czerwonym płaszczyku”, które odbyło się
jeszcze w maju, w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury zgromadziło
miłośników książek pisarki, malarki, kostiumologa i scenografa teatralnego.
Na spotkanie z pisarką w kameralnej atmosferze sali teatralnej biblioteki przybyły w większości kobiety, główne czytelniczki książek Romy Ligockiej, takich jak
„Tylko ja sama”, Kobieta w podróży” czy
„Wszystko z miłości”. Spotkanie prowadziła dr Anna Mazurkiewicz-Szczyszek z
Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu
im. A Mickiewicza w Poznaniu.
Roma Ligocka wspominała swoje dzieciństwo w gettcie krakowskim, opowiadała o miejscach ulubionych, o rodzinie,
ale też o warunkach, w jakich pisze, o
obserwacji ludzi i szczerości w swoich
książkach. Chętnie odpowiadała na py-

tania czytelników, m.in. o jej spotkania
ze sławnymi ludźmi czy o emigrację do
Wiednia i mieszkanie w Monachium.
Czytała też fragment najnowszej książki
„Czułość i obojętność”.
Po spotkaniu ustawiła się kolejka chętnych po autografy, które pisarka rozdawała z życzliwym uśmiechem.
Roma Ligocka, serdecznie zapraszana,
obiecała przyjechać jeszcze do Puszczykowa. Może okazją do tego będzie
planowane wydanie albumu z reprodukcjami jej obrazów i rysunków oraz
fragmentami tekstów.
Lidia Majdecka

wywiad
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Przestawiamy Państwu wywiad, który z Romą Ligocką przeprowadziła w Puszczykowie Lidia Majdecka, redaktor naczelna Echa Puszczykowa.
O książce „Dziewczynka w czerwonym płaszczyku”, mogłabym powiedzieć tak: dostałam ją wiele lat temu
w prezencie pod choinkę. Rozpakowałam i już nie odłożyłam… A moja rodzina z ulgą stwierdziła, że po raz
pierwszy cieszy się z tego, że prezenty rozpakowuje się po Wigilii. Że gdybym zaczęła czytać wcześniej prawdopodobnie nie byłoby co jeść na kolację…
Elżbieta Bylczyńska

Z tej materii tkam…
Lidia Majdecka:
Nie pytam, jak się Pani podoba w Puszczykowie, bo przyjechała Pani prosto
na spotkanie z Czytelnikami z lotniska, więc pewnie nie miała Pani okazji
zwiedzić miasta…
Roma Ligocka:
– Tak, niewiele widziałam, ale pamiętam
Puszczykowo z lat dziecięcych. Byłam
tutaj z mamą. Pamiętam, że było pięknie i bardzo zielono. Dla mnie z Krakowa,
gdzie było szaro i duszno, to był nowy,
czarowny świat.
Była tu Pani na wakacjach?
Tak. Ktoś moją mamę namówił i przyjechała. Takie miała pomysły.
Ile miała Pani wtedy lat?
Nie wiem… Może osiem, dziewięć.
Mama po wojnie zabierała Panią w różne miejsca…
Ja do końca okupacji w ogóle nie wychodziłam z domu. Ukrywałyśmy się w pokoju. Byłam dzieckiem bladym, chudym,
spragnionym powietrza. Nawet nie umiałam biegać po lesie, bo jak człowiek tego
się nie nauczy w dzieciństwie, to później
nie umie. Byłam przerażona, że jest coś
takiego, jak drzewa. Mama próbowała
mi to jakoś wynagrodzić i potem jeździła ze mną, a to do Krynicy, a to do Rabki.
Powojenny Kraków latem duszny i taki
smutny też jej doskwierał. Mama zresztą pochodziła z tzw. zamożnego domu i
przed wojną to było oczywiste, że się jeździło na wakacje, na narty... Chciała jakąś
namiastkę tego odnaleźć po wojnie i dlatego dużo jeździłyśmy.
Pani też dużo podróżowała i podróżuje nadal. Lubi Pani podróże?
Czy ja wiem. Nie… Nie lubię. Ja najbardziej chciałabym mieć taki piękny dom,
żeby w ogóle mnie z niego nie ciągnęło
w świat. Ale nigdy nie miałam. Jak się
ma gdzieś mieszkanko, artystyczną pracownię, to człowiek jest ciekawy… Myśli: może gdzieś będzie mi lepiej, gdzieś
będzie ładniej. Dlatego podróżuję, ale to
nie jest tak, że sobie zakładam, że coś tam
chcę zwiedzić. Po prostu próbuję jakoś

oswoić miejsce, w którym się znajduję.
No, a potem odkryłam coś takiego, jak
Włochy, do których naprawdę lubię jeździć, już tak z sympatii.
W książkach widać, że Pani te podróże tak
smakuje, nie goni za niczym.
Stosunkowo mało zwiedzam, raczej staram się być.
Właśnie. Siada Pani w kawiarni, obserwuje z wielką uwagą i wrażliwością
ludzi... W przypadku pisarki taka wrażliwość zapewne jest ważna i cenna, ale
dobrze się z nią żyje na co dzień?
Trudno. Gdyby tak wyważyć, to bardziej
trudno niż dobrze. To jest właśnie to, co
sobie myślę i nieraz o tym mówię. Jednocześnie z tego żyję, bo to jest częścią
mojego zawodu. Bez tej wrażliwości nie
mogłabym robić połowy tego, co robię.
A jednocześnie to tak strasznie doskwiera. Można to porównać do sportowca,
który ma talent do jeżdżenia na łyżwach
czy grania w piłkę, a jednocześnie musi
znieść tyle bólu, tyle kontuzji, musi po
prostu fizycznie cierpieć. Ta wrażliwość to
jest czasem fizyczny ból, takie zmaganie
ze sobą.
Można się jakoś uodpornić?
To jest ta cena, którą się płaci. Chyba nie
można się uodpornić, ale można próbować znajdować ucieczkę w różnych rzeczach. Ja czasami wydaję się sobie głupia
i niepoważna, kiedy próbuję odnaleźć
się a to w spacerach, a to w gotowaniu.
Kocham psy, modę – różne rzeczy, które
dają spokój, namiastkę takiego bezpiecznego świata.
Pani Czytelnicy podkreślają, że opisuje
Pani to, co oni sami przeżywają. Pani to
nazywa… A przecież pisze Pani dużo o
własnych przeżyciach…
Obserwuję zarówno siebie i ludzi, i z tej
materii tkam tę swoją tkaninę. Oczywiście
nie mogę pisać tylko o sobie, bo wtedy to
byłoby strasznie hermetyczne. Myślę, że
dość dobrze obserwuję, a nawet „czuję”
ludzi – to, co przeżywają, co im w duszy
gra. I nie muszą mi nawet tego mówić, ja
to po prostu wiem. Może dlatego, że dużo

jestem, czy bywam samotna i w związku
z tym przyglądam się ludziom. Lubię i
umiem ich słuchać, z tej materii czerpię.
Gdybym zamknęła się tylko w sobie obawiałabym się, że to, co piszę jest zupełnie inne od przeżyć innych ludzi. Trzeba
umieć korzystać z własnych przeżyć, ale
też być otwartym i umieć słuchać innych,
przyglądać się im.
To nie jest łatwe…
Nie, nie, absolutnie nie jest. Czasem nam
się wydaje, że jesteśmy jedyni na świecie
i nasze sprawy są najważniejsze. A ja się
dość wcześnie nauczyłam tego, że nie jestem na tej mapie świata najważniejszym,
jedynym punkcikiem, tylko, że świat jest
wielki, ludzi jest dużo, każdy jest dla siebie takim wszechświatem. A my się nawzajem przenikamy, ale bardzo rzadko.
Pisała Pani o bardzo osobistych przeżyciach. Nie obawia się Pani zranienia?
Spotykam się raczej z życzliwością, ale nigdy nie wiadomo, jak ktoś zareaguje, bo
są też bardzo dziwni ludzie. Przychodzą
na spotkania i bardzo się tego boję. Wcale
nie jestem odporna. Oczywiście, że boję
się zranienia, ale to jest cena, jaką płacę.
Uważam, że nie ma nic za darmo. Jeśli
chcę, żeby moje książki były prawdziwe,
były czytane i rozumiane, to muszę dużo
z siebie pokazać i otworzyć się. Nigdy nie
wiadomo, jak to będzie przyjęte, muszę
liczyć się z każdą reakcją. Jak do tej pory
były same pozytywne. Uważam, że przywilejem jest pisanie książek, posiadanie
czytelników, posiadanie tej życzliwości,
serdeczności, którą chociażby na tym
dzisiejszym spotkaniu w Puszczykowie
widziałam. Te otwarte twarze, spojrzenia,
takie ciepło, które mnie otacza. I za to
muszę płacić tę cenę, że nigdy nie wiem,
czy ktoś nie odbierze tego jakoś inaczej,
że kogoś nie zranię, czy ktoś nie będzie
miał ochoty mnie zranić. Muszę to brać
pod uwagę, muszę z tym żyć i jakoś dawać sobie radę.
Odwiedzi Pani jeszcze Puszczykowo?
Może jeszcze jesienią przyjadę i będziemy mogły porozmawiać…
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Cała Wielkopolska w Krośnie
Miło wrócić do podstawówki, nawet w
charakterze gościa. Jeszcze milej trafić
na taką galę, jaką bez wątpienia było
podsumowanie całorocznego projektu
„Wielkopolska – moja mała ojczyzna”.
Nie było co prawda białych koszul,
czerwonego dywanu i talerzy z przystawkami, ale na pewno był to ważny
dzień dla wszystkich uczniów Szkoły
Podstawowej w Krośnie, którzy mogli
pochwalić się swoimi pracami przed
całą szkołą. Inicjatorkami przedsięwzięcia były Karina Gabryjelska i Magdalena Maciejowska.
W nowym budynku Zespołu Szkół w
Krośnie stanęła Chata Wielkopolska
– efekt wielu godzin organizowania,
dopasowywania i zbijania desek oraz
przeczesywania domów w poszukiwaniu przedmiotów. I to nie byle jakich,
bo naczyń, lamp naftowych, talerzy,
garnków, walizek, strojów ludowych,
obrazków, a nawet sanek, pochodzących oczywiście z Wielkopolski. Wśród
gości zaproszonych do szkoły był Witold Wilhelm, Marek Fiedler i Jacek
Szeszuła.
R

Uczniowie nie próżnowali przez cały rok
szkolny – przygotowywali gazetki związane z osobami zasłużonymi dla regionu i
narodu, uczyli się wierszy patriotycznych,
zaangażowali się w obchody rocznicy II
wojny światowej. Najlepsze były jednak
wycieczki – do Muzeum Etnograficznego
i Muzeum Bambrów Poznańskich, do zamku w Rogalinie i Kórniku. Nie zapomnieli także o naszej zielonej okolicy podczas
rajdu pieszego i rowerowego.
Podczas podsumowania
projektu, 22 czerwca,
uczniowie każdej klasy
zaprezentowali swoje
prace plastyczne. Każda
z nich miała wyznaczone zadanie – rysowanie,
kolorowanie, malowanie, wyklejanie określonej rzeczy – godła, zabytku, stroju ludowego,
pomnika przyrody, a nawet… dawnego menu
Wielkopolanina.
Takie zadania stawiane
przed najmłodszymi
E

K

L

A

DO WYNAJĘCIA
budynek
produkcyjno- magazynowy
z wydzielonymi biurami i
zapleczem socjalnym
o powierzchni 733m2
wraz z otaczającym ogrodzonym
i utwardzonym gruntem
o pow. 1310 m2.
Budynek z dogodnym dojazdem
i dużym parkingiem, blisko
dworca kolejowego w Mosinie.

tel. kont. 605-447-344

M

uczniami procentują na przyszłość – w
końcu zależy nam na tym, by na naszą
emeryturę pracowali ludzie świadomi
powagi misji, jaka stoi przed nimi w
najbliższym otoczeniu. Miejmy nadzieję, że wykształcanie lokalnego patriotyzmu zatrzyma lawinę coraz młodszych
osób uciekających z Polski „za chlebem”,
a tak naprawdę – lepszymi perspektywami na przyszłość.
Magda Krenc
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Pasja połączona z interesem
– zaczęło się od kwiatków
Stało się już tradycją, że co jakiś czas przedstawiamy na naszych łamach lokalnych przedsiębiorców.
A zachęcają nas do tego sami Czytelnicy, którzy twierdzą, że dzięki temu mogą się dowiedzieć, co dzieje
się w gminnej gospodarce, jakie mamy firmy, gdzie się one znajdują i kim są ludzie, którzy je prowadzą.
Daniel Radosz mieszka w Mosinie od 1999 roku, pochodzi ze Wschowy. Od dziecka interesował się handlem. Do jakiego stopnia?
- Mając sześć lat zabrałem mamie z domu wazon z pierwszymi, świeżo ściętymi tulipanami i narcyzami, żeby sprzedać je na
targowisku, opowiada.- Kwiatki sprzedałem razem z wazonem i
zarobiłem na duże lody, mama oczywiście wcale się z tego nie
ucieszyła. Ale wyniosłem prawdziwe, handlowe doświadczenie.
Od tego czasu wiedziałem, co chcę robić.
Zaczął od sklepu AVANS DOMATOR w Koninie a następnie przeprowadził się do Mosiny i pracował w sklepie AGD, RTV pani Haliny Jagły przy mosińskim Rynku.
- Miałem już doświadczenie, (sklep mieścił się w miejscu, gdzie
kiedyś była mosińska kawiarnia „Obrzanka”). Pracowałem tam
kilka lat. Następnym krokiem było otwarcie własnej działalności,
związanej z montażem instalacji antenowych (telewizja satelitarna, anteny naziemne, Internet satelitarny), ponieważ zauważyłem, że tego właśnie w Mosinie brakowało. Od 2001 roku prowadzę ją w lokalu przy ul. Sowinieckiej, naprzeciwko poczty.
Dzisiaj Daniel Radosz jest autoryzowanym dystrybutorem cyfrowego Polsatu, a także dystrybutorem produktów marki TechniSat, niemieckiej firmy produkującej wyspecjalizowany sprzęt do
odbioru telewizji satelitarnej i naziemnej (- najbliższy znajduje
się w Poznaniu i Kościanie).
- Dodatkowo jako jedyna firma w okolicy jesteśmy dystrybutorem Internetu satelitarnego umożliwiającego korzystanie z sieci
nawet w tych miejscach gdzie nic innego nie dociera.
Oprócz tego firma świadczy usługi w zakresie: kompleksowej instalacji wszelkiego rodzaju systemów związanych z telewizją, czyli
anten naziemnych, satelitarnych, a także nagłośnienia, kin domowych, monitoringu. Te ostatnie mogą być doskonałym zabezpieczeniem przed złodziejami w sklepach, ostatnio montowaliśmy taki
system w całodobowym sklepie na Plewiskach, gdzie notorycznie
ginęły produkty z półek. Złodziei złapano cztery dni po zakończonej instalacji, kamera dokładnie nagrała twarze sprawców, materiał
wraz z właścicielem przekazaliśmy Policji i kradzieże się skończyły.
Wystarczyły dwie kamery ustawione w sklepie i podłączone do cyfrowego rejestratora z twardym dyskiem.
Ponadto wykonujemy kompleksowe instalacje antenowe, zarówno w domach jednorodzinnych jak i wspólnotach mieszkaniowych, obiektach hotelowych i wypoczynkowych. Systemy
antenowe montujemy przed wprowadzeniem się, co pozwala
na likwidację wszelkiego rodzaju kabli w mieszkaniu czy „opajęczynowania” przewodami z zewnątrz.
Taka to jest promocja, złudna siła potęgi marketu – przestroga
- Często do moich klientów docierają ludzie z ulicy, którzy oferują
płatną telewizję i inne usługi. Są to tzw. firmy door to door – od
domu do domu. Klienci podpisują z nimi umowy, przekonani, że
jest to okazja. Ale później, kiedy coś się psuje, albo rachunek jest
inny niż obiecywany, nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. My oferujemy te same usługi, często w dużo niższych cenach, dajemy
na wszystko gwarancję i jesteśmy na miejscu od 10 lat. Docierają

do nas też klienci, jest ich naprawdę dużo, którzy kupili sprzęt w
promocji, w supermarketach i przekonują się, że u nas to samo
mogliby kupić za połowę ceny. Ostatnio w jednym z mosińskich
marketów oferowano w wielkiej promocji uniwersalnego pilota
za 35 zł, który obsługuje trzy urządzenia (u nas pilot dla siedmiu
urządzeń kosztuje 19 zł). Klienci przychodzili do nas z tymi pilotami i pytali, jak je zaprogramować i co z nimi zrobić.
Na co powinniśmy uważać?
- Chciałbym przede wszystkim uczulić mieszkańców na tych,
którzy kłamiąc oferują płatną telewizję. Żeby nie wierzyli w to,
co domokrążcy mówią, że anteny naziemne będą zlikwidowane.
Jest to nieprawda. Anteny naziemne nie będą zlikwidowane. Za
parę lat zostanie wdrożony system naziemnej telewizji cyfrowej
(działa już u nas). Wówczas trzeba będzie albo kupić nowy telewizor, który obsłuży ten system, który będzie miał wbudowany
tuner telewizji naziemnej cyfrowej DVB-T z MPEG4, albo dokupić
do swojego obecnego telewizora tuner naziemnej telewizji cyfrowej. Zmieni się, więc tylko system nadawania programów. A
ludzie najczęściej myślą tak: skoro za chwilę zniknie mi antena naziemna, to nie będę mógł oglądać telewizji. Dlatego godzą się na
propozycje domokrążców. Nie trzeba tego robić, można do nas
przyjść i dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi.
Najniższe opłaty za rachunki
- Ponadto od niedawna, za 1 zł można u nas dokonywać opłat
wszystkich rachunków. Dla porównania, na poczcie, naprzeciwko opłata ta wynosi 2.50 zł. A w banku nawet 3.50 zł Mnożąc to
średnio przez pięć rachunków miesięcznie – można powiedzieć,
że po przejściu na drugą stronę ulicy w kieszeni zostaje nam 7.50
zł. Punkt jest czynny od godz. 10 do 20, w soboty od 8 do 14.
Ważna informacja - raty
- Nie trzeba czekać aż uzbieramy sobie pieniądze na zakup telewizji czy innych produktów oferowanych w naszym sklepie. Już
teraz można zamówić u nas kompleksową instalację – zestaw
anten, inny sprzęt - na raty. E.B.

reklama
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Restauracja

Skarabeusz

w Puszczykowie
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Dystrybutor firmy

Firma Handlowo-Usługowa
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
• tu zapłacisz każdy rachunek za 1 zł
• internet dla każdego za 30 zł

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

UÛYWANE
MEBLE
BELGIJSKIE
IÜHOLENDERSKIE
ULÜ$WORCOWAÜ
0USZCZYKOWO
TELÜÜÜ

wiadomości
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Nowy komendant w Mosinie
Od 30 kwietnia mieszkańcy Mosiny mają nowego komendanta Policji
Leszek Michalak (46 lat) pracę w Policji
rozpoczął w służbie patrolowej w roku
1991, był także dzielnicowym, następnie pracował w służbie dochodzeniowo
– śledczej. Obecnie od dwóch miesięcy
pełni obowiązki komendanta Komisariatu Policji w Mosinie. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Mieszka w gminie sąsiedniej.
Jest absolwentem Akademii Rolniczej
w Poznaniu, Studium Podyplomowego
Akademii Ekonomicznej (Organizacja i
Zarządzanie w Administracji Publicznej).
Przeszedł różne szkolenia specjalistyczne,
skończył szkolenie zawodowe dla absol-

wentów szkół wyższych, tzw. „Oficerkę” w
Szczytnie, najprawdopodobniej w najbliższym czasie otrzyma pierwszy stopień oficerski podkomisarza Policji. Ukończył też
Szkoły Policji w Poznaniu, Słupsku i Pile. W
Policji pracuje ponad 19 lat.
Z pracy w naszej gminie jest zadowolony,
jednym z ważnych celów jego służby jest
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
mieszkańcom, obiecuje, że razem z policjantami mosińskiego komisariatu dołoży
starań, aby to poczucie bezpieczeństwa
wzrastało. Na nadchodzące lato przypomina mieszkańcom o zabezpieczeniu do-

mów i mieszkań oraz, co bardzo ważne,
nie pozostawianie bez opieki dzieci spędzających wakacje w domu.
Życzymy panu komendantowi pomyślności i sukcesów w pracy, jak najmniejszej
liczby przestępstw i dobrej współpracy z
mieszkańcami.
Elżbieta Bylczyńska

„Bezpieczna droga do przedszkola”
czyli nieodpowiedzialni rodzice
W ostatnim miesiącu Ratownicy Drogowi z Sekcji Automobilklubu Wielkopolski
Delegatura Mosina razem z Policją oraz
Strażą Miejską przeprowadzili pod mosińskimi przedszkolami akcję „Bezpieczna droga do przedszkola”, podczas której
kontrolowany był sposób przewozu dzieci w samochodach. Niestety wyniki akcji
zaskoczyły nas wszystkich – nie spodziewaliśmy się , że tak wielu rodziców czy
opiekunów lekceważy bezpieczeństwo
swoich pociech, co objawiało się nie zapięciem dziecka w foteliku, przewożenie
dziecka z przodu bez podstawki czyli
tzw. „poddupnika”, czy też przewożenie

dziecka bez fotelika. Najbardziej utkwiło
nam w pamięci kilka sytuacji i tłumaczeń,
które oddają podejście większości osób
łamiących przepisy:
- W aucie terenowym dziecko siedzi z
przodu nie przypięte pasami, z tyłu są
prawidłowo umocowane dwa nowe foteliki dziecięce – puste – to lenistwo czy
skrajna głupota ?
- Jedna z mam jadąca z dzieckiem nie zapiętym w pasy, brak też fotelika – widząc
policjanta oraz ratownika majestatycznie
zawróciła, odjechała 100m i drogę do
przedszkola pokonała pieszo, próbując
nas przekonać, że dziecko było zapięte –
kogo chciała oszukać … nas czy siebie ?
- Tłumaczenie, jakie najczęściej padało –
jedziemy tylko kawałek, spieszyłem się…
Dziwnym trafem opiekun zawsze był zapięty ! Jak to rozumieć? Dlaczego dorosły
sam się przypnie chcąc być bezpiecznym,
a dziecko narazi na śmierć lub kalectwo?
Czy jadąc nawet 100m mamy gwarancję,
że w nasz prawidłowo jadący samochód
nie wjedzie ktoś inny?
Niestety większość osób nieprawidłowo

Dane statystyczne akcji:
łączna ilość skontrolowanych aut – 104
liczba osób prawidłowo przewożąca dzieci – 66
liczba osób nieprawidłowo przewożąca dzieci – 38
procentowa ilość nieprawidłowo przewożonych łącznnie 36,5%
procentowa ilość nieprawidłowo przewożonych dzieci / przedszkole
przedszkole nr 2, ul. powstańców wlkp 1 – 32 %
przedszkole nr 3, ul. topolowa 6 – 36 %
przedszkole caritas, ul. szkolna 2 – 38,5 %
przedszkole nr 4, ul. kasprowicza 28 – 40,9 %

przewożących dzieci nie zdaje sobie sprawy z możliwych konsekwencji. Z tego, że
osoba jadąca bez pasów bezpieczeństwa
to „żywy pocisk” nawet przy niewielkim
uderzeniu. Z tego, że dziecko nie ma praktycznie żadnych szans wylatując przez
przednią szybę, uderzając głową w kokpit
czy zderzając się z poduszką powietrzną.
Tym razem akcja miała wymiar czysto prewencyjny i zamiast mandatu proponowano doszkolenie z pierwszej pomocy wraz z
prelekcją właśnie na temat bezpiecznego
przewożenia dzieci. Niestety, nie wszyscy
potraktowali nas i naszą akcję serio. Mamy
nadzieję, że ci którzy przyszli, dowiedzieli
się czegoś nowego a filmy oraz symulator
zderzeń dały im do myślenia.
Na koniec mamy do Państwa apel – dbajcie o swoje dzieci tak, jak dbacie o siebie.
Skoro przypinacie siebie, poświęćcie 30
sekund i przypnijcie również swoją pociechę. To naprawdę może uratować jej
zdrowie lub życie.
Kuba Czajka – rzecznik prasowy
AW Delegatura Mosina
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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

wydarzenia
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Czy zaliczyła pani wpadkę dziennikarską?
Czy udało się pani przeprowadzić wywiad z kimś sławnym? Ile pani zarabia? Jak się pisze artykuły
do gazety? Na czym polega praca dziennikarza? Czy ma pani dzieci? Jakie zwierzęta lubi pani najbardziej? Czy, żeby napisać artykuł trzeba poczekać aż przyjdzie wena twórcza? Jakie czyta pani
gazety? Co sądzi pani o akcji „Cała Polska czyta dzieciom”?
To zaledwie niewielka część pytań, które
zadali mi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krośnie. Na spotkanie z młodzieżą
zaprosiła mnie pani Kinga Miedziak, nauczycielka języka polskiego, (dzięki której
- co tu dużo mówić - udało mi się trochę
opanować tremę). Miałam opowiedzieć
o pracy w lokalnej gazecie a okazało się,
że młodzież po prostu przeprowadziła ze

mną profesjonalny wywiad ( w szkole działa kółko dziennikarskie). Nie będę ukrywać,
że początkowo byłam przerażona liczbą
moich interlokutorów, spodziewałam się,
że będzie to rozmowa w małym gronie,
a okazało się, że zasiadłam naprzeciwko
kilkudziesięciu uczniów. I natychmiast zapaliło mi się czerwone światełko: czy dam
radę stanąć na wysokości zadania? Jak

wypadłam? Nie wiem tego jeszcze. Umówiliśmy się, że ze spotkania, każda ze stron
napisze swoją relację i porównamy je dopiero na łamach gazety. Mam nadzieję,
że nie będzie to z mojej strony… wpadka
dziennikarska, (przynajmniej teraz wiem,
co czuje osoba, z którą przeprowadza się
wywiad). Pytania uczniów były naprawdę
konkretne, dociekliwe, mądre i pełne po-

„Serenada” na medal
„Serenada” Sławomira Mrożka w wykonaniu młodych aktorów z Gimnazjum Pecnej okazała się zdaniem jurorów najlepszym spektaklem XI Przeglądu Małych Form Teatralnych.
Sceniczna rywalizacja, w której uczestniczyło kilkanaście teatralnych trup z całej Wielkopolski odbyła 7,8 i 11 czerwca się
w Kórniku.
Młodych artystów oceniały Bożena Borowska-Kropielnicka
oraz Maria Rybarczyk - aktorki Teatru Nowego w Poznaniu.
Panie zasiadające w jury przyznały również gimnazjalistom z
Pecnej nagrody indywidualne za grę.
Na deskach sali Kórnickiego Ośrodka Kultury „Serenadę” odegrało sześcioro aktorów: Marta Budzińska, Patrycja Głucha,
Adrian Górny, Marcin Kiciński, Katarzyna Pieczyńska oraz Dawid Schutz.
Opiekunem działającej od kilku lata w Gimnazjum w Pecnej
teatralnej grupy jest Wojciech Morawski. (red.)
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czucia humoru. I to świadczy najlepiej, jaki
potencjał w nich drzemie.
Nie tylko uczniowie zrobili na mnie wspaniałe wrażenie. Po nowej szkole przy ul.
Krasickiego oprowadziła mnie pani Kinga
Miedziak z pasją opowiadając o swojej
pracy. Przestronne, pięknie urządzone
klasy, „Orlik” (boisko), wykorzystane do
maksimum (podobno trzeba się zapisywać, tak jest oblegane), położenie placówki, można by powiedzieć na łonie
przyrody, wszystko to, razem z roześmianymi buziami uczniów sprawia, że przebywanie tutaj jest przyjemnością. Bardzo
dziękuję Pani Kindze, uczniom i wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu za
miłą atmosferę i ciepłe przyjęcie.
Elżbieta Bylczyńska

Spotkanie z panią redaktor
7 czerwca 2010 r. w Zespole Szkół w Krośnie o godzinie 9.00 odwiedziła nas pani
Elżbieta Bylczyńska, redaktor naczelna
Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. Spotkaliśmy się na dużym holu i czekaliśmy.
Na początku zadawaliśmy pani redaktor
pytania, na które zazwyczaj otrzymywaliśmy odpowiedzi. Dowiedzieliśmy się, że
redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej to mały pokój i mieści się w nim jedna osoba, usłyszeliśmy jak powstaje gazeta i jakie rodzaje wypowiedzi pisemnej
najczęściej pisze pani redaktor. Opowia-

dała nam również, że kiedyś pracowała w
Gazecie Kołobrzeskiej, a także o tym, że
Gazeta Mosińsko-Puszczykowska działa
już od trzech lat. Bardzo ucieszyliśmy się,
gdy redaktor naczelna powiedziała nam,
że napisze o nas w kolejnym numerze. Na
końcu, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, przeczytaliśmy
fragment „Lokomotywy”, wiersza napisanego przez Juliana Tuwima. Spotkanie
wszystkim się podobało i uważam, że należy organizować ich więcej.
Gabrysia Kroll z klasy V a

Ile kosztowała nas powódź?
Dzisiaj wielkiej wody już nie ma, ale liczenie strat jakie spowodowała jeszcze
trochę potrwa.
Pod wodą było przecież wiele hektarów łąk i pól. Niestety ucierpiały też niektóre budynki zarówno mieszkalne jak i gospodarcze.
Wiele osób zadaje sobie pytania ile gmina straciła na tej powodzi? Ile wydaliśmy na obronę przed powodziową falą. To pytania, na które dzisiaj nie
można jednak udzielić pełnej odpowiedzi. Wszyscy poszkodowani mogą
bowiem wciąż zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Mosinie w sprawie oszacowania poniesionych szkód.
Także precyzyjne obliczenie kosztów poniesionych przez Gminę jest obecnie niemożliwe.
- Na razie moglibyśmy policzyć, że wydaliśmy 68.500 worków. Możemy także przeliczyć ilość kupionego piasku, folii czy geowłókniny. Jednak to nie
wszystko – tłumaczy Zofia Springer, burmistrz Mosiny. - Po powodzi trzeba też będzie wszystko posprzątać, naprawić, co uszkodziła woda. Na ostateczny rachunek trzeba więc jeszcze poczekać. Jedno jest już dzisiaj pewne
koszty będą liczone w setkach tysięcy złotych.(red.)

wydarzenia
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Rodzinna majówka rowerowa
– rajd z przygodami
Tytułową imprezę WIESTIN zorganizował
na ciekawych, malowniczo położonych
nad Wartą, leśnych terenach Wiórka. Odbyła się ona tuż przed przejściem największej od 30 lat wielkiej fali powodziowej w
tym rejonie. Wymagający spacer rowerowy z łatwymi zadaniami rekreacyjnymi
i niespodziankami natury zaczynał się i
kończył przy świetlicy sołectwa, gdzie
usadowiło się biuro majówki. Tam też odbywał się piknik rekreacyjny. Na uczestników, gości i okolicznych mieszkańców
czekał bufet z grochówką, grillem, słodkościami i napojami. Przeprowadzono
również konkursy sprawności na rowerze.
Wszyscy mogli zobaczyć pokazy ratowników drogowych z Mosiny i straży pożarnej z Radzewic oraz wysłuchać miejscowego zespołu Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów a także piosenek i utworów
muzycznych wykonanych przez zespół
ze Szkoły Podstawowej w Czapurach pod
kier. P. Krystyny Jabłonki. Imprezę uświetnił występ absolwentki tej szkoły – Anny
Jurek. W rajdzie uczestniczyło 16 drużyn
/58 osób/ z najbliższej okolicy, z gminy
Mosina, sąsiednich gmin oraz gościnnie z
Poznania a nawet z miejscowości oddalonych kilkadziesiąt kilometrów od Wiórka.
Przekrój wiekowy uczestników był znaczący, od dzieci przewożonych w koszykach
po70-80 latków. Pod koniec pikniku znamienici goście w osobach miejscowych
notabli uroczyście wręczali nagrody. Zwy-

ciężyła drużyna z Goliny; Czołowe zespoły
otrzymały puchary a wszystkie dyplomy,
nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe
butony-znaczki wręczane również pozostałym uczestnikom imprezy. Dzięki głównemu sponsorowi- firmie developerskiej
Family – House cały teren żółcił się balonikami i czapeczkami na głowach uczestników majówki. Kolorowy wystrój dopełniały liczne banery innych sponsorów oraz
WIESTINU. Patronat medialny nad imprezą i Stowarzyszeniem objęły firma reklamowa „ESJOT” z ul. Zmartwychwstańców
w Poznaniu oraz Radio „Merkury” Poznań.
Inni sponsorzy to: Firma rowerowa SAJKO
ze Złotkowa – Janusza Kowalskiego, mistrza świata w kolarstwie szosowym, sklep
Rybczyński – Rowery z ul. Malwowj w Pniu, Markowe Rowery z Al. Solidarności
P-ń, Sklep Przemysłowo-Rowerowy z Mo-

siny, „EURO_BIKE” z ul. Starołęckiej w P-niu,
trofea sportowe PODIUM z Czerwonaka,
Firma Strojów Kolarskich VEZUVIO z Puszczykowa , hurtownia sportowa „Wildex”, na
ul. Dziadoszańskiej w P-niu, POSiR-Poznań,
Piekarnia – Cukiernia Jacek Błaszkowiak z
Puszczykowa, Catering – Potoccy – Wiórek, Nadleśnictwo Babki, na terenie którego odbywała się majówka, Urząd Miasta i
Gminy Mosina, od którego wpłynęła dotacja oraz Rada Sołectwa z Wiórka z p. Marianem Osuchem na czele - gospodarzem
terenu. Wszystkim wymienionym firmom
i organizacjom, oraz wolontariuszom zaangażowanym w nasze przedsięwzięcie
WIESTIN serdecznie dziękuje. Pogoda dopisała a wszyscy uczestnicy imprezy, miło
i sprawnie prowadzonej przez p. Bronka
Nowaka z Czapur, byli bardzo zadowoleni
z trasy i przyjemnej atmosfery, nawiązując
kontakty z naszym środowiskiem. Proponowano więcej tego typu spotkań, które
poza zdrowotnym znaczeniem zbliżają
różne społeczności.
4 września nasze Stowarzyszenie organizuje II Otwarte Mistrzostwa Wiórka w Kolarstwie Górskim. Mamy nadzieję, że tym
razem pogoda będzie łaskawsza niż w
zeszłym roku. Już dziś zapraszamy dzieci,
młodzież i dorosłych na rywalizację rowerową na naszych terenach. Dokładniejsze
informacje ukażą się w sierpniu br.
Krzysztof Borne, v-ce prezes

Osiedle Niwka Stara wybrało swoje władze
W zebraniu ogólnym mieszkańców 15 czerwca br. w Puszczykowie wzięły udział 23 osoby (na 136 uprawnionych do głosowania). Zebranie ogólne może podejmować prawomocne uchwały pod warunkiem, że uczestniczy w nim 10% uprawnionych.
Przybyły 23 osoby, czyli 16,9 %. Na przewodniczącego Zarządu

Osiedla Niwka Stara startowało trzech kandydatów, zwyciężył
Paweł Rochowiak. Głosowanie było tajne, członkami Zarządu
(startowało czterech kandydatów) zostali: Hanna Dzięcioł i Hubert Kulikowski. (red.)
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Piknik na końskiej polanie
Spotkaliśmy się 8 czerwca br. w stajni
„Rotmistrz” w Bolesławcu. Organizatorami „ II Pikniku na Końskiej Polanie” byli
wychowawcy internatu SOSW w Mosinie
oraz wicedyrektor - Renata Pawłowicz
wraz z wychowankami Ośrodka. Imprezę
zaszczycili swoją obecnością: Tomasz Łubiński - wicestarosta Poznański, burmistrz
Mosiny- Zofia Springer, Bohdan Smoleń,
aktor i założyciel fundacji„Stworzenia Pana
Smolenia”, przedstawiciel ROTARY CLUB
– Krzysztof Milczarek, wicedyrektor WPN
Marek Nowak, prezes Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego
Jacek Fengler oraz wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej placówki.
Zabawę rozpoczęła wicedyrektor Renata
Pawłowicz oraz gospodarz terenu, rotmistrz - Roman Kusz. Wychowankowie
naszego internatu zaprezentowali swoje umiejętności jeździeckie w pięknym
pokazie, którego uczyli się w czasie warsztatów konnych pod okiem p. R. Kusza.
Po udanym debiucie jeźdźców usiedliśmy przy ognisku by posłuchać występu
muzycznego uczennic naszej szkoły, pod
kierunkiem Magdy Wojciechowskiej oraz
zespołu BOOM BANDA, Jacka Krobskiego
(pomysłodawcy zespołu), Łukasza Jankowiaka i Magdy Wojciechowskiej.
W trakcie wspaniałego występu zespo-

łu, podziękowano i wręczono upominki
„Przyjaciołom szkoły”, panom: Romanowi
Kuszowi i Bohdanowi Smoleniowi. Następnie odbyły się konkurencje sportowe, gry i zabawy. Można było także spróbować swoich sił na kole garncarskim
pod czujnym okiem p. Magdy AlbrechtWalczak, oraz przy stanowisku plastycznym, jak również przejechać się bryczką,
pozwolić zrobić sobie jakiś malunek na
twarzy i zjeść pieczoną nad ogniskiem
kiełbaskę oraz chleb ze smalcem (pycha!). Na zakończenie dziewczęta z sekcji tanecznej zaprezentowały swój układ
muzyczno – taneczny z pomponami. Zabawa była fantastyczna, wszyscy świetnie
się czuli, a co najważniejsze - każdy uczeń
tego dnia był uśmiechnięty.
W przygotowania do pikniku włączyli się
wszyscy wychowawcy Internatu SOSW.

Spotkanie w bardzo interesujący sposób
poprowadzili K. Dudziak i D. Matuk.
Organizatorzy pikniku pragną podziękować wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji
pikniku a w szczególności pani Mirce Lisieckiej, która zadbała o poczęstunek dla
wszystkich uczestników.
Organizatorzy II pikniku na Końskiej Polanie

Próbny spis powszechny w Puszczykowie
31 maja zakończył się w naszym mieście
próbny spis powszechny przed Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań w 2011
roku. Gminne Biuro Spisowe w imieniu
własnym oraz rachmistrzów spisowych
dziękuje mieszkańcom Puszczykowa
za uprzejme przyjęcie i okazaną cierpliwość przy udzielaniu odpowiedzi na
pytania z ankiety przygotowanej przez
Główny Urząd Statystyczny. Realizacja
spisu próbnego miała przede wszystkim
na celu sprawdzenie nowych rozwiązań

technologicznych (zastąpienie formularzy papierowych – systemem elektronicznym) oraz ocenę jakości zebranych
danych za pomocą nowych metod. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wdrażane
rozwiązania nie są jeszcze doskonałe,
składamy tym większe podziękowania za
cierpliwość oraz konstruktywne uwagi,
które zostaną przekazane do organizatorów spisu i mamy nadzieję, że błędy te
zostaną wyeliminowane w ogólnopolskim spisie w przyszłym roku.

Niektórzy mieszkańcy odmówili udziału
w spisie. Przypominamy, że jest to obowiązek ustawowy, w przyszłorocznym
spisie powszechnym takie sytuacje nie
będą dopuszczalne. Przewidziano odpowiednie procedury mające na celu
uzyskanie informacji, włącznie z karą
grzywny. Liczymy, że w Puszczykowie
nigdy nie będą one musiały być przeprowadzane. (UM)
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Nie patrz, bo się zarazisz
- Proszę pani, ona sama jeździ na wózku inwalidzkim, nie znam drugiej osoby tak oddanej i
aktywnej, a z chorymi dziećmi podróżuje po całej Polsce. To wspaniały, zawsze uśmiechnięty
człowiek, mieszka tu niedaleko, zaraz możemy do niej zadzwonić.
I pan Mieczysław Krawczyk, który prowadzi bar w puszczykowskim szpitalu wychodzi zza kontuaru, zaprasza mnie do stolika,
wyjmuje z kieszeni komórkę, dzwoni i
przez telefon przedstawia pani Reni.
Spotkałyśmy się czerwcowego popołudnia, dwa dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. W serdeczne powitanie gospodarzy włączyły się intensywnie
dwa czworonogi: znajda Kropka, która
później z poważną, psią miną pozowała
do zdjęcia i owczarek belgijski, usiłujący
za wszelką cenę polizać mnie po twarzy.
Regina Krawczyk (zbieżność nazwisk z
panem Mieczysławem przypadkowa), w
Puszczykowie mieszka od 26 lat. Przez
całe życie zajmuje się pomocą osobom
niepełnosprawnym i ich rodzinom, sama
o swoim kalectwie nie chce rozmawiać to zbyt przykre.
- Ale nie wstydzę się tego, że od 23 lat
jeżdżę na wózku, jestem taka sama jak
pani, nie czuję się gorsza, mam nawet lepiej, bo kiedy pani musi iść kawał drogi,
ja sobie jadę. Mam zawsze swoje krzesło,
gdziekolwiek pójdę, śmieje się.
Jest szczęśliwa, kocha ludzi i każdego ranka dziękuje Bogu za to, że się obudziła.
Uwielbia „Lecha”, jest najwierniejszym kibicem drużyny Kolejorza.
- Byłam w Warszawie, kiedy Kolejorz „załatwił” Legię, myślałam, że z radości pofrunę… Kocham „Lecha”.
To szokuje, bo tak rzadko się zdarza
Jej optymizm i afirmacja życia nie oznacza jednak, że nie cierpi…
- Dzisiaj przeżyliśmy z mężem szok. Boguś
próbował unieść kółka mojego wózka,
żeby wjechać na krawężnik, kiedy nagle
podbiegł mężczyzna ze słowami: ja państwu pomogę. To szokuje, bo tak rzadko
się zdarza.
Kiedyś często jeździła pociągiem.
- Teraz nie jeżdżę, nie mam siły się
czołgać…
- Czołgać?!
- Korytarze w pociągu są za wąskie, żeby
przejechać wózkiem i trzeba go złożyć, dlatego posuwam się po podłodze na kolanach
przy pomocy męża, opierając na rękach.
To, że pociągi nie są przystosowane dla
niepełnosprawnych to jedno. Ale my, ludzie powinniśmy… No właśnie. Jak reagują ludzie? Depczą ręce pani Reni, bo się
zawsze śpieszą…

Od 30 lat działa w NSZZ Solidarność, jest
członkiem Zarządu Regionu Wielkopolska,
pracuje w USI Spółdzielni Wielobranżowej
w Poznaniu, w tej samej, w której zatrudniony jest Tomek Szabelski z Rogalinka,
niepełnosprawny, świetny malarz, o którym kilkakrotnie pisaliśmy już na naszych
łamach, i o którym pani Renia mówi: od lat
pracujemy razem, to wspaniały chłopak.
W rozmowie, w domu państwa Reginy
i Bogusława Krawczyków bierze także
udział przyjaciółka rodziny – Ewa Lewicka
z Warszawy była wiceminister Pracy i Polityki Społecznej (w latach 1997 – 2001).
- Razem działałyśmy w Komisji Krajowej
Solidarności i w Regionie Mazowsze, wyjaśnia pani Ewa. - Spotykałyśmy się na
wielu zjazdach, można powiedzieć, że
trochę razem przepłakałyśmy w okresie,
kiedy w Solidarności „różnie” się działo.
Przyjaźń z Renią sprowadza mnie co jakiś
czas do Puszczykowa i właśnie dzisiaj zastała mnie pani tutaj.
Ludzie brzydzą się tych dzieci
– Był rok 1989, wchodzę do Zarządu Regionu, a mój kolega, Marian Ziemniewicz,
(muszę o nim powiedzieć) mówi: wiesz
co, mamy tyle biednych dzieci musimy
coś dla nich zrobić, opowiada pani Renia.
- Myśleliśmy, że to będzie tylko na jeden
rok, ten po 4 czerwca. I trwa to do dzisiaj.
Pierwsze kolonie zorganizowaliśmy na

wariackich papierach w Grzybnie. Chodziliśmy po gospodarzach mosińskich i
oni nam pomagali. Następne były już w
Wągrowcu, w najpiękniejszym ośrodku
rehabilitacyjno wypoczynkowym. Potem
dzieci chciały zobaczyć morze i zaczęliśmy jeździć do Międzywodzia.
Skupiają dzieci z całej Polski, nie ma znaczenia czy rodzice należą do Związku.
Dlaczego to robią?
- A choćby dla uśmiechu tych dzieci… Nie
ma nic piękniejszego. Pomimo tych zębów
niekształtnych i często wykrzywionej twarzy, na ten uśmiech warto pracować.
Jest tylko jedno takie miejsce w Polsce –
właśnie Międzywodzie, gdzie mieszkańcy
i kuracjusze pięknie na te dzieci reagują.
- Nie było przypadku, jak jeżdżę tam 15
lat, żeby ktoś krzywo na takie dziecko
spojrzał. No, bo pójdzie taki mały, ośliniony Krzysiu, zacznie kogoś szarpać albo
ściskać i całować… Nigdy nie widziałam
odrzucenia. Międzywodzie to ewenement. Ale kiedy jestem gdzie indziej,
także u nas, widzę obrzydzenie… To boli,
bardzo boli. A jeśli to jeszcze jest dziecko z
ciężkimi uszkodzeniami, powykrzywiane,
proszę mi wierzyć, ludzie się naprawdę
odwracają. Brzydzą się tych dzieci i boją.
Potrafią nawet powiedzieć: nie patrz, bo
się zarazisz. Często są sytuacje, że matka z
wózkiem nie może wejść do sklepu z po-
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wodu stopni a ludzie ją omijają, uciekają,
nikt jej nie pomoże.
To prawdziwe dobrodziejstwo, że istnieją szkoły integracyjne. Nie dyskryminuje
się w nich dzieci chorych. Przedtem były
szkoły specjalne, gdzie niepełnosprawni
mogli się kształcić. Teraz mają do tego
prawo w normalnej szkole. Dzięki temu
zdrowa młodzież pięknie się rozwija, jest
kochana i cudowna, lepiej niż dorośli rozumie te chore dzieci, nie brzydzi się nimi
i nie odrzuca.
Bardzo nam pomagał burmistrz Puszczykowa, Janusz Napierała przez wszystkie
lata swoich kadencji i choć nie jest już
burmistrzem pomaga w dalszym ciągu.
To samo chciałabym powiedzieć o pani
Elżbiecie Tonder. Ogromnie pomocny
niepełnosprawnym jest również starosta
poznański Jan Grabkowski.
Lata osiemdziesiąte i stocznia gdańska
Rozmawiamy dwa dni przed wyborami prezydenckimi, siłą rzeczy rozmowa
schodzi na ten temat.
- Niektórzy kandydujący wywodzą się
z Solidarności. Nie wzięli się znikąd,
nie wzięli się z żadnych partii, oni są ze
Związku Zawodowego Solidarność. W
osiemdziesiątych latach walczyliśmy o to,
żeby się różnić pięknie, nie śmiać się jedni
z drugich. Nigdy nie powiem nic złego o
panu Komorowskim, bo nie mogłabym
się uważać za człowieka Solidarności.
Każdy może być w innej partii, jest to
niezbywalne prawo demokracji. Ale nie
mówmy o sobie źle.
O tragedii pod Smoleńskiem pani Renia dowiedziała się w jej ukochanym Wągrowcu.
- Dlaczego nas to spotkało? Tylu wspaniałych ludzi zginęło… A bracia Kaczyńscy…To coś, co zesłał nam chyba Bóg.
Przez panią Jadwigę, ich matkę, wspaniałą kobietę. To są… złote samorodki, jak
nasz Papież, Polak…Widzi pani, ja o prezydencie nie umiem mówić: był. Cały czas
mówię: jest. On dla mnie nadal jest…
Myślałam, że zwariuję, kiedy dotarło do
mnie, że Lechu i Marylka nie żyją…
Że zginęli tam właśnie blisko Katynia, o
którego prawdę tak walczył…I te 94 osoby, kwiat Polski, nieważne, z jakiej partii –
prawdziwy kwiat polskiego narodu. Dzięki Bogu, że nie było tam Jarka, a przecież
też miał lecieć. To także jest wielki człowiek i bardzo uczciwy. Bardzo mnie boli,
kiedy tak się go oczernia. Miarą człowieka jest jego serce i umysł. A to są piękne,
dobre serca i nieprzeciętne umysły, mam
na myśli obu braci. Znamy się od czasów
stoczni gdańskiej…
Parę prezydencką pani Renia pożegnała
w Pałacu Prezydenckim.
- Byłam u Nich… Były w Pałacu miłe chwile… Teraz patrząc na Pałac Prezydencki

U Ojca Świętego była sześciokrotnie. Podczas każdej rozmowy płakała. Słów nie pamięta, ale czuła,
że powinna być przed Nim na kolanach…

zawsze będę widziała te dwie trumny…
Cieszę się, że oboje spoczęli na Wawelu.
Prawdziwe zdjęcia (oblicza) pary prezydenckiej pokazano społeczeństwu dopiero po
tragedii i to nie we wszystkich mediach.
A ten kwiat – Marylka… W Holandii nazwano gatunek tulipana jej imieniem, Holendrzy mogli się na niej poznać a Polacy
ją opluwali. Ogrodnik, który ten kwiat wyhodował powiedział, że jest on subtelny,
ciepły, delikatny, jak Maria Kaczyńska.
O prywatnej znajomości z braćmi Kaczyńskimi pani Renia nie chce rozmawiać.
- Wiem, co można z takich informacji zrobić, nie chodzi mi o panią. Nie udzielam
już też żadnych wywiadów do telewizji.
Lech i Jarosław bardzo pomagali mi w
walce o pomoc osobom niepełnosprawnym. Ustawa o rehabilitacji była nowelizowana przeszło pięćdziesięciokrotnie, a
powstała w roku 1991. Wszystko zmierza
ku temu, żeby zlikwidować zakłady pracy
chronionej. Wierzę, że Jarosław Kaczyński
nie dopuściłby do tego. Obaj bracia zawsze cechowali się wielką wrażliwością

na drugiego człowieka. Znając obu mogę
powiedzieć: to wielcy Polacy. W nich
jest… dobroć. Są tacy sami.
Jarosław to fantastyczny facet, z ogromnym poczuciem humoru. Wielkiej klasy
polityk. I dobrze, że nie jest żonaty, bo chyba nie ma kobiety, która zasługuje na niego. Musiałaby być wyjątkowa. Chyba była
jedna taka, Marylka, co dostała Leszka…
Wierzę w niego, tak jak wierzyłam w prezydenta… Tylko, że teraz cokolwiek powie
się o nich dobrego, zostaje obrócone przeciwko nim… To jest coś strasznego.
Kiedy Jarosław Kaczyński przyszedł niedawno do nas, do Solidarności, podczas
zjazdu Regionu w Poznaniu było widać,
jak dobrze się z nami czuje, bo wie, że tutaj nikt go nie skrzywdzi, nikt nie rzuci w
niego kamieniem…
Elżbieta Bylczyńska
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Pomimo, że reportaż ten napisałam kilka lat temu sytuacja wielodzietnych, tzw. popegeerowskich
rodzin w Polsce nie zmieniła się (na lepsze). Wtedy artykuł ukazał się także w Nowym Dzienniku w
USA i dzięki Poloni rodzina ta otrzymała dużą pomoc. Jak jest dzisiaj? Nie wiem i chyba nie chcę
wiedzieć… Wystarczy porozmawiać z mieszkańcami pierwszej lepszej wsi, która kiedyś żyła z Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Pani pięknie ubrana
Centkowskich we wsi znają wszyscy, ich
dom stoi w szeregu innych, podobnych.
Trzynik to właściwie jedna główna ulica i
do domu najliczniejszej rodziny nietrudno
trafić. Pan Centkowski stoi przed domem,
kilka par dziecięcych oczu ciekawie spogląda zza jego pleców. Życzliwie zaprasza
do środka. W oknie ktoś porusza firanką.
Jest nas osiemnaścioro
Rodzina składa się z osiemnastu osób: rodziców i 16 dzieci: najmłodsze ma 7 miesięcy, najstarsze 22 lata. Mieszkają w domu
z trzema pokojami i kuchnią o powierzchni około 12 m. kw. Pod jedną ze ścian stoją
dwie szafki kuchenne, na których leży kilka bochenków chleba, margaryna i nóż.
Przy drugiej stoi duża lodówka, a obok w
kącie, między lodówką i piecem, w którym
trzaska ogień widać stertę porąbanego
drewna. Klocki sięgają połowy wysokości
lodówki, wystają ponad poziom pieca.
W kuchni jest ciepło, słabe światło mijającego dnia sączy się przez nieduże okno,
przy którym stoi niewielki stół z trzema
krzesłami. Na jednym z nich siedzi pani
Barbara z gromadką maluchów dookoła
kolan. Część dzieci biega na bosaka, niektóre mają na nogach kapcie, wszystkie się
śmieją, młodsze bez żenady wspinają się
na stół, starsze, bardziej nieśmiałe zaglądają do kuchni z pokoju.
Już raz napisano o nas w gazecie
Matka przyjaźnie się uśmiecha, jednak na
propozycję opowiedzenia o sobie dla prasy reaguje niechętnie:
- W ubiegłym roku była tu ekipa z gazety, i
po artykule dostałam anonim. Jeszcze nikt
nie wyzwał mnie tak wulgarnie (pani Barbara cytuje słowa z listu, rzeczywiście nie
nadają się do publikacji).
Podstawą zarzutów i przyczyną tych epitetów w liście była oczywiście liczba dzieci.
Autor wyraził nawet opinię na temat ich
pochodzenia i powątpiewanie w ojcostwo
Centkowskiego oraz dał rady, co się robi,
żeby dzieci nie mieć.
- Szkoda mówić, pani Barbara macha ręką.
Przeczytaliśmy z mężem i wrzuciłam do pieca. Dzieciom tego pokazać nie mogłam.
Osiemnastoletnia Justyna, szczupła, niewysoka dziewczyna o długich, ciemnych
włosach i bardzo ładnej, miłej i uśmiechniętej buzi parzy kawę. Jak wszystkie dzie-

ci jest trochę blada, być może po grypie,
którą przeszła cała rodzina. Dzieciaki biegają, śmieją się, kichają i kaszlą. Za pozwoleniem matki sięgają po cukierka do
torebki leżącej na parapecie okna. Marek,
siedemnastolatek, siedzi na środku kuchni,
na małym stołku. Na jego plecach, z rękoma oplecionymi wokół szyi „wisi” młodszy
brat, ośmioletni Zbyszek, który ze śmiechem coś mu szepcze na ucho.
- Ja jestem mały trol z dużymi uszami? Marek
śmieje się i wyjaśnia, że przyczyną tych przezwisk z bajki o gumisiach jest jego fryzura, a
raczej jej brak. Jego włosy mają jeden centymetr długości. Chętnie o sobie opowiada:
- Nie chciałem się uczyć, to teraz chodzę
do hufca, jak skończę będę murarzem, ale
wolałbym zostać kierowcą – mechanikiem.
Już zmądrzałem i chcę się uczyć.
W domu pomaga, sprząta, myje naczynia,
rąbie drzewo, opiekuje się dziećmi, właśnie następne wiesza się na jego szyi i usiłuje mu coś powiedzieć na ucho.
Po kuchni spaceruje czteroletnia Gabrysia
z butelką kaszki na mleku, pociągając co
chwilę ze smoczka. Po chwili, zza pleców
Marka wyłania się z taką samą butelką i
smoczkiem dwuletnia Mariola.
Śpią po dwoje w jednym łóżku, najstarsi
chłopcy mają pokój na górze.

Teraz to najważniejsze, żeby praca była
- Największy nasz problem to bezrobocie
– mówi Barbara Centkowska, mieliśmy
pracę dopóki istniały pegeery.
Centkowski pracował do 1996 roku. Po zlikwidowaniu pegeerów znalazł zatrudnienie w spółce prywatnej, która powstała na
popegeerowskim terenie.
- Też się rozpadła. Teraz jest tam zakład
rolny, praca jest, ale tylko w sezonie. Zimą
zatrudnia na stałe czterech, pięciu pracowników. W sezonie tam pracowałem.
- Mężowi w ubiegłym roku skończył się
zasiłek. Żyjemy z zasiłku rodzinnego, doraźnej pomocy opieki społecznej i z tego
co uda się chłopakom i mężowi dorobić.
W aptece mamy 120 zł długu. Dobrze, że
pan ze spożywczego chce nam dawać na
kredyt, bardzo mu jestem za to wdzięczna.
Teraz to najważniejsze, żeby praca była.
Najgorsza jest zima.
Do kuchni wchodzi, podpierając się kulami, 14 –letni Dominik. Uległ wypadkowi,
kiedy pomagał na polu.
- Poszedł na pole, tu go taki pan wziął do
ciągnika, do podgarniania słomy. Dominik
wpadł w dół, a ten przejechał go niechcący
i złamał mu nogę. Po dwóch miesiącach, kiedy zdjęto gips okazało się, że kość nie zrosła
się i trzeba było z powrotem gips założyć na

reportaż
następne dwa miesiące, wyjaśnia matka. Piątego lutego jedziemy na kontrolę. Lekarz
powiedział, że jak się nie zrośnie, to pójdzie
na operację. Każą mu dawać mleko, twaróg,
mięso, a za co ja mu to kupię? Być może to
jest przyczyna, że kość się nie zrasta.
Dominik jest nieśmiały, stoi o kulach przy
matce, przysłuchując się rozmowie, dla wygody stanął między jej krzesłem i ścianą.
Mięso jedli na święta
Obiady gotuje się w ogromnym, żółtym
kociołku, który stoi na piecu. Najczęściej są
to ziemniaki z tłuszczem.
- Jak mam z czego robię zupę, wyjaśnia
matka. – Kiedy ostatnio jedliśmy na obiad
mięso?
- O Jezu, na święta, podpowiada Justyna.
- A mamy dopiero 27 stycznia – śmieje się
pani Barbara. – W grudniu, przed świętami
dostaliśmy z opieki zapomogę. Kupiłam
prosiaka. Mąż wszystko sam zrobił. Świń nie
opłaca się hodować. Za drogo to kosztuje.
Przy szafce stoi piątka dzieci. Adaś (12 lat)
kroi dla wszystkich chleb, Justyna smaruje margaryną, dzieci kolejno odchodzą od
szafek, każde trzyma pajdę chleba. Dwuletnia Mariola usiłuje wypić wodę ze szklanki,
upuszcza ją na podłogę oblewając nogi w
rajstopach i krzywi się drepcząc w miejscu.
Mleko dostają od brata pani Centkowskiej.
– Gdyby nie on nie mielibyśmy mleka, troje
jeszcze pije butelkę, mówi matka.
Barbara Centkowska pochodzi z wielodzietnej rodziny.
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- Było nas jedenaście, dwoje zmarło. Mama
od czternastu lat nie żyje.
Siostrze, której nie układa się w małżeństwie
pomaga dokarmiając jej dzieci.
- Nie mogę pozwolić, żeby były głodne, rodzeństwo to rodzeństwo, mówi.
W ubiegłym roku, kiedy byli w Biedronce na zakupach dała 10 zł dla chłopca na
przeszczep szpiku kostnego.
- Przede mną wyszła pani pięknie ubrana,
którą proszono o datek, a ona powiedzia-

ła: nic nie mam, wszystko wydałam. Ja
specjalnie zostawiłam te 10 zł, przecież i
moje kiedyś mogą potrzebować pomocy.
Może znajdzie się wtedy ktoś życzliwy i im
pomoże? Potem czytałam w gazecie, że
chłopiec chory na białaczkę zmarł, chyba
właśnie o tego chodziło...
- W życiu najważniejsze jest zdrowie, reszta się
nie liczy. Pewnie, że pieniądze są potrzebne…
Elżbieta Bylczyńska

Mosińskie lato 2010 Pola Grunwaldu
Trudno znaleźć dzień tegorocznych wakacji, w którym organizatorzy akcji „Mosińskie lato 2010 Pola Grunwaldu” nie
przygotowali czegoś dla młodzieży (i
nie tylko) spędzającej letnią kanikułę na
terenie gminy. Zdecydowana większość
atrakcji jest bezpłatna. Opłaty pobierane
są jedynie za wyjazdy na obiekty poza
granicami gminy Mosina, jak np. wyjazdy
na baseny do Kościana, Swarzędza, krai-

ny zabawy dla dzieci w Poznaniu, kina.
Imprezy skierowane są zarówno do młodzieży preferującej sport, jak i dla tych,
którzy wolą sztukę. Tegoroczne wakacje
mogą być np. dobrym momentem, aby
zacząć swoją przygodę z żaglami. Na
przystani żeglarskiej OSiR w Dymaczewie Nowym odbywać się będą „Wakacje
pod żaglami”. Zapisy trwają do 6 lipca,
informacje pod tel. 61 8 132 903. Trudno

Wakacje

w pracowniach MOK
W czasie wakacji Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza do swoich pracowni wszystkie dzieci i młodzież na zajęcia plastyczne i ceramiczne.
Najmłodszych / dzieci od 5 – 7 lat / zapraszamy na AKWARELKI – zajęcia plastyczne, w środy i poniedziałki o godzinie 13:00, w sali bocz-

dokładnie przedstawić wakacyjną ofertę.
Najłatwiej wejść na internetowe strony
organizatorów: www.kultura.gmina.pl,
www.osirmosina.pl lub www.mosina.pl,
aby zapoznać się z dokładnym rozpisanym dzień po dniu harmonogramem zajęć. Harmonogram można także stamtąd
ściągnąć i wydrukować.(red.)

nej. Dzieci i młodzież szkolna może skorzystać z oferty pracowni
plastyczniej od godziny 10:00 do 12:00 również w wakacyjne poniedziałki i środy. W ramach tych zajęć realizujemy tematy związane z obchodami 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Natomiast do
pracowni ceramicznej zapraszamy młodzież szkolną we wtorki i
czwartki sierpnia, w godzinach 11:00 – 13:00. Dla osób dorosłych
zarezerwowano popołudnia w pracowni plastycznej w poniedziałki i środy. Pod hasłem„Sztuka łączy pokolenia” pasje dekoratorskie
mogą realizować dorośli wraz z podopiecznymi w poniedziałki
/18:00 – 19:30/. MOK
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„Dwadzieścia lat minęło”
Powstała 8 stycznia 1990 roku i z firmy jednoosobowej stała się
jedną z najbardziej liczących się na rynku meblowym. Firma
Wieczorek Meble Tapicerowane z Mosiny, bo o niej mowa, to
cytując za Starostą Poznańskim, Janem Grabkowskim „solidna,
rozpoznawalna marka, wzór dla innych przedsiębiorstw w regionie. Dowodzą tego liczne wyróżnienia przyznawane FWMT,
a przede wszystkim niesłabnące zainteresowanie ofertą firmy”.
Uroczysty jubileusz odbył się 25 czerwca w Lake Hotelu w
Dymaczewie z udziałem władz gminy, lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli różnych instytucji i gości a także
kontrahentów firmy z zagranicy. Wśród wielu ciepłych słów
skierowanych do właścicieli – Jolanty i Janusza Wieczorków w
mowach gratulacyjnych padły i takie:
- Od samego początku byliście zawsze gotowi do tego, aby dzielić
się swoimi dobrami z innymi, mówił ks. proboszcz Edward Majka. - Zaświadczam to jako pośrednik, ale także jako biorca, dodał
z humorem. – Teraz jestem współrealizatorem zamierzeń, które
państwo Wieczorkowie chcą podjąć z grupą przyjaciół i pomóc
najbardziej poszkodowanym powodzianom. Na południe Polski
pojadą meble i materace do spania, których tam bardzo brakuje.
Imprezę poprowadził niezrównany i znany mieszkańcom Mosiny z ogromnego poczucia humoru Andrzej Kasprzyk - jego wystąpienia wywoływały jak zwykle salwy śmiechu.
A co o samej firmie opowiedział jej właściciel? Jak powstawała?
- W roku 1989 w Polsce brakowało wszelkich towarów. Wydawało mi się, że jest to dobry moment, aby zacząć produkcję mebli.
Jednak po wprowadzeniu reform ustrojowych żaden salon meblowy nie chciał płacić za towar wcześniej niż po sprzedaży. Sytuacja była bardzo trudna. Wtedy pan Andrzej Jakubowski pomógł
mi nawiązać kontakt z p. Reginą Korecką, właścicielką salonu w
Słubicach, na granicy polsko-niemieckiej, która płaciła gotówką.
Jednym z pierwszych współpracowników był p. Krzysztof Mania,
który wykonywał stelaże do moich mebli. Robiliśmy trzy sofy
i sześć foteli, ładowaliśmy je na odkrytego stara mojego brata
Włodzimierza, przykrywaliśmy plandeką i jechaliśmy do Słubic.
Podróż w obie strony z prędkością 50 km/godz. trwała dwa dni.
W Słubicach otrzymywałem za meble zapłatę, za którą kupowałem materiał na kolejne meble. I tak to trwało przez trzy lata. Na
targach Poznańskich swoje meble wystawiłem po raz pierwszy w
1996 roku.
Nawiązałem kontakty z firmą ASKO w Niemczech, która miała
salony w Czechach. Produkowałem dla nich jeden wzór mebla.

Praktycznie zanim meble dojechały do sklepu, już były sprzedane. Takie były braki na post – komunistycznym rynku, że mogłem
sprzedać każdą ilość mebli.
Potem przyszła kolej na inne kraje Europy i FWMT z Mosiny zaczęła sprzedawać meble w Norwegii, Finlandii, Szwecji, Danii, Francji,
Belgii, Holandii, Estonii, Słowenii, Słowacji, Chorwacji i na Wegrzech.
Eksport stanowi 90% produkcji. Firma zatrudnia 70 osób.
- Bez tych ludzi, ich zaangażowania, wysiłku i sumienności taki
rozwój nie byłby możliwy. I za to pragnę im dzisiaj, w imieniu
moim i mojej rodziny oraz wszystkich współpracowników serdecznie podziękować. Pragnę też podziękować mojej rodzinie,
córkom, a szczególnie mojej żonie za 20 lat wspólnego bycia razem, zarówno w rodzinie, jak i w firmie. E.B.
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Zarząd Osiedla nr 4 “ Za Barwą “ po raz
kolejny zorganizował Dzień Dziecka
Impreza odbyła się 6 czerwca br. na boisku Zespołu Szkół przy ulicy Sowinieckiej.
Oprawę muzyczną zapewnił Jacek Rogalka, przewodniczący Zarządu, wystąpił również zespół wokalny Magnus oraz młodzież
z Zespołu Szkół. Ponad setka dzieci brała
udział w wielu konkursach i zabawach, nagrody – tradycyjnie - ufundowali sponsorzy, na których Zarząd zawsze może liczyć.
Dużym powodzeniem cieszyła się trampolina, przejażdżki quadami, możliwość zobaczenia wozu strażackiego z bliska.
- Tak bardzo udaną imprezę należy koniecznie powtórzyć za rok, twierdzili uczestnicy.
Zarząd Osiedla składa serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie: pani Bognie Kośmider z księgarni szkolnej, państwu Smektała, przedszkolu “Koniczynka “, firmie ART-MIK
A. Walenciak, firmie REN MAC M. Chmielarz.
Jacek Rogalka
w imieniu Zarządu Osiedla nr 4

Szerszenie to bardzo inteligentne owady
Z nadejściem lata znów mogą nam dokuczyć osy i szerszenie. Tych pierwszych
mamy kilka odmian. Jedne gnieżdżą się
w ziemi, inne na poddaszach, w dziuplach drzew, murach. Osa pospolita żyje
gromadnie, ściele gniazda pod ziemią,
wykorzystując jamki po kretach czy myszach. Wyszukuje też nieraz miejsc w
szczelinach muru. Jeżeli usadowi się wysoko na poddaszu – nie jest groźna. Osy
nie sprowokowane nie zaatakują mieszkańców domu. Dlatego można cierpliwie przeczekać do końca lata aż gniazdo
opustoszeje, bo przez zimę zostaje tylko
samica. Wtedy możemy ewentualnie
(bez obawy) gniazdo zdjąć. Zatem w tym
przypadku możemy nie reagować. Natomiast, jeżeli osy usadowią się przy oknie
czy drzwiach wejściowych dla pewności
trzeba je usunąć. Musi to jednak zrobić
osoba obeznana z procedurą niszczenia
gniazda, bo podrażnione mogą być niebezpieczne. Robi się to zawsze bardzo
późną porą lub w nocy.
Młode osy po wylęgnięciu na trzeci dzień
wylatują do „pracy”. Pomagają wychowywać następne pokolenia. Musimy je też
„obciążyć” niszczeniem owoców, zwłaszcza winogron. Zimą samice popadają w
stan odrętwienia.
Mamy jeszcze osę pszczelą, ta jest najmniej
szkodliwa i uciążliwa. Jest natomiast zmorą
pszczelarzy. Osa ta żyje w pojedynkę, ma

gniazdo w ziemi, zawsze w suchym miejscu
od strony południowej. Nie nęka nas przy
jedzeniu słodkiego deseru. Jej domeną jest
ciągłe polowanie na pszczółki.
Osa szerszeń
Jest dużo większa od osy pospolitej, barwy pomarańczowo – czarnej. Szerszenie
żyją tak samo gromadnie jak osy. Jesienią
samce giną a samice zapłodnione, w stanie odrętwienia zimują też w wyszukanej
norze, liściach, itp. Są bardziej niebezpieczne, ich gniazd nie wolno samemu,
bez rozeznania niszczyć. Dodam, że koń
ukłuty prze siedem szerszeni – ginie. Osobom odpornym jedno, dwa ukłucia niczym nie grożą, trzeba tylko wypić wapno i ranę opryskać Oczarem dostępnym

w aptekach. Osoby uczulone muszą się
zgłosić natychmiast do lekarza.
Gdy gniazda mają gdzieś wysoko na strychu, nie drażnione człowieka nie zaatakują (prawdopodobieństwo jest takie jak
upadek samolotu na naszą posesję).
Ciekawostką jest to, że szerszenie i osy
nie zbierają pokarmu na zapas.
A szerszenie to bardzo inteligentne owady. Gdy mają w pobliżu swoje gniazdo
bardzo szybko przyzwyczajają się do naszego widoku. Jeśli będziemy je zaopatrywać w pokarm, np. maleńkie kawałki
mielonego mięsa, po krótkim czasie pokarm będą nam pobierały z ręki, czego
wcale nie musimy się obawiać.
Stanisław Kaczmarek
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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
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Monumentalna nędza

Rodzina jest najważniejsza
RECENZJA - film

RECENZJA - książka

Wiktor Hugo,
„Nędznicy”
Nie bez powodu piszę o „Nędznikach” w lipcowym numerze. Jest
to dla wielu jedyny czas, kiedy
mogą sobie pozwolić na przeczytanie opasłego tomiska, jaki bez
wątpienia stanowi dzieło Wiktora
Hugo. Nie bez powodu użyłam
słowa „dzieło” – to kunszt literacki zawarty w każdym z pięciu
wątków. Ogromna, niepodzielna
powieść, była wielokrotnie przenoszona na ekrany kinowe. Bez sukcesu. W porównaniu z powieścią filmy dają jedynie skromną namiastkę opisanych historii. Tutaj każda
scena ma swoje miejsce, sens i znaczenie dla całości.
Wiktor Hugo, po paru niepochlebnych opiniach ogłoszonych publicznie, zmuszony był do wyjazdu z Paryża, co – wbrew pozorom - bardzo dobrze wpłynęło na
jego twórczość. „Nędznicy” mieli przedstawiać przekrój francuskiego społeczeństwa XIX wieku, nakreślając szczególnie te aspekty, z którymi autor pogodzić
się nie mógł – głód, nędzę, spychanie na margines. I
Hugo plan swój zrealizował.
Główny bohater, (ale czy na pewno można go uznać za
najważniejszego?), Jean Valjean, jest galernikiem z bardzo bujną, kryminalną przeszłością. Ma to szczęście, że
napotyka na swej drodze donikąd dobrotliwego biskupa. Nic więcej z samej treści mówić nie będę, bo po co
wyprzedzać fakty? Trudno też powiedzieć, o czym ona
jest – funduje nam burzę emocji, od radości i pięknych
obrazków dawnego Paryża do smutku i najnormalniejszego wzruszenia. I to takiego, że pozbierać się nie można przez parę dni.
Wiktor Hugo jest mistrzem w kreowaniu świata. Jego
opis bitwy pod Waterloo, nawet dla osoby nie przepadającej za historią, powala na kolana. Bardzo misternej
sieci powiązań poszczególnych wątków może mu zazdrościć większość powieści kryminalnych. Przez setki
stron zdajemy sobie sprawę z tego, że na końcu coś
się stanie, coś strasznego, bez fajerwerków radości. Nie
wiemy, czy ten dobry nie stanie się złym. Co otrzyma
bohater, czy wytrzyma życiową gonitwę, czy będziemy
z nim do ostatniej strony. Byle do końca, żeby przestać
się denerwować o ich losy, i tak z góry przesądzone.
Magda Krenc

Bracia
Reżyseria: Jim Sheridan
Rok produkcji: 2009
Bracia to udana próba przeniesienia
kina europejskiego do Ameryki. Film
powstał na podstawie duńskiego filmu
z 2004 roku o tym samym tytule. Jego
twórcą jest Jim Sheridan, który jest
doskonałym reżyserem i scenarzystą,
pracującym dla teatrów w Dublinie i
Nowym Jorku. Jednak, jeśli widzów nie
skusi nazwisko reżysera to zapewne
zrobią to gwiazdy w nim występujące.
Tobey Maguire, Jake Gyllenhall i Natalie
Portman zagrali najlepsze role od lat.
Film opowiada o ciężkiej próbie, jakiej
zostaną poddani tytułowi bracia i ich rodziny. Sam Cahill, w tej
roli Tobey Maguire, służy w marines i szykuje się do kolejnego
wyjazdu na misję. Jego młodszy brat Tommy, grany przez Jake’a
Gyllenhaal’a to czarna owca rodziny. Wychodzi właśnie z więzienia i podczas pożegnalnej kolacji na cześć brata od razu doprowadza do kłótni. Wkrótce po wyjeździe rodzina Sama otrzymuje
widomość o jego śmierci. To całkowicie zmienia niedojrzałego
dotychczas Tommy’ego. Bierze on odpowiedzialność za żonę
brata – Gracie oraz za jego dzieci. Od tej pory staje się mężem i
ojcem dla dwóch małych dziewczynek. Wspólnie spędzane chwile zbliżają ich do siebie i pozwalają choć na chwilę zapomnieć o
stracie. Ale kiedy echa tej tragedii powoli milkną nadchodzi moment, który naprawdę zmieni życie głównych bohaterów. Okazuje się, że Sam nie zginął tylko został wzięty do niewoli. Cudem
ocalony wraca do domu, ale nie jest to już ta sama osoba, która
wyjeżdżała. Atmosfera robi się bardzo napięta, ponieważ Sam
oskarża Gracie o niewierność.
Bez chwili zawahania można powiedzieć, że Bracia to dobry film
a jego największą zaletą jest gra aktorska. Trójka głównych aktorów już dzisiaj należy do czołówki w branży, ale po takim filmie ich notowania mogły tylko wzrosnąć. Na mnie największe
wrażenie zrobił Tobey Maguire, który miał okazję pokazać się w
skrajnie różnych sytuacjach. Najpierw widzimy go jako spokojnego ojca, później jako jeńca wojennego a na końcu jako szaleńca. Jest to dużo jak na jednego aktora, ale w tym wypadku
opłaciło się. Szczególnie mocne wrażenie robi to ostatnie wcielenie. Sprawia, że można szczerze znienawidzić tę postać. Mimo,
że wiemy, że to on jest prawowitym mężem i ojcem w tej historii to wolelibyśmy jednak, żeby nigdy nie wrócił z wojny. Można
śmiało powiedzieć, że z do domu wróciło jedynie ciało a reszta
człowieka pozostała gdzieś daleko i już nie wróci.
Film Bracia to mocne kino, które nie niesie ze sobą uśmiechu.
Zmusza raczej do zadumy i refleksji nad koszmarem wojny. Tak
się złożyło, że to kolejny film o tematyce wojennej, który opisuję. W poprzednim miesiącu był to The Hurt Locker: W pułapce
wojny, ale są to diametralnie różne produkcje. Tam wojna była
motorem napędowym głównego bohatera, tutaj jest tylko tłem
do pokazania jej niszczycielskiej siły. I nie chodzi nawet o śmierć
jednostek, bo po tym filmie wydaje się, że śmierć nie jest wcale
najgorszym rozwiązaniem.
Tomasz Zgrzeba

reklama
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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

#:93:#:%.)%Ü)Ü-!,/7!.)%
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TELÜ  ÜÜÜ
WWWRENOWACJADACHUPL
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Wystarczy usiąść, zagryźć grochówkę pajdą chleba
i posłuchać - szanty w Muzeum Arkadego Fiedlera
Po raz pierwszy z szantami miałam styczność rok temu w Puszczykowie. Także w
tym roku, idąc ulicą Słowackiego obok
muzeum Arkadego Fiedlera, można było
się zmartwić o stan gitarowych strun, które
aż jęczały z nadmiaru energii gitarzysty.
Kolejne (jak co roku) spotkanie sympatyków żeglarskiej pieśni odbyło się 18
czerwca. Choć wszyscy zadrżeli o powodzenie imprezy, gdy okazało się, że

nie ma prądu, zapał nikogo nie opuścił.
Kwadrans później, po powitaniu znanym
wszystkim bywalcom „Ahoj!” i dźwięku
dzwonu pokładowego, rozpoczął się szósty już przegląd piosenki szantowej. Gościem honorowym był starosta powiatu
poznańskiego, Jan Grabkowski, który od
lat obejmuje patronatem puszczykowską
imprezę. Niestety, w tym roku nie śpiewała drużyna radnych, ale ich nieobecność
świetnie uzupełnił śpiew grup ze Stęszewa, Kostrzynia, Kleszczewa, Długiej Gośliny. Na deser zaśpiewał zespół „Po trzecie”
z Mosiny i poznański, wielokrotnie nagradzany zespół „Sailor”, stały bywalec imprez szantowych.
Nie trzeba znać wszystkich piosenek, by
się dobrze bawić na przeglądzie utworów
szantowych. Wystarczy usiąść, zagryźć

grochówkę pajdą chleba i oklaskiwać
każdy kolejny zespół, by spędzić niesamowity wieczór w Ogrodzie Tolerancji
puszczykowskiego muzeum. Ci, którzy
nie dotarli na tegoroczną imprezę, mają
czego żałować. I zaznaczyć sobie w kalendarzu obowiązkowe szanty za rok!
Magda Krenc

Pomysł Tomka
Tomek Kozak laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Przedsiębiorczości
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
w Poznaniu ogłosił III edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na
napisanie pracy na temat: Rola przedsiębiorczości w umacnianiu konkurencyjności małych przedsiębiorstw oraz dla uczniów szkół podstawowych, polegający na
wykonaniu pracy plastycznej na temat:
Zabawka, która podbije świat.
Celem konkursu było pobudzenie i rozwijanie zainteresowań młodzieży problematyką współczesnych działań rynkowych.
Przy ocenie przedstawionych prac komisja
konkursowa brała pod uwagę zgodność z
tematyką konkursu, zawartość merytoryczną, pomysłowość i atrakcyjność. Komisja w składzie: dr Elżbieta Gruszczyńska
Brożbar (przewodnicząca Komisji Konkursowej, Uniwersytet Ekonomiczny w
Poznaniu) Michał Góralczyk (XV LO), Magdalena Ratajczak (ekonomista), Agnieszka
Gostkowska (specjalista ds. reklamy i marketingu), Karolina Bartkowiak (ekonomista), Maciej Walczak (grafik komputerowy)
i Joanna Góralczyk (ekonomista), uznała
pracę Tomka, ucznia Szkoły Podstawowej
nr 2 w Mosinie, za bezkonkurencyjną i
nagrodziła ją I miejscem w kategorii prac
szkół podstawowych.

Tomek wykonał projekt długopisu, który
pisze „Za Ciebie”, dzięki czemu nie popełnia się błędów ortograficznych i interpunkcyjnych i sporządza profesjonalne
notatki z każdej lekcji, a przy tym już nigdy ucznia nie zaboli ręka. Zaprojektowany długopis posiada wmontowany
mikrofon, który odbiera fale dźwiękowe i
przetwarza je na pismo. Dzięki temu, że
ma zamocowany statecznik, utrzymuje

się w pozycji pionowej.
Sukces Tomka jest kolejnym sukcesem
naszych uczniów w tym konkursie. W
ubiegłym roku nasi gimnazjaliści za profesjonalnie napisane biznesplany swoich przedsiębiorstw uzyskali: Natalia
Bartkowiak II miejsce, a Adam Kubiczak
III miejsce.
Beata Buchwald
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„Zwierzęta na monetach i banknotach państw świata”
kolekcjoner
Pod takim tytułem w maju br. w Muzeum Regionalnym im. dr-a Henryka Florkowskiego w Kościanie została otwarta
bardzo ciekawa wystawa monet i banknotów ze zbiorów Zygmunta Pniewskiego, mieszkańca Mosiny. Z. Pniewski,
znany kolekcjoner, przyrodnik a przede
wszystkim znakomity fotograf prezentując swoje zbiory w „Galerii 25” sprawił
dużą atrakcję, nie tylko kolekcjonerom
i numizmatykom, ale także przyrodnikom i, co obecnie bywa bardzo modne
– ekologom. Wystawa ta bowiem zosta-

ła przygotowana na kanwie „Czerwonej
Księgi Międzynarodowej Unii Przyrody
i Jej Zasobów”. Księga ta zawiera opis
zagrożonych gatunków roślin i zwierząt na świecie oraz podaje sposoby ich
ochrony. Realizując zatem ten wzniosły
cel wiele państw świata zdecydowało
się umieścić na swych banknotach wizerunek zwierząt objętych tą ochroną.
Na wystawie pokazano banknoty z 24

państw świata, w celu lepszego odbioru
wizualnego banknoty pokazane zostały
w formie fotograficznej przy zastosowaniu techniki grafiki wielobarwnej, co
w znaczący sposób podniosło atrakcyjność oglądanych egzemplarzy.
Warto tu wspomnieć, że Polska również
opublikowała „Polską Czerwoną Księgę Zwierząt”, miało to miejsce w 1992
roku, lecz banknotów z wizerunkiem

zagrożonych wyginięciem zwierząt nie
wyemitowano.
To tyle o banknotach, pozostały monety,
a dokładnie zwierzęta na monetach świata. W tym temacie ekspozycja wystawy
ogranicza się do pokazania niedużej ilości
monet polskich, jak również obcych, są to
jednak egzemplarze bardzo ciekawe.
Warto wiedzieć, że Polska - tak, jak przy
emisji banknotów z wizerunkiem zwierząt nie mamy czym się chwalić - tak tutaj, przy biciu tego rodzaju monet zalicza
się do ścisłej, światowej czołówki. A na
dodatek nasze monety zaliczane są również do najładniejszych monet świata.
Pierwsze polskie monety z
wizerunkiem zwierząt ukazały się już za czasów PRLu, w 1958 roku. Pierwsza
to 1 zł – moneta próbna,
na której widniały dwa gołębie. Druga to już moneta
obiegowa 10 –cio złotówka
z serii monet FAO, na której
znajdował się wizerunek
ryby flądry oraz kłosy zboża
(1971r.). Natomiast pierwsza moneta z
serii ochrony środowiska z wizerunkiem
żubra o nominale 100 zł została wybita
w 1977 r. Monet z tej serii wybito 14, a
ostatnią w 1986 r. była sowa. Z kolei w
roku 1993 zapoczątkowano bicie nowej
z serii zwierzaki, a mianowicie zwierzęta
świata, która również cieszy się dużym
uznaniem wśród nie tylko kolekcjonerów i numizmatyków, czego najlepszym
dowodem jest obecna wystawa w Kościanie.
Zwiedzając wystawę trzeba
koniecznie podkreślić jej niecodzienny temat, który do tej
pory był mało eksponowany i
niedoceniany. Tymczasem wystawa pokazała, że jest bardzo
ciekawa i co najważniejsze jest
na czasie, bo jak wskazują fakty człowiek coraz mniej panuje nad pewnymi sytuacjami, a
wiele czynników wymyka się spod jego
kontroli (wyciek ropy), co powoduje, że
dochodzi do nagłego wymierania różnych gatunków roślin i zwierząt. Warto
zatem teraz przypomnieć o ratowaniu
tego, co jest jeszcze do uratowania. Trzeba również bardzo podkreślić znakomite
przygotowanie wystawy, nowoczesną
formę pokazania eksponatów, precyzyjne opisy, plansze, kolory. Jednym słowem

duże gratulacje dla dyrekcji muzeum, a w
szczególności dla kustosza Pawła Dobrasia, dzięki któremu wystawa zyskała dodatkowo na atrakcyjności.
Na koniec muszę się pochwalić, że było
mi bardzo miło, kiedy w dniu otwarcia
słuchałem gratulacji i pochwał, jakie za
swe znakomite zbiory odbierał Zygmunt
Pniewski od zwiedzających jak również
od władz Kościana. Pozostaje jeszcze
dodać, że wystawa będzie czynna do 30
września br. Zachęcam, aby wybrać się i
na żywo zobaczyć bardzo interesujące
zbiory naszego mieszkańca. Przy okazji
można zwiedzić znakomicie urządzony
Gabinet numizmatyczny monet polskich
oraz zobaczyć bardzo ciekawe i cenne
pamiątki Bractwa Kurkowego. Szkoda
tyko, że…No właśnie, czego? Że docieramy przez Kościan do Mosiny?
Henryk Pruchniewski
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Będziemy pisać o „Żbiku”
Koło Łowieckie „Żbik” obchodzi w tym
roku 65 rocznicę powstania. Dlatego
postanowiliśmy w kolejnych numerach
gazety bliżej przedstawić działalność
naszych myśliwych, tym bardziej, że od
dawna docierają do nas sygnały Czytelników, świadczące o zainteresowaniu gospodarką łowiecką na naszym terenie.
Poruszymy m. in. takie tematy: łowiectwo
dawniej i dziś, ślady obecności zwierzyny
w łowisku, sposoby polowań, hodowla
zwierzyny, zapobieganie szkodom łowieckim, choroby zwierząt łownych. Będziemy też pisać o psach myśliwskich (rasy,
zadania psów myśliwskich - wychowanie,
szkolenie i prowadzenie), o broni, amunicji, akcesoriach myśliwskich, introdukcjach i reintrodukcjach oraz kuchni myśliwskiej (przepisy na dania z dziczyzny).
Przepisy, mamy nadzieję, zainteresują nie
tylko płeć brzydką, która związana jest z
łowiectwem i lubi gotować, ale nas panie,
które dbamy o zdrowe odżywianie w dobie coraz bardziej „pędzonego” mięsa.
Przedstawicielem Koła w kontaktach z
naszą gazetą, decyzją Zarządu, został sekretarz „Żbika” - Marek Lejman z Mosiny.
Koło łowieckie „Żbik” powstało 23 listopada 1945 roku. Historia działalności łowieckiej na terenie naszej gminy sięga
jednak okresu międzywojennego i działalności „Łowca Wielkopolskiego”.
Od Starostwa Powiatowego w Poznaniu
„Żbik” dzierżawi obwód łowiecki nr 210
o powierzchni 8249 ha i od Starostwa
Powiatowego w Słupcy obwód nr 283 o
powierzchni 4428 ha.
Celem gospodarki łowieckiej prowadzonej przez Koło jest troska o zachowanie
populacji i rozwój dzikich zwierząt, ochrona przyrody i harmonijne kształtowanie
środowiska naturalnego. Działalność
Koła finansowana jest ze składek człon-

Na zdjęciu od lewej: Michał Żabiński, Marek Lejman - sekretarz, Michał Wójcik - prezes Koła Łowieckiego „Żbik”

kowskich, środków uzyskanych ze sprzedaży zwierzyny oraz darowizn. Działa się
według zasady: co myśliwi „zabrali z lasu”,
musi do lasu wrócić, nie ma więc nastawienia na zysk.
Jak to wygląda w praktyce?
Zachowując stan populacji zwierzyny wolno żyjącej na ustalonym poziomie myśliwi
w sezonie 2008/9 pozyskali 13 jeleni (przed
rozpoczęciem sezonu 2009/10 było ich 50
sztuk), 3 daniele (przed sezonem 2009/10
było 18 sztuk), 55 saren – pozostało 300
sztuk, 170 dzików – na sezon 2009/10 pozostało 260 sztuk, 126 lisów – pozostało
210 sztuk. Środki uzyskane ze sprzedaży zwierzyny w całości przeznaczono na
działalność statutową i tak: w samym obwodzie nr 210 wyłożono do paśników w

ramach dokarmiania 80 ton buraków, 12
ton kukurydzy, 2 tony siana, 200 kg soli
pastewnej, 15 ton kiszonki. Ponadto Koło
uprawia sześć poletek o pow. 2 ha z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt, sadzi
drzewa i krzewy na obrzeżach lasów, na
pasach śródpolnych i nieużytkach. W ramach programu introdukcji kuropatwy od
2006 roku zasiedlono obwód 700 sztukami tych ptaków. Co roku na pola trafia 250
sztuk bażantów z hodowli, które prowadzą członkowie Koła.
Koło Łowieckie „Żbik” liczy 58 członków
i 5 stażystów. Jego działalność doceniła
Naczelna Rada Łowiecka i w 2003 roku
odznaczyła „Złotym Medalem Zasługi
Łowieckiej”.
Elżbieta Bylczyńska

Zamknięta ulica Poznańska
Od momentu wystąpienia zagrożenia powodziowego zamknięty jest odcinek drogi powiatowej pozostającej w zarządzie Miasta Puszczykowa od skrzyżowania w Łęczycy z drogą
wojewódzką nr 430 do dworca PKP w Puszczykowie. Droga ta
będzie zamknięta jeszcze przez najbliższe 3 miesiące do
momentu aż zostanie wykonany nowy przepust z jazem i
przyczółkami.
Aby móc cokolwiek zrobić musimy czekać aż woda opadnie i
będzie można oszacować straty oraz koszt napraw. Następnie
muszą zostać wykonane pomiary i badania, projekt oraz zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Sama naprawa

zajmie około dwóch tygodni.
Bobry naruszyły konstrukcję przy przepustach pod drogą rowerową. Podczas powodzi zapadł się jej odcinek. Abyśmy mogli na
nowo korzystać z drogi rowerowej należy ją rozebrać, wzmocnić
skarpę i położyć nawierzchnię od nowa.
Magdalena Olejniczak - Salewicz

sport
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Zawodnicy naszego klubu wywalczyli awans do IV ligi
Rozgrywki sezonu 2009/2010 poznańskiej klasy okręgowej dla seniorskiej drużyny naszego klubu
zakończyły się dużym sukcesem.
W roku obchodów 90- lecia KS 1920 Mosina, po rocznej banicji
w klasie okręgowej zawodnicy naszego klubu wywalczyli awans
do IV ligi. W pokonanym polu zostawili takie drużyny jak : Błękitni
Owińska , Warta Śrem czy Wełna Rogoźno. Drużyna prowadzona
przez grającego trenera Marcina Drajera w 26 kolejkach tylko raz
schodziła z boiska pokonana, wygrała 19 meczy i 6 zremisowała,
zdobywając 68 bramek, straciła tylko 15. Ostatni mecz sezonu, 6
czerwca z Wełnianką Kiszkowo odbył się w Mosinie. Gospodarze
przy wypełnionych trybunach gładko pokonali gości z Kiszkowa
6-0, podtrzymując tym samym serię wygranych 7 meczy z rzędu.
Po ostatnim gwizdku sędziego, zarówno na boisku jak i trybunach zapanowała euforia , zawodnicy wspólnie z kibicami cieszyli
się z upragnionego awansu. Gratulacje oraz pamiątkowe medale
z okazji awansu zawodnikom i działaczom wręczyła burmistrz Zofia Springer, której towarzyszyła radna RM, Wiesława Mania, oraz
piłkarze ekstraklasy Michał Goliński i Łukasz Białożyt. Pamiątkowy
puchar z rąk prezesa klubu Zbyszka Jałowca dla drużyny odebrał
kapitan zespołu Krzysztof Markiewicz.
Awansem do wyższej klasy rozgrywkowej zakończyli sezon także
juniorzy młodsi KS 1920 Mosina. Pod okiem trenera Marka Molewskiego i kierownika Pawła Wośkowiaka juniorzy zdominowali swoją grupę rozgrywkową, zapewniając sobie awans z 10
punktową przewagą nad drugą drużyną w tabeli. Zawodnicy po
ostatnim meczu ligowym otrzymali z rąk prezesa klubu puchar
i medale , oraz od koordynatora drużyny, Adama Grześkowiaka
pamiątkowe koszulki . Bardzo cieszy fakt, że z drużyny juniorów
regularnie powoływani do kadry WZPN są zawodnicy: Jarek Wójciak, Maciej Przewłocki i Mateusz Rychel.
Drużyna młodzików – roczniki 97/98 pod opieką trenera Tomasza

Gendery i kierownik Agnieszki Szymańskiej, również rundę wiosenną może zaliczyć do bardzo udanych. Po jesiennym falstarcie
nasze młodziki na wiosnę wygrały wszystkie mecze, zdobywając
w 10 meczach ponad 70 bramek. W tej grupie wiekowej reprezentantem kadry WZPN jest Filip Tylczyński.
Drużyny Orlików - roczniki 1999/2000 grając pod okiem trenerów Marcina Lulki i Artura Topolskiego w rozgrywkach WZPN zakończyły rozgrywki na 2 miejscu, wygrywając w miedzy czasie
wiele turniejów na boiskach i hali. Chłopcy, którzy reprezentują
nasz klub w reprezentacji WZPN z tej kategorii wiekowej to Jasiu
Białożyt i Dominik Woroch, natomiast Szymek Sobkowiak i Adaś
Borkowski regularnie zapraszani są na treningi do grup Orlików
Lecha Poznań.
Serdeczne podziękowania dla: Urzędu Miasta w Mosinie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie oraz wszystkich firm i osób
wspomagających Klub Sportowy 1920 Mosina. (red.)

Orliki wciąż w użyciu
Dzięki boiskom „Orlik” jest nadzieja dla naszej piłki nożnej! Może nie
zdążymy wyszkolić nowej kadry na Euro 2012, ale na kolejnych mistrzostwach mogą pojawić się już zawodnicy wprost z Orlików.
22 czerwca na boisku Orlik w Krośnie rozegrano turniej piłkarski w
ramach akcji „Wygraj z Visa”. Drużyny grające w pięcioosobowych
składach walczyły o replikę oficjalnej piłki Mistrzostw Świata FIFA w
Piłce Nożnej 2010. Żadnej z drużyn prażące słońce nie było straszne
w walce o kolejne bramki! mk

Sportowa gmina
Mosina zwyciężyła w powiatowej sportowej rywalizacji młodzieży szkolnej.
Sukces zasługuje na jeszcze większe
uznanie, ponieważ zwycięstwo przypadło w udziale Mosinie zarówno w kategorii szkół podstawowych jak i gimnazjów.
Młodzi sportowcy zdobywają punkty w
rywalizacji przez cały rok szkolny uczestnicząc w imprezach sportowych organizowanych w ramach Wielkopolskich

Igrzysk Młodzieży Szkolnej, których koordynatorem na terenie gminy Mosina jest
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.
Łącznie w rywalizacji udział wzięło 2297
zawodników, w tym 1742 na etapie gminnym, 326 na etapie powiatowym i 229 na
etapie wojewódzkim.
Bardzo dobrze mosińscy uczniowie wypadli w klasyfikacji „indywidualnej” szkół
(łącznie w rywalizacji uczestniczyło 109

szkół). W kategorii szkół podstawowych II
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Mosinie zdobywając 157 punktów na 200
możliwych (I miejsce SP ze Stęszewa).
W kategorii szkół gimnazjalnych na „pudle” znalazły się aż dwa gimnazja.
II miejsce zajęło Gimnazjum w Pecnej
(156,5 pkt/200pkt), a III miejsce Gimnazjum nr 1 w Mosinie (154pkt/200pkt) (I
miejsce zdobyło Gimnazjum z Kórnika).
Pamiątkowe dyplomy i puchary przedstawicielom gmin i szkół 18 czerwca 2010
w siedzibie Starostwa Powiatowego wręczył Starosta Jan Grabkowski. (red.)
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SKUP

samochodów
do 5 tys. zł.
gotówka,
umowa od ręki.

Tel. 798 827 337

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

Przyjęcia: środy godz. 16.00

Mosina, Dworcowa 3 ( budynek Przychodni)
MOŻLIWOŚĆ WIZYT DOMOWYCH

UKŁADANIE

• Leczenie dorosłych i dzieci

- KOSTKI POZ - BRUKOWEJ
- PŁYTEK CHODNIKOWYCH
- INNYCH NAWIERZCHNI
DROGOWYCH

Tel. 507-166-916

mieszczący się
w Dymaczewie Nowym k/Mosiny
poszukuje :

- Księgową
- Intendentkę
tel: 61 813-21-12

Ryszard Krawiec
specjalista neurolog i radiolog
tel. 603 638 819

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
Kompleksowe
zakładanie ogrodów
Tel. 691 731 697

DREWNO
opałowe - kominkowe
miał - ekogroszek
orzech - kostka

WĘGIEL
SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

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

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

37

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

mgr inż. Marzena Giera

profesjonalna
obsługa
księgowa firm

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

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

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

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

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

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
ROZPROWADZAJ perfumy FM, liderzy
sprzedaży, marketing międzynarodowy.
tel. 602 127 928
marzena.perfumyfm@interia.pl
DO WYNAJĘCIA pom. handlowo - usługowe 60m2 w centrum Mosiny - parking.
Tel. 602 272 252
SPRZEDAM używaną odzież ciążową
(ogrodniczki, sukienkę, spodnie), dużą
paczkę odzieży dla niemowlaka, matę
edukacyjną, leżaczek - bujaczek z firmy
Fischer-Price oraz huśtawkę dla dziecka
Tel. 695 722 033

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

„THERMONIX” Najlepszy dla Twojej rodziny wielofunkcyjny, rewelacyjny robot
który gotuje. 602 272 252

Jesteśmy z Państwem już 17 lat

USŁUGI budowlane od A do Z, zabudowa poddaszy, ściany działowe, montaż
stolarki otworowej, instalacje, szpachlowanie, malowanie, izolacje termiczne,
akustyczne, glazura, itd. Tel. 502 291 842

Sprzedam dom
w Luboniu
Tel. 602 573 893

ROGALINEK

OKNA Z PCV
Rolety zewnętrzne
Parapety, roletki, moskitiery
REGULACJA, KONSERWACJA, NAPRAWA OKIEN

DEPAW

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

“Zawsze ciepło, zawsze cicho, zawsze przyjemnie”

Usługi stolarskie

Szkółka Drzew
i Krzewów Ozdobnych

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

tel. 0 606 471 045

Robert Mróz
ul. Leszczyńska 43

62-050 Mosina

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

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

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

tel. 602 805 672 lub 61 8 133 226

www.szkolka-wojnowski.pl
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GABINET
LARYNGOLOGICZNY
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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
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lek. med. Antonina Zięba
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leczenie nerwic, depresji, psychoz,
rozmowy terapeutyczne
(przyjęcia uzgadniać telefonicznie)

TELÝÝÝ
LUBÝÝÝ

SPECJALISTA PEDIATRA
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lek. med. Albin Zięba
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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
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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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