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Dni Puszczykowa 2009
Dni Puszczykowa to nie tylko kolorowe baloniki, wata cukrowa, wielkie grillowanie i głośna muzyka. To dwa dni na
Zakolu Warty, bogate w atrakcje dla całej rodziny, które w
tym roku przypadły na 6 i 7 czerwca. To czas, w którym
dzieci, młodzież i dorośli rywalizują w rozgrywkach sportowych, maluchy uczestniczą w grach, zabawach i warsztatach. Mieszkańcy dowiadują się, jak żyć ekologicznie
i ekonomicznie, zbliżają się do kultury, goszczą gwiazdy
sceny muzycznej i rozrywkowej, a dzięki wystawom zdjęć
poznają tajemnice swojego miasta. Jakie tajemnice? W
sobotę „Samorządne Puszczykowo”, czyli zmiany dokonane w naszym mieście na przestrzeni 20 lat oraz wystawa
„Dwadzieścia lat temu... w Puszczykowie”, czyli powrót do
historii, do czasu „Solidarności”. Niedziela to z kolei „Wieść
o mieście podróżuje razem z ludźmi” - zakątki Unii Europejskiej, do których dotarli Puszczykowianie.

Piraci w kolorowych domach z kartonu...
„Hej, ho! Żagle staw, ciągnij linę i się baw!” W sobotę
nad Wartą, gdzie rozbrzmiewały szanty, pojawili się
prawdziwi piraci pod wodzą Herszta Jacuchy Łagodnego. Na całe szczęście była to załoga o złotym sercu.
Ich zadaniem nie było napadanie na inne statki w celu
rabunkowym, a zapewnienie puszczykowskim maluchom wyśmienitej zabawy. Ci oto sympatyczni załoganci udostępnili dzieciom swój dmuchany statek
walczący z falami, ruchomą wyspę, tawernę. Na najodważniejszych czekały także zawody na Sprężynującej

oszalałe warkocze, scena hucząca od
podskoków i uciesznych okrzyków.
Owi „goście weselni” zapoznali zgromadzonych nie tylko z tradycjami
muzyczno-wokalnymi regionu Wielkopolski, ale także z tańcami i przyśpiewkami innych regionów naszego kraju.
Polonez, mazur, krakowiak, oberek,
kujawiak... - „Takie to tany nieopowiedziane szły za tanami.”

7 czerwca pamiętaliśmy o UE
Jak wiemy, niedziela przypadająca na 7 czerwca była dniem wyborów do europarlamentu. Z tej okazji na Zakolu Warty, na stoisku Wielkopolskiego Centrum
Informacji Europejskiej każda osoba zainteresowana integracją Polski z Unią
Europejską mogła uzyskać informacje dotyczące współpracy, przepisów z nią
związanych, a także dowiedzieć się, w jaki sposób należy ubiegać się o fundusze
europejskie. Najmłodsi wzięli udział w konkursie wiedzy o UE - „Unia Europejska
na wesoło” oraz uczestniczyli w warsztatach malarskich i plastycznych „Podróże
po Europie”.

Goooooool!
W niedzielę, na boisko na Niwce wbiegli pracownicy Urzędu Miasta wraz z Radnymi, Policja oraz Nauczyciele, którzy wzięli udział w Turnieju Piłki Nożnej. Tym
razem na żadnej szyi nie widniał krawat, w ręku nie powiewał mandat za przekroczenie prędkości, nie można było nawet znaleźć dziennika lekcyjnego. Tu nie
liczył się zawód, tu liczyła się sprawność fizyczna, spryt oraz walka o Puchar Burmistrza Puszczykowa. Bój zwyciężyła Policja, drugie miejsce zajął zespół Urzędu
Miasta i Radnych, a trzecie Nauczyciele.

Pokaz talentów
Niedzielne popołudnie na Zakolu Warty obfitowało w pokazy tańca nowoczesnego i towarzyskiego. Zatańczył dla nas zespół taneczny dzieci i młodzieży z Rogalinka oraz szkoła tańca „Klub Dream”. Puszczykowski projekt bębniarski z Ewą Sykulską - „Drumkids” zapoznał publiczność ze swoim talentem. Nie zabrakło także
koncertu gospelowego „Eby and the gospel choir” oraz koncertu „Z muzyka przez
Europę” w wykonaniu kameralnego chóru „Fermata” Wyższej Szkoły Komunikacji i
Zarządzania pod dyr. Mateusza MJ Sibilskiego

„Bańkowice Mydlane”
Linie, wspinaczka na pirackie drabinki oraz poszukiwanie klejnotów w grocie skarbów. Z racji tej, iż piraci
przypłynęli z daleka, dzieci czym prędzej postanowiły
wybudować dla nich Puszczykowo ze swoich marzeń,
z tęczowo przyozdobionych kartonów, biorąc udział w
warsztatach plastycznych „Przyszłość Twojego miasta”.
Maluchy zaprezentowały także swoje umiejętności aktorskie i taneczne. Przedszkolaki z przedszkola „Pracowite Pszczółki” wystawiły „Małe kaczątko” uwieńczone
tańcem w rytm fragmentu „Jeziora łabędziego” Piotra
Czajkowskiego. Natomiast z dziećmi z przedszkola „Leśni Przyjaciele” publiczność wybrała się w podróż z tańcem po Europie. Oj, tak, tego dnia maluchy pokazały,
na co je stać!

Rodem z wesela Jagny i Boryny
Jak u Reymonta! „Owe krakowiaki, drygliwe, baraszkujące, ucinaną brzękliwą nutą i skokliwymi przyśpiewkami
sadzone, jako te pasy nabijane, a pełne śmiechów i swawoli...” Można twierdzić, iż prosto z wesela Jagny i Boryny
przyjechał w sobotę do Puszczykowa Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie”. Krzepki to zespół, wciąż pokrzykujący „A zagrajta mi cosik!”. Kolorowe, wirujące suknie,

„W Bańkowicach Mydlanych aż się roi od baniek. Wszyscy bańki puszczają i panowie i panie.” Czy Wanda Chotomska pisząc te słowa w jednym z wierszyków
dla dzieci, spodziewała się, iż właśnie w takie miasto zamieni się Puszczykowo?
Bańki małe, średnie, duże, ogromne, rosnące w oczach. Jedna bardziej tęczowa
od drugiej. Łańcuchy z baniek, bańki wydmuchiwane przez palce, bańki kurczowo trzymające się wewnętrznej części dłoni. Bańki mieniące się w słońcu oraz
bańki z odbiciem uśmiechniętych twarzy dzieci i dorosłych. A czyja to sprawka?
W niedzielę, w Puszczykowie zawitała grupa „Banialuki”, dzięki której mieszkańcy mogli być świadkami pokazu olbrzymich baniek mydlanych.

Tak się bawi Puszczykowo w chmurach
W sobotnie popołudnie na niebie pojawiły się chmury przepowiadające deszcz.
Wszyscy z zaniepokojeniem przyglądali się rozkapryszonemu niebu - „Niech
ktoś przegoni te chmurzyska”. I stało się! Na scenie pojawił się kabaret „Elita”,
który poczęstował solidną dawką humoru zarówno przybyłych mieszkańców
Puszczykowa, jak i wiszące ponad ich głowami deszczowe chmury, które w
mgnieniu oka oddaliły się. Wieczorem jednak powróciły i postanowiły zemścić
się za wygnanie na młodzieży przybyłej na koncert zespołów lokalnych, takich
jak: „Trip on the couch”, „The Fuse”, „Babayaga Ojo”, gościnnie „Puste kieszenie”.
Nieustające strugi deszczu i błoto nie zepsuły jednak zgromadzonym wyśmienitej zabawy. Następnego dnia, tuż po godzinie 21 na niebie zamiast granatowych chmur pojawiła się gwiazda, a raczej gwiazdy, które przyciągnęły na swój
koncert tłumy mieszkańców Puszczykowa i okolic. Zespół „Myslovitz” oficjalnie
zamknął tegoroczne obchody Święta Naszego Miasta.

			

Zuzanna Bijaczewska
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Mosina
Nowiny z gminy
Mamo chwalą nas
Gazeta Mosińsko – Puszczykowska zdobyła główną nagrodę w
IX Konkursie Dziennikarskim pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego, w kategorii reportaż. Konkurs obejmował artykuły
opublikowane w 2008 roku. Był to reportaż Elżbiety Bylczyńskiej
(kwiecień 2008) pt. „Antoni Chłapowski – praca wszystko zwycięża”. W sierpniowym numerze ukaże się nagrodzony tekst.
Jury przyznało też dyplom – wyróżnienie: Joannie Nowaczyk
z Faktów Mosińsko-Puszczykowskich za tekst „Gdy księżyc odmienił się złoty”.

Buldożery już weszły
Nowy parking dla osobowych samochodów powstanie przy ul.
Mostowej, między kanałem a ul. Garbarską. Odciąży to z pewnością parking w Rynku, a kierowcom pozwoli szybciej dojść
do centrum (żeby znaleźć miejsce do parkowania często trzeba
kilkakrotnie okrążyć Rynek i stracić sporo czasu).

Sympatyczne spotkanie w stajni
„Rotmistrz” Romana Kusza
Piknik w Bolesławcu zorganizowano dla wychowanków SOSW w
Mosinie. Dobra zabawa, konkursy, muzyka, i wspólne śpiewanie
sprawiło dużo radości uczniom. Na końską polanę przybyli też m.
in. starosta Maciej Łubiński, Andrzej Michalski i Krzysztof Milczarek z klubu Rotary, ks. Edward Majka i Bohdan Smoleń.

Puszczykowo
Nowiny z gminy
Puszczykowskie ronda
nazwali mieszkańcy
Na ogłoszoną w Echu Puszczykowa propozycję nazwania obu
rond w Puszczykowie mieszkańcy nadesłali kilkadziesiąt nazw. I
tak rondo u zbiegu ulic Poznańskiej, Kościelnej i Posadzego będzie nosiło nazwę: Rondo przy Rynku, a rondo ul. Poznańskiej i
Piaskowej – Rondo Puszczyk.
R E K L A M A

Zatrudnię
wykwalifikowanego
stolarza
tel. 606 471 045

Najlepszy reportaż radiowy
Joanna Nowaczyk i Barbara Miczko-Malczer zostały nagrodzone
za reportaż o Piotrze Mocku, powstańcu z Mosiny, pt. „Powrót bohatera” przez marszałka województwa wielkopolskiego. Konkurs
dziennikarski, w którym wzięli udział dziennikarze z całego kraju
był zakończeniem obchodów 90. rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Reportaż przedstawiał historię młodego powstańca, który zginął w 1919 roku w Kołaczkowie.

Sołtysi przeciwko radnym
Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia
w budżecie gminy na rok 2010 środków na fundusz sołecki. Sprzeciwiali się temu sołtysi gminy obecni na sesji, uzasadniając swoje
stanowisko bezpośrednio na sali obrad. Poinformowali, że zebrali
się 19 czerwca (przedstawili protokół z podpisami) i wspólnie doszli
do wniosku, że nie należy się z tą uchwałą spieszyć, ponieważ chcieliby mieć razem z mieszkańcami wpływ na to, w jaki sposób będą
wydawane pieniądze podatników. Doszło do ostrej wymiany słów
między sołtysem z Pecnej, a niektórymi radnymi. Mimo takiego stanowiska sołtysów Rada podjęła większością głosów uchwałę.
Ustawa o funduszu sołeckim została uchwalona w 2009 roku,
nie ma jednak jeszcze do niej szczegółowych rozporządzeń, ale
pierwsze uchwały rozstrzygające o wydzieleniu w budżetach
gmin pieniędzy do dyspozycji sołectw powinny były być podjęte
do 30 czerwca b.r.

Pierwszy w Wielkokpolsce
Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny „Klio 2009” wyłonił zwycięzcę
(kategoria – praca plastyczna), został nim Wojciech Siejak, uczeń
Gimnazjum nr 2 w Mosinie. Do konkursu przygotowała laureata
Beata Buchwald, nauczycielka historii. Gratulujemy zwycięstwa!

Nie zdążyłam…
13 czerwca odszedł zasłużony działacz Ziemi Mosińskiej
– Marian Strenk, dziennikarz, redaktor naczelny pierwszej
lokalnej gazety „Ziemia Mosińskia”, działacz samorządowy,
członek ZHP i Bractwa Kurkowego, strażak. Cieszył się opinią
dobrego kolegi, spokojny opanowany potrafił z uśmiechem
służyć każdemu. Za umiłowanie Ziemi Mosińskiej i jej rozsławianie (kilkadziesiąt lat opisywał jej historię) otrzymał Medal
Rzeczypospolitej Mosińskiej. W ostatnich miesiącach nosiłam
się z zamiarem przeprowadzenia wywiadu z Marianem Strenkiem i napisania o Nim reportażu. W Mosinie mieszkam dopiero kilka lat, a wieści o chorobie powstrzymywały mnie przed
kontaktem, odkładałam to na lepszy moment. I okazało się…
zacytuję ks. Jana Twardowskiego:
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”. Żałuję
bardzo, że nie zdążyłam poznać człowieka, który tyle uczynił
dla Mosiny.
			
Elżbieta Bylczyńska
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Letni prezent
I to jaki! O przyznaniu mosińskim policjantom nowego radiowozu marki KIA poinformował mieszkańców komendant Tomasz Trawiński z komendy miejskiej Policji w Poznaniu, podczas
festynu zorganizowanego w Mosinie przez stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska. Zabawa była sympatyczna,
ogromny aplauz jednak zdobyły psy policyjne. Otoczone mieszkańcami pokazały, co potrafią. Czarny labrador znalazł materiał
wybuchowy ukryty w jednej z kilku skrzynek, brązowy narkotyki, a owczarek niemiecki pokazał, jaki jest szczyt posłuszeństwa
i umiejętności. Można powiedzieć: czytał w myślach swojego
pana – przewodnika. Na koniec pokazu zatrzymał złodzieja…
Festyn zorganizowała prezes stowarzyszenia Jolanta Szymczak
przy współudziale członków i mieszkańców. (red.)

Hola Meksyk!
W Mosinie nie trzeba – a nawet nie można – nudzić się w czasie letnich wakacji!
Mosiński Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminne Centrum Informacji, Szkoły Podstawowe i Gimnazja Gminy
Mosina oraz Rady Sołeckie połączyły siły
i wspólnie organizują wolny czas dla najmłodszych mieszkańców gminy Mosina.
W programie „Hola Meksyk” znajdują się
wyjazdy do kina, na basen i wycieczki rowerowe, liczne zajęcia z ceramiki, rytmiki,
plastyki, decoupage, tańca współczesnego,
gry na gitarze... Do wyboru, do koloru, tylko korzystać! Szczegółowy plan wszystkich
zajęć dostępny jest na stronie internetowej
www.mosina.pl.

Artysta i projektant
Obecność głównego bohatera wernisażu w Galerii Miejskiej w Mosinie została
wymownie zaznaczona przykrytym białym płótnem, pustym fotelem. 19 czerwca,
w dniu wernisażu, przypadała druga rocznica śmierci Zdzisława Łosińskiego – rysownika i malarza, prekursora tworzenia obiektów przestrzennych, kreującego
scenografie teatralne, telewizyjne i filmowe. Był wybitnym pedagogiem Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz dziekanem, godząc te obowiązki z tworzeniem
licznych projektów wystawienniczych i scenograficznych.
Dorota Strzelecka we wstępie podkreśliła, że wystawa ta jest hołdem dla niego, a jednocześnie dowodem wielkiej miłości do jego twórczości. Na wernisażu
obecnych było wielu profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, z rektorem – profesorem Marcinem Berdyszakiem - na czele. Jeden z nich zażartował, że
gdyby tego dnia pod Galerią Miejską ktoś podłożył bombę, to w ASP zabrakłoby
kadry. Honorowym gościem była Ewa Łosińska, żona artysty, która koordynowała
ekspozycję.
Wystawę, na której znajdują się między innymi projekty profesora Łosińskiego dotyczące rewaloryzacji mosińskiego rynku, oglądać można do 12 lipca.
			
Magda Krenc
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Dlaczego w Mosinie otwiera się tyle lumpeksów
W ostatnich miesiącach w Mosinie powstało kilkanaście sklepów z odzieżą używaną. Czy jest to znak naszych czasów? Gdyby prześledzić dynamikę wzrostu
liczby nowo otwartych przedsiębiorstw handlowych
lumpeksy prawdopodobnie zajęłyby pierwsze miejsce. W większości ruch jest duży, w niektórych, w dniu
przyjęcia towaru panuje tłok, jak za czasów komuny,
kiedy wszystkiego brakowało i gdzieś coś„rzucili”. Inna
rzecz, że ciuszek, jaki można tam kupić za niewielkie
pieniądze często jest ładny i modny. Za botki skórzane, nieużywane, które w normalnym sklepie kosztują
350 zł, tutaj można już zapłacić tylko 10 zł.
Zapytaliśmy państwa Karlińskich, którzy klika mie-

sięcy temu otworzyli sklep z odzieżą używaną przy ul. Gałczyńskiego w Mosinie, o powód podjęcia takiej decyzji.
- Jest to działalność nie wymagająca dużych nakładów finansowych, mówi
Julita Karlińska.
- Mamy firmę, budujemy stoiska handlowe w Polsce i w całej Europie. Sklep jest
zajęciem tylko dla żony, wyjaśnia Ronald Karliński. – Ponieważ żona długo szukała pracy i nie znalazła, stwierdziliśmy, że spróbujemy zrobić coś na własny rachunek. Działalność jest opłacalna, ponieważ prowadzimy ją we własnym lokalu, ale gdyby trzeba było opłacić lokal już dawno sklep musielibyśmy zamknąć
- Mosina jest małym miasteczkiem, jednak czynsze ma bardzo wysokie.
Klientela lumpeksów poszerza się o mężczyzn, kiedyś można było w nich
spotkać tylko kobiety. Teraz grupą zawodową mężczyzn, którzy najczęściej
tu zaglądają są kierowcy, twierdzi pani Julita.
I najważniejszą rzeczą są ceny. Ludzie starsi kupują tylko to, co jest im potrzebne, a o ich „zamożności” i sytuacji życiowej najdobitniej chyba świadczy fakt,
że nawet odzież w cenie 4 zł za sztukę często jest za droga. W czasach tak
zwanego dobrobytu i wolności, o którą biły się pokolenia Polaków żyją ludzie,
którzy przepracowali 40 lat dla tego państwa i dzisiaj muszą rezygnować ze
swetra czy bluzki, bo mogą na to przeznaczyć najwyżej 2 zł. I nie jest to luźna
dywagacja, szukanie na siłę powodu do narzekania, takie sceny są normalną
rzeczą w sklepie państwa Karlińskich. Komentarz jest tu nie potrzebny…
Ten rodzaj przedsiębiorczości wymusza po prostu bieda i dopóki będziemy musieli ubierać się w używane rzeczy, a przeważającą ilość sklepów stanowić będzie
ten właśnie rodzaj handlu nikt z odpowiedzialnych za gospodarkę tego kraju nie
powinien wmawiać nam, że jesteśmy krajem rozwiniętym, o wysokim współczynniku wzrostu gospodarczego. Chyba, że ta ogromna grupa Polaków to margines,
który dla nikogo nic nie znaczy i nie trzeba się z nim liczyć. E.B.

Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma… ???
Jeden z priorytetów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2008/2009
brzmi „Rola dialogu międzykulturowego
w kształtowaniu postaw uczniów”. Burze
mózgów wśród nauczycieli w tym temacie dobiegają już końca.
Ostatnim aktem w realizacji tegoż priorytetu w Szkole Podstawowej „Pod Lipami”
w Krosinku był Tydzień Kultury Romskiej.
W dniach 25 do 29 maja nauczyciele różnych przedmiotów przedstawiali uczniom
zagadnienia związane z historią, geografią, stylem, obyczajami, religią Cygan.
Gościliśmy w murach Szkoły prawdziwie
małżeństwo Romów, którzy najpiękniej
przekazali nam informacje o swoim narodzie. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną przygotowaną przez pedagoga
Sławomira Jaworskiego. Najmłodsi byli
uczestnikami bajki – słuchowiska „Czarodziejstwa królowej Cyganów”.
W sobotę, 30 maja, nastąpiło zakończenie
tego interesującego tygodnia. Odbył się
coroczny Dzień Rodziny. Rodziny, która
jest nadrzędną wartością kultury romskiej.
Tegoroczne miejsce spotkania rodzin SP
Krosinko było wyjątkowe – bawiliśmy się
na ranczu pana Styły w Krosinku.
Uroczystość rozpoczęliśmy IX Przeglądem Artystycznym „Mini Playback Show”.
Uczniowie przygotowali utwory polskie

i zagraniczne, prezentując przepiękne
stroje, pomysłowe rekwizyty, ciekawe
choreografie, wykazując się świetnie
opanowanym tekstem. Jury w składzie:
przewodnicząca Rady Rodziców, prezes
Stowarzyszenia „Przyjaciele z Wiejskiej”
oraz gospodyni rancza podjęły decyzję,
iż zwycięzcami okazali się w grupie młodszej: dzieci z oddziału przedszkolnego za
piosenkę Don Wasyla „Ore, ore”, a w grupie starszej klasa VIa za piosenkę Big Cyc
„Rudy się żeni”.
Kolejnym punktem spotkania był konkurs
wiedzy o kulturze romskiej dla przedstawicieli klas. Prowadził go nasz pedagog,
a odpowiedzi oceniała znana nam już ze
spotkania w szkole rodzina pani Róży. Po
konkursie odbył się pokaz mody cygańskiej. Po oficjalnym zapoznaniu z rodziną
romską, nastąpiły nieoficjalne wróżby
przeprowadzane przez panią Różę.
Nie zabrakło też atrakcji na świeżym powietrzu: pokaz wozu i sprzętu strażackiego, pełnej podskoków wizyty na dmuchanym zamku, wielkiego ogniska.
Niezastąpione mamy przygotowały nam
przepyszny poczęstunek. Były owocowe
i warzywne sałatki, pajda chleba ze smalcem i ogórek kiszony, kiełbaska na ciepło,
różne rodzaje ciast. Soczki, kawa, herbata.
Strojąc salę przed przybyciem gości z

trwogą spoglądaliśmy w deszczowe niebo… Czy oprócz nauczycieli, Rady Rodziców, burmistrza Przemysława Pniewskiego, wolontariuszy z Dymaczewa Starego,
gospodarzy będzie ktoś jeszcze?
Ale nie zawiedliśmy się! Dzień Rodziny
okazał się być prawdziwym świętem rodziny; spotkaniem dzieci, rodziców, rodzeństwa, a nawet dziadków. Rodziny,
którą stworzyliśmy także pod hasłem
„Szkoła”. Rodziny, która z całych sił stara
się urzeczywistnić swoje marzenia dotyczące obchodów 100-lecia szkoły i dostaje kolejny zastrzyk finansowy od członków tej Rodziny.
Tego dnia w Krosinku nie tylko deszcz
był ulewny. Wylewne były też uśmiechy,
grosiki i potrzeba radosnego spędzenia
czasu razem! Kropka
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Życie przeżyłam, ale nie dla siebie
„Raz w tygodniu daję jej 1 zł, rzuca mi się na szyję i ze łzami dziękuje”.
Nie, to nie jest żart, to prawda. Tak reaguje kilkunastoletnia
Małgosia, kiedy mama, w ramach kieszonkowego daje jej raz
w tygodniu złotówkę. Nie śmiałam zapytać, na co dorastająca dziewczynka przeznacza sumę, która jest równowartością
dwóch bułek, małych bułek, bo te większe kosztują 60 gr. Obiady Małgosia je w szkole, młodsza Kasia w przedszkolu, mama
Maria… nie gotuje dla siebie. I nie mówi, że nie ma z czego.
- Dla siebie robię jakąś kanapkę, nie potrzebuję gotowanego,
odpowiada cicho patrząc w ziemię. Kiedy podnosi na mnie
wzrok po policzkach płyną łzy.
Siedzimy przy stole w kuchni, pani Maria kilka razy pyta mnie,
czy nie chcę kawy, którą ma w termosie (jeszcze ciepłą, zapewnia), i którą zrobiła rano rozpalając w piecyku stojącym w rogu
pokoju. Nie mogła zaparzyć świeżej, bo gaz w butli skończył się
już dawno. A na nową dostawę nie ma pieniędzy.
Teraz chciałabym wyjaśnić cel tej publikacji. Zapewne wielu
Czytelników domyśla się już, ale zapewniam, to, co widziałam
i słyszałam…
Dziewczynki podczas rozmowy bawiły się w pokoju, starsza
Małgosia opiekowała się młodszą Kasią chorą na zespół Dawna.
Nie było mowy o zrobieniu zdjęć. Małgosia wolałaby chodzić
głodna niż pokazać twarz w gazecie, z obawy o to, że rówieśnicy wyśmieją ją i będą dokuczać. Dlatego na prośbę mamy imiona zostały tutaj zmienione.
Mieszkają w wynajętym mieszkaniu, bez ogrzewania, z dwoma
metalowymi piecykami, z jednego z nich do komina odchodzi
rura popękana i zardzewiała, zaklejona folią aluminiową. Kiedy

sąsiad na dole pali w piecu pani Maria też musi rozpalić, żeby
dym szczelinami nie uciekał do jej mieszkania. A opał na zimę,
to przeważnie szmaty (z lumpeksu).
O ojcu można tylko tyle powiedzieć: pił, bił, obecnie przebywa w
więzieniu, rozwód już orzeczono. Nie jest to usprawiedliwienie,
nie chodzi też o to, żeby człowieka osądzić, nie nasza to rola, ale
jak zapewnia pani Maria, kiedy był trzeźwy – był dla nich dobry.
Tylko, że tych złych dni i lat było więcej. Było ich tyle, że
- Życie przeżyłam, ale nie dla siebie, opowiada matka. - Mąż był
bardzo agresywny, nawet po jednym piwie.
Za każdym razem musieli uciekać, nie zawsze zdążyli… Koszmar trwał 25 lat, z nieustannym grożeniem: albo będziesz żyć
ze mną albo wcale…

Alimenty z funduszu alimentacyjnego:
- To długa droga, mam dostać, ale nie wiem, kiedy.
Na razie żyją z kwoty 720 zł zasiłku pielęgnacyjnego na Kasię.
Matka nie może pracować z uwagi na chorobę młodszej córki,
która wymaga całodobowej opieki.

Potrzebne jest im wszystko, od roku pani Maria pierze w pożyczonej pralce automatycznej, przez wszystkie lata używała pralki „Frania”, wyprodukowanej w czasach poprzedniego ustroju,
która dosłownie rozpadła się. W „łazience” (kawałek pomieszczenia oddzielonego szmacianą zasłonką) zobaczyłam (po 30
latach, nie pamiętałam już nawet, że tak wyglądał) proszek o
nazwie IXI. Pudełko, szaro – niebieskie, wyblakłe ze starości, stało na pralce, chyba przez przypadek gdzieś, u kogoś przetrwało. Zawartość, czyli proszek, też już nie biały, miał konsystencję
mąki. I nie dopiera już białych rzeczy. Trudno się dziwić, przecież
żaden środek czystości nie posiada kilkudziesięcioletniej przydatności do użycia.
Opisuję to Państwu, żeby choć trochę oddać klimat życia tej
rodziny, pani Maria poprosiła mnie o pomoc – domyślam się
- z rozpaczy. Mówiła o sobie cicho, spokojnie, czasami zakłopotana ocierała łzy. Nie oczekuje pieniędzy, wpłaty na konto, będzie bardzo szczęśliwa, jeśli znajdą się ludzie, którzy podarują
cokolwiek. Dla niej i proszek do prania, i jedzenie czy ubranie
to wielki dar.
A dla nas?
Możemy podarować tej rodzinie przecież wszystko, dla nich
- w pełnym tego słowa znaczeniu, nawet, jeśli dla nas paczka
proszku, czy makaronu, trochę wędliny, owoców, warzyw, to
niewielkie umniejszenie domowego budżetu. Bardzo Państwa
o to proszę…
Kontakt do pani Marii, tel. kom. 888 191 177, lub Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej, Mosina, ul. Topolowa 1, tel. 061
898 10 59, kom. 660 031 893
			
Elżbieta Bylczyńska
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Panie Ministrze Klich, dlaczego koszty
kryzysu ponosi najsłabszy?
Ten tekst otrzymaliśmy na adres gazety z adnotacją: proszę nam pomóc! Komentarz nie jest tu potrzebny…
Szanowni Państwo,
Media wiele czasu poświęcają 31. Bazie Lotnictwa
Taktycznego.
Nowy samolot jest tematem wielu artykułów i reportaży. Nie ma miesiąca, żebyśmy nie gościli w Krzesinach reporterów najbardziej popularnych stacji
telewizyjnych i radiowych. Zdajemy sobie sprawę z
tego, że jesteśmy jednostką bardzo medialną, więc
zwracamy się do Was o pomoc. Ponieważ nikt nie
reaguje na nasze apele, za Waszym pośrednictwem
chcielibyśmy zwrócić uwagę na tragiczną sytuację
nas, pracowników wojska.
Jesteśmy bardzo liczną grupą zawodową, od długiego czasu traktowaną w sposób skandaliczny. Na
przestrzeni ostatnich 25 lat nasze zarobki relatywnie zmalały o połowę. Jesteśmy najgorzej opłacaną
grupą zawodową w budżetówce. Pomijając pracowników ministerstwa i dowództw, przeciętnemu
pracownikowi wojska na konto wpływa 1200-1300
złotych. Są wśród nas jedyni żywiciele rodzin, często
rodzin wielodzietnych. Każdy z ministrów Obrony
Narodowej, a w ostatniej dekadzie było ich wielu,
obiecywał uzdrowienie sytuacji, ale żaden z nich
obietnicy nie dotrzymał. Co my, pracownicy wojska
mamy myśleć o ministrze, który podpisuje porozumienie i się z niego nie wywiązuje? W ubiegłym
roku, w myśl porozumienia podpisanego 11 kwietnia strona MON-owska zobowiązała się przedstawić do końca czerwca 2008 związkom zawodowym
projekt wzrostu płac pracowników wojska w latach
2009-2010. Do dziś takiego dokumentu związki nie

otrzymały. Na posiedzeniach sejmowej komisji ON w ubiegłym roku padały
deklaracje ze strony MON, podwyższania przez kolejne 3 lata uposażeń tej
grupy zawodowej o 7 % więcej, niż podwyżki innych grup opłacanych przez
budżet państwa. W tym roku znowu zostaliśmy oszukani. Otrzymaliśmy
podwyżki urągające ludzkiej godności. Wszystkie grupy zawodowe budżetówki otrzymały zaplanowane na ten rok podwyżki, tylko nie my. Na posiedzeniu sejmowej komisji ON w dniu 7 maja 2009 roku z godną podziwu
szczerością gen. Sodolski powiedział, że MON ma na ten cel zdecydowanie
większe środki, ale nie może ich rozdysponować, ponieważ chce mieć prawo reagowania na zmiany w III i IV kwartale.
Chcielibyśmy spytać za Waszym pośrednictwem: Panie Ministrze Klich,
dlaczego koszty kryzysu ponosi najsłabszy? Czy tylko dlatego, że jesteśmy
jedyną grupą zawodową, która nie ma prawa do strajku? W naszej jednostce stacjonuje sprzęt, który pochłonął miliony dolarów a pracownicy wojska
przymierają głodem. Jak mamy wyrazić Panie Ministrze protest, skoro zapowiedziano nam, iż wykorzystanie dnia urlopu na żądanie potraktowane
zostanie jako bunt i grożono nam konsekwencjami prawnymi, z więzieniem
dla organizatorów tego „buntu” włącznie? Dlaczego tegoroczne oszczędności tłumaczy Pan kryzysem, wiedząc o tym, że pracownik wojska w kryzysie
tkwi co najmniej od 10 lat? Dlaczego kryzys nie ma wpływu na milionowe
wydatki na dotacje celowe? Na dyslokację dowództw? Dlaczego, pomimo
kryzysu, znalazły się pieniądze na duże podwyżki dla pracowników Pańskiego ministerstwa? Dlaczego średnia płaca pracownika w MON wynosi ponad 4 tys.. brutto, podczas gdy w większości jednostek jest o połowę niższa?
Dlaczego drugi rok z rzędu negocjacje w sprawie podwyżek dla pracowników wojska przypominają zapasy? Proszę odpowiedzieć na te pytania Panie
Ministrze i jednocześnie się zastanowić. Podobno Pana działania zmierzają
do umocnienia obronności kraju. Czy uważa Pan, że 50 tys.. źle opłacanych,
lekceważonych i oszukiwanych przez lata pracowników jest kluczem do
osiągnięcia tego celu? Czy aby na pewno?
Marzena Zawada-przewodnicząca NSZZ PW
oraz pracownicy wojska 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego

Zbieramy na mogiłę pomordowanych 20 października 1939 roku
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z dopiskiem: Na mogiłę rozstrzelanych.
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Promocja zdrowia poprzez sport
Od 1 lipca 2009 r. Starosta Poznański zaprasza dzieci i młodzież
do 18 roku życia na bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne, które będą realizowane w 9 strefach rekreacji dziecięcej, co tydzień
od poniedziałku do soboty przez cały okres wakacji.

krótko z powiatu

Zajęcia te będą prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, w tym również przez instruktorów sportu
od godzin porannych do późnopopołudniowych w zależności od lokalizacji.
W ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych osoby zainteresowane
będą mogły uczestniczyć m.in. w zajęciach z koszykówki, piłki
nożnej, siatkówki, aerobiku, unihokeja, piłki ręcznej - z podziałem
na dziewczęta i chłopców, a także z badmintona czy tenisa.
Zajęcia będą odbywać się na nowopowstałych boiskach
wielofunkcyjnych, w następujących lokalizacjach:
• Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
ul. Szamotulska 24,
• Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy
– filia w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1,
• Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy
– filia w Poznaniu, ul. Rubież 20,
• Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2,
• Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1,
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, ul. Kościelna 2,
• Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, ul. Błażejewska 63,
• Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 91.
Oprócz boisk wielofunkcyjnych powiat poznański wybudował także nowoczesne place zabaw na których również
odbywać się będą zajęcia rekreacyjne
• Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, ul. Błażejewska 63,
• Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 91,
• Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3.

Zespół Szkół w Mosinie - boisko wielofunkcyjne

Mamy świadomość, że wielu rodziców nie stać na zorganizowanie dzieciom wakacyjnych wyjazdów, dlatego, tak istotna jest pomoc w zapewnieniu odpowiednich i bezpiecznych
warunków zabawy. Niewątpliwie, zajęcia prowadzone pod
okiem nauczycieli są doskonałą formą spędzenia wolnego
czasu, a kto wie, być może przyczynią się również do odkrycia nowych, sportowych talentów – mówi Jan Grabkowski
Starosta Poznański i dodaje: - Choć realizacja tego projektu, wymagała ciężkiej pracy, efekt końcowy jest bez wątpienia powodem do dumy i satysfakcji. Tym bardziej, że zajęcia
sportowe gwarantują nie tylko prawidłowy rozwój fizyczny,
ale też pozytywnie wpływają na budowanie relacji międzyludzkich, opartych na współpracy i zasadach fair play

OWR Kobylnica - plac zabaw

Zajęcia sportowo-rekreacyjne są realizowane w ramach projektu pn. “Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim”, który zakłada budowę zespołu boisk wielofunkcyjnych
i placów zabaw oraz czynne uczestnictwo dzieci w prowadzonych zajęciach sportowo - rekreacyjnych i organizowanych
imprezach o podobnym charakterze.

Dom Dziecka Kórniku-Bninie - plac zabaw

Więcej informacji:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Edukacji tel. 061 841 07 54
www.powiat.poznan.pl

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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55 minut – tak mało, a jednak tak wiele...
10 czerwca, punktualnie o godz. 17, w Salonie Artystycznym w
Puszczykowie rozpoczęło się magiczne 55 minut z aktorką Teresą
Lipowską. Ktoś powie, przyjechała z tak daleka na niecałą godzinę?
Ba, ale mówiąc to, nie można wiedzieć, co to była za „chwila”! Naszym gościem nie była jedynie przyjaciółka sceny, filmu czy serialu,
a kobieta pełna energii i szczerego oddania drugiemu człowiekowi.
Aktorka, matka, babcia, osoba obdarzająca szczerym uśmiechem
dzieci z domów dziecka oraz małych pacjentów szpitali onkologicznych. To uczuciowa kobieta opowiadająca z miłością, przejęciem i wzruszeniem o swym zmarłym mężu Tomaszu Zaliwskim,
mężczyźnie, który bez okazji obsypywał ją kwiatami. Jej wzorem
reżysera jest Jerzy Antczak, nauczyciel uczciwego aktorstwa. Nie
ważne jest to, czy gra się rolę pierwszoplanową czy drugoplanową. Każda z nich musi być dopracowana, gdyż nawet najmniejszy
szczegół wpływa na jakość danego filmu czy widowiska. Owe spotkanie to nie tylko opowieści z życia prywatnego i aktorskiego, ale
także pokaz talentu. Teresa Lipowska zapoznała przybyłych puszczykowian z zabawną, ale także wzruszającą interpretacją wierszy:
„Śpieszmy się kochać ludzi” Jana Twardowskiego, „Jak się czuję” Wisławy Szymborskiej, „Spóźniony słowik” Juliana Tuwima oraz „Pan
słowik” Mariana Załuckiego.
			
Zuzanna Bijaczewska

Pływający Dzień Dziecka
Jest jeden dzień w roku, kiedy dzieci mają pełne prawa do wszystkiego – opychania się słodyczami, biegania do woli i robienia tego wszystkiego, na co mają
ochotę. 1 czerwca, w Dzień Dziecka, najmłodsi zawładnęli także SPAlarnią w Puszczykowie. 70 młodych
pływaków czekało z niecierpliwością na swoją kolej,
by wskoczyć do basenu i przepłynąć na czas całą jego
długość w jednym wybranym stylu – kraulem, żabką
lub grzbiecie. W tym czasie rodzice, tłocząc się za szybą widowni, wymieniali się doświadczeniami związanymi z rozwojem pasji własnych dzieci. mk

Jaszczury rozdane
W Poznaniu zakończył się
Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej „Wyścig
Jaszczurów”. W konkursie
zaprezentowano 19 filmów
zrealizowanych przez twórców, którzy ukończyli co najmniej 50 lat. Główną nagrodę
„Złotego Jaszczura” zdobyła
Zenona
Cyplik-Olejniczak
za film „Poznań – 9 grudnia
1989 roku”.
Podczas dwóch dni Festiwalu „Wyścig Jaszczurów”
poznańska publiczność obejrzała 19 filmów fabularnych, dokumentalnych,
eksperymentalnych i animacji. To właśnie publiczność przyznała główną nagrodę „Złotego Jaszczura” filmowi „Poznań – 9 grudnia 1989 roku”. Jest to
dokumentalna opowieść o jednej godzinie z życia poznańskich ulic w 1989
roku. Film ten został zrekonstruowany w ubiegłym roku ze zniszczonych
przez Telewizję Polską zdjęć filmowych autorki. Publiczność festiwalowa
wyróżniła także film „Czerwiak” w reżyserii Moniki Kowalewskiej i Zbigniewa
Sejwy oraz „Matka Berza” Witolda Świętnickiego.
Natomiast jury studenckie przyznało nagrodę „Studenckiego Jaszczura” filmowi „Czerwiak” za jego szczególną wrażliwość społeczną i odkrywanie prawdy
historycznej. Film Moniki Kowalewskiej i Zbigniewa Sejwy jest przejmującą
opowieścią o losach urodzonego w Wilnie i zesłanego wraz z rodzicami do
Kazachstanu Aleksandra Maciejewskiego – aktora teatru w Gorzowie Wielkopolskim. Jury studenckie wyróżniło także film fabularny „Różowy Klucz” wyreżyserowany przez Franciszka Dzidę. Najciekawsze filmy „Wyścig Jaszczurów”
będą mogli wkrótce obejrzeć widzowie telewizji „Kino Polska”. Festiwal odbywał się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.
			
Jerzy Jernas/Dyrektor Festiwalu
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Ułaskawieni” przyjęciem przez pilotów w 10 elt
W ramach podpisanego porozumienia o
współpracy między 2 Skrzydłem Lotnictwa
Taktycznego w Poznaniu a Stowarzyszeniem Miłośników Lotnictwa Wojskowego
„Krzesiny” Dowódca 2. SLT – gen. bryg.
pil. Włodzimierz USAREK zorganizował 8
czerwca br. grupie 23 pasjonatów awiacji,
wycieczkę do 10 eskadry lotnictwa taktycznego w Łasku.
Piąta rano. Wczesny poranek – dla niektórych jeszcze noc. Pobudka, szybka kawa i dojazd do Krzesin,
skąd wyjazd autokarem do Łasku…
Tak mniej więcej wyglądał początek dnia każdego,
z grupy stowarzyszeniowej Miłośników Lotnictwa
Wojskowego „Krzesiny”, która pragnęła zobaczyć
Łask - drugie z najnowocześniejszych polskich lotnisk, gdzie stacjonuje szesnaście F - 16.
Dotarłam jako jedna z ostatnich. Punktualni,
zwarci i gotowi z uśmiechem na twarzy czekali,
by sprawnie pokonać 23 0km. i zdążyć na starty
polskich „Jastrzębi”. Po krótkich wyjaśnieniach (w
doborowym towarzystwie i równie sprzyjających
humorach) ruszyliśmy skoro „świt”. Poznań żegnał
nas w deszczu…
…Łask powitał słonecznie. Na bramie 32 Bazy Lotniczej czekali na nas „opiekunowie”, by zgodnie z
procedurami bezpieczeństwa pokazać pasjonatom
lotnictwa infrastrukturę jednostki wraz ze sprzętem. Szybki przejazd na strefę, na której ku radości
fotografów pierwsze starty podczas rutynowego
szkolenia a po nich kolejna sesja zdjęciowa przy
lądowaniach. W roli „przewodnika” świetnie sprawdził się chor. Rafał ADAMCZEWSKI z 32 Blot., który
cierpliwie i z życzliwością oprowadzał „uzbrojoną”
w profesjonalny sprzęt fotograficzny wycieczkę.

Na zakończenie umówione spotkanie z dowódcą 10 eskadry lotnictwa taktycznego – ppłk dypl. pil. Dariuszem MALINOWSKIM i grupą pilotów, którzy
przy smacznej kawie opowiedzieli o specyfice pracy i pasji latania najnowocześniejszym sprzętem, jakim są F-16 w wersji Block 52+.
A potem…pożegnanie i powrót do domu – powrót z miejsca, gdzie w
przesympatycznej i przyjaznej atmosferze pracy jest czas na dobre słowo,
uśmiech i przyjacielski – lotniczy gest.
Jak mówią niektórzy ze stowarzyszenia – takie przyjęcie było „ukojeniem”
nie tylko dla sprawnych oczu i uszu, które godzinami mogą nasłuchiwać i
wypatrywać polskich „Jastrzębi” ale też niezapomnianą lekcją ogromnej,
wzajemnej serdeczności.
Więcej o Stowarzyszeniu Miłośników Lotnictwa Wojskowego „Krzesiny”
znajdziecie Państwo na stronie: www.krzesiny.org.pl
PS. Jeszcze raz wyrazy podziękowania dla dowódcy 32 Bazy Lotniczej –
płk pil. dr Władysława LEŚNIKOWSKIEGO a w szczególności dla dowódcy
10 eskadry lotnictwa taktycznego – ppłk dypl. pil. Dariusza MALINOWSKIEGO za przemiłą atmosferę podczas wizyty na lotnisku.
		
kpt. Marlena BIELEWICZ – GIOCHEV
		
oficer prasowy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

HUMOR

Usłyszane, podsłuchane...
Pierwszy wygląda mniej więcej na trzydziestolatka, z małym piwnym brzuszkiem, w przybrudzonej koszulce. Drugi, to stateczny pan
po pięćdziesiątce, trochę zaniedbany, z dwudniowym zarostem. Stoją przy przystanku autobusowym, z gracją oparci o drzewo.
- Mówię ci, na kobiety to trzeba mieć sposób. Nie, że podejdziesz,
zagadasz jakimś idiotycznym tekstem. Kobieta mimo wszystko ma
głębię, tylko trzeba w nią trafić. Musisz ją zagadać o coś prostego,
niezbyt wymyślnego, rozumiesz, tak, żeby nie wiedziała od razu, że
chcesz ją poderwać. Mam pięć osiemdziesiąt, autobus przyjechał,
jedziemy na Niwkę, dalej! Zobaczysz, taką dziewczynę ci zbajeruję,
że padniesz!
- Matko, w co ja się dałem wrobić...
***
- A czy te majteczki to na pewno e-L-eczka jest? Bo takie małe to
jakieś...
- Pani, patrz pani. Ja tu chwycę, pani pociągnie na dole. Widzi pani?
Ciągnie się jak głupie! Coś pani pokażę, chwileczkę. Anka! Ankaaa!

Koleżanka weszła do sklepu, zasłaniając własnym ciałem
całą przestrzeń drzwi.
- Chodź no tu, wskocz w te majteczki, tak na spodnie wciągnij. Widzi pani? Leżą jak ulał!
- Leżą, leżą, aż za dobrze... To może ja jednak mniejsze wezmę, e-S-kę może...
***
Most łączący Kościół z targowiskiem.
- A czeeść, jak ja cię dawno nie widziałam! Jak fajnie tak się
spotkać! Mów mi, co u ciebie! Mój syn dostał się na studia,
moja córa za mąż wychodzi... Ja mam remont mieszkania,
wiesz, chcemy trochę pozmieniać dla lepszego samopoczucia... Ale muszę ci powiedzieć, żeś sylwetki nabrała! Tak sobie
aż za dobrze wyglądasz, wiesz? Tu trochę więcej, tu trochę...
Ej, gdzie idziesz? Nawet słowem się nie odezwiesz?
M.K.

wywiad
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Komputery i leczenie w mosińskiej przychodni
Z dr. Jakubem Kupką, współwłaścicielem przychodni przy ul. Dworcowej rozmawia Elżbieta Bylczyńska
Do końca sierpnia spółka VIS MEDICA w Mosinie włączy
się w Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ.
- Pierwszego połączenia w tym systemie w imieniu
spółki dokonała burmistrz Zofia Springer 3 czerwca
b.r., informuje dr Jakub Kupka, współwłaściciel spółki Vis Medica. - Na jej ręce składam podziękowanie
za sfinansowanie rozbudowy sieci komputerowej,
prac, które zapoczątkowały i umożliwiły dalszą realizację planu. Także przewodniczący komisji zdrowia
Rady Miejskiej, pan Antoni Karliński, od początku
popierający tę inicjatywę, ponaglający nas i kontrolujący, ma swój niezaprzeczalny wkład w nowoczesność. Szczególne podziękowania mam dla
dobrego ducha spółki, pana Karola Dymarskiego z
Puszczykowa, informatyka, bez którego fachowego
doradztwa, osobistego zaangażowania prawdopodobnie zrezygnowałbym z prac w takim zakresie, w
jakim zostały wykonane. Dodatkowo, poza rozbudową systemu pan Dymarski przesiedział mnóstwo
godzin nad instalacją, wdrożeniem, usprawnieniem i
konfiguracją zakupionych programów medycznych.
Oczywiście bardzo dziękuję pracownikom za cierpliwe znoszenie moich nastrojów, utrudnień i konieczność zgłębiania dodatkowych nauk.
Na czym polegała pomoc Urzędu?
- Urząd Gminy Mosina sfinansował budowę sieci,
będącej elementem stałym wyposażenia budynku
(własności Gminy). Koszt inwestycji, to 17.500 zł, które co prawda musiała wyłożyć spółka, jednakże po
zakończeniu inwestycji, o tę kwotę zostanie umniejszony czynsz, jaki płacimy za najmem pomieszczeń
w budynku Ośrodka Zdrowia.
Jakie były przyczyny decyzji dot. komputeryzacji

gabinetów lekarskich i pracowni?
- Jednym z powodów, dla których taka decyzja została podjęta jest rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące rejestrowania informacji, ich przetwarzania i
przekazywania oraz zasad rozliczania z Narodowym
Funduszem Zdrowia, a także chęć przystąpienia do
centralnego, elektronicznego rejestru recept. Oczywiście zakres prac w pierwszym naszym założeniu był o
wiele skromniejszy. Mówi się jednak, iż apetyt rośnie
w miarę jedzenia. Projekt rozszerzyliśmy, a jednocześ-

nie zakupiliśmy drugi nowoczesny aparat ultrasonograficzny z kompletem
głowic i printerem.
Elektroniczny system rejestru recept....
- Przystąpienie do tego rejestru daje nam gwarancję, że recepta wystawiona
w naszym gabinecie w przypadku dokonania jakiejkolwiek zmiany, fałszerstwa, czy próby podwójnego zrealizowania (a niestety takie rzeczy się dzieją), będzie bezpieczna. System, w który wchodzimy połączy nas z identycznym, działającym od dawna w aptekach (stąd wcześniejsza komputeryzacja
aptek, którą z pewnością Państwo pamiętacie z początkowych utrudnień
przy realizacji recepty), w momencie wykupienia recepty gwarantuje, że nie
może być ona ponownie zrealizowana. My natomiast otrzymujemy informację o nieprawidłowościach będących przyczyną zablokowania recepty.
Istotnym powodem przystąpienia do komputeryzacji była też chęć uczestniczenia w systemie, który umożliwia przychodni szybką i prostą wymianę
informacji o leczeniu z wszystkimi placówkami.
Jakie będą z tego korzyści?
- Mamy bieżące informacje o pacjencie, gdzie się leczył i z jakiego powodu,
jakie leki zażywał. Pacjent nie musi przynosić do lekarza żadnych „papierów”,
pamiętać dawkowania i rodzaju leków, przebiegu leczenia. Wszystko ma na
karcie plastikowej, takiej jak do bankomatu. Jednocześnie jej zgubienie nie
powoduje utraty jego dokumentacji choroby. Jest ona zapisana w bazie i
zawsze do odtworzenia.
A co z intymnością, ochroną danych osobowych?
- Są strzeżone lepiej aniżeli tajne informacje CBA.
Bezpieczeństwo zapewnia to, iż konto jest ANONIMOWE. Nie ma tam tak,
jak w historii choroby numeru pesel, nazwiska, adresu, - w tych miejscach
jest PUSTO, nie można ich zgubić, ukraść, bo są niczyje aż do momentu, gdy
pacjent wprowadzi osobiście lub upoważniając lekarza, HASŁO – PIN. Znaczy to, iż dane są chronione najlepiej jak mogą być tylko chronione – bo
przez właściciela karty. Bez jego pomocy to kupon totolotka bez zakreślonych liczb. Proszę sobie wyobrazić, jaka to przyjemność zgłosić się do ZUS-u
bez dokumentów, kserokopii, opinii, zaświadczeń, potwierdzeń, zdjęć, tylko
z małą plastikową kartką. Ile zaoszczędzonych drzew, czasu i stresu...
Czy zmienia się sposób przyjmowania ?
- Z pewnością na początku chorzy będą mieli do czynienia z utrudnieniami,
podobnie jak to się działo z aptekami, bankami i pocztami po wprowadzeniu komputeryzacji. Dodatkowo, na co uczulam, przyjmowani będą tylko
pacjenci zarejestrowani. Można będzie rejestrować się także przez Internet
– pacjent sam wchodzi na stronę przychodni, w moduł terminarz, wybiera
lekarza, termin, godzinę, rejestruje się i otrzymuje powiadomienie o rezerwacji. Można też, jak dotychczas, rejestrować się osobiście, przez telefon
bądź osoby trzecie.
Leczenie w przychodni
- Jeżeli chodzi o proces leczenia nic się nie zmieni. Zarejestrowany chory
otrzymuje, jak dotychczas komplet świadczeń związany z podanymi dolegliwościami i rozpoznaniem postawionym przez lekarza. Pozwolę sobie jednak przypomnieć pewne zasady naszej działalności.
Przychodnie lekarskie nie są placówkami udzielania pierwszej pomocy
medycznej, a ośrodek zdrowia nie jest pogotowiem ratunkowym czy izbą
przyjęć szpitala. Nasze możliwości sprzętowo – diagnostyczne w sprawach
nagłych są ŻADNE. Brak karetki reanimacyjnej, defibrylatora, sprzętu do
wspomagania oddychania, laboratorium 24 – godzinnego, rtg i całego
szeregu innego zabezpieczenia stawia nas na „ z góry określonej” pozycji.
My nie udzielamy pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, w
stanach powypadkowych, urazach (np. podejrzenie zawału, utraty świadomości, złamania, kolki nerkowe, wątrobowe, nagłe bóle). Tym zajmują się
wyłącznie pogotowie ratunkowe, ambulatoria chirurgiczne, izby przyjęć
szpitala. Proszę mieć szacunek dla własnego życia, życia swoich bliskich i
nie oczekiwać przybycia lekarza rodzinnego, bo o przeżyciu decyduje czas
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Coś na zakończenie...
- Owszem. Prośba do naszych mieszkańców. Prosimy, aby poranek poniedziałkowy nie kojarzył się nam z wiecznie trwającym horrorem. Proszę, o ile
stan zdrowia na to zezwala, przełożyć wizytę poniedziałkową na inny dzień.
Będzie to z korzyścią dla Państwa, jak i dla naszego zespołu.
I coś optymistycznego. Po pełnym wdrożeniu systemu zdecydowanie poprawi się możliwość kontaktu telefonicznego z przychodnią. To nasza i Państwa bolączka od dawna. Zapewniam. Będzie normalniej.

udzielenia pomocy, a lekarz rodzinny w takiej sytuacji dysponuje słuchawkami lekarskimi i dobrym
słowem. Proszę jednak pamiętać, iż nadużywanie takich wezwań z błahych przyczyn czy wygodnictwa
może pozbawić szans na przeżycie kogoś, kto takiej
pomocy rzeczywiście potrzebuje. Przychodnia leczy
pacjenta zarejestrowanego, a jeżeli na dany dzień
harmonogram przyjęć jest zapełniony, rejestracja
zaproponuje pierwszy wolny termin przyjęcia.
Co się jeszcze ewentualnie zmieni?
Niemożliwe będzie wejście do lekarza po poradę
między już zarejestrowanymi pacjentami, np. po
skierowanie, receptę, żeby pokazać wyniki itp. Każdy
kontakt z lekarzem musi odbyć się przez tzw. moduł
Terminarz, a więc chory musi się zarejestrować. W
przypadku zapotrzebowania na leki (leczenie ciągłe)
pacjent może zarejestrować się telefonicznie lub w
każdy inny sposób zgłaszając poradę recepturową i
odebrać receptę w przychodni. W tym zakresie nic
się nie zmieni.
- Czy nie sądzi Pan, że to może wywołać niezadowolenie? Rejestracja do wszystkiego?
- Zadam Pani pytanie. Stoi Pani w kolejce do kasy
w supermarkecie, w banku, na poczcie i nagle ktoś
wchodzi przed Panią „na sekundkę, tylko zapytam”,
a pytanie trwa 15 minut. Co Pani czuje, co czują osoby stojące za Panią? Zapytam, dlaczego uważamy to
za naganne, a chcemy to
samo egoistycznie czynić w
przychodni? Żyjemy w czasach, gdy ktoś, gdzieś ciągle pędzi, potrąca innych,
rozpycha się. Dlaczego nie
ma szanować współchorych, oczekujących , ich
czasu, dolegliwości. Gdzie
pewnik, iż moja choroba
jest ważniejsza aniżeli innych? Kultura kończy się
na korytarzach przychodni
medycznych? Ciągle tylko słowa, słowa, słowa...o
współczuciu, o miłości ...ale
jeżeli sprawa mnie dotyczy,
jeżeli JA mam interes do
załatwienia, to przyłbica na
oczy i DO PRZODU...Sądzę,
iż zdecydowana, podkreślam, zdecydowana część
naszych
podopiecznych
taką właśnie zmianę przyjmie z radością.

Co to jest OSOZ?
Jest to system, który zapewnia dostęp do danych medycznych przez Internet,
posiada bezpłatne i anonimowe karty zdrowotne i tylko pacjent jest właścicielem tej karty. Nikt, żaden pracownik służby zdrowia, ZUS, NFZ nie może bez
upoważnienia i bez PIN – u pacjenta wejść w posiadanie tych informacji. System pozwala też na szybkie wyszukiwanie zamienników leków, np. tańszych,
wyszukiwanie aptek, lekarzy i informuje o działaniu i interakcji na lek. Gromadzi całą dokumentację medyczną, pacjent ze swoją elektroniczną kartą może
udać się wszędzie i pozwolić odczytać informacje o stanie zdrowia.
System informuje o ewentualnie źle dobranych lekach, nieprawidłowych
reakcjach zachodzących przy ich łączeniu. Informuje o terminach szczepień
u dzieci. OSOZ z wszelkimi swymi zaletami jest całkowicie dla pacjenta darmowy. Ciągle się rozwija, ciągle wprowadza coś nowego. OSOZ to bardzo
ciekawa inicjatywa i propozycja dla pacjentów.

R E K L A M A

Oddzia³ w Mosinie
Pl. 20 PaŸdziernika 6
tel. (61) 819 19 68

kultura
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Dresiarski film
RECENZJA - film

Wojna polsko-ruska
Reżyseria: Xawery Żuławski
Rok produkcji: 2009
Czytacie Państwo recenzję wyjątkowego filmu. I nie chodzi tylko o to, że po
raz pierwszy mam okazję recenzować
rodzimą produkcję. „Wojna polsko-ruska”
wymyka się jakimkolwiek schematom i
potrafi zaskoczyć swoją formą nawet tych,
co niejedną noc spędzili na maratonach
filmowych.
Od razu muszę powiedzieć, że jest to film
dla ludzi o otwartym umyśle, którzy nie
przestraszą się tej oryginalnej formuły. Ci,
którzy wybierają się do kina na głupią komedię przeżyją szok, bo co prawda można w kilku miejscach się zaśmiać, ale tylko z głupoty przedstawianych postaci. Obraz jest bardzo
ciężki w odbiorze i już od pierwszych minut wymaga od widza dużej
cierpliwości.
Cały film to chaotyczny zlepek kilku historii z życia dresiarza Silnego. Bohater przeżywa ciężkie chwile, ponieważ jego związek
z Magdą nie układa się najlepiej. Poznajemy go podczas bójki w
barze i od tej chwili śledzimy losy jego oraz wszystkich niezwykłych kobiet, które spotyka na swojej drodze. W pierwszej kolejności poznajemy Andżelę – wrażliwą dziewicę o wyglądzie z piekła
rodem, która mimo wiary w szatana jest niezwykle dobroduszną
dziewczyną poświęcającą się ratowaniu zwierząt. Mamy także Nataszę – bezwzględną znajomą Silnego, która zrobi wszystko, aby
zdobyć kasę na dobrą zabawę i biały proszek, nawet, jeśli drogą do
tego byłoby sprzedanie Andżeli na Zachód. Wśród tych kobiecych
osobliwości mamy również grzeczną i ułożoną Alę, a także Dorotę
– maturzystkę, w której głowie dzieje się cały film.
Nie da się jednak powiedzieć, że poznajemy historię Silnego.
Podczas całego seansu jesteśmy raczej bombardowani kolejnymi
wydarzeniami z jego życia, a informacje, które odnajdujemy, pozwalają tylko na szczątkowe nakreślenie osobowości głównego
bohatera. Świat, który obserwujemy, jest tworzony na bieżąco w
głowie Doroty, która jest narratorem całego filmu. Nie sposób nie
zgodzić się ze słowami reżysera, który powiedział, że jest to film o
wyobraźni i jej sile sprawczej. Dorota wymyśla bohatera i tworzy
dla niego cały świat, w którym go umieszcza, a sam bohater nie
potrafi się w nim odnaleźć i porusza się po nim bardzo niepewnie.
Bardzo się cieszę, że wreszcie mogę zachęcić do oglądania polskiego filmu. Rodzimi twórcy przyzwyczaili nas do smutnych i tragicznych historii, po których towarzyszy nam uczucie przygnębienia.
Ten jest zupełnie inny. Otrzymaliśmy oryginalny i niebanalny film
ze świetną rolą Borysa Szyca, który po raz kolejny udowodnił jak
znakomitym jest aktorem. Bardzo ciekawym zabiegiem było obsadzenie w roli narratora Doroty Masłowskiej – autorki książki „Wojna
polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną”, która posłużyła za kanwę
scenariusza. Mimo, że aktorką jest marną, to doskonale wpisuje się
w formę całego filmu, a jej obecność jest dodatkowym smaczkiem
całego przedsięwzięcia.
Mimo, że nie jest to film dla wszystkich, to gorąco polecam jego
obejrzenie, choćby żeby zobaczyć, że w Polsce też można stworzyć
coś interesującego.
			
Tomasz Zgrzeba

Dominikańskie fukú
RECENZJA - książka

Junot Diaz
„Krótki i niezwykły żywot Oscara Wao”
W życiu nie przeczytałam
żadnej sagi rodzinnej od początku do końca. Skomplikowane zażyłości i układy pomiędzy członkami rodziny,
przedstawione w długich,
ciągnących się w nieskończoność powieściach rzadko można łatwo przełknąć.
Przewracając ostatnią kartkę powieści dominikańskiego autora uświadomiłam sobie, że właśnie to zrobiłam.
Właśnie to przeżyłam. Właśnie dałam się wciągnąć w
słodko - gorzką opowieść o losach rodziny.
Oscar Wao jest Dominikańczykiem, odbiegającym od
wzorcowego wizerunku jego rodaków. Marzy o byciu
superbohaterem, zagłębiając się wraz ze swoimi ponadwymiarowymi gabarytami w powieści fantasy, gry
RPG i zakochując się w każdej napotkanej dziewczynie. Akcja, choć toczy się wokół tytułowego Oscara,
ukazuje życie z fukú na karku – wyjątkowo uciążliwą
klątwą, która wisi nad całą rodziną. I tak poznajemy
losy jego matki, dziadka, babki i siostry, w wielu sytuacjach z perspektywy Yuniora – zakochanego w rodzinie Oscara młodego mężczyzny. Poznając kolejne
historie z życia tego rodu, widzimy nieporadnego nastolatka, który nagle postanawia użyć swojej głęboko
ukrytej, heroicznej odwagi.
Cała powieść przepełniona jest mieszanką slangu
ulicznego New Jersey, hiszpańskich przypisów i licznych tłumaczeń, dotyczących polityki i powieści fantasy. Diaz jest mistrzem nowoczesnego sposobu narracji, łączącego slang z poetyką, zachowując przy tym
jedynie nieliczne zasady ‘zwyczajnego powieściopisarstwa’. Jest bardzo przemyślana i przekorna – Dominikana przedstawiona przez Diaza jest zupełnie niepodobnym krajem do tego, który przedstawiany jest
w folderach zachęcających do spędzenia wakacji z rodziną w ciepłym klimacie. I w tym krajobrazie pojawia
się historia o sile, wytrwałości, życiu z wielką polityką
w tle, pełna czarnego humoru. Życie na przekór przeznaczeniu. Ale czy na pewno?
Junot Diaz został okrzyknięty jednym z najbardziej
oryginalnych i zniewalających głosów współczesnej
literatury. Jego przewrotna saga rodzinna, wpisana
w realia satyry życia politycznego Republiki Dominikańskiej bez wątpienia intryguje, uwodzi i skłania do
myślenia. Jak rzadko która pozycja wśród fali nowej
twórczości.
			
Magda Krenc

Gazeta Mosińsko-Puszczykowska
Odbicie w lustrze... Ilu z nas dostrzega krzywiznę
zwierciadła? Obraz, który kształtuje się (w zależności od położenia poddanego) np. z rozkazu srogiej
„profesorki” z magisterskim tytułem naukowym, „mądrych” książek z cyklu „101 porad jak zostać damą” czy
w końcu prawd ustalonych przez „świętych” zwierzchników praworządnego państwa. My sami to jedynie
bezkształtne cienie falujące na szklanej tafli...
Naciągnięty na skórę utarty kanon, niczym inwazja
świerzbowca, uprzykrza życie dalekowzrocznym obserwatorom. Ich oczy męczy pozorna nienaganność
„kameleonowych uniformów”. Łachy, które dyktatura
obyczajowa każe nam z dumą nosić, nie rzadko krępują ruchy, pozwalając rękom tylko na szablonowe
machanie pajacyka. Nawet odzież osnuta kaszmirową propagandą jest nieznośnym ciężarem dla użytkowników ideowych swetrów. Czy też masz ochotę
zrzucić wrastające w ciało szmaty by poczuć się, choć
przez chwilę, nonkonformistycznym naturystą?
Proces formowania masy ludzkiej trwa całe życie. Szeryfowie etyki bezwiednie przestawiają myślowe szyki
a czasem siłą zmuszają do przyjęcia stosownej pozy.
Ciężką ręką kształtują pożądane „charaktery”. Lepienie jaźni człowieczej to strategia złożona. To nie takie
łatwe jak dotknięcie językiem nosa! O nie, nie! Kolejno
zaprogramowane etapy przynoszą sukces. Produkt
końcowy!

Etap I - Dzieciństwo-obróbka wstępna.
Kurtyna w górę! I Akt życia. Krzyk dotychczasowego
embriona odziera szpitalne ściany ze starego tynku.
Cud narodzin! Na pytanie matki o płeć dziecka, położna odpowiada: „Czy nie za wcześnie na przypisywanie ról społecznych?”
Jest to oczywiście żartobliwy ukłon w stronę „Sensu
życia według Monty Pythona”. Surrealistyczna wizja
komików nie wiele ma wspólnego z rzeczywistością.
Szkoda? Myślę, że tak. „Zidentyfikowany” chłopiec
przejawiający przesadne zainteresowanie lalkami (zarezerwowanymi z góry dla dziewczynek) to przecież
niepokojące zjawisko, wymagające użycia specjalnych
środków. Karcimy więc syna, w obawie przed uaktywnieniem się u niego w dorosłym życiu, syndromu „lalusia”. Oczywiście najczarniejszym scenariuszem jest
„przebranżowienie się” (broń Panie Boże) w homoseksualistę. Dziewczynka symulująca zabawę „w hydraulika” to również swego rodzaju osobliwość. Przyszła
pani domu, już za młodu, powinna poznawać tajniki
sprawnego poruszania się po izbie z miotłą oraz gotowania zupy ogórkowej.
Nawet tak prozaiczna sfera życia jak moda dziecięca
rządzi się własnymi prawami. Nie ma tu miejsca na odstępstwa. Ktoś o bardzo ograniczonej znajomości kolorów, ustalił niemowlakom sztywną zasadę przydziału barw. Dziewczynkom przysługuje - róż, chłopcom
- błękit. Trzymam kciuki za ojców daltonistów! Cóż za
wstyd byłby, prowadzić w wózku dziecko-hermafrodytę! Marzy mi się mały sabotaż pod hasłem: „Wymieszać kolory w fabrykach odzieży!”. Czy rodzice wtedy
poradzą sobie w kreowaniu wizerunku własnych dzieci, bez pomocy pana Tymochowicza?

Etap II - Dorastanie -„duszenie” indywiduów
Kurtyna utkana z dziecięcych mrzonek nagle opada.
Sufler daje znać: „Czas na szkołę...życia!”. Akt II. Oko
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ANTYFORMA - na pohybel sztampie
(i tajniki sprawnego poruszania się z miotłą)
jupitera rzuca spojrzenie na szkolną ławkę...
W niej armia mundurkowych, czeka na odstrzał z
ręki nieprzyjaciela. Eliminacja „najsłabszego ogniwa”, za pomocą nauczycielskiej ruletki. Jeniec przyparty do muru, ma jednak szanse na odznaczenie.
Warunkiem jest dogłębna znajomość rachunku
prawdopodobieństwa. Niestety, pechowiec oszacować potrafi jedynie czas trwania sromotnej klęski w bitwie „pod Tablicą”. W niesławie, okrzyknięty
„gamoniem roku” zostaje wygnany do nieszczęsnej ławki-pułapki.
Zdumiewające jak wiele zbędnych zagadnień, siłą wpycha się w „ścisłe”
umysły uczniów. Wiedza o algebrze nie pomoże w dokonywaniu słusznych
wyborów. Gdzie są odpowiedzi na pytania typu „Jak żyć w zgodzie z samym
sobą? Czy radzenie sobie ze stresem to możliwość wlania w belfrowe gardło
„dwóch głębszych” przed wykładem? (Obrazoburcze wywody uderzeniem
linijki, wnet kneblują mi usta...)
Nawet lekcja fizyki nie jest ostoją dla wolnych elektronów. I tu (cyt.) „równo
ścina się wszystkie głowy wystające za połowy”. Zasada stara i zmurszała
jak świat-nauczyciel ma zawsze rację! Taka postawa konfiskuje młodym
prawo do wyrażania własnej opinii-„herezji”, które niechybnie ulegają kastracji. Kto blefuje? Nauczycielka biologii głosząca tezę ewolucji czy ksiądz
roztkliwiający się nad nieszczęsnym losem Adama i Ewy? Przynależność do
jakiejkolwiek religii powinna być świadomym wyborem człowieka, nawet
smarkatego małolata. Czy więc odgórny nakaz rodziców do co niedzielnych
odwiedzin naw kościelnych, nie jest swego rodzaju prześladowaniem?
Kolorowe ptaki! Wyrzućcie z gniazd kukułcze jaja! Niechaj sierp ciemiężycieli nie dosięgnie waszych skrzydeł!

Etap III - Dojrzałość-umieszczenie w formie
Szablonowa postać wnosi na scenę zardzewiałą ramę. Odsłonę trzecią sponsoruje partia prorodzinna.
Zza ramy wydobywa się, jękliwy głos seniorki rodu. „Doczekam się zaślubin
młodej pary, nim na łożu śmierci ciało złożę?” Oni, choć trochę niedopasowani, z miłości do babki, przypieczętują obrączkami, swoje niepewne przywiązanie. Budowa najmniejszej komórki społecznej to przecież zobowiązanie dane samej Ewolucji. Nieważne, że czasem to tylko przypadek muruje
fundamenty owej budowli...
„Rodzina to jest siła!” Tak skanduje społeczeństwo. Stara panna według opinii publicznej to z reguły wyjątkowo nieatrakcyjna, feministka-troglodyta.
Cóż za nieszczęście! Żaden samiec nie chciał podzielić się z „niechcianą” materiałem genetycznym. Szczytna idea podtrzymywania gatunku ludzkiego
w tym przypadku kapituluje. Skandal! Pozbawiono ją przywileju walki z po
ciążowymi rozstępami!
Bezdzietne małżeństwo to również temat zagadkowy. Ciotki klotki na stypach domysły snują. „...zapewne niemoc organów doskwiera młodym albo
inna klątwa została rzucona!”. Bo czy to możliwe żeby tak się wyrzec z własnej woli, potomków swoich? Nie przemknie im przez myśl nawet, że ich
priorytetem nie jest domowe przedszkole. Czy to egoistycznie niemoralne?
Zapachniało linczem...
Tak jak młodość rządzi się własnymi prawami tak już starość ma praw tyle
co Czarni w okresie apartheidu. W jesieni życia, starcowi większość rzeczy
zwyczajnie nie wypada! Moczenie krakersów w herbacie i wybór garderoby
w „ostatnią podróż” to jedne z niewielu przywilejów... a podobno wesołe
jest życie staruszka!

Krótki Epilog:
Końcowym posłowiem życzę Wam i sobie, odzieży szytej na miarę, skrojonej według trendów naszej głowy a nie kreatorów szablonowej mody!
Agata Ganske
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SALONY
MEBLOWE
MOSINA

• Wypoczynki
• Meblościanki
• Meble systemowe
• Zestawy kuchenne
• Sypialnie
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Kredyty na dowód do 6 tys. zł.
ul. Dembowskiego 1
tel. 061 813 63 76

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

www.meblerejak.najnet.pl
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REKLAMA

Zapraszamy:
Pn. - Pt. 9.00 - 17.00
Sob. 9.00 - 13.00

Róg Gałczyńskiego i Sowinieckiej

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

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

W każdy
Poniedziałek
nowa
dostawa !!!

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

reportaż
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„Nie wibrować głosem i nie śpiewać nosem”
Całe dzieciństwo spędził w Mosinie. Jego prawdziwa droga artystyczna zaczęła się
od chóru Poznańskie Słowiki profesora Stefana Stuligrosza, ale:
- Ten moment, kiedy połknąłem bakcyla miał miejsce w Mosinie. Zacząłem śpiewać
w mosińskim chórze kościelnym p.w. Św. Cecylii, mówi Leszek Marciniak, członek
znakomitego, znanego w Polsce i na świecie zespołu Affabre Concinui.

- Całym sobą można tworzyć coś wspaniałego, cudowną harmonię, odczułem to jeszcze za czasów śpiewania
w mosińskim chórze. Dzięki chórowi mosińskiemu nauczyłem się mszy, która stała się potem przyczynkiem
poznania profesora Stuligrosza, a którą chór miał w swoim repertuarze. Od momentu, kiedy zaśpiewałem z profesorem właśnie tą mszę - datuje się moje śpiewanie z
„Poznańskimi słowikami”.
Stało się to nad morzem, we Władysławowie, gdzie wraz
z rodzicami zawiózł swojego brata na kolonie Poznańskiego Chóru Katedralnego.
- Była niedziela, wałęsałem się po parafialnych trawnikach, kiedy usłyszałem za sobą głos: „A co ty tu robisz?”
Był to profesor Stuligrosz. Wyjaśniłem, że nie jestem
członkiem chóru, że śpiewa mój brat. Profesor zabrał
mnie do kościoła, zaproponował wspólne śpiewanie. Nie
wiedziałem, co mnie czeka, profesor Stuligrosz stanął w
basach. Powiedziałem, że śpiewam tenorem. Odpowiedział: nie szkodzi, stój koło mnie i śpiewaj tenorem. Widocznie chciał mnie usłyszeć, sprawdzić. Kiedy rozdano
nuty uradowałem się bardzo - były to nuty jedynej „mszy
z Mosiny”, którą umiałem na pamięć.
Zaśpiewał z pamięci. Po mszy profesor zaproponował Leszkowi śpiewanie w swoim chórze. Był rok 1980, rok szczególny, rok matury w słynnym „Marcinku”, rozpoczęcie studiów
na obecnej Akademii Muzycznej w Poznaniu, wstąpienie w
szeregi słynnego chóru „Poznańskich Słowików”.
Zespół wokalny śpiewający a cappella, Affabre Concinui (co znaczy: idealnie współbrzmiąc) powstał w 1983
roku. Tworzą go Robert Hylla – kontratenor, Przemysław
Czekała – tenor oraz Piotr Lewandowski (baryton), Piotr
Dziurla (bas), Artur Hoffmann (bas) i Leszek Marciniak
(kontratenor).
Zespół założył Przemysław Stanisławski – wielki pasjonat
muzyki kameralnej i wokalnej, którego 26 lat temu zainspirował angielski sekstet The King’s Singers.
Żeby w pełni wyrazić, przekazać sztukę, potrzeba zaangażowania serca i duszy.
- Na każdym koncercie staramy się dać z siebie wszystko, nawiązujemy kontakt z publicznością, coś w rodzaju
niewidocznego pomostu, nici porozumienia, trudno to
opowiedzieć słowami. Dlatego każdy koncert brzmi nieco inaczej – odbiór słuchaczy, ich skupienie, atmosfera,
udziela się wykonawcy i powoduje, że artysta emanuje
wnętrzem i duszą.
Wykonywanie muzyki religijnej Leszek Marciniak traktuje jak
modlitwę, jako dziękczynienie Bogu za dar, który otrzymał.
Byli niemal wszędzie, w Azji, Ameryce, Europie… Największym jednak przeżyciem był występ przed Janem
Pawłem II.

- Kiedy Ojciec Święty zaczął pielgrzymować do Polski, jako jedyny tego
typu zespół męski, śpiewający a cappella pragnęliśmy zaśpiewać dla
Niego, tu w kraju. Nie potrzebujemy specjalnej organizacji, po prostu
stajemy i śpiewamy bez instrumentów. Okazało się to niemożliwe, nie
sposób było wpasować się w plany pielgrzymek. W końcu jeden z księży
podpowiedział nam: zaśpiewajcie Papieżowi w Rzymie.
To także okazało się trudne w realizacji. Podpowiedziano im, żeby spróbować przez Dominikanów.
- Na szczęście znałem z mosińskich lat młodzieńczych Mirka Pilśniaka
- Dominikanina, który nam pomógł i polecił o. Hejmo w Watykanie.
Pojechaliśmy w ciemno. Idziemy do o. Hejmo, a on mówi: przyjdźcie w
środę na audiencję generalną, może uda się wam zaśpiewać. W dzień
audiencji wprowadził nas do auli Pawła VI, posadził w ostatnim rzędzie
i kazał czekać. Pomyśleliśmy: Boże, jak to możliwe, wśród dziesięciu tysięcy osób z ostatniego rzędu nie będzie nas słychać. Po 20 minutach
przychodzi o. Hejmo i woła: grupa z Poznania, chodźcie za mną.
Zaprowadził zespół w pobliże pustego jeszcze fotela Ojca Św., postawił
mikrofon i powiedział: A teraz śpiewajcie.

- Wszedł Papież, zaśpiewaliśmy tekst pieśni „Błogosławiony człowiek”
Wacława z Szamotuł. Homilia Ojca Św., jak się potem okazało, była nawiązaniem do tekstu pieśni, modlitwy, którą zaśpiewaliśmy. Byliśmy
zdumieni. Jan Paweł II mówił o człowieku, który za swą niepobożność
poniesie karę. Ta sytuacja w żaden sposób nie była uzgadniana. Ojciec
Święty nie wiedział, co my zaśpiewamy. Z wielu religijnych utworów wybraliśmy akurat pieśni Wacława z Szamotuł.
- Kiedy uświadomiłem sobie, że słowa pieśni, idealnie wpasowały się w homilię, było to dla mnie jak objawienie, cud. Otoczyliśmy Ojca Św. półkolem,
uklęknęliśmy i wręczyliśmy Mu naszą płytę. Wyszedłem z auli szczęśliwy,
ale nie wiedziałem, że jeszcze przed Nim kiedykolwiek stanę.
Stało się to kilka lat później, podczas tourne po Włoszech, zorganizowanego przez Instytut Kultury Polskiej w Rzymie.
- Przygotowaliśmy wtedy dla Ojca Świętego całą naszą dyskografię. Zaśpiewaliśmy na Placu Św. Piotra. I potem stało się tak, że czterech członków zespołu, kiedy powoli zbliżaliśmy się po Błogosławieństwo do Papieża, ochrona, ciągnąc za ubrania zatrzymała.
Mnie nikt nie zatrzymał, posuwałem się bez przeszkód do przodu. Widzia-
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łem za sobą jednego z kolegów, który trzymał naszą
księgę. Stanąłem przed Ojcem Świętym. Byłem dosłownie sparaliżowany. Kolega drżącym głosem wypowiedział parę słów i wręczyliśmy Mu dyskografię
zespołu. Wracaliśmy w milczeniu, byliśmy rozczarowani, że nie mogliśmy całym Affabre Concinui stanąć
przed Ojcem Świętym.
Wówczas nawet nie pomyślałem, że mogę po raz
trzeci widzieć Jana Pawła II z bliska.
Po niedługim czasie zadzwonił do nas Staszek Soyka i
zapytał, czy nie zechcielibyśmy wykonać z nim „Tryptyku Rzymskiego”, dzieła Jana Pawła II, do którego on
napisze muzykę. Odpowiedzieliśmy: dobrze Staszek,
pisz nuty. Ale mijały miesiące, a nut nie było. Pojechaliśmy do Warszawy na nagranie. Nagrywaliśmy
bez nut, śpiewając poszczególne fragmenty zasugerowane przez Staszka. W ten sposób powstała muzyka z naszym udziałem do Tryptyku. Wykonywaliśmy
potem wiele koncertów z „Tryptykiem Rzymskim”,
zawsze bez nut, z pamięci, przy pomocy tekstów pisanych, odtwarzając to, co było na płycie.
Półtora roku przed śmiercią Papieża pojechali do
Rzymu, na imieniny Karola.

Miałem to niebywałe szczęście stanąć po raz trzeci przed wielkim Polakiem, naszym ukochanym Ojcem Św. Janem Pawłem II, tym razem
zaśpiewaliśmy na Jego imieniny - Karola - 4 listopada 2003 roku.
Wraz ze Staszkiem Soyką i jego zespołem wykonaliśmy “Tryptyk Rzymski” Jana Pawła II

- Był już bardzo chory. Do ostatniej chwili nie było
wiadomo czy Ojciec Święty przybędzie na uroczysty
koncert, swój koncert. Przyszedł, a właściwie przyjechał na przygotowanym fotelu. Zaśpiewaliśmy!
Potem każdy z nas podchodził do Niego. Nigdy nie
zapomnę Jego zimnej, mocno ściskającej dłoni. Jego
Błogosławieństwo jest ze mną cały czas i daje mi
dużo siły do działania każdego dnia.
Nikt nie miał wątpliwości, że był to rzeczywiście
wielki mistyk, człowiek wysłannik Boga. Jego wielkość promieniowała.
„Tryptyk Rzymski” ukazał się w księgarniach jeszcze przed telefonem Stanisława Soyki.
- Nie pobiegłem od razu do księgarni. Byłem u rodziców w Mosinie na urodzinach mamy, która mi
wręczyła prezent (na swoje urodziny!), właśnie to
dzieło Ojca Świętego – „Tryptyk Rzymski”. Czytałem
go w nocy już w Poznaniu, w ciszy pokoju. Przeczytałem raz, potem jeszcze raz oniemiały. Płakałem jak
dziecko. Ujrzałem całe swoje życie, jak w zwierciadle.
Krótko po tym zadzwonił Staszek Soyka…
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Będąc pod wielkim wrażeniem poezji Jana Pawła II, Leszek Marciniak napisał list do Ojca Św. Odpowiedź na ten list z Watykanu przechowuje jak
relikwię.
Światowa sława
Repertuar zespołu obejmuje ponad 300 utworów, począwszy od muzyki
renesansu po muzykę współczesną, kolędy polskie i różnych narodów oraz
żarty muzyczne i utwory orkiestrowe - ze znakomitą imitacją instrumentów
muzycznych.
Wielkim zaskoczeniem niesamowitym odbiorem były dla nich koncerty w
Korei Południowej.
- Publiczność zawsze wspaniale reaguje, bez względu na kraj i kulturę.
Jednak największym przeżyciem była dla nas reakcja Koreańczyków. Sala
wypełniona 10 tysiącami osób. Do tego momentu byliśmy przyzwyczajeni, że publiczność pomiędzy utworami reaguje oklaskami. Tymczasem tu
śpiewamy jeden utwór i - cisza. Drugi – znowu brak reakcji. Myśleliśmy: nie
podoba się?. Po skończeniu całości nastąpiła taka wrzawa, krzyki, owacje
na stojąco – niesamowity aplauz. Inna kultura i inny odbiór. Po koncercie
organizatorzy musieli ogrodzić członków zespołu od publiczności, żeby ich
nie stratowała.
Skąd się wzięła w Korei melodia „Szła dzieweczka do laseczka”
- Zaśpiewaliśmy tą melodię w bloku muzyki ludowej i po kilku taktach zauważyliśmy, że publiczność śpiewa i kołysze się. Potem nastąpił niesamowity aplauz, a my dowiedzieliśmy się, że zaśpiewaliśmy koreańską piosenkę z
podręczników szkolnych.
---------------------------------------------------Rozmowa z Leszkem Marciniakiem w Redakcji trwała prawie trzy godziny.
Jej zakończenie było zaskakujące. Mój rozmówca, który był w wielu miejscach na świecie, uśmiechnął się i powiedział:
- Czuję się zaszczycony, że mogłem tutaj być …
Wyjawił mi też, że nie udziela wywiadów, uważa, że lepsi do tego zadania są
inni członkowie zespołu.
Na koniec muszę wyjaśnić: nie byłoby tej rozmowy bez Pani Bronisławy Dawidziuk- prezes mosińskiego chóru. To ona skontaktowała mnie z Leszkiem
Marciniakiem i zachęciła do napisania tego artykułu. Myślę, że obok samego
faktu wyjątkowości Affabre Cocinui dotknęliśmy maleńkiej cząstki historii, z
którą wiąże się życie i praca największego z Polaków.
		
Elżbieta Bylczyńska

„ Co mi mówisz górski strumieniu?
w którym miejscu ze mną się spotykasz?
ze mną, który także przemijam —
podobnie jak ty...
Czy podobnie jak ty?
(Pozwól mi się tutaj zatrzymać —
pozwól mi się zatrzymać na progu,
oto jedno z tych najprostszych zdumień.)
Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół
i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku
— lecz zdumiewa się człowiek!
Próg, który świat w nim przekracza,
jest progiem zdumienia.
(Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię «Adam».)”.
Tryptyk Rzymski, Jan Paweł II
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NOWAK

producent meblowy

MEBLE NA WYMIAR
- kuchenne
- sypialnie
- łazienkowe
- zabudowy wnęk
- szafy z drzwiami
suwanymi

Sieć Informacyjno
Marketingowa
www EuroBook.pl

sprzęt AGD do zabudowy
• rolety • żaluzje
• moskitiery

tel. 609 213 200
tel. 607 344 092

EuroBook to profesjonalna i kompleksowa prezentacja firm w internecie, które dzięki
temu mają możliwość nawiązania kontaktów z obecnymi i przyszłymi przedsiębiorcami.
Naszym największym atutem jest to, iż mamy skuteczny sposób pozycjonowania w
wyszukiwarkach typu google.pl, onet.pl czy wp.pl. Zespół naszej firmy stanowi grono
profesjonalistów, których wiedza poparta jest wieloletnią praktyką i doświadczeniem
zawodowym w branży marketingowej. Dbając o satysfakcję Klientów, stawiamy na
solidnośd, szybkość i mobilność. Dzięki takiej polityce rozwoju, która stawia na jakość
usług, konkurencyjność ceny oraz na zadowolenie klientów, w przyszłości firma
oczekuje zwiększenia udziału w rynku oraz zwiększenia wartości firmy.

www.meblenowak.com.pl

CENTRUM WAL-STAL
OGRODNICZE
9. ot
00 w
- 1 art
7. e
00

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

Szosie Poznańskiej
bliżej Puszczykowa
ŁĘCZYCA przy
tel. 0 602-680-142

NAPRAWA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Regeneracja Głowic, Węże hydrauliczne

PW ZBYSZKO
Rok założenia 1976
Zbigniew i Maria Brzozowscy
ul. Gołębia 38
62-040 Puszczykowo
tel. 061 813 34 73
fax 061 898 38 90
mail: pwzbyszko@wp.pl
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REKLAMA

godziny otwarcia
od 8.00-18.00

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

• płytki ceramiczne,
• wykładziny panele,
• farby,
• mieszalnia farb,
• dywany,
• gipsy kleje,
• akcesoria malarskie
• system suchej zabudowy
oraz wiele innych
materiałów
do wykończenia wnętrz

Chcesz przetrwać kryzys?
Tniesz koszty?
Zwróć się do Nas
Koncertowo poprowadzimy Twoją księgowość!

Biuro Rachunkowe
„Amadeus”
Czołowo, os. Międzylesie 69
62-035 Kórnik
tel. 061 670 01 01
tel. 502 48 48 71
tel. 691 35 25 51
homarkacz@interia.pl – Marcin Kaczmarek
niceewa64@o2.pl – Ewa Sułkowska
DOJAZD DO KLIENTA GRATIS!!!

PRZEDSZKOLE
PRYWATNE

„FLOH”
w Puszczykowie

z programem indywidualnego rozwoju dziecka

ZAPISY OD 1 KWIETNIA
DO 31 MAJA 2009
tel. (0-61) 8 193 615 , (0-61) 8 193 557,
biuro@springlife.pl , www.springlife.pl
ul. Czarnieckiego 2, PUSZCZYKOWO

kultura
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Stwórzmy razem inny świat
,,Integracja inaczej - razem stworzymy lepszy świat”, to nazwa innowacyjnego projektu stworzonego i realizowanego od stycznia 2009 roku
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie. Projekt
wychodzi naprzeciw podstawowym potrzebom społecznym naszych
uczniów (akceptacji, doświadczenia sukcesu, przynależności do grupy,
poczucia bezpieczeństwa), a także stara się stworzyć właściwy wizerunek osoby niepełnosprawnej w naszym społeczeństwie oraz wpłynąć
na kształtowanie odpowiednich postaw wobec niepełnosprawności
wśród uczniów szkół masowych i środowiska lokalnego.
Współpraca rozpoczęła się dzięki inicjatywie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, które w imieniu Ośrodka podpisało umowę z władzami uczelni wyższych w Poznaniu.
Celem projektu jest stworzenie dzieciom i młodzieży upośledzonej
umysłowo warunków do szeroko rozumianej rehabilitacji fizycznej
i społecznej poprzez działania integracyjne w ramach współpracy z
uczniami szkół masowych.
Realizacja projektu ma ogromne znaczenie, zwłaszcza dla wychowanków pochodzących z rodzin ubogich i zagrożonych patologią, stanowiących znaczną część uczniów naszego Ośrodka. Tematyka projektu
związana z poznawaniem regionu poprzez różne formy aktywności
stwarza możliwość kształtowania postaw patriotycznych oraz poczucia przynależności społecznej, wspólne realizowanie zadań wynikających z projektu pozwoli na promowanie twórczości uczniów niepełnosprawnych na równi z ich kolegami ze szkół masowych.
Nowatorskim pomysłem jest zaproszenie do współpracy przedstawicieli uczelni wyższych, takich jak Akademia Sztuk Pięknych czy Akademia Muzyczna w Poznaniu, co pozwoli na wsparcie realizowanego
w naszym Ośrodku procesu terapii przez sztukę.
W ramach realizacji tego projektu Wydział Edukacji Artystycznej ASP
w Poznaniu zaproponował swój udział w wykonaniu szeregu zadań
edukacyjnych..
Dotychczas odbyły się trzy z zaplanowanych spotkań ze studentami
ASP, a na najbliższą przyszłość planowane są następne. W ramach
tych spotkań nasi uczniowie razem ze swoimi kolegami ze szkół masowych uczestniczyli w zajęciach plastycznych realizując prace o tematyce zaproponowanej przez studentów ASP i pod ich kierunkiem.
Poznali nowe techniki, uczyli się współdziałania, bycia ze sobą.
Swoją pomoc w realizacji projektu zadeklarowała też Akademia Muzyczna oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ośrodek nawiązał także współpracę z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza.
Wykładowcy tej uczelni będą czuwać nad merytoryczną stroną prowadzonych w Ośrodku zajęć. We wrześniu przewidywany jest obóz
naukowy ze studentami UAM.
Zakończeniem projektu będzie zaplanowany na luty 2010 roku bal
integracyjny połączony z wystawą prac uczestników projektu i prezentacją podsumowującą.
Rehabilitacja społeczna przyczyni się do lepszego funkcjonowania
naszych uczniów w środowisku, a w przypadku niektórych z nich
pomoże w znalezieniu pracy. Jej podjęcie ma ogromne znaczenie
dla ich poczucia własnej wartości i jest dla nich jednym z nielicznych
przejawów normalnego życia
Ewa Malinowska/Nauczyciel w SOSW w Mosinie

Fever Ray w hipnotyzującej otchłani...
RECENZJA - muzyka

Fever Ray
Wytwórnia: Rabid Records
Data premiery:18.03.2009
Jaki album powinien należeć
do grona najciekawszych roku
2009? Odpowiedź na eterycznym nośniku dociera z samej
Skandynawii. Otóż Fever Ray,
połowa szwedzkiego duetu The Knife, bez wątpienia zasługuje na szczególne wyróżnienie w tym rankingu.
Być może, moja opinia kierowana jest totalnym zauroczeniem dokonań macierzystego projektu rodzeństwa. Niemniej jednak, z czystym sumieniem przyznaję, że solowy
krążek Karin Dreijer Andersson, doskonale broni się na tle
trzech poprzednich płyt, stworzonych we współpracy z
bratem Olofem. Powiem więcej! „Fever Ray” -bo właśnie
taki tytuł nosi solowy album, jest błyszczącą perłą działu
elektronicznych brzmień!
Artystka kontynuuje muzyczną stylistykę The Knife, jednakże pozbawiła materiał tanecznego pierwiastka. Nie ma
tu podbijających parkiety hitów na miarę „Pass This On”
czy „You Take My Breath Away”. Oryginalna Szwedka postawiła na przepełnioną tajemnicą, lodowato-przestrzenną elektronikę. Arcyciekawy głos, który nie sposób zapomnieć, wprowadza nas w pajęczynę mglistych dźwięków.
Jej charakterystyczny akcent języka angielskiego, zdaje
się być już znakiem rozpoznawczym. Mocno melancholijna, niekiedy mroczna, o dziwo, nie przytłacza introwertyczną liryką. Chciałoby się powiedzieć, że smakowanie
tracklisty jest wręcz szamańskim przeżyciem. Muzyka
„wymusza” na słuchaczu pełne skupienie. Obcowanie z
rozgrzanym żelazkiem podczas trwania piosenek, nie jest
dobrym pomysłem. Zamyślenie grozi przypaleniem ulubionej koszuli! Choć dla powściągliwych słuchaczy, płyta
może wydać się ekscentrycznym eksperymentem , to w
moim odczuciu całość jest magnetycznie spójna.
Najlepsze utwory to z pewnością single, do których ukazały się psychodeliczne videoclipy-„ If I Had A Heart”,
„When I Grow Up” i „Triangle Walks”. Na uwagę również
zdecydowanie zasługują: „Keep the Streets Empty for Me”
i „Seven”.
Polscy fani będą mogli usłyszeć na żywo Fever Ray już
niebawem. Artystka potwierdziła swoją obecność na Festiwalu Tauron Nowa Muzyka, który odbędzie się w Katowicach w dniach 28-30 sierpnia. Serdecznie zachęcam
wszystkich miłośników „niepokojącej nuty” do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Koncert skandynawskiej wokalistki to niesamowite widowisko. Pokazy świateł i efekty
laserowe są dopełnieniem mantrycznych melodii i baśniowego klimatu. Pozostałych zaś „nakłaniam” do zapoznania się z twórczością Karin w zaciszu własnego domu.
Szczerze polecam ten majstersztyk!
				
Agata Ganske

Gazeta Mosińsko-Puszczykowska
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Chopin odkryty!
Formalnie poczęła się w październiku, a 13 czerwca, dokładnie dziewięć miesięcy od tamtej pory,
przychodzi na świat. Miejmy nadzieję, że poród nie
będzie ciężki, a dziecko będzie pięknie krzyczało
piękną muzyką. Takim słowem wstępu Beata Pluta
rozpoczęła ośmiodniowy Festiwal Chopinowski w
Małej Filharmonii w Puszczykowie. Dni od 13 do 20
czerwca były najważniejszymi - jak do tej pory – momentami w „Naszej Filharmonii”. Festiwal Chopinowski to ogromne przedsięwzięcie, które nie odbyłoby
się bez życzliwych ludzi, którzy pomogli pani Beacie
oraz Mirosławowi Gałęskiemu, dyrektorowi artystycznemu festiwalu, w czasie składania programu i
organizacji całego planu.
Z dziesięciu koncertów wybraliśmy jedynie cztery,
przy których postanowiliśmy zatrzymać się na chwilę.

Odbrązowić Chopina
Kiedy mówimy o Fryderyku Chopinie, widzimy dostojnego i powagi człowieka, który całe swoje życie
poświęcił na tworzenie pięknej muzyki. Mirosław
Gałęski we wstępie do koncertu inauguracyjnego
powiedział: „Celem naszego festiwalu jest „odbrązowienie Chopina”. Co przez to rozumiemy? Czytając jego biografię, napotykamy jedynie informacje
o ilości napisanych dzieł, jakie są najważniejsze,
miejscach gdzie tworzył - jest postacią pomnikową. Ale gdy czytamy jego listy do przyjaciół lub ich
opowieści o nim samym, Chopin staje się zwykłym
człowiekiem. I to takim z krwi i kości.” W pierwszym
koncercie wziął udział pianista, Paweł Kowalski oraz
orkiestra pod przewodnictwem Alexandra Grefa. Na
początku filharmonią zatrzęsły dwa utwory Józefa
Elsnera, nauczyciela głównego bohatera festiwalu.
W dalszej części koncertu pojawiło się to, co w twórczości Chopina jest najbardziej charakterystyczne
– koncert f-moll.

Królowa fortepianu
Zasiadła przy nim skromnie, ale dostojnie, położyła
palce na klawiszach i oczarowała publiczność. Tak,
Joanna Marcinkowska to bez wątpienia królowa
fortepianu, laureatka 21 międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów oraz festiwali pianistycznych.
Należąca do czołówki pianistów polskich młodego
pokolenia, przez której ciało Chopin przepływa jak
prąd, zaprezentowała takie utwory, jak: „Nokturn

Des-dur op. 27 nr 2”, „Walc As-dur op. 42”, „Rondo Es-Dur op. 16”, „Andante
spianato” i „Wielki Polonez Es-dur op.22”, „Ballada g-moll op. 23”, „Mazurki op.
24”, „Scherzo b-moll op. 31”. A na zakończenie bis i owacja na stojąco!

Kontrasty
Koncert wygląda jak rozgrywka – pomiędzy muzykami stoją dwa fortepiany, znad których spoglądają na siebie dwaj wirtuozi klawiszy – Marek Pająk z Łodzi i Adonis Gonzalez, muzyk pochodzący z Kuby, a mieszkający w
Nowym Jorku. Utalentowani, nowatorscy, zachwycający w tym, co robią. Po
chwili okazuje się jednak, że ich gra to nie walka, ale fascynująca współpraca. Wieczór czarny i biały – jak klawisze fortepianu, jak klasyka wobec nowatorstwa, kontrasty i różnorodność w muzyce... Artyści bawili się z muzyką
Chopina, zestawiając z jego utworami kubańskie mazurki, jazz i blues. Szczególnie różnicę między słowiańskim a kubańskim wykonaniem widać było w
pierwszej części koncertu – chopinowskich preludiach.

Żywa legenda
Finałem podróży przez życie i twórczość Fryderyka Chopina był koncert legendy polskiej muzyki chóralnej – Poznańskich Słowików, pod przewodnictwem doskonale znanego wszystkim, profesora Stefana Stuligrosza. Chór
chłopięco – męski wykonał utwory głównie o tematyce sakralnej, w tym kilka wersji „Ave Maria”. Sam profesor zabawiał publiczność żartami („Bo wiecie, ja mam 11 lat. Tylko, że do stu”) i opowiadał historie związane ze śpiewanymi utworami. Pełen profesjonalizm chóru, który daje rocznie około 70
koncertów, oraz rozbrajający swoją energią i poczuciem humoru profesor
wywołał kilkakrotnie długie owacje na stojąco.
Według Beaty Pluty, Festiwal Chopinowski był największym i najukochańszym dzieckiem pierwszego sezonu artystycznego w Małej Filharmonii, rozpoczętego 7 listopada 2008 roku. Tak, tak, koncert chóru Poznańskie Słowiki
był zwieńczeniem miesięcy dużej dawki kultury, jaką serwowano w filharmonii - występów tak znanych osobistości jak Agnieszka Duczmal, Dariusz
Tarczewski, Stanisław Soyka, Michał Bajor, Danuta Nowak – Połczyńska, Zbigniew Wodecki, Aga Zaryan czy Grzegorz Turnau, oraz wielokrotnie pojawiający się Mirosław Gałęski. Wystąpiło także wiele grup: Allegro Quartet, Infinito Cantare, Poznań Brass, Kwartet Pegasus, Poznańskie Trio Fortepianowe,
Grupa Mocarta.... Nie sposób wymienić wszystkich wspaniałych występów,
które odbyły się w pięknym, pachnącym Puszczykowie, pod dachem Małej
Filharmonii. Pozostaje tylko czekać na kolejny sezon, na pewno jeszcze ciekawszy i bardziej zaskakujący od minionego.
			
Magdalena Krenc, Zuzanna Bijaczewska

Wianki w Rogalinku
Wianki to święto radości, młodości, wody, ognia, miłości,
natury, urodzaju... Wiele tytułów otrzymało to tradycyjne, wywodzące się jeszcze z pogańskich obrzędów Słowian święto. Także w Rogalinku kultywuje się starodawne zwyczaje - 21 czerwca na przystani puszczano wianki
na wodę, uplecione ze świeżych kwiatów i ziół. Imprezie
towarzyszyły zawody dla biegaczy, łodzie motorowe na
Warcie i impreza taneczna do późnych godzin nocnych.
mk
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KOSY
PILARKI
KOSIARKI

ul. Wawrzyniaka 5
MOSINA
TEL. 061 813 71 58

www.serwis-ogrod.poznan.pl

AGRO
MOSINA

Stanisław Gust & Syn

62-050 Mosina, ul. Leszczyńska 12

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

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

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

NOWO OTWARTY

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stom. Andrzej Okoń

Pełen zakres leczenia stomatologicznego
Leczenie laserem i ozonem
Kontrakt ortodontyczny z NFZ

ul. Bolesława Śmiałego 10
62-050 Mosina
tel. 061 898 26 55

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

Gazeta Mosińsko-Puszczykowska

kolekcjoner
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Lampy z dawnych lat

Lampą określa się potocznie urządzenie – sprzęt oświetleniowy składający się ze źródła światła i jego oprawy. Z punktu
widzenia historii materialnej jest to także przedmiot stanowiący harmonijne powiązanie wyników technicznych i estetycznych.
W zamierzchłych czasach do
oświetlania używano łuczywo, następnie lampki oliwne, a
potem świece. Jeżeli chodzi o
lampkę oliwną było to naczynie
napełnione ciekłym tłuszczem,
w którym pływał zanurzony
knot. Lampka oliwna była już
znana w Egipcie, około 2500
lat p.n.e., zaś w VI w. p.n.e. trafiła do Rzymu. Warto zaznaczyć,
że lampka oliwna poza funkcją praktyczną została przyjęta
przez pierwszych chrześcijan
jako oświetlenie obrzędowe w
miejscach swego kultu – katakumbach. Lampa oliwna, choć
nieraz wykonana w bogatej i pięknej formie dawała mało
światła i rozpraszała mrok na niewielkiej
przestrzeni. Zatem nie spełniała oczekiwanego celu, co powodowało poszukiwanie doskonalszego źródła światła. W
końcu udało się to w roku 1853 aptekarzowi ze Lwowa. Ignacy Łukasiewicz
pierwszy na świecie skonstruował lampę naftową. Lampa ta była bardzo prosta, składała się z metalowego zbiornika na naftę, na który nakładano rurę z
wyciętymi otworami, zapewniającymi
dopływ powietrza, w środkowej części
znajdowało się gniazdo do knota, które
można było odpowiednio regulować.
Całość zamykał przezroczysty klosz.
Lampa posiadała też ucho do przenoszenia. Lampa Łukasiewicza została dodatkowo umieszczona w historii wynalazków przez to, że przy jej świetle po
raz pierwszy przeprowadzono operację
chirurgiczną w porze nocnej, we Lwowie w szpitalu „U Pijarow”.
Nie koniec na tym, po raz pierwszy również lampę Łukasiewicza zastosowano do oświetlenia wystawy apteki, w której
pracował wynalazca – „Pod złotą gwiazdą”, i gdzie Łukasiewicz
prowadził badania nad destylacją ropy naftowej. Pierwszym,
którego zainteresował wynalazek Polaka był Rudolf Ditmar,
przemysłowiec wiedeński. Już w
roku 1857 rozpoczął produkcję
ulepszonych lamp naftowych
na skalę przemysłową. Wyroby
jego firmy bardzo szybko znalazły rynek zbytu w całej Europie.
W Polsce produkcja lamp naftowych rozpoczęła się w 1862

roku, powstała wówczas
w Warszawie Firma Lamp i
Brązów Jana Serkowskiego.
Firma ta produkowała tanio i masowo tanie i proste
lampy, tzw. ludowe. Robiła
również lampy luksusowe
na specjalne zamówienia
dla bogatych domów i salonów w Polsce oraz w Rosji.
Lampy te wykonywane były
z porcelany, kryształu, fajansu czy srebrzonej miedzi (naturalnie chodzi tu o korpusy lamp), natomiast klosze były robione z
szlifowanego szkła mlecznego lub kolorowego, posiadały misternie trawione wzory
i ornamenty. Lampy naftowe tamtych lat były piękne i
przydatne, te salonowe i te,
które służyły dosłownie do
wszystkiego: wnętrz, otoczenia domów, fabryk, placów i
wagonów kolejowych, okrętów czy chłopskich furmanek
lub pięknych powozów.
Co najciekawsze przetrwały do naszych czasów i, jak się okazuje, nadal ich potrzebujemy, a ich „arystokratyczne” egzem-

plarze są cenną ozdobą domów i modnych dziś, budowanych
dworków.
Na koniec mała ciekawostka techniczna, płomień palącej się lamy naftowej
odpowiada jasności tylko 15 watowej
żarówki, lecz urok jej żywego płomienia
żadna żarówka nie zastąpi.
Henryk Pruchniewski

Ignacy Łukasiewicz

26

Niepotrzebny mebel
Czuje się jak niepotrzebny mebel, który trzeba wyrzucić, uważa, że najtrudniej jest ludziom niezaradnym, nieśmiałym, mało odważnym. „Oni się wstydzą upomnieć o swój los, dlatego siedzą cicho w domu i cierpią”.
Pan Stanisław Kowalski zgłosił się do Redakcji naszej gazety, ponieważ, jak twierdzi, nikt nie chciał mu pomóc. W sprawie darmowych
przejazdów autobusem MPK nr 101. Od wielu miesięcy próbuje
uzyskać odpowiedź w Urzędzie Gminy i MPK w Poznaniu, na pytanie: dlaczego, pomimo podjętej w 2005 roku uchwały Rady Miejskiej w sprawie darmowych przejazdów dla osób powyżej 70 roku
życia musi płacić za przejazd.
- Dlaczego w samym Poznaniu mogę jeździć bezpłatnie autobusami
MPK a w Mosinie nie? Zwracałem się wielokrotnie z tym zapytaniem
i wszędzie traktowano mnie jak intruza, nikt ani w Mosinie, ani w
MPK nie odpowiedział mi na to pytanie, mówi pan Kowalski. – Przecież to jedna Polska. Tego nie mogę zrozumieć. Znalazłem uchwałę
Rady Miejskiej nr 370/05 z 2005 roku, gdzie jest napisane: „Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów gminnym transportem zbiorowym przysługują osobom, które ukończyły 70 rok życia”.
Pan Kowalski przepracował 40 lat, dzisiaj otrzymuje 800 zł renty, z
czego musi opłacić koszty leczenia i dojazdy do lekarza, a to jest
duża suma, na same bilety autobusowe wydaje 70 zł miesięcznie.
W jego portfelu w pierwszym tygodniu czerwca, kiedy przyszedł do
Redakcji zobaczyłam kwotę 230 zł, tyle mu zostało na życie, z tego
musi jeszcze przeznaczyć 70 zł na bilety MPK, żeby dojechać do lekarza. Na pytanie jak się żyje przez ponad trzy tygodnie za 160 zł
odpowiedzmy sobie sami.
Przez kilka dni próbowałam wyjaśnić sprawę, nikt na powyższe pytanie nie potrafił udzielić odpowiedzi. W końcu w MPK stwierdzono,
że powinnam się zwrócić do rzecznika prasowego firmy. Kolejne
dwa dni nie przyniosły rezultatu, telefon rzecznika nie odpowiadał.
Szczytem cynizmu była odpowiedź jednego z urzędników, od którego pan Kowalski próbował wcześniej uzyskać informację: „Jak będę
miał 70 lat, to wtedy będę się martwił”.

I po wyborach
Choć wybory do parlamentu europejskiego odbiły
się dużo mniejszym echem w Polsce, porównując je
do wyborów na przykład parlamentarnych, są dla
nas równie ważne. Państwowa Komisja Wyborcza
udostępniła na swojej stronie internetowej szczegółowe dane dotyczące wyborów z dnia 7 czerwca
(http://pe2009.pkw.gov.pl). I tak, dzięki tym danym,

Ale rolą prasy jest nie odpuszczanie w takich sytuacjach. W końcu
udało mi się skontaktować z pracownikiem MPK, który poprosił o
jeden dzień na udzielenie odpowiedzi. A oto, co powiedział następnego dnia:
„Według informacji, które mamy z Mosiny do korzystania z przejazdów na podstawie biletów ulgowych na wszystkich liniach
komunikacji miejskiej gminy Mosina są uprawnieni: studenci na
podstawie legitymacji studenckich, dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół, dzieci od czterech do ośmiu lat na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna, emeryci oraz renciści II i III grupy
inwalidzkiej na podstawie dowodu osobistego i ostatniego odcinka emerytury lub renty oraz osoby powyżej 70 roku życia. Jest
to faks, który dostałem z Mosiny – uprawnienia do zwolnień i ulg
w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej gminy
Mosina z datą 2005 roku”.
Na pytanie jak należy wyjaśnić całą sytuację panu Kowalskiemu,
odpowiedź brzmiała tak:
- Wynika z tego, że jeżeli ten pan wsiada na terenie Puszczykowa,
powinien płacić zgodnie z obowiązującym tam prawem, czyli w
konkretnych godzinach, od 9 do 16. Natomiast z Krosinka może
jeździć za darmo. Moim zdaniem nie powinien płacić.
Reasumując, przyznam, że w dalszym ciągu nie jest to dla mnie zrozumiałe, gmina Mosina w tym przypadku i wyżej wymienionych
ma zapewnione darmowe przejazdy autobusem nr 101, Puszczykowo – nie. Szkopuł w tym, że pan Kowalski może być w sytuacji, że
zechce dojechać ze szpitala w Puszczykowie do domu w Krosinku.
Musi więc kupić bilet, chyba, że … zechce (schorowany) na piechotę minąć granicę gmin, dojść do przystanku na terenie Mosiny
i tam wsiąść do autobusu. Tylko u nas to możliwe. I pomyśleć, że
sami, z naszych podatków finansujemy takie cuda prawne.
			
Elżbieta Bylczyńska

w prosty sposób dowiedzieć się możemy chociażby o frekwencji w danej
gminie (Puszczykowo – 38,19%, Mosina – 25, 96%) oraz jak wypadamy na tle
innych gmin powiatu poznańskiego. Ciekawe są także dane dotyczące wyników głosowania w podziale na komitety wyborcze, szczególnie w dwóch
wiodących partiach w Polsce (Puszczykowo: PO: 64,28%, PiS: 16,09%; Mosina:
PO: 54,63%, PiS: 18,60%). Na stronie można uzyskać informacje dotyczące ilości uprawnionych do głosowania i głosujących w danym okręgu wyborczym,
a nawet w poszczególnych lokalach. Możemy się także dowiedzieć, ile osób
głosowało na kandydata, na którego sami oddaliśmy swój głos. mk
R E K L A M A

Sklep instalacyjno-metalowy
poleca:

Wyroby z drewna do ogrodu
Artykuły pszczelarskie
Miód z własnej pasieki
Zapraszam
Pn-pt. 10.00-19 00
sob. 9 00-15 00
Puszczykowo, róg ul. Zielonej
i Szosy poznańskiej

Tel. 664-387-042

Usługi brukarskie
Układanie kamienia granitowego,
polnego, kostki betonowej
ręcznie
telefon
i maszynowo,
606 140
275
murowanie klinkieru.
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Nie chcemy cię już, mamo
Historia ta jest prawdziwa i, jak przystało na scenariusze, które pisze życie może wydać się nieprawdopodobna.
Gazeta lokalna, okazuje się, przyciąga zwykłych ludzi, którzy chętnie opowiadają o sobie, zastrzegając jednak
z uwagi na małe środowisko, swoje personalia tylko do wiadomości Redakcji.
Tym razem będzie o dzieciach, tych dorosłych, i ich stosunku do rodzica,
konkretnie do matki, co nie ma nic wspólnego (a szkoda) z czwartym przykazaniem Dekalogu – „Czcij ojca swego i matkę swoją”.
Opowiedziała mi ją pani Zosia (imię zmienione) tak po prostu, przy okazji
innej sprawy załatwianej w Redakcji. Zgodziła się na przedstawienie jej w
gazecie, w zasadzie z myślą, że być może przyniesie to komuś pożytek lub
przynajmniej da do myślenia.
Od siebie dodam, że żywię nadzieję na obudzenie zwykłego, ludzkiego sumienia, refleksji.
W potoku codziennych spraw, w pędzie do gromadzenia bogactw materialnych człowiek często zapomina, że odchodzi się ze świata, co w każdej
przecież chwili może nastąpić (bez względu na wiek), bez tego, czemu się
tak bezgranicznie oddaje. I co obiera nierzadko za jedyny cel. Bez tych nagromadzonych za wszelką cenę dóbr i pieniędzy.
Pani Zofia ma czworo dorosłych dzieci. Po śmierci męża sprzedała mieszkanie
i za namową syna i synowej zamieszkała u nich. Pieniądze synowa pomogła jej
ulokować na koncie, a ponieważ pani Zofia jest chora poważnie na serce, mając
zaufanie pełne do rodziny upoważniła synową do dysponowania tym kontem.
- Ja tak jej ufałam, że nawet do głowy mi nie przyszło, że mogłabym postąpić
inaczej, opowiada.
Stanu konta oczywiście nie sprawdzała. Pewnego dnia okazało się, że pieniędzy już nie ma. A syn z synową doszli do wniosku, że nie mogą dalej mieszkać razem, ponieważ się z mamą nie zgadzają. Byli tak zapobiegliwi, zdając
sobie z tego sprawę, że matka nie może wyprowadzić się do nikąd, że:
- Dali ogłoszenie matrymonialne do gazety bez mojej wiedzy, skontaktowali
mnie z panem, który na nie odpowiedział.
Na szczęście okazało się, że pan Henryk, to dobry, samotny, uczciwy człowiek, który zabrał panią Zofię do swojego domu i od dwóch lat stanowią szczęśliwą parę.
Trzeciego czerwca, mimo niesprzyjającej aury - od godziny 13 nieustannie padało - na terenie Przedszkola
nr 2, przy współudziale Rady Osiedla nr 6, odbył się
festyn dla dzieci z okazji ich święta. Trwająca trzy godziny impreza rozpoczęła się o godz. 15 i do samego
końca cieszyła się dużym zainteresowaniem. Rozdaliśmy około 200 karnetów upominkowych dla dzieci.
W trakcie festynu odwiedziła nas pani Burmistrz Zofia
Springer, która podarowała dzieciom słodkie „co nieco”. Wszystkie dzieci biorące udział w festynie mogły
liczyć na darmowe lody, soki, pyszne domowe ciasta
oraz kiełbasę lub bigos serwowany przez pracowników kuchni Przedszkola. Rodzice natomiast mieli
możliwość zakupu tych pyszności za symboliczną
opłatą, a cały dochód ze sprzedaży został przekazany
pani dyrektor Przedszkola nr 2 Halinie Jureckiej.
Oprócz słodkości przygotowano liczne atrakcje:
dmuchany zamek, upominki – zabawki, gry i konkursy. Festyn prowadziła grupa widowiskowa Swarożyc,
opowiadając dzieciom znaną legendę o Czechu, Lechu i Rusie, wzbogacając ją strojami i zbroją z tamtej
epoki a także licznymi konkursami. Odwiedzili nas
również policjanci z „Pyrkiem” i Straż Pożarna. W trakcie festynu czas umilał nam pan Krzysztof Relewicz.
Dziękujemy uczestnikom za wyrozumiałość ze
względu na niedogodności związane z koniecznością prowadzenia zabawy w budynku Przedszkola.

- Kiedy się wyprowadzałam syn nawet nie zapytał, czy
mam pieniądze na taksówkę. Ale teraz mam też to, o
czym całe życie marzyłam: dom z ogródkiem, mogę
rano wśród kwiatów i śpiewu ptaków pić kawę, nie
jestem zamknięta w bloku. Jest mi dobrze.
Wydawać by się mogło, a może właśnie tak jest – nie
ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Pozostaje jednak postawa syna i synowej, czy i im
to na dobre wyjdzie? Od dwóch lat, odkąd pozbyli
się w ten wyszukany sposób matki z domu nie dają
znaku życia. Czego to dowód? Matka dla nich już nie
istnieje, ale nie mam wątpliwości, że rachunek przyjdzie im zapłacić.
Wiele lat temu miałam kontakt z siostrą Elwirą z
Włoch, założycielką domów dla narkomanów w Europie, która poświęciła życie na ratowanie dziewcząt
i chłopców, którzy stoczyli się na margines społeczny.
Jej praca zaczęła się w Medjugorie, gdzie otrzymała
przesłanie. Dzisiaj wspólnota posiada na całym świecie ośrodki (m.in. W Koszalinie) i przynosi wspaniałe
rezultaty. To właśnie siostra Elwira wypowiedziała
znamienne słowa, ucząc swoich podopiecznych:
„Zło, które czynisz drugiemu obiegnie cały świat i
wróci do ciebie”.
Cały świat – odległość, czas, nasuwa mi się inne, bardziej znane powiedzenie: „Pan Bóg nie rychliwy, ale
sprawiedliwy”.
			
Elżbieta Bylczyńska

Pięknie pomimo deszczu
Dziękujemy za tak liczne przybycie na pierwszy festyn osiedla nr 6 i zapraszamy na kolejne imprezy.
Podziękowania dla: właścicieli Hotelu „Morena”, A.A. Woźnikewicz właścicielom sklepu spożywczego przy ul. Powstańców Wielkopolskich, Pani Żanecie
Wolarczyk oraz Panu Markowi Baraniakowi.
Szczególne podziękowania dla firmy „LIMARO” i pana Krzysztofa Rulewicza
za oprawę muzyczną.
		
Zarząd Osiedla Nr 6 w Mosinie
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Warta ogólnie…
Drużyna Warty z ubiegłym sezonie zajęła 10. miejsce na zapleczu Ekstraklasy. Po średnio udanej jesieni piłkarze z Poznania w swoim dorobku mieli tylko 16 punktów. Dzięki solidnie
przepracowanej przerwie zimowej i wielkiemu zaangażowaniu graczy, pomimo zaległości w pensjach, pomimo złej infrastruktury, runda wiosenna okazała się dla Zielonych zbawieniem. Zwycięstwa z Widzewem, Podbeskidziem, Turem,
Zagłębiem czy Koroną Kielce zadziwiały wszystkich. Oto klub,
który jesienią ma problem ze zwycięstwem na swoim stadionie, klub, który zalega z marnymi pensjami dla swoich graczy,
przyjeżdża na świeżo oddaną do użytku Dialog Arenę w Lubinie i zwycięża z miejscowym Zagłębiem – murowanym kandydatem do awansu.
Nowy sezon dla piłkarzy oraz działaczy z Dolnej Wildy zdaje
się być lepszym spojrzeniem w przyszłość. Miasto, z braku
możliwości stałej pomocy dla SPN-u zaoferowało pomoc w infrastrukturze. Na boisku przy Drodze Dębińskiej częściowo zostanie wymieniona murawa, w najbardziej zniszczonych rejonach. W rozmowie prezesa Urbaniaka z Redboxtv.pl możemy
usłyszeć, że większość zaległych pensji została już wypłacona,
a klub zawsze na pierwszym miejscu stawia sobie opłacenie
ZUS-u zawodnikom z prostej przyczyny – dbając o licencję na
następny sezon.
Na pewno w ekipie Bogusława Baniaka będzie wiele ruchów
kadrowych. Jeszcze do piątku (28.06 – przyp.red) nie było wiadomo kto w następnym sezonie poprowadzi 97-letni klub z
Poznania. Ostatecznie działacze nie musieli przedstawiać nowego kandydata, uzgadniając warunki kontynuowania pracy
przez popularnego „Bebeto”. – Doszliśmy do porozumienia z

trenerem Baniakiem. Uznaliśmy, że dotychczasowa współpraca
przyniosła pozytywne efekty i warto ją kontynuować. Bogusław
Baniak poprowadzi Wartę przez kolejny rok, a celem, jaki przed
nim postawiliśmy, jest zajęcie wyższego miejsca, niż w niedawno
zakończonym sezonie – powiedział prezes SPN Warta Poznań Janusz Urbaniak w rozmowie dla wartapoznan.pl. Strony uzgodniły
też, że jeśli po zakończeniu rundy jesiennej szkoleniowiec otrzyma
korzystną ofertę pracy, to będzie mógł odejść z Warty.
Również wiele dzieje się w składzie poznaniaków. Potwierdzony
został już transfer kapitana zespołu, Błażeja Jankowskiego. Popularny i lubiany „Jankes” obrał kierunek wschód. Daleki wschód bo
jego wyborem padł Kazachstan. 29-letni stoper będzie występował w FK Atyrau aktualnie siódmym zespole tamtejszej Ekstraklasy. – Kontrakt jest skonstruowany w ten sposób, że jeśli obie strony
nie będą zadowolone ze współpracy, to już po pół roku będę mógł
odejść – podkreślił jednak zawodnik.
Cały czas nieznany jest los Strugarka, Wana czy Marcina Klatta.
Pewnymi odejścia mogą być dwaj środkowi pomocnicy – Batata, który obrał dobrze znany sobie kierunek - Szczecin – oraz Filip Burchardt, aktualnie przebywający na testach w Arce Gdynia.
W wywiadzie dla Redboxtv.pl Baniak nie ukrywał, że chętnych do
przyjścia nie brakuje, a w klubie bardzo liczą na dobrze znanego w
Poznaniu Mikosika oraz idola kibiców – Piotra Reissa.
		
Łukasz Cyraniak
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Moda Wrocław, Aryton. Jarkon, MWD, Concept K, Seidensticker, Kartner

w Dymaczewie Nowym
przyjmie uczniów w zawodzie:
- KUCHARZ
- KELNER

tel. 061 813 21 12
BIURO RACHUNKOWE

Małgorzata Głogowska

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

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

WIELKI KIERMASZ
ODZIEŻY!
11 i 12 czerwca,
od godziny 9.00 do 18.00

Oferta: kolekcje letnie, dzianiny,
sukienki, żakiety, spódnice i spodnie
oraz
kurtki i płaszcze zimowe.
Ogromny wybor fasonów i kolorów
Rozmiary: od 38 do 50

Ceny: już od 30 PLN

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie
wejście od strony banku, pierwsze piętro

Organizator: Studio Mody i Stylizacji KROSINKO
Moda Wrocław, Aryton. Jarkon, MWD, Concept K, Seidensticker, Kartner
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Mistrzowie polski w rugby z Pecnej

Do udanych należy zaliczyć sezon rozgrywek rugby
z udziałem zawodników naszej szkoły w kategorii
żak. Po licznych zawodach eliminacyjnych oraz turniejach podczas wyjazdu do Niemiec, Belgii, Holandii oraz Francji, uczniowie:
Jakub Gulik, Bartosz Kieroński, Hubert Olejnik, Patryk Ziółkowski (wszyscy z klasy VI) zostali Mistrzami
Polski podczas turnieju ogólnopolskiego, rozgrywa-

nego w Mosinie. Najlepszym zawodnikiem turnieju w swojej kategorii został Bartosz Kieroński.
W kategorii mini żak Bartosz Ziółkowski kl. III, również wywalczył tytuł Mistrza
Polski wraz z zawodnikami zespołu Dragonia Mosina. Bartek został też wybrany jako najlepszy zawodnik turnieju w swojej kategorii. Wymienieni uczniowie trenowali w Mosinie pod opieką trenera Dariusza Głogowskiego.
Podopieczni Aurelii Budzińskiej, podczas Mistrzostw Polski w kategorii mini żak
na czternaście startujących zespołów zajęli miejsce VI. Jest to bardzo dobry wynik
biorąc pod uwagę wysoki poziom zawodów.
Uczniowie wyróżniający się podczas zawodów to: Szymon Wiśniewski kl. III,
Mateusz Wyzuj kl. IV, Kamil Kóska kl. IV, Damian Bródka kl. V, Patrycja Bródka
kl. IV, Patrycja Marciniak kl.IV.
Wszystkim startującym składam serdeczne gratulacje za osiągnięcia sportowe oraz podziękowania za udział w przygotowaniach.
Osobne podziękowania składam na ręce rodziców, którzy tak wspaniale
wspierali swoje pociechy, inwestując swój czas i niemałe środki finansowe
oraz szczególnie dziękuję trenerowi Dariuszowi Głogowskiemu za pracę z
dziećmi jak i Prezesowi Stowarzyszenia Sportowego Klub Rugby Mosina Dariuszowi Piechockiemu za wsparcie i patronat organizacyjny.
Aurelia Budzińska/nauczyciel wychowania fizycznego

Lech: Puchar Polski, 3. miejsce, niedosyt…
Tylko Puchar Polski i tylko trzecie miejsce w Ekstraklasie. Oto bilans „Kolejorza” w minionym sezonie.
Po raz kolejny szumne zapowiedzi „majstra” nie zostały zrealizowane. Dla wielu kibiców z naszego regionu cel był już bardzo
blisko, szczególnie w połowie sezonu, gdy Lech zachwycał swoją
grą, osiągając najlepsze wyniki od wielu, wielu lat.
Lepszego początku sezonu były trener, Franciszek Smuda, nie
mógł sobie wyobrazić. No, może pomijając fatalną porażkę z Bełchatowem w pierwszej kolejce. Jednak transferowo Lech wygrał
dziesięciolecie. Stilić, Lewandowski, Peszko i ulubieniec publiczności, Arboleda trafili na Bułgarską za bezcen. Ich ceny przez rok
wzrosły kilku-, a może i nawet kilkunastokrotnie. Świetna gra zaowocowała świetnymi wynikami.
Kulminacyjnymi meczami były wygrane w Krakowie – pamiętne
4:1 z Mistrzem Kraju – oraz mecz porównywalny do pojedynków z Marsylią czy Barceloną, czyli wyeliminowanie wiedeńskiej
Austrii z Pucharu UEFA. Lech nie tylko przodował w tabeli oraz
rozgrywał mecze w fazie grupowej Pucharu UEFA – poznaniacy
porywali kibiców widowiskową, ofensywną grą, sprawiając, że
polska piłka nabrała nowej jakości. Styl „Franza” zaowocował 11
wygranymi i jedynie trzema remisami w lidze, oraz przejściem
fazy pucharowej poprzedniczki Ligi Europejskiej.
Jesienią, po serii fascynujących występów, kibice obawiali się o
utratę swoich ulubieńców. Już w grudniu po nowe gwiazdy Lecha
- Lewandowskiego, Stilica czy Arboledy – ustawiały się kolejki chętnych. Pomimo lekkiego dolewania oliwy do ognia, choćby przez
Stilica, który w wywiadach podkreślał, że chciałby odejść na upragniony zachód, prezes Rutkowski nie zamierzał sprzedawać ani
jednego zawodnika. Właściciel Holdingu Amica starał się również
wesprzeć swój klub utalentowanym zaciągiem z Bałkanów – Burić,
Golik, Handzić. Wiosną nie grali jednak za dużo i w Poznaniu szybko
przekonano się, że skauci nie będą wyławiać samych Stiliców.
Wiosenna klęska poznaniaków zaczęła się od porażki w dwumeczu z włoskim Udinese. Szybki koniec wiosennej przygody z pucharami mocno obciążył psychikę młodych zawodników i dalej
było już tylko gorzej. Również zatrzymanie Piotra Reissa w związku z aferą korupcyjną w polskim futbolu mogło mieć wpływ na
grę czy wyniki podopiecznych Smudy.

Wymęczone punkty ligowe, bramki w ostatnich sekundach meczów – to znak firmowy wiosennego Kolejorza. Wszystko jednak
musiało się zemścić. Seria remisów z Wisłą, ŁKS-em, Legią, Ruchem, Lechią i Polonią Warszawa odbiła się piętnem na końcowej pozycji zespołu i o tytule Lechici przestawali marzyc już dwie
kolejki przed końcem.
Zawodnikom Smudy, a właściwie już trenera Zielińskiego, na
osłodę pozostał Puchar Polski i wizja gry w nowopowstałej Lidze Europejskiej. Jednak nie tak wyobrażali sobie koniec sezonu
kibice czy działacze. Konsekwencje zmarnowanego potencjału
zostały już wyciągnięte. Na Bułgarskiej już nie spotkamy sztabu
szkoleniowego Smudy. Franza zastąpił Jacek Zieliński, eks-trener
Polonii Warszawa, natomiast Lewandowski, Rengifo, Stilic i Arboleda mocno naciskają, prosząc o transfer. Jak mocną drużyną w
przyszłym sezonie będzie Lech i w jak mocno okrojonym składzie
zagra? Czy główne gwiazdy zostaną w Poznaniu czy jednak zapach zachodnich pieniędzy będzie ważniejszy?
			
Łukasz Cyraniak
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GABINET
LARYNGOLOGICZNY
lek. med. Krystyna Sieradzka
Puszczykowo,
ul. Powstańców Wlkp. 7a
przyjmuje: pon. środy
godz. 17.00–18.00
tel. 061 819 43 94
602 330 065

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

Ryszard Krawiec
specjalista neurolog i radiolog
tel. 603 638 819

Przyjęcia: środy godz. 16.00

Mosina, Dworcowa 3 ( budynek Przychodni)
MOŻLIWOŚĆ WIZYT DOMOWYCH

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

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

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

Gabinet Stomatologiczny
Lek. stomatolog A. Wachowiak

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

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
DZWOŃ!!!
660 031 893
668 743 338

• Leczenie dorosłych i dzieci
Przyjmuje:
poniedziałki
16.00 – 20.00
wtorki
16.00 – 20.00
czwartki
16.00 – 20.00
Wizyty przedpołudniowe
po uzgodnieniu telefonicznym.

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

Mosina, ul. Jarzynowa 11 (boczna od Leszczyńskiej)
tel. 061 8136 116, tel. kom. 0604 48 94 28
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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
SKUP ZŁOMU STALOWEGO I KOLOROWEGO
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM
PO ODBIÓR ZŁOMU
ZŁOM PŁATNY GOTÓWKĄ
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

Firma ECO FOOD

zatrudni
• kierowcę z prawem jazdy kat.B
• pracownika produkcyjnego
Kontakt: Krosno, ul.Pogodna 4

tel. 061 842 75 29

ZATRUDNIĘ
Panią na stanowisko
sprzedawcy w sklepie
z tekstyliami w Mosinie.
Osoby zainteresowane prosze o
przesłanie CV ze zdjęciem na adres:

tekstylia.domowe@wp.pl
informacja pod numerem

607-393-456

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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DREWNO
opałowe - kominkowe

WĘGIEL

miał - ekogroszek
orzech - kostka

SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

Węgiel brunatny
SUPER JAKOŚĆ SUPER CENA

PROMOCJA CENOWA !!!
Mosina, ul. Sowiniecka 6

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

Tel. 798 827 337

Kontakt i zamówienia: 0 605 981 958

STONEPOL

Wydzierżawię
lub kupię
lokal użytkowy
w centrum
Mosiny.

Mariusz Gwarek
Brukarstwo

Tani granit
Projektowanie
terenów zielonych
Kompleksowe
zakładanie ogrodów
Tel. 691 731 697

telefon kontaktowy
606 795 499

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

SKUP

Raty
bez
żyrantów

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

Ford transit

Świadczę
usługi
transportowe

cały kraj, szybko i tanio

Zawodowy kierowca
z wieloletnim doświadczeniem

tel. 668 089 556
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Szybko,
tanio,
bezpiecznie!
Dla stałych
klientów
zniżka!
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

1

1-96-25

Zakład Wielobranżowy Brukarstwo
Prowadzenie ksiąg
przychodów i rozchodów
Handel

Jerzy Boruczkowski – Halina Boruczkowska
62-050 Mosina, ul. Pożegowska 30
Tel. 061 813 26 70; kom. 0 603 595 700

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

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

mgr inż. Marzena Giera

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

CATERING dla 2000 os.
- Posiłki dla Firm
- Kompleksowa obsługa imprez
- Firma wyróżniona w konkursie “SREBRNEGO WIDELCA”
- Wypożyczalnia zastawy stołowej (kwadratowa, okrągła)
- Rok założenia 1993
- Siedziba Firmy Puszczykowo

tel: 608 867 637
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OGŁOSZENIA DROBNE
Czyszczenie: wykładzin i dywanów metodą na
sucho, pozbruku, elewacji, mycie okien, sprzątanie
po remontach. Tel. 692 218 975
Producent rajstop od 1988 roku i bielizny
poleca: rajstopy z dużym klinem i piętami. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Tel. 061 817 03 52
Wiercenie studni, tel. 600 770 156
Zaopiekuję się dzieckiem z okolic Puszczykowa, Puszczykówka. Posiadam referencje i wieloletnie doświadczenie. Pełen etat. Tel. 669 040 501

Jesteśmy z Państwem już 17 lat

OKNA Z PCV

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

DEPAW

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

“Zawsze ciepło, zawsze cicho, zawsze przyjemnie”

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

tel. 0 606 471 045

Robert Mróz

ul. Leszczyńska 43

62-050 Mosina

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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Gabinet
Kosmetyczny
Anna Raczyńska
ul. Marcinkowskiego 32, Mosina
polecamy między innymi:
• nieoperacyjne zabiegi odmładzające
- botox, kwas hialuronowy
- usuwanie zmarszczek, bruzd
- powiekszanie i modelowanie ust

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

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

masaż

wykonuję u klienta

klasyczny-zdrowotny
i odchudzający (antycellulitowy)

Tel. 660 498 460

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