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Nadspodziewanie
piękna reakcja Czytelników
Już kiedyś pisałam, że największą satysfakcję sprawia dziennikarzowi reakcja Czytelników, którzy łączą się w działaniu i
konkretnej pomocy bohaterom tekstu. Tak właśnie stało się
w lipcu. Na reportaż pt. „Życie przeżyłam, ale nie dla siebie”,
opublikowany w lipcowym numerze Czytelnicy zareagowali
bardzo żywo. Telefon dzwonił co chwilę, z wielką radością informowałam rozmówców o sposobie pomocy pani Marii. Pomagali jej nawet ludzie, którzy żyją ze skromnej emerytury.
Pracownicy puszczykowskiego szpitala przeprowadzili zbiórkę odzieży, żywności, środków kosmetycznych i pieniędzy.
Przedsiębiorcy dostarczali swoje wyroby. Mieszkańcy naszego
regionu docierali do niej indywidualnie, trudno zliczyć te piękne gesty. Pewna pani – emerytka – zadzwoniła i zapytała, jak
przekazać ubogiej rodzinie to, co zdołała ze swojego skromnego budżetu wygospodarować. I nie byłoby w tym pytaniu

Nagroda dla naszej gazety
W ostatnim numerze zapowiedziałam publikację reportażu, który zdobył główną nagrodę w IX konkursie dziennikarskim. Niespodziewanie otrzymałam też list (jeden z
piękniejszych w moim życiu) od Starosty Powiatu, Jana
Grabkowskiego. Publikuję go także, ponieważ jest to powód do radości, którą dzielę się z Czytelnikami. To właśnie
Wy, drodzy Czytelnicy jesteście dla mnie inspiracją, motywujecie mnie do pracy dziennikarskiej i uczycie wszystkiego o naszym regionie, sama jestem mosinianką dopiero od
kilku lat i bez Was nie byłoby tej gazety.
Muszę też dodać, że nagrodzony reportaż napisałam dzięki
dwóm osobom, dobrym duchom gazety: Mirkowi Dąbrowskiemu i Joli Szymczak. To oni opowiedzieli mi o Jaszkowie,
jako, że sama z w/w powodów, na pewno tak szybko nie
dotarłabym do Pana Antoniego Chłapowskiego.
A sam bohater reportażu? Bardzo ucieszył się na wieść o
nagrodzie i serdecznie pogratulował sukcesu, pomijając zupełnie siebie.
Szanowny Panie Antoni: bez Pana nie byłoby tego wszystkiego, to Pana życie i praca, piękna postawa, wiara w Boga i
Jego opiekę zdziałały te … cuda. Serdecznie dziękuję
Elżbieta Bylczyńska

nic dziwnego, gdyby nie troska mojej rozmówczyni o uczucia pani Marii.
Nie chciała jej urazić, bała się, że p. Maria poczuje się upokorzona. Nie
znajduję słów uznania dla tych szczerych, dobrych akcji. Takich „zatroskanych” telefonów było więcej. Jeśli chodzi o żywność pojawił się problem z
jej przechowaniem – niewielka lodówka nie mogła pomieścić wszystkich
artykułów żywnościowych.
A bohaterka reportażu? Także mnie zaskoczyła. Podziękowała serdecznie
za wszystkie dary, poprosiła, aby napisać o tym w gazecie i wyraziła niepokój…o darczyńców. Zacytuję dosłownie:
„Tak dużo wspaniałych rzeczy dostałam, ale ja nie chcę, żeby ludzie oddawali mi swoje pieniądze, bo na pewno są im potrzebne. Wystarczyłoby, jeśli
daliby tylko, to, czego może mają więcej albo nie potrzebują”.
Elżbieta Bylczyńska
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Mosina
Nowiny z gminy
Ulica Dworcowa
W związku z rozpoczynającymi się pracami budowlanymi związanymi z przebudową ulicy Dworcowej oraz z budową parkingu
informujemy o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym.

Ścieżka spacerowa

Chodnik ul. Marcinkowskiego
Do użytku oddano chodnik obustronny przy ul. Marcinkowskiego w Mosinie, już jesienią po konsultacji z mieszkańcami rozpocznie się obsadzanie drzewami specjalnie przygotowanych
miejsc wzdłuż chodnika.

Czapury
Za 337 tys. zł netto została sprzedana (przetarg) działka o pow.
0,5 ha w Czapurach pod budowę stacji benzynowej. Działka
mieści się przy ul. Poznańskiej.
Pod koniec sierpnia odbędzie się kolejny przetarg na sprzedaż
działki położonej w sąsiedztwie, wielkości 1,2 ha, przeznaczonej pod budowę obiektu handlowo – usługowego. Cena rzeczoznawcy wynosi 504 tys. zł netto.
Ul. Poznańska – Powiat Poznański przygotowuje koncepcję budowy chodnika wraz z odwodnieniem. Ogłoszony został przetarg na II etap budowy chodnika przy ul. Gromadzkiej.

Szkoła w Krośnie
Dobiegają końca prace związane z budową chodnika wzdłuż
kanału Mosińskiego. Oświetlone wcześniej miejsce tworzy
wspaniałą ścieżkę spacerową, która jest namacalnym efektem
realizacji tegorocznych inwestycji.

Oświetlenie
Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Mosina to nie tylko
kwestia podniesienia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców,
ale także estetyki. W piętnastu miejscach na terenie gminy trwają
prace budowlane związane z instalacją nowoczesnego oświetlenia ulic. Nowe lampy zapalą się w Babkach, Pecnej przy ul. Lipowej, Rogalinku przy ul. Gen. Sikorskiego oraz Świerkowej, przy
połączeniu Rogalinka i Sasinowa. Prace trwają również we Wiórku przy ul. Makowej, w Mosinie przy ul. Matejki, Rzeczypospolitej
Mosińskiej, Jasnej i Kalinowej, w Radzewicach przy ul. Długiej, w
Dymaczewie Starym w rejonie ul. Bajera, w Dymaczewie Nowym
w rejonie ul. Pogodnej oraz w Krosinku przy ul. Lipowej.

Sesja nadzwyczajna
W poniedziałek 27 lipca 2009r. odbyła się sesja nadzwyczajna Rady
Miejskiej w Mosinie. Zadaniem radnych było podjęcie uchwały w
sprawie zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu
wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami. Zadania inwestycyjne, w których nastąpi zmiana do planu:
• projekt kanalizacji sanitarnej w Krosinku II etap - nowe zadanie
inwestycyjne, 120 000 zł.
• koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa: plan: 1 900 000 zł , zmiana: 650 000zł , po zmianie:
2 550 000,00zł.
• Nowoczesne targowisko: plan: 500 000 zł, zmiana: 200 000 zł,
po zmianie: 700 000 zł.
• Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną – osiedle nr 7: plan
50 000zł, zmiana: 14 200 zł, po zmianie: 64 200 zł.

Po niemal 30 latach planowania budowy szkoły dla dzieci z
Krosna i okolic zakończono II etap budowy, a budynek wyposażono w nowe meble. Długo oczekiwana szkoła jest jedną z
najnowocześniejszych placówek tego typu w okolicy. Obiekt
szkolny dodatkowo wyposażony jest w boisko wielofunkcyjne,
a już w październiku będzie można korzystać z dodatkowych
boisk sportowych wykonanych w ramach „Orlika”, składających
się z boiska do piłki nożnej pokrytego sztuczną trawą oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej. Zespół boisk
wyposażony będzie w zaplecze socjalne (szatnie, łaźnie, sanitariaty). Szkoła posiada również obszerny parking. Trzeci etap
budowy przewiduje powstanie sali gimnastycznej, kolejnych
miejsc parkingowych oraz zatoki dla autobusu szkolnego, dzięki której wysiadanie z autobusu będzie bezpieczniejsze. Pierwszego września dzieci z ciasnych warunków, jakie panowały w
starym budynku szkoły przeniosą się do obszernych i wygodnych klas, korytarzy i stołówki.
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Mieczewo
Ogłoszono przetarg na III etap budowy chodnika przy ul. Szerokiej.

Nowy parking

Kosztem ok. 2,5 mln zł gmina Mosina przystępuje do budowy
ulicy Krasickiego w Mosinie. Budowa tej niezwykle strategicznej ulicy ułatwi dojazd do nowej szkoły, a w przyszłości również
do kompleksu boisk sportowych, umożliwi dogodny dojazd do
dużych przedsiębiorstw znajdujących się w okolicy i tym samym
ułatwi mieszkańcom dojazd do pracy i domów. Planowo ulica
będzie łączyła Osiedle nr 3 (za Strzelnicą) z ulicą Konopnickiej, z
częścią Mosiny, za „Moreną” gdzie funkcjonuje boisko sportowe,
market Savia, a w przyszłym roku rozpocznie się I etap budowy
kompleksu sportowo rekreacyjnego z basenem. Bliżej będzie
do obiektów rekreacyjnych, na zakupy ale co najważniejsze odciążony zostanie ruch w śródmieściu.

Puszczykowo
Nowiny z gminy
Park aktywnego wypoczynku
Szanowna Pani Burmistrz
Jestem zainteresowany zbudowaniemw bliskiej odległości od Aglomeracji Poznańskiej parku aktywnego wypoczynku. W parku przygody zamierzam udostępnić m.in. park linowy, ściankę wspinaczkową,
kolejkę tyrolską, paintball, łucznictwo, strzelectwo, quady, zorbing,
rafting oraz boisko do piłki siatkowej, nożnej, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnię rowerów, miejsce na grillowanie, itp. W przyszłości powstałoby stałe miejsce zadaszone – wiata, budynki socjalne.
Park przygody byłby miejscem spotkań dla osób chcących aktywnie
spędzić czas wolny, dla rodzinz dziećmi oraz służyłby jako miejsce
na spotkania integracyjne dla firm. Przykładowe podobne miejsca
funkcjonują w Polsce. Czy miasto Puszczykowo posiada tereny, na
których można zlokalizować park przygody i jest zainteresowane
udostępnieniem terenu? Koszt inwestycji oceniam na ok. 1 mln zł.
Sylwester Cwynar
Szanowny Panie,
Dziękuję za Pana zainteresowanie wybudowaniem w Puszczykowie
parku aktywnego wypoczynku. Z pewnością taka oferta podobałaby się młodzieży. Niestety nie mam możliwości zaoferowania Panu
odpowiedniego terenu. Wprawdzie obszar nad Wartą potencjalnie
odpowiadałby Pana oczekiwaniom, jednak z uwagi na duże walory
przyrodnicze i krajobrazowe terenu nie ma zgody mieszkańców na
jego zagospodarowanie. |
Z poważaniem
Małgorzata Ornoch-Tabędzka,
Burmistrz Miasta

Problem z zaparkowaniem samochodu na rynku istniał już od
kilku lat. Władze miasta starając się rozwiązać ten problem stworzyły parking przy ul. Rzecznej, niestety mimo zwiększania miejsc
parkingowych ich ilość nadal nie zaspokajała potrzeb mieszkańców. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności
oraz przedsiębiorców pracujących w rejonie Rynku rozpoczęto
budowę parkingu jednostronnego dla samochodów osobowych.
Plac z drogą manewrową przy rondzie zabezpieczy 24 miejsca
parkingowe, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.

Parking naziemny
Powstał przy dworcu, umożliwia mieszkańcom pozostawienie samochodu i skorzystanie z komunikacji kolejowej do centrum Poznania, co w określonych godzinach znacznie skraca czas dojazdu.

Nowa ścieżka
Dwukilometrową ścieżkę turystyczno – edukacyjną, prowadzącą od stacji PKP w Puszczykowie do ulicy Kasprowicza otwarto
3 lipca. Osiem tablic ustawionych po drodze informuje o gatunkach roślin, zwierzętach znajdujących się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Inicjatorem budowy ścieżki była burmistrz Małgorzata Ornoch
– Tabędzka, której propozycję przyjął dyrektor WPN. Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Orlik
Rozpoczęła się budowa boiska „Orlik”. Przetarg na budowę obiektu
przy ul. Jarosławskiej wygrała firma Saltex Group Oy z siedzibą w Finlandii. Powstaną dwa boiska – do piłki nożnej i wielofunkcyjne z zapleczem socjalnym. Zakończenie prac przewiduje się na 15 sierpnia.

Nowe place zabaw
Jeden powstał przy ul. Czarnieckiego, drugi, sfinansowany przez
Starostwo przy Liceum Ogólnokształcącym na ul. Kasprowicza.
Na Czarnieckiego „mieszka” bajkowy delfin, zacumowano statek, na którym opłynąć można cały świat, jest łódka, karuzela i
coś do „pieczenia” babek, czyli piaskownica.
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Sprawa bezpłatnych przejazdów autobusami MPK, ciąg dalszy
W lipcowym numerze, po interwencji mieszkańca
Krosinka opublikowaliśmy artykuł („Niepotrzebny
mebel”), w którym opisaliśmy sytuację ludzi starszych, korzystających z przejazdów autobusami
MPK. Pan Stanisław Kowalski poinformował nas
wówczas, że pomimo podjętej w 2005 roku uchwały
Rady Miejskiej, wg której osoby powyżej 70 roku życia mogą jeździć bezpłatnie, od niego kierowcy żądają kupna biletu. Miesięcznie p. Kowalski wydawał
70 zł na przejazdy z Mosiny do Poznania, ponieważ
jest chory i musi dojeżdżać do lekarza.
- Dlaczego w Poznaniu mogę jeździć bezpłatnie, a w
Mosinie nie? – pytał.
Udało nam się sprawę na tyle wyjaśnić, że uchwała
RM i odpowiedź, jakiej udzielił w lipcu pracownik
MPK uprawniła nas do napisania, że osoby powyżej
70 roku życia mogą korzystać z przejazdów ulgowych
na wszystkich liniach komunikacji miejskiej gminy
Mosina. Według uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku,
podaliśmy także informację o innych uprawnionych
do ulgi grupach mieszkańców (studenci, młodzież,
dzieci, emeryci, renciści II i III grupy inwalidzkiej).
Pan Kowalski nie powinien więc płacić. Ale jak to u
nas bywa, okazało się:
za piękne, żeby było prawdziwe. Kilka razy udało się
p. Kowalskiemu przejechać za darmo, aż któregoś
dnia, jadąc z żoną trafił na kierowcę, który kategorycznie zażądał kupna biletu i na odmowę pasażera

zareagował nerwowo. Pod koniec kursu zadzwonił do firmy – MPK – i… uzyskał „wiążącą” odpowiedź: trzeba płacić. Publicznie, przy wszystkich pasażerach nazwał państwa Kowalskich … oszustami… Byli zażenowani, wysiedli
z poczuciem kompromitacji.
Wróciliśmy więc po miesiącu do punktu wyjścia, dlatego zwróciliśmy się do
władz - burmistrz Zofia Springer poinformowała nas 22 lipca, przekazując
kopię załącznika do umowy z MPK, że ulgi o których pisaliśmy są aktualne i
osoby wymienione wyżej mają prawo do darmowych przejazdów.
Należy zaznaczyć, że zupełnie inne zasady obowiązują na terenie Puszczykowa.
- Bardzo bym się ucieszył, gdyby zostały ustalone wspólne zasady korzystania z komunikacji na tych terenach – linia 101. W Puszczykowie granica
wieku wynosi 65 lat i pasażerowie ci muszą płacić w określonych godzinach,
powiedział pracownik MPK w telefonicznej, kolejnej rozmowie. – Problemem są różne ulgi i różne stawki w obu gminach. Mosina ma z MPK porozumienie, ale które ulgi obowiązują pasażera z Mosiny na terenie szpitala w
Puszczykowie, gdzie jest przystanek linii 101 i tej ulgi nie ma?
Nikt tego nie wie. Pan z MPK zapewnił, że przekaże sprawę pracownikowi
działu analiz ruchu i rozkładu jazdy, żeby te sytuacje nie powtórzyły się.
- Gdybyśmy chcieli rygorystycznie przestrzegać przepisy, jak wyglądałaby
taka sytuacja: autobus 101 jedzie przez pięć gmin: Mosina, Puszczykowo,
Komorniki, Luboń i Poznań. W każdej gminie sposób korzystania z ulg ustalają radni uchwałą Rady Miejskiej. Może być tak, że np. gmina Komorniki
ustala inne ulgi niż pozostałe. Co ma zrobić pasażer, który wsiada w Łęczycy, a jest mieszkańcem Mosiny? Cieszę się, że temat został wywołany i mam
nadzieję, że będzie uporządkowany. Włodarze tych gmin, moim zdaniem,
powinni się spotkać i ustalić wspólne warunki korzystania z ulg na wspólnych liniach autobusowych.
Elżbieta Bylczyńska

Usuwanie azbestu!!!
Ruszyła kolejna edycja programu usuwania azbestu.
Wnioski o uzyskanie dofinansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest prosimy odbierać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mosinie pok. nr 25.
Dofinansowanie do kosztów usuwania (demontażu) wyrobów
azbestowych i unieszkodliwiania wytworzonego odpadu azbestowego albo wyłącznie odbioru wyrobów azbestowych i
ich unieszkodliwiania, przyznawane jest w wysokości 70% całościowych kosztów tych działań, przy 30% udziale własnym
wnioskodawcy.
W roku bieżącym koszt demontażu i unieszkodliwiania azbestu
z budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14,79zł/
m2 a za unieszkodliwianie 0,86zł/kg.
Tegoroczna akcja trwać będzie do dnia 30 września.

KANCELARIA PRAWNA MASIOTA I WSPÓLNICY

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

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

tel./fax: 061-8191-075
tel. kom.: +608-418-920
e-mail: a.masiota@masiota.com
www.masiota.com

Zbieramy na mogiłę pomordowanych 20 października 1939 roku

GBS MOSINA 15904800072001000052780001
z dopiskiem: Na mogiłę rozstrzelanych.

emigracja zarobkowa

Gazeta Mosińsko-Puszczykowska

7

Jak w „Chacie wuja Toma”
Co prawda wyjazdy do pracy w USA w ostatnich latach nie są już tak popularne, niemniej wspomnienie bohaterki tego artykułu zasługuje na uwagę. Choćby dlatego, że jest to pewien rys charakterów ludzi, obyczajów, opis rzeczywistości z pozycji człowieka, będącego w sytuacji przymusu. Bo właśnie przymus i bezrobocie „wygnały” Małgosię z kraju, kiedy została bez środków do życia i zdecydowała się na wyjazd do Ameryki,
licząc na to, że ciotka, która tam na stałe mieszka będzie dla niej oparciem.
I rzeczywiście nie musiała troszczyć się o mieszkanie i wyżywienie, mogła po przyjeździe spokojnie poszukać pracy.
Zaczęła oczywiście od ogłoszeń w gazecie i popularnych portali
internetowych. Ale najskuteczniejszym okazał się inny sposób:
rozwiesiła swoje ogłoszenie w restauracjach, pubach, kawiarniach. Zależało jej przede wszystkim na pracy w charakterze
opiekunki osoby starszej.
Kiedy wieczorem zadzwonił telefon, pan zachwycony jej propozycją powiedział:
- Spadła nam pani jak z nieba.
Na spotkanie pojechała pełna obaw, że jej znajomość angielskiego może okazać się niewystarczająca.
Dom położony niemal w lesie, ogromna posiadłość, wyłonił się zza
zakrętu górzystej drogi niespodziewanie. Przed garażem, z założonymi na piersi rękami, oparty o BMW najnowszej wersji stał starszy,
elegancki mężczyzna. Zaprowadził Małgosię do mieszkania, gdzie
na wózku inwalidzkim siedziała jego żona. To właśnie ona miała
być podopieczną Małgosi, chora na chorobę Parkinsona, była nienagannie ubraną, także elegancką kobietą, w wieku około 65 lat.
Pan domu wydawał się Polką zachwycony, opowiedział o zajęciach i obowiązkach, do których oprócz osobistej „posługi” wobec
żony (łącznie ze wstawaniem w nocy i pomocą w korzystaniu z
łazienki) należało też prowadzenie domu (dwu piętrowego), opieka nad psem, sprzątanie, pranie, prasowanie, gotowanie, praca w
ogrodzie oraz wyjazdy do miasta po zakupy i na spacery. Do tego
celu miał służyć samochód BMW kabriolet, drugi stojący przed
domem, wyłącznie do dyspozycji Małgosi. Zaproponował wynagrodzenie 620 $ tygodniowo i powiedział, że chciałby mieć gwarancję pozostania z nimi co najmniej rok.
Kobieta nie odzywała się prawie wcale, Małgosia jednak wyczuwała, że patrzy na nią z pewną rezerwą. W końcu starsza
pani powiedziała:
- Ale czy na pewno nie będziemy mieć problemów z językiem?
Było już jasne, jakim angielskim włada Małgosia, pan domu stwierdził ze śmiechem, że resztę braków językowych nadrobi w rozmowach z nimi. Zaprowadził ją na górę, gdzie pokazał piętro, trzy
pokoje z dwiema łazienkami, luksusowo, jak cały dom urządzone
i skomputeryzowane. Piętro miało być do dyspozycji Małgosi.
- My tutaj wcale nie zaglądamy, będzie to pani królestwo.
Kiedy zeszli z powrotem na dół rozmowa potoczyła się na inne tematy. Gospodarze domu wypytali Małgosię o wykształcenie, próbując
ukryć zdziwienie, że mgr ekonomii może chcieć wykonywać taką
pracę. On prof. fizyki na uniwersytecie, ona dr filozofii dali do zrozumienia, że w ramach prowadzenia domu Małgosia będzie musiała

Komunikat Policji
Komisariat Policji w Mosinie prosi o kontakt osobisty w KP w
Mosinie przy ul. Kolejowej 9 lub telefoniczny, nr 0-61 841 48
30 osoby, które były świadkami kolizji drogowej w Mosinie na
ul. Mostowej, w dniu 6 lipca 2009 r., ok. godz. 14.00, w której
uczestniczyły samochód ciężarowy marki MAN oraz samochód
osobowy Ford Escort koloru czerwonego.

też przyjąć obowiązki gospodyni w czasie towarzyskich spotkań ze
śmietanką towarzyską, w skład której wchodził senator Stanu.
W końcu mężczyzna wziął do ręki kartkę papieru i długopis,
podsunął Małgosi i powiedział, żeby napisała swoje dane personalne i adres w Polsce i USA. Ta będąc przekonana, że polskie
małe litery mogą być nieczytelne, wypisała dane dużymi literami. Gospodarze obejrzeli kartkę i poprosili, żeby jeszcze raz napisała normalnym, nie dużym pismem.
To, co szybko do siebie mówili nie było zrozumiałe, jednak Małgosia wiedziała już, że studiują jej charakter pisma, a tym samym
próbują ocenić jej osobowość. Pomyślała, że być może któreś z
nich jest grafologiem. Poczuła się jak…
Przed oczami przesunęła jej się scena ze starego, amerykańskiego filmu „Chata wuja Toma”, kiedy handlarze przed kupnem niewolników
oglądali ich ciała i zęby. Może poczułaby się nawet upokorzona, ale
przecież nie musiała się na tą pracę od razu zdecydować. Taką też
dała odpowiedź: zastanowi się i wieczorem powie o swojej decyzji.
Mężczyzna zadzwonił późnym popołudniem, odpowiedź Małgosi brzmiała;
- Nie czuję się na siłach podołać tej pracy, rezygnuję.
W odpowiedzi usłyszała prawie niegrzeczną ripostę, choć rozmówca zreflektował się po chwili i powiedział:
- Czekam na zmianę decyzji, proszę się jeszcze zastanowić.
Tego, co działo się potem Małgosia nie zapomni nigdy. Zdecydowała się przyjąć opiekę nad starszym, bardzo bogatym (jak się później
okazało) małżeństwem na Florydzie. W trzydziestopiętrowym luksusowym apartamentowcu, z widokiem na Ocean. Kiedy znalazła
się w swoim 15 metrowym pokoju, w którym miała mieszkać (obok
kuchni) i otworzyła szafę przeznaczoną na jej garderobę okazało
się, że będzie musiała przechowywać w niej ubrania razem z odkurzaczem, środkami czystości, szczotkami i szmatami do kurzu.
Raz na śniadanie za długo podgrzewała płatki owsiane w mikrofalówce dla pani, przez co straciły właściwą konsystencję i
usłyszała, że jest niezdara (pani mówiła po polsku – urodziła się
w Polsce i jako dziecko z rodzicami wyjechała). Innym razem na
lustrach, zostawiła smugi - reakcją było zdegustowane cmokanie. Pan już pierwszego ranka przed wyjściem nie zaakceptował
wyczyszczonych przez Małgosię butów, za mało były wypolerowane. A jako kierowcę ocenił Małgosię tak (krzycząc):
- Pani nie umie jeździć!
Problem polegał na tym, że Małgosia nie prowadziła nigdy
wcześniej samochodu z automatyczną skrzynią biegów.
Po dwóch tygodniach zrezygnowała, wróciła do Polski wyleczona z mitu wspaniałej dla obcokrajowców Ameryki.
Elżbieta Bylczyńska

Bardzo serdecznie dziękuję krewnym i znajomym za udział w pogrzebie oraz sąsiadom, którzy wspierali mnie i pomagali w chorobie ś. p.
Męża, Państwu Borkowskim, bez których pomocy trudno byłoby mi znieść ciężkie chwile.
Krystyna Ziółkowska

rozmaitości
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Nowe życie starej szwalni
Od wielu lat mosinianie oglądają w Rynku kamienicę, w której kiedyś (niektórzy to pamiętają) mieściła
się szwalnia.
Kilka miesięcy temu budynek, (który wyglądał jak
martwy, nic w ostatnich latach tam się nie działo)
- nabył lokalny przedsiębiorca. Planowany rozwój i
przebudowa kamienicy ma polegać na tym, że powstanie tam: centrum handlowo - usługowo – gastronomiczne. Projekt przygotowuje firma architektoniczna z Poznania „Marker”, zakończenie inwestycji
planuje się w 2011 roku.
Rozmowa o tym przedsięwzięciu z właścicielem była
bardzo interesująca, dowiedzieliśmy się, że ma to być
obiekt naprawdę nowoczesny, przestrzenny i ciekawy architektonicznie. Przedsiębiorca nie zdradził do
końca szczegółów, aczkolwiek skromnie przyznał, że
czeka go bardzo dużo pracy.
Nasza gazeta będzie jednak miała możliwość na bieżąco informować mieszkańców o postępach w budowie, a także publikować zdjęcia z przebiegu prac.

Trochę historii
Dzięki Henrykowi Pruchniewskiemu (autor rubryki „Kolekcjoner”), który
udostępnił swoje materiały miałam okazję przeczytać spis właścicieli przedsiębiorstw Magistratu Mosina z 12 kwietnia 1932 roku, w którym kamienica
Rynek 7 ujęta jest jako własność Michała Stanikowskiego w kategorii hotele,
pokoje mieszkalne, itp. „U Stanikowskiego” znajdowała się również sala widowiskowa, w której skupiało się życie kulturalne miasta: odbywały się tu
akademie, zabawy, przedstawienia teatralne.
W czasie II wojny światowej, 20 października 1939, pod tą właśnie kamienicę
Rynek 7 Niemcy wyprowadzili 15 przetrzymywanych w synagodze polskich
obywateli i na oczach mieszkańców gminy rozstrzelali. Ten bestialski mord
upamiętnia tablica znajdująca się na ścianie budynku.
Z kamienicą wiąże się też działalność Bractwa Kurkowego. Józef Wójciak tak
pisze o historii przedwojennej:
„Bractwo Kurkowe, które zrzeszało kupców i rzemieślników było organizacją ludzi zamożniejszych. Były też takie organizacje, jak Harcerstwo, Strzelectwo, mieli też Niemcy swoje organizacje. Czyli nudy nie było, a dodać trzeba, że w każdej restauracji był bilard, knajp było niemało, bo chyba sześć.
Były też miejsca do letnich zabaw, jak strzelnica Bractwa Kurkowego i ogród
przy ul. Kolejowej u p. Formańskiego. Nie znam dokładnej historii tej organizacji, ale chcę dać choć trochę wieści, jakie w mej pamięci pozostały, a są
to już resztki, jakie ktokolwiek pamięta, z członków tej organizacji już chyba
nikt nie żyje. Duża grupa zginęła w czasie rozstrzelania: Stanisław Jaworski,
Stanisław Królak, Jan Frąckowiak, Alojzy Szymański i Antoni Roszczak. Kilku
zginęło w obozach czy na frontach, taki los był wyznaczony tym, którzy nie
tylko, że byli jednymi z bogatszych kupców, ale byli to patrioci, jakich dziś w
naszym społeczeństwie brakuje… Każdego roku, cały tydzień przed Zielonymi Świątkami w lasku miejskim, zwanym wtenczas strzelnicą trwały zmagania o najlepiej oddane strzały, aby wyłonił się ten, który będzie nazwany
królem roku. Z drewnianą tarczą o średnicy jednego metra w pochodzie z
orkiestrą ze strzelnicy odbywał się przemarsz na królewskie uroczystości,
które odbywały się na sali u p. Stanikowskiego, tj. Rynek 7. Opisując tą działalność tak szczegółowo uważam, że warto o tym wspomnieć, a i ta impreza
też się w tym roku odbyła, bo hasło „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”
było na czasie, gdyż z każdym dniem wojna była bliżej”.
Elżbieta Bylczyńska

„A imię jego czterdzieści i cztery”

65 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Był to pierwszy
zryw Polaków przeciwko nowemu podziałowi świata. Pierwszy,
ale nie ostatni… Później był czerwiec ’56, marzec ’68, grudzień
’70. Był też Radom ’76, Sierpień’ 80 i grudzień ’81. Było też wiele
miłych dat. Czy Jałta jest już tylko mroczną kartą historii, czy
czasem nie nosimy jej w naszych umysłach?

Dla uczczenia 65 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
na podkrakowskim Zamku w Korzkwi, zebrali się nie tylko starsi
mieszkańcy grodu pod Wawelem. Wszyscy obecni wysłuchali w
skupieniu scenariusza filmu mówiącego o tych trudnych dniach.
Poruszający tekst przeczytali aktorzy - Olga Szostak – Janicka,
Piotr Franasowicz oraz Andrzej Popiel. Spektakl ilustrowany był
piosenkami z tekstami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i z muzyką Stanisława Markowskiego. Autorem scenariusza „A imię jego
czterdzieści i cztery” jest krakowski scenarzysta filmowy Lesław
Wilk. Imprezę zorganizowała Wschodnioeuropejska Fundacja Scenariuszowa, Gmina Zielonki oraz Zamek Korzkiew.
Do 4 października planowane są kolejne spotkania z publicznością. Będą się one odbywały w wielu polskich miejscowościach.
Będą one organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK.
Dodatkowych informacji udzielają Lesław Wilk tel. 012 419 44 50
oraz Jerzy Jernas tel. 607 127 852

Gazeta Mosińsko-Puszczykowska

krótko z powiatu

Strefy sportowo-rekreacyjne już otwarte
Szóstego lipca 2009 r. w Rokietnicy Jan Grabkowski,
Starosta Poznański, w towarzystwie zaproszonych gości, dokonał uroczystego otwarcia stref sportowo-rekreacyjnych wybudowanych w ramach projektu “Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim”. Powód do zadowolenia mają więc nie tylko
uczniowie, ale również mieszkańcy aglomeracji poznańskiej. Dzięki środkom pozyskanym z Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
udało się wybudować nowoczesne obiekty sportoworekreacyjne (8 boisk wielofunkcyjnych, 3 place zabaw,
1 bieżnię lekkoatletyczną oraz 1 boisko do piłki nożnej
pokryte syntetyczną trawą). Całkowity koszt projektu
wyniósł 1.710.785 euro.
Uroczystemu otwarciu stref towarzyszył festyn sportowo-rekreacyjny zorganizowany na wielofunkcyjnym
boisku sportowym powstałym przy Zespole Szkół im.
Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy. Był
on jedną z 26 imprez plenerowych, które do końca
września br. zostaną przeprowadzone na wszystkich
nowo wybudowanych obiektach. Na uczestników festynu czekały liczne atrakcje: sztafety, wieloosobowe
narty czy egipska platforma to tylko niektóre z nich.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali medale, dyplomy oraz drobne nagrody. Finałem festynu
był występ hiphopowej formacji NFK Klika. Gorąco zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w imprezach
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Sposób na aktywne wakacje - bezpłatne
zajęcia sportowo- rekreacyjne
w Mosinie i Puszczykowie
W lipcu 2009 r. w ramach projektu „Promocja zdrowia poprzez sport - zespół
przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim”
w Zespole Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie przy ul. Topolowej 2 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mosinie przy ul. Kościelnej 2
oddano do użytku boiska wielofunkcyjne oraz plac zabaw w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3,
których budowa została dofinansowana ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do 18 roku
życia do udziału w zajęciach sportowo - rekreacyjnych odbywających się na
w/w obiektach. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Opiekę sprawują
wykwalifikowani instruktorzy i trenerzy. Zajęcia trwają od poniedziałku do
soboty, a do wyboru jest wiele dyscyplin sportowych, w tym m.in.: koszykówka, siatkówka, aerobik, piłka nożna, unihokej, piłka ręczna, gry i zabawy ruchowe, lekkoatletyka, badminton, ćwiczenia ruchowe wspomagające
rozwój, ćwiczenia poprawiające ogólną sprawność fizyczną.
Szczegółowy harmonogram zajęć sportowych dostępny jest na stronie internetowej: http://www.powiat.poznan.pl/ -podstrona eeagrants/ zakładka
harmonogram.
Dodatkowo zapraszamy również na festyny sportowe, które odbędą się w:
ZS w Mosinie
26. 07. 2009 r.

30. 08. 2009 r.

06. 09. 2009 r.

27. 09. 2009 r.

w godz. 10:00- 12:00 – zawody piłki ręcznej,
w godz. 12:15- 14:15 – turniej gry w badmintona,
w godz. 14:30- 16:30 – turniej gry w piłkę nożną,
w godz. 10:00- 12:00 – zawody koszykówki,
w godz. 12:15- 14:15 – zawody unihokeja,
w godz. 14:30- 16:30 – zawody siatkówki,
w godz. 10:00- 12:00 – impreza integracyjna dzieci
i młodzieży „Sport bez barier”,
w godz. 12:15- 14:15 – paraolimpiada,
w godz. 10:00- 12:00 – międzygminny turniej gry w koszykówkę,
w godz. 12:15- 14:15 – międzygminne igrzyska sportowe dla dzieci i młodzieży,

SOSW w Mosinie
02. 08. 2009 r. w godz. 10:00- 12:00 – turniej gry w bocce,
w godz. 12:15- 14:15 – zawody siatkówki,
w godz. 14:30- 16:30 – zawody unihokeja,
13. 09. 2009 r. w godz. 10:00- 12:00 – impreza integracyjna dzieci
i młodzieży „Sport bez barier”,
w godz. 12:15- 14:15 – paraolimpiada,
w godz. 14:30- 16:30 – igrzyska sportowe dla dzieci
i młodzieży.
plenerowych. Wszystkie strefy są obiektami ogólnodostępnymi, uzupełnią one ofertę sportowo-rekreacyjną powiatu poznańskiego. Od lipca bezpłatne zajęcia sportowe prowadzą wykwalifikowani trenerzy.
Uczestniczyć w nich mogą dzieci oraz młodzież do 18
roku życia. Szczegóły dostępne są na ulotkach oraz na
stronie internetowej www.powiat.poznan.pl
Krzysztof Piechocki
Wydział Promocji

Na zwycięzców czekają medale, dyplomy oraz drobne nagrody.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
e-mail: eeagrants@powiat.poznan.pl
tel. +48 61 8410 754 (Wydział Edukacji)- zajęcia sportowo- rekreacyjne
tel. +48 61 84 10 826 (Wydział Promocji) – imprezy/ festyny
strona internetowa: www.powiat.poznan.pl
Bartosz Zawieja
Dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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Pani Regina
Historia ta, pomimo, że opowiada o dramacie i chorobie trwającej wiele lat, kończy się typowym
już chyba dla naszych czasów zjawiskiem, związanym z emigracją. Sytuacją, jakich wiele w polskich rodzinach, których małżonkowie wyjechali za chlebem…
Tu w Polsce pozostają ci, którzy … muszą, i którzy płacą za to wysoką cenę.
Pani Regina, matka mojej przyjaciółki choruje na Alzheimera.
Latami parzyłyśmy bezsilnie, jakie choroba sieje spustoszenia, teraz jednak jej stan tak się pogorszył, że wymaga pomocy we wszystkich fizjologicznych potrzebach. Widok jest
wstrząsający, trudno nie płakać… Czasami kilka razy dziennie
Zosia zastaje mamę nagusieńką, ubrudzoną ekstrementami, z
rozebraną pościelą, siedzącą na gołej, przemoczonej wersalce. W jej pokoju nie ma już dywanika, żeby nie chłonął wilgoci
i zapachów, podłoga z desek w pobliżu łóżka wytarta jest do
białości od częstego mycia.
A ja pamiętam panią Reginę z dzieciństwa pełną energii,
która w niedzielne południe po mszy w Kościele stawia
przed nami talerze z rosołem i domowym makaronem, posypanym zieloną pietruszką. Dzisiaj ta sama kobieta leży
w łóżku zdana na ręce córki, która musi ją nakarmić, przewinąć, porozmawiać, uspokoić, do której zwraca się „pani”.
Mama Zosi należy do pokolenia nie znającego pampersów.
Wszystkie swoje dzieci wychowała używając pieluch z bawełny, dlatego dzisiaj nie może wiedzieć, ani pamiętać, do
czego służą jednorazowe pieluszki. Jej umysł nie jest w tanie
tego pojąć, Zosia często zastaje mamę zmoczoną w łóżku z
wyrzuconą pieluchą na podłogę.
- Może pani sobie to nosić, ja nie potrzebuję, mówi do Zosi,
kiedy ta próbuje założyć jej pampersa z powrotem.
Nie pomagają tłumaczenia, delikatne próby zmuszenia do
akceptacji sztucznej pieluchy kończą się zawsze jednakowo.
Chora kobieta żąda zabrania jej stąd, zbiera wszystkie przedmioty, które ma w zasięgu ręki, pakuje w poszewki i prześcieradło wyjęte spod siebie, wiąże w węzełki i z płaczem pyta:
- kiedy pójdziemy do domu?
- Miałam trzydziestu mężów, wszyscy się utopili, powiedziała
do mnie któregoś wieczora, kiedy siedziałam z nią w pokoju i
razem śpiewałyśmy pieśni kościelne.
Pani Regina była zawsze bardzo wierzącą i religijną osobą i
pewnie dlatego jedyną rzeczą, jakiej nie zapomniała są słowa kościelnych pieśni. Śpiewa bardzo ładnie, ma wciąż silny
i piękny głos. Kiedyś przez otwarte okno miałam okazję słyszeć, że pani Regina chwilami zdaje sobie sprawę z tego, w
jakim znajduje się stanie: – Jezu, mój Jezu, co ja Ci uczyniłam,
że mnie tak karzesz, przecież kochałam Cię całym sercem,
skarżyła się z płaczem.
Dom jest stary, poniemiecki. Rodzice Zosi przyjechali na zachód z Polski wschodniej. Otrzymali go po wojnie od władz
do zasiedlenia, jak wielu Polaków. Ojciec Zosi zmarł wiele
lat temu, wówczas jeszcze pani Regina poruszała się o własnych siłach. Ale ostatnie pięć lat jego życia były nieustanną
walką z astmą i chorobą serca. A istotą, która dźwigała ciężar
choroby była oczywiście Zosia. To ona czuwała przy ojcu w
napadach duszności, podłączała tlen i wzywała pogotowie,
kiedy zbyt mocno się dusił lub prosiła męża, Heńka, żeby
szybko wyprowadzał samochód, jeśli ten był w domu. Zosia
pozostała w domu na długie lata. Kiedy w ich miasteczku
zapanowało bezrobocie i oboje z mężem stracili pracę, je-

dyną szansą był jeszcze wyjazd do Poznania, gdzie Heniek
otrzymał propozycję wykonywania swojego zawodu. Zosia
jednak nie zostawiła rodziców. Heniek wyjechał sam na parę
miesięcy, ale nie wytrzymał samotnego życia w wynajętym
pokoiku starego domu na Starołęce. Wrócił, próbował pracować na czarno, jednak więcej przebywał w domu niż w pracy.
I gnębił Zosię pretensjami, że ojciec jest dla niej ważniejszy,
że wybrała jego zamiast męża, że przez nią nie ma co jeść.
Twierdził, że ich życie lepiej by się ułożyło, gdyby zgodziła
się na wyjazd do dużego miasta. Nie rozumiał jej poczucia
obowiązku wobec rodziców, nie przyjmował do wiadomości
argumentów, przy pomocy których broniła się: -ona jedna z
czwórki rodzeństwa winna jest im opiekę, ponieważ to właśnie rodzice zapewnili im dach nad głową, kiedy jako młodzi
małżonkowie znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. Mieszkali
tu z Heńkiem od dnia ślubu, nie umiała prosić o pomoc siostrę i braci, których nie było w pobliżu. Ojciec przed śmiercią
zapisał jej połowę domu, o którym Heniek mówi, że niewiele jest wart. Drugim spadkobiercą jest Romek, siostrzeniec
Zosi, którego dziadkowie najbardziej chyba z wszystkich
dzieci ukochali, pewnie dlatego, że przyszedł na świat jako
nieślubne, chore dziecko i oni go wychowywali.
Przed rokiem Zosia pracowała w pobliskim sklepie na popołudniowe zmiany, na czarno, ale częściej odmawiała właścicielowi, gdyż bała się zostawić chorą mamę na dłużej. Teraz
jednak nie może sobie pozwolić na dłuższą, niż godzinna
nieobecność. Straciła możliwość zatrudnienia, na jej miejsce
przyjęto młodą, dyspozycyjną dziewczynę. Już dawno nie ma
prawa do zasiłku.
- Jeśli minie dziesięć lat, a stanie się to za dwa lata i nie pójdę
do pracy, to pomimo, że mam wypracowane 20 lat - nie dostanę emerytury po osiągnięciu wieku, mówi do mnie podczas spaceru, na który siłą ją wyciągnęłam.
W miasteczku żadnej pracy dla starszych kobiet nie ma.
- Wiesz, lepiej o tym nie rozmawiajmy, to nic nie zmieni, zobacz to jest ten park, w którym siedziałyśmy jako dzieci w piaskownicy i pakowałyśmy piasek do rajstop.
- A potem ciągałyśmy je za gumkę, jak kiełbasy, dopóki któraś z naszych mam nie zauważyła przez okno, dopowiadam
ze śmiechem.
Bardzo chciałabym jej pomóc, mieszkamy jednak w odległości
300 km od siebie. Tylko ja mogę ją odwiedzać, Zosia nigdzie
nie wyjeżdża, ostatnio nie chce nawet wychodzić z domu.
- Już dawno przestałam patrzeć w lustro, nie mogę w to
uwierzyć, stałam się obojętna na siebie, od rana do wieczora te same czynności, które przecież nie wymagają ode
mnie ładnego wyglądu.
Wczoraj Heniek, który jest myśliwym przywiózł z lasu upolowanego z kolegami dzika. Zosia ucieszyła się, przyznała mi
się, że nic już do jedzenia nie było w lodówce, 900 zł pensji
Heńka poszło na opał i inne opłaty, renta mamy na lekarstwa.
Pozostały do spłacenia pożyczki, o które poprosiła znajomych, żeby związać jakoś koniec z końcem. A to dopiero po-
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łowa miesiąca... Ma nadzieję, że bezrobotna Gosia, ich córka,
otrzyma legalną pracę ekspedientki w sklepie odzieżowym za
700 zł miesięcznie.
– Może starczy chociaż na lepsze jedzenie, myślę nie mówiąc tego
głośno, żeby jej nie zranić. Zosia nie chce ode mnie nic przyjmować, z wyjątkiem ubrań i butów, których już nie noszę.
- A poza tym, z jakiej racji ty miałabyś czuć się odpowiedzialna
za naszą sytuację? Tutaj wszyscy tak żyją, nie martw się nie
jestem sama.
Zawsze, kiedy ich odwiedzam walczę z sobą, żeby niczego nie
oceniać, nie osądzać. Jeden raz w ciągu 27 lat nie zapanowałam nad sobą i napadłam na Heńka. Byłam świadkiem sceny,
jaka rozegrała się godzinę przed wyjściem pani Reginy do
Kościoła. Była wtedy jeszcze zupełnie sprawna i dużo młodsza. I jak zwykle miała pretensje do Heńka, że nie uczestniczy
nigdy we mszy. Między teściową a zięciem bez trudu można
było dostrzec wzajemną niechęć. Obserwowałam to latami.
Teraz jednak Heniek ze złym błyskiem w oku wyłożył swoją
teorię na temat nauki Pana Jezusa.
- Skąd mama wie, że wszystko, co w Biblii napisane to prawda? A co robił Pan Jezus w dorosłych latach swojego życia,
dlaczego Biblia tego nie opisuje? Był w Tybecie i wschodniej
Azji, gdzie nauczono Go różnych sztuczek z czynieniem cudów, a co po Nim nie było cudotwórców?
- Jak możesz?..., pani Regina podeszła do niego z zaciśniętą ręką,
- jak będziesz takie brednie wygadywał, nie chcę cię tu widzieć.
- Co, może znowu usłyszę, że jestem darmozjad i do niczego
się nie nadaję?! Że nic tu nie jest moje?
Heniek stał wściekły w drzwiach. Pani Regina przytaczała
fragmenty Pisma Świętego, które przeczyły temu, co twierdził zięć. On w odwrocie, pod ciężkim spojrzeniem Zosi, próbował załagodzić sytuację, twierdząc, że jest wierzący, ale nie
wierzy w księży i dlatego nie chodzi do Kościoła. Zanosiło się
na kolejną awanturę, której scenariusz był taki sam od lat. Nie
wytrzymałam, wyprowadziłam go do ogródka i ...
- Czy ty nie potrafisz uszanować starego człowieka?, krzyczałam.
Zakończyłam tyradę, w której po raz pierwszy, nie przebierając w słowach powiedziałam, co o nim myślę, zbladł i jak
nigdy dotąd - zaniemówił. Wróciłam do mieszkania, spakowałam torbę i powiedziałam, że wyjeżdżam. Trzęsłam się ze złości, pękł we mnie nagromadzony do Heńka żal o to wszystko,
co sprawiało, że Zosia tyle razy płakała, choć nigdy nie mówiła
źle o swojej rodzinie. Znam ją jednak od dziecka i wcale nie
potrzebuję słów, żeby wiedzieć, co czuje. Na pół roku zapadło
między nami milczenie, odwiedzałam Zosię tylko wtedy, kiedy Heńka nie było. Kiedyś powiedziała mi, że bardzo to przeżył. Podczas kolejnego spotkania przywitaliśmy się serdecznie i nigdy więcej nie wróciliśmy do tej rozmowy. Jest mi tylko
przykro, że teraz, kiedy pani Regina jest ciężko chora, Heniek
zachowuje się tak, jakby jego to nie dotyczyło, nie wchodzi
nawet do jej pokoju. Na moje pytanie przed rokiem, czy pomaga chociaż w dźwiganiu chorej, Zosia odpowiedziała, że
latem pomagał jej wynieść wózek z mamą do ogródka.
To bomba z opóźnionym zapłonem, nic tak nie rani, jak bezduszność w stosunku do chorego, bezbronnego człowieka,
zwłaszcza, jeśli chodzi o ukochaną matkę. Obserwuję Zosię i
widzę, jak zmienił się jej stosunek do męża.
- Wolę, kiedy go nie ma, powiedziała kiedyś cichym głosem
po jego wyjściu na polowanie.
Dawno temu lubiłyśmy przysłuchiwać się rozmowom o życiu,
nasze matki często się ze sobą spotykały. Pewnego dnia sie-
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działyśmy na kanapie, szyjąc sukienki dla lalek. Przy stoliku
pod ścianą, w pobliżu dużego, kaflowego pieca obie mamy
mówiły o tym, że życie pomimo cierpienia ma sens. Na koniec
moja mama powiedziała: – Człowiek żyje po to, żeby służyć
drugiemu człowiekowi.
Imiona zostały zmienione
Elżbieta Bylczyńska
PS
Minęło pięć lat, jeszcze wiele razy odwiedzałam panią Reginę,
która umierała powoli, w cierpieniach. Zosia była wyczerpana,
przez cały ten czas nie wychodziła prawie z domu. Powiedziała mi, że Pan Bóg daje jej siłę i będzie z matką do końca, choć
jej organizm odmawiał już posłuszeństwa, miała osteoporozę
i kilka złamań kości nóg i rąk za sobą. W tej sytuacji dźwiganie było zabronione. Zapytałam Heńka, dlaczego nie pomoże
żonie w opiece, jest silny, może sam panią Reginę bez trudu
podnieść z łóżka, pomóc jej przy myciu – Zosia musiała klękać
na tapczanie, zapierać się nogami o ścianę i powoli przesuwać, po parę centymetrów matkę, żeby ją umyć, czy przewinąć. Heniek w tym czasie siedział przed telewizorem, nigdy
nie widziałam, żeby zajrzał do chorej.
Odpowiedział mi:
- Nie obchodzi mnie to, nigdy mnie nie lubiła, wszyscy mnie
tak traktowali, tej rodzinie nic nie jestem winien…
I wzruszył ramionami.
Potem wyjechał za granicę do pracy, Zosia została zupełnie
sama, ponieważ z nim wyjechała cała rodzina. Nie będę już
opisywać jej życia.
Pani Regina umarła rok temu, Zosia nie znalazła pracy (utrzymywała się z mamą z jej renty), Heniek nie przysyłał pieniędzy
na życie i utrzymanie domu, pomagała jej jedynie córka.
A dzisiaj?
Niedawno oznajmił, że odchodzi i będzie żył na własny rachunek, ponieważ Zosia nigdy o niego nie dbała.
Przez Internet, mieszkając za granicą, poznał kobietę 20 lat
młodszą…
Podczas rozmowy telefonicznej powiedział mi, że teraz będzie szczęśliwy.
Jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś zbudował sobie szczęście na
krzywdzie, bólu i rozpaczy drugiej osoby…
Ale może się mylę?

Festyn podziękowania
Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska dziękuje wszystkim mieszkańcom i gościom gminy Mosina, którzy
zaszczycili nas swoją obecnością na Festynie Policyjnym pod
hasłem ”Odpoczywaj bezpiecznie “. Festyn zorganizowało stowarzyszenie wraz z Komendą Powiatową Policji, Komisariatem
Policji w Mosinie oraz Strażą Miejską. Składamy też podziękowania za wspaniałą zabawę, humor, liczne uczestnictwo w
konkursach /zwłaszcza dzieci/.
Serdeczne słowa kieruję do wszystkich sponsorów, którzy
wsparli organizację festynu oraz do współorganizatorów za
pomoc. Członkom i sympatykom oraz wolontariuszom, którzy
tak bezinteresownie wsparli nasze działania należą się słowa uznania.
Prezes Stowarzyszenia
Jolanta Szymczak
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„Ja już dwa razy w życiu byłem w sytuacji, że potrzebowałem
takiej pomocy i naprawdę nie wiedziałem, do kogo się zwrócić”
Małe miejscowości mają to do siebie, że na ogół
wszyscy o wszystkim wiedzą. To, o czym mówi ten
artykuł, jestem przekonana, niewielu mieszkańcom
jest wiadome. Tym bardziej, że jest to coś, czego nie
ma w całym naszym regionie.
Od niedawna w hotelu, przy szpitalu w Puszczykowie działa firma, która nie wpisuje się w zwykłą tylko
działalność handlową.
- Euromed BIS jest to sklep medyczno – rehabilitacyjny, który ma za zadanie pomagać także pacjentom szpitala. Mamy sprzęt, począwszy od pielęgnacyjnego – pielucho majtki, podkłady wielokrotnego
użytku, do profesjonalnego – materace przeciw odleżynowe, łóżka rehabilitacyjne, koncentrator tlenu,

Dlatego u nas można go wypożyczyć. Dotyczy to także wózków, balkoników.
Jeden z mieszkańców Mosiny zapytany o tego rodzaju artykuły, stwierdził:
- Ja już dwa razy w życiu byłem w sytuacji, że potrzebowałem takiej pomocy
i naprawdę nie wiedziałem, do kogo się zwrócić.

Firma jest spółką, właścicielki prowadzą także kancelarię rachunkową
w Poznaniu i uczestniczą w projektach unijnych, m.in. dla jednostek służby
zdrowia, np. dla domów pomocy społecznej i indywidualnych osób, świadczących np. usługi pielęgnacyjne. Doświadczenie zdobywały wiele lat, wykonując projekty (wielomilionowe) dla dużych i znanych firm.
wózki inwalidzkie, balkoniki, piłki rehabilitacyjne, ortezy, czyli ściągacze pourazowe, informują właściciele – Beata Dębska-Wawrzyniak, Hanna Jakubowska
i Dariusz Garus.
- Dlaczego sklep powstał?
- Ponieważ szpital w Puszczykowie obsługuje rocznie 11.500 pacjentów i wielu z nich potrzebuje takiej
oferty i pomocy.
I rzecz bardzo ważna – firma prowadzi też wypożyczalnię tego sprzętu, co nie jest często spotykaną
propozycją.
- Kupno łóżka pochłania 4.500 zł, nie wszystkich na to
stać, pomimo refundacji z Centrum Pomocy Rodzinie.
Ale bywa i tak, że nie opłaca się kupować tak drogiego
sprzętu, bo jest on potrzebny tylko na pewien określony czas. Poza tym rehabilitacja nie trwa wiecznie.

Jak to wygląda w praktyce
Artykuły i sprzęt puszczykowskiego sklepu, to produkty pochodzenia krajowego i zagranicznego. Można je kupić, ale i można wypożyczyć. Cena za
wypożyczenie łóżka rehabilitacyjnego wynosi 130 zł miesięcznie, wózka
inwalidzkiego – 30 zł, koncentrator tlenu – 260 zł – urządzenie to kosztuje
kilka tysięcy zł. Transport jest bezpłatny.
Firma świadczy też pełen serwis usług: przyjeżdża do klienta, załatwia sprawy związane z wypełnianiem dokumentów, dofinansowaniem przez NFZ,
PFRON, MOPR, PCPR.
- Często są to ludzie schorowani, starzy, zagubieni, nie wiedzą jak w tym
temacie się poruszać. Np. zlecenie na dany sprzęt dla pacjenta, który jest samotny, lub nie potrafi tego załatwić realizujemy od początku do końca, czyli
poprzez wszystkie instytucje i sprawy „papierkowe” do dostarczenia mu do
domu, wyjaśniają właściciele.
Elżbieta Bylczyńska

GMINA - GMINIE!!
Gmina Mosina solidaryzuje się z poszkodowanymi na południu Polski, gdzie trwają powodzie.
W związku z trudną sytuacją popowodziową zwracamy się do mieszkańców naszej gminy o wsparcie dla rodzin z zalanych trenów.
Do tego celu uruchomiony został specjalny numer konta, na który zainteresowane, chętne osoby i instytucje, mogą przekazać środki pieniężne dokonując wpłaty na nr konta:
Rachunek Urzędu Miejskiego w Mosinie
40904800072007000002150004
z dopiskiem: „Pomoc dla Powodzian”
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SKLEP
MEDYCZNY
OLEJE RAF OIL
Wypożyczalnia rahabilitacyjna
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 6
tel. 061 898 42 30, 0 501 701 417, 0 512 150 526

UMOWA Z

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

www.euromedbis.pl

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

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

Rafał Kubinka
Pecna, ul. Wąska 9

Oferuje:
- oleje na potrzeby rolnictwa
- oleje różnych marek
- filtry
- kosmetyki samochodowe

W SKOK Stefczyka miesięczna rata
przy pożyczce refinansowej na 10 tys. zł
wynosi 242 zł.
A ile wynosi rata w Twoim banku?

AGENCJA

ul. Leszczyńska 2
62-050 Mosina
tel. 061 813 29 00
kom. 728 479 099

Co należy zrobić, aby otrzymać lepsze warunki pożyczki?
Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty, umowy pożyczek oraz
udać się do AGENCJI SKOK Stefczyka,
a my w 1 godzinę zamienimy stary kredyt na tańszy.

Zapraszamy do naszej Agencji
czynnej od poniedziałku - piątku
od 10.00-17.00
Nie możesz przyjść?
Zadzwoń, umówimy się
w dogodnym dla Ciebie terminie!!!

godz. otwarcia
pon-pt 10.00 - 18.00

tel. 663 900 445

kwota pożyczki rata pożyczki
10.000 zł
20.000 zł*
30.000 zł**

242,47 zł
484,93 zł
711,56 zł

Przykładowe raty pożyczki refinansowanej dla okresu 5 lat
RRSP dla kwot podanych w tabeli wynosi: 18,24% ,*18,18%, **16,99%.

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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„Nieśmiertelne” ikony muzyki XX wieku
Szczerze ubolewam, że łono natury wypluło mnie na
powierzchnię, gdy tu na świecie zabrakło już najwybitniejszych osobowości muzycznych. Feralne opóźnienie! Nawet choćby dziś, bez namysłu, mogę porzucić wszelkie cuda techniki dla atmosfery koncertów
minionych lat. Rozkwit reggae w Kingston lat 60tych,
farma M. Yasgura w Bethel-Woodstock 69’, potęga rock
and rolla w Madison Square Garden 1972 r. , czy choćby charytatywne koncerty Live Aid z 1985r. To wydarzenia, w których moja generacja może uczestniczyć,
oglądając jedynie zapisy taśm. Czasami poważnie zastanawiam się nad wypożyczeniem wehikułu czasu od amerykańskiego NASA...
Pomysł na napisanie tekstu w hołdzie nieżyjącym artystom (jakkolwiek pompatycznie to brzmi) powstał w mojej głowie już dawno. Nagła śmierć króla popu
tylko przyspieszyła te działania...
„Umarł król, niech żyje król!”
MICHAEL JACKSON 29.08.1958 - 25.06.2009
Ikona popkultury czy męczennik wewnętrznych demonów? Jedno jest pewne.
Geniusz muzyki!
Fani, jak i przeciwnicy muszą przyznać, że Jackson zrewolucjonizował rynek
muzyczny XX wieku. Jego muzyka i kreacja sceniczna, miały ogromy wpływ na
artystów młodego pokolenia. Jako pierwszy tworzył teledyski na wzór mini-filmów, które opowiadały historię zawartą w muzyce. Genialne układy taneczne w
tym słynny „moonwalk”, w połączeniu ze śpiewem tworzyły prawdziwą sztukę,
dostępną dla każdego szczęśliwego posiadacza telewizora. Któż nie widział legendarnego „Thrieller’a”? Zresztą, lista przebojów jest bardzo długa. Tylko „Billie
Jean” z łatwością wyciągnie na parkiet nawet największego „sztywniaka”! Taka
właśnie jest muzyka Michaela – porywająca, ale nie tylko do tańca. Bo Król w
swoich tekstach poruszał również problemy świata, np. w najbardziej znanym
singlu charytatywnym „We Are The World”. Znany z filantropijnej natury, udowodnił, że treści zawarte w piosenkach nie są śpiewane „pod publikę”, a z potrzeby serca. Niestety, liczne kontrowersje m.in. z powodu przebytych operacji
plastycznych czy rzuconych podejrzeń o molestowanie seksualne, w ostatnich
latach przygasiły dokonania muzyczne artysty. Wykrzyczane słowa w utworze
„Leave Me Alone” nie były wstanie wypędzić natarczywych paparazzi z życia muzyka, nawet po śmierci...
Powoli dociera do mnie myśl, że przyszło nam pożegnać jednego z ostatnich
wielkich artystów XX wieku ... Strata tym większa, gdyż król popu nie zdążył powrócić na scenę. Zaplanowane 50 koncertów, które miały się rozpocząć w lipcu
tego roku, niestety już nigdy się nie odbędą... Sam Micheal miał powiedzieć do
swej byłej żony Lisy Marie Presley : „Jestem pewny, że skończę tak samo jak Twój
ojciec, umrę jak on”...
ELVIS PRESLEY 08.01.1935-16.08.1977
Człowiek-legenda, podziwiany zarówno przez pokolenie ofiar „zakupów na kartkę”
jak i maniaków stacji MTV. Symbol buntu amerykańskiej młodzieży, który przetarł
szlaki „swobody scenicznej” współczesnym artystom.
16-tego sierpnia przypada ważna data w muzycznym kalendarzu - 32 rocznica
śmierci Presley’a. Elvis był nie tylko prekursorem frywolnego (jak na tamte czasy) rock and rolla. Z finezją żonglował różnymi gatunkami. W każdym, jak powszechnie wiadomo, był doskonały. Śpiewał m.in. rnb, country, bluesa, gospel. Ta
wszechstronność pozwoliła osiągnąć mu status gwiazdy uniwersalnej. Najlepsze
albumy (przypadające na lata 70), stale „werbują” słuchaczy w różnym wieku..
Ikoną kultury masowej okrzyknięty został jeszcze długo przed Jacksonem. O
fenomenie artysty, świadczą również wierni naśladowcy niepowtarzalnego
image’u gwiazdora. Nie tylko w Las Vegas czy Memphis, ale i na całym świecie
można spotkać „klony” piosenkarza. A więc to prawda... „Elvis żyje!”.
Atak serca, spowodowany wieloletnim uzależnieniem od lekarstw, jest oficjalną
przyczyną śmierci muzyka

Gwiazdy rocka!
JIMI HENDRIX 27.11.1942-18.09.1970
Amerykański wokalista, kompozytor, autor tekstów, ale przede wszystkim najwybitniejszy gitarzysta w historii muzyki rockowej. Osławiony
wirtuoz gitary nie bez powodu. Jego umiejętności gry na tym instrumencie, przekraczały panujące standardy w tamtejszych latach. Znany
m.in. z niepohamowanej ekspresji i brawurowej
sztuczki „gry zębami”. Ciekawostką jest fakt, iż
leworęczny Hendrix korzystał z gitar dla muzyków praworęcznych. Przemawia to za niezwykłym talentem artysty. Innowacyjność Jimiego
polegała także na tworzeniu unikatowego stylu
i dotychczas nieznanych technik gry na gitarze
elektrycznej. Dzikość brzmienia była odzwierciedleniem buntu i nieokiełznanego serca muzyka. Iście „hedonistyczny” tryb życia sprawił, że
zmarł nagle, w wieku niespełna 28 lat.
JANIS JOPLIN 19.01.1943-04.10.1970
Niecały miesiąc później los Jimiego Hendrixa
podzieliła jedna z najwybitniejszych wokalistek
hipisowskich czasów. Choć paradoksalnie jej
kariera artystyczna trwała zaledwie kilka lat, to
„z wielkim hukiem” dołączyła do legend tego
gatunku. Obdarzona „karabinem maszynowym” w głosie, rozstrzeliwała słuchaczy mocną,
choć nieco skrzeczącą barwą. Warunki wokalne
umożliwiały jej śpiewanie psychodelicznego rocka, ale także bluesa i soul. Niestety, muzyka nie
była dla artystki jedynym narkotykiem...
JIM MORRISON 08.12.1943-03.07.1971
Nie minął rok, gdy świat dowiedział się o kolejnej śmierci kontrowersyjnego idola. Wokalista
grupy The Doors (nazwa symbolizuje „drzwi do
percepcji”) sam mówił o sobie „... jestem bardziej
poetą niż muzykiem”. Teksty będące obrazami
narkotycznych wizji, równie silnie jak i obsceniczne zachowanie gwiazdora, budziły w opinii
publicznej wiele sprzecznych emocji. Krótkie życie Króla Jaszczura przepełniały liczne skandale i
ekscesy. Być może, to nie tylko za sprawą muzyki,
ale i nieustannego balansu Morrisona na granicy
paranoi, zespół zaliczany jest do najważniejszych
przedstawicieli psychodelicznego rocka.
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IAN CURTIS 15.07.1956-18.05.1980
Wokalista brytyjskiego zespołu Joy Division. Nadwrażliwość przepełniająca poezję Iana, stała się
podstawą tekstów tej nowofalowej formacji. Charakterystyczny dla Curtisa „taniec św. Wita” okazał
się być jego znakiem rozpoznawczym. Postępująca epilepsja i rozchwianie emocjonalne wpłynęły
na bolesny koniec, tak dobrze rokującej kariery
muzycznej. Motywy, które popchnęły Iana Curtisa do popełnienia samobójstwa zawarte są w
biograficznym filmie z 2007r. w reżyserii Antona
Corbijna pt.„Control”.
FREDDIE MERCURY 05.09.1946-24.11.1991
Postać doceniona przez słuchaczy z obozu „młodych rebeliantów” jak i „statecznych rodzicieli”.
Frontman zespołu Queen odznaczał się niespotykaną jak dla rockowych wokalistów barwą głosu
oraz trzy i pół oktawową skalą. Ponadto grał na
pianinie i syntezatorach. Jest autorem największego przeboju grupy „Bohemian Rhapsody”. Ekstrawagancka garderoba sceniczna była nieodłączną
częścią koncertowego show. Modelowy już wręcz
„hulaszczy styl życia” przewidywalnie skrócił życie
piosenkarza.
Zmarł na skutek powikłań wywołanych AIDS. Zapamiętany został jednak jako niegasnący wulkan
energii, czerpiący siłę z histerycznie skandującego
tłumu. To go odróżniało od następnego muzyka...
KURT COBAIN 20.02.1967-05.04.1994
Wokalista, gitarzysta, kompozytor grunge’owego
zespołu Nirvana. Autor introwertycznych tekstów,
będących „robaczywym owocem” przeżyć z dzieciństwa. Ciężar odniesionego sukcesu był jedną
z przyczyn zatracania się w praktykach autodestrukcyjnych. Wbrew sobie okrzyknięty mianem
„idola”. Gardząc konformistycznymi przesłankami,
na przekór wszystkim mówił, że „grunge jest martwy”. Dla jednych geniusz dla drugich zaś kandydat do leczenia psychiatrycznego.
Alienacja doprowadziła tego „wyklętego poetę”
do skutecznego pociągnięcia za spust. Samobójstwo Cobaina rozpętało burzę domysłów i teorii
spiskowych.
Duma narodów!
EDITH PIAF 19.12.1915-10.10.1953
Francuska pieśniarka, zwana również „wróbelkiem”. Ten pseudonim artystyczny nadany został jej, z powodu filigranowej sylwetki. Słynęła
z „intensywnych” interpretacji, przepełnionych
poruszającym dramatyzmem. Chropowata barwa i genialna ekspresja Edith Piaf zyskała uznanie także w USA. Jej twórczość zaliczana jest do
klasyki francuskiej piosenki a recitale w paryskiej
Olympii przeszły już do chlubnej historii.
Pogmatwane dzieciństwo wpłynęło na dalsze jej
życie, które przeszła niepokornym krokiem, nie
stroniąc od używek. Zmarła na raka wątroby.
BOB MARLEY 06.02.1945-11.05.1981
Jamajski muzyk i członek zespołu The Wailers,
który umiędzynarodowił gatunek reggae. Jako
rastafarianin czerpał siłę z ideologii tej religii, co
widać w jego tekstach piosenek. Tajemnicą nie
jest fakt, że Marley gloryfikował używanie mari-
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huany jako sakramentu i poszerzania świadomości. Jego śmierć spowodowały przerzuty choroby nowotworowej.
HECTOR LAVOE 30.09.1946-29.06.1993
Największy portorykański piosenkarz lat 70. Król salsy, wyróżniający się niezwykle czystą barwą głosu i lekkością śpiewu. Na scenie eksplodował, porywając
publiczność do tańca. Za to kochają go do dzisiaj miłośnicy gorących rytmów.
Film pt. „El Cantante” z Jennifer Lopez i Marcem Anthonym w rolach głównych,
jest dość wiernie opowiedzianą historią życia muzyka. Zmagając się z uzależnieniem od heroiny, odszedł w wyniku powikłań spowodowanych AIDS.
Kwiat polskiej sceny!
RYSZARD RIEDEL 07.09.1956-30.07.1994
Wokalista-samouk, autor tekstów piosenek zawierających wątki autobiograficzne. Lider zespołu Dżem grał również, m.in. na harmonijce ustnej.
Tego outsidera uważa się za jednego z najlepszych
artystów w historii polskiej muzyki. Niepoprawne
życie „męczennika myśli” zostało zdominowane
przez narkotyki. To właśnie one przyczyniły się do
przedwczesnej śmierci Riedla.
GRZEGORZ CIECHOWSKI 29.08.1957-22.12.2001
Frontman i wokalista rockowy grupy Republika. Teksty Ciechowskiego trafnie relacjonowały wyobcowanie człowieka jako jednostki w tłumie szarego
społeczeństwa. Dlatego też, poszukujący inteligentnej liryki w „niepewnych
czasach” utożsamiali się z muzyką zespołu. Obywatel G.C., bo i pod takim
pseudonimem występował jako solista, zmarł nagle na atak serca.
CZESŁAW NIEMEN 16.02.1939-17.01.2004
Kompozytor, multiinstrumentalista. Zaliczany do
najwybitniejszych piosenkarzy polskiej muzyki.
Prawdziwy indywidualista, nieustannie romansujący ze stylistyczną awangardą. Arcyciekawa i o
wielkich możliwościach barwa głosu, pozwoliła
mu zaistnieć poza granicami naszego kraju. Najbardziej znany szerszej publiczności utwór „Dziwny jest ten świat” z 1967r. do dzisiaj porusza równie silnie. Przyczyną śmierci artysty była choroba
nowotworowa.
MAREK GRECHUTA 10.12.1945-09.10.2006
Twórczość Grechuty opierała się na poezji śpiewanej. Komponował i nagrywał płyty do słów m.in. poety Tadeusza Nowaka czy Witkacego. Członek zespołu Anawa, przez blisko 10 lat związany z Piwnicą pod Baranami,. Namacalna wręcz wrażliwość artysty, przybliżyła zwykłemu śmiertelnikowi namiastkę
poezji. Interpretacje liryki tego współczesnego wieszcza, podobnie jak w
przypadku Niemena, przypadły do gustu nawet młodszemu pokoleniu, co
dokumentuje wielkość jego talentu.
Prawdą jest, że tekst ten pomija wielu innych artystów zasługujących na
uznanie. Nie jest to jednak przejaw mojej ignorancji a raczej dbałość o „estetyczną długość treści”. Dziedzictwo muzyczne, które pozostawili Ci wszyscy
wyżej wymienieni muzycy (być może ocieram się o patos) jest według mnie
skarbem narodów. Powstałe biografie o tych twórcach (oprócz pozostawionych po sobie albumów) są jedyną okazją do „poznania” swojego idola. Cudzysłów jest tu tym bardziej na miejscu, gdyż wiele z tych obrazów wspomagają przekłamania, a dla niektórych krytyków są wręcz czystą profanacją
Muzyka, którą tworzyli zostanie zapamiętana na zawsze, usuwając tym
samym daleko w cień liczne słabości, z którymi zmagali się za życia. Czy status „legendy” umocnił fakt, iż tak wielu z nich umarło młodo w tragicznych
okolicznościach? Czy gdyby dane było im tworzyć aż do dzisiaj, to czy z kolejnymi płytami ich geniusz by gasł? Może paradoksalnie to właśnie śmierć
uczyniła z nich „nieśmiertelnych” muzyków...
Agata Ganske
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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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Drodzy członkowie, koledzy, sympatycy koni roboczych
Przesyłam Państwu treść wiadomości, jaką przesłał
mi Pit Schlechter, Przewodniczący FECTU (Europejskiej Federacji dla Promocji Wykorzystania Koni Pociągowych).
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z
treścią tejże wiadomości:
“TPorganics jest europejską organizacją, która w
ciągu najbliższych 15 lat chce nakreślić obszar działalności w zakresie ekologicznej gospodarki (rolnictwa). Do tego będą potrzebne badania naukowe.
Przy okazji zebrania w Brukseli 14. lipca musieliśmy
stwierdzić, że możliwość użytkowania koni roboczych w gospodarstwach ekologicznych zostało całkowicie odrzucone jako nierealistyczne. Dotyczy to
wszystkich obszarów: badań, polityki, producentów.
Badania naukowe są konieczne w tym zakresie, a jest
to niestety dla niektórych niewyobrażalne.
Jeżeli nie chcemy być ignorowani, musimy wykazać,
że konie robocze są realną, długotrwałą opcją/możliwością; dla której wprowadzenia, musi zostać naukowo wyjaśniony szereg pytań.
To będzie możliwe tylko wtedy, gdy Platforma (organizacja) będzie przekonana o potrzebie tego rodzaju badań.
Przede wszystkim musi być popyt wśród małych i
średnich gospodarstw ekologicznych. Okazją ku temu
jest ankieta, którą można znaleźć na stronie www.
tporganics.eu (wersja w różnych językach). Gospodarstwa, które użytkują konie robocze, mają tu możliwość
sformułowania pytań dotyczących badań i zaangażo-

wania się we wspólną ideę.
Zarząd FECTU prosi niniejszym wszystkich członków, zmotywować gospodarstwa ekologiczne do wypełnienia ankiety.”
W ostatnich miesiącach TP Organics utworzyła 3 grupy ekspertów złożone z naukowców, doradców, członków jednostek kontrolnych/certyfikujących, jak również różnych użytkowników/beneficjentów badań takie jak
rolników, przetwórców i podmiotów rynku oraz osób z organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności zorganizowali grupy robocze w
następujących tematach badawczych naszej wizji: wzmacnianie obszarów
wiejskich; eko-funkcjonalna intensyfikacja; żywność dla zdrowia i dobrego
samopoczucia. Pierwszy wstępny projekt Programu Strategicznych Badań z
głównymi kluczowymi wyzwaniami i niektórymi indykatywnymi celami badawczymi/ tematami został przygotowany przez grupy ekspertów. Członkowie organizacji sądzą, że udział specjalistów z przemysłu i MŚP jest niezwykle ważny w przygotowaniu dobrego programu badań, który ma nieść
korzyści na rzecz tego sektora. TP Organics zaprasza Państwa do przekazania
swoich komentarzy i uwag na temat Programu Strategicznych Badań (Strategic Research Agenda), poprzez wypełnienie krótkiego kwestionariusza.
Kwestionariusz, o którym mowa, znajdą Państwo pod tym adresem:
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGxJaGVYcTRPU0F3L
U5fYV9DZFFjaFE6MA
W imieniu organizatorów będę bardzo wdzięczny, gdyby mogli Państwo poświecić trochę cennego czasu, aby odpowiedzieć na pytania zawarte w kwestionariuszu i przesyłać swoje uwagi do 06 września 2009. Proszę również o
rozesłanie tej wiadomości do wszystkich zainteresowanych ekologią.
Pozdrawiam
Stanisław Baraniok
Prezes Polskiego Stowarzyszenie Użytkowników i Przyjaciół
Koni Roboczych oraz Konnych Producentów Zdrowej Żywności
im. prof. Ewalda Sasimowskiego

Harcerze z Mosiny na obozie w Lubniewicach
Miałam zaszczyt w czasie apelu inauguracyjnego w Lubniewicach otworzyć I mosiński obóz skautowy na wyspie Brownsea.
Zaszczyt, ponieważ stało przede mną prawie 150 osób - umundurowanych członków ZHP Mosina – harcerek i harcerzy. Każdy
z laską skautową, ponieważ tematem obozu są pierwsze lata
skautingu na świecie. Próbujemy przeżyć to samo, co chłopcy,
których twórca skautingu Robert Baden-Powell zabrał na pierwszy taki obóz na świecie. Miało to miejsce w lipcu 1907 roku, ale
zajęcia i ich wychowawczy charakter nie utraciły do dziś swego
znaczenia. Kształtowane charakteru, wyrabianie samodzielności, pogody ducha, poszanowanie drugiego człowieku i przyrody. To jest teraz także naszym udziałem.
Dba o to kadra tegorocznego obozu w składzie:

Nasz obóz został przez kontrolujący zespół Sanepidu, Kuratorium, Straży Leśnej i Straży Pożarnej wytypowany do WYRÓŻNIENIA NA NAJLEPSZY w woj. lubuskim.
hm. Magdalena Jakubowska
KOMENDANT OBOZU
PODZIĘKOWANIA
Pragnę podziękować następującym osobom, które pomagały
w kwatermistrzowskich przygotowaniach obozu: Mariusz Guzy,
Jan Pachura, Jakub Pachura, Mariusz Jakubowski, Łukasz Nowi-

cki, Adrian Adamczak, Michał Janecki, Piotr Szustakowski, Emil
Kasprzyk, Jędrzej Szczepaniak, Krzysztof Lipiak, Mikołaj Makaruk,
Daniel Nowak , Janusz Cichy, Natalia Nowacka , Radosław, Olszak,
Hanna Pawłowska, Paulina Banaszyk, Natalia Kreczmer, Justyna
Antoniewicz, Jakub Żurek, Maciej Żurek, Przemysław Gładysiak,
Marcin Szóstak, Jolanta Smul, Bożena Marcinkowska, Marta Pazgrat.
Za wsparcie dziękujemy też Gminie Mosina i Hurtowni Elektrotechnicznej Makalu.

nagrodzony reportaż
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Antoni Chłapowski – praca wszystko zwycięża
Kilkanaście kilometrów na południe od Mosiny, w Jaszkowie położonym na
terenie Rogalińskiego Parku Narodowego znajduje się jedno z najciekawszych miejsc i osobliwości Wielkopolski. Znane na całym świecie Centrum Hipiki stworzył Antoni Chłapowski, potomek generała Dezyderego Chłapowskiego, jednego z najsłynniejszych oficerów polskich z czasów wojen napoleońskich
i wojny polsko – rosyjskiej 1830 – 1831.
Był taksówkarzem, podkuwaczem koni (jest do dzisiaj),
mechanikiem samochodowym, sprzedawcą samochodów, kierowcą wyścigowym i mistrzem Danii, wicemistrzem Szwecji i Beneluksu w zawodach formuły Ford.
Zdobył drugą lokatę do finału w mistrzostwach świata
w 1972 roku. Podczas swojego 30 letniego pobytu poza
granicami Polski skończył także renomowaną Szwedzką
Szkołę Instruktorów w Stroemsholm, uzyskując najwyższy stopień instruktorski RIK III. Reprezentował Szwecję
w sportach konnych, trenował w najlepszych stajniach
Europy. Mówi o sobie, że był niepokorny i krnąbrny. Kiedy
wyjechał z Polski:
- Mama nawet cieszyła się, nieraz mówiła: Boże, ciebie kiedyś zamkną, bała się, że narozrabiam tutaj i pójdę do więzienia - opowiada Antoni Chłapowski. Kiedy umarł Stalin
zbił jego portret w szkole i wrzucił za piec, miał wówczas 9
lat. W czasach, kiedy zakazane było śpiewanie „Czerwonych
maków na Monte Casino” – on śpiewał. Nigdy nie chodził w
pochodzie 1 – majowym, miał dwóję z zachowania.
Przy wejściu do międzynarodowego ośrodka edukacji jeździeckiej Antoniego Chłapowskiego w Jaszkowie, na murze budynku widnieje modlitwa wypisana dużymi literami.

Pożyczony paszport
Po roku pobytu w Szwecji – pracował w warsztacie, tak jak chciał – kolega poprosił
Antoniego o przywiezienie z Polski koni. Był rok 1967.
- Przyjechałem do kraju. Widziałem dzieciaki biegające po wsiach boso, nie dlatego,
że tak chciały, tylko dlatego, że nie miały butów.
Wspominał swoje dzieciństwo spędzone w Kobylem Polu, jak sam biegał boso, jak
zbierał żużel na śmietniku, żeby mama mogła zrobić pranie, bo nie było węgla, jak
zbierał, szyszki i ciągnął gałęzie z lasu na opał.
- Zdawałem sobie sprawę z tego, że jesteśmy pod okupacją, wiedziałem, że gdybym
przyjechał na swoim paszporcie, już nie wyjechałbym stąd. Dlatego pożyczyłem
paszport. I wtedy postanowiłem: jeżeli Pan Bóg pozwoli, że wrócę do Szwecji, będę
pracował dzień i noc, ale będę wolnym człowiekiem. Pamiętałem też to, co dobre,
ale kiedy porównałem z rzeczywistością…Tu nie chodziło o ekonomię, o ubóstwo,
tylko o tych ludzi zastraszonych, o atmosferę. Powiedziałem sobie: choćbym miał ryć
dzień i noc, chcę być wolny.
Kiedy wrócił do Szwecji korona stała się dla niego złotówką, przestał oszczędzać i już
tak bardzo nie tęsknił.
- Przedtem człowiek ciułał tylko po to, żeby wrócić. Postanowiłem: zostaję i koniec.
Przyjeżdżał do Polski, kiedy chciał – zawsze na pożyczonym paszporcie.
I zawsze się udawało.
– Pierwszy raz przyjechałem na paszport chłopaka, który miał 1.87 wzrostu, rude
włosy i kolorowe zdjęcie. Miałem tupet.
Później zaprzyjaźnił się ze Szwedem, który był trochę do niego podobny. Na jego
paszporcie zjeździł całą Europę.

Granicę przekraczał jako obywatel szwedzki, na torze jechał jako Antoni
Chłapowski.

- Tej modlitwy nauczyła mnie mama, kiedy byłem mały.
Do Szwecji wyjechał w wieku 22 lat - na praktykę w warsztacie samochodowym.

Chciał otworzyć w Polsce warsztat samochodowy
- Skończyłem technikum samochodowe – i chciałem specjalizować się w zachodnich wozach.
Pierwotnym zamysłem była chęć zdobycia doświadczenia
i zarobienia pieniędzy na wyposażenie własnego warsztatu. Zamierzał wrócić. Miał już za sobą wiele lat ciężkiej pracy, bardzo wcześnie ją rozpoczął, w czasie nauki w technikum jeździł taksówką w Poznaniu.
- Zacząłem pracować w wieku 13 lat, było nas ośmioro, ojciec był sparaliżowany. Po półtora roku nauki w technikum
musiałem przenieść się do szkoły zawodowej, ponieważ
mama zachorowała. Pracowałem od 5.30 na taksówce,
od 8 do 12 trenowałem konie, po południu uczyłem się w
szkole i w nocy znowu jeździłem taksówką.
W wieku 10 lat zbudował szopkę dla krowy.
– Mamy siostra, która wyjechała do Londynu dała nam kilka
funtów. Kupiliśmy krowę, doiłem ją sam o w pół do siódmej
rano, przed szkołą, a po południu pasłem. Ta krowa nas żywiła.

- Mistrzostwo Dani zdobyłem jeżdżąc na tym pożyczonym paszporcie. Nie miałem
czasu na załatwianie wiz i formalności. Kiedy jest się na samym szczycie, nikt nikogo
nie sprawdza.
Własny warsztat otworzył w Szwecji w 1968 roku.
- To, co chciałem robić w Polsce, realizowałem w Szwecji. Szybko zacząłem zarabiać
dobre pieniądze, i to dało mi możliwość startów w wyścigach samochodowych. W
1969 roku dostałem licencję, w 1970 startowałem już jako kierowca wyścigowy.
Prowadził warsztat specjalizujący się w wozach sportowych i wyścigowych. W latach
1970 do 1972 sprzedał najwięcej samochodów sportowych w Szwecji.

Był tak popularny w Szwecji, jak Małysz w Polsce.
Uczestniczył w zawodach narodowych i międzynarodowych. W 1971 r. zdobył mistrzostwo Danii, wicemistrzostwo Beneluxu, trzecie miejsce w Grand Prix w Lizbonie.
Był wówczas jednym z najlepszych zawodników, startujących z klubu szwedzkiego,
ale jako Polak. W roku 1972 szwedzki automobil klub zwrócił się do króla o nadanie
mu obywatelstwa szwedzkiego, ponieważ miały się odbyć pierwsze mistrzostwa
świata formuły Ford.
- Chcieli abym reprezentował Szwecję. W ciągu dwóch
tygodni dostałem obywatelstwo od króla i startowałem
jako Szwed, już na własnym
paszporcie. Byłem drugi
do finału w mistrzostwach
świata, po przejechaniu w
18 eliminacjach w różnych
krajach. Finał miał odbyć się
w Anglii.
Na ten finał nie pojechał z
powodów rodzinnych.
Był tak znany w Szwecji,

Gazeta Mosińsko-Puszczykowska
że otrzymywał kartki z gratulacjami z całego
świata, zaadresowane tylko: Antoni, Szwecja.

Konie były zawsze
Równolegle do pracy w warsztacie i kariery
kierowcy wyścigowego uprawiał jeździectwo
konne. Jeździł w reprezentacji Szwecji, prowadził ośrodek jazdy konnej dla dzieci w dzierżawionym gospodarstwie.
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przychodził do pracy, o szóstej praca się zaczynała. Objechałem Polskę, stworzyłem rynek, w
pierwszym miesiącu wyprodukowaliśmy tyle,
że zarobiłem na płace i koszty, starczyło też na
inwestycje w następnym miesiącu.
Po dwóch latach przeniósł firmę z Zawiercia do
Wielkopolski. Szybko zorientował się, czego tu
nie ma i co jest bardzo potrzebne w regionie.

Dzieci i konie

- Całe życie marzyłem o własnym gospodarstwie, nad jeziorem, w lesie. W 1972 roku zadzwonił do mnie nadleśniczy z Lasów Królewskich i powiedział: „Antek, chyba znalazłem
takie gospodarstwo, o jakim myślałeś”. Pojechałem na drugi dzień, była jesień – październik, wszystkie kolory na drzewach, niebieska
woda w jeziorze, ciepło, pięknie… Następnego dnia podpisałem umowę dzierżawy na 10
lat. Warsztat sprzedałem, ale narzędzia przeniosłem do jednego z budynków gospodarstwa. A ponieważ specjalizowałem się w sportowych wozach, klienci znaleźli mnie i tutaj.
W warsztacie pracował kilka godzin dziennie,
jednocześnie budował stajnie, ujeżdżalnie.
Robił to własnymi rękoma.

Powrót
Po roku 1989, po upadku komunizmu postanowił wrócić do Polski, uważał, że w kraju
może się dużo zmienić, jeżeli wróci kilka tysięcy osób takich jak on, którzy mają doświadczenie w pracy na zachodzie, rzetelności, odpowiedzialności, organizacji, informacji.
I kapitału?
- Nie, kapitał nie był potrzebny, moi znajomi
tutaj tak myśleli, że Polsce potrzeba kapitału.
Nie, przede wszystkim organizacji i informacji,
trzeba przestać pić i palić, i zacząć pracować,
mówiłem, i Polska będzie krajem mlekiem i
miodem płynąca.
Od września 1990 roku pracował jako dyrektor
szwedzkiej firmy w Zawierciu na Śląsku, potem
założył drugą. Szwedzi zawiązali spółkę z fabryką w Polsce, której w latach 1926 do 1948 byli
właścicielami. Była to firma „Mustad”, produkująca gwoździe (podkowiaki) do kucia koni.
- Pomagałem w organizacji tego przedsięwzięcia, potem poproszono mnie o zajęcie stanowiska dyrektora. Dostałem 100 tys. dolarów jako
kapitał zakładowy. Nigdy tych pieniędzy nie ruszyłem. Żeby udowodnić, że kapitału w Polsce
nie potrzeba, tylko trzeba pracować.
Najpierw wyremontował maszyny, nauczył ludzi punktualności i pracy.
- Punktualnie o szóstej maszyny startowały,
można było zegarek nastawiać, i punktualnie
je wyłączano. Nie było tak, że o szóstej ktoś

- Ze zdumieniem i zgrozą obserwowałem w
szkółkach jeździeckich niekompetentnych nauczycieli, którzy wsadzali dzieci na nieprzygotowane konie, i widziałem jak te dzieci spadały.
To jest niedopuszczalne, to się równa produkcji
inwalidów. Pomyślałem, że muszę i chcę zrobić
coś dla dzieci. I wtedy kupiłem Jaszkowo, zacząłem budować centrum jeździeckie. Sprowadziłem 100 małych koników ze Szwecji.
Dezydery Chłapowski, pra - pradziad Antoniego Chłapowskiego był właścicielem położonego niedaleko majątku w Turwi, a w pewnym
okresie wszystkich majątków znajdujących się
wokół, oprócz Jaszkowa.
- Postawiłem kropkę nad „i” i wykupiłem Jaszkowo, śmieje się Antoni Chłapowski. – Ale nie
o to mi chodziło. Jaszkowo leży nad Wartą,
jest pięknie położone.
Centrum Hipiki w Jaszkowie jest największym
ośrodkiem szkoleniowym dla dzieci w Europie
i na świecie. Posiada 200 miejsc hotelowych.
- Latem, o godzinie 10 chodzi tu 130 koni pod
siodłem – jest ich w ośrodku 220.
Zimą prowadzimy kursy jeździeckie, obozy
sportowe, konferencje dla firm, wesela, chrzciny, komunie. Odbywa się tu rocznie około 20
zawodów – skokowe, WKKW – wszechstronny konkurs konia wierzchowego, w tym roku
mieliśmy dwie eliminacje do halowego pucharu Polski. Finał odbędzie się 17 – 20 kwietnia, będzie to duże wydarzenie.
Na obozy przyjeżdżają dzieci z całego świata, m.
in. z Kanady, USA, Kostaryki, Południowej Afryki.
- Dzieci uczą się nie tylko jazdy konnej, ale i
języków, przyjaźni. Część z nich jeździ później
zawodowo, inne dla przyjemności.

Antoni Chłapowski szkolił podkuwaczy m.in.
w Brazylii, Peru, Kolumbii, USA. Nauczył się
tego fachu w Posadowie, zanim wyjechał z
kraju. Później w Szwecji, kiedy był właścicielem 40 koni, wszystkie sam podkuwał, łącznie
z tymi, na których startował w zawodach.
- Robiłem także trudne konie, takie, które potrzebowały ortopedycznej korekty.

Zakazany temat - generał Dezydery
Chłapowski, przodek Antoniego
- To bardzo trudny rozdział naszego życia. Kiedy byliśmy mali rodzice za dużo nie opowiadali
nam o nim, bo bali się, że będziemy mieli problemy. Potem, w dorosłym już życiu przekazywali nam tą wiedzę i były to dla nas historie, jak
w bajce z tysiąca i jednej nocy. W dzieciństwie
nie wolno nam było pojechać do Turwi, Kopaszewa, Goździchowa czy Szołdr, gdzie ojciec
się wychował. Myśmy w ogóle nie mogli tego
poznać i poczuć, a nawet wiedzieć.

Uznanie

W Jaszkowie prowadzi się także kursy dla
dorosłych, można tu przyjechać na dłużej, są
mieszkania do wynajęcia, apartamenty w pałacu, grzyby, ryby, jagody, można wędkować,
polować i pływać.
Centrum Hipiki, jako jedyne w Wielkopolsce
posiada certyfikat najlepszego produktu turystycznego, w Polsce w roku 2005 wydano 20
takich certyfikatów.

Podkuwał konie na całym świecie
- W 1996 roku otworzyłem w Jaszkowie szkołę podkuwaczy, ponieważ w Polsce nie było
podkuwaczy koni.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu jest organizacją reprezentującą wartości patriotyczne, poszanowanie tradycji
narodowej, wartości moralne i wartości pracy organicznej. Aby wskazać społeczeństwu
polskiemu osobistości najbardziej zasłużone
w realizacji tych ideałów ustanowiło srebrny
medal „LABOR OMNIA UINCIT” – praca wszystko zwycięża. W grudniu 2007 roku taki medal
otrzymał od Towarzystwa Antoni Chłapowski
za wieloletnią działalność zawodową, społeczno – kulturalną i charytatywną.
W roku 2003 Marszałek Województwa Wielkopolskiego wyróżnił Antoniego Chłapowskiego odznaką honorową za zasługi dla Wielkopolski.
Elżbieta Bylczyńska

Centrum Hipiki Jaszkowo
tel. +48 61 283 75 56, fax +48 61 283 99 40
e-mail: info@centrumhipiki.com
www.centrumhipiki.com
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Dezydery Chłapowski, herbu Drya
– ur. 23 maja 1788 r. w Turwi
W wieku 14 lat zostaje zapisany przez ojca Józefa
Chłapowskiego,
starostę
kościańskiego do pułku pruskich dragonów i skierowany później do Instytutu Oficerów Inspekcji Berlińskiej.
Kiedy w 1806 roku wojska
napoleońskie wkraczają do
Berlina pierwszy wyrusza
konno z tą wiadomością do
Poznania. W 1807 roku jest
kapitanem – adiutantem
gen. Dąbrowskiego. Rok
później służy na dworze
cesarskim jako oficer ordynansowy Napoleona, biorąc
udział w kampanii hiszpańskiej i austriackiej. Od 1810
r. służy w oddziale polskich szwoleżerów, w 1812 osłania
Napoleona w kampanii rosyjskiej. Podczas odwrotu ratuje
gen. Dąbrowskiego, rannego pod Berezyną. W 1813, będąc
u szczytu kariery Dezydery Chłapowski rezygnuje ze służby
u Napoleona, protestując tym samym przeciwko stawianiu
Polski jako karty przetargowej w negocjacjach z carem Rosji.
Po zakończeniu Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku wraca
do Wielkopolski i z wielkim powodzeniem zaczyna gospodarować w majątkach ojca: Turwi, Woronowie, Rąbinie, Rąbinku, Podborzu. Jest znakomitym fachowcem w dziedzinie
rolnictwa i ekonomii. Wprowadza innowacyjne metody uprawy. W 1827 r. zostaje posłem na Sejm w Poznaniu, w 1830
r. jest wicemarszałkiem. Po wybuchu powstania listopadowego wyrusza do Warszawy, awansuje do stopnia generała
i jedzie na Litwę, aby „rozniecić tam powstanie”. Wyprawa
kończy się klęską z powodu nieudolności dowódcy korpusu, gen. Giełgłuda, do którego wcześniej dołącza. Giełgłud
ginie, Chłapowski przejmuje dowodzenie i na niego spada
odpowiedzialność za niepowodzenie. Jego oddział zostaje
zmuszony do przekroczenia granicy prusko-rosyjskiej, gdzie
Chłapowski jako poddany pruski zostaje skazany. Kara konfiskaty majątku zostaje zamieniona na wysoką grzywnę. Karę
więzienia odbywa w twierdzy w Szczecinie, gdzie pisze podręcznik nauki rolnictwa. Podczas powstania wielkopolskiego w 1948 roku organizuje oddziały powstańcze. Umiera 27
marca 1879 roku i zostaje pochowany w Rąbiniu.
Bitwa pod Wagram
„W czasie bitwy pod Wagram Chłapowski przeżył osobliwą
przygodę. Stojąc z uniesionym nad głową kapeluszem słuchał właśnie kolejnego rozkazu cesarza. Gdy nadlatująca
kula wyrwała mu go z ręki Dezydery opuścił rękę i nie zmieniając postawy spokojnie patrzył w twarz cesarza. Napoleon
uśmiechnął się. – Dobrze, żeś nie wyższy – wtrącił, po czym
dokończył rozkaz”.
Rezygnacja ze służby u Napoleona, haniebne plany – „Pamiętniki” – fragment, Dezydery Chłapowski:
„Z Neumark rozkazano mi eskortować wielkiego koniuszego

Caulaincourt do zamku na przód Leuthen, a potem Pleswitz,
gdzie traktował o pokój z jenerałem Szuwałowem. Staliśmy w
podwórzu i zsiedliśmy z koni. Z jenerałem Szuwałowem przyszło kilkuset kozaków, którzy także zsiedli z koni, rozmawialiśmy więc z oficerami, opowiadali nam, gdzie stali w Polsce,
i zdarzyło się, że wspomnieli o kilku domach mi znajomych.
Zapytałem się pułkownika kozackiego, czyby nie był łaskaw
oddać na pocztę głównej
kwatery list do ojca, który
napiszę i zostawię nie zapieczętowany. Przyobiecał
mi to uczynić, ale prosił,
żeby zapieczętować, tylko
on adres napisze, a nikt
nie otworzy. Wszedłem do
pałacu, uprosiwszy sekretarza cesarskiego, który był
z Caulaincourtem, o papier
i napisałem list do ojca.
Znajdując się sam na sam
w pokoju z sekretarzem
pokazywał mi on propozycje układu Napoleona z cesarzem Aleksandrem. Zaraz
na wstępie ofiarował Napoleon Aleksandrowi całe Księstwo
Warszawskie i pozwalał albo żeby przyjął tytuł Króla Polskiego, albo żeby Księstwo Warszawskie wcielił do swego cesarstwa. Sekretarz cesarski, który miał mnie tak jak za Francuza,
widywał mnie bowiem kilka lat przy cesarzu, ani domyślać się
mógł, jaką we mnie straszną rewolucję sprawił, pokazując mi
ten projekt pokoju. Aby nie zdradzić pomieszania mego, wyszedłem i tak byłem zamyślony, że dopierom się ocucił gdy
mnie pułkownik kozacki zatrzymał i o list zapytał. Stanęło zawieszenie broni, nie pokój jak cesarz proponował. Pomaszerowaliśmy na powrót do Drezna.
Tam napisałem prośbę o dymisję
i oddałem marszałkowi Soult.
Bardzo był zdziwiony i próbował
mnie nakłonić do pozostania w
służbie. Nie mogłem sekretarza
Fain kompromitować i mówić
wszystkim o owych propozycjach
pokoju, bo mi je pokazał pod sekretem. Przecież powiedziałem
o tem kapitanowi Jordanowi, z
którym byłem w przyjaźni, i gen
Chłopickiemu. Ten zaklął po swojemu i powiedział, że wolałby
kamienie tłuc, niż dłużej służyć
temu człowiekowi. Obaj podali
się do dymisji”.
E.B.
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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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Coolik i Warta

Polecane w sieci
...czyli subiektywny przegląd stron www
Internet jest całkowicie niezgłębioną przestrzenią większych lub
mniejszych śmieci. Ale jak na każdym wysypisku bywa, można znaleźć niezłe kąski do ponownego przetworzenia. Jako, że sierpień
nazywany jest sezonem ogórkowym, postanowiliśmy rozpocząć
tym samym cykl stron www, polecanych przez młodych, niekoniecznie jedynie dla młodych.
www.kampaniespoleczne.pl
Strona skrupulatnie prowadzona przez Fundację Komunikacji Społecznej jest kompendium wiedzy na temat szeroko zakrojonych
kampanii społecznych – polskich, jak i europejskich. Dostarcza także szczegółowych informacji na temat sensu danej kampanii czy
czasu trwania akcji promocyjnej. Niektóre przerażające, niektóre
zabawne – za każdym razem równie ciekawe.
www.wawrzyniecprusky.blog.onet.pl
Wawrzyniec jest gwiazdą, i to nie tylko Internetu. Dzieci Wawrzyńca
– Dziedzic i Potomka- rosły na oczach internautów, dopingowane
przy stawianiu pierwszych kroków, pójścia do przedszkola i budowania pierwszego w swoim życiu statku kosmicznego z klocków lego.
Opowieści o jego pożyciu z żoną, Mżonką, nieudanym samochodzie
Buraczanym, przyjacielu Scovronie... Porywająca historia, która niestety się skończyła – po 5 latach istnienia blog został zamknięty. Ale
Ci, którzy jeszcze go nie czytali (grzesznicy!), niech zrobią to jak najszybciej. Najlepiej od pierwszej notki, z 2004 roku. mk

Raj dla dzieci
Niedzielne deszcze lubią pokrzyżować nawet najlepsze plany. Pomimo wcześniejszych obaw 19 lipca, w
godzinach popołudniowych, nowy plac zabaw przy
ulicy Czarnieckiego w Puszczykowie przeżył prawdziwe oblężenie. Dzieci, które przyszły na otwarcie
nowego miejsca rozrywki, zostały przywitane przez
ogromnego Tweety’ego i Diabła Tasmańskiego. Przerażające? Nigdy w życiu! Znane wszystkim dzieciom

Nie po raz pierwszy Mosiński Ośrodek Kultury zadbał o mieszkańców gminy, zapewniając im atrakcję w postaci plenerowego koncertu. Tegoroczna, wieczorna impreza odbyła się
w niedzielę, 19 lipca, nad Wartą w Rogalinku. Choć pogoda
od rana mogła przerazić niejednego twardego fana imprez
plenerowych, publiczność dopisała. Szczególnie po zachodzie słońca, kiedy muzyka swobodnie rozchodziła się po całej
okolicy, a ciepły wieczór sprzyjał wyjściu z domu i posłuchania zespołu Coolik. Zespół specjalizujący się w imprezach
plenerowych i weselach, doskonale wie, jak zaskarbić sobie
publiczność utworami ze standardów światowej i polskiej
muzyki. Perkusja, gitary i instrumenty klawiszowe, a do tego
wspaniały, mocny wokal – kto nie zjawił się nad Wartą w niedzielny wieczór, może jedynie żałować. mk

postaci z bajek rozdały kolorowe
balony i zaprosiły najmłodszych
do wspólnej zabawy. Burmistrz
Puszczykowa „przecięła” symboliczną wstęgę złożoną z trzymających się za ręce dzieci, tym
samym pozwalając im wspinać
się, huśtać i stanąć za sterem
pięknego, kolorowego statku z...
piaskownicą na pokładzie. mk

Polska Akademia Gitary 2009 – Poznań – Jarocin
Polska Akademia Gitary jest międzynarodowym przedsięwzięciem kulturalnym i edukacyjnym, kontynuującym znany, letni
mistrzowski kurs gitary klasycznej w Szczawnie Zdroju (17 edycji) i w Żerkowie (w roku 2008). Jest również nową propozycją
festiwalową obejmującą cały region, która ma zbudować w tym
miejscu Europy środowisko dla popularyzacji najlepszej sztuki
gitarowej. Organizatorem Akademii jest Stowarzyszenie Wielkopolan Bona Fide oraz Porte Art Production.
Wydarzenie współfinansowane jest m. in. ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej w
Warszawie, władz miasta Poznania.
Polska Akademia Gitary jest niezwykłą w naszym rejonie, na tą
skalę, okazją do spotkania z międzynarodowymi wirtuozami i
pedagogami gitary klasycznej, a także studentami i uczniami z
Europy, USA, w Jarocinie, Poznaniu i innymi miejscowościami, a
co najważniejsze także w Puszczykowie.
Akademia jako międzynarodowy projekt edukacyjno – artystyczny realizowana jest pod opieką mistrzów gitary klasycznej

dwóch pokoleń: Łukasza Kuropaczewskiego – wykładowcy
Uniwersytetu w Filadelfii i Poznaniu (światowej sławy gitarzysta,
jeden z najlepszych na świecie) oraz prof. Piotra Zaleskiego –
wykładowcy Akademii Muzycznych we Wrocławiu i Poznaniu.
Organizatorami są dr Przemysław Kieliszewski – dyr. generalny i dr Marcin Poprawski – dyr. organizacyjny.
Koncert inauguracyjny odbędzie się 16 sierpnia o godz. 19.00
w Auli UAM w Poznaniu, kolejne:
19 i 20 sierpnia w Jarocinie, 22 i 23 sierpnia w Poznaniu, poświęcone Maciejowi Frankiewiczowi.
23 sierpnia o godz. 16.00 w Pałacu Ślubów odbędzie się koncert dla rodzin z dziećmi, a o godz. 19.00 w Kościele Matki
Bożej Wniebowziętej. Wystąpi Maud Laforest z Francji.
Kolejne spotkania: 24 i 25 sierpnia – Jarocin, 27 sierpnia – Kórnik, Zamek, 28 sierpnia – Szamotuły, 29 sierpnia – Głuchowo k/
Komornik, 30 sierpnia – Pniewy, 4 września Turek. (red.)
www.polish-guitar-academy.com
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Platynowy blond

RECENZJA - film

RECENZJA - książka

Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów
Rok produkcji: 2009

Michel Schneider
„Marilyn, ostatnie seanse”

Na początku był Shrek, a potem to już worek się rozsypał. Mowa o filmach animowanych, które w ostatnich latach zyskały
niezwykłą popularność i stały się jednymi
z najbardziej dochodowych produkcji w
historii kinematografii.
Kiedy w 2001 roku pojawił się film o zielonym Ogrze, nikt nie spodziewał się takiego sukcesu. Film zarobił ponad 300
milionów dolarów i zgromadził na swoim koncie wiele nagród, w tym Oscara w
kategorii najlepszy długometrażowy film
animowany. Kolejne produkcje gigantów
tego gatunku - studia DreamWorks, Pixar oraz Blue Sky gromadziły
olbrzymie rzesze widzów na całym świecie. Wśród filmów przez nich
stworzonych możemy znaleźć takie przeboje jak Madagaskar, Kung
Fu Panda, Gdzie jest Nemo?, Ratatuj, Wall-e czy Epoka lodowcowa.
Od pierwszego lipca możemy oglądać kolejne przygody bohaterów znanych z ostatniego z wyżej wymienionych filmów. Epoka
lodowcowa 3: Era dinozaurów to kontynuacja jednej z najbardziej
lubianych animacji, w której po raz kolejny spotykamy się z leniwcem Sidem, parą mamutów Mańkiem i Elą, tygrysem Diegiem oraz
z najbardziej z nich rozpoznawalnym - wiewiórem. Do tej zgrai dołączyli tym razem szalona i nieobliczalna łasica Buck oraz kusząca i
przebiegła pani wiewióra.
Można powiedzieć, że ta część serii jest bardzo prorodzinna i ma w
pewnym sensie pełnić rolę edukacyjną. Otóż Maniek i Ela spodziewają się dziecka. Sid bardzo im zazdrości i także pragnie zostać rodzicem, tak więc przy pierwszej okazji przygarnia pod swoją opiekę
trójkę niesfornych maluchów. Wkrótce jednak po swoje zguby zgłosi się ich mamusia – olbrzymi tyranozaur i porwie biednego Sida.
Reszta niezwykłego stada rusza mu na pomoc.
Cała historia, jak to w bajce, jest lekka i przyjemna. Cały czas bardzo
śmieszna, ale ten film jest zdecydowanie bardziej dojrzały od poprzednich. Trzeba powiedzieć, że jak na trzecią część, jest to bardzo
dobra produkcja. Twórcy nie ryzykowali i nie zapewnili nam tym razem żadnej rewolucji. Dzięki temu otrzymaliśmy pewniaka na wakacyjne wyjście do kina.
Dla polskich widzów dodatkowym smaczkiem w takich produkcjach jest dubbing wykonywany przez znanych i popularnych aktorów. Kwestie przez nich wygłaszane na długo zapadają w pamięć,
a aktorzy ci często zyskują status kultowych. W epoce lodowcowej
szczególnie jeden aktor nie daje o sobie zapomnieć. Jest to Cezary
Pazura, który wkładając swój głos w usta (paszczę? mordkę?) leniwca Sida, po raz kolejny dokonał rzeczy godnej mistrza komedii, jakim niewątpliwie jest. Osobiście myślałem, że Pazura już nigdy nie
wróci na swoje wyżyny, a natłok wydarzeń w jego życiu osobistym
nie dawał na to dużej nadziei. Tym bardziej cieszy fakt, że znalazł
czas, aby po raz kolejny stworzyć tak niezwykłą postać.
Jak powszechnie wiadomo produkcje takie jak Epoka Lodowcowa
są tworzone tak, że dorośli bawią się na nich równie dobrze jak dzieci. A czasem i lepiej. Tak więc do kina bez przeszkód może pójść i
kilkuletnie dziecko, jak i jego babcia.
Tomasz Zgrzeba

W czasie pierwszej terapii
psychoanalitycznej napisała
swój testament, umieszczając w nim epitafium: „Marilyn
Monroe – blondynka: 94-5389”. Ta książka to nie powieść,
biografia,
dziennikarskie
śledztwo czy sensacyjny reportaż – to historia kobiety,
której życiowym dramatem
była opinia o niej jako „głupiutkiej blondynce”. Bo nie
dosyć, że nie była głupiutka,
to nie była nawet blondynką.
Książka Michela Schneidera może diametralnie odmienić stosunek czytelnika do legendarnej postaci
Marilyn. Autor – pisarz i psychoanalityk – odsłania
wiele szczegółów z jej życia, sposobu postrzegania
świata i innych ludzi. Ale nie poszukuje przy tym taniej sensacji, rodem z pierwszych stron rodzimych
tabloidów. Interesują go najbardziej tytułowe ostatnie seanse – filmowe, jak i psychoanalityczne. To
właśnie te drugie stają się głównym tematem książki
Schneidera, szczególnie wyznania MM, nagrane na
taśmy dla jej ostatniego psychoanalityka, Ralpha
Greensona. W tle opowiadanej historii, podzielonej
na kadry niczym dobry, hollywoodzki film lat pięćdziesiątych, pojawia się obraz aktorskiego światka
Nowego Jorku i Los Angeles.
Sięgając po tę książkę byłam przekonana, że w moje
ręce trafiła kolejna biografia wielkiej gwiazdy. I tu niespodzianka. Owszem, ta nie chronologiczna historia
skupiona jest na platynowej blondynce, ale głównym
wątkiem jest jej przywiązanie do psychoanalizy oraz
związek emocjonalny z doktorem Greensonem. Warto zaznaczyć, że jest to ostatni człowiek, który widział
Marilyn żywą i pierwszą, który ujrzał ją martwą...
Niektórych książka ta może zawieść – nie odpowiada na większość pytań, postawionych przez autora
na okładce. Ale czy to jest najważniejsze? To historia
niesamowitej kobiety, którą wszyscy znają, ale niewielu pofatygowało się, by spróbować ją zrozumieć.
Dzięki tej książce Marilyn staje się nie tylko kobietą
– legendą o idealnych wymiarach, z zachwycającym
uśmiechem, blond włosami i z czarnym pieprzykiem.
To zagubiona piękność, która po prostu chciała zaistnieć w świecie. Czy to tak wiele?
Magda Krenc
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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

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.

tel. 609 213 200
tel. 607 344 092

www.meblenowak.com.pl

Drużyna, ul. Powstańców Wlkp. 47
62-050 Mosina, tel. 061 813-26-13
www.irjaza.pl e-mail: irjaza@irjaza.pl

P.H.U

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

• kroplowniki, zraszacze, zawory

• linie kroplujące
• skrzynki do elektrozaworów

• złączki do lini

• opaski, rozdzielacze
• złączki gwintowane PP
• torf

• złączki do taśm
zraszacze wynurz
alne od 20 zł

• nawóz

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

Zapraszamy: poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00, sobota 8.00 - 13.00
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90 Lat Polskiej Policji /1919-2009/
„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonym mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności
dochować; wszystkich obywateli kraju w równym mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie,
obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonać dokładnie, tajemnicy
urzędowej dochować. Tak mi Panie Boże dopomóż”
Tak brzmiały słowa historycznej już przysięgi, którą przed dziewięćdziesięciu laty wypowiadali pierwsi polscy policjanci.
W dniu 24 lipca 1919 roku, po odzyskaniu niepodległości, w
zaledwie sześć miesięcy po wyłonieniu polskiego parlamentu,
posłowie uchwalili ustawę o Policji Państwowej. Zgodnie z zapisem ustawowym nowa formacja, była organem wykonawczym
władz państwowych oraz samorządowych, odpowiedzialnych za
ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.
Obecny jubileusz to dobry czas, aby oddać hołd wszystkim policjantom, którzy stracili życie podczas wykonywania zadań służbowych
dla dobra i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej oraz tym, którzy zginęli
w Katyniu i w Miednoje, tylko dlatego, że byli polskimi policjantami.

Z okazji jubileuszu utworzenia Policji Państwowej oraz święta
Policji wyrazy szacunku za poświęcenie i trud w wypełnianiu
zaszczytnej i odpowiedzialnej służby publicznej składają policjantkom i policjantom członkowie komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie, życząc jednocześnie dużo zdrowia, wytrwałości i satysfakcji z pełnionej
służby na rzecz wszystkich mieszkańców.
przewodniczący komisji
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Mosinie
Leszek Dymalski

Osiem osób zostało awansowanych z okazji święta Policji w Mosinie.
- Dwa awanse na wyższe stopnie służbowe dotyczyły korpusu aspirantów, w korpusie sierżantów awansowały cztery osoby, w tym jeden
na sierżanta sztabowego, trzech policjantów na starszego sierżanta
oraz w korpusie szeregowych były dwa awanse, z posterunkowego
na starszego posterunkowego, mówi komendant Jacek Michalak.
Województwo Wielkopolskie po pierwszym półroczu jest najlepszym
województwem w kraju, pod względem bezpieczeństwa. Zaufanie
społeczeństwa do Policji sięga prawie 75%.
Poszczególne jednostki Policji zostały wyposażone w samochody
służbowe, mosiński komisariat otrzymał w ostatnim czasie samochód KIA, oznakowany, oraz 3 sierpnia nie oznakowany radiowóz KIA,
współ finansowany przez starostę Powiatu Poznańskiego.
- 24 lipca spotkaliśmy się z panią burmistrz Zofią Springer i zastępcą
burmistrza – Przemysławem Pniewskim. Przyjechał też pierwszy zastępca komendanta Policji Miejskiej w Poznaniu, pan podinspektor,
Tomasz Trawiński, wyjaśnia komendant Michalak. – Było to uroczyste
spotkanie z okazji święta Policji, otrzymaliśmy życzenia od samorządu naszej gminy. Przy tej okazji wyświęcone zostały wszystkie pojazdy służbowe.
Komendant Jacek Michalak pracuje w Policji od roku 1988, twierdzi,
że z opowieści starszych policjantów wynika, że od czasów zakończenia II wojny światowej zawsze mieścił się tu posterunek Policji.
- Na początku pracowało tylko dwóch policjantów, natomiast, kiedy

ja zacząłem – było nas dziewięciu. Na dzień dzisiejszy etatowo jednostka liczy 26 funkcjonariuszy, z tym, że faktycznie pracuje 24 policjantów. Są dwa wakaty, czynimy starania, żeby je zapełnić, nie jest
to łatwe z uwagi na to, że są obecnie ograniczone przyjęcia nowych
pracowników, ze względu na kryzys. W lipcu zakończyła kurs podstawowy policjantka, przyjęta w grudniu ub. roku.
W Komisariacie mosińskim pracuje pięć pań – policjantek, trzy w ogniwie prewencji i dwie w ogniwie kryminalnym oraz trzy pracownice
cywilne, z których jedna zajmuje się sekretariatem, dwie – tzw. obsługą komisariatu (utrzymanie porządku, zieleni itp.).
Komunikat – apel komendanta
Osoby, które wyjeżdżają na wypoczynek i parkują na niestrzeżonych
parkingach proszone są o sprawdzenie zamknięć, nie pozostawianie
wartościowych przedmiotów (kuszą złodziei).
W Jeziorach w samochodzie postawionym na parkingu niefrasobliwie pozostawiono telefony komórkowe, radia, oddtwarzacze. Nieznany sprawca włamał się i ukradł wszystkie przedmioty. I tradycyjnie
– prośba o nie siadanie za kierownicę po pijanemu. Wciąż w Mosinie
policjanci zatrzymują pijanych kierowców.
Ostatnie zdarzenia
W nocy z 21 na 22 lipca włamano się do trafostacji energetycznej PKP,
skąd skradziono 12 linek uziemiających (mających znaczny wpływ na
stan bezpieczeństwa na kolei). Wartość – 18.000 zł, sprawca został zatrzymany 23 lipca podczas próby sprzedaży linek w skupie złomu.
E.B.

Witek Różański : Pamiętajmy…
***
chodzę po prośbie do Ciebie Panie
bym zawsze mógł zjeść śniadanie
bym przeklęty przez bliskich i dalszych
Twej miłości na świecie nie zgubił
było minęło czas goi rany
ty mi daj pewność Boże światły
bym odchodząc nie zamilkł dla ludzi
Obiecałam sobie czytać poezję Witka. W natłoku zdarzeń
bieżącego dnia gdzieś zginęło postanowienie. Wracam.
Może warta chwila przystanku.
Krystyna Przynoga
Mosińska Biblioteka Publiczna

„Zapowiedzi”
Dożynki 2009 – Babki, Czapury, Głuszyna Leśna, Kubalin, Wiórek
22 sierpnia od godz. 16 do 23
16.00 – Msza św. dziękczynna
17.00 – Obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego
Akademii Wychowania Fizycznego
Festyn dożynkowy (występy artystyczne, konkursy, loteria fantowa, IV otwarte mistrzostwa w „rzucie kapeluszem” o nagrodę
sołtysa Czapur)
20.00 – 23.00 Zabawa taneczna przy muzyce studia „Jack” z Mosiny
21.00 – Pokaz ogni sztucznych
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NOWO OTWARTY

Stanisław Gust & Syn

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stom. Andrzej Okoń

AGRO
MOSINA

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

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

Czas na fontanny!!!

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

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

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

KOSY
PILARKI
KOSIARKI
ul. Wawrzyniaka 5
MOSINA
TEL. 061 813 71 58

www.serwis-ogrod.poznan.pl

meble, rowery,
art. ogrodnicze
AGD, szkło
i wiele innych
tel. 607 663 065
Pecna, ul. Szkolna 12

KUPIĘ NIEWIELKĄ DZIAŁKĘ
W POBLIŻU CENTRUM MOSINY
LUB MAŁY DOM TAKŻE W CENTRUM,
EW. LOKAL UŻYTKOWY
tel. 061 898 10 59
kom. 660 031 893
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Centrum Meblowe
Kórnik ul.Średzka 17a
zaprasza do zakupu mebli na dużej
powierzchni ekspozycyjnej - 1300m2

AUTOMATYKA BRAM
FLORHOFF" Jakub Florecki
"
tel. 509 911 386, 504 596 931
'OÏCINIEC
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Oferujemy:
* pizzę w lokalu i z dowozem do klienta
* sala na szkolenia (do 30 osób)
* wyroby garmażeryjne
* obiady ,zupy regeneracyjne dla firm

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

2%-/.4
%802%33

Organizujemy:
* imprezy okolicznościowe
* wesela
* komunie
* stypy
* grillowanie
Zapraszamy 7 dni w tygodniu od 12.00 do 22.00
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„Szeroko na Wąskiej”

Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców Gminy i okolic na kolejną edycję przeglądu twórczości pasjonatów, kolekcjonerów, artystów i hobbystów:

„SZEROKO NA WĄSKIEJ”
23 sierpnia 2009r.
/ul. Wąska w Mosinie/
od godz. 9:00
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu w przypadku złych warunków atmosferycznych.
Patronat medialny: Radio Merkury Poznań
ZAPRASZAMY! MOK

Folkowa Scena Muzyczna

Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza
na koncert zespołu

RAJLENDER
“Wielkopolska Mooza” - folkowe granie
8 sierpnia 2009r., o godz. 20:00
/Skwer Eleganta/
Rajlender - zespół, który składa się z 5 muzyków, to synteza tradycyjnych, folkowych dźwięków akordeonu i harmonijki ustnej oraz mocnego, nowoczesnego brzmienia współczesnych instrumentów muzycznych - gitary elektrycznej,
akustycznej, basowej i perkusji. Prawie wszyscy członkowie zespołu to rodowici
gnieźnianie (chociaż jest też akcent poznański). Dodatkowym atutem grupy jest
to, że grający muzycy wokalnie wspierają śpiewającą dwójkę wokalistów. Jest
to niezwykle ważne i zarazem efektowne podczas wykonywania tak zwanych
przyśpiewek ludowych.

ZAPRASZAMY NA KONCERT!
UWAGA! Podczas koncertu rozdawane będą kartki z numerem konta, na które mieszkańcy Naszej Gminy mogą
wpłacać pieniądze na pomoc i wsparcie rodzin z zalanych terenów na południowej Polski.
Już dziś można zasilać konto, wpłacając kwoty na specjalnie utworzony rachunek Urzędu Miejskiego:

40 9048 0007 2007 0000 0215 0004
koniecznie z dopiskiem: „Pomoc dla Powodzian”

Więcej informacji dotyczących imprez
oraz działalności
Mosińskiego Ośrodka Kultury
można znaleźć na stronie internetowej
www.kultura.gmina.pl

Podziękowanie
Pani dr Kindze Marcinkowskiej – Turajskiej z przychodni Consensus w Mosinie serdeczne podziękowania za leczenie i wspaniałą
opiekę lekarską, za serce, oddanie i piękny stosunek do pacjentów składają Krystyna i Marian Ziółkowscy oraz pacjenci, którzy
mają nadzieję, że nigdy Pani doktor z przychodni nie odejdzie.

Zapraszamy! MOK

Krąg splecionych rąk
Celtyckie i polskie brzmienia. Wirujący krąg pełen uśmiechów, powtarzalny rytm kroków oraz złączone w tańcu dłonie Francuzów i puszczykowian.
Pyszne ciasta, grochówka, a na zakończenie „Chanson de Lise”. 14 lipca, tuż
po godzinie 19, na terenie Muzeum Arkadego Fiedlera w Ogrodzie Kultur i
Tolerancji, miał miejsce wieczór z tańcem polskim i bretońskim. Wydarzenie
to było związane z przyjazdem do Puszczykowa grupy mieszkańców z miasta partnerskiego Chateaugiron, 7 lipca. Nasi goście z Francji przez 10 dni
cieszyli się domowym ogniskiem puszczykowskich rodzin.
Zuzanna Bijaczewska
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Tradycja palenia fajki
kolekcjoner „Fajka zamyka usta głupcowi, a pozwala zastanowić się mędrcowi”
Fajka jest prawdopodobnie najstarszym
przyrządem służącym do wdychania dymu
żarzącego się tytoniu lub innych substancji roślinnych jakie wymyślił człowiek. Już
starożytni Scytowie – ludy koczownicze
zamieszkałe nad Morzem Czarnym wdychali dym przy pomocy fajki glinianej. Od
Scytów palenie fajki przejęli Germanie, Galowie, Rzymianie i Grecy. Palono w fajkach
głównie zioło odurzające prawdopodobnie
z gatunku konopi. Fajki do palenia substancji odurzających i narkotycznych znane były
także na dalekim Wschodzie, w Afryce no i
naturalnie Ameryce, tzw. fajki pokoju.
W Europie palenie fajki a raczej modę na

palenie zapoczątkowali hiszpańscy kupcy,
marynarze i podróżnicy powracający z wypraw do Ameryki. Było to w latach ok. 1570.
Moda ta bardzo szybko objęła inne kraje,
szczególną popularność znalazła w Anglii.
Tu też najwcześniej zaczęto robić fajki gliniane, charakteryzowały się one tym, że
niewielka beczułkowata główka stanowiła
wraz z cybuchem niepodzielną całość. Fajki
te były wzorowane na wzorach fajek indiańskich. Z czasem produkcja fajek objęła inne
kraje Europy, powstały dwa klasyczne typy
fajek tzw. holenderskie i angielskie.
Materiały, z jakich robiono fajki były różne.
Kruchość fajek glinianych powodowała, że
nałogowi palacze zużywali ich bardzo dużo.
Dlatego też nieustannie podejmowano pró-

by opracowania nowych rodzajów fajek, jak
również trwały poszukiwania materiałów
lepszych do ich wytwarzania. Próba zastosowania metalu i kamienia pozwoliła wykonać fajki znacznej trwałości, jednak jak się
okazało, fajka nadal parzyła dłoń palacza.
Lepszym materiałem odpornym na dzia-

łanie temperatury była porcelana. Zaczęto
robić piękne, bardzo ozdobne fajki porcelanowe tzw. „holenderskie”, lecz i one miały
wady, były również kruche i nie wchłaniały
smolistego kondensatu. Wada ta doprowadziła do zmiany budowy fajki, nowym
elementem fajki stał się wymyślony osadnik, dodatkowo pełnił w fajce rolę uchwytu,
tego rodzaju fajki były masowo robione w
Niemczech, a dokładniej w Miśni. Mimo
to nadal nie zaprzestawano poszukiwań
innego materiału spełniającego oczekiwania palaczy na wykonanie fajki doskonałej.
Wreszcie za taki materiał spełniający prawie
wszystkie oczekiwania palaczy uznano materiał zwany sepiolit, minerał ten o barwie
białej, żółtawej lub czerwonej nazywano
również pianką morską. Jego właściwości
pozwalały zrobić fajki bardzo precyzyjnie,

tak w rzeźbie jak w ornamencie, poza tym
materiał ten był lekki i odporny na temperaturę. Najważniejszą jednak jego zaletą było
wnikanie w strukturę sepiolitu kondensatu,
co nie zmieniło nieprzyjemnie smaku dymu.
Należy tu dodać, że jako pierwsi zastosowali
sepiolit do wyrobu fajek Turcy ok. poł. XVII
w., dokładna data użycia tego minerału
do wyrobu fajek w Europie nie jest znana.
Legenda jednak podaje, że Europejczycy
po raz pierwszy zobaczyli takie fajki wśród
łupów zdobytych pod Wiedniem (1683).
Ograniczona dostępność spowodowała,
że sepiolitowe fajki robiono w niewielu
krajach. Spowodowało to, że nowym materiałem do robienia główek fajek stało się
drewno. Do ich wyrobu stosowano różne
gatunki drewna z drzew rodzinnych i egzotycznych, jednak największą „karierę” zrobił
odkryty około połowy XIX korzeń wrzośca
drzewiastego (Erico arborea). Korzeń ten

posiadał właściwości idealne do wyrobu fajek. Dawał się łatwo i precyzyjnie obrabiać
oraz rzeźbić jednocześnie, dzięki znacznej
zawartości krzemionki był bardziej odporny
na żar palonego tytoniu. Tyle o samej fajce,
panowanie jej w Europie trwało w pełni do
połowy XIX w., ustąpiło pola papierosowi,
który po wojnie krymskiej opanował i zawojował cały świat, choć jak widać i jego
koniec się zaczyna. Dziś już „prawdziwych”
palaczy fajki jest coraz mniej, jedni ulegli
papierosowi, inni modzie. Zostali jednak
jeszcze nieliczni miłośnicy palenia fajek fajki
i kolekcjonerzy. Ci ostatni zbierają wszelkiego rodzaju fajki i zarazem gromadzą wiedzę
o historii i dziejach fajki na całym świecie.
Jeszcze inni zaczęli zakładać kluby i towarzystwa w paleniu fajek w formie sportowej.
Polega to na tym, że organizuje się imprezy,
na których odbywa się konkurs w tzw. wolnym paleniu fajki. Zawodnicy otrzymują
określoną ilość tytoniu, palą na czas wygrywa ten, kto najdłużej utrzyma żar w swojej
fajce. Niedawno, w czerwcu odbyły się także zawody w Ostrzycach, były to Międzynarodowe Mistrzostwa Kaszub w Wolnym
Paleniu Fajki. Brało w nich udział około 40
palaczy – zawodników, w tym pięć pań, i
sensacja właśnie - wygrała kobieta. Mistrzyni na koniec podzieliła się ciekawą uwagą.
Z fajką wspaniale się wypoczywa, rozmyśla
i dyskutuje, a czasem wg słów „Fajka zamyka usta głupcowi, a pozwala zastanowić się
mędrcowi”.
Wszystko jasne, na koniec bardzo serdecznie dziękuję Panu Tadeuszowi Springerowi
za miłą interesującą rozmowę przy fajce o
fajkach.
Henryk Pruchniewski
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Gabinet
Kosmetyczny
Anna Raczyńska

Samotna kobieta
(53 lata) szuka
pracy i mieszkania
w Mosinie
lub okolicy.
Tel. 061 898 10 59,
660 031 893

ul. Marcinkowskiego 32, Mosina
polecamy między innymi:

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

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

Zapraszamy do nowo otwartej
Restauracji i Hotelu

Dworek
Biesiadny
w Radzewicach ok 4 km od Rogalina.
Profesjonalne czyszczenie
dywanów, wykładzin,
tapicerki meblowej
i samochodow u Klienta

Dojazd bezpłatny

Tanio i solidnie

tel. 899 77 45, kom. 0 601 373 215
www.pucymyjek.pl
Sklep instalacyjno-metalowy
poleca:

Wyroby z drewna do ogrodu

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

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

Organizujemy przyjęcia weselne i okolicznościowe
do 120 osób. Wolne terminy na wesela.
Restauracja czynna
w godzinach od 12.00 - 21.00
tel. 061 813 80 75
tel. kom. 0 691 845 079, 0 608 768 472
www.dworek-biesiadny.pl, info@dworek-biesiadny.pl

PSYCHOLOG-DIETETYK
mgr. Anna Polaszewska
SPECJALISTA ŻYWIENIA OPTYMALNEGO

- odchudzanie bez szkody dla zdrowia
- dieta pomagająca przytyć
- żywienie skuteczne w leczeniu wielu chorób
- kompleksowa terapia
- indywidualny jadłpspis

tel. 510-28-50-54
e-mail: anna@polaszewska.pl

Usługi brukarskie
Układanie kamienia granitowego,
polnego, kostki betonowej
ręcznie
telefon
i maszynowo,
606 140
275
murowanie klinkieru.

sport
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Lech: Lipiec miesiącem sukcesów
O tym, że to stwierdzenie ma rację bytu będziemy
mogli przekonać się już niebawem. Pomimo dość
nagłej sprzedaży kapitana i lidera zespołu, Rafała
Murawskiego, do Rubina Kazań, pomimo, że Lech
nie zagra przez pierwsze dwa miesiące przy Bułgarskiej, ten sezon dla podopiecznych Jacka Zielińskiego zapowiada się obiecująco.
Krótko po zakończeniu poprzedniego sezonu włodarze Kolejorza podpisali lukratywny kontrakt z firmą bukmacherską BetClick, która zastąpiła Warkę na
pozycji sponsora strategicznego w piramidzie sponsorów klubu. BetClick zastąpi również Warkę na przedzie koszulki poznańskiego zespołu, co spotkało się z
entuzjastycznym przyjęciem kibiców. Nie dlatego, że
nikt Warki nie lubił, wręcz przeciwnie – na trybunach
roiło się od czerwonych puszek Grupy Żywiec, jednak
białe logo bukmachera wygląda zdecydowanie lepiej
niż wielka czerwona Warka. Równie okazale Kolejorz
wypadł na rynku transferowym. Żadna z drużyn, która zagra w europejskich pucharach nie wzmocniła się
tak wartościowymi zawodnikami, jak Lech. Właściwie
Wisła, Polonia i Legia nie wzmocniły się w ogóle i tutaj
Lech zdecydowanie wygrywa w rywalizacji „Wielkiej
Czwórki”. Sprowadzony z Gliwic, Grzegorz Kasprzik,
może okazać się lekiem na newralgiczną pozycję w
drużynie. W Poznaniu często można było usłyszeć o
problemach z obsadzeniem bramki, a nawet ironiczne przyrównywanie do Barcelony. Z początku, od razu
po fuzji z Amiką nie sprawdziło się dwóch młodych i
uzdolnionych golkiperów (Linka, Cierzniak), później
z pompą ściągano najlepszego bramkarza sezonu,
Emiliana Dolę, który niestety nie wytrzymał obciążenia psychicznego, a w bramce zastąpił go Krzysztof

Kotorowski, który grał już wtedy w Lechu cztery lata.
Kolejnym zaciągiem bramkarzy na Bułgarską byli przedstawiciele Chorwacji
i Bośni. Ivan Turina z rozpoczęciem tego sezonu został przesunięty do Młodej
Ekstraklasy oraz nie poleciał z drużyną na obóz do Niemiec. Jaśmin Burić przez
pół roku nie zdołał przekonać do siebie Franciszka Smudy i teraz równie trudno wyobrazić sobie, że Jacek Zieliński ulegnie jemu – ponoć całkiem dużemu
– talentowi. W odwodzie zostaje, jak zawsze, Krzysztof Kotorowski. Rodowity
poznaniak, z jednym z najdłuższych staży w Lechu, zawsze zaczynał sezon
z pozycji rezerwowego. Jednak od początku jego pobytu w Lechu zawsze
wychodził na prostą. Najpierw pomogła mu przewlekła choroba Waldemara
Piątka, później złe występy młodych z Amiki, nieodporność psychiczna Dolhy, zły wpływ Turiny na zespół czy brak wystarczających umiejętności Buricia.
Przed sezonem trener Zieliński otwarcie powiedział, że stawia na Kasprzika.
Zobaczymy, czy również w tym sezonie fortuna uśmiechnie się do popularnego Kotora, czy też były zawodnik Piasta wytrzyma presję i pokaże się z jak
najlepszej strony. Wielki plus i uznanie należą się dyrektorowi sportowemu,
Markowi Pogorzelczykowi nie tylko za obsadę bramki, ale też za ciekawy i
niespodziewany transfer byłego reprezentacyjnego obrońcy, Seweryna Gancarczyka oraz wyrwanie Podbeskidziu Bielsko-Biała Krzysztofa Chrapka. O ile
na lewą obronę Franciszek Smuda nigdy nie mógł narzekać, pozycja w ataku
była dość słabo obsadzona. Wszyscy pamiętają bowiem strzelecką niemoc
zespołu po kontuzji Hernana Rengifo, której doznał w pucharowej potyczce
z Wisłą. Chrapek ma być rozwiązaniem problemu zbyt małej ilości ofensywnych zawodników w kadrze, na co oczywiście narzekał Smuda.
Pod koniec miesiąca ekipie Zielińskiego przyszło się zmierzyć z Wisłą. Wisłą
upadłą, jak pisała prasa, po porażce w Tallinie, która eliminowała ją z dalszych kwalifikacji Ligi Mistrzów. Mecz nie porwał licznie zgromadzonych
kibiców, a po żadnej z drużyn nie było widać wielkiej chęci zwycięstwa,
choć trzeba przyznać, że to poznaniacy mieli więcej klarownych sytuacji na
pokonania Mariusza Pawełka, strzegącego krakowskiej bramki. Jako, że w
regulaminowym czasie gry padł remis, po golach Lewandowskiego i Diaza, poznaniacy zwyciężyli w karnych 4:3. Przy tym stanie pomylili się Paweł
Brożek oraz Semir Stilić, a następnie efektowny strzał Patryka Małeckiego
odbił wspomniany Kasprzik i Lechici mogli wznieść upragniony Puchar.
Jak widać, sezon zaczął się dla Lecha obiecująco już w czerwcu przy podpisaniu nowego kontraktu sponsorskiego. Władzom Kolejorza nie pozostało nic
innego jak tylko kontynuować tą passę na rynku transferowym, a piłkarzom
w przedsezonowych sparingach. Czy lipiec okazał się przełomowym momentem dla Lecha przekonamy się już jesienią, kiedy podopieczni Zielińskiego
będą wchodzić w tą najważniejszą część sezonu – koniec kwalifikacji do europejskich pucharów, pierwsze rundy Pucharu Polski oraz największe wyzwanie, czyli po prostu Ekstraklasa.
Łukasz Cyraniak

Sportowa sobota
W sobotę 18 lipca w Świątnikach każdy mógł spróbować swoich sił w
konkurencjach sportowych:tTurniej tenisa stołowego, turniej szachowy,
pięciobój lekkoatletyczny (skok w dal, rzut w dal, rzut do celu, biegi, skoki
przez skakankę)
Zawody zostały zrealizowane w ramach działalności Internetowego
Centrum Edukacyjno – Oświatowego przy współpracy Rady Sołeckiej
wsi Świątniki.
Największą atrakcją było przeciąganie liny, które zakończyło zawody
sportowe. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz gadżety reklamujące naszą gminę i ICEO.
Zawodnicy zmęczeni i pełni wrażeń wrócili do swoich domów.
Serdecznie dziękujemy Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mosinie za
wsparcie przy realizacji zawodów.
Beata Tomczak

Wyniki:
W pięcioboju lekkoatletycznym w kategorii: maluchy
I miejsce – Małgorzata Plenzler,
II miejsce- Dominik Raczkowski, III miejsce Emilia Plenzler
W kategorii szkoły podstawowej klasy I-III
I miejsce – Maciej Tomczak
II miejsce- Julia Vogt, III miejsce – Joanna Leśniczak
W kategorii szkoły podstawowej klasy IV-VI
I miejsce – Artur Raczkowski, Paulina Tomczak
II miejsce- Adam Karalus, III miejsce – Zuzanna Leśniczak
W kategorii szkoła gimnazjalna
I miejsce – Patryk Raczkowski, II miejsce – Tomasz Karalus
III miejsce – Weronika Raczkowska, Piotr Gramza
Turniej szachowy
I miejsce Natalia Marciniak, II miejsce Jakub Piotrowski
Turniej tenisa stołowego
I miejsce Artur Raczkowski, II miejsce Paulina Tomczak
III miejsce Adam Kalarus, IV miejsce Zuzanna Leśniczak
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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
061 898 10 59

• 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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REKLAMA

Akumulatory
sprzedaż
ocena
naprawa
Mosina, ul. Poznańska 5
tel. 606 645 322

Firma ECO FOOD

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

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

tel. 061 842 75 29

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

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

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

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

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

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

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

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

Produkcja i Montaż

w branży od 1992 r.

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

tel. 061 819 02 91 KÓRNIK
tel. kom. 0 604 457 724
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DREWNO
opałowe - kominkowe
miał - ekogroszek
orzech - kostka

WĘGIEL
SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

Węgiel brunatny
SUPER JAKOŚĆ SUPER CENA

PROMOCJA CENOWA !!!
Mosina, ul. Sowiniecka 6
Kontakt i zamówienia: 0 605 981 958

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

Tel. 798 827 337

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!

1

1-96-25

Używany sprzęt AGD
ze Szwecji i Niemiec

Zakład Wielobranżowy Brukarstwo

lodówki, pralki, zmywarki,
wirówki, telewizory,
zamrażarki, suszarki,
chłodziarki przeszklone,
szafy chłodnicze,

Prowadzenie ksiąg
przychodów i rozchodów
Handel

Poznań, ul. Korczaka 1
(róg Leszczyńskiej)
tel. 698 717 601

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
HALA do wynajęcia w Puszczykowie, tel. 061 8133 414
SPRZEDAM VW Polo Classic 1.6
Rok produkcji 1998. Tel. 061-8971-251

Wynajmę mieszkanie

SPRZEDAM samochód ascenizacyjny STAR 200.
Rok produkcji 1983. Tel. 061-8971-251

1 lub 2 pokojowe na terenie
Puszczykowa, Mosiny i okolic.

SPRZEDAM wózek widłowy TAKRAF udżwig 3,5
tony. Tel. 061-8971-251

tel. 506-445-492

ZATRUDNIĘ pomocników stolarzy i zbijaczy
stelaży tapicerskich. Tel. 061-8971-251
USŁUGI transportowe Mosina tel. 605 835 397

Wiercenie studni

EMERYT technik - chemik podejmie pracę w
branży technicznej lub innej. Zaawansowana
obsługa komputera. Angielski FCC, prawo jazdy.
Tel. 608 630 808

Piotr Kaczmarek

tel. 0 501 058 225
0 796 796 630

POSZUKUJEMY kucharza/kucharki
tel: 608 768 472

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

Jesteśmy z Państwem już 17 lat

masaż

OKNA Z PCV

wykonuję u klienta

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

klasyczny-zdrowotny
i odchudzający (antycellulitowy)

Tel. 660 498 460

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

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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Oxybrazja to intensywne złuszczanie
martwych komórek naskórka, łagodniejsze
i przyjemniejsze od mikrodermabrazji.
Oxybrazja to zabieg "na zimno" i "na mokro",
dlatego poleca się go również osobom
o skórze naczynkowej i szczególnie wrażliwej.

Oxybrazja jest szczególnie zalecana do:
• korygowania i wygładzania blizn
• zabiegów przy zmianach trądzikowych i potrądzikowych
• skutecznej walki z cellulitem i rozstępami
• rehabilitacji pooperacyjnej
• peelingu powierzchniowego i głębokiego
• drenażu limfatycznego i liftingu miękkich tkanek twarzy i szyi
• zabiegów na owłosionej części głowy
• szybkiego i skutecznego oczyszczania skóry (nawilżenie, świeżość)

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

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO
Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna), Jolanta Szymczak (sekretarz).
WSPÓŁPRACA: Janek Bylczyński, Klara Krzewińska, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski,
Zuzanna Bijaczewska
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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