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W Encyklopedii z życiorysami znanych 
Polek i Polaków „Who is who w Polsce” 
o Joannie Olejniczak z Mosiny możemy 
przeczytać m. in.: poetka, malarka, 
modelarz odzieży  (przyjaciółka 
Eleni, dla której od 30 lat projektuje 
stroje) związana z Luboniem, gdzie 
wiele lat prowadziła pracownię 
krawiecką, zajmująca się pomocą 
na rzecz ludzi samotnych i bezdom-
nych, chorych i uzależnionych.

„Joanna od aniołów”

szczegóły na stronie 18...
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Zapraszamy

Alkohol od A do Z 

Wędliny - codziennie nowa dostawa

Promocyjne ceny

Blisko, świeżo i zasobnie

Godziny otwarcia:
codziennie od 6.00 do 22.00 
niedziela od 10.00 do 20.00

Chata Polska
Pl. 20 Października 24 

ul. Leszczyńska 47
mosina

Koledze Radnemu
Antoniemu Karlińskiemu

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

MAMY

składają:
Burmistrz Gminy Mosina z Pracownikami

Przyjaciele z Rady Miejskiej w Mosinie

Mosina
Krajkowo

Z okazji święta Matki Boskiej Zielnej w Krajkowie 15 sierpnia 
odbyła się tradycyjnie Msza Św. pod Krzyżem na rozstajach 
dróg. Uczestniczyli w niej mieszkańcy Krajkowa, Żabna, Żabinka, 
Baranowa i Mosiny. Po Mszy, którą odprawił ks. proboszcz 
Edmund Kołata z parafi i św. Jakuba w Żabnie wierni spotkali 
się przy kawie i poczęstunku przygotowanym przez mieszkanki 
Krajkowa. Gościem honorowym był prof. Hałas – projektant 
Krzyża na rozstajach.

Krosinko
Gmina przystępuje do wymiany dachu z ociepleniem na Szkole 
Podstawowej w Krosinku za kwotę 144.070 zł. Przetarg wygrała 
fi rma dekarska z Pecnej.

Sasinowo, Rogalinek
Z właścicielami pól położonych przy drodze Sasinowo – Roga-
linek 11 sierpnia spotkała się burmistrz Zofi a Springer. Istnieje 
pilna potrzeba budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy dro-
dze powiatowej między wsiami Rogalinek i Sasinowo. Droga 
jest niebezpieczna, zagrożeni są i piesi i rowerzyści. Należy to 
do obowiązków powiatu, który jednak nie jest zainteresowany 
poprawą bezpieczeństwa poprzez wybudowanie chodnika 
i ścieżki. Z uwagi na brak środków decyzją radnych powiatu 
właściciel dróg skupi się głównie na poprawie nawierzchni 
drogowych. Dlatego to zadanie musi być realizowane z bu-
dżetu gminy Mosina. Stąd istnieje konieczność wykupu pasa 
gruntu o szer. 3 m. od właścicieli nieruchomości rolnych poło-
żonych wzdłuż drogi. Obecni na spotkaniu mieszkańcy z dużym 
zrozumieniem podeszli do propozycji, a służby Urzędu przy-
stąpiły już do procedury wydzielenia gruntu i wykupu. 

Rogalinek
W sierpniu rozpoczęła się kontynuacja budowy chodnika przy 
ul. Mostowej w Rogalinku.

Mosina
Rozstrzygnięto przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska 
sportowego przy nowej szkole w Mosinie, ul. Krasickiego. Koszt 
budowy wyniesie 357.460 zł. Mamy nadzieję, że już niedługo 
obiekt będzie służył społeczności osiedla nr 3 i Krosna. 
Powierzchnia boiska zostanie wykonana z tworzywa synte-
tyczno – poliuretanowego. Podobne boiska powstały w Roga-
linie, Rogalinku i Krosinku.

Ulica Czarnieckiego w Mosinie
Zakończono utwardzanie ul. Czarnieckiego w Mosinie. Ulica 
– jak informuje referat inwestycji UM - nie wymagała budowy 
kosztownej kanalizacji deszczowej. Odpowiednie nachylenie 
terenu umożliwia odprowadzenie wody powierzchniowo do 
ulic sąsiednich, gdzie istnieje kanalizacja deszczowa. Taką 
koncepcją rozwiązania – udokumentowany projekt – dysponuje 
Urząd od 2004 roku. Tym samym referat inwestycji dementuje 
informacje jakoby był to pomysł jednego z radnych, przy- 
noszący gminie spore oszczędności (dokumenty do wglądu 
w Urzędzie). Żałować należy, że ulica Czarnieckiego, jako ważny 
ciąg komunikacyjny łączący ul. Targową z ul. Topolową nie 
była integralną częścią projektu ul. Targowej (projekt z 2002 
roku). To znacznie opóźniło inwestycję.
Radny Antoni Karliński w imieniu mieszkańców złożył wnio-
sek o montaż na nowej nawierzchni ul. Czarnieckiego progów 

Nowiny z gminy zwalniających i odpowiednie oznakowanie eliminujące ruch 
pojazdów wielkogabarytowych. Podobny wniosek złożył 
później mieszkaniec w/w ulicy – Wojciech Król. Prośba miesz-
kańców będzie realizowana.                                        

Inwestycje, remonty… plany
Burmistrz Zofi a Springer spotkała się 5 sierpnia z Tomaszem 
Wiktorem, dyrektorem departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu. Rozmowa dotyczyła pozyski-
wania środków z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację, 
remonty i budowę bazy turystyczno – sportowej.

***
Ukończona została dokumentacja na budowę kolejnego 
parkingu w okolicy Rynku w Mosinie. Parking będzie zlokalizo-
wany między rondem, ul. Mostowa, ul. Garbarską, Krauthofera 
- Krotowskiego, na zielonym skwerze obok kasztanowców.
                                                            

 ***
Aktualizacja koncepcji odwodnienia osiedla Czarnokurz 
została ukończona. Problem odprowadzenia wód na tym 
osiedlu jest bardzo trudny. Koncepcja ta pozwoli na właściwe 
projektowanie utwardzenia dróg.
                                                            

***
Po długich pertraktacjach Kolej przekazała gminie teren obok 
dworca w Mosinie. Powstanie tam parking na ok. 20 samochodów.
                                                            

 ***
W sierpniu burmistrz Z. Springer podpisała umowy na prace 
projektowe chodników osiedlowych. Projekt będzie zakoń-
czony kosztorysem i pozwoleniem na budowę. Dotyczy to:
Osiedla nr 3 - ul. Kasprowicza, od ul. Kolejowej do Torowej
                        -  ul. Torowa, od Śremskiej do Ogrodowej
Osiedla nr 4 -  ul. Dybowskiego, od Sowinieckiej do Wiosny Ludów
Osiedla nr 5 - ul. Wybickiego, od Czwartaków do Krosińskiej
                        - ul. Kwiatowa, od Słonecznej do Śremskiej
Dymaczewa St. – ul. Bajera, od jeziora do drogi wojewódzkiej.

Stadion w nowej szacie
Mosiński stadion sportowy przy ul. Konopnickiej administrowany 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zmienił swoje oblicze. W ciągu 
kilkunastu miesięcy powstało pełnowymiarowe, treningowe 
boisko piłkarskie z nawodnieniem płyty (przydało się to szcze-
gólnie podczas upałów); teren ogrodzony został estetycznym 
płotem, który chroni także piłki przed opuszczaniem placu gry; 
zainstalowano 400 wygodnych krzesełek; odnowiona została 
płyta główna (frezowanie trawy oraz jej napowietrzenie, 
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Z radością informuję, że wśród Czytelników Gazety Mosińsko 
- Puszczykowskiej jest wiele osób, które wspaniale zareagowały 
na trudną sytuację dwóch rodzin opisanych w reportażach 
„Zuzia” (czerwiec) i „Paweł” (sierpień). Mam na myśli pomoc 
fi nansową, którą wparliście Państwo obie rodziny. Teresa 
Dampc – żona Pawła, sparaliżowanego bohatera reportażu, 
płakała ze wzruszenia podczas rozmowy telefonicznej, 
usiłując przekazać mi podziękowania. W przypadku Zuzi, 
pieniądze przesłane przez Czytelników na konto chorego 
dziecka pozwolą na rozpoczęcie leczenia za granicą. Obie 
rodziny są bardzo wdzięczne za wsparcie, serdecznie dziękują 
darczyńcom, a ja mogę powiedzieć tylko: nie ma nic pięk-
niejszego w pracy dziennikarza…
Dziękuję.
   Elżbieta Bylczyńska

Dar serca

Puszczykowo
Inwestycje

Na koniec września przewidziano zakończenie termomoder-
nizacji Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej. Z uwagi na 
bezpieczeństwo młodzieży prace w części frontowej budynku 
zostały zakończone przed pierwszym dzwonkiem. Remont 
trwa od wakacji.

***
Inwestycje drogowe realizowane będą w najbliższym czasie na 
ul. Owocowej i Źródlanej oraz w Rynku. Rozpocznie się także 
budowa odwodnienia rejonu ul. Mazurskiej. Przetargi na prace 
budowlane w/w inwestycji odbyły się 21 i 22 sierpnia.

Straż Miejska
Interweniowała 31 razy w okresie od 17 lipca do 17 sierpnia. 
SM przeprowadziła liczne piesze i rowerowe patrole, których 
celem było zapobieganie piciu alkoholu w miejscach publicznych 
oraz podrzucaniu śmieci – wylegitymowano osiem osób. 
Kontrola umów na wywóz odpadów objęła 28 gospodarstw 
domowych.
Za nadmierna prędkość strażnicy ukarali 41 kierowców, któ-
rych brawurowa jazda kosztowała łącznie 7.080 zł.
„Żółte kartki” za niewłaściwe parkowanie otrzymało 9 osób.
Jak informuje komendant Straży Miejskiej – Dariusz Borowski 
w Puszczykowie, z uwagi na zagrożenie pożarem, nadal obo-
wiązuje zakaz palenia ognisk na prywatnych posesjach (po-
mimo opadów). Za niepodporządkowanie się grozi mandat. 
Mieszkańcy Puszczykowa odpady organiczne – liście i trawę 
(bez gałęzi) mogą bezpłatnie wywozić do fi rmy Eko – Rondo 
przy ul. Nadwarciańskiej. Umowę w tej sprawie Urząd Miejski 
zawarł z fi rmą w ub. roku.

Jakość życia
Urząd Miejski w Puszczykowie przeprowadzi we wrześniu 
badania społeczne. Pytania ankieterów będą dotyczyły m. in. 
problemów zamieszkania, rozwiązywania konfl iktów, środo-
wiska naturalnego. Do 400 wybranych losowo gospodarstw 
domowych zgłoszą się ankieterzy upoważnieni przez burmi-
strza miasta. Ankieta, którą w części zaprojektował Związek 
Miast Polskich uzupełni badania jakości życia przeprowadzone 
w ubiegłym roku w Puszczykowie przez Instytut Socjologii 
UAM. Wyniki Urząd wykorzysta do przygotowania wymaganej 
od gmin strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
Burmistrz miasta prosi mieszkańców o poświęcenie kilku minut 
czasu na udzielenie odpowiedzi.

Organizacje pozarządowe
Współpraca na rok 2009, to temat spotkania, które odbędzie się 
18 września, o godz. 17.00 w sali sesyjnej UM w Puszczykowie. 

Nowiny z gminy

Przedstawiciele organizacji pozarządowych proszeni są o przy-
gotowanie propozycji zadań do realizacji na następny rok.

Spisują, oceniają
Od połowy sierpnia trwa inwentaryzacja zieleni w Puszczy-
kowie. Absolwentki i studentki UAM spisują gatunki drzew 
i krzewów oceniając także ich stan zdrowotny, co posłuży do 
przygotowania kompleksowego planu zagospodarowania 
zielenią. Chore i uszkodzone drzewa zostaną poddane „lecze-
niu”. Mieszkańcy miasta zauważyli już akcję i wyrazili swoje 
zadowolenie.

Imprezy
14 września – zakole Warty – „Rockowe pożegnanie lata”, Pusz-
czykowo dla Gruzji – KSU i Małgorzata Ostrowska, Farben 
Lehre, Babayaga Ojo.

18 września – otwarcie wystawy prac uczestników „Podróży 
z Arkadym Fiedlerem” w Salonie Artystycznym Pałacu Ślubów, 
ul. Podleśna.

MosinaNowiny z gminy

Rezygnacja z pracy wiceburmistrz 
Iwony Janickiej

Z dniem 31 sierpnia kończy się ponad półrocz ny okres pracy 
Pani Iwony Janickiej na stanowisku za stępcy burmistrza miasta 
(pożegnaliśmy ją przed urlo pem, na ostatniej sesji przed 
wakacjami). Pani Iwona Janicka złożyła wypowiedzenie już 
9 czerwca ale zgodnie z usta leniami przez kolejne dwa miesiące 
kończyła jeszcze prace związane z przygotowaniem umów dla 
przedszkoli i powie rzeniem szkołom majątku w trwały zarząd. 
W okresie swojego zatrudnienia p. Janicka współpracowała ze 
wszystkimi szkołami przygotowując wnioski o dofi nansowanie 
z funduszy unijnych (WRPO) na poszerzenie oferty zajęć po-
zalekcyjnych oraz na roz budowę szkoły podstawowej nr 2. 
Pani Janicka zdawała sobie sprawę z faktu, że gdyby projekt 
dla szkół, w który była zaan gażowana Fundacja Aktywności 
Lokalnej (prowadzona przez jej męża) otrzymał dofi nansowanie, 
wtedy pozostanie na stano wisku zastępcy burmistrza rodzi-
łoby oczywisty konfl ikt intere sów. Dlatego zadeklarowała, że 
przygotuje projekt i odejdzie.
Stwierdziła również, że dla różnych prac projektowych w przy-
szłości będzie bardziej przydatna jako reprezentantka aktyw nej 
organizacji pozarządowej współpracującej z Miastem niż 
reprezentując urząd.
Odejście p. Janickiej z Urzędu nie kończy jej pracy na rzecz 
Puszczykowa. Fundacja Aktywności Lokalnej pozyskała w tym 
roku ze środków zewnętrznych (Eu ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego i Funduszu Inicja tyw Obywatelskich) dwa granty na 
realizację projek tów związanych ze zwiększeniem aktywności 
młodzieży w Puszczykowie. Ich celem będzie przygotowanie 
uczniów, głównie w wieku gimnazjalnym, do pełnienia ról 
społecznych i pracy na rzecz własnego środowiska, między 
innymi w Mło dzieżowej Radzie Miasta. Projekty, w których 
Miasto jest partnerem są w 100% fi nansowane ze środków 
poza budżetowych. Dziękując Pani Janickiej za współpracę 
wyra żamy nadzieję, że Fundacja Aktywności Lokalnej przy-
czyni się do jeszcze większej aktywizacji puszczykowskich 
organizacji pozarządowych, szczególnie w zakresie zdobywania 
funduszy zewnętrznych.
  Małgorzata Ornoch-Tabędzka

piaskowanie i dosianie). Koszty – 23.500zł pokryła gmina (kwo-
tą 10.000zł wsparł gminę Urząd Marszałkowski). Odwodniono 
także teren przed budynkiem klubowym. Obecnie trwają 
prace nad zaopatrzeniem całego stadionu w wodę potrzebną 
do podlewania boisk oraz do modernizacji budynku klubowego. 
Po latach sporów rozwiązano problem komunikacji przy barze 
„Adam”, który dzisiaj dysponuje własnym parkingiem (wjazd na 
stadion został ogrodzony) a współpraca, jak zapewniają OSiR 
i właściciel baru, rozwija się w oparciu o wspólny interes dla 
dobra sportu w Mosinie.

Ciężka noga
I brak wyobraźni kierowców to przyczyna wystawienia przez 
Straż Miejską w Mosinie 860 mandatów w ciągu pięciu mie-
sięcy. Szczególną opieką otoczyli strażnicy drogi wjazdowe do 
gminy i Mosiny. SM posiada dobry fotoradar, a uzupełnieniem 
działań „lotnych” będzie montowanie urządzeń stacjonarnych, 
dokonujących pomiarów automatycznie.

Śmiecie w lesie, bałagan przed 
domem

To dowód „kultury” naszych mieszkańców. Straż Miejska w ramach 
działań kontrolnych ładu i porządku w 2008 roku zmuszona 
była wystawić 87 mandatów. Regulamin utrzymania porządku 
zobowiązuje właściciela posesji do uporządkowania chodnika 
i usunięcia chwastów. Dobrym przykładem jest wieś Wiórek, 
gdzie mieszkańcy zachęceni przez sołtysa zadbali o skwer przy 
pętli autobusowej - w bezpośrednim sąsiedztwie drogi posadzili 
kwiaty w gazonach i tuje – a trawę koszą systematycznie.

Rycerze św. Floriana
Inaczej strażacy – ochotnicy - swój czas, zapał i wiedzę poświę-
cają ratowaniu życia i mienia. Zadania powierzane strażakom 
mają coraz szerszy zasięg i obejmują, poza gaszeniem pożarów, 
ratownictwo techniczne, medyczne, chemiczno – ekologiczne. 
W 2008 roku 100 członków OSP odbyło szkolenia w zakre-
sie prowadzenia działań ratowniczych, obsługi i konserwacji 
pomp spalinowych, ratownictwa medycznego. Zdobyte umie-
jętności potwierdzono stosownymi certyfi katami. W gotowo-
ści bojowej OSP utrzymuje na terenie gminy 30 strażaków 
i ratowników (50 przygotowanych jest do wspierania kolegów
w przypadku dużych akcji). W bieżącym roku jednostki bojowe 
były alarmowane 120 razy (w 2007 – 87 razy) i dotyczyły: 20 
wypadków drogowych, 18 pożarów budynków, 44 pożarów 
lasów, łąk, pól i nieużytków, 38 innych zagrożeń (powalone 
drzewa, zalane domy, owady). Większość zadań obsługiwała 
najbardziej aktywna i profesjonalna OSP Mosina. 

Strażacy wspomogli Poznań
Działająca w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 
mosińska jednostka została skierowana do gaszenia pożaru ma-
gazynu chemicznego przy ul. Mogileńskiej w Poznaniu. Sześciu 
naszych strażaków przez 7,5 godziny gasiło pożar uznany za jeden 
z największych, jaki miał miejsce w stolicy Wielkopolski. 

Likwidacja siedlisk owadów
Na prośby mieszkańców szukających obrony przed owadami 
odpowiedzieli mosińscy strażacy likwidując gniazda os i szerszeni 
w Mosinie, Baranowie, Baranówku, Krosinku. Pieniądze na zakup 
środków chemicznych przekazał Urząd Gminy. 

Bezpański przyjaciel?!                                                                  
Czterdzieści bezpańskich psów złapała Straż Miejska w Mosinie 
w okresie od stycznia do sierpnia br. Zwierzęta wywozi się do 
schroniska w Swarzędzu, z którym gmina współpracuje. Pozostaje 
zadać pytanie: gdzie są właściciele tych zwierząt? Kupno psa 
(kocha bezwarunkowo i bezwzględnie, nawet takich panów, któ-
rzy wyrzucają je na ulicę), to odpowiedzialna decyzja, której kon-
sekwencje trwają kilkanaście lat. Warto się nad tym zastanowić.

Uroczystość upamiętniająca wybuch II Wojny Światowej 
i Dzień Weterana.

1 września
1 września, Plac 20 Października w Mosinie.



„Gra w klasy” – Julio Cortázar
 

Bierzesz ją do ręki zachęcony 
pozytywnymi opiniami 
i faktem, że można ją czytać 
na kilka sposobów. Po 
kilku stronach rzucasz ją 
w kąt, bo staje się niekom-
pletna – zdania, słowa, całe 
fragmenty są wyrwane 
z kontekstu, nic się nie 
składa w sensowną całość. 
Po jakimś czasie sięgasz po 
nią znowu i nagłe olśnienie. 
Wreszcie zaczynasz odczu-
wać jej specyficzny rytm.
Denerwuje, gra na nerwach, 
nie daje się zrozumieć. Nie-
ziemsko irytująca, wielowąt-
kowa, trudna do przebrnięcia. 
Ale absolutnie wybitna.

Argentyński pisarz, Julio Cortázar, jest autorem wielu 
głośnych powieści, w których przeplatanie się rzeczywi-
stości z fantastyką jest na porządku dziennym, a indywi-
dualne konstruowanie obrazu świata zaskakuje i zachęca 
do dalszej lektury. Rola autora nie kończy się na postawieniu 
ostatniej kropki w powieści – daje czytelnikowi klocki 
i przygląda się temu, co z nich ułoży, bo to jego wyobraźnia 
układa sens i narrację. Dlatego też czytając wielokrotnie 
„Grę w klasy”, za każdym razem trzyma się w ręce inne 
dzieło. Charakterystyczną cechą literatury Cortázara są nie-
dopowiedzenia, gry słów, niewyjaśnione sytuacje. Po co 
wtrącenia o sztuce, muzyce, teksty bluesowych i jazzowych 
utworów, historie o pielęgnowaniu ogródka, bełkoty pija-
ków po tanim winie? To wszystko pozostaje zagadką, taką 
samą jak ludzka natura. 
 „Grę w klasy” bardzo trudno zinterpretować – dla 
każdego to książka o czymś innym. Historia miłości, 
poszukiwanie swojego miejsca, alkoholowe libacje, 
poznawanie tajników współczesnej filozofii, a może 
zachwyt nad Paryżem? Obojętnie jak ją odbierzemy – i tak 
nie zrozumiemy jej od początku do końca. Przez kilkanaście 
stron męczymy się z czytaniem rozmów wstawionych 
intelektualistów, z których ostatecznie i tak nic nie wynika. 
Po przeczytaniu „Gry w klasy” naprawdę możesz inaczej 
postrzegać świat. W końcu jest pełna chaosu i nieścisłości. 
Dokładnie tak samo, jak rzeczywistość.

  
   Magda Krenc

Sens wymyśl sobie sam
RECENZJA

wej. Sprawca podejmując działanie musi mieć wyobrażenie 
pożądanej dla niego sytuacji, która stanowić ma rezultat 
jego zachowania.
Zamiar winien obejmować zarówno cel działania sprawcy, 
jak i sam sposób działania zmierzający do zrealizowania 
tego celu. Sprawca musi chcieć tego właśnie sposobu dzia-
łania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i cel ten musi 
stanowić punkt odniesienia każdego ze znamion przed-
miotowych przestępstwa. 
Innymi słowy, przypisując sprawcy popełnienie przestęp-
stwa określonego oszustwa należy wykazać, że obejmował 
on swoją świadomością i zamiarem nie tylko to, że wprowa-
dza w błąd inną osobę (względnie wyzyskuje błąd czy jej 
niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego 
działania), ale także i to, że doprowadza ją w ten sposób do 
niekorzystnego rozporządzenia mieniem - i jednocześnie 
chce wypełnienia tych znamion. 
Nawiązując do wyżej postawionego pytania, stwierdzić 
należy, że aby można było nieuczciwemu kontrahentowi 
przypisać popełnienie przestępstwa oszustwa, należałoby 
wykazać, że już w dacie powstania zobowiązania, którego 
dotyczy niezapłacona faktura, nie miał on zamiaru uregulować 
należności z niej wynikającej.

- Jestem prezesem spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością. Na zwołane przeze mnie zgromadzenie przyszła 
jedynie część wspólników reprezentujących łącznie 25% 
kapitału. Czy zgromadzenie jest w stanie podejmować 
władne uchwały?  

Według ogólnej zasady ważność zgromadzenia wspólni-
ków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w konse-
kwencji podjętych przez nie uchwał, nie jest uzależniona 
od jakiegokolwiek ułamka kapitału zakładowego, który jest 
reprezentowany na zgromadzeniu. Jeżeli wszyscy wspólnicy 
zostali prawidłowo powiadomieni, czyli jeżeli zgromadzenie 
zostało prawidłowo zwołane, może się ono odbyć nawet 
z udziałem jednego wspólnika i nie ma to wpływu na waż-
ność podjętych uchwał. Udział w zgromadzeniu i głosowa-
nie nie jest bowiem obowiązkiem wspólnika, ale wyłącznie 
jego prawem. 
Istnieją jednak wyjątki od tej zasady wynikające z ustawy 
bądź z umowy spółki – zgodnie z odpowiednią regulacją 
ustawową, bądź postanowieniem umownym, reprezentacja 
kapitału zakładowego (tzw. kworum – pod pojęciem tym 
rozumie się minimalną liczbę udziałów, które muszą być 
reprezentowane, a nie liczbę wspólników) stanowi wówczas 
przesłankę ważności zgromadzenia wspólników. Zastrze-
żenie to dotyczyć może również jedynie poszczególnych 
uchwał, w zależności od ich charakteru.
Ustawowy wymóg kworum obejmuje np. uchwały w spra-
wach nieobjętych porządkiem obrad, kiedy dla powzięcia 
uchwały konieczne jest, by cały kapitał zakładowy był 
reprezentowany na zgromadzeniu i nikt z obecnych nie 
zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 
Umowa może wprowadzać wymóg kworum dla każdego 
zgromadzenia albo rozszerzyć wynikający z ustawy katalog 
spraw, dla których wymagane jest kworum. Wspólnicy nie 
mogą natomiast ograniczać ustawowych wymogów w tym 
zakresie.

Niejasne przepisy, wątpliwości co do sytuacji prawnej, w której 
się znalazłeś? Tu znajdziesz potrzebne wskazówki. 
Adwokat Anna Masiota odpowiada na pytania naszych 
Czytelników, przesłane na adres Redakcji.

Adwokat Anna Masiota prowadzi 
Kancelarię Adwokacką w Mosinie, 
Pl. 20 Października 14

Adwokat radzi

- W umowie sprzedaży samochodu zastrzeżono dla mnie 
(kupującego) karę umowną w wysokości 10% ceny, płatną 
w przypadku opóźnienia w zapłacie. Czy na pewno jestem 
zobowiązany do jej zapłaty?

Kara umowna (odszkodowanie umowne) jest dodatkowym 
zastrzeżeniem umownym, wedle którego naprawienie szkody 
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania następuje poprzez zapłatę określonej sumy 
pieniężnej. Kara umowna zastrzeżona jest zwykle w związku 
z konkretnymi uchybieniami w zakresie niewykonania bądź 
nienależytego wykonania zobowiązania (np. zwłoka), przy 
czym powinność zapłaty kary umownej powstanie tylko 
w przypadku zobowiązania niepieniężnego, co oznacza 
niedopuszczalność zastrzeżenia kary umownej w odniesieniu 
do zobowiązania pieniężnego.
Mimo iż, zakres swobody stron w kształtowaniu warunków 
funkcjonowania kary umownej jest szeroki, powyższego 
odstępstwa od możliwości zastrzeżenia kary umownej nie 
można uchylić ich wolą. 
W konsekwencji, stwierdzić należy, że kupujący samochód, 
jako dłużnik zobowiązany do świadczenia pieniężnego, nie 
będzie podlegał obowiązkowi zapłaty kary umownej. 
Jednakże w przypadku opóźnień w zapłacie wierzyciel będzie 
mógł domagać się od niego świadczenia ubocznego w po-
staci odsetek ustawowych za opóźnienie i to niezależnie od 
tego, czy i w jakiej wysokości poniósł szkodę, gdyż odsetki 
należą się przez sam fakt opóźnienia.

- Mój dłużnik od wielu miesięcy nie płaci zaległych faktur 
VAT. Pytany o termin zapłaty unika wyraźnej odpowiedzi 
i mam wrażenie, że ukrywa się. Czy mogę oskarżyć go 
o oszustwo?

Z przestępstwem mamy do czynienia wówczas, gdy zacho-
wanie sprawcy wypełnia znamiona czynu zabronionego 
przez ustawę karną obowiązującą w czasie jego popełnienia 
(było bezprawne), szkodliwość społeczna czynu nie jest zni-
koma, a sprawcy możemy przypisać winę w czasie czynu.
Co do zasady niepłacenie zaległych należności nie stanowi 
czynu zabronionego – nie jest zabronione pod groźbą kary 
przez ustawę karną. Może jednak stanowić jedno ze znamion 
oszustwa. Gdy zachowanie niepłacącego wypełni pozostałe 
znamiona czynu określonego w przepisie art. 286 § 1 k.k., 
społeczność szkodliwa czynu jest wyższa niż znikoma, 
a sprawcy można przypisać winę w czasie czynu, można mówić 
o popełnieniu przestępstwa, które winno skutkować pociąg-
nięciem nieuczciwego kontrahenta do odpowiedzialności.  

Zgodnie z cytowaną regulacją kodeksową, znamiona oszu-
stwa wypełnia zachowanie sprawcy polegające na tym, że 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza on inną 
osobę do niekorzystnego dla niej rozporządzenia własnym 

mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzy-
skania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania 
przedsiębranego działania. 
Rozporządzeniem będzie każdy akt powodujący zmianę 
w majątku osoby pokrzywdzonej, a więc zarówno akt o 
skutkach rzeczowych (np. zbycie rzeczy), jak i obligacyj-
nych (np. zwolnienie z długu). Transakcja taka musi być 
jednocześnie niekorzystna, co może polegać na poniesieniu 
rzeczywistego uszczerbku na majątku lub na przyjęciu 
zobowiązań majątkowych. Celem działania sprawcy jest 
osiągnięcie korzyści majątkowej. 
Sprawca, dopuszczając się oszustwa, może posłużyć się 
trzema alternatywnie wskazanymi w przepisie metodami: 
wprowadzeniem w błąd, wyzyskaniem błędu lub niezdolności 
do należytego pojmowania przedsiębranego działania. 
Wprowadzenie w błąd polega na tym, że sprawca swoimi 
podstępnymi zabiegami doprowadza inną osobę do myl-
nego wyobrażenia o rzeczywistym stanie rzeczy. Środkiem 
użytym do wprowadzenia w błąd może być słowo, pismo, 
fałszywe narzędzie i urządzenie. Do przypisania oszustwa 
nie jest potrzebne użycie szczególnego podstępu, lecz wy-
starczy każde działanie mogące wprowadzić poszkodowa-
nego w błąd. 
Wprowadzenie w błąd dotyczyć musi tzw. istotnych okolicz-
ności, które mogą mieć wpływ na podjęcie przez oszukiwaną 
osobę decyzji rozporządzenia mieniem.
Wyzyskanie błędu polega na wykorzystaniu przez sprawcę 
już istniejących, niezgodnych z rzeczywistością opinii lub 
wyobrażeń osoby pokrzywdzonej. Wyzyskanie niezdolno-
ści do należytego pojmowania przedsiębranego działania 

polega natomiast 
na wykorzystaniu 
sytuacji, gdy ofi ara 
z jakichkolwiek 
względów nie 
ma należytego 
rozeznania co do 
transakcji, jaką 
podejmuje.
Przestępstwo 
oszustwa jest 
przestępstwem 
umyślnym. 
Ustawa wymaga, 
aby zachowanie 
sprawcy było 
ukierunkowane 
na określony cel, 
którym w omawia-
nym przypadku 
jest osiągnięcie 
korzyści majątko-
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Harcerze i „Harry Potter” w Bieszczadach
Obóz Szczepu Środowiskowego “WILKI” z Mosiny, skupiający 
harcerzy oraz dzieci nie zrzeszone, rozpoczął się wieczorem 
18.07.2008 r., kiedy pociągiem z Poznania wyruszyliśmy do 
Woli Michowej w Bieszczadach, ok. 120 km od Rzeszowa. 
Już w pociągu było słychać głośne rozmowy uczestników 
zastanawiających się, do którego z Czterech Domów trafi ą. 
Tegoroczna fabuła była bowiem związana z książką pt. 
“Harry Potter”.
Malownicze szczyty Bieszczad, górski strumień i przepiękne 
łąki - oto czym przywitała nas baza harcerska w Woli Michowej. 
Uczestnicy, jak co roku (jest to już czwarty tego typu obóz 
organizowany przez nasz szczep) byli podzieleni na podobozy 
zgodnie z wiekiem: zuchy (od 6 do 9 lat), harcerze młodsi 
(od 10 do 13 lat), harcerze starsi (od 14 do 16 lat). 

Zgodnie z fabułą, już następnego dnia odbyła się Uczta 
Przywitalna, na której uczniowie Hogwartu dowiedzieli się, 
jaki Dom wyznaczyła im Tiara Przydziału i gdzie odtąd 
zamieszkają: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin. 
Od tego momentu uczestnicy mieli zajęcia w swoich pod-
obozach. Nie zabrakło lekcji z transmutacji, eliksirów, opieki 
nad magicznymi stworzeniami czy latania na miotłach, połą-
czonych z technikami harcerskimi i zuchowymi. Kiedy tylko 
pozwalała na to pogoda, korzystaliśmy z kąpieli w strumieniu 
lub wędrowaliśmy po pobliskich szczytach.
Wspólne zawody w Quiditha dostarczyły wielu emocji, kiedy 
zawodnicy musieli wbić miotłą kafl a do bramki przeciwnika, 
biegając po folii pełnej piany. Odbyliśmy również zajęcia 

ze strażnikiem Bieszczadzkiego Parku Narodowego, który 
opowiedział nam o tym terenie oraz zapoznał nas z jego 
mieszkańcami i swoją pracą. Nie zabrakło również wycieczki 
nad Jezioro Solińskie, na którym znajduje się najwyższa 
w Polsce zapora oraz wspinaczki na Połoninę Wetlińską, która 
liczyła 1253 m. n. p. m. Choć trasa była męcząca wszyscy
z powodzeniem dotarli na szczyt, gdzie odwiedziliśmy 
Chatkę Puchatka. 
Obóz kończył Turniej Trójmagiczny, podczas którego Domy 
rywalizowały ze sobą o Puchar Turnieju. Do wykonania były 
trzy zadania: wyłowienie fasoli ze strumienia, zdobycie jaja 
smoka oraz odnalezienie pucharu w labiryncie pełnego 
dementorów.
Podczas apelu kończącego zgrupowanie rozstrzygnięto 
konkurs na najlepszy Dom Hogwartu. Przez cały czas trwa-
nia obozu, uczestnicy zdobywali punkty - magiczne fasolki, 
które miały zadecydować o zwycięstwie.
Obóz zakończyliśmy 3.08.2008 r. żegnając się w Poznaniu 
harcerskim pozdrowieniem “CZUWAJ”.

Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do zorganizowania i przeprowadzenia obozu. 
Do zobaczenia za rok!

Pragniemy również zdementować plotki na temat lawiny 
błotnej, która miała rzekomo zejść na nasz obóz. Takie zda-
rzenie nie miało miejsca. Pierwszy tydzień obozu był desz-
czowy, co sprawiło, że na terenie bazy pojawiło się błoto, 
z którego uczestnicy następnie skorzystali, urządzając Błotną 
Bitwę. Jak widać z lawiną nie miało to nic wspólnego, nie 
mówiąc o tym, że nie zaistniało żadne niebezpieczeństwo 
dla uczestników obozu. 

Harcerze Szczepu Środowiskowego Wilki dziękują wszystkim, 
którzy pomogli zorganizować obóz w Bieszczadach: Urzę-
dowi Miejskiemu w Mosinie, pani Burmistrz Zofi  Springer, 
Firmie „Kreacja 2000” w Mosinie, Aptece ”Natura”, Bankowi 
Spółdzielczemu w Mosinie, państwu Jolancie i Ireneuszowi 
Wiśniewskim oraz panu Jungerman, a także Stowarzyszeniu 
Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska.
                                                         J. C.

Triumfalny powrót drezyny?  
Odpadający tynk, wybite okna, wyznania miłosne i prze-
kleństwa wypisane na ścianach czym tylko się dało. Tak 
wyglądają budynki stacji drezyny, mieszczące się na linii 
Puszczykówko – Osowa Góra. 
Zarośnięte tory, rozebrana trakcja elektryczna i brak rogatek 
na przejazdach to tylko niektóre z przeszkód uniemożliwiają-
cych triumfalny powrót po niemal dziesięciu latach tak rzad-
kiego środka transportu. Znalazła się jednak grupa ludzi, dla 
których te trudności są niczym w porównaniu z satysfakcją, 
jaką osiągną po otwarciu jedenastej w Polsce trasy drezynowej. 
To członkowie Stowarzyszenia Miłośników Kolejnictwa S2 
w Poznaniu, którzy w lutym tego roku zwrócili się do Polskich 
Kolei Państwowych w sprawie cofnięcia uchwały dotyczącej 
likwidacji linii Puszczykówko – Osowa Góra. Prośba została 
rozpatrzona pozytywnie i członkowie SMK”S2” dostali po-
zwolenie na rozpoczęcie procesu rewitalizacji tego odcinka 

po otrzymaniu zgody od burmistrza Puszczykowa, Mosiny 
oraz dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego. Obecnie 
oczekują jedynie na odpowiedź dyrekcji parku, by móc pełną 
parą rozpocząć przygotowania do uruchomienia linii.
Zimą narciarze, w lecie amatorzy kąpieli w Jeziorze Góre-
ckim, a przez cały rok pracownicy i odwiedzający szpital 
w Ludwikowie – to oni jeszcze przed kilkunastu laty zapeł-
niali wagony pociągów. Pierwszy z nich wyruszył 1 listopada 
1912, ostatni zaś trzynaście lat przed stuleciem istnienia – 1 
października 1999 roku. Pasjonaci kolei wierzą, że uda im się 
na nowo uruchomić linię, bo drugiej tak malowniczej trasy ze 
świecą można szukać.
                                             M.K.

Dozwolone do lat dziewiętnastu
Jesteście grupą młodzie-
ży, która chce zrobić coś 
dla siebie i swojej miej-
scowości? Macie pomysł 
na stworzenie czegoś 
od podstaw, a jedynym 
problemem jest brak 
pieniędzy na realizację 
projektu? Jeśli tak, to 

program „Równać Szanse” stworzono właśnie dla was!
Regionalny Konkurs Grantowy Polsko – Amerykańskiej Funda-
cji Wolności już po raz drugi zwraca się do kreatywnych 
i pełnych pasji młodych ludzi z terenów wiejskich i miejsco-
wości do 20 000 mieszkańców (tak, tak, Mosina i Puszczykowo 
też się do tego zaliczają!). Chcąc dać wam możliwość spraw-
dzenia siebie, poznania lokalnej społeczności, rozwijania 
umiejętności efektywnej pracy w grupie, odpowiedzialności 
– czyli dobrego startu w dorosłe życie – Polska Fundacja Dzieci
i Młodzieży oferuje wsparcie finansowe do 7 000 złotych. 
Wystarczy, że macie od 13 do 19 lat, posiadacie dobry pomysł, 
szczere chęci i zapał, a realizacja celu jest w zasięgu waszych 
możliwości. Będziecie twórcami, uczestnikami i zarazem reali-
zatorami projektu angażującego partnerów w wasze działania 
(lokalne władze, rodzice, szkoły, organizacje pozarządowe, 
lokalne fi rmy). Wasza akcja musi skupiać się na młodzieży i jej 
rozwoju oraz spełniać potrzeby lokalnego środowiska. 
Wnioski, które można pobrać na stronie programu 
(www.rownacszanse.pl), należy wysłać do 1 października 2008 
roku. Termin realizacji projektu: od 1 stycznia do 30 czerwca 
2009 roku. Nie przerażajcie się skomplikowanie wyglądającym 
wnioskiem, skoro spełnienie marzeń jest na wyciągnięcie ręki. 
Najwyższa pora zakasać rękawy i zrobić coś pożytecznego!
    M.K.

Uwaga absolwenci UAM 
w Poznaniu

Na naszym terenie może powstać koło zrzeszające osoby, które 
ukończyły Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu.
 
Inicjatorem założenia koła absolwentów UAM dla mieszkań-
ców Mosiny i Puszczykowa jest mieszkający w Mosinie Józef 
Pilśniak, człowiek z ogromną charyzmą, zaangażowany w spo-
łeczną pracę, wieloletni członek Stowarzyszenia Absolwentów 
UAM w Poznaniu.
Pomysł wydaje się oryginalny i budzący ciekawość. Działalność 
koła na terenie obu gmin pozwoliłaby na bezpośredni kontakt 
między jego członkami. Jednak, aby koło powstało, potrzeb-
nych jest minimum pięć osób. Sądząc po ilości mieszkańców 
obu gmin, absolwentów jest z pewnością dużo więcej. Może 
wśród byłych studentów UAM jest ktoś, kto potrzebuje pomocy 
lub chce pomoc nieść innym?
Osoby pragnące podzielić się wspomnieniami, wiedzą, lubiące ży-
cie towarzyskie oraz mające zasoby nie spożytej energii mogą 
kontaktować się z pomysłodawcą pod nr tel. 061 813 21 53 lub 
z Klarą Krzewińską tel. kom. 501307164 
                                                                                 K.K.

W sierpniowym numerze naszej gazety błędnie podaliśmy infor-
mację o pracach upiększających Puszczykowo pod powyższym 
tytułem. Informacja miała dotyczyc nie Puszczykowa a targowi-
ska w Mosinie. Przepraszamy Czytelników i nie usprawiedliwia-
my się chochlikiem drukarskim… poniżej właściwy tekst:
Już niedługo rozpocznie się remont dolnej płyty targowiska, 
która zostanie utwardzona kostką brukową. W planach ma-
gistratu jest też projekt ustawienia estetycznych, nowych i 
funkcjonalnych pawilonów. Tak ma wyglądać pierwszy etap 
działań, prowadzących do całkowitej zmiany wizerunku mo-
sińskiego targowiska. (red.)

Targowisko do remontu
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stawową i listę rezerwową kandydatów na najemców. Przyszli 
mieszkańcy wpłacają partycypację w kosztach budowy. Dla 
mieszkań, które teraz oddaliśmy ta partycypacja wyniosła 805 
zł za 1 metr kw. mieszkania.
- Kwotę tą trzeba uiścić zanim mieszkanie zostanie wybu-
dowane?
- Tak. Z osobami z listy podstawowej podpisujemy umowy 
przedwstępne, na mocy których są partycypacje wpłacane. 
Oczywiście dajemy kandydatom czas na pozyskanie tej kwoty. 
Najczęściej ludzie korzystają z kredytów bankowych. Można 
też wykorzystać książeczkę mieszkaniową, jeśli takową się 
posiada, można dzięki temu uruchomić premię gwarancyjną 
na wpłatę partycypacji w kosztach budowy. Potem czeka się 
już na wybudowanie mieszkania, jest to czas około 1 roku. Ale 
w momencie wręczania kluczy do mieszkania trzeba jeszcze 
wpłacić kaucję, która wynosi 12 krotną wielkość czynszu. Czyli 
jeśli mieszkanie ma 50 m. kw. kaucja wynosi: 50 x 8.10zł x 12 
= 4.860 zł.
- Co to jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego, na 
jakiej zasadzie funkcjonuje i jaki ma związek z gminą?
- Sama spółka jest typową spółką z o.o., natomiast podstawą 
jej działalności jest Ustawa o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego. Właścicielem Spółki jest 
w 100 procentach gmina Mosina, która ma decydujący wpływ 
na funkcjonowanie spółki, będąc np. gwarantem kredytów, 
jakie zaciągamy na budowę. Organ kontrolny, czyli rada nad-
zorcza jest też powoływany przez burmistrza. Czynsze także 
ustala właściciel, czyli gmina. Wysokość czynszu nie może 
przekraczać 4 % wartości odtworzeniowej tych mieszkań. 
Na tym gmina nic nie zarabia, ale ma tą korzyść, że mieszkań-
cy gminy mogą rozwiązać w ten sposób swoje problemy 
mieszkaniowe. 

-----------------------------------------------------------------------------------
Na następne bloki, z których pierwszy powstanie za 2 lata 
wpłynęło już ok. 200 wniosków. Wykonawcą mosińskich 
budynków TBS jest od początku rodzinna firma Lechbud 
– Leszka Jakubowskiego, który od przyszłego roku jako 
developer przystąpi też do budowy mieszkań na sprzedaż i, jak 
zapowiada, koszt 1 metra kwadratowego w zakupie wyniesie 
około 3.500 zł. Firma ma dobrą opinię, buduje także w Śremie, 
a budynki według znawców są wykonane bardzo solidnie.
- Pan Jakubowski może czuć się ojcem chrzestnym naszego 
osiedla, twierdzi prezes Ejchorst.
                                                           E.B.

Gminne mieszkania
W Mosinie oddano do użytku trzy nowe bloki Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego. Uroczystość przecięcia wstęgi 
i poświęcenia budynków odbyła się w obecności władz miasta, 
wykonawcy i przedstawicieli spółki. Jeden metr kwadratowy 
mieszkania kosztował miasto około 2.600 zł - łącznie z ze-
wnętrzną infrastrukturą. Jak poinformował prezes spółki, 
Adam Ejchorst czynsz wynosi 8,10 zł za 1 metr kwadratowy 
miesięcznie plus opłaty za media.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać takie mieszkanie?
- Trzeba oczywiście złożyć wniosek, ale żeby go złożyć trzeba 
spełnić pewne kryteria, wyjaśnia prezes Ejchorst. 
– Pierwsze, to kryterium związane ze stanem posiadania. Chodzi 
o to, że w momencie podpisywania umowy najmu najemca 
oraz inne osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie 
mogą mieć tytułu prawnego do innego lokalu. Drugą sprawą 
(kryterium) jest wysokość zarobków. Osoba starająca się o mie- 
szkanie musi wykazać się stosownym minimum zarobków, ale 
też nie może pewnej kwoty przekroczyć. Minimum zależy od 
ilości osób w rodzinie i wynosi 800 zł brutto od osoby w przy- 
padku gospodarstwa domowego składającego się z 1 i 2 osób, 
oraz 550 zł brutto od osoby dla gospodarstw domowych 
z większą ilością osób. Natomiast kwota maksymalna jest usta-
lona w ustawie, jest tu stosowany przelicznik w stosunku do 
średniej kwoty zarobków w województwie. Dwa razy do roku 
taką informację publikuje Główny Urząd Statystyczny i na tej 
podstawie oblicza się kwotę, jakiej kandydat na mieszkanie 
TBS – owskie nie może przekroczyć. Ten pułap jest zmienny 
i wynosi w chwili obecnej dla jednej osoby ok. 4.400 zł brutto, 
dla dwóch osób w rodzinie jest to już ok. 6.500 zł brutto i dla 
trzech ok. 8.000 zł. 
- Chodzi o to, żeby rodzina, która stara się o mieszkanie była 
w rzeczywistej potrzebie, czyli nie miała mieszkania, nie 
była zamożna? Kto rozpatruje wnioski i kto ma pierwszeń-
stwo w przydziale?
- Pierwszeństwo mają mieszkańcy gminy Mosina i osoby tutaj 
pracujące. Ustawa popiera tą formę budownictwa mieszka-
niowego i reguluje wszystkie sprawy związane z TBS –ami 
i z ich funkcjonowaniem. 
- Czy kandydat oprócz tej wymaganej kwoty dochodu musi 
posiadać coś jeszcze? Wspomniał Pan o kaucji…
- Po pierwszej weryfi kacji wniosku, kiedy już wiadomo, że oso-
ba spełnia kryterium dochodu, podanie zostaje rozpatrzone 
przez komisję kwalifikacyjną, która składa się najczęściej 
z radnych Rady Miejskiej w Mosinie. Komisja tworzy listę pod-

Listy do redakcji
Czytając ostatni numer gazety Mosińsko – Puszczykowskiej 
i artykuł „Rynek w Mosinie – płatne parkowanie”, ucieszyłem 
się jako mosiniak i kierowca, że problem tak poważny dla 
naszego miasta zostanie nie tylko zauważony, ale i rozwiązany.
A decyzja o płaceniu za parkowanie, choć niepopularna, 
moim skromnym zdaniem nie będzie tak dokuczliwa, biorąc 
pod uwagę, że pierwsza godzina i zapewne niedziele i święta 
będą wolne od opłaty. Ale sprawa w tym momencie dotyczyć 
będzie tylko Rynku i tak naprawdę sprawy parkowania w na-
szym mieście wcale nie załatwi, a jak widzimy samochodów 
nam stale przybywa.
Jakie mamy alternatywy w tym temacie na dzisiaj?

1. Parking nad kanałem od ul. Mostowej jest na pewno za mały 
(ograniczony przepompownią i klombami).
2. Parking przy targowisku w dni targowe i tak staje się horro-
rem dla kierowców.
3. Parking przy Kościele, moim zdaniem, za bardzo na uboczu, ob-
sadzony krzewami, czyli mało widoczny i nie bardzo bezpieczny.

I tu możliwości się kończą, czyli czas na podzielenie się moim 
pomysłem. Doszedłem do wniosku, że jedynym miejscem, 
które załatwiłoby ten problem jest jeszcze teren między 
ul. Niezłomnych a Mostową, tj. teren przy kanale. Niezbędne 
byłoby wyburzenie nieczynnych łaźni, wyburzenie nieza-
mieszkałego już domku i połączenie tego terenu z parkingiem 
od ul. Mostowej, ale już bez klombów, kwiatów i innych „ozdó-
bek”. To ma być po prostu parking wygodny, nie oddalony 
i bezpieczny z nie kolizyjnym wjazdem i wyjazdem. Drugiej 
takiej możliwości niestety nasza gmina już nie ma, a problem 
ten teraz nie rozwiązany z roku na rok będzie się powiększał. 
Dając to pod uwagę naszym władzom pragnę życzyć wszyst-
kim mosiniakom i gościom za kierownicą nie tylko bezpiecznej 
jazdy, ale również wygodnego i bezpiecznego parkowania.

  Ryszard Jarczyński z Mosiny

Mam dobry pomysł
Mosińsko- Puszczykowskie Bractwo Strzeleckie 3 siernia 
zorganiozowało XII Memoriał dr-a Tadeusza A. Jakubiaka.

Uroczystość obejmowała: Mszę Św. w Kościele św. Mikołaja 
w Mosinie - Intronizacja Króla Kurkowego, złożenie kwiatów na 
grobie patrona Bractwa dr-a Tadeusza A. Jakubiaka, przemarsz 
przez Rynek i turniej strzelecki, który odbył się na strzelnicy 

w Ludwikowie, gdzie Król Kurkowy A.D. 2008 Jerzy Borucz-
kowski podjął gości poczęstunkiem. Strzelano do tarcz: 
memoriałowej, burmistrza gminy Mosina, burmistrza Puszczy-
kowa, wójta gminy Komorniki, prezesa bractwa i do kura. (red.)

Intronizacja Króla
Kurkowego

Zachęcamy Czytelników do udziału w redago-
waniu naszej gazety. 
Na adres redakcji: Mosina, Topolowa 1 lub e-mail: 
ebylczynska@op.pl możecie Państwo przesyłać 
teksty z problemami, sprawami do “załatwienia”, 
słowem z tym wszystkim, co Was nurtuje. Tym z Pań-
stwa, którzy wyrażą takie życzenie pomożemy listy 
zredagować od strony gramatycznej i stylistycznej. 
Dane personalne na prośbę autora zachowamy do 
wiadomości redakcji.

wydarzenia informacje
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NOWO  OTWARTY

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stom. Andrzej Okoń

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

ul. Bolesława Śmiałego 10
62-050 Mosina

tel. 061 898 26 55

Pełen zakres leczenia stomatologicznego
Leczenie laserem i ozonem

Kontrakt ortodontyczny z NFZ

KOSMETYKA
MECHANIKA

SAMOCHODOWA

Andrzej Baszkiewicz
tel. 694 04 04 16

ul. Leszczyńska 22
62-050 Mosina

Vis a Vis “Obiadów Domowych”

“LUX-CAR”

ul. Dembowskiego 1,
tel. 061 813 63 76,

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

Zapraszamy
Kredyty na dowód do 6 tys. zł.

SALONY 
MEBLOWE 

MOSINA

SALONY 
MEBLOWE 

MOSINA

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

Była ,,Sekwana”
a ostał się strumyk

12 13

Od momentu oddania kolektora kanalizacji sanitarnej dla Nowego 
Krosna w ulicy Leśmiana upłynęło dużo czasu. Zastanawiam się, 
dlaczego referat inwestycji nie interweniował do ,,Aquanet-u” 
by obniżyć zbyt wysoko wystające studzienki kanalizacyjne lub 
do ZUK-u by nawieźć tłuczeń i podnieść płaszczyznę jezdni? 
Strużki oleju silnikowego za studzienkami na drodze pokazują, 
ilu kierowców zakończyło tam jazdę, urywając miskę olejową, 
nie wspominając o uszkodzonych zawieszeniach. Zadzwoniłem 
do referatu drogowego Urzędu Miasta o interwencję w tej 
pilnej sprawie i od pracownika tegoż referatu otrzymałem 
zapewnienie, że sprawa zostanie załatwiona.

                                    Jacek Rogalka 

Paradoksy gminne
Fatalne decyzje

Poruszając poniższy problem, jestem przerażony brakiem 
wyobraźni decydentów z  Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
który to przy modernizacji drogi 430 do Poznania na odcinku 
trzech kilometrów wybudował cztery sygnalizacje świetlne, 
stanowiące zaporę w ruchu ciągłym. Przed budową sygnali-
zacji u zbiegu drogi do Poznania i Kórnika oraz Puszczykowa 
i Komornik Zarząd Gminy, Automobilklub mosiński i ja oso-
biście, jako radny, składaliśmy wnioski do ZDW w Poznaniu 
o budowę rond kompaktowych w tych miejscach. Na spotka-
niu z przedstawicielem ZDW w naszym Urzędzie w roku 2004 
dowiedzieliśmy się że, takie rozwiązania są tańsze i spełniają 
oczekiwania kierowców, a poza tym w przypadku krzyżówki 
na ,,Greizerówce” WPN nie odda ani jednego metra ziemi na 
rondo, zatem budowa podobno była niemożliwa.
W krajach europejskich najczęstszym rozwiązaniem komuni-
kacyjnym jest właśnie rondo.
Obecnie założona sygnalizacja na krzyżówce przy ,,Greizerówce” 
działa nieprawidłowo, częste kolizje na tym skrzyżowaniu po-
winny wskazać administratorowi drogi, że jest coś nie w porządku. 
Poza tym zbyt szybko dokonują się zmiany z czerwonego światła 
na zielone. Jeżeli nowo budowana na rozjeździe do Puszczy-
kowa sygnalizacja będzie działała podobnie, to i dobrze, 
że powstaje Szpitalny Oddział Ratunkowy w Puszczykowie, 
zapewne na brak zajęcia ratownicy nie będą narzekać. Prace 
modernizacyjne obecnego odcinka drogi 430 przekonały już 
chyba wszystkich mieszkańców Mosiny, że na poszerzenie tej 
drogi w najbliższym czasie nie można liczyć, a przecież od swo-
bodnego dojazdu do autostrady zależy rozwój gminy, zatem 
czeka nas stagnacja. Który inwestor wybuduje tu zakład, by 
produkty swoje wywozić mocno utrudnionym szlakiem trans-
portowym? Dzisiaj do autostrady trzeba odcinek dwudziestoki-
lometrowy pokonywać około czterdzieści minut. Przy podejmo-
waniu takich decyzji Zarząd Dróg Wojewódzkich może (przez 
genialną twórczość?) wybudować jeszcze kilka sygnalizacji 
świetlnych, a pozostało kilka krzyżówek i wtedy do autostrady 
pojedziemy dłużej. Podejrzewam, że obecnie częstotliwość 
ruchu pojazdów na trasie 430 jest mocno zbliżona do częstotli-
wości ruchu  trasy nr 5 Poznań-Wrocław. 
Z zazdrością możemy patrzeć na rozwój sąsiedniej gminy Kórnik, 
co się dzieje wzdłuż nowo remontowanej trasy katowickiej leżącej 
na terenie tej gminy, gdzie dojazd do autostrady jest wygodny, 
a hale nowych zakładów powstają jak grzyby po deszczu.

Zapewne mieszkańcy naszego miasta pamiętają normalny 
przepływ wody w kanale, szerokością całego koryta, nie zaroś-
niętego wodorostami, nie zamulonego. Z tą sytuacją  mamy do 
czynienia od momentu budowy jazu spiętrzającego wodę na 
kanale we wsi Bolesławiec, gdzie powstała elektrownia wodna. 
Kiedy Wojewódzki Zarząd Melioracji w Przeźmierowie zrobi coś 
dla poprawy tej sytuacji? Przecież do obowiązków zarządu 
należy dbałość o cieki wodne. Zadałem pytanie w rozmowie 
telefonicznej przedstawicielowi WZM, czemu służy ten jaz 
spiętrzający i uzyskałem odpowiedź, że do nawadniania łąk, 
natleniania wody i do poruszania turbiny elektrowni wodnej. 

Biorąc to pod uwagę, można odnieść wrażenie, że w interesie 
małej grupy ludzi degraduje się środowisko. Zapytałem też, czy 
nie można byłoby oczyścić dna kanału i co jakiś czas skosić 
trawę na poboczach - odpowiedź brzmiała: brakuje pieniędzy 
na takie zadania. I tu mam pomysł, aby zlikwidować w/w 
instytucję zjadającą środki na pensje czy utrzymanie, a pie-
niądze przekazać gminom, które będą dbały o to, co obecnie 
przynosi wstyd. 

Pechowy Leśmian

opinie
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Piękne hasła – honor, braterstwo, Ojczyzna. Wspaniałe obrazy, 
podniosłe chwile, lśniące mundury, najlepszy sprzęt. Wszyscy 
doskonale wiedzą o tym, że reklama manipuluje odbiorcami 
i przedstawia wyidealizowany do granic możliwości świat. 
Może to prawda, że teraz tak wygląda wojsko polskie, ale trud-
no uwierzyć zachęcie do wstąpienia w szeregi zawodowych 
żołnierzy, kiedy została wciśnięta pomiędzy reklamę groszku 
z marchewką a nowego proszku do prania, który pozostawia 
tkaniny białe jak nigdy dotąd. Platforma Obywatelska podjęła 
decyzję o wprowadzeniu w Polsce zawodowego wojska, a co 
za tym idzie – wycofania przymusowych poborów dla wszyst-
kich mężczyzn powyżej 19 roku życia. Tym samym pojawiła się 
potrzeba zainteresowania głównie młodych mężczyzn wybo-
rem zawodu na całe życie. Zawód: żołnierz. Co na ten temat 
myślą młodzi ludzie? Najlepiej zapytać najbliżej – stąd poniższe 
wypowiedzi młodzieży, głównie mosińskiej.

Być zawodowym ofi cerem to jeszcze rozumiem, ale żoł-
nierzem zawodowym (czytaj: mięsem armatnim) to tylko 
idiota może zostać. Widocznie takich u nas nie brakuje, 
skoro PO tworzy zawodowe wojsko.
Armia zawodowa od zawsze była atrybutem imperiów. Chcemy się 
do nich przyrównywać? Przecież nawet dobrych przywódców nie 

mamy, to jak można wykształcić dobrych wojskowych?
Zawodowe wojsko… O tych setkach żołnierzy, którzy na 
ochotnika pojechali do Afganistanu słyszymy tylko wtedy, 
kiedy zrobią jakąś aferę, albo któryś zginie. Niestety, zawsze 
było tak, że bohaterska śmierć była ceniona wyżej od boha-
terskiego życia.
W dziejach Unii Europejskiej nastały czasy unormowania stosunków 
między państwami, czyli czas wojny staje się powoli przeżytkiem. 
Armie światowe ulegają profesjonalizacji, zatem rekrut z dziewię-
ciomiesięczną służbą nie będzie dobrym żołnierzem. Wojna to teraz 
wywiad samolotów bezzałogowych, noktowizory - to nie jest już 
sprawa trzymania kałacha w ręku albo szabli i konia. Tego wszyst-
kiego nie da się wyuczyć w niecały rok.
To dobry pomysł, ale nie rozumiem jednej rzeczy… Skoro 
reklamują, że w zawodowej armii będą sami specjaliści, to 
czego do tej pory uczyli w wojsku? Walki na widły? Wyma-
chiwania kijem? A może jazdy konnej z dzidą w ręku?
To dobrze, że chcą zrobić nieobowiązkowe wojsko. Tylko kto w takim 
razie do tego wojska będzie chodził? Niewielu pewnie. Ale gdzieś 
tam może są ludzie, którzy to lubią. Pasja jak każda inna.
    Magda Krenc

Głośnym tematem ostatnich tygodni jest wprowadzenie zawodowego wojska w Polsce. Sam pomysł 
wydaje się świetny, ale głos trzeba też oddać młodzieży. W końcu od ich życiowych decyzji będzie 
zależeć przyszłość polskiego wojska. A zdanie na ten temat mają co najmniej zaskakujące.

Żołnierz z reklamy 
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Jola - jedna z pierwszych czworaczków w Polsce jest mieszkanką 
Mosiny. Pracuje w Poznaniu jako pielęgniarka na oddziale dzie-
cięcym. Jest osobą bardzo pogodną, wesołą. Kocha dzieci 
i zwierzęta (szczególnie psy). Swój zawód wykonuje idealnie. Na 
pytanie, dlaczego nie pracuje w pobliskim szpitalu, odpowiada:
 - Puszczykowo nie ma oddziału dziecięcego, a ja uwielbiam 
dzieci i pracę z nimi, innej nie wyobrażam sobie.
Kiedy wchodzi na oddział dzieci witają ją jak kogoś bardzo 
bliskiego, czasem wołają po imieniu. Często kupuje maluchom 
słodycze. Podczas urlopu tęskni za małymi pacjentami, oni za 
nią także. Praca z chorymi dziećmi jest całym życiem zawo-
dowym Joli. Od kilku tygodni na oddziale leży bardzo chory 
Oskarek.
- Jest taki miły i kochany, szybko zaprzyjaźniam się z dziećmi. 
Po kilku dniach wolnego, gdy weszłam na oddział, powiedział: 
„Ale długo pani nie było”, takie słowa, to balsam dla duszy, 
wielka satysfakcja i nagroda za trudne dyżury. 
Chociaż zawód wybrała przypadkowo, uważa, że trafnie. 
- Nie każdy ma szczęście robić to, co lubi. Mnie się udało.
 
Dzieciństwo 
 
 - Gdy nasza czwórka przyszła na świat, w domu była już roczna 
siostra Elżbieta. Mieszkanie rodzice mieli małe, wobec tego 
władze miasta przyspieszyły przydział większego lokalu.
Ich narodziny przyczyniły się do popularności małego mia-
steczka. Wszystkie media mówiły o „cudzie natury”, a wiele 
osób chciało czworaczki zobaczyć. 
- Przyjeżdżało wiele delegacji, mamę to bardzo krępowało, 
nie umiała jednak zaprotestować. W miasteczku było głośno, 
w domu jeszcze głośniej. Pięcioro dzieci niemal w równym 
wieku, to jak małe przedszkole. Nigdy nie nudziliśmy się, 
psociliśmy jak wszystkie dzieci. Nie narzekaliśmy na brak 
towarzystwa, często bawiliśmy się w szkołę. Starsza siostra była 
nauczycielką, a my czworaczki posłusznie wykonywaliśmy jej 
polecenia. Nie pamiętam byśmy chodzili wszyscy razem do 
kogoś w odwiedziny. Kto chciałby przyjmować taką gromadę? 
Biłyśmy też niestety jedynego brata, wtedy wkraczała mama. 
Pamiętam, że przyczyną wielu nieporozumień między nami 
dziewczynami był spór o ubrania - miałyśmy wszystko jedna-
kowe - brat był w lepszej sytuacji. 
Cudowne były święta, na które czekaliśmy z niecierpliwością. 
Lubiłam zapach pysznego jedzenia mojej mamy i lubię do dziś. 
Było dużo prezentów, otrzymywaliśmy je od zakładów pracy, 
w których rodzice byli zatrudnieni. Po naszych narodzinach 
zakłady zobowiązały się pomagać rodzicom. Słowa dotrzymano, 
ale tylko do czasu rozpoczęcia przez nas nauki. Ostatnimi 
prezentami, jakie otrzymaliśmy były tornistry z pełnym wypo-
sażeniem do pierwszej klasy. Bardzo nam się podobały.
Rodzice oboje pracowali, a my chodziliśmy do przedszkola. 
Dzisiaj wydaje się to niemożliwe, pogodzić życie zawodowe 
z obowiązkami domowymi przy takiej ilości maluchów. 

Chociaż rodzin wielodzietnych jest dużo, zróżnicowany wiek 
dzieci daje możliwość wyręczania rodziców w drobnych 
pracach. W naszym domu było to niemożliwe. Często zasta-
nawiam się jak mama sobie z tym radziła. Dopiero teraz 
rozumiem, jakie to jest trudne.
 
Szkoła i dorastanie
 
Szkołę podstawową skończyła w Turku, średnią w Koninie. Każde 
z dzieci samodzielnie podejmowało decyzje o wyborze zawodu. 
- Rodzice nie ingerowali. Dzięki im za to. Pracujemy w różnych 
zawodach. Od czasów szkoły średniej, każde z nas miało swoje 
koleżanki i kolegów. Może przez te wszystkie lata przebywa-
nia razem, mieliśmy siebie dość? Jak wszyscy młodzi ludzie 
buntowaliśmy się przeciwko zakazom czy nakazom rodziców, 
spędzaliśmy czas jak nasi rówieśnicy. Po ukończeniu Studium 
Medycznego podjęłam pracę w Poznaniu i tak jest do dzisiaj, 
pracuję w tym samym szpitalu. Moje małżeństwo było przy-
czyną wyprowadzenia się z Poznania, dlatego mieszkam 
w Mosinie, jako jedyna z rodzeństwa - poza miejscem urodzenia.
 
Rodzice   
 
- Tata od wiosny do późnej jesieni, po pracy jeździł do swojej 
mamy na wieś pomagać w gospodarstwie. Babcia nie miała 
już sił sama pracować na roli, dlatego mama musiała sama 
sobie radzić z nami. Była bardzo dzielna, uprawiała działkę, 
żebyśmy mieli świeże warzywa. Czasem zastanawiam się skąd 
ona czerpała siły. Sama często czuję zmęczenie po dwunasto-
godzinnym dyżurze, dla niej to była norma. Zapracowani 
rodzice rzadko narzekali. Dziś oboje schorowani wiodą 
spokojne życie, oczekując odwiedzin swoich dorosłych dzieci.
 
Marzenia
 
- Moim pragnieniem jest zarobić tyle pieniędzy, żeby móc 
zwiedzić Nowy Jork. 
 
  Rozmawiała Klara Krzewińska

Czy ktoś jeszcze pamięta narodziny pierwszych w Polsce czworaczków czterdzieści jeden lat temu? Ich 
narodziny w Turku opisywały wszystkie media. Głośno było nie tylko w małym mieszkaniu (w niewielkim 
miasteczku wręcz zawrzało), ale także w kraju. Wydarzenie to poruszyło miejscowe władze, wielodzietną 
rodziną zainteresowała się też stolica, składano deklaracje pomocy. Partyjne delegacje za szczególny 
punkt programu uznały odwiedziny czworaczków. Stopniowo jednak emocje opadały.

Jedna z czworga

Sprzedam dom 
jednorodzinny

na działce 1300m2,
położony przy

ul. Świerkowej w Mosinie.

Kontakt tel. 061 813 23 19

Profesjonalne czyszczenie:
• dywanów, wykładzin
• tapicerki meblowej
• tapicerki samochodowej

K Ä R C H E R

DOJAZD DO KLIENTA GRATIS!

Miejsce na
Twoją reklamę

tel. 061 898 10 59
kom. 605 521 059

Dyżur w redakcji
w każdy wtorek

od 16.00 do 17.00
62-050 Mosina, ul. Topolowa 1
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Na niedzielę, 24 sierpnia, ulice Wąska, Słowackiego i Poznańska 
zamieniły się w kolorowy jarmark. Przechodząc obok trudno 
było się zdecydować, na czym oko zawiesić – różnorodność 
form, kolorów i kształtów budziła podziw. Klimatu dodawali 
muzycy, występujący w ciągu całego dnia (od godziny 9 do 18), 
których liczba sięgała blisko pięćdziesięciu. Organizatorem 
imprezy jest Mosiński Ośrodek Kultury, a patronat medialny 
objęło Radio Merkury Poznań oraz TVP Poznań. 

Rząd wypolerowanych motocykli stojących przy chodniku, 
otoczony gronem fanów dwuśladowców, zachęcał do wejścia 
w głąb ulicy. Trzeba przyznać, że w pierwszej kolejności w oczy 
rzucały się tłumy ludzi, spacerujące pomiędzy stoiskami. 

Z jednej strony siodła, liczne puchary i zdjęcia koni ze Stajni 
„Galantówka” z Żabna, z drugiej ręcznie robiona biżuteria Ag-
nieszki Jagiełło. Obok z książkami w rękach siedzą nasze lokal-
ne pisarki – Anita Plumińska – Mieloch oraz Daria Kaczmarek. 

Dalej to już królestwo różnorodnych obrazów – każdy zacieka-
wiał i zmuszał to zatrzymania się przed nim chociaż na chwilę. 
Wystawa mosińskiej Izby Muzealnej, przedstawiająca stare 
fotografi e ślubne, kontrastowała z nowoczesną fotografi ą 
artystyczną Kuby Pokrzywniaka. Klub Bab Wspaniałych 
pokazał między innymi wytwory swoich hafciarskich pasji, 
a „Kreacja 2000” stroje z najnowszej kolekcji. Projekty ogrodów 
i kolorowe, drewniane anioły Joanny Olejniczak zostały wkom-
ponowane obok budzącego ogromne zainteresowanie wśród 

panów starego samochodu. Koniecznie trzeba wspomnieć 
także o kolekcji starych i współczesnych kołatek, kunsztow-
nych witrażach Magdaleny Tshus, wytworach pracy Artura 
Nadolnego, zajmującego się kowalstwem artystycznym oraz 
o sporym zbiorze maszyn do szycia i starych żelazek. 
Wymieniać można jeszcze bardzo długo, bo swoje prace 
wystawiło blisko stu artystów i kolekcjonerów, a mosinianie 
naprawdę mają czym się szczycić. 
    Magda Krenc

Anioły, samochody, gramofony, maszyny do szycia, obrazy, zdjęcia, miód, biżuteria i motory na jednej 
ulicy? Jeśli tak, to tylko w Mosinie! IV edycja imprezy „Szeroko na Wąskiej” jak co roku ściągnęła tłumy 
zainteresowanych dorobkiem kolekcjonerskim i hobbystycznym mieszkańców gminy Mosina. 

Szeroooko!
W niedzielę 10 sierpnia nasz trawiasty zespół seniorów 
meczem w Rakoniewicach rozpoczął kolejny sezon na IV-ligo-
wych boiskach. Co nam przyniesie, trudno dziś powiedzieć, 
ale jedno jest pewne – chęci, zaangażowania i wiary w końcowy 
sukces, jakim będzie miejsce w czołowej ósemce, nie brakuje 
zarówno wśród piłkarzy, kibiców jak i działaczy. W prze-
rwie letniej do drużyny dołączyło kilku nowych, rozwojowych 
zawodników i obecnie trener Tomasz Mazurkiewicz ma do 
dyspozycji 24-osobową kadrę złożoną z rutyny, doświadczenia 
i młodzieńczej ambicji. Na ile potrafi  wykorzystać ten poten-
cjał - ocenimy na koniec rundy jesiennej. Życzymy mu z całego 
serca powodzenia!!!

Sokół Rakoniewice – KS 1920 Mosina 1:1 
Nasz zespół rozpoczął to spotkanie nerwowo i niepewnie - w 
efekcie straciliśmy bramkę. W II połowie chłopacy podnieśli się, 
doszli do kilku sytuacji strzeleckich i w konsekwencji zdobyli 
gola dającego wyrównanie. Jego strzelcem był Radek Lamch 
„Franek”. W samej końcówce mogliśmy pokusić się nawet o 
zwycięstwo, choć to zespół przeciwnika w całym meczu stwo-
rzył więcej groźnych okazji do zdobycia gola. Naszym piłka-
rzom należą się słowa pochwały za walkę do ostatniej minuty. 
Gratulujemy pierwszego punktu na bardzo trudnym terenie! 

W sobotę 16 sierpnia piłkarze rozegrali drugie, z sześciu pierw-
szych wyjazdowych spotkań (remont płyty głównej naszego 
stadionu) w Trzemesznie.
Zjednoczeni Trzemeszno – KS 1920 Mosina 1:1
Naszym przeciwnikiem był beniaminek IV Ligi Zjednoczeni 
Trzemeszno, który w pierwszej kolejce zanotował zwycięstwo 
w meczu wyjazdowym z innym beniaminkiem  Notecią Rosko 
1-0. Mecz bardzo wyrównany z lekką przewagą naszego ze-
społu, jednak błąd obrony w 65 min. spowodował, że to go-
spodarze cieszyli się z prowadzenia. Na szczęście w 85 min. 
precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Sebastian 
Miedziak i zdobyliśmy kolejny punkt.

Środa 20 sierpnia, kolejny wyjazd tym razem do Lubasza i wielki 
powód do radości – pierwsze zwycięstwo!!!  
Radwan Lubasz – KS 1920 Mosina 1:2
Mecz przebiegał zdecydowanie pod nasze dyktando, czego 
dowodem dwie bramki strzelone w pierwszej połowie przez 
Michała Jaśkowiaka. Chwila rozluźnienia w ostatnich minu-
tach meczu, karny i wynikiem 2:1 kończy się spotkanie.

Niedziela 24 sierpnia, tej daty nie będziemy wspominać zbyt mile. 
„Niegościnny” zespół z Roska dał nam poczuć gorycz porażki. 
Noteć Rosko – KS 1920 Mosina 2:0
Początek meczu nie zapowiadał tak przykrego końca. W pierw-
szej minucie, po składnej akcji całego zespołu Piotr Chwesiuk 
trafi ł w słupek i wydawało się, że tylko kwestią czasu są kolejne 
sytuacje zwieńczone golami, niestety na gospodarzy zadzia-
łało to bardzo mobilizująco i z minuty na minutę grali coraz 
lepiej. Na efekty przyszło nam czekać jednak aż do 63 min.- 
1:0 dla Noteci. Gdy 16 min. później Rosko podwyższyło wynik 
na 2:0 stało się jasne, że nawet punktu nie da się uratować. 
Szkoda, bo była szansa zająć wysokie miejsce w tabeli przed 
pauzą w piątej kolejce. Następny mecz i okazja do rehabilitacji 
w środę 3.09 na trudnym terenie we Wróblewie. 

Pierwszy mecz przed własną publicznością zagramy dopiero 14.09 
o godz.16.00 z Wartą Międzychód. Serdecznie zapraszamy!!!

Tabela rozgrywek o mistrzostwo: IV liga gr. płn. po 4 kolejce:

  Lokata   Nazwa zespołu  Mecze  Pkt.  Bramki  
 --------------------------------------------------------------------------------
 1.  Sokół Damasławek  4 12 13-3      
 2.  Sokół Rakoniewice  4 10 6-1      
 3.  Leśnik Janra Margonin  4 7  8-7      
 4.  Zjednoczeni Trzemeszno 4 7 5-4      
 5.  Warta Międzychód  4 6 5-7      
 6.  Sokół Pniewy   4 6 8-5      
 7.  SAPA Lubuszanin Trzcianka 3 6  6-2      
 8.  Grom-Ciepłownik Plewiska 4 6 6-10     
 9.  Luboński FC   3 5 5-3        
10.  1920 Mosina   4 5 4-5      
11.  Radwan Lubasz  3 4 5-4      
12.  Czarni Wróblewo  4 4 4-7      
13.  Groclin Dyskobolia Grodzisk 3 3 5-5      
14.  Noteć Rosko   3 3 3-4      
15.  Sparta Szamotuły   4 3 3-7      
16.  Nordenia Dopiewo  3 1 3-6         
17.  Polonia Chodzież  4 0 7-16       

Sierpień to miesiąc w którym przygotowania do nowego sezonu 
rozpoczęły nasze drużyny młodzieżowe. Juniorzy pod wodzą 
nowego trenera, Józefa Hojnego, pilnie trenują gdyż już w so-
botę 30.08 inauguracyjny mecz z Wartą Śrem. Podobnie Tramp-
karze St. prowadzeni przez Marka Molewskiego przystąpią 
w tym samym dniu do rozgrywek z bardzo trudnym rywalem, 
Jarotą Jarocin. Dzień później 31.08 – Młodzicy, których popro-
wadzi Marcin Lubik,  zmierzą się z Wartą Poznań, a w sobotę 
6.09 Orlicy rozpoczną zmagania w swojej kategorii wiekowej 
również z zespołem Warty Poznań. Życzymy im powodzenia 
a wszystkich zapraszamy do kibicowania naszym młodym 
zespołom na stadionie przy ul. M. Konopnickiej. Terminarze 
spotkań ukażą się na naszej stronie www.ks1920mosina.pl 
  Artur Bartkowiak, Paweł Szeląg
                                                                                         

KS 1920 MOSINA
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Jak opisać w jednym artykule osobę o tak wielu zainteresowa-
niach, osiągnięciach, jak je w ogóle ogarnąć? – zastanawiałam 
się, kiedy Joanna parzyła herbatę. Jakby w odpowiedzi 
gospodyni stawiając dzbanek na białym obrusie pokazała mi 
z uśmiechem kilka kartonów:
- Tutaj zgromadziłam artykuły prasowe, listy od przyjaciół, 
recenzje, wiersze, płyty, z nich dużo się o mnie dowiesz.
Rzeczywiście, takie informacje są potrzebne, ale to przeszłość. 

A teraźniejszość? Widać jak na dłoni, Joanna jest serdeczna, 
otwarta, po pierwszych chwilach rozmowy mam wrażenie, 
że znamy się od dawna. Rozbraja uśmiechem i ciepłem, bez 
skrępowania opowiada o sobie, niczemu się nie dziwi. 
Człowiek jest dla niej cząstką wieczności, której zawsze jest 
ciekawa. I zawsze gotowa nieść pomoc. 

Joanna Olejniczak poświęca Krzysiowi wiersz:

Anioł w plenerze

Na imię mi Krzyś
jestem z bidula
wie Pani
to jest
dom dziecka
przyszedłem
nakarmić mewy
mam
skórki chleba

co Pani maluje?
Anioły
mogę popatrzeć?
możesz

podejdź blisko
wybierz sobie
jednego z nich

niech Cię strzeże
niech zostanie
z Tobą

ja też
do Ciebie 
wrócę.

- Lada moment wyfrunie i usiądzie wśród anielskiej młodzieży, 
ale najpierw musi wysuszyć skrzydełka, wyjaśnił właściciel.
Drewniane anioły Joanny Olejniczak z Mosiny siedziały sobie, 
wśród wielu innych, na długości całego stropu, od najmniej-
szego do największego, niektóre miały aureolę, według Boh-
dana Smolenia, były to anioły pełnoletnie, które pokończyły 
już szkoły.
Ten wstęp miał wyjaśnić tylko tytuł reportażu; w Encyklopedii 
z życiorysami znanych Polek i Polaków „Who is who w Polsce” 
o Joannie Olejniczak możemy przeczytać m. in.: poetka, malarka, 
modelarz odzieży (od 30 lat projektuje stroje piosenkarki 
Eleni), mocno związana z miastem Luboń, gdzie wiele lat pro-
wadziła pracownię krawiecką, zajmująca się pomocą na rzecz 
ludzi samotnych i bezdomnych, chorych, uzależnionych. 
Umówiłyśmy się na wieczór, tego dnia do osiemnastej Joanna 
pracowała w ogrodzie. Jest to jej kolejna wielka pasja – zakłada 
i pielęgnuje ogrody, z których jeden w Puszczykowie zdobył 
pierwsze miejsce w konkursie na najładniejszy ogród w mie-
ście. I pewnie dlatego nie od razu odnalazłam jej dom na 
Jagodowej w Mosinie – tonął w kwiatach i zieleni. Prowadziła 
mnie na górę przez pomieszczenia pełne obrazów, aniołów, 
książek i kwiatów, wśród większych i mniejszych dzieł praw-
dziwej sztuki. Na koniec stanęłyśmy przed szafkami w kuchni 
do ostatniego miejsca zastawionymi słoikami z przetworami. 

Czego tam nie było: wiśnie, truskawki, morele, konfitury, 
dżemy, soki. 
- Kiedy to wszystko robisz?
Joanna uśmiecha się:
- Mało śpię, nie potrzebuję snu. 

Anioła Joanny pierwszy raz zobaczyłam w domu Bohdana Smolenia w Bara-
nówku. Aktor wprowadził mnie do wnętrza i wskazując kąt pod drewnianym 
stropem z niewinną miną zapytał: - A wie pani, skąd się biorą anioły? 
Nie wiedziałam. Okazało się, że lęgną się w gnieździe opuszczonym przez ptaki, 
które Smoleń przeniósł do domu i umocował w kącie pod sufi tem. Jednego, 
malutkiego było widać - właśnie się wykluwał, z gniazda wystawała mu głowa 
i skrzydło.

„Joanna od aniołów”.
Z darów
życia 
czytam

z żadnej 
drogi
nie
uciekam

kimkolwiek
jesteś

podaruj mi

proszę

odrobinę
tajemnicy
wieczności

W grubej teczce przeglądam korespondencję od przyjaciół 
Joanny. Są wśród nich znane osoby –  poetki: Wiesława Urszula 
Kurek i Krystyna Moczulska Atler, Jerzy Owsiak, ks. Arkadiusz 
Nowak, Eleni, której tragedię – śmierć córki - przeżyła, jak odejście 
własnego dziecka.

- Eleni jest prawdziwą gwiazdą, której blasku można dotknąć. 
To misjonarka miłości, która rzeczywiście przebaczyła zabójcy 
swojej córki. Wyróżniona została nagrodą św. Rity. Towarzy-
szyłam jej w podróży do Rzymu, kiedy odbierała tą nagrodę. 
Dzięki niej w gronie sześciu osób spotkaliśmy się z Janem 
Pawłem II, od którego otrzymałam różaniec i któremu wręczy-
łam swój tomik poezji. I wyobraź sobie – Ojciec Święty mi od-
pisał! Przechowuję ten list jak relikwię…
Wśród listów rozłożonych na stole mój wzrok przyciąga 
niebieska kartka w kratkę, wyrwana z zeszytu i przypięte do 
niej zszywaczem biurowym zdjęcie chłopczyka. Jest to list 
zatytułowany „Miłość”, którego mały autor wychowuje się 
w Domu Dziecka.

18 19Gazeta Mosińsko-Puszczykowskareportaż



O Joannie Olejniczak pisano już wiele, niebawem ukaże się jej 
nowy tomik wierszy „Anioł w plenerze”, dotąd wydała „Strumie-
nie życia” i „Rodzić się kolejny raz”. Niech słowa poetki Wiesławy 
Urszuli Kurek zastąpią dalszy opis osobowości Joanny, ażeby 
w pełni ją „pokazać”- trzeba byłoby napisać książkę… 
„… Joanna Olejniczak jest poetką, która ma czytelnikowi wiele 
do powiedzenia. Jej teksty są autentyczne, wyrastają z życiowej 
fi lozofi i autorki. Wieczory z wierszami Joanny Olejniczak wzru-
szają słuchaczy i czynią ich wrażliwszymi na przekór i wbrew. 
Nowy tomik Joanny Olejniczak „Anioł w plenerze” zachwyca 
i zadziwia subtelnością budowania przestrzeni dla zdarzeń 
w najtrudniejszych obszarach ludzkich emocji warunkujących 
naszą moralność: „…pustka otwierająca zmrok…”, „…z waszych 
ramion otwartych zbuduję swój dach nad głową…”, „…rozgryźć 
smak bólu i wiedzieć co ocalić…”.
Poetyckie zapisy skrawków ludzkiego życia, przeżywanie 
z poetką piękna i siły otaczającej nas przyrody – to nie tylko 
głośne wołanie o to, aby ludzie stawali się lepsi dla siebie.
W tomiku „Anioł w plenerze” wibruje krzyk przypominający 
o porzuconych, żyjących na krawędzi nędzy i prośba o miłość: 
„…spowiadaj się przydrożnym kwiatom, trawie polnej…”. 
Ta delikatna, cicha spowiedź ma nam przywrócić wrażliwość 
naszych sumień przytłumionych pędem do posiadania, 
zdobywania i konsumpcji. Joanna Olejniczak podjęła się 
trudnego zadania”.
                                                                   Wiesława Urszula Kurek
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Joanna Olejniczak zdobyła wiele nagród i odznaczeń za 
pełną poświęcenia działalność na rzecz potrzebujących, ale 
największą dla niej nagrodą jest uśmiech chorego dziecka, 
któremu może pomóc.
Helena Gordziej, poetka tak pisze do niej:

„…Joasiu, jesteś wzorem, którego nie potrafię jeszcze 
naśladować, ale życzę wielu smutnym, skrzywdzonym 
ludziom, żeby spotkali Cię na swojej drodze życia…”.

Na koniec coś mniej poetyckiego, Joanna Olejniczak razem 
z synem – prawnikiem - zbiera i remontuje stare samochody. 
Ma dwa mercedesy – z 1936 i 1952 roku i 35- letniego 
Volkswagena. Tę pasję odziedziczyła po ojcu, który zbierał 
stare motocykle i samochody, i jako małą dziewczynkę uczył 
budowy silnika.
- Mając 14 lat wyremontowałam z ojcem starą Syrenę, teraz 
syn Łukasz przejął pałeczkę – konstruuje pojazdy, sam odre-
staurował motocykl Awo Simson, na którym jeździł jego dzia-
dek. Oddaliśmy serca starym samochodom, od lat jeździmy 
razem na rajdy i zloty zabytkowych pojazdów.

                                                                  Elżbieta Bylczyńska
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„Joanna od aniołów”.
Pod takim hasłem Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpo-
spolita Mosińska zaprasza 13 września na festyn lotniczo – 
wojskowy, który odbędzie się na terenie Mosińskiego Ośrodka 
Kultury i w pobliskim parku.
Atrakcje mają być wyjątkowe: samolot MIG, pojazdy lotniskowe, 
mobilny radar wojskowy, pokazy modeli latających, sprzęt 
wysokościowy, pokazy grup rekonstrukcyjnych. 
Sprzęt lotniczy, napowietrzny, naziemny zaprezentują piloci 
z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach oraz żołnierze 
z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.

Odlotowy koniec lata

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu 
informuje, że w lipcu br. pracownicy Oddziału Higieny Żyw-
ności przeprowadzili więcej kontroli pozaplanowych w zakła-
dach produkcji i obrotu żywnością. Sytuacja  spowodowana 
została m.in. przez konsumentów, którzy zgłaszali do PSSE 
skargi o zepsutej (chociaż w terminie przydatności) żywności.
W Poznaniu i powiecie poznańskim przeprowadzono 553 kon-
trole, w wyniku których nałożono 45 mandatów (w czerwcu 
33, w maju 34). Interwencje kupujących czy spożywających 
produkty spożywcze potwierdzały się. Z powodu upałów 
i związanych z nimi wysokich temperatur panujących w pla-
cówkach spożywczych artykuły spożywcze ulegały zepsuciu, 
a właściciele nie zawsze potrafi li zapewnić właściwe warunki 
sprzedaży czy produkcji. Klimatyzacja w sklepach nie speł-
niała swojej roli i nie obniżała, tak jak w innych miesiącach, 
temperatury w pomieszczeniach (koniecznej dla zachowania 
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności).
 Najczęściej mandaty nakładano za brak higieny produkcji 
i sprzedaży, brak higieny w pomieszczeniach i  w otoczeniu 
zakładu, przeterminowane artykuły spożywcze i brak badań 
lekarskich pracowników.

Więcej kontroli i mandatów

Zapraszamy na badania mammografi czne
 BEZPŁATNE !

Ośrodek Profi laktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, 
na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem 
Zdrowia wykona nieodpłatnie badania mammografi czne  
   w dniach: 13 października 2008r. (poniedziałek)
  27 października 2008r. (poniedziałek)
  28 listopada 2008r. (piątek) 
  29 listopada 2008r. (sobota)
  30 listopada 2008r. (niedziela)
W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku 50 – 69 lat, 
które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z profi laktycznej 
mammografi i opłacanej przez NFZ lub otrzymały pisemne 
wskazanie wykonania mammografi i po roku.

Badania wykonane będą w „MAMMOBUSIE”
przy Mosińskim Ośrodku Kultury

ul. Dworcowa 4 w Mosinie   
w godz. od 9.00 do 17.00

Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny 
dokument ubezpieczenia!!!

Zapisy na badania :
od 1 września 2008r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie

pokój nr 116, w godzinach urzędowania 
lub telefonicznie pod numerem:

061 81-32-261 w 16
Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy. 

Badania mammografi czne

informacje

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego 
w Mosinie oraz szkoła Leader School zorganizowały w sierpniu 
półkolonie artystyczne dla dzieci połączone z nauką. Zajęcia 
odbywały się głównie w siedzibie Leader School, natomiast 
warsztaty artystyczne prowadziła lokalna artystka Monika Miller 
w swoim domu w Dymaczewie, gdzie dzieci uczyły się m. in. 
pracy z różnymi formami plastycznymi (farby, masa solna, wi-
klina, malowanie szkła), a także zaprawiały warzywa, wypiekały 
bułeczki z owocami. W ramach efektywnego nauczania (pro-
gram „Leonardo”) z uczestnikami półkolonii zajęcia prowadziła 
Hanna Ratajczak – nauczycielka Leader School. Dzieciom z ro-
dzin ubogich koszt uczestnictwa pokryło stowarzyszenie. (red.)

Wakacje z Myszką

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego 
oraz Siostry – Uczennice Krzyża zapraszają na festyn „Dobro-
dzieje Dzieciom”, który odbędzie się 21 września b.r., w godz. 
od 14.00 do 21.00 na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie 
(wejście od ul. Szkolnej).
W programie m.in. loteria fantowa i zabawy, w których mogą 
wziąć udział całe rodziny, dzieci będą mogły bawić się w basenie 
z piłkami i na zjeżdżalni, wystąpi zespół artystyczny, będzie 
ognisko i atrakcyjne posiłki. 

Dobrodzieje Dzieciom

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym im. Św. Anto-
niego w Mosinie serdecznie dziękuje wszystkim podatnikom, 
którzy przekazali 1% podatku na cele Stowarzyszenia.

Dziękujemy



W dniu 9 sierpnia br. w sali Gminnej Spółdzielni w Mosinie 
odbyła się uroczystość podsumowująca rok funkcjonowania koła 
Platformy Obywatelskiej RP w Mosinie. W spotkaniu uczestni-
czyli Poseł na Sejm RP Arkady Fiedler oraz radny powiatowy 
doktor Zbigniew Andrusiak. Władze gminne reprezentował 
wiceburmistrz Sławomir Ratajczak. W spotkaniu udział wzięli 
również zaproszeni goście, radni Rady Miasta, członkowie koła 
PSL w Mosinie oraz sympatycy PO. 
Koło Platformy Obywatelskiej zawiązało się jako oddolna ini-
cjatywa grupy mieszkańców Mosiny. Aktualnie do koła należy 
13 osób. Przewodniczącym koła jest Marian Kunaj będący 
jednocześnie radnym Rady Miejskiej w Mosinie. Początek dzia-
łalności koła w Mosinie związany był z kampanią wyborczą do 
Sejmu i Senatu RP, w którą to kampanię koło aktywnie się 
włączyło. Obecnie koło pragnie rozpocząć aktywną dzia-
łalność na terenie gminy. Koło PO w Mosinie deklaruje chęć 
współdziałania ze wszystkimi siłami zainteresowanymi do-
brem lokalnej społeczności i rozwojem gminy.
Po podsumowaniu działalności, przy poczęstunku, nastąpiła 
część nieofi cjalna, w trakcie której prowadzono liczne rozmowy, 
a ponieważ uczestnikom grała muzyka, wieczór zakończono 
wspólnymi tańcami. 
                                                                                    Marian Kunaj

Platforma Obywatelska
w Mosinie działa już 1 rok.

Kronika policyjna
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Matka Boska w Sowinkach

Na odsłonięcie i poświęcenie fi gury Matki Bożej, którą ufundo-
wali Beata i Rafał Markowscy z Sowinek, w sobotę 16 sierpnia, 
pomimo deszczowej pogody licznie przybyli mieszkańcy Sowi-
nek, Baranówka, sąsiednich wsi, Mosiny a nawet goście z Białe-
gostoku. Na uroczystości obecne były władze Mosiny: burmistrz 
Zofi a Springer i zastępca burmistrza Przemysław Pniewski oraz 
radni Rady Miejskiej.

 Inicjatorem i wykonawcą pomysłu ustawienia fi gury w central-
nym miejscu wsi Sowinki był sołtys Daniel Markowski.  
 - Uroczystość ta wspaniale wpisuje się w wielki powrót świętych 
fi gur, które kiedyś stały na rozdrożach naszego kraju, w miejscach 
ważnych dla mieszkańców, powiedziała burmistrz Zofi a Springer. 
- Parę lat temu wróciła fi gura koło Moreny, na osiedlu Czarnokurz, 
w Pecnej, na Pożegowie, fi gura Nepomucena koło poczty w Mo-
sinie i wiele innych, co jest wynikiem działania parafi an - społecz-
ności katolickiej naszej gminy. 

Wspólna modlitwa i śpiew połączyły wiernych, którzy wyrazili 
nadzieję, że Matka Boska Sowiniecka otoczy ich opieką i łaską, 
kiedy będą przychodzić tu do Niej ze swoimi prośbami. Ze zgro-
madzonymi modlił się i poświęcił fi gurę ksiądz Michał Miara 
z Mosiny. 

Bogaty zbiór książek o Janie Pawle II oraz pozycje Jego autorstwa 
przedstawił z tej okazji Stanisław Szmyt z Poznania, wystawa 
w świetlicy wiejskiej w Sowinkach, zorganizowana przez sołtysa 
była tylko częścią kolekcji poznaniaka liczącej 500 egzemplarzy. 

- Osobowość Papieża zafascynowała mnie w roku 1966, gdy 
jako kardynał przyjechał do Poznania na uroczystości mi-
lenijne, a kiedy wybrano go na tron papieski postanowiłem 
zwrócić szczególną uwagę na Jego świętą osobę i pokazać 
to światu, powiedział kolekcjoner. 
Takie wydarzenie nie mogło oczywiście obyć się bez Tego, 
który tak bardzo Matkę Bożą kochał – Wielkiego Polaka, a dzięki 
S. Szmytowi niektórzy oglądający wystawę przekonali się o tym, 

że wielu pozycji dotyczących polskiego Papieża jeszcze nie znają.
Uroczystość uświetnił koncert zespołu Arka Noego, jak zwykle 
gorąco przyjęty przez publiczność. (red.)

„Trzeba być pokornym, ażeby Łaska Boża mogła w nas działać, przeobrażać nasze życie 
i przynosić owoc dobra”.   Jan Paweł II

Woda, łódki i ponad trzysta osób widowni – czy jest coś 
bardziej ekscytującego dla fanów łodzi turystycznych? 
W przystani klubu motorowodnego „Kotwica” w Rogalinku 
10 sierpnia odbyły się zawody w tej dyscyplinie. 

W treningach i głównych zawodach wzięli udział nie tylko 
członkowie klubu, ale także pracownicy tartaku „Trak – Sule-
jewo”, walczący o puchar prezesa. Nagrody wręczono zawod-
nikom w trzech kategoriach. Wśród pracowników najlepszy 
okazał się Lucjan Szczepaniak, w gronie członków klubu 
– Franciszek Michalak, natomiast najlepszą zawodniczką 

okazała się Marlena Jankowska. W czasie pikniku dla za-
wodników, mieszkańców Rogalinka oraz gości z Sulejewa 
członkowie klubu zapraszali na niezapomniane przejażdżki 
po Warcie. I jak to zazwyczaj bywa tego lata, dobrą zabawę 
musiała zepsuć pogoda, która silnym wiatrem i deszczem 
przerwała imprezę.
    M.K.

Zawody nad Wartą

Można to już nazwać plagą w Mosinie. W ostatnim okresie 
zatrzymano bardzo dużo nietrzeźwych rowerzystów, miesz-
kańców miasta i gminy. Przypominamy: karą za jazdę po 
pijanemu na rowerze jest utrata prawa do prowadzenia nie 
tylko roweru, ale także każdego innego pojazdu mechanicz-
nego, grzywna oraz pozbawienie wolności do 1 roku. 
Kto znajduje się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środ-
ka odurzającego i jedzie rowerem po drodze publicznej lub
 w strefi e zamieszkania popełnia przestępstwo.

***
W nocy z 3 na 4 sierpnia na terenie majątku w Rogalinie skradziono 
paliwo, ściągając je z trzech ciągników rolniczych i kombajnu.

***
14 sierpnia włamano się do mieszkania budynku TBS w Krośnie. 
Złodzieje sforsowali zamek w drzwiach i pod nieobecność 
właścicieli weszli do środka. Ukradli aparat cyfrowy, cztery 
dyski twarde i złotą biżuterię.

Piją i jeżdżą

informacje wydarzenia



450/4 TURBO

50/12 TURBO

tel. 500 817 084

Solarium

Co dziesiąte opalanie gratis!

poniedziałek-piątek
12:00 - 21:00

sobota
10:00 - 18:00

Mosina
ul. Leszczyńska 47

(I piętro)
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Obecnie ponownie wracamy do tematu mosińskich medali. 
Rozpoczynamy od najbardziej prestiżowego Medalu Rzeczy-
pospolitej Mosińskiej. Medal ustanowiony został na mocy 
uchwały Rady Miejskiej w Mosinie 22 kwietnia 1998 roku. 
Nawiązuje w swej treści do chlubnych wydarzeń, które 

We wrześniu ub. roku na łamach naszej Gazety rozpoczęliśmy cykl artykułów p.n. „Kolekcjoner”, dotyczących 
znanych lub mniej znanych wydarzeń z historii Mosiny oraz  związanych z tym tematem zainteresowań 
kolekcjonerskich. Na początku był to opis trzech medali; pierwszy to pamiątkowy medal, dziś już nieistniejący, 
popularnej „Obróbki”. Następny, to medal pamiątkowy spółdzielni „Społem” z czasów jej świetności; ostatni, 
trzeci, to jubileuszowy medal wybity w rocznicę 75-lecia powstania sanatorium w Ludwikowie. 

Historia Mosiny w medalach c.d.

wybity w określonym nakładzie, tj. 50 sztuk. Ponadto podczas 
bicia zachowano stosowaną kiedyś zasadę, która nakazywała 
po wybiciu żądanej ilości komisyjnie zniszczyć lub uszkodzić 
dane stemple. W ten sposób bite medale są wysoko cenione 
przez kolekcjonerów oraz numizmatyków. Omawiany medal 
zwraca jeszcze szczególną uwagę, widzimy na nim stylizowaną 
sylwetkę żbika, która na dwóch następnych, później bitych 
medalach, staje się już całkowicie realistyczna. Bardzo wyraźnie 
widać to na pamiątkowym medalu wybitym w 2000 roku (ten 
z wstążką) na pamiątkę poświęcenia pierwszego sztandaru 
w historii Koła. Potwierdza to również kolejny medal z 2005 
roku, wybity już na 60-lecie, na którym widzimy wspaniałego 
żbika buszującego wśród konarów drzewa. To tyle o myśli-
wych, pozostaje serdecznie podziękować p. Jerzemu Falbier-
skiemu za udostępnienie tak ciekawych medali, dzięki czemu 
wiemy znów trochę więcej o historii Mosiny.
   Henryk Pruchniewski

ponad półtora wieku temu miały miejsce na ziemi mosińskiej 
i na trwałe wpisały się w historię miasta. Ustalono, że medal 
będzie najwyższym wyróżnieniem, jakim miasto może uho-
norować osoby najbardziej zasłużone, a które w szczególny 
sposób przyczyniły się do rozsławienia ziemi mosińskiej. 
Ponadto postanowiono, że medal wraz z aktem nadania 
będzie przyznawany na wniosek Kapituły medalu w trybie 
określonym regulaminem. Ustalono dalej, że wręczenie me-
dalu odbywać się będzie na uroczystej sesji rady Miejskiej 
w Mosinie, w trakcie obchodów corocznych Dni Rzeczypospo-
litej Mosińskiej. Medal został zaprojektowany i wykonany przez 
znakomitego medaliera prof. Józefa Stasińskiego z Poznania. 
Po raz pierwszy medale przyznano i wręczono w 1999 roku, 
symbolicznym z numerem 001 uhonorowany został Jakub 
Krauthofer – Krotowski. Medal wraz z aktem nadania został 
przekazany do Izby Muzealnej. Medalem nr 002 uhonorowany 
został Edward Raczyński – prezydent RP na uchodźstwie, medal 
umieszczono w Kaplicy w Rogalinie. Trzecim medalem uhono-
rowany został Kazimierz Maciejski, lekarz. Do tej pory wyróż-
niono medalami 32 osoby, w tym kilka pośmiertnie. Ponadto 
w roku 2003 wyróżniono medalem piętnastu obywateli naszego 
miasta rozstrzelanych przez Niemców w 1939 roku. Medal 
umieszczono na tablicy pamiątkowej, która znajduje się na 
Rynku miasta. Dla przypomnienia – w tym roku wyróżniono 
medalem dwie osoby: Mariana Strenka oraz pośmiertnie 
Ludwika Lipiaka.
Następnymi, bardzo ciekawymi medalami, które warto poznać 
są medale jubileuszowe wybite przez Koło Łowieckie „Żbik” 
z Mosiny. Pierwszy był wybity z okazji 50-lecia powstania Koła. 
Medal ten jest dodatkowo cenny z uwagi na to, że został 

Krosinko k/Mosiny
ŁOWISKO

tel. 696 417 498,
kom. 602 489 713
www.naryby24.pl

Krosinko k/Mosiny
ŁOWISKO

tel. 696 417 498,
kom. 602 489 713
www.naryby24.pl

dojazd od Krosna
ul. Pogodną, za żwirownią

kolekcjoner

Chciałbym powiadomić Państwa
o nowo otwartym sklepie

elektrotechnicznym.
Siedziba sklepu: Krosinko, ul. Wiejska 35

na terenie hurtowni “Gospodarz” (naprzeciwko ul. Ludwikowskiej)

Sklep czynny
od 8.00 do 17.00

telefon: 513 494 077

Ceny hurtowe i detaliczne
• przewody
• oprawki
• żarówki
• bezpieczniki
• puszki
• peszle
• rurki
• i wiele innych... ZAPRASZAM

Promocja - YKY 5 x 10 1 m.b. 18 zł !!!Promocja - YKY 5 x 10 1 m.b. 18 zł !!!
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Wywiad z panią Anną Górną 
– lektorką j. angielskiego 
w Leader School
Zajęcia dla najmłodszych prowadzi pani Anna Górna. 

Od kiedy uczy Pani dzieci w Leader School?
Uczę tu dzieci, ale również dorosłych od dwóch lat. Od 
samego początku praca ta wydała mi się pasjonująca, 
szczególnie zajęcia z dziećmi. Panuje tutaj wspaniała atmo-
sfera, dzięki której zarówno dzieci jak i dorośli chętnie przy-
chodzą na lekcje języka angielskiego i inne zajęcia. 

Co najbardziej Pani lubi w swojej pracy?
Najbardziej mnie cieszy uśmiech dziecka, to, że chętnie przy-
chodzi na lekcję a czasem wręcz domaga się zajęć. Uwielbiam 
dziecięcą spontaniczność i żywiołowość. Moi podopieczni 
są bardzo kreatywni, często mnie zaskakują oryginalnymi 
pomysłami. Dużą satysfakcję dają mi oczywiście widoczne 
efekty mojej pracy. To nie tylko nagrody, które starsze dzieci 
uzyskują w konkursach i olimpiadach, ale również te małe 
– wielkie sukcesy, mówiące wiele o ich wiedzy, a co równie 
ważne – o umiejętności jej wykorzystania.

Życzymy zatem wielu kolejnych sukcesów. Dziękujemy 
za rozmowę.
Dziękuję i szczerze zachęcam do uczestnictwa w lekcjach 
obcego języka od najmłodszych lat. Każdy ma tylko jedną 
taką szansę w życiu, nie warto jej zmarnować.

Dzięki mapom myśli mózg wykorzystuje wszystkie swoje zdolności, 
przez co staje się bardziej wrażliwy i chłonny a w ostateczności 
– bardziej sprawny.

Rysunek pobudza wszystkie ośrodki w mózgu i wywołuje więcej 
skojarzeń niż słowa, przez co o wiele bardziej niż one ułatwia za-
pamiętywanie – jednak aż 95 proc. wykonywanych przez ludzi 
notatek opiera się wyłącznie na słowach. 

Ucząc się zapamiętujemy najlepiej:
• Informacje, które przyswajamy na początku i na końcu czasu nauki
• Pojęcia, które powtarzają się i wywołują skojarzenia
• Elementy wyróżniające się, niezwykłe
• Zjawiska w szczególny sposób pobudzające któryś ze zmysłów
• Informacje na tematy zgodne z naszymi zainteresowaniami

Ciekawostki edukacyjne

Mówi się, że na naukę nigdy nie jest za późno. W Leader School 
jesteśmy również zdania, że nigdy nie jest na nią za wcześnie. 
Nowoczesne metody nauczania pozwalają dziś kształcić 
w zakresie języków obcych nie tylko młodzież szkolną i doro-
słych, ale także młodsze dzieci. W naszej szkole odbywają się 
zajęcia języka angielskiego już dla dwuletnich maluchów. 

Dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, powinny przede wszystkim 
wspaniale bawić się podczas nauki. Lektorka przygotowuje 
dla nich piosenki w języku angielskim, najróżniejsze gry i za-
bawy. Często tańczą i sporo się ruszają. Polecenia wydawane 
są po polsku i po angielsku, przez co maluchy automatycznie 
utrwalają obce słowa i całe wyrażenia.
Chcąc dobrze zaplanować lekcję, nauczyciel musi poświęcić 
temu sporo czasu. Trzeba zaplanować prawie każdą minutę 
zajęć pamiętając jednak o tym, że dzieci są nieprzewidywalne. 
Lektor musi być przygotowany na ich spontaniczność, na to, że 
danego dnia nie będą chciały np. śpiewać. W pracy z dziećmi 

nie można trzymać się sztywnych reguł, należy być elastycz-
nym. Każdy, kto kiedykolwiek miał kontakt z małymi dziećmi 
wie, że są one niezwykle ruchliwe i aktywne. Łatwo zmieniają 
obiekt swojego zainteresowania. Dzieci uczą się koncentracji 
stopniowo. Nie można wymagać od dwulatka, że przez całą 
lekcję będzie siedział w ławce i słuchał nauczyciela, jednak nie 
jest niemożliwe nauczyć dzieci skupiania uwagi na tym, co 
mówi lektor.
Czasami trudno zachęcić dziecko do nauki języka angielskiego. 
Dzieci są zbyt małe, żeby rozumiały przydatność obcego 
języka w życiu, w pracy czy w podróży. Trzeba im uświadomić, 
że lekcje to przede wszystkim świetna zabawa i możliwość 
spotkania się z innymi dziećmi. Warto stopniowo oswajać 
malucha z salą i nowymi dla nich osobami. Rodzice uczestniczą 
w zajęciach jako obserwatorzy. Sprawiają, że dziecko czuje się 
bezpieczne i przez to łatwiej się uczy. Mając w zasięgu wzroku 
mamę czy tatę – a niektóre dzieci przychodzą nawet z całymi 
rodzinami – nie są skrępowane nowym otoczeniem, wiedzą, 
że w każdej chwili mogą podejść do rodzica, przytulić się do 
niego czy na chwilę ukryć się za spódnicą mamy. Dobrze też, 
jeśli można poświęcić dziecku kilka chwil dziennie w domu 
czy na spacerze, przypominając mu poznane na lekcji słówka.
Niektórzy rodzice obawiają się, że dwuletnie dziecko jest za 
małe na naukę. Jednakże prawdą jest, że im wcześniej zaczyna 
się ono uczyć, tym łatwiej i szybciej przyswaja wiedzę. Dwulatki, 
mimo pozornego braku koncentracji na lekcji, chłoną całymi 
sobą nowe słówka, których znajomością potrafi ą zaskoczyć 
w najmniej spodziewanym momencie. Uczą się języka obcego 
podobnie jak ojczystego, jest to proces bardziej naturalny niż 
w przypadku starszych osób. Co również jest ważne, dzieci nie 
znają wstydu przed popełnianiem błędów, nie boją się mówić, 
chętnie odpowiadają na pytania.  Uczucie skrępowania, bariera 
językowa, są im obce, co bardzo pomaga w nauce na później-
szym etapie. 

W ofercie Leader School są zajęcia dla 
dzieci już od drugiego roku życia, ale 
także zajęcia dla młodzieży ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum (przygo-
towanie do tegorocznego egzaminu 
gimnazjalnego z języków obcych) oraz 
dla dorosłych. Zapraszamy nie tylko na 
zajęcia językowe, ale także na zajęcia 
efektywnej nauki i warsztaty plastyczne. 
Każdy znajdzie coś dla siebie w szkole 
Leader School przy mosińskim Rynku, 
jesteśmy do Państwa dyspozycji pod 
numerem tel. 061 819-19-19. 

  Zapraszamy serdecznie!

Na naukę nigdy nie jest za wcześnie!

Rubryka redagowana przez Leader School w Mosinie



REKLAMA

• Wpisowe  "0"  zł.
• Na powitanie niespodzianka.
• Prezenty o wartości  450 zł.

Powitaj Jutro !!!

Zostań   Konsultantką.

Skontaktuj się ze mną już dziś!
tel. 0 507 356 062, 061 810 74 65

e-mail:  wagagps@wp.pl

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

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

BIURO CZYNNE

Prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów•

Prowadzenia ewidencji przychodów - ryczałt•

Rozliczenia podatkowe PIT•

Kadry i płace•

Rozliczenia ZUS•

Sporządzanie wniosków na kapitał początkowy•

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

BIURO POSIADA LICENCJĘ
MINISTRA FINANSÓW NR 15229/99

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

mgr inż. Marzena Giera

profesjonalna
obsługa

księgowa firm
62-050 Mosina, ul. Norwida 6

tel. 061 819 11 10, 600 82 44 68
Czynne od 17 do 20
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www.korzonkowo.pl

Uczestnicy spływu zbierają się w Korzonkowie na 
parkingu, gdzie zostawiają samochody. Tam grupę 
przejmuje obsługa i organizator - rodzina 
Markowskich z Sowinek. Busami dojeżdża się do 
Śremu, woduje kajaki i rozpoczyna spływ, który 
trwa ok. 4 godz. (lekkim tempem, żeby się nie 
zmęczyć) na odcinku 22 km. Po powrocie na 
miejsce zbiórki uczestnicy biorą udział w biesiadzie 
i pieczeniu kiełbasek. Inauguracyjny rejs odbył się 
w lipcu ub. roku (zdjęcia), na kolejne zgłaszali się 
już chętni z Konina, a nawet z Rzymu. - Nie 
wiedzieliśmy, że nasza Warta jest tak piękna, mówią 
pierwsi fascynaci. - Do tej pory jeździliśmy na 
Pomorze, mając pod bokiem miejsca, gdzie można 
zapomnieć o Bożym świecie. To prawdziwy skarb!
 Organizatorzy zapowiadają cykliczne spływy, 
nawet w małych grupach.
Szczegóły (w tym mapa trasy) na str. internetowej: 

www.korzonkowo.pl
i pod numerem tel. 697 996 825.

Bezpłatny kupon ogłoszeniowy

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

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

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

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

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

KREDYTY
• konsolidacyjne, gotówkowe, hipoteczne
• oferta 16 banków!!!
     oraz
• kredyty z zadłużeniem komorniczym i BIK

Mosina, ul. Poznańska 14, tel. 061 81 36 901

OGŁOSZENIA DROBNE
BALUSTRADY, Bramy i Płoty ozdobne. Hurt 
i detal. Wykonujemy według wzorów kom-
puterowych. Tel. 0 604 827 198

HURTOWNIA elektryczna „EL-HURT” zaprasza 
ul. Wiejska 35, Krosinko (na terenie hurtowni 
„Gospodarz”) Polecam: przewody, oprawki, 
żarówki, bezpieczniki, puszki, peszle, rurki, itp.
tel. 513 494 077, czynne od 8.00 do 17.00

FIRMA „Adax” poleca: czyszczenie pozbruku, 
elewacji, tarasów, płotów, maszyn. Bezpłatne 
prezentacje - konkurencyjne ceny. Tel. 792 
295 530. www.adax1republika.pl

INSTALACJE elektryczne, domofonowe, ante-
nowe, pomiary tel. 0697-101-090

Kasacja pojazdów
- części

czynne:
pon. - piątek: 8.00 - 16.00

sobota: 8.00 - 14.00

Świątniki
Baza SKR

tel. 696 532 015
tel. 664 092 642

SKUP ZŁOMU
- kolorowego
- stalowego

KOMPUTER bez tajemnic dla seniorów -
- podstawa obsługi komputera i internetu. 
Tel. 507 837 198

OGRODZENIA ozdobne, bramy uchylne, prze-
suwne. Na zamówienie. Tanio wykonuję.
tel. 602 177 263

SPRZEDAM cegłę z rozbórki domu. Solidna, 
dobrze wypalona, oczyszczona. Tel. 061 813 78 
67 po godz. 15.00, kom. 608 584 900
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