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Sesja Rady Miejskiej w Puszczykowie
Szpital proponuje Miastu przejęcie gruntów przy hotelu

Na lutowej sesji Rady Miejskiej w Puszczykowie radni zostali
poinformowani o rozmowach, jakie władze miasta przeprowadziły z prezesem Zarządu Szpitala w Puszczykowie, Ewą Wieją.
Pani prezes w imieniu Spółki zaproponowała Miastu przejęcie
– wykupienie gruntów należących do Szpitala w pobliżu hotelu
dla pielęgniarek. Część parkingu przed hotelem mogłaby być
dzięki temu zamieniona na drogę łączącą ulice Kraszewskiego
i Kosynierów, co umożliwiłoby zmianę trasy kursu autobusu
MPK i przystanek nie musiałby znajdować się już na parkingu
przyszpitalnym. Tym samym otwarcie nowej ulicy umożliwiłoby usytuowanie w inny sposób przystanków autobusowych a
Szpital mógłby zaplanować inne rozwiązania na zatłoczonych
parkingach przyszpitalnych. Szpital chciałby też przebudować
i zagospodarować teren po byłej oczyszczalni ścieków. Na sesji
stwierdzono, że była to rozmowa nie do końca wiążąca i teraz
trzeba zastanowić się nad tą propozycją.

Dług wobec Aquanetu

Nie jest mały i radni zastanawiali się, czy Aquanet też nie powinien Miastu płacić za zajmowane nieruchomości.
- W sprawie hydrantów Aqanet ma duże roszczenia, a można
wyliczyć ile naszej powierzchni zajmuje. I z tego powodu też
powinny być naliczone podatki, mówił jeden z radnych.
Dług wobec Aqanetu wynosi 750.000 zł plus odsetki.
Radny Marek Barłóg zapytał, czy możliwa jest taka sytuacja, kiedy po stwierdzeniu, jakie zaległości ma wobec Miasta Aquanet
z tytułu zajmowanych gruntów, można byłoby porozumieć się i
zmniejszyć o tą kwotę zadłużenie.
Radni dyskutowali także o innych zobowiązaniach płatniczych
Miasta.
W kontekście całego zadłużenia skarbnik, Piotr Łoździn powiedział:
- Być może trzeba będzie ciąć wydatki lub starać się o przesunięcie spłat zadłużenia na przyszłe lata. Po wykonaniu I kwartału i wykonaniu budżetu za ten okres, zastanowimy się, co dalej
robić.
Skarbnik stwierdził, że jeśli Aquanet miałby coś miastu płacić,
rzeczywiście byłaby to kwota, którą można byłoby spłacać zadłużenie. Jednak na pewno będą to niższe kwoty, niż te, które
Miasto jest winne tej firmie. To, co Aquanet byłby ewentualnie
Miastu dłużny – są to należności z tytułu zajmowania gruntów
Puszczykowa (rury, które przechodzą przez działki).

Natomiast zaległości (kilkuletnie) Miasta wobec Aquanetu dotyczą opłaty abonamentowej za hydranty uliczne, które firma
utrzymuje w sprawności i konserwuje, co ma szczególne znaczenie na wypadek pożarów. Puszczykowo - podobnie jak kilka
innych gmin, które stały na innym stanowisku niż Aquanet, w
tym Mosina - nie płaciło przez kilka lat tych kwot, uważając, że
płacić nie powinno. W przypadku Mosiny sprawa zakończyła się
w sądzie, Mosina przegrała i po tym wyroku sądu stwierdzono,
że stan prawny jest w Puszczykowie identyczny, nie można już
dyskutować i rachunki trzeba zapłacić.
Na razie wiadomo, że Miasto sprawdza, czy i jakie kwoty mógłby
ewentualnie płacić Aquanet za zajmowane nieruchomości.
Do tematu powrócimy w następnych numerach.

Pożar

Dużo uwagi poświęcono na sesji tragedii (pożar), która wydarzyła się 16 lutego w domu przy ul. 3 Maja w Puszczykówku, w
którym zginęła jedna osoba.
- Najpierw trzeba było zabezpieczyć budynek, zorganizowano
płyty do zabezpieczenia okien, ogromne pojemniki na odpady. Z budynku wyniesiono już 70 m. sześciennych odpadów, to
pokazuje ogrom zniszczeń, mówił Remigiusz Motycki, kier. ref.
Gospodarki Komunalnej Urzędu, który uczestniczył w gaszeniu
pożaru. - Dyrektor Kubacki z Gimnazjum nr 2 zadeklarował razem z rodzicami pomoc, stolarz z Mosiny, Robert Mróz zamontował prowizoryczną balustradę na schodach na własny koszt.
Szpital przekazał ubrania dla wolontariuszy. MOPS rano po pożarze zaoferował poszkodowanej rodzinie pomoc psychologa i
jednorazowy zasiłek. Rodzina zgłosiła potrzebę wynajęcia lokalu mieszkalnego na kilka miesięcy. Załatwiliśmy dwa mieszkania
2 – pokojowe w hotelu dla pielęgniarek. Na tą chwilę rodzina
przyjęła tą propozycję, ale jeszcze nie zamieszkała. Mieszkanie
zaproponowali też sąsiedzi i Wielkopolski Park Narodowy. Poszkodowani wybiorą rozwiązanie najmniej kosztowne. Jesteśmy w stałym kontakcie, zastanawiamy się, jak będziemy udzielać tym dwóm rodzinom pomocy długoterminowej. Czekamy
też na odzew społeczeństwa i wolontariuszy.
Remigiusz Motycki jest osobą koordynującą działania w sprawie
pomocy poszkodowanym.
Wcześniej na komisjach radni dyskutowali też nad propozycją
założenia organizacji pożytku publicznego, która mogłaby zbierać 1% podatku, (na to jednak jest już mało czasu) lub poszukania takiej organizacji. W ten sposób podatnicy mogliby pomóc
rodzinie.
E.B.

Kronika policyjna - Mosina
• W miejscowości Wiorek, 28 stycznia policjanci zatrzymali kierującego jednośladem, który miał 1,85 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
• W grudniu i styczniu br. policjanci wykryli oszustwo internetowe, przy zawieraniu umowy kredytowej z bankiem za pośrednictwem Allegro.
• 9 lutego miało miejsce włamanie do domu w miejscowości
Pecna, skradziono elektronarzędzia samochodowe i koła do
pojazdów samochodowych. Sprawców zatrzymano, towar odzyskano na łączną kwotę 10 tys. zł.
• 10 lutego w miejscowości Radzewice zatrzymano mężczyznę

kierującego rowerem pod wpływem alkoholu.
• 12 lutego zatrzymano między miejscowościami Pecna a Nowinki, kierującego nietrzeźwego mężczyznę u którego stwierdzono ponad 1,5 promila alkoholu.
Na terenie całej Gminy Mosina policjanci szukali sprawców wielu włamań i kradzieży akcesoriów samochodowych, telefonów
komórkowych i laptopów.
Z powodu złych warunków atmosferycznych w ostatnich tygodniach wydarzyło się wiele stłuczek i kolizji drogowych, do których wzywani byli policjanci z mosińskiego komisariatu.
Jola Szymczak
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Komu przeszkadzał Chopin?
We wrześniu 2010 r. na mosińskim osiedlu
Czarnokurz z inicjatywy Stowarzyszenia
Nowoczesna Rzeczpospolita Mosinska
i mieszkańców tegoż osiedla powstał społeczny plac zabaw wraz z miejscem nazwanym zaułkiem Chopina i pamiątkowym
kamieniem, na którym umieszczono tablicę z wizerunkiem kompozytora. W ostatni weekend stycznia br. nieznani sprawcy
zdewastowali tę tablicę, rozbijając ją na
kawałki. To kolejny akt wandalizmu. Komu
przeszkadzał nasz kompozytor?
J.SZ.

Dni Dopiewa

w Puszczykowie?

Zimowa eskapada
Poniedziałek, 7.02.2011r., godzina 3:30
Wszędzie ciemno i cicho, wszyscy śpią.
Jedynie mosińskie targowisko na chwilę
otworzyło oczy. To właśnie tam, w środku
nocy spotkaliśmy się, żeby wyruszyć w
długą podróż. Czekało nas 10 godzin jazdy i kilka dni zimowego szaleństwa. Niewyspani, ale pełni radości zapakowaliśmy
bagaże i pożegnaliśmy rodziców. Celem
naszej podróży był Biały Dunajec.
Po kilkudziesięciu minutach rozmowy
ucichły, nabieraliśmy energii tak potrzebnej na stoku narciarskim.
Jadący z nami z Poznania sprzęt narciarski
z niecierpliwością czekał na swoje 5 minut.
We wtorek, tuż po śniadaniu pierwsza grupa wyruszyła do Białki Tatrzańskiej. Dla
wielu z nas było to pierwsze spotkanie z
nartami. Jednak z dnia na dzień czuliśmy

List do
Redakcji

się coraz pewniej, stawiano nam coraz
większe wyzwania. Próbowaliśmy swoich
sił zarówno na „oślej łączce”, jak i dużych
stokach. Dzięki naszym instruktorom zapominaliśmy o bolących nogach i zmęczeniu.
Czas, którego nie spędzaliśmy na stoku
zajmowały inne, równie ciekawe zajęcia:
zdobywanie sprawności, olimpiada, spacery po okolicy. Wieczory wypełniały gry,
zabawy, śpiew i długie rozmowy.
Jedyne co nas rozczarowało to brak śniegu poza stokiem, choć w zamian dostaliśmy piękną, słoneczną pogodę.
Wyjazd na pewno na długo zapadnie nam
w pamięć. Pyszne jedzenie, fantastyczna
atmosfera i zabawa na stoku – wszystko, na co czekaliśmy. Na sam koniec, już
w drodze powrotnej czekała nas jeszcze
jedna niespodzianka. Odwiedziliśmy
grób Olgi i Andrzeja Małkowskich - twórców polskiego harcerstwa. Było to piękne
uwieńczenie naszej wyprawy i podsumowanie opowieści Druhny Komendantki.
Góry pożegnały nas ulewnym deszczem,
przypominając, że czas wrócić do codziennych zajęć. Jednak każdy z nas myślami wybiegał już do kolejnego, pełnego
przeżyć i emocji wyjazdu.
Katarzyna Górecka

Listem tym chcielibyśmy wyrazić swoje zaniepokojenie tym, co dzieje się w
Puszczykowie. Nie mamy innej możliwości jak skorzystanie z łamów gazety, żeby
podzielić się swoimi wątpliwościami.
Ostatnie wybory do władz puszczykowskiego samorządu można by określić
mianem desantu z Dopiewa. Puszczykowianinem, jak się okazuje, jest tylko
burmistrz.
Nawet przetarg na oczyszczanie i sprzątanie miasta wygrała - ponoć o grosze
tańsza - firma z Dopiewa. Czy to wszystko jest przypadkiem? Lokalną gazetę
samorządową - Echo Puszczykowa –
redaguje, jak wieść niesie, (w ostatnim
numerze brak informacji o redakcji i
autorach tekstów) osoba z Dopiewa.
Niepokojem napawa też inna wieść:
komisja budżetu Rady Miejskiej zajęła
się sprawą sprzedaży Zakola Warty, zakupionego przez poprzednie władze i
przeznaczenie tego terenu na działki
budowlane. A przecież jeszcze niedawno pan burmistrz mówił w wywiadzie
do gazety, że Zakole nie będzie sprzedane. Na pytanie dziennikarki o to, czy
teren ten może zostać sprzedany, odpowiedział: „Zakole na pewno nie będzie
sprzedane. W ten sposób nie będziemy
wzmacniać finansów Miasta”. 28 stycznia
odbyło się posiedzenie komisji budżetu,
m.in. była wizja Zakola. Trwa dyskusja
radnych nt. zmiany uchwalonego pod
koniec ubiegłej kadencji planu zagospodarowania przestrzennego Zakola,
który nie przewidywał tam działek budowlanych. Miał to być teren rekreacyjno-turystyczny służący mieszkańcom i
przyjezdnym. A miało być normalniej.
Stale trzeba się uczyć, stara to prawda, lecz
czyżby doroczne Dni Puszczykowa miały
być przeniesione do Dopiewa, a dopiewskie, jeśli takowe są, do Puszczykowa?
Tylko gdzie miałyby się odbyć? Bo jeśli
to prawda o Zakolu…
PS. Nie mam oczywiście nic do Dopiewa!
         Nazwisko do wiadomości Redakcji
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Mama uratowała nam wszystkim życie
- Może lepiej by było, gdybyśmy odpowiadali na Pani pytania…
- Boję się je zadać…
Taki był początek rozmowy do tego reportażu. Wygląd domu państwa
Teresy i Zenona Ignaszaków oraz Magdaleny i Bartłomieja Szczepaniakow, przy ul. 3 Maja w Puszczykowie, z nadpalonymi oknami, zabitymi po pożarze płytą wiórową, i okopconym murem nie zapowiadał
tego, co zobaczyłam w środku…
Artykułem tym Gazeta Mosińsko - Puszczykowska chciałaby się przyłączyć do
apelu kościoła p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Puszczykówku i władz Miasta
Puszczykowa o zorganizowanie pomocy
ofiarom pożaru, w którym zginęła 92 –
letnia śp. Krystyna Jacniacka.
Pani Teresa prowadzi mnie na górę schodami, z których został tylko beton, ściany
są czarne jak smoła ze śladami zacieków
po akcji gaśniczej. Mimo dnia w pomieszczeniach panuje mrok, jedynie tam
gdzie pracują wolontariusze jest widniej.
Skuwają tynki i podłogi, w części pomieszczeń widać już gołą cegłę. Ze ściany zwisa stopiony przewód elektryczny.
Wszechobecny jest swąd spalenizny. Roz-

mawiamy w salonie na piętrze, który nie
spłonął doszczętnie. Ogień strawił aneks
kuchenny i zatrzymał się w połowie pomieszczenia wskutek akcji strażaków.
Wszystkie ściany mają zacieki po płynach
gaśniczych. Na dworze jest 8 st. mrozu, w
salonie plus jeden. Trzecia kondygnacja
domu dopełnia obraz apokalipsy. Wszędzie jest czarno od osadu dymu, nadpalone są belki drewniane więźby dachowej.

Była godzina 2.00 w nocy, 16 lutego
2011 roku.
- Ogień wybuchł w jednym z pomieszczeń na parterze i rozprzestrzeniał się
błyskawicznie klatką schodową na II piętro jedynym ciągiem komunikacyjnym w
budynku, opowiada Magda Szczepaniak,
córka państwa Ignaszaków, mieszkająca
z mężem i trojgiem dzieci na drugim piętrze (dom jest dwurodzinny, ma 3 kondygnacje).
Najbliżej klatki schodowej znajdował się
pokój 92 letniej śp. Krystyny Jacniackiej,
mamy pani Teresy.
- Babcia miała przy łóżku dzwonek z nadajnikiem - był to swego rodzaju system
łączności w tym dużym domu. Kiedy nas
potrzebowała dzwoniła a sygnał dzwonka rozchodził się na górnej kondygnacji.
Ten system ułatwiał nam komunikację,
wyjaśnia pani Magda.
Babcia była osobą schorowaną poruszała
się o kulach, wiele razy korzystała z pomocy wnuczki i jej dzieci, często nocą.
Tej nocy obudził ich właśnie przeraźliwie długi dźwięk dzwonka z pokoju
babci…
W domu było już pełno dymu, kiedy pan
Bartłomiej, mąż pani Magdy obudził się i
zbiegł na I piętro zbudzić teściów.
Pani Magda
- Usłyszałam krzyk męża i zerwałam się
z łóżka. Kiedy zobaczyłam kłęby dymu
otworzyłam okna i kazałam dzieciom stać
przy nich, żeby mogły zaczerpnąć powietrza. Starszy syn podtrzymywał młodszego, który nie dosięgał do okna w połaci
dachu… Nie mogłam już z nimi uciekać
schodami... Dym momentalnie stał się
niezwykle gęsty, gorący i gryzący, dzieci
stojąc w oknach dusiły się… Instynktownie zabrałam je na mały balkonik przy
naszej sypialni na II piętrze. Staliśmy tam
w piżamach, na boso wzywając pomocy…Dobiegł mój mąż, który resztkami sił
przedarł się przez gorący dym. Kaszląc i
słaniając się wrócił jeszcze po pierzynę i
zarzucił ją na nas, na dworze było kilka
stopni poniżej zera.
Tymczasem ojciec próbował dotrzeć do
babci.

- Mój mąż wybiegł boso na dwór, żeby
dostać się w inny sposób do budynku, bo
pożar blokował dostęp do pokoju Mamy.
Kiedy próbowałam za nim biec, nic nie
mogłam już zrobić, buchnął na mnie
ogień…, pani Teresa ze łzami w oczach z
trudem wraca do wydarzeń sprzed 10 dni.
Sąsiadów obudziły krzyki z balkonu. Pomoc wzywaliśmy o 2.15. Po 10 minutach
od zgłoszenia przyjechało pogotowie.
Pierwszy wóz strażacki podjechał (wg policji) o 2.34, ale akcja gaśnicza rozpoczęła
się jeszcze później - dopiero po włączeniu
potężnych dmuchaw i rozwinięciu węży...
Drabina nas ocaliła
- Kupił ją niedawno mój tata, aby z mężem odmalować zewnętrzne elementy
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drewniane domu. To dzięki niej wydostaliśmy się z balkonu płonącego domu.
Dostęp do drabiny nie był jednak łatwy.
Leżała za drzwiami z zabezpieczeniem
antywłamaniowym. Jedyną drogą po
ocalenie było wybicie jednego z okien na
parterze – tylko czym? Jakaś cegła leżąca
na ogrodzie i drąg pozwoliły ojcu w końcu do niej dotrzeć i podać ją przez okno.
- Każda sekunda wydawała się wiecznością, gdy tuż, tuż za naszymi plecami
ogień trawił wszystko… Po drabinie schodziliśmy po kolei: najpierw dzieci, potem
rodzice. Najmłodszy syn przez dłuższą
chwilę przywarł do drabiny i ze strachu nie
mógł się ruszyć, żeby po niej zejść…
Zanim płomień dosięgnął balkonu cała,
pięcioosobowa rodzina bezpiecznie stanęła na ziemi.
Pierwsi z pomocą przybiegli sąsiedzi z posesji obok (Maciej Klaiber i Józef Ziegler).
- Pan Maciej zdjął segment betonowego
płotu, żebyśmy mogli przejść i zabrał nas
do siebie. Męża i zięcia zabrała później
karetka do szpitala - mówi pani Teresa.
- Jeszcze w nocy sąsiedzi zaczęli znosić
najpotrzebniejsze rzeczy: buty i ubrania.
…
Do pokoju wchodzi pan Zenon Ignaszak,
(mąż pani Teresy) w czapce i w rękawiczkach. Zdejmie je później i zobaczę
mocno poparzone ręce (jednej groził
przeszczep skóry), z których lekarz zalecił zdjąć już opatrunek…I nadpalone
(przystrzyżone teraz krótko) włosy na
głowie…Ze śladami poparzeń twarzy.
Obaj panowie – teść i zięć mieli poparzone ręce, nogi i drogi oddechowe.
- Pokój, w którym wybuchł pożar był
pokojem pracy i pokojem muzycznym
zarazem (pianino, akordeon, gitara). Mój
ojciec nieżyjący od paru lat był skrzypkiem-amatorem. Na ścianie wisiały jego
zabytkowe skrzypce oraz tenor z blachy
mosiężnej, który się stopił... Mosiądz topi
się w temperaturze 900 stopni, wyjaśnia
pan Zenon.
Historia posesji
Działkę, na której stoi dom kupił ojciec
pani Teresy w 1955 roku. Wtedy na tzw.
Niwce wokół były tylko pola uprawne.
Wybudował domek gospodarczy, zamierzał postawić dom. Zmarł na zawał serca
w 1958 roku, pozostawiając niepracującą żonę, Krystynę z dwójką dzieci bez
środków do życia. Zdążył jedynie wylać
fundamenty pod budynek mieszkalny.
Pani Krystyna zamieszkała z dziećmi w
domku gospodarczym, podjęła pracę w
dyrekcji PKP w Poznaniu.
- Byłem jeszcze na studiach, w 1970 roku,
kiedy pobraliśmy się z Teresą. W 1973 r.
zdecydowaliśmy się wybudować dom,
pomimo skromnej sytuacji materialnej.
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Odkopaliśmy zasypane fundamenty
sprzed lat…
To wspomnienie wywołuje wzruszenie i na
chwilę przerywa opowieść pana Zenona.
- Pomału z moim ojcem, Teresą i moimi
braćmi zbudowaliśmy ten dom. Magda
miała trzy latka i też nam pomagała, potrafiła obsłużyć windę budowlaną i robiła
to z właściwym sobie zaangażowaniem,
dodaje p. Zenon. – Wszystko zdobyliśmy
ciężką pracą.
- Zamieszkaliśmy tutaj przed moją Komunią św., nie było jeszcze podłóg, wspomina pani Magda.
Kilkanaście lat temu dom został rozbudowany o dodatkową część, dla rodziny
pani Magdy. Także wspólnymi siłami.
Większość prac wykończeniowych w nowej części wykonał samodzielnie p. Bartłomiej, z zawodu ekonomista.
Zenon Ignaszak jest prof. zwyczajnym
na Politechnice Poznańskiej. Od czasu
pożaru nie był w pracy... Od rana do wieczora razem z całą rodziną pracuje przy
oczyszczaniu ze zgliszcz domu (do tej
pory wywieziono z niego 70 metrów sześciennych gruzu i spalonych sprzętów). W
pożarze stracił wieloletni dorobek swojej
pracy naukowej. I bogaty księgozbiór, w
tym wiele książek Arkadego Fiedlera z autografem samego autora.
Pani Teresa
Wie, że musi się przemóc i wyjść do ludzi. Na razie nie ma sił. Przyznaje, że nie
może sobie poradzić z lękiem. Nie istnieją
słowa, które mogłyby pomóc. Prawie nie
słyszę, kiedy mówi cicho:
- Najważniejsze, że jesteśmy razem…Bez
Mamy…Cały czas czuję jej obecność…Ona
uratowała nam wszystkim życie. Gdyby nie
zadzwoniła, zaczadzilibyśmy się. Umarła
wskutek zaczadzenia, nie spłonęła…
Pan Zenon
- Wybiegłem z sypialni, to nie był jeszcze
ogień, ale strasznie gorące powietrze.
Czułem, że zajmują się moje włosy. Nie
było już dostępu do pokoju Mamy przy
klatce schodowej. Tamtędy szedł cały
żywioł… Wierzyłem w cud, ale cud nie
nastąpił… Dzięki temu, że drzwi garażowe były bardzo szczelne, nie wszedł tam
ogień. Nie wiem, co by się stało, gdyby się
zajął bak samochodu z benzyną…
W pokoju, w którym wybuchł pożar pracował do północy. Po dwóch godzinach
nie zostało tam już nic…
W ostatni wieczór zagrał na pianinie, które tam stało. Nie gra codziennie…
- Jakbym czuł, że to ostatni raz…
W pierwszej chwili po tragedii myśleli
o tym, żeby już tutaj nie wrócić. Ale:
- Mobilizujemy się, żal wszystko zostawić. Znajomi mówili nam: zostawcie to

wywiad
– wyjedźcie.
Pewnie będziemy odnawiać dom latami.
Straty materialne to kilkaset tysięcy złotych. Cały dorobek życia poszedł z dymem. Obawiają się, że kiedy puści mróz
duża ilość wody wylana przez strażaków,
teraz zamarznięta, spłynie do wewnątrz.
Temperatura po wewnętrznej stronie zabitych sklejką okien wynosiła dzisiaj rano
minus 8 st. C. Pomieszczenia są ogrzewane gazem z butli, ale nie wszędzie jest
powyżej zera. Woda w muszli, w łazience
jest zamarznięta. I trzeba wietrzyć, żeby
usunąć swąd spalenizny.
Na temat reakcji ludzi na ich tragedię mówią krótko: niesamowite otwarcie i wielka,
szczera pomoc. Ze strony zaprzyjaźnionych sąsiadów, mieszkańców i władz Puszczykowa. Państwo Ignaszakowie mieszkają w tej chwili u sąsiadów z naprzeciwka,
u państwa Bartczaków. Brakuje im słów,
żeby opisać serdeczność i oddanie tych
ludzi. Pani Magda z mężem i dziećmi na
razie mieszka u teściów w Poznaniu.
----------------------------------------Każda pomoc, indywidualna i ze strony
firm budowlanych jest tutaj bardzo potrzebna. Wszystkie instalacje muszą być
położone od nowa. W trakcie tej rozmowy w spalonym domu cały czas pracowali
wolontariusze z Czempinia.
- W ostatni weekend oraz w powszednie
dni, w godzinach popołudniowych i wieczornych w prace porządkowe i usuwanie spalonych sprzętów i wyposażenia,
w prace adaptacyjne, w uruchomienie
tymczasowych instalacji elektrycznych,
transport ciężarówką, udostępnienie lokum do składowania itd. angażują się zaprzyjaźnieni sąsiedzi i przyjaciele nie tylko z Puszczykowa, nie mówiąc o rodzinie
z Poznania, z Jarocina, z Czempinia. Także
współpracownicy z mojego zespołu naukowego z Politechniki. Przyjaciele córki ze świata medycznego są też z nami.
Włączają się rodzice i nauczyciele dzieci
uczęszczających z Bartusiem i Wiktorią do
szkoły nr 2 w Puszczykowie oraz rodzice
uczniów z poznańskiego gimnazjum, do
którego uczęszcza Krzysztof. Wsparcie,
nie tylko moralne ze strony księży Misjonarzy Ducha Św., Ojca Proboszcza i naszej
parafii jest dla nas niezwykle ważne.
Staramy się zapisywać codziennie wieczorem, i musi starczyć na to sił, każdą
otrzymaną danego dnia pomoc, każdy
gest, każdy dar. Pragniemy skorzystać z
tej listy za jakiś czas i imiennie podziękować naszym dobrodziejom, gdzie to
tylko będzie możliwe. Wiemy jednak już
teraz, że są dary bezimienne, spontaniczne, które nie zostały zapisane z powodu
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braku informacji od darczyńców. Za jakiś czas uporządkujemy te nasze zapiski i podziękujemy naszym dobroczyńcom imiennie.
Przedstawiciele Urzędu Miasta są z nami w kontakcie, pomagając w wielu niezbędnych
posunięciach i reagując na nasze sygnały. Odbyły się spotkania z Panem Burmistrzem
Andrzejem Balcerkiem i Zastepcą Burmistrza, Władysławem Ślisinskim na terenie spalonego domu oraz w Urzędzie Miasta. Znacząca jest pomoc, m.in. techniczna i organizacyjna ze strony Pani Wioletty Flieger z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pana
Remigiusza Motyckiego i Pana Pawła Rochowiaka.
Osobom, które chciałyby wspomóc odbudowę domu podajemy nr kont:
FUNDACJA IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI
UL. WCZASOWA 8A, 62-040 PUSZCZYKOWO
BZ WBK 20 1090 1463 0000 0000 4616 9440
WPŁACONĄ DAROWIZNĘ NA TO KONTO MOŻNA ODLICZYĆ OD PODATKU
w tytule przelewu należy wpisać:
POMOC DLA IGNASZAKÓW I SZCZEPANIAKÓW
(WPŁACONE ŚRODKI ZOSTANĄ W CAŁOŚCI PRZEKAZANE POSZKODOWANYM)
Lub na konto bankowe bezpośrednio dla poszkodowanej rodziny:
ZENON IGNASZAK, BARTŁOMIEJ SZCZEPANIAK
PKO BP SA O/PUSZCZYKOWO 07 1020 4027 0000 1602 0887 2212
WPŁACONEJ DAROWIZNY NA TO KONTO NIE MOŻNA ODLICZYĆ OD PODATKU
Kontakt telefoniczny lub mailowy z państwem Ignaszak i Szczepaniak za pośrednictwem Redakcji.
Elżbieta Bylczyńska
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Nie chcemy poszerzenia drogi Poznań - Mosina
Ostatnio coraz częściej docierają do nas wyrywkowe informacje o
projektach przebudowy biegnącej przez Puszczykowo drogi wojewódzkiej Poznań - Mosina (droga nr 430). W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, będącego częścią Puszczykowa Starego z dnia 9.09.2010 w & 15 punkt 3a
Urząd Miejski (Rada Miasta?) umieścił jako propozycje dla drogi
430 „przekrój dwujezdniowy – każda jezdnia po dwa pasy ruchu,
z obowiązkiem lokalizacji chodnika i ścieżki rowerowej” (!).
Decyzja zbudowania 4-pasmowej drogi biegnącej przez Puszczykowo i Wielkopolski Park Narodowy jest dla nas decyzją EGZYSTENCJALNĄ i nie może być podjęta bez udziału mieszkańców Puszczykowa. Albo nie wzięto tego oczywistego faktu pod
uwagę, nie zorganizowano odpowiedniego forum i nie zwrócono się do lokalnej społeczności z informacjami i pytaniami, albo
zrobiono to w sposób niewystarczający. Większość mieszkańców otym nie wie nic. Jako mieszkańcy Puszczykowa zwróciliśmy się więc w tej sprawie do Burmistrza, p. Andrzeja Balcerka.
Pragniemy, aby nowo wybrane władze naszego miasta harmonijnie z nami współpracowały i działały zgodnie z interesem
miasta i jego mieszkańców. Aby tak było muszą wiedzieć, czego
chcemy, a na co nie możemy się zgodzić. Szczególnie w sprawie
drogi 430, która na zawsze może zmienić nasze życie w Puszczykowie. Złożyliśmy następujące oświadczenie:
JESTEŚMY PRZECIWNI JAKIEMUKOLWIEK POSZERZANIU
DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR. 430 I BĘDZIEMY TEGO
POGLĄDU BRONIĆ
Mamy nadzieję, że we władzach miasta będziemy mieli sojuszników, którzy pomogą mieszkańcom i będą skutecznie działać
w ich imieniu. Pozwolimy sobie więc krótko uzasadnić nasz
sprzeciw, traktując to jako początek dyskusji (każdy punkt możemy w razie potrzeby rozwinąć):
1. Droga szybkiego ruchu przecinająca Puszczykowo i Wielkopolski Park Narodowy zagrozi nie tylko ekosystemom Parku i integralnie z nim związanemu małemu miastu – ale na zawsze zmieni
charakter tej miejscowości. Niesłusznie wyłączone z Parku Puszczykowo stanowi wciąż jego faktyczną część, położone jest wraz
z Parkiem na terenach zarejestrowanych jako Natura 2000 (Ostoja Rogalińska i Ostoja Wielkopolska) – na tej podstawie wciąż
podkreśla się oficjalnie jego wczasowo-turystyczny charakter.
Opracowuje projekty dotyczące przyciągnięcia turystów i urlopowiczów i tak dalej. Każda władza tym argumentem się posługuje. Nie wiemy, jaki turysta czy urlopowicz chciałby odpoczywać
najpierw na wielkim placu budowy, przyglądając się masakrze
drzew i zwierząt, a potem słuchając łomotu Tirów i ciężarówek
dobiegającego z szosy szybkiego ruchu i wdychając spaliny. I ten
argument o pożegnaniu ostatecznym charakteru Puszczykowa
powinien wystarczyć. Ale jakoś mało się o nim mówi.
2. Droga 430 biegnie przez najbardziej charakterystyczne dla
WPN i atrakcyjne przyrodniczo obszary: u stóp zalesionego pasa
wzgórz morenowych (w tym ścisły rezerwat Puszczykowskie
Góry wraz z licznie uczęszczanym szlakiem turystycznym Puszczykowo-Jarosławiec-Puszczykówko), a przy samym wjeździe
do Puszczykowa przez reliktowe tereny zalewowe. Tereny te są
nie tylko niezwykle ciekawym przyrodniczo łącznikiem ekologicz- nym dla Parku - w okresie powodziowych podtopień (np.
w 2009, 2010 i w zimie 2011 roku)
spełniają rolę polderów chroniących tereny zabudowane i samą

drogę 430 przed zalaniem. Musimy z różnych względów te tereny chronić . Skarpę morenową od kilkuset lat utrzymują w
stabilności korzenie drzew, ale każde podcięcie skarpy, każde
naruszenie jej stabilności grozi katastrofą. Coraz częściej w mediach możemy oglądać relacje z tego typu działań- lawiny błota,
zsuwające się domy ze zboczy, na których wycięto roślinność. Z
roku na rok gwałtowne zjawiska pogodowe stają się faktem. Na
zagrożenie ruchami masowymi ziemi na spadku terenu wzdłuż
drogi 430 zwraca też uwagę „Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego…..”zamówiona przez Urząd Miasta i nosząca datę z
października 2010 (np. str.5, w. 4 od góry).
3. Nas, mieszkańców, czeka wieloletni plac budowy. Ciężki
sprzęt, hałas, wycinanie drzew, zabieranie części ogrodów, potem ronda, wjazdy/zjazdy z tej szosy (więc znowu uszczuplanie
przestrzeni i ogrodów) - wreszcie zostaniemy bezpowrotnie podzieleni czteropasmową drogąszybkiego ruchu na dwie części:
Stare Puszczykowo i reszta. Mieszkańcy Starego Puszczykowa,
unikając wjazdów/zjazdów, objazdów zaczną pewnie napierać
na betonówkę Dyrekcja WPN-Komorniki i przyległy do niej las
(rezerwaty). Betonówka, która powinna być zamkniętą strefą
rekreacyjną (ruch pieszy, jogging itp.) stanie się drogą do Poznania. Unikając wjazdów/zjazdów mieszkańcy dolnego Puszczykowa przeniosą się w drodze do domu na ulice Poznańską
(podobnie jak ruch tranzytowy szukający skrótów). Droga Poznań-Mosina miała kiedyś odciążyć centrum Puszczykowa, teraz
ją oddamy i wrócimy na Poznańską. Domy na terenie dolnego
Puszczykowa będą leżały w wąskiej strefie między dwoma szosami. Jak się komuś bardzo nie spodoba dostanie przegrodę
przeciwhałasową i będzie oglądał ten obskurny, ponury mur
zamiast roślin, zwierząt i krajobrazu, dla których sprowadził się
do Puszczykowa, płacąc drogo za działkę czy dom. Trudno będzie pieniądze odzyskać: ceny nieruchomości w Puszczykowie
spadn, bo kto będzie chciał przycupnąćza przegrodą przeciwhałasową za drogie pieniądze?
3. Mieszkańcom Puszczykowa szersza droga wcale nie jest
potrzebna – obecnie istniejąca może bez problemu obsłużyć
Puszczykowo teraz i w przyszłości. Należy tylko zacząć wreszcie ograniczać ruch tranzytowy, o czym dyskutuje się od 30 lat
(np. na początek przez ograniczenie tonażu). Jadąc do drogi na
Rogalin - Kórnik puszczykowianie bez trudu mogą się dostać na
drogę Poznań-Katowice, a w kierunku Stęszewa – dostać się na
drogę Poznań-Wrocław i Poznań - Zielona Góra. Droga 430 ma
wystarczającą przepustowość, a byłaby ona wręcz dobra, jeśli
ograniczyłoby się ruch tranzytowy. Korki nie powstają – poza
wyjątkowymi sytuacjami - na drodze 430. Powstają przy wjeździe i wyjeździe z Mosiny, to tam jest wąskie gardło. Budowa
wjazdu do Mosiny oraz ograniczenie tranzytu rozwiązałoby problem drogi 430 w stu procentach – zarówno dla Puszczykowa
jak i Mosiny. Niszczenie Puszczykowa i WPN kilkunastokilometrowym odcinkiem drogi szybkiego ruchu, aby przy okazji rozwiązać lokalne trudności z wjazdem do Mosiny – jest ceną dla
społeczeństwazbyt wygórowaną.
4. Mosina nie jest miastem zamkniętym. Ma dobre drogi, o dużej przepustowości we wszystkich kierunkach, w tym do Poznania (przez Wiórek i przez Stęszew ), prawdą jest, że droga 430
jest najkrótszą do południowych dzielnic Poznania, ale nie jest
to argument,żeby ją poszerzać kosztem Puszczykowa i WPN.
Zwłaszcza, że są inne możliwości jej polepszenia (jak wyżej).
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5. Kiedy kilka lat temu modernizowano drogę PoznańWrocław, ruch objazdowy (w tym TIR-y) na drodze 430 nasilił
się znacznie. I tak już zostało. Dochodzi skracanie sobie drogi
przez TIR-y i ciężarówki z innych dróg – w tym Poznań-Katowice (przez Kórnik-Rogalin). Zbudowanie wygodniejszej
drogi Mosina-Poznań tylko zachęci do zwiększenia takiego
tranzytu. Droga 430 stanie się po prostu taką dodatkową
obwodnicą dla aglomeracji Poznańskiej, w jakimś sensie
już jest. Poszerzenie drogi 430 nie jest wyjściem dla poprawienia komunikacji w naszym specyficznym miniregionie –
przeciwnie. Nie dając żadnej korzyści mieszkańcom, stworzy
warunki dla nasilającego się tranzytu - a z nimspalin, hałasu i
obniżenia walorów Puszczykowa.
6. Uważamy, że dobrym rozwiązaniem problemów komunikacji, tańszym, lepszym dla mieszkańców i środowiska
byłoby wykorzystanie istniejącej trakcji elektrycznej i – w
porozumieniu z władzami wojewódzkimi i PKP- dążenie do
zainwestowania środków w szynobusy, kursujące często na
linii Poznań – Mosina (wahadłowo). Na to warto wydać pieniądze wobec coraz większych trudności z przepustowością
ulic Poznania i stale wzrastających cen paliwa. Byłoby to jednocześnie najbardziej nowoczesne wyjście.
7. Powoływanie się Urzędu Miasta na Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego we
wniosku o interwencje a potem w zażaleniu wysłanym do
Ministerstwa Środowiska (październik 2010) na decyzje Dyrekcji WPN jest, albo świadomą manipulacją, albo niezrozumieniem treści uchwały Sejmiku z dnia 26 kwietnia 2010.
Uchwała ta nie zawiera rozwiązań technicznych dla drogi
430, wskazuje tylko ogólnie iż „Polityka rozwoju systemów
transportowych w zakresie dróg wojewódzkich polegać
będzie na: - podniesieniu standardów technicznych do poziomu europejskiego”… Podobnie trudno zrozumieć, że
wniosek o wyrażenie zgody WPN na drogę szybkiego ruchu
przecinającą WPN podsunięto Dyrekcji w postaci niewielkiego punktu w planie zagospodarowania przestrzennego jednej z dzielnic Puszczykowa Starego.
8. Wyrażamy gorące podziękowanie Panu Dyrektorowi Adamowi Kaczmarkowi i Radzie Naukowej Parku za sprzeciwienie się i treści, i formie decyzji o poszerzeniu drogi 430. Park
nie zawiódł i jako jedyny stanął w obronie ekosystemów
WPN i charakteru Puszczykowa. Wystosowany do Ministerstwa Środowiska wniosek o interwencję a potem zażalenie
na decyzje Dyrekcji WPN przez ustępujące władze miasta
(13 grudnia 2010) uważamy za godny ubolewania incydent,
który nowo wybrane władze miasta powinny naprawić. Brak
kompleksowego planu rozwoju przestrzennego stwarza
chaos, w którym krzyżują się partykularne interesy. Najczęściej powstaje otaczająca nas wszystkich rzeczywistość, nie
mająca nic wspólnego ani z rozumem, ani z pięknem, ani z
nowoczesnością czy korzyścią dla jakości życia małych czy
dużych społeczności. Decyzja o poszerzeniu drogi 430 kosztem walorów Puszczykowa i WPN, aby wygodzić ruchowi
tranzytowemu i ułatwić wjazd do Mosiny – jest jaskrawym
przykładem takiej rzeczywistości. Mieszkańcy Puszczykowa
nie mają innej drogi: muszą się uaktywnić i zacząć brać udział
w decyzjach władz miasta. Mamy nadzieję, że nowo wybrane
władze samorządowe będą ich cennym sprzymierzeńcem.
I będą mieć świadomość, że dla podjęcia egzystencjalnych
decyzji, mających wpływ na życie przyszłych mieszkańców,
zorganizowanie „demokratycznego” głosowania grupy ludzi,
którzy za 4 lata odejdą – nie jest wystarczające.
Dr hab. Anna Lipińska-Massalska, mgr Piotr Wojnowski

Patogen nieznany nauce znaleziony
w genetycznie modyfikowanych
uprawach typu RR (Roundap Ready)?
Szanowni Państwo,
poniżej niezwykle ważna wiadomość! Prosimy o szerokie nagłośnienie tej wiadomości. Prosimy o zadawanie pytań w tej sprawie
politykom. Prosimy żądajcie od Rządu RP natychmiastowego ZAKAZU GMO zanim omawiany patogen rozpowszechni się u nas.
Profesor Don Huber z USA, który badał patogeny roślin przez ponad 50 lat uważa, że zagrożenie, jakie stwarza nowy patogen jest
wyjątkowe, stanowi ogromne ryzyko i powinno być ono traktowane jako sytuacja krytyczna.
W swoim liście do Sekretarza Rolnictwa USA Toma Vilsacka prof.
Huber pisze:
‚... Zespół uznanych naukowców specjalizujących się w badaniach roślin i zwierząt zwrócił niedawno moją uwagę na odkrycie widocznego
jedynie pod mikroskopem elektronowym patogenu, który wydaje
się mieć duży wpływ na zdrowie roślin, zwierząt, a prawdopodobnie
także ludzi. Z oglądu danych wynika, że jest on szeroko rozpowszechniony, może wywołać poważne konsekwencje, a także, że występuje
w wyraźnie wyższym stężeniu w odmianie soi i kukurydzy (RR) [są to
odmiany genetycznie modyfikowane], co może oznaczać związek
z genem RR lub co bardziej prawdopodobne z obecnością Roundupu. Organizm ten jest dotąd w nauce NIEZNANY.
Jest to bardzo „wrażliwa” informacja, która mogłaby spowodować
załamanie się rynku eksportu amerykańskiej soi i kukurydzy, a także poważne zakłócenia w krajowych dostawach żywności i paszy.
Istnieje także prawdopodobieństwo, że ten nowy organizm już jest
odpowiedzialny za wywołanie poważnych szkód...
Umiejscowienie i stężenie patogenu. Patogen występuje w wysokim
stężeniu w mączce sojowej i kukurydzianej odpornej na działanie Roundupu, w wytłokach gorzelnianych z kukurydzy RR, fermentowanej
paszy dla zwierząt, zawartości świńskich żołądków oraz w łożyskach
bydła i trzody chlewnej karmionej produktami RR.
Związek z rozprzestrzenianiem się chorób roślin. Patogen występuje w dużym stężeniu w roślinach dotkniętych dwoma wszechobecnymi chorobami, które obniżają plony i dochody rolników.
Są to syndrom nagłej śmierci soi (SDS) oraz fuzarioza kukurydzy.
Patogen występuje także w grzybiczym komponencie czynnika
wywołującego SDS (Fusarium solani fsp glycines).
Związek ze spadkiem płodności zwierząt. Badania laboratoryjne
potwierdziły obecność tego organizmu w szerokim spectrum inwentarza żywego, który był dotknięty niepłodnością i poronieniami.
Wstępne rezultaty z trwających badań pozwalają na potwierdzenie
zdolności do wywołania poronień w warunkach klinicznych.
Istnienie patogenu może wyjaśnić przyczynę obserwowanego
w ostatnich kilku latach wzrostu częstotliwości występowania
niepłodności i poronień u bydła mięsnego i mlecznego, trzody
chlewnej i koni. Mieszczą się w tym także ostatnie raporty, mówiące o ponad 20% poziomie bezpłodności u jałówek i poronieniach u bydła na poziomie 45%...”
Cały list: http://www.icppc.pl/antygmo/2011/03/list-otwartyprofesora-dona-hubera-w-sprawie -nowego-patogenupowstalego-w-wyniku-modyfikacji-genetycznych/
Z poważaniem,
Jadwiga Łopata i Julian Rose
==========================
ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, 34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl
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Dla dobra nas wszystkich
Członkowie Koła Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo 6 lutego br., w
Mosińskim Ośrodku Kultury podsumowali rok pszczelarski, (trwający od 7.02.2010 do 6.02.2011r.). Działalność Koła obejmuje miasto i gminę Mosina, Puszczykowo oraz gminę Brodnica, liczy 54
członków. Należą do niego także członkowie z gminy Śrem, z Kościana, Nowego Miasta, Poznania, Czempinia, Lubonia i Rokietnicy.
Na zebraniu prezes Koła, Aleksander Falbierski przypomniał śp.
Mariana Bukowskiego, który zmarł w kwietniu ub. roku:
- Nasz kolega wstąpił do Koła w 1946 r. Był odznaczony brązową,
srebrną i złotą odznaką pszczelarską. Teraz najstarszym członkiem jest kolega Linke, który wstąpił do Koła w roku 1947.
Prezes Falbierski wyraził też współczucie p. Romanowi Pawlakowi z powodu śmierci żony, która, co mocno podkreślił, bardzo
była zaangażowana w pracę Koła.
W ostatnim roku pszczelarze zebrali 15,9 ton miodu, mniej o 4
tony, niż w roku poprzednim, z powodu zimna i późnej wiosny.
Dla osób ubogich - podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej w Mosinie i Puszczykowie przekazali 40 słoików miodu.
- W roku 2010 minęło 78 lat pracy naszego Koła, mówił prezes

Falbierski. – Ten przedział czasowy to okres intensywnej pracy co
najmniej dwóch pokoleń pszczelarzy, których wysiłek był i jest
ciągle bardzo społecznie i gospodarczo przydatny. Praca ta ma
swoją niewątpliwą rekompensatę w postaci zysku z miodu i produktów pszczelich, stanowiących jednak znakomitą część tego,
co zyskuje rolnictwo, sadownictwo i przemysł farmaceutyczny.
Uprzemysłowienie i chemizacja kraju coraz bardziej negatywnie
wpływa na przyrodę, stwarzając tym samym coraz trudniejsze
warunki pszczelarzenia. Naturalnego zapylania kwiatów nie zastąpi żaden mechanizm, ani żadne środki. Współczesne społeczeństwo coraz częściej poszukuje zdrowej żywności i zwraca
się ku naturalnym metodom leczenia, korzystając m.in. z produktów pszczelich. Żyjemy w okresie wyraźnego zaniku staropolskich tradycji oraz regionalnych branżowych celebracji.
Koło Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo jest pod tym względem wyjątkowe – integruje nie tylko swoją mini społeczność,
ale znajduje czas na to, żeby uczestniczyć w wielu gminnych
uroczystościach i spotkanich. (red.)

Lider zielonej Wielkopolski
Na styczniowej sesji Rady Miejskiej w Mosinie radni podjęli
uchwałę w sprawie przystąpienia Mosiny do stowarzyszenia Lider
Zielonej Wielkopolski. Na sesję przybyły przedstawicielki tej organizacji, starając się przekonać radnych o korzyściach płynących ze
wstąpienia Gminy, jako Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia.
- Z tytułu wstąpienia Gmina otrzyma możliwość ubiegania się o
fundusze w ramach 4 osi PROW 2007-2013 na takie działania, jak
odnowa i rozwój wsi, małe projekty, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
Wnioskodawcami tych działań będą mogli być m.in.(w zależności
od działania): gminy, parafie, organizacje pozarządowe rejestrowe,
organizacje o statusie OPP, osoby fizyczne, instytucje kultury, osoby prawne, mówiła przedstawicielka Stowarzyszenia Marta Mańkowska, specjalista ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich. (red.)
Stowarzyszenie LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI, będące Lokalną Grupą Działania obejmuje swym działaniem dziewięć gmin
z południowej Wielkopolski. Są to: Dominowo, Jaraczewo, Jarocin, Krzykosy, Książ Wlkp., Kórnik, Śrem, Środa Wlkp., Zaniemyśl. Gminy te należą do czterech powiatów województwa
wielkopolskiego: poznańskiego, średzkiego, śremskiego oraz
jarocińskiego. Powierzchnia łączna obszaru to 1.331,93 km2.
Działaniami stowarzyszenia objętych jest 87 158 mieszkańców.
Z działalności statutowej Stowarzyszenia wynikają następujące
cele: promocja obszarów wiejskich, podejmowanie działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych
oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR, udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie
przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych, podejmowanie inicjatyw związanych z ochroną środowiska naturalnego, kreowanie
lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych,
tworzenie infrastruktury turystycznej.
Cele i przedsięwzięcia sformułowane w Lokalnej Strategii Rozwoju
określone zostały w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, społeczne i gospodarcze. LGD Lider Zielonej Wielkopolski postawiła sobie dwa cele strategiczne: rozwój turystyki i rekreacji, aby

w pełni wykorzystać cenny przyrodniczo i krajobrazowo obszar dla
rozwoju infrastruktury turystycznej, rozwoju usług turystycznych
oraz promocji obszaru; zrównoważony rozwój społeczny, którego
celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości życia, zadowolenia, integracji i tożsamości. W ramach LGD Lider Zielonej Wielkopolski będzie to odbywać się głównie poprzez poprawę i rozwój
infrastruktury społecznej oraz wspomaganie inicjatyw lokalnych i
integrację mieszkańców, służącą budowaniu lokalnej tożsamości.
Obszar LGD nazywa się Zieloną Krainą, co oznacza, że charakteryzują go atrakcyjne zasoby przyrodnicze i krajoznawcze (obszary krajobrazu chronionego, obszar Natura 2000). Charakteryzuje go również bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne
(początki państwa polskiego, historyczne postacie związane z
tym terenem). Połączenie tych komponentów daje możliwość
rozwoju turystyki i rekreacji, które z kolei mogą zapewnić zdrowy i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy obszaru.
Niektóre realizacje Stowarzyszenia: „Wiejskie Centrum Informacji OKNO NA ŚWIAT dla mieszkańców sołectwa Czarnotki”- utworzenie i wyposażenie pracowni komputerowej oraz
bezpłatne przeszkolenie mieszkańców z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu;
Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2007/2008.
Dzięki staraniom Stowarzyszenia żywność trafiła do najuboższych mieszkańców gminy Zaniemyśl;
„Kolonie letnie Niechorze 2008”- wyjazd dla dzieci rolników
opłacających KRUS.   (LZW)
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www.jakon.pl

Mosina ul. Krotowskiego

OSIEDLE PARKOWE
M O S I N A

46 mieszkań oraz 8 lokali użytkowych

juz w sprzedazy !

Aktualna oferta deweloperska

Willa Hortensja

Mieszkania z ogródkiem
w Tarnowie Podgórnym

Mieszkania w Międzywodziu
200m od morza

Willa miejska

Marianowskie

Mieszkania w Poznaniu
ul. Dobrzyckiego 6

Domy gotowe do odbioru
w Tarnowie Podgórnym

Osiedle

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Sowia 4
tel.: 61 65 50 426, 603 655 840, sprzedaz@jakon.pl, www.jakon.pl
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Plebiscyt – „najpiękniejsze wyznania…”
Dnia 13 lutego 2011 r. Mosińska Biblioteka Publiczna na wspólnej ze Stowarzyszeniem Nowoczesna Rzeczpospolita
Mosińska imprezie MIŁOSNE SZCZĘŚCIA
OKRUCHY przeprowadziła plebiscyt na
najpiękniejsze wyznanie. (Należy jeszcze podkreślić, że wygrywał utwór – nie
recytacja). Oddano 124 głosy ważne i
stwierdzono, że wygrała zdecydowanie
propozycja nr 1, która otrzymała 33 głosy,
a był to…
Hymn o miłości
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry
przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,

nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

MOK zaprasza

Od 1 - 3 kwietnia 2011 odbędzie się w Mosińskim Ośrodku Kultury, jubileuszowa V
edycja Ogólnopolskich Dni Artystycznych
z Gitarą. Mosińskie Towarzystwo Gitarowe
z Mosińskim Ośrodkiem Kultury przygotowało na tę okazję wyjątkowe koncerty:
1 kwietnia (piątek) - Jarosław Śmietana
Jazz Trio
2 kwietnia (sobota) - Laureat II Przeglądu
Kapel Gitarowych Mystic Circus, oraz w
ramach BLUESoboty - J. J. BAND

3 kwietnia (niedziela) - Raz Dwa Trzy.
Bilety na koncerty do nabycia w Ośrodku
Kultury oraz Centrum Informacji Miejskiej
w Poznaniu, można również zamawiać bilety drogą mailową: bilety@giatramosina.pl.
Trwają również zapisy na bezpłatne
warsztaty gitarowe, które w tym roku poprowadzą: Jarosław Śmietana, Wojciech
Pilichowski i Jacek Jaguś.
Więcej na www.gitaramosina.pl

Zaprezentował go Damian Duszyński,
uczeń II klasy zawodowej z Ośrodka
Szkolno Wychowawczego w Mosinie,
a tak motywowała swój wybór - Beata
Szulc, nauczyciel bibliotekarz z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.
(Dodam jeszcze, że tytuł ten zgłaszała
również Marysia Czarnecka, ale ponieważ
miała więcej propozycji, wybór recytatora zostawiłyśmy Beacie).
„Piękne wiersze o miłości czytał Krzysztof Kolberger w audycji radiowej „Strofy
dla Ciebie”. Ku pamięci wybitnego aktora
fragm. Hymnu o miłości z Pierwszego Listu do Koryntian św. Pawła.”
Mosińska Biblioteka Publiczna zwraca
się do wszystkich chętnych o zgłaszanie
swoich propozycji do kolejnego plebiscytu, który naszym zamierzeniem ma stać
się cyklicznym. Biorą w nim udział teksty
(poezja, fragmenty prozy, teksty piosenek), które prosimy przesyłać na adres biblioteki: 62-050 Mosina, Dworcowa 4 lub
mailowy bpmosina@powiat.poznan.pl
Więcej o plebiscycie na stronie
www.bibliotekamosina.pl
Krystyna Przynoga
Mosińska Biblioteka Publiczna  

Młoda suczka
do adopcji
30.11.2010 poprzedni właściciel przywiązał ją do drzewa i zostawił w lesie na
mrozie...
Ziutka jest suczką ok. 1-roczną, o czarnej
maści i krótkim włosie, średniej wielkości
(wysokość 48cm w kłębie, waga 19kg).
Jest zdrowa i wysterylizowana.
Bardzo spragniona ludzkiej obecności,
szybko się przywiązuje, jest ponętną
uczennicą, lubi dzieci. Ma mnóstwo energii, uwielbia spacery, bez smyczy nie oddala się nadmiernie. Dobry stróż domu.
Ziutka jest pod opieką fundacji Animalia.
Kontakt tel.: 603-264-250
609-601-362
kontakt mail: supergoga@wp.pl
więcej wiadomości: http://fdz-animalia.pl/

reklama
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Stanisław Gust & Syn

62-050 Mosina, ul. Leszczyńska 12

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

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

"IWO"

- strzyżenie psów rasowych
- strzyżenie mieszańców, dobór fryzur
- rozczesywanie skołtunionej sierści
- kąpiele z masażem, lecznicze, oczyszczające
- stylizacja psich fryzur
- trymowanie
- czyszczenie oczu
- usuwanie insektów
- obcinanie pazurków

czynne 7 dni
w tygodniu
(proszę o umawianie
telefoniczne)

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

Rosiak i Syn Sp. z o.o.
ul. Poznańska 168/170

Poznań - Komorniki
(przy trasie na Wrocław)

tel. +48 61 89 36 950
www.rosiakisyn.pl

SALON URODY
DLA PSÓW

tel. 518 514 610

Luboń

ul. Wschodnia 23

wydarzenia
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Wybieramy kierunek studiów
„Już niedługo przyjdzie licealistom ostatecznie zadecydować, co ze sobą zrobić”, napisała w ostatnim
numerze Magda Krenc, rozpoczynając cykl artykułów mających pomóc tegorocznym maturzystom
w wyborze studiów. Poniższy artykuł przedstawia spojrzenie na ten problem mieszkańca Mosiny, Macieja Różańskiego, który studiuje na Akademii Morskiej w Szczecinie.
Wybór kierunku studiów, wiem to z własnego doświadczenia,
nie jest łatwą decyzją. Przyszły student otrzymuje wiele propozycji dalszego kształcenia, ale uważam, że tą decyzję należy
podjąć rozważnie, biorąc pod uwagę nasze zainteresowania,
ponieważ ciężko jest przewidzieć, jak będzie wyglądał rynek
pracy po ukończeniu szkoły. Chodzi o to, żeby można się było
przekwalifikować - tytuł mgr inż. daje nam większe możliwości.
Studia wybierałem w 2006 roku. Większość moich znajomych
zdecydowała się wówczas na bardzo popularne kierunki, takie
jak zarządzanie i marketing oraz bankowość. Postanowiłem nie
iść za ogółem i wybrać (moim zdaniem) coś ciekawszego. Zdecydowałem się podjąć studia na Akademii Morskiej. Sądziłem, iż
jest to uczelnia ciekawa, zapewniająca dobrą pracę, interesujące
zajęcia oraz praktyki. I nie zawiodłem się później.
Wsiadłem w samochód i postanowiłem zobaczyć na własne
oczy, jak wygląda nauka na takiej uczelni. Na początek odwiedziłem Akademię Morską w Gdyni. Uczelnia jest na wysokim
poziomie, jednak zrezygnowałem z niej ze względu na mało
ciekawe kierunki oraz zbyt dużą odległość od domu. Następnie
odwiedziłem Akademię Morską w Szczecinie. Uczelnia mnie
bardzo zainteresowała. Znajduje się ona w pobliżu centrum
Szczecina, przy Wałach Chrobrego. Złożyłem dokumenty i zostałem przyjęty. Pozostało mi tylko otrzymać miejsce w akademiku – (Studencki Dom Marynarza – „Korab”). Stwierdziłem, że
nie ma sensu przejmować się odległością od domu, mieszkaniem poza miastem rodzinnym, pomyślałem, że zawsze można
zrezygnować, gdyby coś ułożyło się nie tak, jak chciałem.
Akademia Morska w Szczecinie oferuje studia stacjonarne oraz
niestacjonarne. Na studiach stacjonarnych są trzy wydziały: wydział Nawigacyjny, wydział Mechaniczny oraz wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu.
Kierunki na wydziale Nawigacyjnym:
Nawigacja. Specjalności: Transport Morski (TM), Połowy Morskie (PM), Inżynieria Ruchu morskiego (IRM), Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne (PHION), Ratownictwo
(RAT), Morskie Systemy Informatyczne (MSI), Eksploatacja Jednostek Pływających Typu Offshore (OFF) oraz Transport Morski
i Śródlądowy (TMiS).
Transport. Specjalności: Inżynieria Bezpieczeństwa Transportu
Morskiego (IBTM), Technologie i Systemy Nawigacyjne (TiSN),
Geoinformatyka (G) oraz Informatyka Morska (IM).
Kierunki na wydziale Mechanicznym:
Mechanika i Budowa Maszyn. Specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych, eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych, diagnostyka i remonty maszyn
i urządzeń okrętowych, ochrona środowiska w eksploatacji
floty i portów.
Mechatronika. Specjalności: elektroautomatyka okrętowa, mechatronika systemów energetycznych.
Kierunki na wydziale Inżynieryjno- Ekonomicznym Transportu:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Specjalności: logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST),
zarządzanie jakością produkcji i transportem zintegrowanym
(ZJPiTZ), informatyka w logistyce (IwL) .

Transport. Specjalności: eksploatacja portów i floty morskiej
(EPiFM), żegluga śródlądowa (ŻŚ), logistyka transportu zintegrowanego (LTZ).
Logistyka. Specjalność : logistyka przedsiębiorstw (LP).
Zdecydowałem się podjąć studia na Wydziale Inżynieryjno –
Ekonomicznym Transportu na specjalności Żegluga Śródlądowa. W 2010 r. ukończyłem studia I stopnia z tytułem inżyniera.
Moje studia nie są jednolite. Po tytule inż. mogłem zmienić
uczelnię i podjąć naukę w innej szkole. Ale, ponieważ jestem
zadowolony, postanowiłem kontynuować naukę na Akademii
Morskiej w Szczecinie. Jestem teraz na pierwszym roku studiów
drugiego stopnia, na logistyce (mgr).
Uważam, że warto zainteresować się tą uczelnią. Dostępnych
jest tutaj bardzo dużo kierunków studiów. Każdy może się określić. Akademiki znajdują się przy samej uczelni, bardzo blisko
centrum. Nie ma potrzeby dojeżdżania. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona pod względem technicznym (nowoczesne
urządzenia laboratoryjne, symulatory, stacje badawcze). Jest
też bardzo dużo ciekawych zajęć oraz praktyk. Uczelnia posiada
własny statek Nawigator XXI. Jest on do dyspozycji studentów
na kierunkach pływających. Wszystkie wydziały są mundurowe
z wyjątkiem Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Transportu. Przy samych akademikach znajduje się basen i stołówka. W
akademikach do dyspozycji są pokoje nauk, sale telewizyjne,
itd. Uczelnia posiada także własną dyskotekę „Pod Masztami”.
Organizowane tam są liczne konkursy, promocje. Większość studentów Akademii Morskiej pochodzi z poza obszaru Szczecina,
dlatego uczelnia zapewnia dużo czasu wolnego, np. na święta
(więcej dni wolnych niż na pozostałych uczelniach wyższych.)
Zatem zachęcam do podjęcia nauki na Akademii Morskiej w
Szczecinie. Oferowane są tutaj bezpłatne kursy, istnieje możliwość zdobycia uprawnień. Działa wiele kół naukowych wg zainteresowań. Po skończonych studiach Akademia oferuje prace
dla studentów. Posiada kontrakty z wieloma firmami na całym
świecie, systematycznie aktualizując bazę pracy dla studentów.
Maciej Różański.
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Nie wiem, co ze sobą zrobić

czyli trudny wybór kierunku studiów

...ciąg dalszy

Elektronika i telekomunikacja

Kierunek jedynie dla absolwentów klas
o profilach informatyczno-matematycznych. Tylko ci odnajdą się najlepiej w
realiach Politechniki i nowych, wymagających zaangażowania zajęciach. Jeśli
wiedza zdobyta w liceum okaże się nie
wystarczająca, to zaległości trzeba będzie nadrobić samodzielnie – wykładowcy i ćwiczeniowcy są bardzo wymagający i oczekują dobrego przygotowania
do zajęć. Jest to kierunek przeznaczony
dla osób interesujących się techniką i
nowymi technologiami, a w szczególności sieciami komórkowymi i teleinformatycznymi. Duży nacisk kładziony jest
na programowanie i konfigurację sieci
komputerowych, dlatego absolwenci
tego kierunku często trafiają do działów
IT dużych korporacji. Pracy w telekomunikacji nie jest dużo, dlatego wybierając
ten kierunek trzeba się liczyć z tym, że to
właśnie programowanie i umiejętność
tworzenia symulacji komputerowych
może mieć największy wpływ na dalszą
drogę zawodową.
Gdzie w Poznaniu?
Politechnika Poznańska
Specjalizacje:
· Radiokomunikacja
· Sieci komputerowe i technologie internetowe
· Multimedia i elektronika powszechnego
użytku
· Systemy telekomunikacyjne

Praca Socjalna

Praca socjalna jest jedną z nauk socjologicznych i zajmuje się zrozumieniem, rozwiązywaniem i przeciwdziałaniem problemom socjalnym. Nauka na tych studiach
pokazuje dwie formy pomocy społecznej
– wprowadzanie zmian dla ogółu społeczeństwa oraz pomocy indywidualnej
dla danych grup czy osób. Kandydat na
te studia powinien być komunikatywny,
otwarty, potrafiący słuchać i rozumieć
problemy innych, a także posiadać (lub
być gotowym na kształtowanie tej cechy)
zdolność nakłaniania innych do wprowadzania zmian. Nie piszę o tym kierunku bez powodu – znam parę osób, które
cenią sobie ten kierunek jako przyjemny,
ciekawy, urozmaicony, z którego można
uzyskać sporo wiedzy praktycznej.

Gdzie w Poznaniu?
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych
Przykładowe przedmioty:
Propedeutyka nauk społecznych, propedeutyka edukacji, psychologia, metodologia badań, prawo, działalność
gospodarcza, wprowadzenie do pracy
socjalnej, polityka społeczna, biomedycyna, diagnostyka i poradnictwo, patologia życia społecznego.

Turystyka i rekreacja

Kierunek studiów dla osób ciekawych
świata, kochających podróże, aktywność fizyczną w każdej postaci i przygotowanych na bardzo urozmaicony plan
zajęć. Wymagana jest obszerna wiedza
z zakresu geografii, nauk społecznych,
ekonomicznych, rolniczych, a do tego
sprawność fizyczna na poziomie wyższym niż przeciętnym. Studiowanie na
tym kierunku wiąże się z teoretycznym i
praktycznym poznawaniem świata – poprzez wyjazdy, obozy, ciekawe praktyki,
ale także zagłębianie wiedzy o historii,
R

kulturze i języku. Kto potrafi dobrze wykorzystać stawiane przed nim możliwości
rozwoju, ten z pewnością podczas pięciu
lat studiów zdobędzie doświadczenie na
bardzo wysokim poziomie.
Gdzie w Poznaniu?
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Akademia Wychowania Fizycznego
Specjalizacje:
hotelarstwo, organizacja i obsługa ruchu
turystycznego, polityka turystyczna, rekreacja, dietetyka
Przykładowe przedmioty:
Fizjologia człowieka, psychologia, ekologia i ochrona środowiska, historia architektury i sztuki, prawo, ekonomia, zarządzanie, podstawy turystki, podstawy
rekreacji, geografia turystyczna, krajoznawstwo, obsługa ruchu turystycznego,
ekonomika turystyki i rekreacji, hotelarstwo, kształtowanie środowiska i ochrona
przyrody, produkcja roślinna i zwierzęca,
jakość surowców i produktów spożywczych, żywienie człowieka.
Magdalena Krenc
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Przyroda sama się nie obroni
- Wywieziono stąd wówczas dziesiątki tysięcy furmanek drewna do Poznania, miasto musiało być przecież ogrzewane. Kroniki podają też ilość furmanek drewna (taką stosowano miarę), zużytego przy budowie poznańskiego rynku, dzisiaj Starego Rynku.
Wielkopolski Park Narodowy powstał jako jeden z pierwszych w Polsce, 16 kwietnia 1957 r.
na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, z inicjatywy prof. Adama Wodziczko. Był siódmym
z kolei parkiem narodowym, dzisiaj jest ich 23.
Zajmuje powierzchnię 7584 ha, wraz z otuliną
jest to 14 840 ha. Ma niebagatelny wpływ na
życie w naszych gminach. Siedziba Parku i Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum
Przyrodniczym mieści się w Jeziorach nad jez.
Góreckim, w środku lasów. Pomimo zimy wygląda imponująco.
O gospodarowa niu zasobami Parku, z dyrektorem – Adamem Kaczmarkiem, mieszkańcem
Puszczykowa, który zarządza Wielkopolskim
Parkiem Narodowym od sześciu lat i pracuje
tutaj 32 lata, rozmawia Elżbieta Bylczyńska.
E. B.:
- WPN to nie tylko las, jeziora i grunty należące do Skarbu Państwa. To także tereny,
których właścicielami lub dzierżawcami są
osoby prywatne. I teren, na którym przez
dziesięciolecia była prowadzona określona gospodarka.
Dzisiaj w dobie przemian związanych z wejściem Polski do
Unii Europejskiej wiele się zmieniło. Co z tego dla Parku wynika?
Adam Kaczmarek:
- Na terenie Parku znajduje się 110 ha lasów prywatnych, położonych pomiędzy lasami pozostającymi w zarządzie Parku. Są to lasy
przekazywane z pokolenia na pokolenie. Podobnie jak prywatne
grunty rolne, których jest 700 hektarów. Oprócz tego w zarządzie
Parku jako Skarbu Państwa pozostaje prawie 1800 ha gruntów rolnych, które dzierżawimy rolnikom na zasadzie przetargu.
Rolnictwo w Polsce nie jest w najlepszej kondycji, czy są
nowi chętni do wydzierżawienia gruntów? Czy są to wieloletni dzierżawcy? Czy starzy rolnicy mają się dobrze na tych
gruntach, dzierżawią je i robią swoje, czy może rezygnują?
Dzierżawią i robią swoje. Niewielu jest tych, którzy w ostatnich
latach zrezygnowali, może trzy lub cztery przypadki, z powodów
rodzinnych. Tutaj w poznańskim wszystkie grunty są użytkowane, ale gdyby pojechać 100 km na zachód czy północ – tam widać już grunty leżące w ugorze. Najbardziej było to widoczne po
upadku PGR – ów (Państwowych Gospodarstw Rolnych), kiedy
nie bardzo było wiadomo, co z tym zrobić. U nas nie było takich
problemów, zawsze był bardzo duży nacisk rolników na to, żeby
te grunty dalej rolniczo użytkować.
Co uprawiają nasi rolnicy?
Zboża, buraki, ziemniaki, kukurydzę.
Jest to więc sytuacja taka, jaka być powinna?
Tak, grunty są uprawiane. Po przejęciu po PGR Konarzewo obszarów rolnych w granicach Parku, zalesiliśmy je. Zabezpieczyło
to jezioro Góreckie i Jarosławieckie przed spływem powierzchniowym tego wszystkiego, czego na gruntach rolnych jednak
się używa, to znaczy środków ochrony roślin, nawozów. Mam

na myśli spływ powierzchniowy z deszczem. Kiedyś jezioro Góreckie od strony zachodniej przylegało do obszarów rolnych
bezpośrednio. Teraz wokół jest pas lasu i taki sam pas zalesienia
znajduje się przy jeziorze Jarosławieckim. Podobny łącznik powstał w Wirach, pomiędzy kompleksami leśnymi i wzdłuż toru
kolejowego – jednoszynowego - relacji Poznań – Stęszew (oddzielający od szosy). Są to obszary leśne po kilka i kilkadziesiąt
hektarów, w sumie 256 ha zalesienia. Utworzyliśmy też pasy
zadrzewienia na dużych obszarach popegeerowskich, na wzór
upraw prowadzonych przez Dezyderego Chłapowskiego, jednego z oficerów polskich okresu wojen napoleońskich i prekursora pracy organicznej w Wielkopolsce, co jest bardzo pozytywne. Chodziło o to, żeby poprzecinać kilkusethektarowe pola
elementem zadrzewienia.
Dalej nie zalesiamy, bo zainteresowanie rolników produkcją rolną
jest bardzo duże. Na terenie Parku na 7500 ha jest 2500 ha gruntów rolnych. Funkcjonuje to na zasadach gospodarki rolnej indywidualnych rolników na terenie Parku. Z tym, że są to często rolnicy, którzy mieszkają poza Parkiem, np. w Głuchowie, w Palędziach.
Ile kosztuje dzierżawa gruntu rolnego od WPN?
Pomiędzy 7 a 29 kwintali żyta za hektar dzierżawy rocznie. Wynika to (kwintale) z przetargów. Te dochody są i zawsze były
odprowadzane do Skarbu Państwa – Park jest państwową jednostką budżetową.
Jak wygląda obecnie sytuacja ekonomiczna Parku?
Do końca roku 2010 Park otrzymywał środki z budżetu, rzędu
2.500.000 zł, z których 84% stanowiły płace. Pozostałe -16% pokrywały przez jeden, dwa miesiące inne potrzeby: transport, administracja, utrzymanie budynków, telefony, łączność bezprzewodowa, wykonywanie zadań ochronnych, hodowla lasów i ich
ochrona, koszty wynikające z łowiectwa, turystyki, zarybiania
zbiorników wodnych. Przez pozostałe miesiące w roku pokrycie
tych kosztów zabezpieczało do tej pory gospodarstwo pomoc-
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nicze. 31 grudnia 2010 roku gospodarstwa pomocnicze w Polsce zostały zlikwidowane.
Czym było gospodarstwo pomocnicze?
Ustawa o finansach publicznych sprzed wielu lat wprowadziła
gospodarstwo pomocnicze, ponieważ państwowa jednostka
budżetowa nie mogła nie odprowadzać wpływów, jak chociażby z tytułu dzierżawy gruntów rolnych do Skarbu Państwa.
A gospodarstwo pomocnicze mogło te środki, które wypracowało gromadzić i przeznaczać na inne cele. Tak to w Polsce
funkcjonowało.
Ile i na czym zarabiało gospodarstwo pomocnicze?
Zarabiało drugie 2.500.000 zł. Między innymi na sprzedaży
drewna – 1.500.000, z tytułu wędkowania - około 100.000 zł,
parkingów – 30.000zł, itp.
Dlaczego gospodarstwo zostało zlikwidowane? Jak będzie
teraz radził sobie finansowo Wielkopolski Park Narodowy?
Likwidacja była wynikiem dostosowania przepisów polskich
do przepisów unijnych. Co do finansowania - na tą chwilę jeszcze nie wiemy. Ma to być rezerwa budżetu państwa. Zabrakło
jednak czasu na stworzenie stosownych przepisów. Musiałaby
to być ustawa (propozycja ministerstwa już jest), nowelizacji
ustawy o ochronie przyrody i niektórych innych ustaw towarzyszących, która wprowadzałaby na końcu założenie państwowej
osoby prawnej. Państwowa osoba prawna zatrzymywałaby te
wypracowane środki na całokształt. Ale minister finansów się
dopatrzył, że państwowa osoba prawna nie może uzyskać dotacji państwa, czyli mielibyśmy te dwa i pół miliona zł, które kiedyś
pochodziły z gospodarstwa, a nie mielibyśmy dotacji na płace. A
są to płace dla 56 osób.
Na dzień dzisiejszy nie ma więc żadnej regulacji prawnej?
Tak, na dzisiaj jest to nieuregulowane.
Co stało się z gospodarstwem pomocniczym?
Wchłonęła je państwowa jednostka budżetowa. Te gospodarstwa nie były tak do końca wydzielone, stanowiły odrębność
według przepisów, natomiast ci sami ludzie, np. leśniczy, który
jest w danym terenie jeden - wykonywał, bo musiał - czynności dla gospodarstwa pomocniczego i czynności ochronne dla
parku narodowego. To była jedna osoba. Praktycznie każdy z
pracowników Parku wykonywał prace i dla gospodarstwa, i dla
budżetu. Mój zastępca pełnił jednocześnie rolę kierownika gospodarstwa pomocniczego, które tutaj też miało swoją siedzibę.
Teraz budżet państwa zapewnia płace, a
budżet z rezerwy celowej ma przeznaczać
środki na te zadania ochronne, które wykonywało kiedyś gospodarstwo. Rezerwa
celowa bierze się z tego samego źródła,
z którego pochodziły środki wypracowywane przez gospodarstwo. Gospodarstwa
już nie ma i pieniądze nie zostają już tutaj. W tej chwili mamy taką sytuację, że na
170.000 zł leżą rachunki z przeterminowanymi płatnościami. Z rezerwy celowej do
tej chwili nie otrzymaliśmy jeszcze ani złotówki. Gdyby gospodarstwo pomocnicze
nadal funkcjonowało, płacilibyśmy swoje
rachunki na bieżąco.
Wszystkie parki mają ten sam problem. Sądzę jednak, że nikt w ministerstwie nie pozwoli na to, żeby 23 parki narodowe upadły.
Zapowiada się, że nasze planowane przychody w tym roku, czyli to, co uzyskamy z
działalności – 2.110.000 zł, które odprowadzane są do budżetu państwa wróci do nas
w postaci dotacji celowej. Na razie funkcjo-

nuje to na faksy i telefony, i do końca lutego wiemy już, że otrzymamy środki na pokrycie bieżących potrzeb. W skali pierwszego
kwartału jest to 506.000 zł i tyle mamy otrzymać.
Czy jednak nie spowoduje to sytuacji, w której wpływy
wędrujące kiedyś do gospodarstwa pomocniczego a teraz
wchłaniane przez budżet państwa, mogą okazać się mniejsze? Czy to nie paraliżuje waszych ruchów? Bo, żeby zarobić, coś trzeba przecież włożyć.
Tak, tego chyba ktoś nie przewidział. Sama choćby turystyka,
żeby zarobić trzeba najpierw zainwestować. Enea prądu nam
jeszcze nie odcięła, mimo niezapłaconych rachunków…
Koło zamachowe jeszcze działa, mam nadzieję, że tak źle jednak nie będzie. Inaczej sobie nie wyobrażam. Nie mogę zawiesić działań, bo w przyrodzie nie można zaprzestać wykonywania
pewnych zadań, żeby nie doszło do nieodwracalnych zmian w
ekosystemach. Przykładem jest choćby młody drzewostan, jeżeli nie wykonamy na czas zabiegu czyszczenia, czyli nie usuniemy młodych drzewek, zakłócających cykl wzrostu lub, jeżeli nie
zadziałamy na czas na jeziorach, nie zarybimy ich, to nie będzie
przychodów z wędkarstwa.
Nie jest więc prawdą założenie, że w parku narodowym nie
powinno się wycinać drzew?
Pokażę to na przykładzie. Drzewa wycina się nie po to, żeby
uzyskać przychód. W XVIII w., za czasów pruskich wycięto tutaj większość lasów. Wynika to z zapisów kronikarskich, które
posiadamy. Ilości drewna mierzono furmankami – wywieziono
wówczas dziesiątki tysięcy tych furmanek do Poznania, miasto
musiało być przecież ogrzewane, a nikt węgla wtedy nie dostarczał. Kroniki podają też ilość furmanek drewna zużytego przy
budowie poznańskiego Rynku, dzisiaj Starego Rynku. Prusacy
wycięli rosnący tutaj drzewostan mieszany z przewagą gatunków liściastych i wprowadzili (taki był wówczas trend w leśnictwie) – gatunki szybko rosnące, przede wszystkim sosny, ale w
postaci monokultury. Jednak ze względu na podłoże, bardzo
urodzajne, (tutaj było czoło lodowca, który pchał przed sobą
żyzne gleby gliniasto-piaszczyste) powinny tu rosnąć gatunki
liściaste. Sosna, dla której ta gleba jest za dobra w tych warunkach choruje i zamiera. Dlatego my musimy ten drzewostan
przebudowywać. Ingerencja człowieka jest bardzo potrzebna i
jest skutkiem zmian sztucznie kiedyś wprowadzonych.
Dziękuję za rozmowę.
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„Dobry i ludzki doktór”
- Mówiło się o nich: lekarze Mosiny. Teraz jest to już zapomniana historia, ale kiedyś dr Murkowski - to
była firma! Wiadomo było, że jak ktoś zachoruje, ratunek znajdzie u doktora Murkowskiego, w kamienicy
nr 13 przy mosińskim rynku.
Widziałem nie raz, jak panią dr Janinę Murkowską ludzie zatrzymywali na ulicy i mówili:
- Pani doktor, ja mam plomby, które zakładała mi pani 50 lat temu i jeszcze się trzymają.
W listopadzie ub. roku mieszkańcy Mosiny
pożegnali śp. Janinę Murkowską, licznie
uczestnicząc w Jej ostatniej drodze. Do
dzisiaj nie słabną echa tego smutnego
wydarzenia, a do Redakcji docierają głosy
mosinian, wspominających małżeństwo
wspaniałych lekarzy, którzy zaczęli pracować w Mosinie jeszcze przed II Wojną
Światową. Janina Murkowska była lekarzem stomatologiem, Walenty Murkowski
- lekarzem ogólnym (miał dyplom doktora
wszech nauk lekarskich). Znali ich tutaj,
cenili i obdarzali wielkim szacunkiem chyba wszyscy mieszkańcy.
- Tata był lekarzem „od wszystkiego”, jak
to wówczas określano. Odbierał porody,
zszywał rozcięte głowy, leczył chore serca
i inne narządy wewnętrzne, zajmował się
po prostu wszystkimi chorobami, opowiada syn, Jacek Murkowski. – Chorych nie
odsyłało się wówczas do takich specjalistów jak kardiolog, okulista, ortopeda, i in.
Przyjmował w Mosinie od roku 1932 do
1975, zmarł w 1977 roku.
- Mama pracowała w Mosinie od roku 1938.
Urodziła się w Warszawie, gdzie ukończyła w 1934 roku elitarną uczelnię – jaką z
pewnością była ówczesna Akademia Stomatologiczna. Jej ojciec, a mój Dziadek –
Marian Drouet był do 1918 roku oficerem
kawalerii w wojsku carskim, a następnie
w odrodzonym wojsku polskim. Cudem
udało mu się w 1918 roku ujść z życiem z
ogarniętego rewolucyjną pożogą Petersburga. Jego koledzy pułkowi – „biali” oficerowie - zakończyli życie w przeręblach
na Newie… Dziadek, po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości w 1918 r. służył w

Rok 1955,
Od lewej: nn, dr Czajczyński, dr Jadwiga Marczewska,
Polowczyk (prac.socjalny), dr Walenty Murkowski, dr
Janina Murkowska, piel. dypl. Irena Bartkowiak, piel.
dypl. Ula Izdebska

Izba Porodowa w Mosinie, rok 1956.
Izba mieściła się w tzw. „kokotku” (przu ul. Wawrzyniaka, tam gdzie dzisiaj jest katolicka szkoła).
Stoją dr Walenty Murkowski, położna Tomaszów, położna Skrzydlewska i pielęgniarka dyplomowana Ula Izdebska.

Wojsku Polskim, między innymi w stopniu
majora w słynnym Centrum Wyszkolenia
Kawalerii Wojska Polskiego w Grudziądzu.
Widok rewii kawalerii w Grudziądzu zapadł
w pamięci Mamy na zawsze. W Grudziądzu
stacjonował też 18 Pomorski Pułk Ułanów,
który wszedł do historii z pewnością też z
innych powodów, ale i za sprawą telegramu, jak to często wspominano, wysłanego
na ślub prezydenta Ignacego Mościckiego,
o następującej treści: „Młodej parze szczęść
Boże, 18 pułk Pomoże”.
Dziadek walczył o niepodległość Polski w
zwycięskiej Bitwie Warszawskiej w 1920 r.,
dowodząc szwadronem ułanów. W 1936
roku przeszedł na emeryturę i podjął pracę w PZU w Poznaniu (oprócz tego, że był
oficerem skończył też Wyższą Szkołę Handlową w Warszawie).
Lata wojny
Dr Janina Murkowska pracowała w czasie
wojny u niemieckiego stomatologa o nazwisku Drawe. Lekarz ten założył w Mosinie (przy dzisiejszej ul. Mickiewicza) gabinet, ale szybko został powołany do wojska
i Mama pracowała tam z jego żoną. Była to
przymusowa praca, do której skierował Ją
niemiecki Urząd Pracy (Arbeitsamt).
Dr Walenty Murkowski pracował w czasie
wojny jako polski lekarz niemieckiej kasy
chorych. Znał doskonale język niemiecki,

w 1918 r. ukończył gimnazjum z obowiązkowym językiem niemieckim - pochodził z
Dolska koło Śremu.
Polskich obywateli rozstrzelanych 20
października 1939 roku w sercu miasta

Przed Ośrodkiem Zdrowia przy ul. Śremskiej, rok 1955,
Od lewej: dr Jadwiga Marczewska, dr Walenty Murkowski, dr Janina Murkowska.
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Dr Janina Murkowska,
Dr Walenty Murkowski

państwo Murkowscy znali doskonale. Także doktora Gawrona, z Kórnika, którego
Niemcy tutaj przywieźli na egzekucję.
- Mama nie była jeszcze znana, a trzeba
pamiętać, że listę osób przeznaczonych
do likwidacji, jeszcze przed wybuchem
wojny sporządzili miejscowi Niemcy, którzy znali polskie miejscowe elity. Ojciec
także dobrze znał Niemców mieszkających w Mosinie i okolicy, bo leczył ich już
wiele lat wcześniej.
O tragedii tej w książce pt. „Serce i skalpel.
Fascynacje i wspomnienia kardiochirurga”
tak pisze słynny prof. Antoni Jan Dziatkowiak, który mieszkał w Mosinie w latach
swojej młodości:
„W Mosinie na liście do rozstrzelania w
tym dniu był też popularny i szanowany
mosiński lekarz – dr Walenty Murkowski.
Uniknął śmierci tylko dlatego, że w tym
czasie na Pożegowie odbierał poród i ktoś
go uprzedził. Gdy po tygodniu wrócił do
swego mieszkania przy rynku, zastał w
nim lekarzy z Wermachtu. Zdziwili się, że
on żyje. Mówił płynnie po niemiecku i z
racji zawodowej solidarności łaskawie pozwolili mu zamieszkać w małym pokoiku”.
- Ojciec ukrył się wówczas w pożegowskiej
stodole.
Walenty Murkowski był lekarzem z powołania, miał nieposzlakowaną opinię. W
czasie wojny był jedynym polskim lekarzem na tym terenie. Jeździł do pacjentów
motocyklem lub furmankami, od Rogalina
po Borkowice, Puszczykowo i Brodnicę. O
tych furmankach Janina Murkowska opowiadała swoim dzieciom, przywołując obraz wielu wozów konnych, stojących na
Rynku pod domem nr 13 i oczekujących
na powrót pana doktora.
- Mama opowiadała nam, jak to było w
tamtych czasach. Bardzo często, kiedy wyglądała wieczorem przez okno widziała
ludzi z całej okolicy, siedzących na tych
furmankach. Jedni przywozili chorych inni
zabierali Ojca do chorego. Jeśli sam jeździł
do pacjentów, to właśnie na tym motocyklu. Jechać tym motorkiem do Żabna,
całą noc odbierać poród i wracać potem
rano do domu i do pracy - dzisiaj trudno
to sobie wyobrazić. Albo przeprawiać się

promem przez Wartę do Rogalinka. Nie
było odsyłania chorych do okulisty, ginekologa, czy kardiologa. Był tylko jeden
lekarz - dr Murkowski. Tylko w przypadku
bólu zębów mógł Ojciec odesłać pacjenta
do naszej Mamy.
Jeszcze jedno wspomnienie prof. Dziatkowiaka:
„W rodzinie bliższej i dalszej nie mieliśmy
żadnego lekarza, a Matka ten zawód stawiała na drugim miejscu po księdzu. Kiedy w 1936 r. musiała poprosić do mnie dr
Walentego Murkowskiego, a byłem ciężko
chory z wysoką temperaturą, to wielokrotnie później podkreślała, że jest to dobry i
ludzki doktór, bo poznał się na chorobie
dziecka i za wizytę nic nie wziął”.
W czasie wojny dr Murkowski leczył mieszkańców Mosiny – Polaków i Niemców. Z
czasem wśród jego pacjentów znaleźli
się też żołnierze Armii Czerwonej, ranni
podczas wyzwolenia miasta w 1945 roku.
Jacek Murkowski zapamiętał opowieści
rodziców, jak to potężne kawały mięsa
wołowego, które dr Murkowski ledwo do
domu donosił, stanowiły honorarium za
opatrywanie rannych Rosjan. Żołnierze ci
prawdopodobnie rekwirowali krowy gospodarzom, zabijali, oprawiali a hałdy mię-

W gabinecie stomatologicznym w Ośrodku Zdrowia
w Mosinie, przy ul. Śremskiej (tam gdzie dzisiaj jest USC),
lekarz stomatolog Janina Murkowska i pielęgniarka
dyplomowana Ula Izdebska.

tele. Polegały one przede wszystkim na
… piciu wódki. Musiał brać w tym udział i
ksiądz, i lekarz, i aptekarz, czy tego chcieli
czy nie chcieli. Mama oczywiście nie wychodziła razem z Ojcem na te przyjęcia,
ale po chwili przychodziło dwóch żołnierzy radzieckich i pod bronią zabierali ją
do magistratu. Jeśli ksiądz proboszcz nie
przyszedł, też go przyprowadzali.
Po wojnie pani Janina miała w mieszkaniu przy rynku swój gabinet, ale przede
wszystkim pracowała w przychodni dentystycznej, która mieściła się w różnych
miejscach (m.in. zaraz po wojnie w budynku na rogu ulicy Kościelnej i Poznańskiej, a
potem przy ul. Śremskiej, tam gdzie dzisiaj
jest USC). W ostatnich latach, do przejścia
na emeryturę w 1976 r. była kierownikiem
Mosińskiego Ośrodka Zdrowia.
- W domu nr 13 przy rynku, na dole (nasze
mieszkanie znajdowało się na piętrze) mieściła się Rejonowa Przychodnia Lekarska
PKP, którą Ojciec wiele lat prowadził. Pracował też cały czas w Ośrodku Zdrowia, który
najdłużej mieścił się w budynku dzisiejszego Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Śremskiej. Długie lata był kierownikiem tego
Ośrodka, dopóki Go w latach sześćdziesiątych pezetperowski wielkorządca Mosiny
tego stanowiska nie pozbawił, za - jak to

Dr Walenty Murkowski, lekarz Kasy Chorych w latach
okupacji, podległy obszar: od Puszczykowa do Brodnicy i od Rogalina do Borkowic.

sa wozili ze sobą na wozach, które stały w
bramach domów na ul. Poznańskiej.
- Ojciec nam opowiadał, że były to ciężkie
przypadki rannych i chorych, był to przecież czas wyzwalania Mosiny i Poznania
w styczniu 1945 roku. Po wyzwoleniu Rosjanie organizowali w magistracie przymusowe „biesiady”, w których musieli
uczestniczyć wskazani przez nich obywa-

Służba Zdrowia Mosiny na pochodzie pierwszomajowym, rok 1953.
Od lewej: Ula Izdebska, dr Janina Murkowska, pielęgniarka dyplomowana Jarecka, położna Tomaszów,
lekarz stomatolog Jadwiga Marczewska, piel. dypl.
Stefa Dymalska, dr Walenty Murkowski, piel. dypl. Stanisława Żarna, piel. dypl. Maria Szlagowska, położna
Skrzydlewska, piel. Szeląg.
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uzasadnił - „kontakty z panem Hildebrandtem”. Wyjaśnijmy, że „pan Hildebrandt” to
jest ks. dziekan Roman Hildebrandt, więzień Dachau, budowniczy kościoła w Mosinie, przez wiele powojennych lat proboszcz
tutejszej parafii, przyjaciel Ojca. Ojciec pracował też w tzw. „Kokotku” (starsi mosinianie wiedzą, o jaki budynek chodzi), tj. w budynku dzisiejszego Liceum im. Jana Pawła
II przy ul. Wawrzyniaka, gdzie utworzył Izbę
Porodową, która z powodzeniem funkcjonowała kilkanaście lat. Po wojnie został na
krótko wiceburmistrzem Mosiny.
Lekarz, aptekarz i proboszcz
Życie rodzinne i towarzyskie toczyło się
wówczas na wielu płaszczyznach.
- Rodziny były duże, wielodzietne (nas, dzieci było czworo). Dom rodziców stanowił
swego rodzaju ośrodek życia towarzyskiego. Imieniny – dzisiaj nikt nie ma na to czasu
– w dniach 14 lutego i 24 czerwca celebrowało się w sposób typowy dla małego miasteczka. Duża rodzina oraz lekarz, aptekarz i
proboszcz zawsze w takich przyjęciach brali
udział i były to wielkie, radosne wydarzenia,
do których się powracało we wspomnieniach. Ludzie byli wtedy ze sobą bardzo
zżyci. Mieszkaliśmy w kamienicy państwa
Cieślewiczów, jak już wspomniałem pod numerem 13. Pomimo prymitywnych warunków (ubikacja była w podwórzu, a woda w
pompie), żyliśmy jak jedna, wielka rodzina.
W pobliskiej kamienicy mieszkali państwo
Strzeleccy, rodzice obecnej pani burmistrz,
Zofii Springer. Moja siostra Iza bardzo przyjaźniła się z jej siostrą, Haliną. Pamiętam, jak
mój Ojciec opowiadał, że Zosia jako mała
dziewczynka często stała przed domem i
mówiła mu zawsze dzień dobry. Potem biegła do domu zadowolona, że pan doktor

pogłaskał ją po policzku.
W opowieściach rodzinnych rodzice często wracali do pewnego wydarzenia, w
którym główną i zbawienną dla nas rolę
odegrał pan Strzelecki. Były to lata stalinizmu w Polsce, kiedy obowiązkowo należało na 1 maja wywiesić flagę. Późnym
wieczorem, 2 maja przybiegł do nas pan
Strzelecki i powiedział:
- Czy wyście oszaleli, macie jeszcze na balkonie flagę, a jutro jest 3 maja …
Pozostawienie flagi polskiej w dniu 3
maja, a więc na święto Konstytucji 3
Maja, którego obchodzenie było zabronione, mogło wówczas dla Polaków
skończyć się bardzo źle…
Dr Janina Murkowska była osobą doskonale zorientowaną w aktualnych wydarzeniach, do ostatnich swoich dni interesowała się polityką i sportem, który w młodości
czynnie uprawiała, odnosząc przed wieloma laty na różnych międzyszkolnych
zawodach sportowych szereg sukcesów, z
których była niezmiernie dumna.
- Zawsze żałowała, że nie może pokazać
wnukom zdobytych medali. Stało się tak za
sprawą Kocha, mosińskiego Niemca, który
miał gospodarstwo na rogu ulicy Krotowskiego i Pożegowskiej, naprzeciwko dzisiejszej Moreny. W pierwszych dniach wojny
pojawił się w mieszkaniu rodziców, ubrany
w charakterystyczny, żółty mundur partii
hitlerowskiej, z czerwoną opaską z hakenkreuzem na ramieniu, i po niemiecku wyjawił cel swojej wizyty, mianowicie przyszedł
… po złoto. Obmyślił sobie, że dentysta
musi mieć złoto, bo przecież zakłada złote
koronki. Trzeba mu było przystępnie i długo tłumaczyć, że dentysta zakłada złote koronki tylko wtedy, gdy pacjent daje swoje

Informacja dla mieszkańców
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Ludwikowie informuje, że od
17.01.2011 r. nie pobiera krwi w Przychodni Zdrowia VIS MEDICA.
Laboratorium zaprasza do Ludwikowa,
gdzie pobieranie materiału odbywa się w
dni robocze od 7:00 do 14:00.
W laboratorium można bezpłatnie wykonać badania na podstawie skierowania

od lekarza rodzinnego lub specjalisty,
może to być zarówno gabinet prywatny
jak i państwowy.
Jedyny warunek to pieczątka na skierowaniu z numerem umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia oraz brak adnotacji
na skierowaniu, co do miejsca wykonania badania.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu
61/8-132-831 wewnętrzny 281 lub 227.

Katalog w internecie
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do częstego korzystania z naszej rozszerzonej oferty, dającej możliwość przeglądania przez 24 godziny naszego katalogu online. Wystarczy tylko wejść na stronę biblioteki:
www.bibliotekamosina.pl i skorzystać z zakładki KATALOG.
Życzymy przyjemności.

W gabinecie stomatologicznym w Ośrodku Zdrowia
w Mosinie, przy ul. Śremskiej (tam gdzie dzisiaj jest USC),
lekarz stomatolog Janina Murkowska i pielęgniarka
dyplomowana Ula Izdebska.

złoto. Przeprowadził jednak rewizję i zabrał
złote medale sportowe Mamy. Koch mówił
do dnia 1 września 1939 r. po polsku tak, jak
my, tzn. prawie tak jak my, ale ta rozmowa
toczyła się już tylko w języku niemieckim.
Tłumaczem Mamy był Ojciec.
Janina i Walenty Murkowscy zostali w
2004 roku uhonorowani Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej. W pamięci
mieszkańców pozostali przykładem ludzi kierujących się zasadami pokolenia
ukształtowanego i wychowanego w międzywojennej Polsce. Te zasady przekazali
swoim dzieciom, wnukom i prawnukom.
- Mama dożyła 98 lat, a pytana o receptę
na długowieczność, niezmiennie odpowiadała, że jest nią wychowanie wojskowe, bo Dziadek jako zawodowy wojskowy
stosował w domu metody wychowawcze,
jeśli tak to się wtedy nazywało, będące na
porządku dziennym w pułkach kawalerii.
Mama miała do końca w Mosinie wielu
wdzięcznych pacjentów, którzy odwiedzali Ją przy różnych okazjach, obdarowując
domowym ciastem i kwiatami.
Elżbieta Bylczyńska

Skupuje auta
używane

Również bez aktualnych opłat

Tel. 504 768 196

Kupię działkę
w Mosinie,
chętnie
w okolicach
centrum
tel. 660 031 893
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Pani Olga
Panią Olgę Buszkiewicz - Korytowską
znam kilkadziesiąt lat. Od kilku miesięcy próbowałam zastać ją w domu, podjeżdżałam pod bramę posesji, ale nie
miałam szczęścia. W końcu udało się.
Chciałam ją zwyczajnie odwiedzić, ale
nie tylko. Powodem było to, co zaintrygowało mnie wcześniej. Otóż moją uwagę zwrócił odmienny wygląd ogrodu.
Taką odmienność można zobaczyć tylko
w Belgii lub Holandii, gdzie pnie drzew
i częściowo konary maluje się na żółto, niebiesko i czerwono. Podobnie jak
drzewa, zewnętrzne ściany domu także
różnią się kolorami. To zróżnicowanie
bardzo ożywiło wygląd kilkudziesięcioletniego domu i całej posesji pani Olgi.
Stojąc w takiej scenerii ma się wrażenie,
że ogród ten stworzono dla dzieci, do zabawy, taki jest niezwykły i bajkowy, choć
w tym domu nie ma dzieci. Kiedy zastanawiam się, jaka przyświeca idea temu,
co widzę, pani Olga wyprzedza moje myśli i mówi ze śmiechem:
- Ten ogród ma na celu wzbudzać radość
u wszystkich, którzy na niego popatrzą.
W pracowni ściany wypełnione są jej obrazami od podłogi po sufit. Tylko portrety
członków rodziny są dziełami innych autorów. Nie jestem wytrawnym znawcą sztuki, ale wiele obrazów pani Olgi bardzo mi
się podoba. Ulubionym i przeważającym
tematem jej prac są kwiaty, szczególnie
maki, które widnieją na wielu pracach.
Posiada także obrazy przedstawiające
pejzaże oraz kilka bardzo ciekawych aktów kobiet, ukazujących ich ciała w różnych barwach.
Pani Olga jest samoukiem.
- Duszę artystyczną mam w sobie i talent artystyczny w genach, ponieważ
mój dziadek - Van Laiserberg - ze strony
matki był znanym impresjonistą belgijskim, wyjaśnia.
Inspiracją do zajęcia się malarstwem była
samotność po śmierci męża. Znalazła
sposób na wypełnienie pustki. Cennych
zaś fachowych wskazówek warsztatu artystycznego udzielała jej poznańska malarka, Maria Silska. Dla wypełnienia pustki
pani Olga wzbudziła w sobie duszę artystyczną, która jak mówi:
- Siedziała zawsze we mnie.
Swoje prace wystawiała w Brukseli, Hanowerze i Paryżu. Ciekawostką jest to, że
wystawa obrazów w Paryżu odbyła się
w miejscu o nazwie „U Olgi ”. Ten zbieg
nazw przyniósł szczęście, uważa pani
Olga, sprzedała wszystkie wystawione

dzieła, co pozwoliło na zakup droższych
materiałów do dalszej pracy twórczej.
A tak niewinnie się zaczęło, od prac nad
„bimbadełkami - pampadełkami ”(szklane krążki malowane i zawieszane na
sznurkach), do robienia których zachęcił
starszy syn, nieżyjący już Marcin. Potem
był decoupage i wykorzystywanie szklanych przedmiotów z odzysku.
Twórczość pani Olgi i jej żywotność,
mimo bardzo dojrzałego wieku napawa
ogromnym optymizmem.
Klara Krzewińska
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Michał
- A wie pani, ile w Polsce kosztuje pozbycie się człowieka? Przyszła
do mnie taka jedna, dawała cztery tysiące. Chciała, żebym puknął
jej męża, bo ma z nim dwoje dzieci, a on zwiał i nie płaci alimentów.
A tak jej córki miałyby rentę po ojcu…
Jest pochmurne i mroźne popołudnie.
Dworzec kolejowy. Dalekobieżny pociąg
osobowy to trzy wagony mocno wyeksploatowanej, elektrycznej kolejki (pociągi
takie kursowały dawno temu jako kolej
podmiejska). Kiedyś na tej trasie można
było korzystać z luksusowego niemal, (w
porównaniu do tego składu) także osobowego pociągu, wyposażonego w wagony z
przedziałami. Dzisiaj wsiadamy do tego, co
oferuje nam przewoźnik, jako jedyny środek lokomocji w ciągu dnia. Pociąg właśnie
zatrzymuje się na peronie. Automatyczne
drzwi nie otwierają się od razu. Ludzie są
niezadowoleni, gołym okiem widać, że ci,
którzy nie użyją łokci przy wsiadaniu, będą
musieli jechać na stojąco. Podczas podróży
będzie w nim gorąco jak w …piekle. Nie
tylko z powodu temperatury.
Znajduję wolne miejsce, naprzeciwko
mnie siada młody człowiek, z mocno
przystrzyżonymi blond włosami. Ma zaczerwienioną twarz, przekrwione oczy,
nie jest całkiem trzeźwy. W pierwszym odruchu mam ochotę wstać i wyjść, chłopak
przykuwa mnie ironicznym spojrzeniem,

List do
Redakcji
Witam Panią!
Bardzo podoba mi się akcja, w której
media piętnują zwyrodnialstwo wobec
zwierząt, a zwłaszcza psów. Jest to zjawisko, którego rozmiary tak naprawdę
nie są znane. Mamy nadzieję, że zacznie
się to zmieniać, dzięki między innymi
takim wspaniałym akcjom medialnym.
Ta akcja otwiera nie tylko oczy, ale i
serca. Jestem ogromnym miłośnikiem
psów, wolontariuszem w schronisku dla
bezdomnych zwierząt. Niestety, z nieludzkim traktowaniem psiaków spotykam się często, zbyt często i zawsze jest
to wstrząsające. Chciałbym jednak napisać o naszym schronisku w Gaju pod
Śremem. Schronisko to jest, uważam,
zaprzeczeniem ogólnej opinii o schroniskach, jakie ma przeciętny Polak. Wła-

zagaduje zbyt śmiało, ale chyba wie, co
czuję. Językiem, jakiego tutaj nie użyję informuje wszystkich, że nie ma biletu. Dalsza część wypowiedzi Michała, (bo tak ma
na imię, o czym dowiem się później) będzie obfitowała w najbardziej „wyszukane”
słowa i zwroty języka polskiego, który nie
nadaje się do publikacji. - Uszy więdną,
powie cicho jeden z pasażerów.
- Powiedz pan konduktorce, jak przyjdzie,
że jestem pana kuzynem, chłopak zwraca
się do mężczyzny, o którym wie (nie mam
pojęcia skąd), że jest pracownikiem kolei.
Jest przy tym agresywny, a mnie staje przed
oczami wizja najgorsza z możliwych…
Mężczyzna odmawia i radzi powiadomić
o tym kierownika pociągu zanim konduktor stwierdzi brak biletu.
- Ja to p… Byłem na Policji, wyrzucili
mnie na ulicę, chciałem żeby wydali mi
zaświadczenie, bo zostałem okradziony,
to kupiłbym bilet kredytowy. Co mam
zrobić, jak mam się dostać do babki w K.?
Jadę pożyczyć od niej pieniądze na bilet
do domu, bo mieszkam aż w Warszawie.
Kontrola biletów. Konduktorka pewnym
śnie dlatego piszę na ten temat do Was
kochani, bo uważam, że jest o czym. Tu
w szczerym polu znajduje się skromne
i borykające się z problemami schronisko, w którym psiaki są kochane przez
personel, wolontariuszy i Szefostwo
Fundacji Dr Lucy, która to fundacja jest
tu gospodarzem. Brakuje czasami pieniędzy na wiele, ale nigdy nie brakuje
na jedzenie, leczenie psiaków, nie brakuje też serca i miłości wobec zwierząt.
Wiele z nich jest i będzie tu do końca
swojego życia. Nie uważam, że jest to
dla nich złe, bo często pochodzą z totalnie patologicznych warunków a Gaj
bywa dla nich zbawieniem. Bardzo dużo
psiaków udaje się nam wyadoptować, z
czego jesteśmy dumni, bo traktujemy
je jak własne a czasami lepiej. Ja mam
także psiaka z tego schroniska i mimo
trudności nigdy Go nie oddam. Brak tu
pięknych, eleganckich pomieszczeń,
ale jest serce i miłość dla tych nieboraków, które człowiek skrzywdził. Wydaje
mi się, że takie miejsca jak to powinny

tonem żąda biletu od chłopaka. Ten odpowiada krótko:
- Kolej.
– W takim razie legitymacja.
- Nie mam.
- To wysiada pan na najbliższej stacji, albo
wołam Policję.
Na to Michał ma taką odpowiedź, że konduktorka wychodzi…
Jestem przerażona, proponuję chłopakowi, że zapłacę za niego, niech tylko idzie,
zawoła, a przedtem przeprosi konduktorkę. Odmawia. Jest pewien swego. I rzeczywiście do końca podróży Michała nie
wejdzie tu ani Policja, ani konduktorka…
być pokazane, bo jeżeli chociaż jedno
serce w związku z tym się otworzy i jeden psiak znajdzie szczęśliwy dom, to
warto. Czekamy na każdą dobrą duszę,
która chciałaby podarować psiakowi
nie tylko miskę karmy, ale też trochę
serca, a gwarantujemy, że odwdzięczy
się swojemu panu lub pani po wielokroć, do końca jego krótkiego życia.
Pozdrawiam i liczę bardzo na kilka słów
o naszym schronisku, do którego tak
naprawdę jest zaledwie 25 km. Myślę,
że mnóstwo ludzi ma wielkie serducha,
musimy tylko do nich dotrzeć.
Kontakt do schroniska w Gaju: gaj@
schroniska.net, www.gaj.schronisko.net
tel. 603 653 128, tel. 605 318 718
KRS 000289538. Jesteśmy organizacją
pożytku publicznego uprawnioną do
1% odpisu.
Wolontariusz schroniska w Gaju.
Tel. 605-318-718.

sport
Michał
- Widzę, że pani jest normalna, coś pani
powiem. Jakbym wszystko o sobie opowiedział spadłaby pani z tego siedzenia.
Wczoraj kupiłem samochód i go rozwaliłem. Zostało mi 13 tysięcy. Potem
poszliśmy z kumplem pobalować. Rano
zbudziłem się na dworcu, nie miałem już
przy sobie dokumentów ani forsy. Moja
dziewczyna, jak się dowie, chyba mnie
zabije. Do matki nie poszedłem, bo i tak
pewnie by pieniędzy nie miała. A zresztą, po co ją denerwować? Ona ma swoje
problemy. Kiedyś chciała się otruć, była
napita, połknęła tabletki i poszła się powiesić. Brat ją uratował. W ostatniej chwili
odciął sznurek…
Ja wtedy siedziałem w więzieniu, cztery
lata. Przez kumpla – upił się i postanowił
sam iść na akcję. Kradliśmy mercedesy,
odstawialiśmy je do stodoły, rozbieraliśmy na części i sprzedawaliśmy. No i poszedł sam, i wpadł, a my z nim.
Parę lat pracowałem w Niemczech, mam
po tym wyjeździe pamiątkę, o tu na plecach, byłem postrzelony…Ale to był mały
pikuś. Jakbym pani inne rzeczy opowiedział…Wtedy miałem dziewczynę w Poznaniu – małolatę. Jeździłem do niej z
Niemiec co tydzień, dawałem jej 1000 zł,
drugie tyle traciliśmy na dyskotekach. Jej
matka chciała ode mnie dowód osobisty,
to poprosiłem kumpla i załatwił mi taki,
jak trzeba… Nigdy nie dowiedziała się, że
jestem od niej 15 lat starszy.
A wie pani, ile w Polsce kosztuje pozbycie
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25
się człowieka? Przyszła do mnie taka jedna, dawała cztery tysiące. Chciała, żebym
puknął jej męża, bo ma z nim dwoje dzieci, a on zwiał i nie płaci alimentów. A tak
córki miałyby rentę po ojcu…Ale ja nie
z tych, nikogo jeszcze nie skrzywdziłem,
mokrą robotą się nie zajmuję.
Mój ojciec? Nie mam z nim żadnego
kontaktu. Byłem mały jak poszedł na 25
lat do więzienia. Matka sama nas trzech
wychowała. Raz się do mnie odezwał, po
wyjściu z więzienia. Czepiał się, że matka
podała go o alimenty i dostał jeszcze rok.
Babcia i dziadek
Michał podaje mi numer swojej komórki.
Pyta, czy ja mogłabym mu podać swój.
Podaję. Nie dowierza i zaraz dzwoni. W
kieszeni mojego płaszcza odzywa się telefon, bierze go ode mnie i sprawdza…
Opowiada dalej, patrząc na mijające za
oknem pociągu krajobrazy. Jest spokojny.
Na jego twarzy widać teraz żal i rozczarowanie. Bardzo mocno podkreśla, że był
pierworodnym wnukiem swoich dziadków. Miał osiem lat, kiedy pojechał do nich
na święta. Pod choinką zobaczył tylko trzy
prezenty – na Wigilii miało być jeszcze troje innych dzieci. Na pytanie, dlaczego są
tylko trzy paczki usłyszał odpowiedź:
- Dla ciebie nic nie ma.
- A może chcieli za coś pana ukarać?
- Proszę pani, za co? Byłem tylko zwykłym
dzieciakiem… Ale po trzech dniach zapieprzyłem wszystkie zabawki i zwiałem…
Michał wstaje, żeby wysiąść na swojej

Piotruś
Szanowni Państwo!
Zwracam się do Was z prośbą o przekazanie 1% podatku z PIT na rzecz mojego
synka Piotrusia. Dziecka, które od urodzenia cierpi na mózgowe porażenie
dziecięce. Chłopczyka, który mając 6
lat-nadal nie mówi, nie chodzi, którego
rozwój jest bardzo opóźniony. Szansa, by
Piotruś stał się w miarę samodzielny - istnieje...Walka o usprawnianie dziecka jest
celem i sensem mojego życia. Do tej walki niestety-potrzebne są też pieniądze...
Środki, które uda mi się zgromadzić-zostaną przeznaczone na udział synka w
turnusie rehabilitacyjnym. Jeżeli kwota
uzyskana z „1%” będzie większa - przeznaczę ją na zakup bardzo drogiego
wózka inwalidzkiego dla Piotrusia.
Jego koszt to ponad 11.000zł...
W zeznaniach za 2010 r sposób przekazania „1%” jest bardzo prosty. Nie musi-

stacji. Podaje mi rękę, mocno ściskając.
Wychodzi, wraca. Jeszcze raz podaje mi
rękę i mówi:
- Niech pani dzwoni jakby ktoś chciał
pani coś zrobić. Przyjedziemy z kumplami
i załatwimy sprawę…
Reportaż ten nigdy by nie powstał, gdyby
nie przypadkowe spotkanie podczas podróży. I może nigdy nie dowiedziałabym
się o tej przerażającej historii, która, nawet zakładając, że jest wynikiem patologii
społecznej, nie powinna mieć miejsca, ze
względu na dzieci i opiekę, jaką rzekomo
Państwo roztacza nad polską rodziną. Co
zawodzi w kraju, w którym tyle mówi się o
potrzebach dzieci? W kraju, w którym wydaje się krocie na kolejne zmiany programu
i systemu edukacji. Dlaczego matka samotnie wychowująca dzieci jest gotowa zlecić
morderstwo, żeby zdobyć rentę po ich ojcu?
Nie mogłam inaczej tego przekazać. Zapewniam jednak, że ten przekaz, gdyby go
wiernie odtworzyć, byłby o wiele bardziej
wymowny. Michał sam zachęcił mnie do
opisania jego historii w gazecie. Obiecał
zadzwonić i opowiedzieć więcej o swoim
życiu. Nie wiem, czy chciałabym wszystko o
nim usłyszeć. Ale wiem, że on też był kiedyś
dzieckiem. Bardzo skrzywdzonym.
Imię bohatera i nazwy miast zostały zmienione.
Elżbieta Bylczyńska

cie Państwo dokonywać samodzielnie
wpłaty - Urząd Skarbowy na podstawie
informacji z PIT dokona przelewu na
wybraną przez Was organizację pożytku publicznego. Należy tylko wypełnić
odpowiednie wiersze formularza podatkowego:
Numer KRS: 0 0 0 0 1 8 6 4 3 4
Cel szczegółowy 1%” PIERCHAŁA PIOTR(44/P)
Piotrusiowi można także pomóc-dokonując wpłaty na Jego subkonto w Fundacji: FUNDACJA POMOCY OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM ”SŁONECZKO” STAWNICA 33, 77-400 ZŁOTÓW.
Nr konta: 89 8944 0003 0000 2088
2000 0010 z dopiskiem: darowizna
na leczenie i rehabilitację Piotra
Pierchała ( 44/P )
Za zrozumienie, pomoc, a przede
wszystkim serce okazane mojemu synkowi bardzo Państwu dziękuję!
Olga Zawadzka-Pierchała
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SALONY
MEBLOWE
MOSINA

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

Dymaczewo Nowe, ul. Pod Topolami 1
tel. 61 813 21 12
Zapraszamy również do naszego hotelu
w Środzie Wlkp.

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

WWW.SZABLEWSKI.PL

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

y
m
a
z
s
a
r
Zap

Kredyty na dowód do 6 tys. zł.
ul. Dembowskiego 1
tel. 061 813 63 76

ul. Budzyńska 11
tel. 061 813 69 81

www.meblerejak.najnet.pl
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Starość (też) musi się wyszumieć

RECENZJA - muzyka

Drugi Przegląd Kapel Gitarowych wyglądał nieco inaczej niż
jego pierwsza odsłona. Przede wszystkim do zmagań przystąpiło dziewięć zespołów, z których jeden został wybrany przez internatów na stronie Mosińskiego Towarzystwa Gitarowego. Ponadto cały Przegląd uświetnił swoją obecnością Marek Raduli,
pomału weteran mosińskich przygód gitarowych. Zasiadł on w
jury, które oceniało występujące zespoły. Pod wieczór wystąpił
na scenie Mosińskiego Ośrodka Kultury jako członek legendarnego zespołu Laboratorium, jednak o tym za chwilę.
W tegorocznym Przeglądzie tryumfowały dwa zespoły: post
hardcore’owy Impala oraz progresywny Mystic Circus. Pierwszy z
nich wystąpi na Dniach Mosiny, drugi natomiast uświetni zbliżające się wielkimi krokami Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą.
W tym roku jury w składzie Marek Raduli, Alicja Adamska, Grzegorz Sterna, Sławek Witkowski oraz Paweł Stachowiak postanowiło wyróżnić najlepszych muzyków w czterech kategoriach. Za
najlepszego wokalistę uznano Krzysztofa Górzyńskiego z zespołu
Transliner (występujący po raz drugi na Przeglądzie Kapel Gitarowych), najlepiej na gitarze zdaniem jury radził sobie Michał Gruss
z zespołu Puzzle. Ponadto wyróżniono także basistę Bartka Żołędziejewskiego ze zwycięskiego Mystic Circus oraz perkusistkę
grupy Inner Child, Wiktorię Jakubowską. Wszystkie zespoły biorące udział w Przeglądzie otrzymały ponadto nagrodę w postaci
darmowego wejścia na koncert zespołu Laboratorium.
Gwiazda wieczoru rozpoczęła swoje muzyczne show utworem
„Nurek”, który ubogacony licznymi improwizacjami, wydawał
się nie mieć końca. Kawał dobrego jazzowego grania (czy jak to
określił wokalista i saksofonista Marek Stryszowski – „ciężki bit”)
wypełniał salę Mosińskiego Ośrodka Kultury przez cały wieczór.
Całości odpowiedniego smaku nadawała garść anegdot opowiadanych przez wokalistę zespołu. Uwagę zwracało piękne
wykonanie muzycznej ilustracji do filmu „Makijaż”, w której to

Intrygi, kłamstwa, miłość
Eric – Emmanuel Schmitt
„Historie miłosne”

RECENZJA - książka

Wiem, że tytuł zbioru opowiadań Schmitta może wielu odstraszyć.
Ba, sama bym nie chwyciła jej do ręki, myśląc, że to kolejna z serii
tkliwych, rozczulających historii o kwiatkach, ptaszkach i pięknych
uczuciach pomiędzy dwojgiem ludzi. Gdy dostałam ją w prezencie,
zaczęłam od razu czytać. I oderwać się nie mogłam.
Miłość jest najbardziej oklepanym, omówionym na tysiące sposobów tematem literatury, przez setki tysięcy autorów, pochodzących
z każdego miejsca na świecie. Książka Schmitta mnie zaskoczyła i...
zaczarowała. Autor przestawia różne kobiety, pochodzące z odmiennych środowisk, z różnym podejściem do miłości, uczuć i jakichkolwiek emocji. Każda z nich pragnie jednak tego samego, choć inaczej
to nazywa. Celem jest akceptacja, szczęście, spełnienie – a to wszystko może pomieścić tylko jedno słowo, zawarte w tytule.
Autor jest pięćdziesięcioletnim francuskim dramaturgiem i powieściopisarzem. Jego sztuki teatralne i powieści tłumaczone są na 35
języków. W Polsce najbardziej znanym opowiadaniem jest „Oskar i
pani Róża” – wydana w 2002 roku opowieść o chłopcu chorującym
na białaczkę, któremu zostało niewiele życia – smutna, ale przepiękna historia.
Opowiadania Schmitta napisane są bardzo prostym, przystępnym

można było wysłuchać muzycznych dialogów Marka Stryszowskiego oraz klawiszowca Janusza Grzywacza. Charakterystyczną cechą gry tego ostatniego było intrygujące, momentami
zabawnie brzmiące zmienianie głosu za pomocą specjalnego
urządzenia zwanego vocoder. Pozostali muzycy legendarnego
zespołu nie pozostawali jednak w tyle. I tak Krzysztof Ścierański
dał bardzo miarodajną próbkę swojej muzycznej klasy, podobnie z resztą jak Marek Raduli. Kroku dotrzymywał im perkusista
Grzegorz Grzyb, który zrobił niesamowite wrażenie swoją koordynacją ruchową – w trakcie solowego popisu zręcznie wywijał
pałeczkami, okładając talerze swojego perkusyjnego zestawu. Z
kolei wokal Marka Stryszowskiego składał się z różnych, często
luźno ze sobą powiązanych sylab. Przykładem tego był utwór
„Ułan Bator by night”, w którym wokalista popisywał się swoją
rzekomą mongolszczyzną. Siła zespołu tkwiła nie tylko w doskonałym warsztacie muzycznym każdej scenicznej indywidualności, ale także w tworzeniu przez te indywidualności zgranego
kolektywu. Ponadto doświadczeni muzycy zaprezentowali się
jako osoby mające duży dystans do samych siebie. Dowodem
na to była zapowiedź nowej płyty grupy, która zatytułowana będzie „Starość musi się wyszumieć”.
Tegoroczny Przegląd Kapel Gitarowych pokazał, że impreza
ta zaczyna na stałe wpisywać się w coraz bogatszy repertuar
mosińskich zmagań muzycznych. Pomysł z gwiazdą wieczoru wieńczącą cały dzień konkursu nadał mu jeszcze większej
atrakcyjności i dobrze rozreklamował całą imprezę. Połączenie
przyjemności z muzycznym konkursem wydaje się być dobrym
tropem do tego, by zachęcić i wypromować młode zespoły marzące o rozwoju kariery. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w następnych latach będzie w nich tyle zapału, ile podczas dwóch
pierwszych odsłon Przeglądu.
Wojtek Czeski
językiem, bez niepotrzebnych słów
i górnolotnych porównań. Taki sposób pisania pozwala na skupienie się
z łatwością na samej przekazywanej
treści, tworząc jedynie dodatek dla
oryginalnych, poruszających opisów uczuć. Siedem historii, pełnych
nadziei bardziej ciekawią, niż wprowadzają w san miłosnej melancholii.
Pokazują proste mechanizmy, którym
poddaje się bohater, a następnie powoli zdaje sobie sprawę z tego, że dał
się zwieść prostym sztuczkom, kłamstwom czy porywom serca. A na deser utwór bardzo znany – „Tektonika
uczuć”. Błyskotliwy utwór z analizą sercowej manipulacji, zaglądanie w ludzkie dusze, walka z intrygami, podchodami, podtekstami.
Bo najsilniejsze uczucia trudno od siebie odróżnić...
Opowiadania Schmitta to zbiór różnych twarzy miłości – spełnionej, docenionej, nieszczęśliwej, brutalnie przerwanej, zbyt płytkiej...
Idealna na leniwe popołudnia i długie wieczory. Po przeczytaniu
całości zna się odpowiedź tylko na jedno pytanie: jak powinno się
kochać? Odpowiedź jest prosta – bezgranicznie. Odette, Donatella,
Helene – bohaterki opowiadań o tym się dowiedziały, ale niestety
– było już za późno.
Magdalena Krenc
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Masz kłopot z odpadami?
WYWIEZIEMY TWOJE ŚMIECI
taniej, terminowo, profesjonalnie!
Zapraszamy
TEW GO Sp. z o. o.
Al. Kościuszki 15, 64-000 Kościan
Rozliczenia roczne
Kompleksowa obsługa księgowa

tel.
65 512 75 31
tel. kom. 693 000 490

Dorota Tritt-Szyszka
ul.Tylna 10
62-050 Krosno
tel 603 776 497
fax 61 898 10 40
dorota.tritt@interia.pl
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Pięciu wyśmienitych alchemików
5 lutego w Mosińskim Ośrodku Kultury już po raz drugi odbył się Przegląd Kapel Gitarowych zorganizowany przez Mosińskie Towarzystwo Gitarowe i MOK. Ośrodek zamienił się tego dnia w miejsce, do którego
od samego rana zjeżdżały zespoły z całej Wielkopolski, by wziąć udział w zmaganiach o główną nagrodę
II Przeglądu Kapel - występ podczas Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą oraz podczas Dni Mosiny.
Przegląd zakończył się występem legendy polskiego jazzu - zespołu Laboratrium
W jury II Przeglądu Kapel zasiedli: znakomity gitarzysta Marek
Raduli, Grzegorz Sterna - prezes stowarzyszenia Qltura, Alicja
Adamska - wicedyrektor MOK, mosiński basista Paweł Stachowiak, a także Sławomir Witkowski z radia Afera, które objęło
patronat nad przeglądem.
Spośród 19 płyt demo, jakie zespoły przysłały na konkurs, Mosińskie
Towarzystwo Gitarowe wybrało 8 najlepszych: Puzzle, Impala, The
Merss, Transliner, Mystic Circus, The Inner Child, Payne i Hug Me
Mum. Dziewiąty zespół – Granual – wybrano w internetowym głosowaniu na stronie MTG www.gitaramosina.pl. Oceniający nie mieli
łatwego zadania, ponieważ zarówno umiejętności techniczne, jak
i zachowanie sceniczne były w większości przypadków naprawdę
wyśmienite, a poziom prezentowanych kompozycji bardzo wysoki.
Od godziny 12:00 Mosiński Ośrodek Kultury huczał od dźwięków
różnych odmian metalu i rocka, było też trochę kalifornijskiego punka i reggae, a także sporo niezidentyfikowanych stylowo dźwięków
w postaci alternatywny i pogranicza progresywnego rocka. Ważne
jednak, że w każdym zespole królowała gitara, która w Mosinie jest
szczególnie eksponowana. Warto wspomnieć o znakomitym backli-

ne, na którym grały zespoły, zapewniony przez poznański sklep Music Factory, głównego sponsora mosińskiej imprezy.
Bardzo dobrą inicjatywą było stworzenie w Ośrodku Klubu Festiwalowego, w którym uczestnicy mogli się posilić i odpocząć,
ponieważ dopiero o 18:30, po długich obradach, jury właśnie w
Klubie, ogłosiło wyniki II Przeglądu Kapel. Najlepszymi zespołami okazały się: śremsko-poznańsko-puszczykowska formacja
Impala (post hard core, post grunge), która wystąpi na dniach
Mosiny u boku Acid Drinkers oraz poznański Mystic Circus grająca wyśmienite kompozycje spod znaku technicznego i progresywnego metalu. Poznaniacy zagrają podczas V jubileuszowych Dni Artystycznych z Gitarą przed zespołem JJ Band.
Najlepszym gitarzystą został nie bez kozery, młody muzyk ze
Śremu – Michał Gruss, grający w zespole Puzzle, a miano najlepszego basisty przypadło Bartoszowi Żołędziejewskiemu ze
zwycięskiej grupy Mystic Circus. Ogromną niespodzianką była
nagroda dla najlepszego perkusisty, którym... została młodziutka Wiktoria Jakubowska, grająca w kościańskim The Inner

Child. Jury przyznało także nagrodę najlepszemu wokaliście,
Krzysztofowi Górzyńskiemu z średzkiego Translinera, który
ujął przede wszystkim interpretacją, tekstami i wyczuciem.
Po ogłoszeniu wyników nadeszła pora na danie główne tego
wieczoru, czyli formację Laboratorium. Sala Widowiskowa w
Mosińskim Ośrodku Kultury na blisko dwie godziny zamieniła
się w muzyczne laboratorium, w którym pięciu wyśmienitych
alchemików – Marek Stryszowski (saksofony altowy i sopranowy, fagot i wokal), Janusz Grzywacz (instrumenty klawiszowe),
Krzysztof Ścierański (gitara basowa), Grzegorz Grzyb (perkusja) oraz Marek Raduli (gitara) – stworzyło wspaniały klimat,
racząc publiczność świetnymi popisami solowymi.
„Polski Weather Report” zagrał kilka wyśmienitych kompozycji,
wśród których mogliśmy usłyszeć m.in. Diver, Ulaanbaatar by Night,
Pokój 210, Pustynna Burza czy Anatomy Lesson. Zespół dwukrotnie
bisował i pozostawił po sobie naprawdę świetne wrażenie. Po koncercie w Klubie Festiwalowym odbyło się tradycyjne jam session, z
udziałem muzyków Laboratorium i uczestników Przeglądu Kapel.
Wszystkim formacjom dziękujemy za udział w przeglądzie i zapraszamy na V Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą, gdzie będziemy mogli posłuchać takich gwiazd jak Jarosław Śmietana,
JJ Band i Raz Dwa Trzy. Bezpłatne warsztaty gitarowe poprowadzi Jacek Jaguś oraz Jarosław Śmietana, a lekcji basu udzieli
Wojtek Pilichowski. Impreza odbędzie się od 1 do 3 kwietnia!
Piotr Mikołajczak
Mosińskie Towarzystwo Gitarowe

kultura
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Premierowy przegląd marca 2011
1. Fighter [premiera 4 marca]
Na początek marca proponuję dramat
sportowy „Fighter”. I proszę się nie obawiać, bo nie jest to pierwsza lepsza produkcja o przełamywaniu granic i walce z
samym sobą, gdzie banalne hasła pojawiają się w każdej minucie projekcji. Film
zdobywa świetne recenzje i ma na swoim
koncie szereg nagród i nominacji.
Jest to prawdziwa historia boksera wagi
lekkiej Micky’ego Warda oraz jego niełatwej drogi do zdobycia tytułu mistrza świata. W osiągnięciu celu pomaga mu jego przyrodni brat, który też
kiedyś walczył na ringu, ale poprzez swoje zachowanie trafił do
więzienia i stoczył się na dno. Teraz został trenerem Micky’ego i zrobi wszystko, żeby pomóc bratu w zdobyciu mistrzowskiego pasa a
tym samym odkupieniu swoich win i odzyskaniu utraconej dumy.
W rolach głównych dwaj giganci Hollywood - Mark Wahlberg
oraz Christian Bale. Ten drugi za swoją kreację zdobył Złotego
Globa w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy, ale za swoje
role doceniani są obydwaj.
Film pewnie najbardziej spodoba się panom, ale żaden miłośnik
dobrego kina na pewno się nie zawiedzie.
2. Rango [premiera 4 marca]
Fani animacji na pewno już zacierają ręce
z zadowolenia i nie mogą się doczekać,
kiedy będą mogli poznać przygody nowego bohatera. Tytułowy Rango jest
kameleonem i przeżywa ostatnio ciężkie chwile. Jest osamotniony i nie może
znaleźć celu swojego życia. Tuła się po
bezkresach pustyni Mohave, aż trafia
do pewnego małego miasteczka opanowanego przez bandytów. Spotkanie
z kryminalistami podsuwa mu pomysł
na nowe zajęcie – postanawia zostać stróżem prawa. Szybko
zyskuje wielu wrogów, ale co najważniejsze zyskuje przyjaciół,
których mu tak bardzo brakowało.
Nie do końca jestem przekonany czy jest to produkcja przeznaczona typowo dla dzieci, ale jestem pewien, że dorośli będą się
świetnie bawić, co jest to już regułą przy tego typu filmach. Szczególnie interesująca może być oryginalna amerykańska wersja z
Johnnym Deppem użyczającym głosu głównemu bohaterowi.
3. Sex Story [premiera 18 marca]
Jedno, co można na pewno powiedzieć
o tym filmie bez jego oglądania to to, że
tytuł ma chwytliwy. Niestety, ani on, ani
krótka notka dystrybutora nie mówi nam
zbyt wiele o samym filmie. Głównymi bohaterami są Emma i Adam – wieloletni
przyjaciele, którzy pod wpływem chwili
lądują razem w łóżku. Oboje mają nadzieję, że to zdarzenie nie wpłynie negatywnie na ich przyjaźń. Obiecują sobie,
że nigdy się w sobie nie zakochają a ich
związek będzie bazować tylko i wyłącznie na miłości fizycznej.
Z czasem jednak ich znajomość staje się bardziej intymna i obydwoje zdają sobie sprawę, że pragną czegoś więcej…

Trzeba przyznać, że wszystko to brzmi dość tandetnie i nie wnosi raczej nic nowego do kina, ale to nie znaczy, że nie będziemy
się przy tej produkcji dobrze bawić. Ja mam tylko nadzieję, że
będzie to bardziej komedia niż film romantyczny.
W rolach głównych zobaczymy Natalie Portman i Ashtona Kutchera. Natalie jest obecnie na fali. W zeszłym roku zagrała jedną z najważniejszych ról w swoim życiu w „Czarnym Łabędziu” i
miło będzie zobaczyć ją w czymś lżejszym. Ashton cały czas jest
bardziej znany jako mąż Demi Moore, więc dobrze będzie go
zobaczyć na ekranie w jakiejś innej roli.
4. Sucker Punch [premiera 25 marca]
Jeśli ktoś nie widział jeszcze zwiastuna tego
filmu, to niech szybko to zrobi. Jeśli nie zakochacie się w nim od razu to pewnie już
nic więcej nie skusi was do jego obejrzenia.
Mnie już nie trzeba namawiać, po tym, co
zobaczyłem kupuję ten film w całości.
Zasadniczo historia rozgrywa się w latach
50. XX wieku. Piszę zasadniczo, ponieważ
większość wydarzeń ma w tym filmie
miejsce w alternatywnej rzeczywistości,
której nie da się tak łatwo umiejscowić w czasie. Główną bohaterką jest młoda dziewczyna Babydoll, która zostaje przez swojego ojczyma umieszczona w zakładzie psychiatrycznym. W czasie
pobytu kreuje w swoim umyśle odmienny, fantastyczny świat, do
którego ucieka, aby zapomnieć o strasznej rzeczywistości. Jednak
i tam nie jest bezpieczna, i aby się uchronić przed prześladowcami musi zebrać pięć artefaktów. W tej misji pomagają jej cztery
pacjentki szpitala.
Dawno nie było filmu, w którym tak dużo by się działo. No, bo
gdzie indziej podczas jednego seansu będzie można znaleźć
walkę na miecze, strzelaniny, pościgi samolotami, smoki ziejące
ogniem i futurystyczne roboty? Dla fanów kina akcji i fantastyki
jest to pozycja obowiązkowa.
5. Los Numeros [premiera 25 marca]
Na koniec polska produkcja o iście latynoskim tytule „Los Numeros”. Jest to historia
policjanta Kuby, który wygrywa 17 milionów na loterii. Ale, zamiast otrzymać tę
wygraną zostaje oskarżony o jej wyłudzenie. Jako rasowy policjant postanawia zbadać sprawę i rozwikłać, kto ukrywa się za
tym przekrętem. Oprócz kłopotów Kuba
zyskuje także zainteresowanie trzech pięknych kobiet: przebojowej prezenterki loterii, pięknej prawniczki
oraz swojej sąsiadki. To czy policjantowi uda się rozwiązać zagadkę i przy okazji odnaleźć miłość, tego dowiemy się w kinie.
W rolach głównych troszkę mniej znane nazwiska - Lesław Żurek, Weronika Książkiewicz oraz Tamara Arciuch. To właśnie
obsada może być mocnym punktem tej produkcji, ponieważ
ostatnio w każdym filmie pojawiały się te same nazwiska: Socha,
Żmuda-Trzebiatowska, Adamczyk, Karolak, Szyc…
Nie jestem fanem polskich produkcji, po prostu jest mi ciężko
znaleźć coś we współczesnym polskim kinie, co zachwyciłoby
mnie tak, jak obce produkcje. Właściwie to nawet do zbliżenia
się do tego poziomu nie ma mowy. Ale polskie kino ma swoich
zagorzałych fanów i oni na pewno wypełnią kinowe sale.
Tomasz Zgrzeba
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Wybory w OSP
4 lutego 2011 roku w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OSP Mosina,
podczas którego udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi
za miniony okres sprawozdawczy oraz dokonano wyboru nowych
władz. Zarząd przedstawia się następująco: prezes - dh Dariusz
Piechocki, naczelnik - I Wiceprezes - dh M. Kołodziejczak, II wiceprezes - dh-na M. Piechocka, sekretarz – dh-na M. Bentka,
skarbnik – dh K. Maślak, kronikarz – dh-na M. Piechocka, gospodarz – dh M. Drebot oraz członkowie Zarządu: dh B. Bazan
i dh M. Maślak
W trakcie zebrania wyróżniono tytułem Honorowego Członka OSP
Mosina - Druha Zenona Zycha. Ponadto wręczono odznaki „Za wysługę lat” oraz odznaki „MDP”. Wręczono również pamiątkowe talerze za zaangażowanie w podziale bojowym oraz statuetki za 20
letnią służbę na stanowisku skarbnika i kronikarza OSP.
Obradom przewodniczył Prezes OSP druh Dariusz Piechocki.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pan Waldemar Waligórski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie, Druh Mieczysław
Stasiński – Członek Zarządu Oddz. Woj. ZOSP RP oraz Wiceprezes
Zarządu Oddz. Pow. ZOSP RP powiatu poznańskiego, Pan st. kpt.
Wojciech Mazur – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Po-

znaniu, Druh Sławomir Barański – Członek Powiatowej Komisji
Rewizyjnej ZOSP RP oraz Wiceprezes Zarządu Oddz. M-G ZOSP RP
w Mosinie, Druh Michał Kołodziejczak - Komendant M-G ZOSP RP
w Mosinie, Druh Ryszard Potocki – Wiceprezes Zarządu Oddz. M-G
ZOSP RP w Mosinie oraz Druhowie: Zdzisław Gierek, Andrzej Bednarz, Leszek Tworowski – Członkowie Prezydium Zarządu Oddz.
M-G ZOSP RP w Mosinie.
Dariusz Piechocki

Foto: Kamil Kołodziejczak

Zakręcona Próba - VII Rajd Walentynkowy
Podtrzymując przemiłą tradycję, obchodzenia imienin Świętego Walentego, czyli
patrona zakochanych, już po raz VII Delegatura Mosina Automobilklubu Wielkopolski, zorganizowała Rajd Walentynkowy.
Rajd ten zainaugurował Mosińskie Mistrzostwa Motorowe sezonu 2011.
Aura dopisała i w niedzielny słoneczny,
choć nieco mroźny poranek na starcie rajdu na Mosińskim Targowisku zjawiły się
34 załogi, z niejednokrotnie „ubranymi”
walentynkowo autami. Walentynkowe
przybranie samochodu było jedną z konkurencji rajdowych i było oceniane przez
jury, które ogłosiło wyniki na mecie rajdu.
Po odprawie rozpoczęła się emocjonująca
próba samochodowa, wykonywana Renault Clio udostępnionym przez partnera
rajdu A.S. Renault Antoninek. Próba była
„zakręcona” i wymagała dużej koncentracji.
Po przejechaniu próby załogi wyruszyły
na trasę wyznaczoną itinererem strzałkowym. Żeby na trasie było jeszcze milej,
trzeba było ułożyć najpiękniejsze wyzna-

nie miłosne. Na autora tego wyznania
czekała nagroda na mecie.
Trasa przebiegała tak, aby doprowadzić
nas na metę do Salonu Renault Antoninek w Poznaniu przy ulicy Warszawskiej
367. Po drobnych perypetiach, które
spotkały niektóre załogi, wszyscy w komplecie dojechali na metę. Na mecie mogliśmy podziwiać z zewnątrz jak i usiąść
za kierownicą nowego modelu Renault
Latitude, Renault Twingo oraz Renault
Megane Cabrio.
Wreszcie nadszedł długo oczekiwany
moment ogłoszenia wyników.
Zgodnie z charakterem rajdu, najpierw
zostali uhonorowani autorzy najpiękniejszego wyznania miłosnego: Katarzyna
Kłos i Marek Teper.
Przy kolejnym werdykcie za najciekawiej
przybrane, auto jury miało nie lada dylemat i przyznało ex aequo dwa pierwsze
miejsca. Przypadły one Annie Sudoł i Tomaszowi Sudoł, oraz Elżbiecie Salamon
i Róży Szufladowicz.

W klasyfikacji rajdowej pierwsze miejsce
zdobyli: Anna Sudoł i Tomasz Sudoł, drugie miejsce Marek Śmiglak i Anna Śmiglak, na podium również stanęli Tomasz
Duszczak i Danusia Imbierowicz.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
tak liczną obecność i wspaniałą zabawę
oraz oczywiście partnerowi imprezy A.S.
Renault Antoninek, bez którego wsparcia
impreza nie byłaby taka wspaniała.
BeataTomczak-Taisner
Sekretarz Automobilklubu
Wielkopolski Delegatura Mosina
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Medale kościelne

kolekcjoner

W lutym 2009 roku w cyklu „Historia Mosiny w medalach” pisaliśmy o medalu kościelnym z wizerunkiem św. Mikołaja wydanym przez ks. Edwarda Majkę. Medal
ten był pierwszym medalem kościelnym
wydanym w Mosinie. Obecnie ponownie
wracamy do tematu medali kościelnych.
Stało to się za sprawą Mosińskiego Chóru
Kościelnego p.w. św. Cecylii. Chór ten w
listopadzie 2010 roku uroczyście obchodził Jubileusz 105 lat swego istnienia. Dla
upamiętnienia tego faktu został wydany
medal pamiątkowy, którego autorem jest
znany mosiński artysta Roman Czeski. Na
medalu tym widzimy wizerunek św. Cecylii grającej na organach wodnych (tak
czytamy w wydanej monografii). Warto
wiedzieć, że organy wodne znane były już
w 170 roku przed narodzeniem Chrystusa, a za twórcę ich uważa się matematyka

z Aleksandrii Kteisibiasa. Jeżeli chodzi o
sam medal, wykonany jest w wersji jednostronnej, z mosiądzu o średnicy 65 mm
w niedużej ilości - 20 sztuk Przez firmę
Grzegorza Lipniaka z Mosiny. Natomiast
z wizerunkiem Świętej na medalu wiąże
się ciekawy splot wydarzeń, mianowicie
autor medalu dużo wcześniej, bo w 2002
roku wykonał dla Mosińskiego Chóru
pamiątkową statuetkę. Było to w czasie
obchodów 700-lecia Nadania Praw Miejskich Mosinie. Na statuetce tej umieścił
wizerunek św. Cecylii zaczerpnięty z obra-

zu, jaki swego czasu
chórzyści mosińscy
sprezentowali swojemu dyrektorowi i
prezesowi Ignacemu Sterczyńskiemu
na rocznicę ślubu i
notabene obraz ten
ponownie jest własnością chóru.
Wracając do patronki chóru należy
dopowiedzieć, że
Cecylia żyła około 230-231 roku za
czasów panowania
cesarza Aleksandra
Sewera,
znanego
z
prześladowań
chrześcijan.
Późniejsza święta była
głęboko wierzącą
chrześcijanką, czego dowodem były złożone przez nią śluby czystości. Mimo to
została zmuszona do poślubienia wpływowego poganina Waleriana, którego
wraz z jego bratem z czasem nawróciła
na wiarę w Chrystusa, za co wszyscy troje
zostali skazani na śmierć przez ścięcie. Św.
Cecylia została ogłoszona świętą Kościoła
katolickiego oraz Kościoła prawosławnego, ponadto jest patronką chórów kościelnych, lutników oraz organistów.
Na koniec pozostaje dodać, że medalem
pamiątkowym uhonorowani zostali byli
dyrygenci mosińskiego chóru oraz inne
osoby od lat związane z chórem i jego
działalnością. Od 1983 roku Prezesem
chóru jest pani Bronisława Dawidziuk.
To tyle o najnowszym mosińskim medalu.
Następnym medalem kościelnym, który
co prawda nie został wydany w Mosinie,
ale który „trafił” do Mosiny, i który należy
odnotować na kartach historii naszego
miasta jest medal „Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis” Arcybiskupa
Stanisława Gądeckiego, Metropolity
Poznańskiego. Medalem tym w czerwcu 2005 roku odznaczeni zostali dwaj
mieszkańcy naszego miasta: Zygmunt
Pohl oraz Wojciech
Szlagowski. Pierwszy z nich, Zygmunt
Pohl
odznaczony

został, jak pisze ks. Arcybiskup „Z wdzięczności za ogromne zaangażowanie w życie
parafii, zwłaszcza za wielką troskę o muzykę kościelną i rozwój Chóru św. Cecylii”.
A ponadto za społeczną pracę związaną
z budową ołtarza Bożego Ciała w parafii
Domachowo koło Gostynia. Pozostaje
jeszcze dodać, że Zygmunt Pohl jako były
prezes i dyrygent Mosińskiego Chóru Kościelnego otrzymał pamiątkowy medal, o
którym piszemy powyżej. Drugi z odznaczonych Wojciech Szlagowski - architekt
uhonorowany medalem Arcybiskupa
został „ za bardzo duży wkład pracy na
rzecz parafii mosińskiej, m.in. przy budowie domu parafialnego. Na koniec odznaczenia te zostały przyznane przez ks.
Arcybiskupa na prośbę ks. Edwarda Majki,
proboszcza mosińskiej parafii, oraz to, że
na medalu widzimy wizerunek biskupa
Jordana, pierwszego biskupa Poznania,
jak również herb Arcybiskupa Stanisława
Gądeckiego Metropolity Poznańskiego.
Henryk Pruchniewski     
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Miłosne szczęścia okruchy
Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosinska po raz
kolejny zaprosiło swoich członków, przyjaciół, sympatyków i
darczyńców na spotkanie 13 lutego - tym razem we współpracy z Mosińską Biblioteką Publiczną – do Mosińskiego Ośrodka
Kultury. Motywem
przewodnim wieczoru była miłość, a to z uwagi na dzień zakochanych.
Bardzo licznie przybyli goście wysłuchali kilku pięknie wykonanych piosenek przez wokalistki z zespołu MY, pod kierunkiem
Danuty Nowak - Połczynskiej. Dokonano wyboru
najpiękniejszego wiersza o tematyce miłosnej, recytowanych
przez byłych i obecnych uczniów z mosińskich szkół. Zwyciężył
Hymn o Miłości - z Pierwszego Listu do Koryntian Św. Pawła. Wie-
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czór zakończył recital pianistki, pani Haliny Portalskiej, która grała
przez siebie skomponowane i zaaranżowane utwory, a pomagał
jej mąż pan Marek - inżynier dźwięku. Ciekawą scenografię wykonała pani Anna Kędziora, nagłośnienie i oświetlenie
pan Jacek Rogalka. Nad całością od strony literackiej czuwały
panie Krystyna Przynoga i Katarzyna Nowak, pracownice mosińskiej biblioteki. Potem goście pełni wrażeń udali się na słodki
poczęstunek.
Miejmy nadzieję, że walentynkowe emocje pozostaną jeszcze
długo w pamięci uczestników tego spotkania. Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego wieczoru składam serdeczne podziękowania.
Prezes stowarzyszenia- Jolanta Szymczak
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profesjonalna
obsługa
księgowa firm
62-050 Mosina, ul. Norwida 6
tel. 061 819 11 10, 600 82 44 68
Czynne od 17 do 20

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
Wiesław Skibiński

Oferujemy usługi w zakresie:

Poszukujemy dla naszych Klientów:

• pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

• gruntów inwestycyjnych

• pośrednictwo w najmie nieruchomości

• gruntów rolnych

• kupno i sprzedaż nieruchomości

• gruntów AG

• doradztwo inwestycyjne i majątkowe

• działek budowlanych

• obsługa prawna i notarialna transakcji

• domów, mieszkań

• oszacowania wartości rynkowej nieruchomości

• ofert wynajmu

• rzeczoznawstwo majątkowe

61 898 10 59

M

• mapy, wypisy, wyrysy geodezyjne
• kredyty hipoteczne

62-050 Mosina Pl. 20 Października 12/3
tel 61 813 67 88, 795 598 064, 604 223 830
Zapraszamy pn – pt 9.00 – 16.00
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Skup pojazdów

do KASACJI

płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS

tel. 61 8163 809
kom.609 562 981

Zamienię dom
z ogrodem - 1000 m. kw.,
położony na granicy
Mosiny i Puszczykowa
na dom w centrum Mosiny
lub położony przy jednej
z głównych arterii.

tel. 660 031 893
Lekarz stomatolog
Elżbieta Wendlandt

zaprasza codziennie

do gabinetu

Mosina, ul. Garbarska 8
(przy rondzie Krotowskiego)

Profesjonalne
układanie płytek

Posadzkarstwo
- kompleksowe wykańczanie wnętrz
- układanie paneli podłogowych
- montaż płyt gipsowo - kartonowych
- możliwośc negocjacji cen

28 lat doświadczenia
Roman Tomczak

tel. 606 36 43 30
Rehabilitacja refleksologiczna
Wspomaganie leczenia: choroby układu krążenia, cukrzyca, alergie,
brak odporności organizmu, bóle kręgosłupa, bóle migrenowe głowy,
nerwobóle, choroby reumatyczne, rehabilitacja po udarach, wylewach,
zawałach, niedokrwienie organizmu, choroby układu kostnego.
Wizyty z dojazdem do pacjenta – uwaga: dwie pierwsze
wizyty i zabiegi gratis.
Tel. 692 832 113
Uwaga!!! Nowość!!!
Odtoksycznianie po chemii nowotworowej i w czasie jej przyjmowania

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

Ryszard Krawiec
specjalista neurolog i radiolog
tel. 603 638 819

rejestracja codziennie
tel. 601 304 888

Mosina, Dworcowa 3 ( budynek Przychodni)

Usługi w ramach NFZ

MOŻLIWOŚĆ WIZYT DOMOWYCH

NAUCZYCIEL-TERAPEUTA
indywidualna praca z dzieckiem
ze specialnymi potrzebami edukacyjnymi
• trudności w nauce czytania i pisania
(dysleksja, dysgrafia),
• trudności z ortografią (dysortografia),
• trudnosci w uczeniu się matematyki
(dyskalkulia)
• problemy z koncentracją, uwagą
i zapamiętywaniem.

Tel. 721 689 458

Przyjęcia: środy godz. 16.00

GABINET
LARYNGOLOGICZNY
lek. med. Krystyna Sieradzka
Puszczykowo,
ul. Powstańców Wlkp. 7a
przyjmuje: pon. środy
godz. 17.00–18.00
tel. 061 819 43 94
602 330 065

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

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

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

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

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

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

MIESZALNIA TYNKÓW I FARB

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

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

ELEWACJE TO NASZA SPECJALNOŚĆ
SPRZEDAŻ WĘGLA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
DOWÓZ GRATIS
POWYŻEJ JEDNEJ TONY WĘGLA
NA TERENIE KÓRNIKA I MOSINY
RATY NA WĘGIEL, ATRAKCYJNE CENY
TEL. 61 878 87 32

OFERUJEMY
HURTOWĄ SPRZEDAŻ
OLEJU NAPĘDOWEGO
TEL. 606 833 000
BIURO CZYNNE CODZIENNIE OD GODZ. 8.00-16.00 I W SOBOTY OD 8.00-14.00
CZAPURY UL. KRĘTA 12

mieszczący się
w Dymaczewie Nowym k/Mosiny
poszukuje :

- recepcjonistki
- kucharza
- kelnera
- pokojowe

tel: 61 813-21-12

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

Produkcja i Montaż

w branży od 1992 r.

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

tel. 061 819 02 91 KÓRNIK
tel. kom. 0 604 457 724
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MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
DZWOŃ!!!

Używany sprzęt AGD
ze Szwecji i Niemiec
lodówki, pralki, zmywarki,
wirówki, telewizory,
zamrażarki, suszarki,
chłodziarki przeszklone,
szafy chłodnicze,
Poznań, ul. Korczaka 1
(róg Leszczyńskiej)
tel. 698 717 601

STONEPOL
Mariusz Gwarek
Brukarstwo

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

PRACA
INSTALATOR

660 031 893

WOD-KAN
GAZ, C.O.

61 898 10 59

tel. 504 55 88 57

Węgiel brunatny
Brykiet
SUPER JAKOŚĆ SUPER CENA

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

DREWNO
opałowe - kominkowe

WĘGIEL

miał - ekogroszek
orzech - kostka

SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

62-050 Mosina, Krosno, ul. Polna 63a
ARPEX
507 084 724; 507 084 726, tel./fax 061 819 19 25

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

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

Raty
bez
żyrantów

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

Zakład Wielobranżowy Brukarstwo
Prowadzenie ksiąg
przychodów i rozchodów
Handel
Jerzy Boruczkowski
Halina Boruczkowska
62-050 Mosina
ul. Pożegowska 30

Tel. 061 813 26 70
kom. 0 603 595 700
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Kupię dom
nieruchomość

w centrum Mosiny
lub bliskiej okolicy

tel. 660 031 893

Bramy posesyjne

Ogrodzenia

Balustrady

Poręcze

Konstrukcje stalowe Automatyka do bram
Szlabany

Bramy garażowe

507.131.455

www.budlog.pl

Korepetycje z języka angielskiego
604-637-067

Szkółka Drzew
i Krzewów Ozdobnych

TANIO

USŁUGI ciesielsko-dekarskie
Wykonujemy:
- więźbę dachową wraz z pokryciami dachu,
- remonty dachów (także pokrytych papą),
- altanki oraz ozdoby z drewna,
- podbitki i ocieplenia poddaszy.

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

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

ul. Lipowa 10 Puszczykowo

wjazd od szosy 430 Poznań-Mosina

tel. 602 805 672 lub 61 8 133 226

www.szkolka-wojnowski.pl

Tel. 721 689 458
Bezpłatny kupon ogłoszeniowy
treść ogłoszenia: ............................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Kupony ogłoszeniowe (do 20 słów) prosimy przesyłać na adres redakcji
lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej przy ul. Topolowej 1. (I piętro)
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ogłoszenia drobne
Dwoje dzieci kochających zwierzątka nieodpłatnie przyjmie chomika, świnkę morską
lub królika miniaturkę. Tel. 662 907 028 lub
618137197. Z góry dziękujemy.
Mężczyzna po 40 –stce poszukuje pilnie
dobrze płatnej, legalnej pracy w Niemczech.
Prowizja za pomoc w załatwieniu takiej. Tel.
662 907 028, 61 8137197
Studentka Politechniki Poznańskiej udziela korepetycji z matematyki Puszczykowo,
Mosina, Pecna, okolice. Tel. 509 025 828
Stylizacja dobór garderoby, przegląd szafy.
Tel. 604 293 392
Rysunek malarstwo dla młodzieży i dorosłych. Tel. 604 293 392
Logopeda dyplomowany z wieloletnią
praktyką poprowadzi terapię. Tel. 606 692 804
Kupię działkę budowlaną w Mosinie.
Tel. 660 031 893
Kupię dom, nieruchomość w Mosinie.
Tel. 660 031 893
Sprzedam ogródek działkowy w Mosinie im.
A. Mickiewicza. Tel. 607 688 856

Jesteśmy z Państwem już 17 lat

OKNA Z PCV

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

DEPAW

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

“Zawsze ciepło, zawsze cicho, zawsze przyjemnie”

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

ROGALINEK

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

www.csir-rogalinek.pl

AUTO – ELEKTRYK
AUTO – KLIMA
AUTO - ZABEZPIECZENIA
Diagnostyka komputerowa
systemów elektronicznych
Naprawa instalacji i podzespołów
elektrycznych
Alarmy, immobilisery, blokady
skrzyni biegów, zabezpieczenia,
zamki centralne

Usługi stolarskie
Wykonujemy: schody, zabudowy, szafy
Zakładamy: parkiety, boazerie, wykończenia,
drzwi zewnętrzne i wewnętrzne

tel. 606 471 045

POMOC DROGOWA

Robert Mróz

Tadeusz & Paweł Marciniak
Mosina, ul. Chodkiewicza 15
Tel. 61 8132 633,
kom. 509 533 393, 503 566 196

62-050 Mosina

www.autoelektryk.com.pl

ul. Leszczyńska 43
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Zatrudnię doręczycieli
korespondencji pocztowej

Ubezpieczenia Komunikacyjne
AVIVA COMMERCIAL UNION

(listonoszy)na terenie

Dojeżdzam do klienta!!!

Mosiny ,Puszczykowa,Komornik
z prawem jazdy kat. B.
Mile widziani emeryci i renciści

Tel. 698 677 884

tel. 517-205-821

KREDYTY

Gotówkowe, Konsolidacyjne, Hipoteczne

Mosina, ul. Śremska 86
Mosina, ul. Grabowa 1/Leszczyńska
Mosina, Pl. 20 Października 2
Śrem, ul. Matuszewskiego 5
Leszno, Rynek 4
Grodzisk Wlkp., ul. Szeroka 14
Kościan, Ul. Wrocławska 26

Restauracja

Centrum Meblowe

Skarabeusz

w Puszczykowie
Organizacja przyjęć okolicznościowych od A do Z
Proponujemy Państwu szerokie menu dostosowane
do każdego podniebienia.
Codziennie nowe danie dnia w atrakcyjnej cenie.

Imprezy

Kórnik ul.Średzka 17a
zaprasza do zakupu mebli na dużej
powierzchni ekspozycyjnej - 1300m2

imieniny, urodziny, chrzciny,
komunie, wesela, stypy,
imprezy tematyczne,
wigilie, przyjęcia noworoczne, i wiele innych

Zapewniamy

wyborny smak naszych potraw
profesjonalną obsługę kelnerską, barmańską
aranżację stołów, sprzęt i zastawę

godziny otwarcia
pn-sob 12 - 21, niedz. 12-17

ul. Sobieskiego 50
62-040 Puszczykowo
tel. 61 898 36 50, +48 667 104 129
www.skarabeusz.eu

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

Jesteśmy
producentem:
Zapraszamy
• mebli kuchennych
• mebli biurowych
pon-piąt 9.00 - 18,00
• szaf przesuwnych kontakt: 061 898 06 35 sobota 9.00 -13.00
WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna)
WSPÓŁPRACA: Janek Bylczyński, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski, Zuzanna Bijaczewska,
Jolanta Szymczak
Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00
Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać do
skrzynki przy ul. Topolowej 1. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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