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„Ubrał się diabeł w komżę i ogonem
na mszę dzwoni” – sesja w Mosinie
Lutowa sesja Rady Miejskiej w Mosinie nie należała do
najspokojniejszych, zwłaszcza w jej końcowej części, kiedy
to padły dość mocne słowa. Mało kurtuazyjne określenia
jednego z radnych opozycji pod adresem radnych z Nowoczesnej Rzeczpospolitej Mosińskiej – „chuliganeria samorządowa”, „sprowadzić Radę Miejską na psy”, a także słowa
innego radnego: „ubrał się diabeł w komżę i ogonem na
mszę dzwoni” mogły niestety wywołać mieszane uczucia…
I pomimo nawoływania do szacunku i wzajemnego zrozumienia po obu stronach stołu, trudno byłoby powiedzieć, że
radni rozstali się w zgodzie.

W

związku ze złożoną na poprzedniej sesji rezygnacją
S. Falbierskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w porządku obrad tej sesji znalazły się uchwały w sprawie
odwołania, a następnie powołania nowego przewodniczącego. Do
wyboru nowego przewodniczącego jednak nie doszło, ponieważ
później w tajnym głosowaniu, radni nie odwołali S. Falbierskiego
– za odwołaniem głosowało sześciu radnych, przeciw trzynastu.
Rezygnacja nie została przyjęta.
Następnie radni musieli odnieść się do wniosku złożonego przez
mieszkankę Czapur, aby protokół z sesji styczniowej został uzupełniony o jej wystąpienie – mieszkanka ta złożyła skargę na burmistrza. Okazało się, że ponieważ przewodniczący Rady nie udzielił
jej wówczas głosu - powiedział, że była to próba zakłócenia obrad
– nie ma możliwości, aby znalazło się to w protokole. – Nie można uwzględniać prywatnego nagrania w protokole z sesji, mówił
przewodniczący. W. Waligórski. Wezwany na salę obrad pracownik Rady, który protokół sporządził, potwierdził, że jest on zgodny
z nagraniem (sesje są nagrywane). Radna M. Kaptur zauważyła,
że gdyby przewodniczący nie odmówił udzielenia wtedy głosu
mieszkance, nie byłoby tego problemu. Radna M. Twardowska
zaproponowała ponowne przesłuchanie nagrania, lecz wielu radnych przyznało, że w ciągu kilkuletniej ich pracy nigdy nie zdarzyło się, aby protokół był sporządzony przez pracownika biura Rady
nierzetelnie. Z kolei J. Marciniak zaproponował dołączenie pisma
mieszkanki do protokołu z sesji, na co przewodniczący odpowiedział, że jest to nie zgodne ze statutem Gminy. Po burzliwej dyskusji
postanowiono wprowadzić do porządku obrad skargę mieszkanki
Czapur na burmistrza.

Punkt zapytania i wnioski radnych
Radna M. Kaptur zgłosiła sprawę zbyt wąskiej ulicy na osiedlu
budowanym przez Family House w Czapurach: – Na działce gminnej nr 206 miała być ulica na całej długości – 168 metrów, powiedziała radna. – Tymczasem tylko połowa jest ulicą, bo druga część
tej działki jest bardzo stromą skarpą, usypaną przez developera.
Uchwała w tej sprawie była inna. Jest to niebezpieczne – nie ma
tam bariery chroniącej. Są więc problemy, dlatego należy skorygować tą uchwałę, a jeżeli developer zagospodarował część gminną,
czyli 400 m. kw., to stanowi to pewną wartość i Gmina powinna
to uregulować. Powinniśmy byli sprzedać grunt, który developer
obecnie zajmuje.
– Sąsiednia ulica – Czereśniowa – jest drogą dojazdową do kilkudziesięciu rodzin. Okazało się, że ma 5,40 m szerokości, a Gmina podobno trzyma się standardów, że droga powinna mieć 8 m
szerokości, kontynuowała radna Kaptur. – Będzie tam problem
z dojazdem karetek pogotowia i straży pożarnej. Dlaczego radnych
wprowadzono w błąd? Jaką Gmina ponosi odpowiedzialność za
takie niebezpieczne rozwiązania komunikacyjne?
Burmistrz S Ratajczak odpowiedział:
– Pani nie rozumie, co to jest droga. Skarpa, która podtrzymuje
część drogi jest także drogą. Parametry to nie sama jezdnia, w pasie
drogowym może się znaleźć jezdnia, chodnik, a niekiedy skarpa.
Radna M. kaptur: - Oświadczam, że ta droga nie ma wliczonej
skarpy w jej szerokość, bo na szczycie tej skarpy są płotki, które
wchodzą w skład ogródków. Byłabym wdzięczna, gdyby urzędnicy
pojechali ocenić tą sytuację. Jeden z urzędników powiedział, że jest
to naturalna skarpa, ale to developer ją ukształtował.
Burmistrz stwierdził: - Musiałabym z geodetą tam pojechać, ale
jest to raczej sprawa inspektora nadzoru a nie urzędu.
…
Pobicie radnej?
Do sprawy osiedla w Czapurach nawiązano jeszcze raz pod koniec sesji. Jan Marciniak w imieniu klubu Koalicja Samorządowa
przeczytał i rozdał radnym pismo z dnia 27 lutego br.:
„W dniu 21 lutego br., na Osiedlu Leśnym w Czapurach została
przeprowadzona na wniosek grupy mieszkańców tego osiedla,
kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w ramach której dokonano m.in. oględzin zbudowanej w tym rejonie
skarpy. Na zaproszenie mieszkańców w czynnościach kontrolnych
w charakterze obserwatorów udział wzięli radni Małgorzata Kaptur i Łukasz Kasprowicz.
Kiedy kontrola dobiegła końca przybył wzburzony prokurent
spółki Family House, pan Jakub Pyżalski, który skierował swoją
agresję słowną pod adresem radnej M. Kaptur, zarzucając jej m.in.
odpłatne pozostawanie na usługach mosińskich developerów.
Groził zorganizowaniem negatywnej kampanii wyborczej, a także
naruszył nietykalność cielesną radnej Kaptur, uderzając ją w ramię. Zdarzenie miało miejsce w obecności radnego Kasprowicza,
inspektorów PINB oraz przedstawiciela mieszkańców. Pan Jakub
Pyżalski miał świadomość, że rozmawia z osobą będącą radną,
ponieważ zwracał się do niej słowami „pani radna”.
Działanie pana J. Pyżalskiego miało więc na celu zastraszenie
radnej.
Radna M. Kaptur w czasie tego incydentu wykonywała mandat
radnego, w związku z tym z mocy art. 25 ust. 1 ustawy z 8 mar-
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ca 1990 r. o samorządzie gminnym, była objęta ochroną prawną,
przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego kodeks karny penalizuje w art. 222 & 1.
Klub Koalicja Samorządowa wnosi o zamieszczenie w najbliższym Merkuriuszu Mosińskim artykułu dotyczącego ochrony
prawnej radnego.”
Reakcja radnych – wymiana zdań
S. Falbierski: – To skandal, trzeba to zgłosić do organów ścigania.
M. Kaptur: – Po to radny ma ochronę prawną, żeby nie musiał
się bać wypowiadać swojego zdania, bo taka sytuacja może się
przytrafić każdemu.
W. Waligórski: – To zdanie jednej ze stron, chciałbym wysłuchać zdania drugiej strony.
M. Twardowska: – Moja tolerancja słuchania opinii przewodniczącego osiągnęła apogeum. Pan chce znać opinię drugiej
strony? To skandal, chce pan być sędzią? Jestem oburzona (do
kwadratu) pana postawą, radny ma prawo do ochrony!
W. Waligórski: – A była pani tam? Czy ja nie mogę się wypowiedzieć?
M. Kaptur: – Nie oczekuję od pana niczego, nasze oświadczenie
było przemyślane i jego celem było zapewnienie radnym ochrony. A pan mówi, że chce wysłuchać drugiej strony. Odbieram to
z zaskoczeniem, że ja jako radna kłamię, a wersja pana Pyżalskiego będzie bardziej wiarygodna. Bywam w Czapurach, bo ludzie
się do mnie o to zwracają. Na terenie naszej gminy powstaje coś,
co jest ewenementem, dużo ludzi już tam mieszka i coraz więcej
ich przybywa. Proponuję razem pojechać i sprawdzić szerokość
ulicy Czereśniowej. Dlaczego burmistrz nie pojedzie i nie sprawdzi, tylko posłańca tej wiadomości traktuje jak kłamcę?
Ostatnie zdania radna M. Kaptur wypowiedziała z płaczem...
M. Marciniak: – Nam nie chodzi o upublicznianie i drukowanie w prasie lokalnej, ale aby w Merkuriuszu, nie odnosząc się
do tej konkretnej informacji, opracować i opublikować coś, co
pokaże ochronę radnego.
M. Krauze: – Proponuję pani omówienie tej sytuacji w ramach
komisji bezpieczeństwa, bo to może dotyczyć każdego radnego. Ale mam jeszcze prośbę, abyśmy się tu na tej sali wzajemnie
nie opluwali, bo to, co się tu dzieje przekracza wszelkie pojęcie
(wcześniejsze agresywne wypowiedzi - relacja ta nie zachowuje
porządku chronologicznego, lecz tematyczny sesji, przyp. aut.)
J. Jabłoński: – Tego typu zdarzenia są ścigane z urzędu. Zastanawiam się jak przewodniczący Rady Miejskiej powinien zareagować, niezależnie od tego, jak to oceniają świadkowie. Powinno być zawiadomienie do prokuratora w tej sprawie, ale ja
pana nie pouczam. Wracając do pani Krauze – tak powinniśmy
się szanować. Zlekceważenie podmiotów, które złożyły skargę
to też uderzenie (mowa o skardze spółek przychodni zdrowia
-Vis Medica i Conensus na burmistrza, którą Rada większością
głosów uznała na ostatniej sesji nadzwyczajnej za niezasadną,
przyp. aut.). – Rada ma to w nosie. Czym się kieruje, odrzucając skargę? To był święty obowiązek Rady Miejskiej. Trzy rzeczy
wyróżniają Mosinę: 1) bloger, 2) Rada Miejska nie rozpatruje
skarg – według świętego prawa do rozpatrywania, zagwarantowanego obywatelowi w Konstytucji i 3) bicie radnych. Państwo
zachowujecie się jak zwyczajne łobuzy. Tylko ślubowanie powstrzymuje mnie przed złożeniem mandatu.
M. Krauze: – Kto daje panu prawo do tego, żeby mówić jak
radny ma głosować?
M. Jabłoński: – Nie można głosować przeciwko ustawom
i Konstytucji, my łamiemy prawo!

M. Krauze: – Jeżeli chodzi o skargę dotyczącą przychodni –
skoro sprawa jest w sądzie to komisja rewizyjna nie musi tego
rozpatrywać, bo nic nie wniesie. Takie miałam zdanie i tak głosowałam, zgodnie z własnym sumieniem. I proszę mi nie mówić,
że nie głosowałam zgodnie z Konstytucją...
Skarga na burmistrza częściowo zasadna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, S. Falbierski poinformował Radę: – Sprawa skargi mieszkanki Czapur jest skomplikowana, komisja uznała ją za częściowo zasadną.
Komisja jako prawdziwe uznała zarzuty skarżącej wobec
urzędników, którzy nie podawali rzetelnych informacji. Małgorzata Kaptur powiedziała: – Stwierdziliśmy z przykrością, że
urzędnicy wielokrotnie podawali nieprawdę i potem w obecności komisji zmieniali wersję...
Burmistrz S. Ratajczak odpowiedział, odnosząc się do wypowiedzi radnej, która mówiła w imieniu skarżącej, bowiem i tym
razem przewodniczący Rady nie udzielił jej głosu. – Było to niezadowolenie mieszkanki Czapur z planu zagospodarowania
przestrzennego i próba wpłynięcia na zmianę tego planu poprzez atak na burmistrza.
Radny Żak ocenił: – O ile udzielanie fałszywych informacji dotyczących planu jest karalne, to nie udzielenie informacji karalne nie jest. Dobrze byłoby zastanowić się, czy komisja podjęła
prawidłową ocenę, czy ta skarga nie jest jednak zasadna. Zarzuty są ciężkie. Nie ma tu odniesienia do udzielenia fałszywych
informacji. Z czego to wynika? Czy było celowe?
Głos zabrał radny Jabłoński: – Po pierwsze jest wiele zarzutów
dotyczących pracowników, a nie burmistrza. Burmistrz nie może
odpowiadać za niewłaściwe zachowanie pracownika. Bezpośrednie kontakty, mataczenie powinien osądzić burmistrz. Chcę
wiedzieć te rzeczy przed głosowaniem, co komisja ustaliła. Co
jest skargą na burmistrza, a za co winę ponosi pracownik. Albo
skarga jest zasadna, albo nie.
Odpowiedział na to przewodniczący komisji rewizyjnej,
S. Falbierski: – Posiedzenia komisji są otwarte, mógł pan przyjść
i wszystkiego wysłuchać, wiedziałby pan dzisiaj to, czego nie
wie... Składał pan takie same protokoły, kiedy sam był przewodniczącym tej komisji.
Radny Jabłoński oburzył się na tą wypowiedź: - Nie chcę pana
obrażać, pan przynosi ujmę tej sali, przecież taki protokół, gdzie
jest mowa o mataczeniu może stanowić dowód w sprawie. Pan
doprowadził do takiej sytuacji przez rozwiązanie siłowe…
Przewodniczący Rady przypomniał w tym miejscu toczonej
podniesionymi już głosami dyskusji, że radny Jabłoński sam
złożył rezygnację ze swojej funkcji przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej. Na co radny Jabłoński odpowiedział: – Pan Radę
Miejską w Mosinie sprowadził na psy. To jest chuliganeria samorządowa...
Głosowaniem – 12 za i 6 przeciw radni uznali, że skarga jest
częściowo zasadna.
W dalszej części sesji radni omawiali jeszcze kilka innych
spraw, jak m. in. nazwę ulicy w Daszewicach, kiedy to również
doszło do ostrej wymiany zdań. Nie było zgody także w paru innych kwestiach (powrót do sporu wokół przychodni, czy sposób
głosowania poszczególnych klubów).
Po zastanowieniu, postanowiłam nie opisywać tych dyskusji, żeby nie narażać radnych na nieprzychylną ocenę czytelnika...
(eb)
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Modernizacja trasy
z Czempinia do Mosiny
Pociągi podróżujące na trasie Mosina– Czempiń jeżdżą
już po nowym torze. Oznacza to, że modernizacja tego
odcinka magistrali kolejowej wkroczyła w kolejny etap,
a roboty przeniosły się na drugi tor. Rozpoczęto już prz
ygotowania do budowy przejścia podziemnego dla pieszych
w Nowinkach.

W

Pecnej, na modernizacji zyskają też kierowcy. Kiedy zakończą się prace w obrębie przystanku kolejowego wykonawca robót ułoży nową nawierzchnię na drogach dojazdowych do
przejazdu. Nowa nawierzchnia z masy bitumicznej będzie położona na odcinkach po 50 metrów z każdej strony przejazdu. Gmina
prowadzi też rozmowy ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu,
aby nową nawierzchnię położyć też na odcinku od przejazdu do
ul. Koziej (ulica krzyżująca się z torami jest, bowiem droga powiatową). W Nowinkach likwidowany jest istniejący tam przejazd kolejowy. Wykonawca prac rozpoczął już przygotowania do budowy
podziemnego przejścia dla pieszych pod torami, które powstanie
w miejscu dawnego przejazdu.
W Drużynie na przejeździe kolejowym zamontowane zostaną
płyty kolejowe. W Krośnie na przejeździe znajdującym się w ciągu
ul. Leśnej po zakończeniu remontu zamontowane zostaną rogatki.
Także tam na fragmentach drogi bezpośrednio przed przejazdem
zostanie położona nowa nawierzchnia z masy bitumicznej.
Na modernizowanej trasie montowane są już także słupy, do których mocowane będą ekrany akustyczne, jednak dopiero, kiedy
ekipy remontowe zakończą prace na wszystkich przejazdach. Chodzi o bezpieczeństwo kierowców. Gdyby płyty ekranów akustycznych zostały zamontowane przed ukończeniem prac na rogatkach
kierowcy wjeżdżający na przejazd bez barier mieliby ograniczone
pole widzenia. Kiedy rogatki będą gotowe będą mieli pewność, że
wjeżdżają na tor, po którym nie jedzie pociąg.
W tym roku rozpoczną się też prace przy budowie tunelu pod torami
w ciągu ulicy Śremskiej w Mosinie.
Prace przygotowawcze rozpoczną
się na przełomie sierpnia i września.
Nie spowodują jednak zmian w organizacji ruchu kołowego. Wyłączenie
z ruchu ulicy Śremskiej planowane
jest dopiero na przełomie października i listopada. Właściwe prace
przy budowie tuneli potrwają około
9 miesięcy, by planowo zakończyć się
w sierpniu 2015 r.
Na razie nie ma jeszcze ostatecznej wersji objazdów. Najprawdopodobniej, aby dostać się do Śremu trzeba będzie jechać objazdem
przez Krosinko, Będlewo, Głuchowo
Czempiń, Manieczki. Lżejsze pojazdy mogą też skorzystać z objazdu
przez Rogalinek, Mieczewo Czmoń
(obowiązuje tam ograniczenie do
20 t. na moście na Warcie). Kiedy
tylko będziemy dysponowali oficjalnymi organizacjami ruchu przy-

gotowanymi na czas budowy tunelu podamy je do wiadomości
w gazecie i na naszej stronie internetowej.
Po zakończeniu inwestycji, podróżni w oczekiwaniu na pociąg będą mogli skorzystać z nowych ławek. Na stacjach zamontowane zostanie także nowe oświetlenie. Wszystkie perony na trasie Czempiń – Poznań zostaną podwyższone do 76 cm,
dzięki czemu wsiadanie do pociągów będzie zdecydowanie łatwiejsze. W zakres inwestycji wchodzą także przebudowy stacji
w Czempiniu, Mosinie, Puszczykówku oraz Luboniu, a także przystanków osobowych w Iłowcu, Drużynie Poznańskiej, Puszczykowie i Poznaniu Dębcu.
Wszystkie przebudowane perony zostaną również dostosowane
do potrzeb inwalidów. Na peronach zamontowane zostaną pochylnie lub windy.
Odbudowie lub modernizacji poddanych zostanie w sumie
7 mostów, 14 przepustów, 8 przejść dla pieszych. Efektem tych
wszystkich prac, będzie znaczące skrócenie czasu przejazdu
z Czempinia do Poznania – od 2016 roku taka podróż będzie trwała
26 minut.
Oprócz poprawy komfortu podróżnych wzrośnie też bezpieczeństwo. Przebudowanych zostanie 17 skrzyżowań kolejowo
- drogowych. W miejscu 12 będzie zmieniona organizacja ruchu - wybudowane zostaną trzy wiadukty kolejowe oraz jeden
drogowy i drogi dojazdowe. W ramach inwestycji planowana
jest także budowa 18 km ekranów akustycznych, które ograniczą hałas pochodzący z linii kolejowej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują także urządzenia oczyszczające wodę z torów.
Na zmodernizowanej trasie powstaną też przejścia dla zwierząt.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności. Całość prac na odcinku z Poznania do Czempinia pochłonie 940,16 milionów złotych, z czego 667,16 milionów
złotych pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej.
(red.)
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Radni za, a nawet przeciw

Krzysztof Jopek, Tomasz Potocki, Paweł
Rochowiak, Janusz Szafarkiewicz, Małgorzata Szczotka.

Najbardziej gorącym tematem na lutowej sesji Rady Miasta w Puszczykowie było rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Ko-

ki zabudowy dla obiektów, które nie powinny powstać na omawianym terenie?
W obecnie omawianym planie przyjęto wszystkie postulaty inwestorów
i przez lata omijano uwagi składane przez
obywateli miasta Puszczykowa, dlatego
projekt planu jest bardzo wadliwy. Teraz
nagle postanowiono działać na rzecz

ściuszki, Solskiego i terenu PKP. Drugim
ważnym tematem omawianym na sesji
były plany likwidacji parku przy szpitalu
puszczykowskim.
Jeśli chodzi o sprawę planu dla okolic ulicy Dworcowej, to należy przypomnieć, że burmistrz miasta Puszczykowa
wystąpił z projektem uchylenia kontrowersyjnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który
umożliwia wybudowanie trzech dużych
obiektów handlowych w samym sercu
Puszczykówka. Wcześniej obywatelski
projekt uchwały o podobnej treści zgłosili do Rady mieszkańcy Puszczykowa.
Radni jednak w toku dyskusji stwierdzili, że nie można uchylić planu, który
pozwala na budowę trzech marketów,
motywując to tym, że po uchyleniu
planu będzie możliwa budowa tych
obiektów w oparciu o warunki zabudowy wydane przez burmistrza. Trochę to
dziwne, bo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego raz na zawsze powinien oddalić groźbę budowy
trzech obiektów na niewielkim terenie
w sąsiedztwie domów jednorodzinnych
i ogrodów. Miasto powinno więc zacząć
procedować nad zupełnie nowym planem, który w pierwszej kolejności wziąłby pod uwagę postulaty mieszkańców.
Czy radni nie ufają burmistrzowi i boją
się, że po uchyleniu planu, wyda warun-

mieszkańców i odkręcić całą sytuację. Decyzja podjęta przez Radę Miasta na razie
niewiele zmienia. Puszczykówko jest zagrożone przez budowę trzech marketów
w majestacie prawa. Do obecnego planu
najprawdopodobniej zostaną wprowadzone tylko kosmetyczne zmiany.

Drugim ważnym problemem omawianym na Sesji Rady Miasta
był temat parku przy szpitalu.
Przypomnijmy, że w poniedziałek odbyła się wyjazdowa sesja Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na terenie parku.
Niestety, na spotkanie nie zostali wpuszczeni mieszkańcy, co jest naruszeniem
prawa i dobrych obyczajów. Wizytacja
nie była również nagrywana. Urzędnicy
puszczykowscy stwierdzili, że nie było
możliwości technicznych. Pewnie nie
wiedzą, że w dzisiejszych czasach są
dyktafony oraz kamery, którymi można
nagrać takie spotkania.
Jedyną relacją z tej komisji jest audycja z Radia Merkury . Z audycji można było się dowiedzieć, że teren parku
jest terenem leśnym. Starosta sam
wnioskował o taki status, bo chciał
płacić niższe podatki. Radni podczas
wizytacji wykazywali wysoką wiedzę
z dziedziny leśnictwa – operowali specjalistycznym słownictwem i umieli
odróżnić gatunki lasu. Zapewne wieczorowo studiowali leśnictwo. Radny
Tomasz Potocki bez cienia zwątpienia stwierdził, że „Jest to samosiew.
Uważam, że powinniśmy wydzielić
te działki i jak najrozsądniej wydać
mieszkańcom”.
Radna Małgorzata Hempowicz stwierdzała, że „to nie jest ani park, ani las.
Jest to zadrzewiony teren. Niezagospodarowany”. Już się boję, co Radna sądzi
o Wielkopolskim Parku Narodowym.
Mam nadzieję, że nie wpadnie na pomysł
jego zagospodarowania. Radna uważa również, że „im więcej powierzchni,
z której ściągany jest podatek od nieruchomości, tym wpływy są większe”.
W tej logice powinniśmy postawić
w Puszczykowie blokowiska, które miałyby olbrzymią powierzchnię. Na pewno
wszyscy mieszkańcy Puszczykowa będą
zadowoleni. W końcu po to tu mieszkają.
W końcu takie wartości jak przyroda, świeże powietrze są już niemodne. Szkoda,
że radni promują nadal takie XIXwieczne podejście do „gospodarowania”.
W międzyczasie redaktor Rafał Regulski
zauważył stado dzikich zwierząt. Radny
Krzysztof Jopek na to powiedział: „Mam
wrażenie, że spaceruję po jakimś terenie. Powiedziałbym, nie utrzymanym
w charakterze lasu, tylko dziczy.[...] To
jest dziki teren i nie dziwi mnie, że są sarny”. Tylko radny Marek Barłóg stwierdził,
że „Gdybym ja miał decydować byłbym
za tym, żeby zachować ten cały teren”.

Radni mówią, że są przeciw dużym
marketom na tym terenie.
Cieszy, że w końcu wyrobili sobie
zdanie, ale mieszkańcy chcą konkretnych rozwiązań systemowych, które
uchronią domy z pięknymi ogródkami przed zagrożeniem ze strony kilku
inwestorów. Na wniosek radnego Macieja Stelmachowskiego głosowanie
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego
w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP
było imienne. Za wnioskiem uchylającym wadliwy plan dla Puszczykówka był
radny Maciej Stelmachowski oraz radna
Bogumiła Dolska. Reszta radnych jest za
dalszym procedowaniem planu dopuszczającego budowę trzech dużych marketów i byli to radni: Marek Barłóg, Piotr
Bekas. Elżbieta Czarnecka, Andrzej Dettloff, Kinga Górna-Krzeszowiak, Małgorzata Hempowicz, Władysław Hetman,

informacje
Szpital nie może decydować o przekształceniu tego terenu. Jest to w pełni samodzielna decyzja Rady Miasta
i Urzędu Miasta.
Jeśli te ciała nie będą chciały przekształcenia tych terenów, to nie będą one przekształcone. Jeśli drzewa będą wycięte,
teren zmieniony z leśnego na budowlany
to też będzie 100 procent odpowiedzialności naszego samorządu. Radny Janusz
Szafarkiewicz stwierdził, że „ten las mnie
mocno rozczarował, dla mnie jest to zieleń do wycięcia... w części oczywiście”. Na
Sesji Rady Miasta stwierdził: „Posiadam
zdjęcia tych terenów, gdzie rzeczywiście
wygląda to bardzo ładnie i wygląda jako
las. Natomiast z bliska ta zieleń jest bardzo słaba”. Dalej argumentując, że to, co
przedstawili projektanci to nie jest ostateczna wersja i Rada Miejska będzie nad
tym projektem pracować. Jednak z wypowiedzi przytłaczającej części radnych
słychać wyjątkowe stronnicze, sprzeczne
z faktami sądy, które nie są dobre przy
dyskusji nad projektem.
Rada Miasta Puszczykowa powinna
chronić przede wszystkim interesy miasta
Puszczykowa, a nie Starostwa. Burmistrz
miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek powiedział: „jestem za tym, żeby ten teren
podzielić [...] Jestem za tym, żeby ten teren zagospodarować. [...] Przeszedłem ten
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Widok z lotu ptak na zielone tereny przy szpitalu, które mają zostać sprzedane i zabudowane.

teren cały obszar do ulicy Konopnickiej i
tak szczerze mówiąc określenia, które tutaj
padały, że jest to piękna alejka spacerowa,
że tam mieszkańcy chodzą – tam nikt nie
chodzi, jeszcze nikt. Tam nawet nie są wydeptane żadne ścieżki, żeby było widać, że
jest to alejka spacerowa”. Kłóci się to z relacjami mieszkańców okolicznych terenów.
Niemniej mam nadzieję na wypracowanie
kompromisu i racjonalnego rozwiązania,
które będzie korzystne dla mieszkańców
Puszczykowa. Należy tylko przypomnieć,

Fot. Google Maps

że park przy szpitalu jest integralną częścią szpitala, która ma służyć pacjentom. W
przyszłości szpital będzie się rozwijał, tworząc nowe miejsca pracy. Na terenie parku
można ulokować oddział sanatoryjny i rehabilitacyjny, basen, a sam park przywrócić
do dawnej świetności. Puszczykowo może
zarabiać na naszym największym bogactwie, jakim jest przyroda, a nie na pełnej
urbanizacji wolnych przestrzeni.
Maciej Krzyżański

NOWE OBLICZE
TELEMARKETINGU
Szybko rozwijająca się firma z długoletnią tradycją, zatrudni osoby na stanowisko Konsultant
Call Center Jako Konsultant i członek entuzjastycznego Zespołu zdobędziesz wiedzę i doświadczenie, która jest podstawą działań prowadzących do osiągnięcia wspólnego sukcesu.

Co oferujemy:




firma zapewnia bezpłatny dojazd
do i z miejsca pracy
 atrakcyjne wynagrodzenie
(podstawa + prowizja + premia)
 elastyczny system pracy,
z możliwością pracy w soboty

szkolenia z zakresu przeprowadzania
skutecznych rozmów
 pracę z wybitnymi szkoleniowcami
z zakresu psychologii
 możliwość awansu w strukturach firmy
 pracę dla osób w każdym wieku
Wymagania:



pozytywne nastawienie do pracy
zaangażowanie, wytrwałość, sumienność
 łatwość uczenia się




umiejętność pracy w zespole,
komunikatywność
 podstawowa obsługa komputera

WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO PODJĘCIA PRACY ZAPRASZAMY NA REKRUTACJĘ,
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26.03.2014 (ŚRODA) OD GODZINY 10.00 DO 14.00
W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ IM. M.MUSIEROWICZA W PUSZCZYKOWIE
UL.WYSOKA - PIERWSZE PIĘTRO

opinie
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Szpital jest powiatowy,
ale park już prywatny
W

lutym, w Puszczykowie odbyło
się posiedzenie Komisji Budżetu
i Rozwoju Miasta. Jej głównym punktem
był temat parku przy szpitalu, który ma
być przeznaczony na osiedle willowe.
Zapowiedziano spotkanie komisji w holu
szpitala (ul. Kraszewskiego 11) o godz.
16.30. Ponieważ wszystkie posiedzenia
komisji są dostępne dla mieszkańców
miasta Puszczykowa, to na wizytację
parku przyszło wielu przedstawicieli
środowisk lokalnych. Na terenie szpitala
obywateli Puszczykowa czekała jednak
niemiła niespodzianka. Prezes szpitalnej
spółki - Piotr Reiter - stwierdził, że park
to teren prywatny i mogą na jego teren
wejść tylko radni i burmistrz.
Przygotowano dla nich przepustkiidentyfikatory. Reszta zainteresowanych
została wyproszona z wizytacji – przeciwko wejściu użyto różnych argumentów – niebezpieczny śmigłowiec, możliwość złamania nogi i inne absurdalne
wyliczanki. Wydaje się, że takie niebezpieczeństwo grozi tylko mieszkańcom.
Pacjenci i radni są odporni na takie niebezpieczeństwa. Radni przeprosili i poszli zwiedzać kompleks parkowy. Zostawili mieszkańców samych sobie. Istnieje
prawny obowiązek, który umożliwia każdemu mieszkańcowi Puszczykowa monitorować pracę komisji. Jednak w tym
przypadku postanowiono niejako utajnić
komisję, bez jakiejkolwiek uchwały. Radni mogli odmówić wejścia na teren parku
bez mieszkańców. Jednak to się nie stało.
Wizytacja odbyła się bez mieszkańców
Puszczykowa. Ludzie mówili, że są upokorzeni takim zachowaniem. Przełożyli
prywatne plany, często przyjechali z da-

leka. Czy teren parku należy tak bardzo
chronić przed oczami zwykłych obywateli? Park do niedawna państwowy został
sprywatyzowany bez jakikolwiek ustaleń
ze społeczeństwem. Bez konsultacji.
Szpital jest jednym z największych
pracodawców w Puszczykowie. Swoją
renomę zawdzięcza położeniu na terenie
otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego, wyjątkowemu klimatowi, świeżemu powietrzu i właśnie zieleni. Niestety,
Radni nie przejmują się długoterminową
prognozą rozwoju szpitala. Chcą pozwolić na sprzedaż działek, nie zważając na
fakt, że teraz ziemia jest aktualnie dość
tania. Dziwne. W zamian oferują domy
z lądowiskiem dla helikopterów. Na
pewno tacy mieszkańcy będą mieszkać
w komfortowych warunkach.
Zastanawiający jest fakt ustawicznej obrony interesów Starostwa. Radni również w zaparte bronią interesów

przyszłych potencjalnych mieszkańców
Puszczykowa. Można się zapytać – a co
z mieszkańcami, którzy są obywatelami
miasta od lat? Czekają na utwardzenie
dróg, nowe miejsca pracy w Puszczykowie, np. w rozwijającym się szpitalu.
Czy są mniej ważni? Park jest niezbędny
dla rozwoju szpitala nie w perspektywie
dwóch lat, tylko w perspektywie czterdziestu. Jednak ten argument nie robi na
Radzie wrażenia.
Czy szpital będzie stać na wykup już po
rynkowych cenach nowych gruntów na
nowoczesne bloki? Medycyna rozwija się
z każdym rokiem i nie wiadomo jeszcze
jakie sale, bloki, pomieszczenia będą potrzebne. Dlatego w każdym cywilizowanym kraju zachowuje się rezerwę terenową. Niestety władze Puszczykowa wolą
poświęcać interes miasta na rzecz całego
powiatu. Zbudujemy nową infrastrukturę
dla nowych mieszkańców, która spłaci się
za kilkadziesiąt lat. Mieszkańcy obecnego
Puszczykowa są drugorzędnym czynnikiem. Szkoda, że to właśnie ci mieszkańcy będą płacić za decyzje podjęte przez
obecne władze.
Maciej Krzyżański

Czy przy puszczykowskim szpitalu
musi powstać osiedle?
N

ajważniejszym tematem, obrad komisji była kwestia przyszłości parku
przy szpitalu puszczykowskim. Przypomnijmy, że Starosta Poznański Jan Grabkowski
we wrześniu ubiegłego roku nagle postanowił sprzedać park. W tym celu przybył do
Puszczykowa na sesję Rady Miasta. Radni
bez głosu sprzeciwu wywołali miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego
dla terenów parkowych. Decyzję tę Starosta

uzasadnił potrzebą budowy bloku operacyjnego. Dziwić może nagła decyzja Starosty,
bo skoro władze szpitala od lat wiedziały, że
taki obiekt jest niezbędny, dlaczego realizowały inwestycje, które tak konieczne dla istnienia szpitala nie były?
Powiat Poznański jest jednym z największych i najbogatszych w Polsce. Budżet
Powiatu Poznańskiego na rok 2014 wynosi
223 miliony złotych. Najmniejszą, a przy tym

najbiedniejszą gminą powiatu jest Puszczykowo. Niestety, w planach Starostwa to
nasza miejscowość poniesie główny ciężar
finansowania inwestycji. Sala operacyjna
ma być realizowana w latach 2014-2016.
W tych latach budżet Starostwa będzie
wynosić około 700 milionów złotych, więc
całość inwestycji to, jak słusznie zwrócił
uwagę Krzysztof Kamiński, zaledwie trochę ponad 4% budżetu Starostwa. Jak wy-

opinie
liczył przewodniczący Rady Miasta, Janusz
Szafarkiewicz, w wyniku sprzedaży parku
w Puszczykowie, Szpital uzyska tylko 10 milionów złotych (to trochę ponad 1% trzyletniego budżetu powiatu). Czy zatem dla tak
drobnej sumy (w skali dochodów powiatu)
warto pozbywać się parku? Czy aby zyskać
brakujące kwoty (dla „dobra szpitala”) znowu nie powróci pomysł sprzedaży mieszkań
po bajońskich cenach w rozpadającym się
dawnym hotelu dla pielęgniarek?
Projektanci zajmujący się nowym zagospodarowaniem terenu parku przy szpitalu,
nie porażali wiedzą merytoryczną. Stwierdzili, że nowo powstałe domy mają nawiązywać architekturą do budynku szpitala, o którym można powiedzieć wszystko, ale nie to,
że pasuje do naszego miasta. Na działkach,
które powstać miałyby na terenie obecnego
parku, projektanci proponują ustalić wskaźnik powierzchni aktywnej biologicznie na
50 procent, choć w planach zagospodarowania dla innych terenów, wskaźnik ten
jest dużo wyższy Zamiast zieleni mają być
zatem działki budowlane w połowie zalane
betonem, ale wg projektantów 50 procent
betonu na działce to nie jest dużo.
Jeden z mieszkańców Puszczykowa wyraził żal z powodu proponowanego wycięcia
drzew, dodając, że wielu obywateli naszego
miasta spaceruje po terenie parku. Prezes
spółki szpitalnej Piotr Reiter zareagował
bardzo szybko: „Wyrażam żal, to jest teren
prywatny. Nie wolno tam spacerować”. Jak
widać do niedawna państwowy park, już się
zdążył po cichu sprywatyzować.
Podczas dyskusji zwróciłem uwagę, że
budynek szpitala i park stanowią integralną
całość i nie można tych elementów rozdzielać. Od samego początku szpital miał być
skąpany w zieleni. Zofia Skibińska zwróciła
uwagę, że teren parku został zaprojektowany przez ogrodnika, pełnił swoją funkcję,
a dzisiaj został zaniedbany przez właścicieli.
Pani Skibińska zwróciła uwagę, że park jest
naturalną rezerwą terenową, która może
przydać się w przyszłości do rozbudowy
puszczykowskiego szpitala i poszerzenia
wachlarza usług. W niedalekiej przyszłości
będą potrzebne kolejne inwestycje, które
pozwolą na rozwój szpitala.
Anna Dworak powiedziała, że nie wyobraża sobie szpitala bez parku, gdyż jest to
konieczny element dla oddziału rehabilitacyjnego. Prezes spółki szpitalnej Piotr Reiter
w odpowiedzi stwierdził: „Mogę państwu
zdradzić, że bierzemy pod uwagę i takie
sprawy, jak rozwój oddziału rehabilitacji. Powiem tylko, że nie koniecznie musimy rozważać ten teren”. Te słowa mogą oznaczać,
że Starostwo po sprzedaży parku może rozważać przeniesienie oddziału rehabilitacyjnego w inne miejsce położone niekoniecznie w najbliższym otoczeniu szpitala. Rada
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Miasta decydując się na przekształcenie
terenu parku przy szpitalu, może przyczynić
się do likwidacji wielu etatów w Puszczykowie związanych z rehabilitacją. Byłaby to
decyzja absurdalna. Władze samorządowe
powinny patrzeć na rozwój Puszczykowa
w dłuższej perspektywie, nie tylko przez
pryzmat bieżących potrzeb Starostwa. Puszczykowo leży w centrum Wielkopolskiego
Parku Narodowego i ma idealne warunki do
rozwoju rehabilitacji. To właśnie w przyszpitalnym parku można umieścić nowy oddział
rehabilitacyjny, który wygeneruje na terenie
naszego miasta kilkadziesiąt nowych miejsc
pracy.
Puszczykowo zapłaci za drogę
Jeden z największych problemów stanowi
droga, która zostanie poprowadzona przez
teren planowanego osiedla. Przewodniczący Komisji radny Marek Barłóg powiedział,
że droga wytyczona na terenie parku będzie
drogą wewnętrzną. Koszty wykonania będą
leżeć po stronie inwestora, a koszty uzbrojenia terenu po stronie miasta. Uzbrojenie
tego terenu wg planistów to wydatek ok.
600.000 zł. To wydatek, który będzie musiał
ponieść skromny budżet naszego miasta.
Co więcej, w mojej opinii droga ta będzie
spełniać funkcję drogi publicznej i miasto
prędzej czy później będzie musiało ją wykupić. Tak długa ulica kosztować będzie
wiele milionów złotych. Wtedy okaże się, że
zamiast budowy już istniejących ulic, które
czekają w kolejce w rankingu ulic, miasto
będzie musiało wykupić ulice od inwestora.
Nowi mieszkańcy otrzymają kosztem miasta od razu to, na co dotychczasowi czekają
już czasami kilkadziesiąt lat.
Perła Wielkopolski przestanie być perłą
W dyskusję włączył się również Lechosław
Lerczak, który reprezentował Polski Klub
Ekologiczny oraz Stowarzyszenie My Poznaniacy. Powiedział, że „siedmiohektarowy
teren parku i lasu ma zostać przeznaczony
pod zabudowę. Absolutnie wyrażamy zdecydowany sprzeciw. [...] Jestem mieszkańcem Poznania. Od dziecka przyjeżdżałem
do Puszczykowa. My tutaj przyjeżdżamy leczyć się, cieszyć się powietrzem. [...]Siedem
hektarów terenu przy szpitalu to jest teren
wprowadzający czyste zdrowe powietrze
do Puszczykowa. [...] Potrzebna jest niezależna ekspertyza dendrologiczna [...] Jakakolwiek zmiana przeznaczenia tego terenu,
spowoduje ogromną stratę dla mieszkańców”. Lechosław Lerczak dodał również, że
Puszczykowo jest perłą Wielkopolski i jego
nadmierna urbanizacja jest bezsensowna.
Puszczykowo jest popularne ze względu na
wolną naturalną przestrzeń.
Jedna z mieszkanek terenów przyszpitalnych zwróciła uwagę, że nie jest możliwe

w dzisiejszej sytuacji rynkowej sprzedać tyle
działek na wolnym rynku. Podkreśliła również, że szpital nie ma jeszcze planu budowy
sali operacyjnej, a właśnie plan z rzetelną
wyceną powinien wyprzedzać sprzedaż
parku. Można powiedzieć, że Starostwo
przystępując do sprzedaży parku, nie posiadało i nadal nie posiada ostatecznych
wyliczeń kosztów budowy sali operacyjnej.
Gdzie są obliczenia? Prezes spółki szpitalnej
Piotr Reiter zaczął snuć wizję budowy sali
w technologii modułowej w 6 miesięcy. Na
pytanie mieszkanki w kierunku radnych:
czy widzieli biznesplan nowej sali operacyjnej, radni odpowiedzieli, że nie widzieli.
Czy można podejmować tak ważne decyzje
bez jakichkolwiek dokumentów inwestycyjnych?
Mieć potężny obiekt medyczny
dobrze wyposażony
Na podsumowanie dyskusji zabrał głos
radny Paweł Rochowiak, który powiedział,
że „istota dyskusji nie polega na tym, czy
jedno drzewo więcej lub pseudo drzewka
będą wycięte. [...] Patrzymy realnie na wolę
tego projektu, [...]i wolę rozwoju szpitala
i powiatu. Ja na razie oprócz wielu zastrzeżeń, oczywiście zauważam z realnością
finansowania z zagrożeniem dobrą wolę
współpracy, a mianowicie, uzasadnię, proponowany plan przedstawia nam podwójną
linię zabudowy, czyli chroni teren zdecydowanie z założenia nie pozwalając budować
na całości terenu, tylko wyznacza określone
tereny. Dwa – jak państwo obserwują od kilkunastu lat [...] szpital dąży do polepszania
warunków do rozwoju i ja uważam, że jest
to na rękę i na korzyść mieszkańców mieć
tak potężny, tak dobrze wyposażony obiekt
na tym terenie. Wszyscy z tego chcemy korzystać, będziemy korzystali, więc mówmy
o tym, że jest grupa, która nie chce mieć
w sąsiedztwie zbyt intensywnej zabudowy,
jest grupa, której może się nie podoba, że
ceny działek troszeczkę spadną w Puszczykowie, bo pojawi się dodatkowy element
kilkudziesięciu działek”.
Nie wiem, czy radny zrozumiał intencje
mieszkańców. Wszystkim stronom zależy
na rozwoju szpitala, tyle że mieszkańcy nie
chcą, aby odbyło się to kosztem naszego
miasta. Radni miasta Puszczykowa bronić
powinni interesu miasta i mieszkańców, bo
w tym celu zostali wybrani, a nie interesów
Starostwa. W wyniku realizacji koncepcji Starosty Jana Grabkowskiego wszyscy
mieszkańcy Puszczykowa stracą na wartości
swoich domów i działek. Sprzedaż parku zamknie możliwość budowy nowoczesnego
oddziału rehabilitacji, a więc powstania nowych miejsc pracy w naszym szpitalu. Czyjego interesu bronić będą radni?
Maciej Krzyżański

reportaż

10

Z Mosiny na Polską
Stację Antarktyczną (cd.)
Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego rozpoczęła pracę 26
lutego 1977r. Dokładnie 22 stycznia tego samego roku o godzinie 8:15 polski
statek m/s Zabrze rozpoczął wyładunek sprzętu w miejscu, gdzie stoi dzisiejsza
stacja. W ciągu 53 dni na miejscu stało już kilka budynków i cała wyprawa miała
gdzie mieszkać i pracować. Gotowe było laboratorium, budynek meteo, chłodnie,
budynek agregatów prądotwórczych, budynek mieszkalny oraz hydrofornia.
Ostatni polski statek m/t Dalmor opuścił zatokę Admiralicji 27 marca 1977 r.
Wtedy na stacji, pozostali już tylko pierwsi zimownicy!

stając z małego okna pogodowego dokonaliśmy szybkiego liczenia kurczaczków na pobliskiej, małej kolonii petreli
olbrzymich. Potem znowu nastąpiło załamanie pogody, cały śnieg stopniał, bo
temperatura utrzymywała się powyżej
zera. Do tego jeszcze przyszły dość częste opady deszczu i stosunkowo ciepły

L

ato w Antarktyce z początkiem lutego pokazało się z jak najlepszej
strony. Pierwsze dni były takie jakich
mało. Bezchmurne niebo, temperatura
powyżej zera, słońce w pełni. Jak patrzyło się przez okno tak, że nie widziało się
gór lodowych, ani samych lodowców,
można było pomyśleć, że jesteśmy
w naszej części Europy. Jednak, gdy tylko
otwarło się drzwi, od razu czuć było delikatny mroźny powiew znad lodowców,
przyprawiający o „gęsią skórkę”. Pogodę
tę wykorzystaliśmy z jak najlepszej strony do prac wykonywanych na zewnątrz,
a w wolnych chwilach mogliśmy odpocząć
na krzesłach wystawionych przed stację.
Jaś i Romek z Chile
Na samym początku miesiąca przybyło do nas jeszcze dwóch chilijskich naukowców: Ian I Romuald. Trochę jednak
zmieniliśmy im imiona tak bardziej na
polskie: Jaś i Romek. Gdy po kilku dniach
Chilijczycy nas opuszczali, dołączyły do
nas stare znajome, które gościliśmy już
w listopadzie 2013 roku, czyli Karolina
i Patrycja również z chilijskiego Inach.
Wraz z nimi przybył jeszcze jeden zespół
pracujący dla Inachu. Na jego pokładzie
znalazło się dwoje Polaków: Michał i Gosia. Mieli oni założyć tylko stację meteo
na lodowcu i po kilku dniach wracali na
kontynent.
Jak przystało na lato ruch w okolicach
stacji zrobił sie bardzo duży. 6 lutego
2014 r. z pierwszą wizytą gościliśmy peruwiański statek Humbolt, obsługujący
pobliską stację letnią Machu Picchu, do
tej pory mieliśmy z nimi kontakt tylko
przy pomocy radia. Tego dnia mogliśmy
poznać ich osobiście. Głównym celem
ich wizyty była mała pomoc: chodziło
o dostarczenie prognozy pogody dla
statku, który nie ma dostępu do Internetu, a miał zamiar wybrać się w krótki rejs
na pobliską wyspę Elephant Island i załoga chciała wiedzieć co ją czeka. Prawdą

jest, że co dobre krótko trwa i dlatego
piękna, słoneczna pogoda opuściła nas
tak samo szybko jak przyszła. 7 lutego
zaczęła się bardzo mocna wichura, która
przez dwa dni szalała nad wyspą. Dość
mocne opady śniegu potworzyły zaspy, z których trudno było się wydostać,
a to przecież dopiero przedsmak tego, co
może nam pokazać wyspa zimą. Korzy-

wiatr. 12 lutego – jak za jednym strzałem
wszyscy nas opuścili. Odjechała również
pani dyrektor Agnieszka, Jasiek, Romek
oraz grupa Inachu z Michałem i Gosią na
czele. Zostaliśmy Polacy sami z Patrycją
i Karoliną, które towarzyszyć nam będą aż
do okolic 10 marca. W następnych dniach
pogoda była coraz gorsza. W weekend na
szczęście pogoda się poprawiła i odebra-
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liśmy grupę z obozu na drugiej stronie zatoki. W niedzielę, odwożąc ich, zostaliśmy
zaproszeni przez Brazylijczyków. I choć cel
naszej wizyty nie był towarzyski, bo zbieraliśmy próbki porostów rosnących na pobliskim wzgórzu, to przyjęliśmy zaproszenie na obiadek i pyszną brazylijską kawę.
Ciepłe dni z początku lutego już do nas
nie powróciły. Pogoda zrobiła się bardzo nieznośna, zaczęły wiać bardzo silne
wiatry, które jeszcze nie były tym, co jest
tutaj normą. Po połowie miesiąca zaczęliśmy bardzo intensywne przygotowania
do najważniejszego dnia w tym miesiącu,
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czyli do 37. urodzin stacji. Wielu z nas
większą cześć swoich sił przeniosła właśnie na przygotowanie tego wydarzenia.
Zaprosiliśmy wszystkie okoliczne stacje.
Większość odpisała, że swoje odwiedziny uzależniają od pogody, co jest dla nas
oczywiste. 23 lutego dość liczną grupą
odwiedził nas kolejny raz Humbolt. Tym
razem była to wizyta pożegnalna i na
pokładzie statku była również cała załoga stacji letniej. W sumie na ląd zeszły
aż 44 osoby. Wizyta trwała prawie
6 godzin. A że był to weekend, to mieliśmy gości z brazylijskiego obozu, co nam

Zwycięzcy Konkursu
na Najlepszego
Czytelnika Miesiąca
W lutym 2014 roku po raz pierwszy zaprosiliśmy do
wspólnej zabawy z książką w roli głównej. Wszyscy pełnoletni czytelnicy Mosińskiej Biblioteki mieli szansę na wygranie atrakcyjnych nagród, sponsorowanych przez Gabinet
Mobilny INDYGO Chwila dla Ciebie.

bardzo pomogło w tłumaczeniu rozmów
z Peruwiańczykami. Na całą, dość liczną
załogę statku peruwiańskiego Humbolt,
tylko kilka osób potrafiło powiedzieć
coś po angielsku. Z naszej załogi nikt nie
włada hiszpańskim. Całe szczęście portugalski, którym posługują się Brazylijczycy
jest na tyle podobny do hiszpańskiego,
że ze spokojem mogliśmy się porozumiewać, co było czasem bardzo zabawne. Na
zakończenie wizyty zostaliśmy bardzo
serdecznie pożegnani, wręczono nam
sympatyczne upominki z Peru.
Następny dzień był debiutem w kuchni Rafała – naszego medyka. Wraz
z pomocą Brazylijczyków przygotował
na obiadokolację swoją pierwszą w życiu pizzę. Dzień urodzin stacji zbliżał
się bardzo szybko, jednak prognozy
pogody były nieubłagalnie złe. Kierownik stacji podjął decyzję o przesunięciu urodzin na najbliższy piątek – zapowiadana wtedy była lekka poprawa
pogody. W czwartek jednak było inne
„święto” - tłusty czwartek. Oczywiście
nie mogliśmy odpuścić takiej okazji na
małe „obżarstwo” – kuchnia zaserwowała pączki, bezy oraz faworki. Tego
dnia również przyleciała do nas druga
część grupy z Inachu, w sumie mieliśmy
aż 7 osób. Tak jak zapowiadane było
w piątek, delikatnie pogoda się poprawiła, na tyle tylko, że mogli odwiedzić
nas najbliżsi sąsiedzi – brazylijska stacja Ferraz i brazylijski obóz. W sumie
w urodziny mieliśmy aż 39 gości. Zabawa trwała do wczesnych godzin porannych i wszyscy byli bardzo zadowoleni
ze wspólnego świętowania. Tak jak rozpoczęła się wspólna zabawa, tak szybko skończył się luty. Najkrótszy miesiąc,
w którym mieliśmy bardzo dużo gości,
kilka dni prawdziwego lata oraz więcej
deszczu i wiatru niż przez dotychczasowy pobyt na stacji.
Polish Antarctic Station Arctowski
10.03.2014
Emil Kasprzyk

Osobą, która w styczniu przeczytała najwięcej książek wypożyczonych z naszej biblioteki, okazała się pani Lidia Kowol,
której przyznano pachnącą nagrodę: masaż gorącą czekoladą. Nagrodę pocieszenia otrzymała pani Danuta Gągalska.
Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy, a wszystkich czytelników zapraszamy do dalszej zabawy w następnych miesiącach!
Nasz sponsor, Gabinet Mobilny INDYGO, świadczy usługi
z zakresu wykonywania masażu, kosmetyki i brafittingu (dobór biustonoszy). Z puli nagród wyłączeni są pracownicy Mosińskiej Biblioteki Publicznej.
Zofia Staniszewska
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Bzy pachnące i kaliny...
Spacerując po poznańskiej Cytadeli natknęłam się na pięknie utrzymane miejsce, zajmujące powierzchnię 1500 metrów kwadratowych, doskonale rosnącej
i wypielęgnowanej zieleni oraz utrzymanej w dobrym stanie architektury cmentarnej. Był to cmentarz brytyjskich żołnierzy poległych w czasie I i II Wojny Światowej. Czytając historię obiektu trafiłam na „wątek mosiński” – okazało się, że
opiekuje się nim firma Zielony Salon z Mosiny. Utrzymanie zieleni i grobów oraz
wszelkie inne prace zostały powierzone tej firmie, wybrano ją przed laty w konkursie spośród wielu innych przez Komisję Wspólnoty Brytyjskiej, której podlega Cmentarz Żołnierzy Brytyjskich* na poznańskiej Cytadeli.

K

omisja (CWGC) została powołana w
Wielkiej Brytanii edyktem królewskim
w roku 1917. Obecnie podlega jurysdykcji księcia Karola. Zasięg terytorialny prac
Komisji obejmuje cały świat. Prowadzi ona
stałe prace związane z utrzymaniem 940
000 miejsc pochówku, zlecając je profesjonalnym firmom po zweryfikowaniu ich
wiedzy i doświadczenia.
Komisja bardzo ceni sobie współpracę
z firmą Salon z Mosiny Lidii i Wiesława Tokarskich. Wyniki corocznych kontroli plasują firmę wśród najlepszych w Europie, z którymi współpracują Brytyjczycy (potwierdza
to przedstawiciel Komisji, który jeździ po
Europie wraz z delegacją Komisji, sprawdzając jakość wykonanych prac.
Właściciele firmy podkreślają, że bez
swoich pracowników nie osiągnęliby takiego sukcesu. Pracownicy Zielonego Salonu
są bardzo oddani swojej pracy, wykonują
ją rzetelnie i uczciwie, chętnie uczestnicząc
w nietypowych projektach.
Dziadkowie i rodzice Lidii Tokarskiej* także trudnili się ogrodnictwem, Lidia z mężem podtrzymują rodzinną tradycję. Obydwoje chętnie szukają niestereotypowych

rozwiązań w zieleni publicznej, ale największą ich pasją są ogrody prywatne, zarówno
te całkiem niewielkie jak i zabytkowe parki.
Firma obchodzi w tym roku 15 lecie swojego istnienia. Jest dobrze znana nie tylko
w Mosinie, projektuje i zakłada zieleń na
terenie całej Polski, wykonuje projekty
i realizacje autorskie, należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów.
Współpracuje też z zespołem rzetelnych
specjalistów.
W Mosinie jest to między innymi kowal
i ślusarz – Zbigniew Kowalewski, który również przejął warsztat po swoim ojcu.
- To jest kowal – artysta, wyjaśnia p. Lidia.
– Każdą rzecz, którą zaprojektuję w metalu wykona precyzyjnie i fachowo. Bardzo
dobrze nam się współpracuje. Cenimy sobie także współpracę z firmą państwa Piaskowskich, bo ogrody to także architektura
wykonywana w kamieniu, a tu jest ona na
najwyższym poziomie. Bardzo dobrej jakości są rośliny produkowane przez państwa
Karalusów ze Świątnik.
Właściciele firmy chętnie korzystają też
z towarów dostarczanych przez miejscowych przedsiębiorców.

Na czym polega
to pasjonujące zajęcie?
– Projektowanie jest procesem. Efektem
ma być dobrze przemyślane miejsce- praktyczne i estetyczne, przyjazne jego użytkownikom, odpowiada pani Lidia. – Dla
mnie projekt jest efektem spotkania się
osobowości właścicieli z naszą wiedzą, doświadczeniem oraz Genius loci, czyli owego
ducha miejsca, w którym się znajdujemy.
Z oczekiwań właścicieli, klimatu miejsca
i inspiracji, którymi jesteśmy przepełnieni
w danym momencie powstaje przestrzeń,
w której właściciele mają się dobrze czuć.
Ma ona łączyć ich ulubione klimaty, rośliny, odczucia, kolory. Ma trochę zaskakiwać
o każdej porze roku, zachęcać do spacerów,
cieszyć, stwarzać miłą atmosferę. Ale ma
też być rzetelnie wykonane z wykorzystaniem całej wiedzy technicznej, praktycznej
i teoretycznej. Mając jakąś przestrzeń do
zagospodarowania i wiedzę, komu i czemu ma ona służyć, zastanawiamy się nad
jej urządzeniem, rozwiązaniami architektonicznymi. Gatunki roślin dobierane są
na końcu z uwzględnieniem ich potrzeb.
Wszystkie nasze wysiłki weryfikuje czas
i zadowoleni, kontynuujący z nami współpracę inwestorzy. Cieszy nas, ale również
cały nasz zespół, że możemy pozostawić
po sobie coś, co wymyśliliśmy i co stwarza
ludziom przyjemność, jest użyteczne.
Pani Lidia uważa, że nie ma złych roślin
trzeba tylko dla każdej znaleźć odpowiednie miejsce- wiedzieć, co gdzie i jak
zasadzić.
Trendy w Europie
– wracają bzy pachnące i kaliny
– Inspiracje do naszej pracy czerpiemy
obserwując światowe trendy na międzynarodowych wystawach takich, jak choćby słynna w Chelsea w Londynie. Przyglądamy się też zarówno historycznym
jak i współczesnym założeniom zieleni
w Europie. Ostatnim trendem w Europie,
królującym już od dłuższego czasu jest
powrót do naturalistycznych, pro środowiskowych założeń. Coraz częściej również
u nas odchodzi się od jednogatunkowych
żywopłotów z żywotników, (czyli popularnych tui) na rzecz typowo polskich grabów, mieszanych ze szpalerami z krzewów
takich jak bzy czy kaliny. Wielogatunkowe
nasadzenia pozwalają „żyć” naszym ogrodom dzięki pojawiającym się w nich zwierzętom takim, jak choćby jeże, jaszczurki
czy wiele gatunków owadów. Wraca się
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też do funkcji użytkowych ogrodów sadząc choćby łatwe w uprawie jeżyny, maliny czy bardzo zdrowe borówki.
Pnącza i roślinność na ścianach budynku
mieszkalnego nie są szkodliwe
- Budynek, który ma dobrze wykonaną
elewację, bez pęknięć może być obsadzony
pnączami. Proszę zwrócić uwagę jak Niemcy obsadzali swoje domy, zwłaszcza te usytuowane na terenach podmokłych. Pnącza
są wręcz zbawienne: odprowadzają wilgoć
oraz chronią elewacje przed niszczącym
działaniem czynników atmosferycznych
takich, jak słońce, czy mróz, zmniejszając
różnice temperatur, nie wspomnę tutaj
o sprawach oczywistych, jak polepszenie
mikroklimatu i produkcja tlenu.
Jak zwalczać hałas docierający
do naszego ogrodu?
P. Lidia pisze o tym w lutowym wydaniu
Garden & Trends:
– Gdy nie widzimy źródła hałasu lepiej
się z tym czujemy, dodatkowo fala dźwiękowa po przejściu przez np. ścianę zieleni
zmienia swoje widmo i przebieg czasowy.
Uzyskujemy tak samo silny dźwięk – jednak
jest on mniej szorstki, ostry, pozbawiony pisków i zgrzytów, i w przyjaźniejszy sposób
rozkłada się w czasie. Wprawdzie ściany
zieleni wykazują największą skuteczność
tłumienia dźwięku przy średnich częstotliwościach charakterystycznych dla hałasu
komunikacyjnego, jednak najistotniejsze
jest jej działanie psychologiczne. W tym wy-

Cmentarz Żołniezy Brytyjskich - Cytadela

miarze warto przytoczyć coraz częściej używane określenie krajobrazu dźwiękowego,
czyli dźwięków odpowiadających określonemu środowisku. Mamy niewielki wpływ
na hałas docierający do granic naszej działki, ale możemy poprawić mikro krajobraz
dźwiękowy naszej przestrzeni otaczającej
budynek. Możemy wyciszyć pewne dźwięki
a dodać inne bardziej przyjazne, np. szum
traw, czy koron drzew na wietrze, czy odgłos spływającej wody z kaskad i małych
źródełek i dzbanów.

Lidia Tokarska*, architekt krajobrazu od urodzenia mieszkająca w Mosinie. Jest ogrodnikiem w trzecim pokoleniu. Wraz
z mężem Wiesławem ukończyła studia na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Następnie kontynuowała
naukę kończąc Architekturę Krajobrazu na Politechnice Wrocławskiej, Ochronę i Konserwację Zabytkowych Założeń Ogrodowych na SGGW w Warszawie, oraz Kreowanie Przestrzeni
Publicznej na WSPS. Warszawskie Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Ogrodnictwa zweryfikowało jej wiedzę i doświadczenie i pozwoliło wstąpić do grona Inspektorów Nadzoru Budowy
Terenów Zieleni. Od wielu lat łączy w praktyce pasję ogrodniczą
przekazaną jej przez przodków z pogłębianą wiedzą starając się
wraz z mężem projektować i wykonywać założenia zieleni przyjazne użytkownikom, zgodne z naturą i współczesnymi trendami.
Firma Zielony Salon zrealizowała wiele projektów dla miasta
Poznania. Znalazła się wśród pięciu firm projektowych, którym
zlecono projekty zagospodarowania reprezentacyjnych miejsc
miasta Poznania. Wtedy powstały projekty zagospodarowania
zielenią Ronda Śródka i ulicy Roosevelta. Później dołączyły projekty wymagające uzgodnień konserwatorskich, takie jak teren
przy Dworcu Zachodnim a także wokół Teatru Wielkiego oraz
Park Wieniawskiego, które nadal czekają na realizację. Obecnie
rozpoczęła się realizacja projektu zagospodarowującego skwer
i schodów przy skrzyżowaniu ul. Górna Wilda i Chwiałkowskiego. Firma uczestniczyła w tworzeniu targów ogrodnictwa i ar-

Lidia i Wiesław Tokarscy są bardzo otwarci na współpracę zarówno z ludźmi z branży, (czyli tzw. konkurencji) jak i innymi
fachowcami. Ich marzeniem jest powrót
do twórczych zespołów projektowych złożonych z przedstawicieli różnych branż,
współpracujących ze sobą podczas projektowania - tak jak to ma miejsce w wielu
państwach Europy i świata. Takie projektowanie jest kreatywne i pozwala uniknąć
wielu problemów.
Elżbieta Bylczyńska

chitektury krajobrazu GARDENIA otrzymując w 2006 roku tytuł
ZAŁOŻYCIELA GARDENII. Od tej pory bierze w nich co roku aktywny udział. Wiele ich realizacji było przedstawianych w czasopismach branżowych takich jak „ Ogrody” czy „Zieleń to życie”
(w najbliższym numerze pojawi się realizacja z Moraska). Bywają też proszeni o podzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez
publikacje w prasie branżowej, czy też odczyty na konferencjach.
Chętnie uczestniczą w każdej inicjatywie prowadzącej do wzrostu świadomości przyrodniczej.
Cmentarz Wojskowy Wspólnoty Brytyjskiej w Poznaniu*
Na zlokalizowanym na stokach poznańskiej Cytadeli„cmentarzu brytyjskim”miejsce spoczynku znalazło 283 żołnierzy państw
Wspólnoty Brytyjskiej oraz 19 ofiar innych narodowości z okresu II Wojny Światowej. Wśród nich są również Polacy. Większość
z nich to lotnicy, spośród których znaczna część to załogi samolotów zestrzelonych w czasie nalotów strategicznych na Szczecin
(ówczesny Stettin). Na cmentarzu znajdują się też groby bohaterów tzw. „wielkiej ucieczki” – masowej ucieczki ze stalagu Luft 3
w Żaganiu (Sagan), jaka miała miejsce w marcu 1944 roku,
jak również innych żołnierzy zmarłych w obozach jenieckich
podczas okupacji. Są tu także 174 przeniesione z różnych regionów Polski groby z okresu I Wojny Światowej. Poznański
pomnik upamiętnia ofiary Pierwszej Wojny, których grobów
nie udało się odszukać.
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W Mosinie może powstać
Centrum Usług Finansowych?
Od roku w kamienicy przy ul. Wawrzyniaka 9 w Mosinie z powodzeniem działa Notariusz, a od
niedawna, raz w tygodniu przyjmuje także Adwokat. Mieszkańcy Mosiny i miejscowości ościennych
– klienci, ale nie tylko – szukają możliwości załatwienia swoich spraw w jednym miejscu. W związku
z tym powstała koncepcja stworzenia takiego centrum. Do zagospodarowania jest ok. 100 m2
powierzchni na parterze budynku, obok Notariusza, z wejściem od ulicy (wjazd dla inwalidów).
Może tu powstać kilka biur. Pomieszczenia są w stanie deweloperskim. Stuletnia kamienica po
kapitalnym remoncie położona jest w jednym z najbardziej eksponowanych punktów miasta,
przy głównym skrzyżowaniu (Poznań – Śrem – Czempiń), w pobliżu przychodni zdrowia, dworca
kolejowego, ratusza.
Na pierwszym piętrze mieści się redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. W rozwoju nowego
biznesu zapewniona zostanie bezpłatna pomoc właścicielom poszczególnych firm poprzez
promocję w gazecie, zarówno w wydaniu papierowym jak i elektronicznym, a także w Internecie
na stronie głównej www.gazeta-mosina.pl Będą to: reklama, artykuły sponsorowane, wywiady
z właścicielami firm lub inne formy promocji, według życzenia. Z internetowego wydania gazety
korzysta już ok. 1000 czytelników dziennie. Zapraszamy do rozmów osoby prowadzące kancelarie
prawne, biura rachunkowe, ubezpieczeniowe, doradcze itp. Może też tutaj powstać pracownia
architektoniczna, filia banku, biuro nieruchomości czy biuro podróży. Jesteśmy otwarci także na
inne tego typu propozycje. Przewidywany czynsz 1200 – 1600 zł, w zależności od powierzchni.

Telefon:

660 031 893
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SPRZEDAM
DOM
W PIĘKNYM
i USTRONNYM
MIEJSCU

na granicy
Mosiny
i Puszczykowa

działka
1000 m2
tel. 660 031 893
DRUT SPAWALNICZY

do stali czarnej i aluminium
Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną.
Sprawdź naszą ofertę na stronie
www.kpx-polska.pl lub odwiedź nas osobiście.
DRUT SPAWALNICZY SG2 fi 0,8mm 5 kg
cena tylko w marcu 49 pln

39 pln

KPX POLSKA S.C. ul. Mikołaja Kopernika 42, 62-040 Puszczykowo,
tel. 061 281 12 78, tel, kom. 605 087 228 biuro@kpx-polska.pl
(obok Hurtowni SIMAL)

Pralki, zmywarki,
lodówki, suszarki itp.
Atrakcyjne ceny,
3 miesiące gwarancji.
Zobacz na Allegro - nazwa użytkownika: transAGD
lub dzwoń, tel. 602-629-958
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Łączą ich patriotyzm, ofiarność,

koleżeństwo, dyscyplina
Interesujesz się wojskiem, militariami, szukasz swojej pasji? Jeśli lubisz aktywnie spędzać czas, poznawać nowych ludzi, zdobywać nowe umiejętności to Związek Strzelecki Strzelec czeka na Ciebie!

„S

trzelec” – powstał w 1910 roku we
Lwowie. Organizacja stanowiła
podstawę
budowania
Legionów
Polskich. W szeregach Strzelca były tak
wybitne osobistości jak Józef Piłsudzki,
Edward Rydz-Śmigły, Władysław Sikorski,
Kazimierz Tetmajer. Strzelcy pochodzili
z różnych warstw społecznych – byli to
zarówno robotnicy, chłopi jak i studenci,
uczniowie i inteligencja. Wszystkich
ochotników łączyły wspólne cechy i
cele: patriotyzm, ofiarność, koleżeństwo,
dyscyplina.
W dniu wybuchu II Wojny Światowej szeregi Strzelca zasilało ok. 500 tys.
ochotników. Niestety po wojnie organizacja została rozwiązana. Związek Strze-

lecki „Strzelec" Wągrowiec jako kontynuacja tradycji przedwojennej organizacji
powołany został 15 marca 1986 roku. Ze
względu na ówczesną politykę oficjalnie
zarejestrowano w 1990 roku i od tego
czasu ZS „Strzelec" W działa realizując
swoje pierwotne założenia, jako oficjalnie
zarejestrowana organizacja współpracująca z Ministerstwem Obrony Narodowej,
Strażą Graniczną, Policją, Obroną Cywilną
czy Związkiem Harcerstwa Polskiego.
Oddział Mosińsko-Puszczykowski Związku Strzeleckiego „Strzelec” Wągrowiec
powstał w 2013 roku. Swoją działalność
opiera o najlepsze wzorce z przedwojennego poprzednika, umożliwiając swoim członkom zdobycie wielu cennych

umiejętności z zakresu wojskowości, terenoznawstwa, surwiwalu oraz pierwszej
pomocy. Nasi członkowie poza zdobywaniem tych umiejętności mają także okazję brać udział w zawodach strzeleckich,
wyjazdowych obozach szkoleniowych
czy spotkaniach integracyjnych.
Mimo swojej krótkiej historii oddział
nawiązał już m.in. współpracę z klasą
wojskową z Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz z Mosińsko-Puszczykowskim
Bractwem Kurkowym. Współpracujemy
także z innymi oddziałami ZS „Strzelec”
w Wielkopolsce.
Jeśli masz pytania lub chcesz zostać naszym rekrutem pisz na adres:
ZSSW_Mosina@wp.pl
– odpowiemy na każde zgłoszenie
(S)
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O

soby, które chciałyby pomóc
w realizacji zamieszczonych niżej
spraw prosimy o kontakt: rozdajsiebie@
gmail.com,
monika0kujawska@gmail.com, tel. 510 697 056 lub osobiście
w biurze Stowarzyszenia ul. Wawrzyniaka
13 (budynek Eskulap-Premium).
Aktualne potrzeby dotyczące wolontariatu, do każdego ogłoszenia mogą się
zgłosić pojedyncze osoby, ale też pary,
często we dwójkę łatwiej podjąć się takiej pracy:
Chłopak, lat 19, po wypadku komunikacyjnym, na wózku inwalidzkim –
potrzebuje pomocy przy rehabilitacji:
wsparcie przy chodzeniu, terapia prawej
ręki, którą nie rusza. Ważne jest także
wspólne wychodzenie na spacer, gry,
czytanie, rozmowy czyli miłe spędzanie
czasu.
Chłopak, lat 17, z dziecięcym porażeniem mózgowym, miewa napady padaczkowe – potrzebuje towarzysza podczas spacerów w wózku. Wolontariusz
dobrze, żeby był w miarę wysoki, silny
i towarzyski.

Starsza pani potrzebuje towarzysza
do wspólnego „gimnastykowania umysłu”, ćwiczenia, gry, szarady, itp. wszystkie potrzebne materiały do tych ćwiczeń
będą dostępne na miejscu.
Chłopiec z Zespołem Downa, 2,5 roku,
mieszka w Luboniu, potrzebuje pomocy
przy codziennych ćwiczeniach, trwających ok. 1,5 godziny.
Chłopak, lat 17, znaczny stopień niepełnosprawności, padaczka – potrzebuje
towarzysza na spacery na wózku.
Aktualne potrzeby rzeczowe:
1. Rodzina wielodzietna chciałaby trochę wyremontować swoje mieszkanie, które jest obecnie w bardzo złym
stanie, potrzebują: 3 paczki styropianu 2cm, płyn przeciwwilgociowy, 15
worków cementu na podłogę, 2 worki kleju do styropianu.

„Miłosne szczęścia
okruchy po raz czwarty”,
czyli jak w dwie godziny stać się
lepszym człowiekiem?
Wystarczyło wziąć udział w czwartej edycji plebiscytu
na „Najpiękniejsze wyznania miłosne” w ramach montażu
słowno-muzycznego „Miłosne szczęścia okruchy”. Plebiscyt organizowany przez Mosińską Bibliotekę Publiczną
pozwala zabieganym na co dzień osobom zastanowić się
przez chwilę nad znaczeniem często nadużywanego słowa
„miłość”. Jako że poeci z natury predysponowani są do obrazowego wyrażania uczuć, to w ich twórczości należało poszukać definicji „kochania”.

O

zgłoszenie propozycji plebiscytowych tym razem poproszono przedstawicieli Urzędu Miejskiego z Burmistrzem
i Przewodniczącym Rady Miejskiej na czele.
Zaprezentowano siedem tekstów:
1- Halina Poświatowska „Jeśli zechcesz odejść ode mnie…”
2 - Konstanty Ildefons Gałczyński „Rozmowa liryczna”
3 - Piosenka Marka Grechuty „Nie dokazuj”
4 - Krótki fragment z „Przeminęło z wiatrem” Margaret Mitchell
5 - Konstanty Ildefons Gałczyński „Dziwni letnicy”
6 - Jonasz Kofta „Co to jest miłość”
7 - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Miłość”, „Ogród” i „Portret”
Wybrane strofy poezji i wersy prozy deklamowały osoby
związane blisko z biblioteką: członkinie Dyskusyjnego Klubu
Książki czy też amatorskiego teatrzyku, działającego przy bibliotece. Wyjątek stanowiła propozycja nr 3 - piosenka znana

2. Rodzina wielodzietna potrzebuje
szafki do kuchni, szczególnie tą pod
zlewozmywak i na naczynia.
3. Rodzina wielodzietna potrzebuje
żywność.
4. W szkołach podstawowych są dzieci,
które wymagałyby pomocy w postaci wykupienia obiadów. Koszt miesięczny dla jednego dziecka to ok. 80
zł. Można wpłacać dowolne kwoty,
także poniżej 80 zł, wtedy wykupione zostaną obiady na tydzień lub
dwa. Liczymy na Państwa pomoc.
W dniu 25 marca w Święto Zwiastowania Pańskiego (Dzień Świętości Życia) podczas Mszy Świętej o godzinie
18.00 odbędzie się przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
Zagrożonego Zagładą. Wszystkie osoby zainteresowane, prosimy o przyjście
15 min. przed Mszą Św., w celu wypełnienia deklaracji. Więcej o idei Duchowej Adopcji na stronie Stowarzyszenia
www.rozdajsiebie.pl
M.K.

z wykonania Marka Grechuty. Jej brawurowa interpretacja wykonana przez ucznia klasy piątej Szkoły Podstawowej w Czapurach Arkadiusza Płonczyńskiego zachwyciła słuchaczy. Nie było
wątpliwości, że zajmie pierwsze miejsce, sprawiając tym samym
radość osobie, która wybrała ten właśnie tekst, panu Waldemarowi Waligórskiemu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Warto
tutaj dodać, że Arek jest niezwykle uzdolniony artystycznie:
śpiewa, tańczy, recytuje. Doskonali swoje artystyczne umiejętności w grupie artystycznej ERATO. Jest laureatem wielu konkursów wokalnych, bierze udział ze swoją grupą artystyczną
w przedstawieniach teatralnych wystawianych w poznańskich
teatrach. Wkrótce zobaczymy Arka w Teatrze Wielkim w roli Piotrusia Pana.
Romantyczna oprawa muzyczna na fletni Pana i trąbce,
w wykonaniu pana Marcina Lewandowskiego, przeniosła nas
na skrzydłach Amora w jakże odległy dniu codziennemu „lepszy
świat”. Miejmy nadzieję, że uda się na dłużej zatrzymać w sercach widzów ten podniosły nastrój.
Relacja czytelniczki, członkini DKK , Wandy Bech
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W Mosinie mieszka wielu znanych
artystów i twórców
W 2013 roku Galeria Miejska w Mosinie obchodziła 20 lecie działalności. Z tej
okazji w maju odbył wernisaż dwóch artystów, założycieli Galerii, profesorów
UAP Bogdana Wegnera i Jacka Strzeleckiego. Artyści otrzymali medale przyznawane przez burmistrza miasta, oraz statuetki „Eleganta z Mosiny”.

D

wadzieścia lat, to może niewiele, to
dla człowieka czas, w którym dorasta, rozwija się, nabywa wiedzę i doświadczenie. To też czas radości, bo młodość ma
swoje prawa, z których chętnie korzysta.
Jest emocjonalna, pełna pomysłów, nasycona kolorem, zachwycona światem i bardzo odważna.
Czy takie było to dwudziestolecie Galerii
Miejskiej w Mosinie? Myślę, że tak! Bo powstała nagle. Idea została podchwycona
natychmiast, a iskra rozbłysła na wernisażu

sztuki współczesnej w Mosińskim Ośrodku Kultury. Inicjatorem i organizatorem
wystawy był obecny rektor Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu prof. Marcin
Berdyszak. Natomiast dwóch artystów
z Mosiny, wykładowców ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych: prof. Bogdan Wegner- pełnił wtedy
funkcję prorektora uczelni oraz asystent
w pracowni malarstwa - Jacek Strzelecki
doszli do wniosku, że w Mosinie powinna
powstać Galeria.
Uroczystości związane z obchodami
20. lecia Galerii wpisały się w program obchodów Dni Mosiny. W roku jubileuszu
Galeria, co miesiąc zapraszała na kolejne
wystawy:
– wernisaż Sławomiry Chorążyczewskiej
– prof. ndzw. UAP, Kierownik Pracowni

Ubioru Unikatowego w Katedrze Ubioru UAP. Laureatka wielu nagród;
– wernisaż malarstwa Natalii Wegner;
– odsłonięcie płaskorzeźby z wizerunkiem prof. Wacława Twarowskiego na
ścianie, w pasażu Galerii – autorstwa
Wiesława Koronowskiego;
– wystawa rzeźby Grzegorza Gwiazdy;
– wystawa malarstwa Marka Przybyła, członek Rady Artystycznej Galerii,
prof. ndzw. UAP, Kierownik Pracowni
Malarstwa;

– „Przez sztukę, ciekawość i podróże
poznajemy Świat” – wystawa przygotowana przez uczniów z SP Nr 2
w Mosinie, pod kierunkiem Iwony Hertig. W organizację wystawy aktywnie
zaangażowały się Barbara Matuszak
i Agnieszka Bereta z firmy Kodak Ekspres w Mosinie;
– wystawa zbiorowa prac artystów związanych z Galerią Miejską w Mosinie,
pedagogów UAP a jednocześnie mieszkańców naszego miasta w Auli Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W wystawie udział wzięli: Bogdan Wegner,
Jacek Strzelecki, Marek Przybył, Józef
Drążkiewicz, Wiesław Koronowski,
Wojciech Kujawski, Natalia Wegner,
Jarosław Bogucki, Emilia Bogucka,
Piotr Tetlak i Lech Frąckowiak;

– wernisaż z okazji 20 lecia Galerii – malarstwa Bogdana Wegnera i Jacka Strzeleckiego;
– malarstwo pastelowe Lidi Maciejewskiej-Suchanek, wystawa nosiła tytuł
„Zdarzenia”. Prof. UAM – prowadzi działalność naukowo – dydaktyczną w zakresie edukacji artystycznej;
– wystawa dwóch artystek, Małgorzaty
Witt i Urszuli Szymańskiej;
– w cyklu „Debiuty” swoje prace malarskie
przedstawiła Agnieszka Sowisło;
– wystawa malarstwa Magdaleny Hoffmann i obiektów rzeźbiarskich Jenza
Lawrenza;
– wystawa pt: „Kładka” Roberta Bartela.
Ostatnia wystawa odbyła się w grudniu
– swoje prace rzeźbiarskie zaprezentował
Wojciech Kujawski, kierownik Pracowni
Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP.
Podsumowując, działalność Galerii Miejskiej w Mosinie, był to czas wypełniony wernisażami i spotkaniami, w których uczestniczyli wspaniali artyści. To mieszkańcy
naszego miasta zainteresowani udziałem
w wydarzeniach kulturalnych poszukują i są spragnieni doznań artystycznych,
a obcowanie ze sztuką sprawia im szczególną przyjemność, co często podkreślają
w rozmowach. Udział dzieci i młodzieży
w warsztatach artystycznych a także kontakt z dziełem sztuki jest dla nich bardzo
ważny. Ważnym staje się obycie i stosowne
zachowanie się w takim miejscu, jakim jest
Galeria czy Muzeum. Wielu młodych ludzi
zdecydowało się na studiowanie kierunków artystycznych, jeszcze niedawno było
około 20 absolwentów, na dzień dzisiejszy
ta liczba jest zdecydowanie wyższa.
To wszystko sprawiło, że do Mosiny sprowadziło się wielu twórców artystów związanych z poznańską uczelnią artystyczną. To swoista enklawa artystyczna. Czy
w którymś z pobliskich miast i miasteczek
w Wielkopolsce, wyłączając Poznań zamieszkuje 12 artystów, profesorów i pedagogów UAP? Nie sądzę. Myślę, że nadszedł
czas, aby ich talent i doświadczenie oraz
zdolności wykorzystać w naszym mieście
przy projektowaniu przestrzeni miejskiej,
wnętrz budynków, realizacji rzeźbiarskich.
To wielki potencjał i promocja dla naszej
małej ojczyzny, jaką stała się dla nas wszystkich- Mosina.
Dorota Strzelecka
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Wyjazdy m. in. na:


wesela
pogrzeby
 imprezy sportowe
 imprezy integracyjne itp.



USŁUGI PODNOŚNIKIEM
KOSZOWYM


WYCINKA,
PIELĘGNACJA DRZEW
602 757 043

BLACHY NA DACHY
Trapez

od

16,00 zł/m2
brutto

Blachodachówka

od

20,90 zł/m2
brutto

telefony:

500 256 513, 693 341 838
www.euro-proﬁl.com.pl
KUPIĘ KAŻDĄ
PRZYCZEPĘ
KEMPINGOWĄ

płatność gotówką

tel. 501-355-133
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Widząc zaangażowanie Szymona Wytykowskiego z Mosiny, ojca siedmiorga dzieci, chciałoby się powiedzieć, że jest on jednym z pionierów
wprowadzających w Polsce Karty Dużych Rodzin.

-N

ie, do Polski przyszedł ten pomysł z
Francji, zajęła się nim Joanna Krupska z Warszawy, żona Janusza Krupskiego, który zginął w katastrofie Smoleńskiej, wyjaśnia
pan Szymon. – To jej zawdzięczamy wprowadzenie w Polsce tej Karty.
[Janusz Krupski w czasach komunistycznych za swoją działalność, był wielokrotnie
szykanowany i represjonowany przez funkcjonariuszy SB. W roku 1983 został uprowadzony do Puszczy Kampinoskiej przez
trzech funkcjonariuszy Departamentu IV
MSW pod dowództwem kapitana Grzegorza Piotrowskiego, tego samego, który został
skazany za mord na ks. Jerzym Popiełuszce.

W puszczy Krupski został dotkliwie poparzony
żrącym płynem...]
– A pani Joanna, matka siedmiorga dzieci
założyła Związek Dużych Rodzin 3 +. Ja jestem prezesem oddziału wielkopolskiego.
Pierwotnie było to stowarzyszenie ogólnopolskie bez kół i oddziałów rejonowych,
próbujące mieć wpływ na politykę prorodzinną państwa. W tym czasie jednak nie
było sprzyjających warunków. Rodziny
wielodzietne kojarzono z rodzinami patologicznymi. Jeśli istniała jakaś pomoc, to
tylko rodzinom biednym. Joanna Krupska niestrudzenie tłumaczyła w mediach
i różnych gremiach, że rodzina wielodzietna
jest rozwiązaniem wielu problemów w Polsce
i dzięki jej zaangażowaniu klimat polityczny
dla polityki prorodzinnej zaczął się zmieniać,
a ZDR 3+ rozwijać (zaczęły powstawać struktury lokalne – koła, i w 2013 r. pierwszy, oddział
– Wielkopolski)

nu myśli o przyszłości kraju, o perspektywie co
najmniej kilkudziesięciu lat, czyli dalej niż sięgnie jego kadencja. Dopiero wtedy spostrzeże,
że rodzina, która ma dzisiaj siedmioro dzieci
jest ważna. Ale jeżeli jego celem jest urządzenie siebie tu i teraz, to te dzisiejsze dzieci nic
dla niego nie będą znaczyć, bo jak one wejdą

strzeganej jako rodzina patologiczna.
W Polsce wielodzietność często jest postrzegana jako problem równorzędnie z alkoholizmem, patologią i biedą. Zdarzyła się nam
z żoną kiedyś taka historia: prowadziliśmy
wykład, pokazując film z naszą rodziną, jak
żyjemy, co na co dzień robimy, kim jesteśmy.
Po zakończeniu podeszli do nas nauczyciele.
Jedna z pań przyznała: – Kiedy usłyszałam, że
będzie rodzina wielodzietna, chciałam podejść i poradzić, żeby używali prezerwatyw...
Z różnych statystyk i badań wynika,

Te dzieci rodzą się
po prostu z miłości

w wiek dorosły, w którym zaczną coś robić dla
swojego kraju, jego już na świecie nie będzie
i oczywiście nic z tego nie będzie miał.
– Dla naszych polityków liczy się tylko wizerunek i PR, wyjaśnia Wytykowski.
– Mówią o sobie dobrze, chwalą się, pracują
tylko na punkty wyborcze. A to przecież nijak
ma się do przyszłości kraju za np. 30 lat.
Podkreśla się, że mamy teraz dużo przedszkoli, że prawie wszystkie mamy mogą iść
do pracy. Ale chyba nie o to chodzi w polityce prorodzinnej. Chodzi o wybór między pozostaniem matki z dziećmi w domu,
a pójściem do pracy. I jeżeli zostanie
w domu, żeby ojciec mógł sam utrzymać taką
rodzinę. Teraz jest tak, że oboje rodzice zmuszeni są pracować, żeby przeżyć. Rząd właśnie
to powinien naprawić, a nie skupiać się tylko
na tym, żeby rodzice oboje pracowali.
Politycy zrywają się do biegu przed wyborami, co cztery lata, przypominając sobie o tym,
że coś się powinno zrobić dla ludzi.

Nie mamy prawdziwych mężów stanu
i patriotów

Co Karta może zmienić?

Politycy widzą tylko czas sobie współczesny
i... koniec własnego nosa. Prawdziwy mąż sta-

– Idea Karty jest taka, żeby zmienić wizerunek rodziny wielodzietnej, często po-

że ilość rozwodów w rodzinach wielodzietnych jest zdecydowanie mniejsza.
I to nie dlatego, że decyduje o tym liczba dzieci, tylko dlatego, że w tych rodzinach jest po prostu miłość i to z niej
rodzą się kolejne dzieci. My (ZDR 3+)
chcemy aby Karty Dużej Rodziny pokazały, że rodziny wielodzietne są ważne,
samorządy, które je wprowadzają są tego
świadome. Wreszcie zaczynamy mówić
o dużych rodzinach pozytywnie, że są one
odpowiedzią na wiele problemów naszego państwa. Te rodziny są praktycznie nie
znane, a dzieci z tych rodzin są czasami
lekceważone, czy nawet wyśmiewane.
Wiadomo, że w Polsce nie są to rodziny bogate (dochód podobny do innych rodzin
muszą dzielić na większą liczbę członków)
i często dzieci wstydzą się swojej biedy.
Staramy się z żoną opowiadać o naszej
rodzinie, pokazujemy zdjęcia, mówimy
o codziennym życiu. Zdarza się, że potem dowiadujemy się że dzięki naszemu
świadectwu ktoś zdecydował się na kolejne dziecko... Strach, który sieje się wokół
macierzyństwa – problem utrzymania,
kosztów itp. stwarza potężną w ludziach
barierę. Nie mówi się, że dzieci w takiej rodzinie bardzo są szczęśliwe, pomagają sobie, wychowują się nawzajem, troszczą się
o siebie i doskonale się bawią. Mam nadzieję że dzięki Karcie, która wesprze
duże rodziny w codziennych zakupach,
dostępie do tańszych biletów, coraz częściej duże rodziny będą widoczne na ulicach miast, imprezach, teatrach, kinach na
basenie i swoją obecnością pokażą że są
piękne i nie takie straszne, a przy zmianie
polityki państwa, dodatkowo poprawi się
dzietność w Polsce.
Oczywiście nie można oczekiwać, że Karta rozwiąże stojący przed nami problem niskiego przyrostu naturalnego. Ulgi i zniżki
są dobre, ale przecież to nie one wpłyną na
dzietność Polaków. Karta jest tylko jednym
elementem polityki prorodzinnej. Polityka
prorodzinna państwa powinna być skiero-
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wana na wyrównywanie szans rozwojowych
pomiędzy osobami wykonującymi bardzo
ważną dla naszego państwa pracę – wychowanie kolejnych pokoleń i ponoszą z tego
tytułu wysokie koszty, a osobami, które tej
pracy nie wykonują.
W Mosinie radni w lutym podjęli uchwałę
o funkcjonowaniu Karty. Zgłosili się do niej
przedsiębiorcy lokalni, oferując zniżki na
swoje produkty i usługi.
– Bardzo cieszymy się z tego faktu. Ważne
dla mosińskich rodzin byłoby też nawiązanie współpracy z Poznaniem i honorowanie wzajemne Kart, ponieważ nasza oferta jest mniejsza od poznańskiej, a wielu z
nas w Poznaniu bywa bardzo często, mówi
Wytykowski. – Śrem już rozpoczął rozmowy w tej sprawie i byłoby korzystnie gdyby nasze władze też się do tej inicjatywy
przyłączyły. Oczywiście pojawi się trudny
problem rozliczeń finansowych pomiędzy
gminami, ale warto spróbować, bo te rodziny naprawdę są warte wszelkich wysiłków.
Żeby wielodzietnym pomóc powinno się
zgrać te wszystkie karty w jedną i zacząć
je wszędzie honorować. Może gminy znajdą sposób rozliczania i wprowadzenia go
w życie? Mam nadzieję, że polityka wpierająca rodziny jest w fazie wzrostowej
a rozwój Kart Dużych Rodzin jak śnieżna
rozpędzona kula i że w każdej gminie lub
powiecie będą powstawały nowe.
Ale trzeba zaznaczyć, tą kulę utoczyli
i rozpędzili sami ludzie zaangażowani na
rzecz rodzin, nie państwo. Oby politycy tego
potencjału nie zmarnowali.
Elżbieta Bylczyńska

Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie – szkoła spełniająca marzenia
W

dzisiejszych czasach wiele ludzi kieruje się stereotypami.
Gdy słyszymy, że ktoś chce iść do Liceum w Puszczykowie,
zazwyczaj mówimy, że nic z tej nauki nie wyniesie, że nie wyuczy
się na odpowiednim poziomie, że nie dostanie się na wymarzone
studia. Ale nie wiemy, że tak mogło być kiedyś. Teraz Liceum
Ogólnokształcące osiąga o wiele lepsze wyniki niż dawniej, a
poziom nauki znacznie wzrósł. Spora liczba osób, która poszła
do Poznania do Liceum teraz tego żałuje, gdyż według ostatnich
rankingów LO w Puszczykowie osiągnęło podobny poziom do
LO V w Poznaniu, przy czym oni stracili tylko cenny czas. Dyrekcja
i nauczyciele są zawsze gotowi pomagać uczniom i starają się jak
mogą, by uczącym zawsze się podobało i żeby uczyli się tego,
czego chcą. W tej szkole każda rzecz jest możliwa do spełnienia,
trzeba tylko wykazać inicjatywę. Od przyszłego roku szkolnego w
Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zostają utworzone
nowe profile, które pan dyrektor wymyślił po konsultacji z uczniami.
Profile na rok 2014/2015:
Klasa 1a (sportowa):
Proponowane przedmioty rozszerzone:
Biologia, chemia, geografia.
Klasa 1b (humanistyczno-artystyczna):
Język Polski, historia.
Klasa 1c (ekonomiczna):
Matematyka, informatyka, geografia.

Klasa 1d (dziennikarska):
Język Polski, język angielski, geografia.
Klasa 1e (przyrodnicza-medyczna):
Biologia, chemia, języki angielski.
Klasa 1f (politechniczna):
Matematyka, informatyka, fizyka.

Plusem tej szkoły jest także fakt, że istnieje dogodny dojazd,
przystanki są tuż obok Liceum. Ale najważniejsze jest to, że w
Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie panuje rodzinna
atmosfera i gdyby nie to, że trzeba się tam uczyć, każdy chodziłby
tam z największą przyjemnością. Szkoła ta jest gotowa zrealizować
wszystkie marzenia młodych ludzi.
Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej:
www.zspuszczykowo.powiat.poznan.pl
lub w sekretariacie, albo na DRZWIACH OTWARTYCH,
które odbędą się:

22 marca i 12 kwietnia
9.00 – 9.30 – spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół.
9.30 – 11.00 – zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami oraz
młodzieżą.
Kinga Kuśnierz
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U Herosa

Daszewice, ul Piotrowska 19

poleca:
 stoliki na każdą okazję
 kwiaty sztuczne
 świeczki
 lampiony imieninowe
 wyroby z wikliny
 meble ogrodowe

Co wiemy
W

iększość turystów przyjeżdżających na wybrzeże naszego Bałtyku
wie o tym, że po sztormie na brzegu można
znaleźć kawałki bursztynu. Tak właśnie odkrył bursztyn pierwszy człowiek. Od tego
czasu poprzez tysiąclecia minerał ten to-

www.uherosa.com.pl
erosa com pl  tel. 697 910 619

Soczewki plastikowe
z antyrefleksem od 99 zł – para
LOKALIZACJA:
Ramki okularowe od 59 zł
MEDICOMPLEX
62-050 Mosina, ul. Konopnickiej 33 (budynek TESCO)
Rejestracja: tel. 61 8 192 272, 61 8 192 271
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

kolekcjoner

23

o bursztynie
warzyszy rozwojowi kultury ludzi. Jak ustalono, fale morskie wyrzucają jantar (stara
nazwa) tylko na południowym wybrzeżu
Bałtyku. Występuje on jednak na terenie
całego kraju, wszędzie tam, gdzie przed
50 milionami lat w geologicznej epoce
trzeciorzędu rosły gęste lasy iglaste. Wyciekająca obficie z drzew żywica skamieniała
przez wiele milionów lat i właśnie dziś nosi
nazwę bursztynu. Zdarzało się, że szybko
płynąca po pniach żywica zabierała drobne
owady i szczątki roślin. W ten sposób wiele
organizmów zostało zabranych przez lepką żywicę i obecnie można je znaleźć we
wnętrzu bryłki bursztynu.
Z czasem rozpowszechniła się wiara, że
bursztyn noszony przez dzieci zapobiega
chorobie obłędu. Zaczęto przypisywać mu
też własności lecznicze. Nalewka spirytusowa na bursztynie służyła jako lek w chorobach płucnych. Bursztyn starty na proszek
stosowano jak tabakę przeciw katarowi.
Palony wydziela aromatyczny zapach, dzięki czemu spełniał rolę kadzidła domowego
i kościelnego. Swoje właściwości lecznicze
bursztyn zawdzięcza zawartości kwasu
bursztynowego 6 – 5 promila.
W czasach starożytnych sława bursztynu
obejmowała wiele krajów Europy. Najbardziej znany szlak bursztynowy wiódł od
Bałtyku przez Poznań, Kalisz, Bramę Morawską do Europy południowej i krajów
Bliskiego Wschodu, gdzie ceniony była jak
złoto. W ten sposób powstała w tamtych
czasach nadana bursztynowi bałtyckiemu
nazwa – złoto Północy.
Trzeba jeszcze wiedzieć, że jedną z wielu
własności bursztynu jest jego przeźroczystość i barwa. Najpospolitsze są barwy żółte w rozmaitych odcieniach, od ciemnych i
brązowych do jasnych. W Polsce występuje
około 200 odmian, mających swoje odpowiedniki w nazwach ludowych.
Pozostaje jeszcze przypomnieć, że
w wodzie słodkiej bursztyn tonie, a w wodzie słonej pływa. W morzu bursztyn jest
łatwo unoszony i dlatego na brzeg wyrzucany jest tylko przez gwałtownie uderzające fale sztormowe. Bursztyn znalazł
zastosowanie także w wyrobach biżuterii
i przedmiotów ozdobnych. Warto wiedzieć, że w polskich muzeach zgromadzono duże kolekcje bursztynu surowego
jak i wyroby artystyczne. Bogate zbiory
od historycznych do współczesnych wyrobów klasycznych posiada Muzeum
w Malborku. Znane też są zbiory z muzeów w Łomży, Łodzi i Gdańska, spotyka się
też ciekawe zbiory prywatne.
Na zakończenie nie sposób nie wspomnieć o czymś, co dodatkowo rozsławiło

bursztyn na cały świat, jest to Bursztynowa komnata. W 1701 roku władca Prus –
Fryderyk I Hohenzollern, chcąc zadziwić
i upamiętnić okres swego panowania zlecił
wykonanie bursztynowego wystroju jednego ze swoich gabinetów w zamku Charlottenburg. Całkowity wystrój komnaty
o wymiarach 11 na 11 metrów wykonali mistrzowie z Gdańska. Prace nad
tym dziełem trwały ponad dziesięć lat.
Ściany komnaty pokryte były odpo-

OGŁOSZENIA DROBNE
DOMEK wolno stojący w Puszczykowie
(woj. Wielkopolskie, okolice Poznania)
do wynajęcia. Na działce pow. 550 m kw.
znajduje się jeszcze jeden budynek. Domek częćsiowo umeblowany: w kuchni
meble w jednym z pomieszczeń szafa
pod zabudowę, plastikowe okna. Lokal
w całości podpiwniczony. Ogrzewanie:
węgiel/drzewo. Tanie w ekspluatacji.
W pobliżu sklepy i dworzec PKP. Cena za
wynajem 1.000 zł/mc + opłaty. Kontakt
888-362-360.
POSZUKUJEMY kandydatów na stanowisko: PRACOWNIK MAGAZYNU LOTNISKO NIEMCY. Wyślij swoje cv na adres:
466@personnelsolutions.pl. Wyślij sms
o treści ”Lotnisko466” na nr 535 136 555 –
skontaktujemy się z Tobą!
POSZUKUJĘ kandydatów do pracy
w recepcji hotelowej. Miejsce pracy: Puszczykowo. Osoby zainteresowane proszę
o kontakt telefoniczny 61/8133072 w dni
powszednie od 08.00 do 14.00. Osoby
z orzeczeniem mile widziane.
ŚLUSARZ/SPAWACZ z doświadczeniem od ZARAZ. Kórnik i okolice. Tel. 61
869 34 10. email: rekrutacja@personalnyserwis.com.

wiednio
dobranymi
płaskorzeźbami
z bursztynu w motywach rodzajowych.
W roku 1716 w Prusach bawił car Rosji
Piotr I. Komnata bursztynowa zrobiła na
nim tak ogromne wrażenie, że Fryderyk
Wilhelm jako dowód przyjaźni i potwierdzenia zawartego sojuszu ofiarował ją
carowi w podarunku. W ten sposób z Prus
bursztynowa komnata trafiła do Petersburga, na początek do Pałacu Zimowego,
następnie na polecenie carowej Elżbiety na
stałe została zabudowana w pałacu w Carskim Siole, gdzie mieszkała carowa. Działania wojenne w 1941 roku spowodowały,
że pałac ten znalazł się w rękach Niemców.
Wynikiem tego było zdemontowanie przez
nich w 1944 roku Komnaty Bursztynowej.
Niemcy załadowali ją do skrzyń i wywieźli
z terenu Rosji w miejsce do dziś nieznane
nikomu...
Opracował Henryk Pruchniewski
Źródło: Kolekcjoner Polski
Bursztyn na zdjęciach – zbiory prywatne.

ZABEZPIECZ siebie i swoje dzieci na
przyszłość.Zgromadzony kapitał może
być przeznaczony na zapełnienie tzw.
luki emerytalnej, albo na studia dzieci.
podróże po świecie, mieszkanie. Składka
miesięczna 250 zł, przez co najmniej trzy
lata. Luboń, Komorniki, Mosina, Poznań.
Zadzwoń 609890847.
KOMPLEKSOWE usługi brukarskie- solidnie,rzetelnie konkurencyjne ceny, duże
doświadczenie z dowolnym rodzajem
materiałów. Usługi remontowo budowlane: układanie płytek, tzw. biały montaż,
ocieplanie poddaszy, zabudowa g/k,szpachlowanie, malowanie, kładzenie paneli,
drobne prace hydrauliczne i elektryczne,
montaż drzwi. Bezpłatna wycena i porada
u klienta. Kontakt: Krzysztof Tomczak 888
137 252 właściciel lub 791 554 779 biuro.
SPRZEDAM kosztniczki parke oraz 3 młodych 20 zł od sztuki zainteresowanych
proszę o kontakt pod nr.tel 783142452.
PRALNIA Rogalinek poszukuje osób
z umiejętnością profesjonalnego prasowania, wymagana praktyka, tel. 608328284.
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Podróż po Piątej Ewangelii
Od dwóch tysięcy lat napływają tam
pielgrzymi, aby doświadczyć bliskości
Boga. Przybywają do Ziemi Świętej i
do Jerozolimy, która – jak pisze św. Paweł – będzie centrum Nowego Ładu.
Ziemia Święta nazywana jest Piątą
Ewangelią.

W

dniach 8 – 15 lutego 2014 r. odbyliśmy pielgrzymkę do Ziemi
Św. pod duchowym przewodnictwem
naszego byłego wikariusza, a obecnego
proboszcza powstającej parafii św. Rity
w Lusówku, ks. Adama Przewoźnego.
Większość uczestników tego religijno –
turystycznego wydarzenia pochodziła
z parafii Mosina i Lusowo.
Grupa pielgrzymów w liczbie 45 po
wyjściu z lotniska Ben Guriona w Tel Avivie, została powitana przez przyjazną pogodę, przypominającą ciepły, polski maj.
Osobą, która pełniła pieczę nad całą grupą była przewodniczka Izraelka, pochodząca z Polski, Rachela Kuperberg.
Większa część pielgrzymów przybyła
do Ziemi Św. po raz pierwszy, jednak radość z faktu możliwości przemierzania
tej niezwykłej krainy była w sercu każdego pątnika, również tego, który już
wcześniej miał okazję tam być. Program
pielgrzymki był standardowy i bardzo
napięty, gł. koncentrował się na najważniejszych miejscach związanych z działalnością Chrystusa.
Pierwszym miejscem, do którego
uczestnicy pielgrzymki dotarli była Cezarea Nadmorska, miasto wybudowane
przez wielkiego budowniczego Heroda Wielkiego. Miasto w czasach swojej
świetności posiadało wszelkie luksusy
znane kulturze grecko – rzymskiej. Cezarea była stolicą rzymskiej prowincji Judei
oraz oficjalną rezydencją jej namiestników, włącznie z Poncjuszem Piłatem.
Do dnia dzisiejszego zachowały się jej
masywne mury warowne. W godzinach
wieczornych grupa pątnicza udała się na
spoczynek do hotelu w Tyberiadzie, mieście położonym 209 m. poniżej poziomu
morza, tuż przy jeziorze Galilejskim. Miasto to jest stolicą Galilei.
Przemierzając galilejską ziemię, pielgrzymi odwiedzili miasto portowe Hajfę,
w której znajdują się ogrody bahaickie;
Górę Karmel, gdzie Eliasz rzucił wezwanie królowej Jezabel i prorokom Baala,
Sanktuarium Stella Maris (Matki Bożej
Szkaplerznej) oraz grotę proroka Eliasza.
Kolejnymi miejscami na pielgrzymim

szlaku była Góra Tabor, gdzie Jezus przemienił się wobec uczniów. Na jej szczycie
stoi Bazylika Przemienienia Pańskiego.
Kolejnym punktem na mapie był Nazaret i Bazylika Zwiastowania wraz z grotą
Zwiastowania.
Innym istotnym miejscem o znaczeniu
biblijnym jest Kana Galilejska i Sanktuarium pierwszego cudu Jezusa. W tymże
Sanktuarium dziewięć par małżeńskich
z naszej grupy odnowiło przyrzeczenia
małżeńskie, a wieczorem w hotelu odbyło się radosne spotkanie weselne przy
rytmach tanecznej muzyki.
Kolejny dzień przyniósł fascynującą podróż w czasie, po miejscach ważnych dla
chrześcijan, które przypominają wydarzenia, które zmieniły kształt historii naszej cywilizacji. Dotarliśmy do Tabghy, do
kościoła kojarzonego z cudem rozmnożenia chleba, do kościoła Prymatu św.
Piotra, również na Górę Błogosławieństw
i do Kafarnaum, gdzie znajdują się ruiny
domu św. Piotra i ruiny synagogi. Nad
Jeziorem Galilejskim w kibucu Ginnosar,
znajduje się oryginalna łódź z czasów
Jezusa, znaleziona w wodach jeziora.
Z terenu tego kibucu wypłynęliśmy w rejs
po jeziorze. Na maszt przy rytmach Mazurka Dąbrowskiego, została wciągnięta
polska bandera. Inną znaną melodia, jaką
można było usłyszeć podczas rejsu i również zaśpiewać była „Barka”. Na pokładzie
odbyła się również nauka tańców żydowskich przy żydowskiej muzyce. Można
było także zobaczyć, jak wyglądały sieci
i połów ryb za czasów Jezusa.

Jezioro Galilejskie, znane również pod
nazwami Tyberiadzkie, Genezaret czy
Kinaret jest miejscem gdzie Jezus prowadził swoją działalność i gdzie zdobywał
pierwszych uczniów. W tym obfitym we
wrażenia dniu, była też okazja spróbować
ryby zwanej rybą św. Piotra.
Kolejnym miejscem noclegowym na
terenie ziemi judzkiej było Betlejem. Następne miejsca zwiedzane to Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem, która jest
jednym z najstarszych, nieprzerwanie
funkcjonujących kościołów na świecie.
Inne to Grota Narodzenia Pana Jezusa,
kościół św. Katarzyny, Grota św. Hieronima, który przetłumaczył Biblię na język
łaciński, Grota Mleczna, Pole Pasterzy.
Święte miasto Jerozolima niesie
w sobie wiele atrakcji. W planie zwiedzania było Yad Vashem – Instytut Pamięci
Męczenników i Bohaterów Holokaustu;
Stare Miasto; Góra Oliwna, z której rozpościera się wspaniały widok na Jerozolimę.
Na Górze Oliwnej znajduje się miejsce
Wniebowstąpienia Pana Jezusa, kościół
Pater Noster, Dominus Flevit – miejsce,
w którym Pan zapłakał nad Jerozolimą;
cmentarz przy Dolinie Jozafata, Getsemani, Ogród Oliwny, Grota Pojmania, Bazylika Wniebowzięcia NMP.
Po opuszczeni Góry Oliwnej udaliśmy
się na Górę Syjon, gdzie mieści się kościół
Zaśnięcia NMP. Następnie nawiedziliśmy
Wieczernik i kościół Piania Koguta – św.
Piotra. Inne miejsca, w jakich byli pielgrzymi to Sadzawka Betesda, kościół św.
Anny, miejsce narodzenia NMP; kościół
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Biczowania i skazania na Śmierć Pana Jezusa, gdzie zaczyna się Via Dolorosa; kościół Ecce Homo, łuk Ecce Homo, widoczny jest też bruk twierdzy Antonia, gdzie
Chrystus Pan był biczowany, obleczony
w czerwony płaszcz i cierniem ukoronowany, Lithostrotos.
Odbywając kolejne stacje Drogi Krzyżowej, dotarliśmy do Bazyliki Grobu –
Zmartwychwstania, następnie Ściana
Płaczu, kolejne miejsce Betania z grobem
św. Łazarza; Jerycho najstarsze miasto
świata, gdzie rośnie symboliczna sykomora – drzewo, na które wspiął się Zacheusz, aby dojrzeć Chrystusa; Góra Kuszenia, dalej miejsce chrztu Jezusa nad
Jordanem, gdzie odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne; Qumran miejsce odnalezienia starożytnych pism. Wiele ze zwojów odkrytych w Qumran jest obecnie
przechowywanych w Sanktuarium Księgi
w Muzeum Izraela w Jerozolimie. Relaksem kończącym wyczerpujący dzień była
kąpiel w Morzu Martwym.
W ostatnim dniu przybyliśmy do Ein
Karem, gdzie zbudowano kościół Nawiedzenia, Magnificat. Na sam koniec zawitaliśmy do Jaffy, dzielnicy Tel Avivu, nawiedziliśmy kościół św. Piotra, w którym
regularnie odbywają się też Msze św. po
polsku. Polska grupa zobaczyła także targ
izraelski w Jaffie.
Pielgrzymi mieli okazję uczestniczyć
we Mszach św. w różnych ważnych miejscach, słuchając również Słowa Boże-

go, odnoszącego się do odwiedzanych
miejsc biblijnych. Jedna ze Mszy odbyła
się w Domu Pokoju w Betlejem. Dom ten
przeznaczony jest dla dzieci Palestyńskich wymagających pomocy. Założony
i prowadzony jest przez polskie siostry Elżbietanki. Po Mszy św. odbyło się
spotkanie z siostrą Rafałą Włodarczak,
a prywatnie moją ciocią, która dostarczyła swoim gościom wielu ciekawych informacji o działalności sióstr w Ziemi Św.
i o skomplikowanej sytuacji w tym regionie.
Podczas tego niezapomnianego tygodnia, pielgrzymi mogli zdobyć wiedzę
z różnych dziedzin, również z zakresu historii i obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski dla siebie, konfrontując opowieści,
jakie usłyszeli przekazane przez osoby
mające kontakt z Izraelem i Palestyną.
Czas spędzony w Ziemi Św. był czasem
pełnym wielu pięknych wrażeń i wzruszeń. Zaowocował głębokimi przeżyciami duchowymi. Jakie będą dalsze owoce,
pokaże przyszłość…
Jestem osobą, która bywała w Ziemi
Św. wielokrotnie, również na dłuższe
pobyty, jednak także ten wyjazd był dla
mnie bardzo ważny i chętnie wraz z innymi pielgrzymami przemierzałam pątnicze
szlaki. Dla mnie osobiście nowością było
płynięcie łodzią pod polską banderą, przy
dźwiękach naszego hymnu państwowego. Kolejnym większym przeżyciem,
jakiego doświadczyłam była całonoc-

INFORMACJE
Naczelnika
Pierwszego
Urzędu
Skarbowego
W dniu 5 kwietnia 2014 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu podejmując ogólnopolską inicjatywę Ministerstwa Finansów w ramach akcji „Szybki PIT”, organizuje

„DZIEŃ OTWARTY”
mający na celu przybliżenie podatnikom specyfiki pracy urzędu,
pokazanie, że urząd jest przyjazny, otwarty na potrzeby podatnika oraz umożliwienie podatnikom złożenia zeznań za 2013 r.
W tym dniu Urząd będzie czynny w Poznaniu przy ul. Chłapowskiego 17/18 oraz w Swarzędzu przy ul. Dworcowej 7 godz.
od 900do 1300. W tym czasie podatnicy będą mogli uzyskać
informacje na temat rozliczenia rocznych zeznań podatkowych
PIT. O godz. 10.00 i 11.00 odbędą się przy stanowisku komputerowym na Sali Obsługi Podatników w siedzibie Urzędu w Poznaniu warsztaty na temat przesyłania rocznych zeznań podatkowych przez Internet.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w „Dniu otwartym”.

na adoracja w ciszy w Grobie Pańskim.
Wcześniej nawiedzałam to miejsce tylko
za dnia, w ciągu godzin otwarcia, często
wśród wielkich tłumów. Tym razem doświadczyłam zupełnie nowego przeżycia,
jakim było to kameralne zetknięcie się
ze świętym miejscem, a właściwie najświętszym miejscem dla chrześcijaństwa,
w wąskim gronie pielgrzymów, w półmroku kamiennej Bazyliki. Chwile spędzone w Grobie Jezusa pozostaną na zawsze jednym z najwspanialszych przeżyć.
Każdy z pielgrzymów zapewne ma
swoje ulubione miejsce, z tych które
mógł odwiedzić. Niektórzy podzielili
się swoimi refleksjami, dali świadectwo
z pobytu. Dla mnie najważniejszym miejscem spośród wielu godnych uwagi jest
Jerozolima, miasto trzech wielkich religii
monoteistycznych. Od dwóch tysięcy lat
napływają tam pielgrzymi, aby doświadczyć bliskości Boga. Przybywają do Ziemi
Świętej i do Jerozolimy, która – jak pisze
św. Paweł – będzie centrum Nowego
Ładu. Pielgrzymowanie jest najlepszym
sposobem na poznawanie Ziemi Świętej
i zrozumienie Ewangelii, poprzez czytanie
odnośnych fragmentów w świętych miejscach, które są z nimi związane. Ziemia
Święta nazywana jest Piątą Ewangelią.
Zachęcam wszystkich, którzy mają możliwość odbycia pielgrzymki do tej namacalnej Piątej Ewangelii, aby pielgrzymowali
nie tylko duchowo, ale też fizycznie.
Anna Kreczmer

Jak corocznie do końca kwietnia osoby fizyczne obowiązane są do złożenia zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu zachęca wszystkich podatników do składania
zeznań podatkowych drogą elektroniczną. Jest to tani, bezpieczny, szybki sposób rozliczenia oraz wysłania rozliczenia
do urzędów skarbowych. Informacje na temat elektronicznego sposobu rozliczenia zeznań podatkowych dostępne
są na stronach internetowych Ministerstwa Finansów: www.
szybkipit.pl, www.e-deklaracje.gov.pl . stronie Pierwszego
Urzędu Skarbowego w Poznaniu www.pus.poznan.pl został
zainstalowany banner pod nazwą „Deklaracje Elektroniczne”
za pomocą, którego podatnicy mogą bezpośrednio połączyć
się ze stroną www.e-deklaracje.gov.pl poszukać potrzebnych
informacji. Na Sali Obsługi Podatników Pierwszego Urzędu
Skarbowego w Poznaniu przy ul. Chłapowskiego 17/18 znajduje się stanowisko komputerowe, z którego mogą korzystać
wszyscy podatnicy, którzy chcą drogą elektroniczną rozliczyć
się z urzędem skarbowym wysyłając „PIT przez Internet”. Pracownicy w Sali Obsługi na stanowiskach od 2 do 5 pomogą
w przesyłaniu zeznań drogą elektroniczną oraz udzielą
wszystkich potrzebnych informacji na ten temat.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu
zachęca wszystkich podatników do skorzystania z systemu
e-Deklaracje.
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Skład Opału PKP Puszczykówko

ı,,RAMPA®®
tel. 61 633 61 04
602 554 258
606 767 414

23 lata współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym SA
Ceny odpowiadają jakości

Kupując w RAMPIE sprawiasz sobie i górnikom dużo radości.
Szanuj obcego, kupuj u swojego.

Ciepło jest żółte, a nie niebieskie.
Sprzedajemy drewno kominkowe.

DIETETYK
Mosina, ul. Rzeczypospolitej 29
godz. przyjêæ: czwartek 17-20, sobota 9-12
Œrem, ul. Powstañców Wlkp. 4a
(Klub KSA Fitness Zone) - wtorek 16-20

mgr in¿. Ma³gorzata Andrzejczak

tel. 667 512 937

mgr in¿. Agnieszka Ludwiszewska

tel. 508 375 845
www.tudietetyk.pl
tudietetyk@gmail.com

FIRMA

budowlano-remontowa
wykona

wszelkie prace budowlane
związane ze wznoszeniem domów
 oraz inne prace remontowe
i wykończeniowe,
tj. docieplenia domów
 montaż płyt gipsowo-kartonowych
 ogrodzenia
 montaż kostki brukowej


tel. 506 933 386
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Skrzydlaci przyjaciele
w SP2 Puszczykowo
D

o klas zerowych SP2 ponownie zawitali ciekawi goście. Tym razem
były to papugi: Zuza i Felek. Zuza to alexandretta niebieska, natomiast Felek to
nimfa z rodziny kakadu. Ich opiekunka,
pani Izabela Cierzyńska, w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedziała
dzieciom o zwyczajach papug. Dowiedzieliśmy się m.in. czym charakteryzują się te ptaki, a także czego potrzebują
do życia, co jedzą i w jaki sposób należy
się nimi opiekować. Niespodzianką była
wiadomość, że papugi żyją 50 i więcej lat
oraz że kąpią się w piasku, a temperatura
ich ciała jest wyższa od temperatury ciała
człowieka i wynosi aż 40 stopni! Zuza po-

kazała dzieciom karciane sztuczki, usłyszeliśmy też jak papugi mówią.
Dzieci zadawały mnóstwo pytań, na
które nasz gość cierpliwie odpowiadał.
Uczniowie mogli pogłaskać i nakarmić
paki, obejrzeli przepiękne albumy, a przy
okazji poznali ciekawostki dotyczące różnych gatunków ptaków. Pani Iza opowiedziała o ptakach, które możemy spotkać
w Puszczykowie i okolicy: puszczykach,
sowach, kosach, dudkach, dzięciołach,
sikorkach, mazurkach, wróblach, bocianach, srokach, jemiołuszkach, sójkach, jastrzębiach i wielu, wielu innych. Na koniec
zaprezentowała wspaniały album wykonany przez swojego syna Filipa, zawiera-

Stowarzyszenie Rozdaj Siebie
zwraca się z gorącą prośbą do Czytelników

Z

głosiła się do nas mama dziecka ze
znaczną niepełnosprawnością, właściwie to już młodzieniec, bo ma 17 lat.
Mama, ze względu na konieczność opieki
nad dzieckiem, nie może normalnie podjąć pracy.

62-050 Mosina, ul. Wawrzyniaka 9
tel./fax 61 898 10 59
kom. 660 031 893
www.gazeta-mosina.pl
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
e-mail: ebylczynska@op.pl

Rodzina ma trudną sytuację finansową,
pracuje tylko mąż i niestety zarabia tyle,
że rodzina przekracza próg ustawowy do
ubiegania się o pomoc z OPS, a jednocześnie jest to tak mało, że nie wystarcza na
wszystkie potrzeby rodziny.

jący pióra różnych ptaków – na podstawie zdjęć dzieci uczyły się rozpoznawać,
do jakich ptaków należą poszczególne
pióra. Nasz gość przyniósł z sobą książki
autorstwa Adama Wajraka – przyjaciela
i znawcy zwyczajów zwierząt, a także nagrania ptasich głosów autorstwa znanego
mieszkańca Puszczykowa, pana Zdzisława
Pałczyńskiego. Pani Iza zachęcała dzieci
do tworzenia własnych albumów, zgodnych z ich zainteresowaniami.
Było to już kolejne, pełne wrażeń spotkanie z Izabelą Cierzyńską – dogoterapeutką, hipoterapeutką, miłośniczką
zwierząt i pasjonatką fotografii, osobą niezwykle kreatywną, która lubi i potrafi bezinteresownie dzielić się swoją wiedzą oraz
umiejętnościami z najmłodszymi członkami naszej społeczności. Z niecierpliwością
czekamy na następne spotkanie.
Sławka Woźniak (SP2)

Mama chciałaby móc zarobić choć 10 zł
dziennie, ma na to 2-3 godziny dziennie,
wieczorem, kiedy dziecko śpi. Najlepiej, jeśli mogłaby wykonywać tę pracę w domu,
może coś przepisywać, sortować, układać,
ma dostęp do Internetu, więc może też
wykonywać coś na komputerze zdalnie.
Byłabym wdzięczna za pomoc w tej
sprawie.
Monika Kujawska, prezes Stowarzyszenia

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna).
WSPÓŁPRACA: Jan Bylczyński, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak,
Wojciech Czeski, Tomasz Zgrzeba.
Opracowanie techniczne i graficzne: Studio BAZA, tel. 502 525 788.
Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00.
Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać
do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUSZCZYKOWA W PAŁACU PREZYDENCKIM

Z radością przyjęliśmy nominację
do Nagrody SUPER SAMORZĄD 2013
T

ym większą, gdyż otrzymaliśmy ją
w 15 –tą rocznicę działalności Stowarzyszenia, przypadającą w bieżącym
roku. Nie jest to co prawda sama Nagroda
ale przyznane wyróżnienie – pod
patronatem Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego – jest dla nas dużą satysfakcją i wyzwaniem, że możemy zrobić
jeszcze więcej.
Nagroda SUPER SAMORZĄD jest przyznawana w ramach ogólnopolskiej akcji
„masz głos, masz wybór” za wykonanie
konkretnego zadania angażującego zarówno mieszkańców jak i władze lokalne.
Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
w ramach tzw. inicjatywy lokalnej rozpoczęło budowę placu zabaw i rekreacji, którego uroczyste otwarcie miało
miejsce w lipcu 2013. Jest to inwestycja
rozwojowa – będziemy doposażać plac
zabaw w kolejne urządzenia zabawoworekreacyjne przez najbliższe lata.
Cieszy nas, że wspólnie zrobiliśmy coś
dobrego: plac zabaw i rekreacji podnosi
jakość życia mieszkańców Puszczykowa.
Dlatego też wspólnie z Burmistrzem Miasta Andrzejem Balcerkiem i Panią Barbarą
Mulczyńską – kierownikiem Referatu Infrastruktury UM odebraliśmy Nominację
podczas uroczystej Gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu 28 lutego
2014 , a wręczył ją prof. Jerzy Stępień, b.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego, jeden
z ojców reformy samorządowej.

Burmistrz Andrzej Balcerek, prezes SPP Gabriela Ozorowska i kierownik Referatu Infrastruktury UM Barbara
Mulczyńska reprezentowali Puszczykowo na uroczystej gali w Warszawie.

Gala zgromadziła organizacje pozarządowe i władze samorządowe z całej Polski ; obecność wielu młodych ludzi działających dla dobra wspólnego napawa
nadzieją na kontynuację budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Organizatorem Gali była Fundacja im.
Stefana Batorego, która przygotowała doskonały program dla uczestników
– było jeszcze zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego, pobyt w Centrum Nauki

Kronika policyjna II/III 2014
Nieznani sprawcy kradną pokrywy studzienek kanalizacyjnych.
Ze względu na ten fakt Policja zwraca się do wszystkich mieszkańców o czujność i zgłaszanie tego typu zdarzeń.
Właścicieli punktów skupu metali i złomu uprasza się o niezwłoczne zgłaszanie próby nielegalnej sprzedaży kradzionych pokryw.
10.02.2014
Nieznani sprawy włamali się do domu jednorodzinnego w Mosinie – zostali zatrzymani na gorącym uczynku.
Luty/marzec 2014
Nasiliła się kradzież paliwa z zaparkowanych samochodów ciężarowych,
nawet podczas obecności kierowcy w szoferce. Zwracamy się z prośbą
o czujność mieszkańców i zgłaszanie na policję tego typu zdarzeń.
02.2014
We wsi Krosno znaleziono przy zatrzymanych trzech osobach narkotyki
– susz konopi indyjskich, a zatrzymani byli pod ich wpływem.

Kopernik; a w części roboczej dla organizacji pozarządowych debata oksfordzka
i warsztaty podsumowujące współpracę
„jak to robią inni?”.
Gabriela Ozorowska*
*Gabriela Ozorowska - prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Puszczykowa, radna I kadencji (1990-94),
radna powiatowa i członek Zarządu Powiatu (19982002), inicjatorka stworzenia placu zabaw zbudowanego wspólnymi siłami społeczników i władz
miejskich.

02/03 2014
We wsi Czapury, na terenie parkingów osiedla Familly House nastąpiła
lawinowa kradzież samochodów osobowych różnych marek. Straty właściciele wycenili w zależności od wieku samochodu od 15 do 45 tys. zł
02/03 2014
We wsi Drużyna miała miejsce kradzież drewna z lasu. Sprawcy nie zatrzymano – czynności w toku.
02/03 2014
Ujawniono pięć przypadków kradzieży prądu w domach jednorodzinnych.
02/03 2014
Nadal przestrzegamy przed zakupami na Portalu Allegro. Prosimy
o sprawdzanie wiarygodności sprzedawców i opinii o nich, ze względu
na oszustów i naciągaczy.
02.2014
Podczas akcji policyjnej „Bezpieczne ferie – trzeźwy poranek” nastąpiła zmasowana akcja kontroli trzeźwości kierowców. Wyniki napawają
optymizmem – jest widoczny spadek kierujących po spożyciu alkoholu.
Mimo to na terenie naszej Gminy zatrzymano szereg osób kierujących
zarówno samochodami, jak i jednośladami pod wpływem alkoholu. (JSz)
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O człowieku zdruzgotanym planami wojny nuklearnej,
której pierwszą ofiarą miała paść Polska, zamieniona
Jack Strong
„w jedną wielką Hiroszimę”

Z

askakujące, jak za pomocą fragmentu podsłuchanej przez przypadek rozmowy można odczytać ludzkie nastroje i opinie. W sobotni poranek
na Rynku Wildeckim usłyszałem, jak pewien pan rozpoczął rozmowę z ekspedientką: „Byłem ostatnio w kinie na Jacku
Strongu. Pani, Kukliński to był normalnie
bohater!” – powiedział klient. Uśmiechnąłem się w duchu i z cichą aprobatą
udałem się do następnych stoisk.
Ta krótka opinia starczyć powinna za
recenzję całego filmu. Mający premierę 7 lutego „Jack Strong” to sensacyjna
i szpiegowska opowieść o działalności
pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Władysław Pasikowski podjął się przeniesienia na srebrny ekran kolejnego trudnego
tematu. Po słabszym „Pokłosiu” reżyser
odnalazł ponownie pozytywną wenę
twórczą. Bardzo dobra kreacja głównych
ról (Marcin Dorociński oraz Maja Ostaszewska – żona pułkownika) to ozdoba
całej ekranizacji. Film ten dla wielbicieli
kina sensacyjnego może wydawać się
za mało dynamiczny i monotonny, ale
dla mnie jest to akurat zaleta całego
przedsięwzięcia. Dzięki temu uzyskujemy wgląd na psychikę pułkownika
Kuklińskiego oraz jego trudnych relacji
z żoną i synami. Dostrzegamy, jak przez
lata psuło się jego życie rodzinne przez
tajemnicę, którą skrywał. Jako planista mający wgląd do ścisłych tajemnic
wojskowych Układu Warszawskiego był
cennym źródłem informacji dla CIA.
Przez lata przekazywał im informacje
w specjalnych skrytkach, a w ostateczności podczas osobistych spotkań

PSYCHODIETETYK
ANNA POLASZEWSKA

 indywidualny jadłospis oparty na biochemii

żywienia człowieka: zwalcza otyłość, cukrzycę,
choroby układu krążęnia i układu pokarmowego,
 żywienie w zaburzeniach psychicznych:
depresja, nerwica, anoreksja, bulimia,
 VEGA-TEST: diagnostyka organizmu
w wykrywaniu pasożytów, bakterii, grzybów.

Kontakt:
Centrum Medyczne LUMEDICA Luboń
ul. Żabikowska 63, tel. 61-8-130-004

z amerykańskimi oficerami. Nic dziwnego, że żona zaczęła podejrzewać go o to,
że zdradza ją z inną kobietą.
Widzimy także kolegę Kuklińskiego z wojska, który po strasznym kacu
moralnym przyznaje się, że strzelał
do robotników na Wybrzeżu w 1970
roku. Przeciwko pułkownikowi buntuje się też jego własny syn, który pogardza wojskiem jako instytucją odpowiedzialną za krwawą pacyfikację
Wybrzeża. To wszystko składa się na
duszną atmosferę życia osobistego,
w której przyszło żyć głównemu bohaterowi. Jest on dodatkowo zdruzgotany planami wojny nuklearnej, której
pierwszą ofiarą miała paść Polska, zamieniona „w jedną wielką Hiroszimę”,
by użyć sformułowania z filmu. Właśnie te wydarzenia przedstawione są
w filmie jako ostateczne motywy decyzji Ryszarda Kuklińskiego o dobrowolnej współpracy z amerykańskim wywiadem.
Film to na pewno gratka dla fanów kina
szpiegowskiego, lecz bez zbędnych fajerwerków. To zdecydowanie gra charakterów, a nie gadżetów. Widz wciągnięty
zostaje w pewną grę psychologiczną: sowieci węszą i wiedzą, że mają w swoich
szeregach szpiega – ile uda się jeszcze
Kuklińskiemu ugrać, zanim go wykryją?
Gra nerwów doskonale oddana jest w
scenie, gdy Kukliński wychodzi ze sztabu
z teczką pełną tajnych i nielegalnie wyniesionych dokumentów. Mocno zamyślony zderza się ze ścianą i pada na podłogę, ktoś pomaga mu podnieść teczkę
i pozbierać z podłogi część doku-

PRACA
NA PRODUKCJI
w Komornikach
w systemie 4-brygadowym
oferujemy
świetne warunki pracy
oraz wysokie zarobki
praca od zaraz
proszę wysyłać CV na

praca-komorniki@wp.pl

mentów... Ostatecznie pułkownik wychodzi cało z opresji, ale doskonale
widzimy, z jakimi ekstremalnymi sytuacjami musiał się stykać na co dzień.
W filmie nie brakuje także humorystycznych motywów, jak chociażby tego, gdy
Kukliński przyznaje się przed przełożonymi, że współpracuje z CIA, lecz w ferworze tropienia „szpiega” nikt nie chciał
go wysłuchać i potraktować na serio.
Mimo, iż wiemy jak skończyła się historia głównego bohatera, to do ostatniej
chwili Pasikowski trzyma nas w napięciu, kręcąc brawurową scenę pościgu po
zaśnieżonych, polskich drogach. Udaje
mu się uciec wraz z rodziną za granicę.
Widzimy także starszego już Kuklińskiego, któremu w tajemniczych okolicznościach zginęli obaj synowie. Pasikowski
nie zadaje pytania, czy główny bohater
filmu był zdrajcą czy bohaterem; sprawa
wydaje się dla niego jednoznaczna i nazbyt oczywista – był bohaterem. Zresztą
prowadzenie dzisiaj dyskusji na temat
tego, kim był Kukliński, wydaje się być
sporem jałowym.
Wojciech Czeski

KANCELARIA ADWOKACKA
Marta Lisewska-Krzyżanowska
z siedzibą w Poznaniu,
ul. Młyńska 3/6, 61-729 Poznań

Informuję,
iż została otwarta
filia Kancelarii w Mosinie
przy ul. Wawrzyniaka 9
62 – 050 Mosina
Kancelaria przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach
od 12.00 do 15.00.
Istnieje możliwość ustalenia
indywidualnego terminu spotkania
po uprzednim
kontakcie telefonicznym
pod numerem telefonu
504-159-156 lub 519-626-308
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Nie każde miasto może się
poszczycić taką tradycją
T

adziu dobry kierowca, ale opowiadać nie za bardzo potrafił:
– Ja to powiedzenie słyszałem już het,
het jeszcze za chłopaka, z pięćdziesiąt lat
temu albo i wcześniej. Czyli, że musiało
ono powstać bardzo dawno temu. Podobno, tak mi kiedyś mówili, mieszkali
w Mosinie bardzo dobrzy krawcy, rozumiesz mnie. Nie tam jakieś fachury, jakich
wokół pełno było co to wszystko potrafili
wykonać, ale oni specjalizowali się w męskich strojach, kapujesz. Prawdopodobnie nie było ich wielu, ale zasłynęli z tego,

że potrafili uszyć super garnitury. Nikt tak
nie potrafił, jak to się zwykło mówić, byli
nie do podrobienia, nikt im nie dorównywał. Tacy zasłynęli solidnością w swoim
fachu, a jednocześnie zapewne mieli też
i swoje knyfy, wiesz, takie tajemnice zawodowe, swoje wzory z dziada pradziada
przekazywane. Czy tak faktycznie było to
nie wiem, bo tylko mi utkwiło w pamięci
jak opowiadali w domu. Ale najważniejsze w tym jest to, że tutaj przebywała
armia napoleońska i właśnie ci krawcy
uszyli im nowe mundury, widziałeś, nowe

Pani Stasia chorowała
– w zimnej wodzie wyzdrowiała
M
orsy jako istoty należą do rodziny
ssaków, to chyba nikt mi nie powie, że nie mam racji. Będąc ostatnio nad
morzem w Mielnie miałem okazję przekonać się naocznie jak wielka i różnorodna może być rodzina, a zwłaszcza rodzina
ssaków. Najliczniej występują morsy nie
w wodzie, a zwłaszcza lodowato zimnej,
ale na lądzie i mają jako nadgrupa wśród
ssaków dwie nogi, w odróżnieniu od tych
innych rzadko już występujących w okolicach Antarktydy (chyba).
Wasz rybopisarz i wędkoentuzjasta był
mimowolnym świadkiem XI i to międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie,
w czasie którego został pobity rekord
świata w dyscyplinie, o której istnieniu nie miałem pojęcia. Nazywało się to
„jednoczesne wejście do wody jak największej ilości ludzi-morsów punktualnie
o godzinie 12” (w południe, oczywiście).
Ale najpierw uroczysta parada i przemarsz ulicami przez całe miasto na przygotowaną plażę. Przyznam się szczerze,
że jeszcze tak barwnego korowodu nie

widziałem. Rozśpiewani, roztańczeni, pełno haseł na transparentach, poprzebierani w niezwykle fantazyjne stroje. Zresztą
w większości przypadków te stroje były
takie, aby aby, tu jakaś szalona czapka,
przepaska na biodrach, ewentualnie
podkoszulka, a na nogach jakieś japonkiklapki to był luksus. Ręce mi przy robieniu zdjęć tak zgrabiały, że szkoda mówić,
a oni wołali do widzów: „chodźcie z nami
ciepłolubi, zimna woda zdrowia doda,
pani Stasia chorowała – w zimnej wodzie
wyzdrowiała, mors choć goły, wciąż wesoły, weź za męża morsa, będziesz mniej
chorsza...”. Zaś na plaży na scenie z aparatury leciało non stop: „będzie się działo, będzie zabawa...”. Rozgrzewka trwała
około 40 minut, w czasie których zdążyłem solidnie zmarznąć, a oni tam na dole,
na tej plaży, cała ich zgraja 1800 morsów,
różnej maści morsów, niektóre to prawdziwe wieloryby wręcz, ale co tam, różnica wieku mogła być lekko 70 lat. Każdy
oprócz stroju kąpielowego miał jakieś
buty, czapkę i obowiązkowo rękawiczki,

Kółko teatralne Żabinko
N

a początku marca młodzież z Żabinka wraz z panią Anną Łuczak otrzymała zaproszenie, aby wystawić sztukę pt.
„Zemsta” Aleksandra Fredry w Gimnazjum
nr 1 w Mosinie. Celem przedstawienia było
przypomnienie i zrozumienie treści książki.
Gimnazjalisci mogli zobaczyć i ocenić

pracę swoich rówieśników, którzy wolny
czas wykorzystują nie tylko na Internet i telewizję, lecz potrafią odkryć w sobie ukryte
talenty aktorskie.
Dziękujemy Pani Dyrektor za zaproszenie i liczymy na dalszą współpracę.
Anna Łuczak

mundury i właśnie od tego czasu mówi
się o elegantach z Mosiny. Ile to lat mogło
minąć od tamtych czasów, na pewno bardzo dużo, a kto wie czy czasem nie jeszcze więcej, czyli że nasze powiedzenie
jest już na pewno historyczne i widzisz,
nie każde miasto może się poszczycić
taką tradycją.
Roman Czeski

no ludzie, same zęby zaczęły mi dzwonić z zimna od patrzenia. Nagle w samo
południe wszyscy żwawo hop do wody,
bez ociągania, radośni, a woda podobno podniosła się o prawie o pół metra,
a hip hop i disco polo na 1400 watów,
że fala powstała na 150 milimetrów
w skali Richtera, normalnie małe tsunami. Dobra, dobra, na pewno niektórzy widzieli to w telewizji, bo nawet helikopter
z kamerą latał i nie będę dalej zanudzał.
Najlepsze było poza kadrem. Szukając
po tym wszystkim miejsca do zjedzenia
obiadu trafiliśmy do restauracji w hotelu, gdzie te morsy urzędowały już od
piątku. Piękne, nowoczesne wnętrze, ale
zimno jak w psiarni. Siadamy, przychodzi
kelnerka i przeprasza za niską temperaturę, ale „morsy za chwilę kończą biesiadę
i będziemy mogli wreszcie zamknąć okna
i włączyć ogrzewanie, a państwu proponuję gorącą herbatkę na rozgrzewkę”.
To by było na tyle.
eRCZe „Spławik”

SKUPUJĘ
KSIĄŻKI
PŁACĘ 1 ZŁ
za 1 KG
TEL. 503622212
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POZNAJ PUSZCZYKOWO NA NOWO

Szlak Czarny II Wojny Światowej
P

rzy stacji w Puszczykówku zaczyna się szlak czarny śladami
II Wojny Światowej. Nie istnieje on na żadnym znanym mi
planie. Nazwę wymyśliłem sam po przeanalizowaniu różnych
obiektów leżących przy ścieżce. Może okazać się w przyszłości,
że odnajdzie się jakiś inny opis tej drogi, więc przyjmijmy, że nazwa oraz opis to moja wariacja na temat szlaku czarnego. Szlak
oznaczony jest biało-czarnymi znakami na drzewach, często zamazanymi. Dlatego do opisu dołączam mapkę z opisem trasy.
Drogę zaczynamy przy stacji kolejowej w Puszczykówku.
Obiekt został wybudowany koło roku 1909. W czasie II wojny
światowej stacja została przejęta przez niemiecką kolej. Przy
ulicy Dworcowej mieściła się niemiecka poczta, policja oraz sierociniec dla dzieci. Moja rodzina zamieszkiwała w czasie wojny
dom przy ulicy Leśnej. Większość mieszańców zamieszkujących

ka z pistoletu, jednak nie zastrzelili go. W następstwie zajścia
policjanci skonfiskowali rower, który był własnością zakładów
„Herkules Werke”. Pradziadek nie mógł się przez ten fakt dostać
do pracy i poskarżył się przełożonym, którzy z kolei przydzielili
pradziadkowi Władysławowi Pazgratowi bilet na przejazd koleją. Policjanci dostali od przełożonych naganę za zajście. Przez to
mścili się często na dziadku, bijąc, ilekroć spotkali go na stacji
kolejowej.
Sierociniec na terenie kościoła w Puszczykówku
Tereny dzisiejszego kościoła pod wezwaniem św. Józefa
w czasie II wojny zostały przejęte przez sierociniec niemiecki dla
germanizacji polskich i czeskich dzieci. Warto przytoczyć fragment wspomnień nieznanego Niemca z Puszczykówka z procesu Adolfa Eichmanna: „Od roku 1941 aż do dnia kiedy uciekłem
20 stycznia 1945, żyłem w Puszczykówku, zwanym w języku
niemieckim jako Puschkau, w okolicy Poznania, w każdy dzień
widziałem trzydzieści dzieci z Lidic, które chodziły do okolicznej
szkoły w sąsiednim Puszczykowie, zwanym w języku niemieckim Unterberg, albo grały w dużym ogrodzie klasztoru pod nadzorem młodej damy. Pani opiekująca się dziećmi, powiedziała
nam, że są z Lidic, a ich rodzice zostali rozstrzelani, rozmawiałem
z tą panią dość często, a ona również dzwoniła z mojego domowego telefonu. Kiedy musieli uciekać pani przyszła do mojego domu całkowicie zdesperowana, nie wiedząc co się stanie
z dziećmi wraz z nadejściem Rosjan. Zadzwoniła do władz w Poznaniu, gdzie jej powiedzieli, że ma iść za niemieckim narodem
i zostawić dzieci. Dzieci były ubrane jak sieroty, ale były czyste
i schludne. Dzieci, które widziałem, były w wieku od czterech
do jedenastu lat. Nie wiem, co się z nimi stało w późniejszym
czasie”. [tłum. autor]
„Generał Sikorski dał mi rozkaz napisania
o akcji Dywizjonu 303”

Puszczykówko między torami kolejowymi do Warty została
wysiedlona. Podobnie stało się w pobliskim Puszczykowie. Ich
miejsce zajęli wysocy urzędnicy Kraju Warty.
Mój pradziadek Władysław Pazgrat w czasie kampanii wrześniowej służył w oddziałach zajmujących się komunikacją. Służył w Armii Poznań, która szlak bojowy skończyła w Warszawie.
Podczas walk został pojmany i wywieziony do Rzeszy Niemieckiej na przymusowe roboty. Wrócił w czerwcu 1940 roku do
Puszczykówka. Dostał przydział do pracy w niemieckiej fabryce
„Herkules Werke”. Przez pierwszy okres pracy do zakładów dojeżdżał bezpośrednio z Puszczykówka rowerem. Pewnego dnia,
po naprawie roweru, wyjechał nim na ulicę w czasie godziny policyjnej. Zauważyli to policjanci niemieccy, których posterunek
był właśnie na ulicy Dworcowej. Strzelali do mojego pradziad-

Idziemy dalej szlakiem czarnym. Idziemy wzdłuż peronu stacji w Puszczykówku i dochodzimy do ulicy Reymonta. Na rogu
możemy zobaczyć budynek, który kiedyś przeznaczony był dla
kolejarzy. Ma on około stu lat. Idziemy dalej Reymonta i skręcamy w ulicę Słowackiego. Przy tej ulicy mieści się MuzeumPracownia Literacka Arkadego Fiedlera. Słynny puszczykowski
podróżnik w czasie II wojny światowej napisał książkę „Dywizjon
303”. Powstawała ona w czasie Bitwy o Anglię. Jak sam autor pisał: „Generał Sikorski z serdeczną ochotą dał mi rozkaz napisania
szerszej relacji o akcji Dywizjonu 303 i skierował mnie na lotnisko w Northolt pod Londynem, gdzie Dywizja stacjonowała”.
Z tego właśnie rozkazu powstała jedna z najlepszych książekrelacji z losów polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej.
Pokazywała ona zwycięskie boje stoczone przez polskich żołnierzy, którzy brawurowo strącali niemieckie samoloty. Dzisiaj
na terenie muzeum możemy oglądać naturalnej wielkości kopię
samolotu Hurricane, którym latali piloci polscy w Wielkiej Brytanii. To dzięki naszym pilotom i tej maszynie wygrana została
bitwa, która zdecydowała o losach II Wojny Światowej.
Udajemy się dalej ulicą Spokojną do ulicy Ratajskiego (dawniej Wczasowej). Przy tej ulicy mieszkał długoletni prezydent
miasta Poznania - Cyryl Ratajski. Przejął on kontrolę nad administracją miasta Poznania we wrześniu 1939 roku, po wycofaniu

historia / informacje

33

się administracji sanacyjnej na wschód. Sprawował ten urząd
od 5 do 12 września 1939 roku. Następnie został internowany
w swojej willi w Puszczykówku, skąd w 1940 roku został wydalony do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie od 3 grudnia 1940
do 5 sierpnia 1942 sprawował funkcję Delegata Rządu RP na
Kraj. W celu zobaczenia jego domu musimy zboczyć trochę ze
szlaku. Po zobaczeniu obiektu kierujemy się dalej ulicą Ratajskiego do lasów Wielkopolskiego Parku Narodowego. Idziemy
pięknym lasem sosnowym. W środku lasu możemy podziwiać
dawny dom wypoczynkowy „Lech”, który w czasie II Wojny Światowej był ośrodkiem Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Leczyli się w nim żołnierze niemieccy walczący na frontach w całej
Europie. Idziemy dalej lasem, aż do budynku „Małej Rusałki”
skąd odbijamy w kierunku Warty. Podążamy ścieżką nad rzeką
i mijamy budynek Rusałki, który w czasie II Wojny Światowej był
ośrodkiem wypoczynkowym dla ludności niemieckiej. Został
przebudowany ze stylu szwajcarsko-tyrolskiego na narodowosocjalistyczny. Przez to stracił wiele ze swojego uroku. Drewniane balkoniki zostały zastąpione przez ociężałe - betonowe.
Zmieniono również detale architektoniczne na bardzo toporne.
Idziemy dalej wzdłuż Warty po malowniczych terenach starorzecza, porośniętych pięknym lasem. Często możemy zobaczyć
tereny zalewowe. Przechodzimy przez trzy malownicze mostki. Jest to odcinek długi, ale piękny. Bardzo popularny wśród
mieszkańców Puszczykowa. Trafiamy wreszcie do osady Kątnik.
W 1945 roku Armia Czerwona w tym miejscu przeszła Wartę
i rozpoczęła marsz na Poznań od południa. Szlak kończy się przy
grobie „Nieznanego Radzieckiego Żołnierza”, którzy zginął podczas walk w 1945 roku. Kilkaset metrów dalej jest przejście przez
tory. W tym miejscu wojska radzieckie ostrzelały pociąg z niemieckimi kolejarzami ewakuującymi się z Poznania. Większość
kolejarzy zginęła. Uszkodzony pociąg został odholowany do
Puszczykowa, gdzie stał na trzecim torze (dzisiaj nieistniejącym)
przez jakiś czas. Zachęcam wszystkich do spacerów po Puszczykowie, Mosinie i okolicy.
Maciej Krzyżański

LUTY POD LIPAMI...

F

erie – mało zimowe, ale jednak... Na ich
zakończenie przybyliśmy do kościoła w Krośnie. Tamtejszy proboszcz pragnie
każdego 16 dnia miesiąca, aż do kanonizacji,
organizować „COŚ” ku chwale Jana Pawła. W
ostatnią niedzielę ferii zorganizowano koncert mosińskiej grupy Po Trzecie. Po uczcie
duchowo – muzycznej rozpoczęliśmy II semestr pracy...
19 lutego reprezentacja dziewcząt zajęła
III miejsce w uni-hokeju. 24 lutego najmłodsi
uczniowie z klas 0-III wyjechali do Mosińskiego Ośrodka Kultury wykorzystać ostatnie
dni karnawału. Przy muzyce niezastąpionego Piotra Demutha oraz przy legendarnym
wodzireju Andrzeju Kasprzyku upłynęły
nam dwie godziny fantastycznej, głośnej,
kolorowej i bańkowej zabawy. Były konkursy
i zawody. Nie zabrakło też oczywiście tańców. Na parkiecie szaleli: Zorro i księżniczki,
policjanci i żołnierze, poszukiwacze skarbów
i Kopciuszki, karatecy i kocice. Spotkaliśmy
również najmilszą lwicę na świecie! Wśród
tłumu rewelacyjnie prezentowała się zgrana

ekipa trzecioklasistów: chłopcy byli piłkarzami, a dziewczynki ich cheerleaderkami. Sił
dodawały nam wychowawczynie, soczek,
ciastka i żegnające balik karnawałowy pączki z Piekarni „TOSMAK”.
25 lutego od rana trwały tańce na lodzie.
Wychowawca wraz z uczniami klasy 5a od-

dali się iście zimowej dyscyplinie. 26 lutego
późnym popołudniem dyskoteka klas 4-6
zakończyła tegoroczny karnawał. Innowacja
„EURO 2014” zabrała uczniów klasy IIIa na
Maltę i do Słowacji.
Już „czuć” wiosną... Będzie się działo!
Kropka

Zorro zaszalał
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Uwaga – Akcja, Leon Zawodowiec się bawi
1 lutego 2014r. odbył się czwarty Bal Kostiumowy organizowany corocznie przez Radę Rodziców Przedszkola Nr 3
Integracyjnego w Mosinie.

T

ematem przewodnim tegorocznego balu był świat filmu.
Przybyli goście z dużą fantazją i wręcz aptekarską dokładnością przeobrazili się w postacie znane z małego i dużego ekranu.
Uczestników witała Cruella de Mon (pani dyrektor przedszkola)
w towarzystwie Kobiety-Bluszcz i Pytajnika (Przedstawiciele Rady
Rodziców). W świetle kamer i błysków flesza zaobserwowano
m.in. Jokera, Kobietę-Kota, Pipii, J. Bonda, Leona Zawodowca. Nie
zabrakło także przedstawicieli naszej rodzimej produkcji takich
jak: ojciec Mateusz, siostra Basen czy rodzina Kiepskich.
Pomysłowość strojów sprawiła, że nie przyznano w tym roku
Palmy Pierwszeństwa za kostium. Osobowością balu niewątpliwie był Jaskiniowiec.
Tak doborowe towarzystwo bawiło się przy muzyce w wykonaniu Zespołu „Tequila Band”, który w tym roku wcielił się w członków zespołu Blus Brothers.
W trakcie szampańskiej zabawy, goście uczestniczyli w sesjach
zdjęciowych, prezentowali swoją wiedzę filmową w przeprowadzanych konkursach, a także brali udział w loterii fantowej.
Ta wyjątkowa zabawa nie tylko zaspokoiła wysublimowane
gusta muzyczne, ale i kulinarne. Obok licznych pyszności, rozkoszą dla podniebienia była pieczona szynka wieprzowa z kaszą..
Sprawną i pełną gracji obsługę imprezy zapewniały panie pracujące w naszym przedszkolu.
Imprezę zakończyło, tak jak i rozpoczęło kliknięcie filmowego
klapsa. W ten sposób czwarty Bal Kostiumowy przeszedł już do
historii.

Kto był na balu, zabawą do dziś żyje, kto nie był, niech żałuje
i na następny bal oczekuje.
Dochód z balu przeznaczony zostanie na doposażenie placówki w pomoce, wykorzystywane w edukacji i zabawie dzieci.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział,
a sponsorom za pomoc w przygotowaniach.
Naszymi sponsorami byli: rodzice dzieci, apteka NATURA,
sklepy: spożywczy„AS”, ROB-CYTRUS owoce-warzywa, motoryzacyjny M. LEWANDOWSKI, piekarnia TOSMAK, firma GALLUS Manieczki, fotograf B.J.MATUSZAKOWIE, catering P.MADEJ, pan A.RÖHR.
(P)
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TE PROBLEMY TO: ALKOHOL, NIKOTYNA, NARKOTYKI, CYBERPRZEMOC

Grupa T – kabaret z Torunia w ZS w Mosinie
„R

ozpoczynając naszą przygodę ze sceną w 2005 roku, stworzyliśmy prosty przepis na udany teatr dla dzieci. Potrzebne
były nam: garść dobrych pomysłów, szczypta szalonego humoru,
kilka kropli potu, odrobina szczęścia i mnóstwo wspaniałych odbiorców. (…). Świat, który kreujemy ma bawić, ale zwłaszcza uczyć.
Do naszej zwariowanej przestrzeni zapraszamy przede wszystkim
dzieci w wieku od 3-15 lat, lecz również wszystkich tych, których
nie przeraża potężna dawka dobrej zabawy”.
W taki sposób kabaret z Torunia przedstawia się na swej oficjalnej stronie internetowej.
Być może właśnie te informacje skłoniły panią Ewelinę Postaremczak, by zaprosić aktorów Kabaretu T do Szkoły Podstawowej nr 2
w Mosinie, ci zaś z radością przyjęli zaproszenie i przybyli do nas
z przepięknego Torunia 18 lutego br. z profilaktyczną sztuką pt.
„Sieciaki”. Spektakl poruszał problemy, z którymi borykają się
współczesne społeczeństwa, a obecnie coraz młodsi jego członkowie, także dzieci. Te problemy to: alkohol, nikotyna, narkotyki,
cyberprzemoc.
O ważkich problemach artyści opowiedzieli w sposób prosty,
a moralizatorskie treści, których nośnikiem był spektakl, przyprawione zostały sporą dawką humoru, dzięki czemu łatwo było naszym gościom nie tylko skupić uwagę na problematyce przedstawienia, ale także skłonić widzów do wspólnej zabawy.
Dużo miejsca aktorzy poświęcili cyberprzemocy i bezpieczeństwu w sieci, zwracając uwagę na to, że gdy czujemy, że dzieje nam
się krzywda, koniecznie trzeba poprosić o pomoc dorosłych.
Nasi uczniowie dowiedzieli się o stronie internetowej www.sieciaki.pl Poznaj bezpieczny Internet. Na stronie możemy między
innymi przeczytać: „Podstawowym elementem projektu Sieciaki.
pl jest edukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci
w wieku 6-12 lat, poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w Internecie”.
To tutaj dowiesz się drogi Uczniu np. o tym, jak bezpiecznie serfować po Sieci. To tutaj możesz poszukać pomocy, gdy: ktoś cię obraża, ktoś umieścił bez zgody twoje zdjęcie, ktoś namawia cię na

INDYGO – Chwila Dla Ciebie
Masaże, Kosmetyka, Brafitting

Gabinet Mobilny z dojazdem do domu Klienta

spotkanie, ktoś włamał się na twój profil, konto pocztowe itd. To
właśnie tutaj przygotowano dla ciebie katalog bezpiecznych stron.
Nauczyciele znajdą na stronie materiały w postaci scenariuszy
lekcji. Na ich podstawie będą mogli np. zapozna
uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci oraz z Netykietą. .
Aktorzy włożyli wiele wysiłku w to, by uświadomić dzieciom, że
Internet jest pożyteczny, pod warunkiem, że korzysta się z niego
umiejętnie, rozważnie i z umiarem. Przede wszystkim jednak nie
należy przedkładać siedzenia przed ekranem komputera nad kontakty z rodziną i rówieśnikami czy zabawę na świeżym powietrzu,
zwłaszcza wiosną i latem, a przecież robi się coraz cieplej, słońce
przyjemnie grzeje, co zwiastuje, że za chwilę rozpocznie się najpiękniejsza pora roku. Nie spędzajcie więc drodzy uczniowie zbyt
dużo czasu przed komputerem, bo możecie przegapić to co wartościowe.
Wiesława Szubarga

SERWIS:
- KOTŁÓW gazowych i olejowych
- STACJI UZDATNIANIA
- INST. SOLARNYCH

Oferta:
• Masaże m.in.: klasyczne, lomi lomi,
gorącą czekoladą, bańką chińską i inne
• Kosmetyka twarzy i ciała
• Brafitting (dobór biustonosza)
Świadczymy usługi na terenie Mosiny, Krosna,
Puszczykowa, Lubonia, Poznania, Kórnika, Stęszewa,
Czempinia, Kościana i okolic tych miejscowości.
Kontakt: tel. 501-161-142
www.indygo-cdc.pl e-mail: biuro@indygo-cdc.pl

z tą reklamą 20 zł rabatu
na przeglądy od marca do czerwca

OGŁOSZENIA DROBNE

lub wynajmę (2600 zł miesięcznie. Tel.
605 627 252.

DOM 200 m kw. położony na atrakcyjnej działce 1200 m kw. w Puszczykowie,
ul. Chrobrego, sprzedam (950 000 zł)

BIURO rachunkowe Małgorzata Głogowska, 61-160 Wiórek, ul. Bankowa 24. Tel.
784 589 512.

Wielkopolskie Centrum
Pulmonologii i Torakochirurgii
wynajmie na terenie
Szpitala w Ludwikowie

przeglądy/czyszczenie
naprawa, wezwania awaryjne

pomieszczenie o pow. 33 m2

tel. 663 00 00 66

z przeznaczeniem
na sklep spożywczo-drogeryjny

www.spaw.pl

Informacje pod nr.

61-813-28-31 wew. 688
SOLIDNA firma poszukuje do wynajęcia
lokalu handlowego w Mosinie – najlepiej
Płyta Rynku. Tel. 606 430 005.
WYNAJMĘ lokal na sklep – Mosina, Poznańska 43, tel. 516 995 680.
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Zespół muzyczny

ONLY2
Profesjonalna
oprawa muzyczna imprez:
wesela, bankiety, festyny,
dancingi i inne imprezy
Gramy 90% polskich utworów
Mamy wolne terminy!
Atrakcyjne ceny!!!

Tel. 608-072-021
lub

505-337-790

F.B.B. „ZET-BUD”
Poleca: UKŁADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ i GRANITOWEJ

POMOC, DORADZTWO,
WSTĘPNY PROJEKT - GRATIS
Tel. 693 481 254
www.zet-bud.com.pl

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

reklama

37

dr med. Andrzej Chrempiński

Ortopedia i Chirurgia
Urazowa
Puszczykowo
ul. Kasprowicza 23
tel. 61 8133 409
601 862 327
przyjęcia:

wtorki od godz 15.00
po uzgodnieniu telefonicznym

AGENCJA
PZU
UBEZPIECZENIA:
 komunikacyjne  majątkowe
 domy  mieszkania  firmy
 rolne  wojażer za granicą

Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00
Mosina, ul. Poznańska 11
tel. 61 819 14 29, 602 32 58 84
e-mail: skubiak@agentpzu.pl

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAREK FILIPCZAK
PROWADZENIE SPRAW
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:
- GOSPODARCZYCH
- SPADKOWYCH
- RODZINNYCH /rozwody, podział majątku itp./
- DOTYCZĄCYCH SŁUŻEBNOŚCI
RUR WODOCIĄGOWYCH
PUSZCZYKOWO
UL. KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 24
TEL. 601 75 44 11

TRANS PATAN
Firma Transportowa
ze Stęszewa
zatrudni

KIEROWCĘ
w transporcie
międzynarodowym
i krajowym kat. C+E
kontakt:
0048 61 813 51 61

Kupony ogłoszeniowe (do 20 słów) prosimy przesyłać na adres redakcji
lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej przy ul. Wawrzyniaka 9.

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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SKUP AUT

R E MON T Y
REMON
łazienek
tel

600 113 401

DO WYNAJĘCIA

do 10.000 PLN
KANCELARIA PRAWNA
- DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

umowa
i gotówka
od ręki
KONTAKT:
tel.

–70

LOKAL O POWIERZCHNI

798-827-337

TANI SKŁAD –70
OPAŁU
Wszystko w jednym miejscu
- paczkowane i luzem!

41 m2

Tel./fax +48 618 132 181
tel. kom. 609 460 049, 609 208 606
Wizyty umawiane telefonicznie
62-050 Mosina, ul. Kasprowicza 11
woj. wielkopolskie
www.kompensata-kancelaria.pl
 Obsługa prawna
przedsiębiorców,
 Doradztwo prawne
dla osób fizycznych,

NA DZIAŁALNOŚĆ BIUROWĄ
zlokalizowany
w Mosinie
przy Placu 20 Października 9

WĘGIEL orzech, kostka...
BRYKIET drzewny, węglowy
DREWNO kominkowe, opałowe,

telefon kontaktowy:
601 745 625
61 8132 401

tel. 61 866-64-62, kom. 602-26-86-14

 Prowadzenie postępowania
z zakresu służebności przesyłu
– odszkodowania za słupy
i linie energetyczne.

Zimowa wyprzedaż
do –70 zł

ZAPRASZAMY

rozpałkowe
POZNAŃ, ul. ROBOCZA 46
(teren parkingu strzeżonego)

–70

–70

 Dochodzenie odszkodowania
od TU w zw. z wypadkami
komunikacyjnymi,

reklama
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DOMY BLIŹNIACZE
Z OGRÓDKIEM

od 330 tys. zł za 90 m2

Ciekawe położenie, blisko szkoła (w Krośnie),
sklepy, galeria handlowa,
Wielkopolski Park Narodowy

Osiedle zamknięte, na terenie miasta Mosina,
graniczącym z Krosnem

Tel. 602 267 355, 601 441 820

reklama

