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DOM OPIEKI

ŚWIERKOWY

ZAKĄTEK

BIURO RACHUNKOWE A&C
Agata Cieślik
Mosina, ul. Farbiarska 4
(Pasaż Mosiński)

TROSKLIWA OPIEKA, SERDECZNA ATMOSFERA
www.swierkowyzakatek.pl

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM
 księgi handlowe

Grażyna Hetman
kom. 605 078 307, tel. 61 89 38 059
Mosina, ul. Krasickiego 6
Zapewniamy długoterminową, całodobową i dzienną opieką nad osobami przewlekle
somatycznie chorymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku i samotnymi.
Miejsce to stworzone jest z myślą o szczęśliwej starości.

 podatkowa KPiR
 ewidencja ryczałtu
 rejestry Vat
 deklaracje:
US, ZUS, GUS, PFRON
 pełna obsługa
kadrowo-płacowa
 i inne

Tel. kom. 607141448

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Wielkanocny pacierz
Nie umiem być srebrnym aniołem ni gorejącym krzakiem tyle zmartwychwstań już przeszło a serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami tyle już Alleluja a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.
Wiatr gra mi na kościach mych psalmy jak na koślawej fujarce żeby choć papież spojrzał
na mnie - przez białe swe palce.

Żeby choć Matka Boska
przez chmur zabite wciąż deski uśmiech mi Swój zesłała
jak ptaszka we mgle niebieskiej.
I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.
Pyszczek położy na ręku sumienia wywróci podszewkę serca mego ocali
czerwoną chorągiewkę.
Ks. Jan Twardowski

Zdrowych, błogosławionych Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja

Stanowisko Burmistrza Gminy Mosina
w sprawie ochrony ujęcia wody Mosina-Krajkowo
OŚWIADCZENIE

W

czwartek 19 lutego br., w cyklicznym programie telewizji WTK „Otwarta antena”, wyemitowana została audycja pt. „Poznań bez wody?”. Dyskutowano w niej na temat
ujęcia wody Mosina – Krajkowo, a także jego potencjalnych
zagrożeń.
Mimo otrzymanego zaproszenia, w audycji tej nie wziął
udziału przedstawiciel władz samorządowych Gminy Mosina. W tym samym czasie rozstrzygany był poważny problem
lokalny związany z zagrożeniem osuwania się linii brzegowej Warty we wsi Czapury i Wiórek, w związku z którym,
podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Mosinie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
To ważne spotkanie zaabsorbowało uwagę tutejszych władz
i spowodowało rezygnację z udziału w audycji. W czasie telewizyjnej debaty pojawiły się jednak wypowiedzi niewłaściwie
przedstawiające działania Gminy Mosina, sugerujące prowadzenie przez nią polityki ekspansji w rejonie ujęcia wody w Krajkowie. Wypowiedzi te wymagają zajęcia stanowiska przez Burmistrza Gminy Mosina.
Mosińskie władze samorządowe są świadome wagi ochrony
ujęcia wody zlokalizowanego na administrowanym przez siebie
terenie. Dlatego właśnie, jedną z pierwszych decyzji nowego Burmistrza było wycofanie ze sprzedaży gminnej działki 2/2 obręb
Baranowo, położonej na terenie ochrony pośredniej ujęcia. Działka o powierzchni 40 hektarów zajmuje część obszaru, który przez
poprzednie władze został przeznaczony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod usługi i rekreację, w tym
na pole golfowe.
Obecnie Burmistrz Gminy Mosina nie planuje sprzedaży tej
działki, z racji na znane mu zagrożenia, jakie dla ujęcia wody pitnej niesie funkcjonowanie pola golfowego. Ta decyzja podyktowana została również szeroko pojętym interesem społecznym.
Działka 2/2 obręb Baranowo jest ostatnim gruntem gminnym
z dostępem do rzeki Warty. Zamiarem Burmistrza jest zachowa-

nie naturalnych walorów krajobrazowych tego terenu, a także
ochrona przed jego skażeniem.
W dniu 31 grudnia 2014 r. o rezygnacji z planów zbycia powyższej nieruchomości, poinformowane zostały pisemnie
podmioty, które wcześniej zgłosiły chęć nabycia tej działki: firma „Druga-Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. oraz AQUANET S.A. Ponadto
w dniu 11 lutego br., Burmistrz Gminy Mosina spotkał się
z wiceprezesem AQUANET-u Włodzimierzem Dudlikiem. Podczas spotkania potwierdził swoją rezygnację ze sprzedaży działki 2/2 obręb Baranowo, co przez przedstawiciela spółki przyjęte
zostało z zadowoleniem.
Odstąpienie od planów sprzedaży tej nieruchomości, to
pierwszy krok w kierunku zabezpieczenia zakola Warty i położonego w obrębie obszaru ochrony ujęcia wody gminnego gruntu przed zagrażającymi mu inwestycjami. Następnym krokiem
będzie zmiana zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dotyczących możliwych dopuszczalnych
tam funkcji. Obecnie nieruchomość przeznaczona została pod
dzierżawę jako łąka. To rozwiązanie na najbliższą przyszłość.
W dalszej perspektywie, poszukiwane będą możliwości zagospodarowania działki bez kolizji dla ujęcia wody pitnej w Krajkowie.
Gmina Mosina, z racji na obecność ujęcia oraz ustanowioną
prawnie strefę jego ochrony, posiada ograniczone warunki rozwoju. Dlatego dla maksymalnego wykorzystania dostępnych
warunków, niezbędne jest zgodne współdziałanie ze spółką akcyjną „AQUANET”. Dotychczas, nowe władze samorządowe Gminy Mosina odbyły kilka kurtuazyjnych spotkań z przedstawicielami spółki, trwa nawiązywanie współpracy. Na jej krytycznej
ocenie wygłoszonej podczas telewizyjnej audycji „Poznań bez
wody?”, być może zaważyły relacje zarządu spółki z poprzednimi władzami gminy. Obecny burmistrz dołoży starań, by punkty
sporne i konfliktowe, jakie pojawiły się w przeszłości, wyjaśniać
i niwelować.

wywiad

4

Kilka pytań do burmistrza Mosiny
Redakcja: – Do Redakcji gazety zgłaszają
się mieszkańcy, którzy skorzystali z usług
przychodni przy ul. Dworcowej w Mosinie.
Skarżą się na obecnie działającą tam spółkę. Chodzi m.in. o to: spółka zorganizowała bezpłatne badania okulistyczne i pod
pozorem tych badań podsuwała pacjentom do wypełnienia deklaracje o zmianie
lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Wiele osób nieświadomie, wcale tego nie
chcąc, zmieniło lekarza rodzinnego. Osoby
te są takimi działaniami oburzone. Wpływają także skargi na jakość leczenia i traktowanie pacjentów. Mieszkańcy pytają,
dlaczego burmistrz, który odpowiada za
opiekę zdrowotną w gminie toleruje taką
sytuację i czy nie mógłby swoimi działaniami spowodować zmiany na lepsze. Czy
wydzierżawienie budynku jest nieodwracalne? Pacjenci zaznaczają, że przychodnia
na Dworcowej leczyła mieszkańców przez
dziesięciolecia i nigdy nie było tam tak źle,
jak jest obecnie.
Burmistrz Jerzy Ryś: − Od pierwszego dnia
urzędowania nowych burmistrzów odbyło się
około 25 rozmów ze spółkami lekarskimi świadczącymi usługi lekarskie na terenie gminy Mosina. Rozmowy są trudne, a ich głównym celem
jest spokojne uporządkowanie niełatwej sytuacji. Jest nadzieja, że do końca miesiąca marca
z budynku przy ulicy Dworcowej w Mosinie wyprowadzi się – zgodnie z oświadczeniem – przychodnia lekarza rodzinnego „Consensus”. Dopiero wówczas, zgodnie z umową budynek może
zostać przekazany ostatecznie firmie medycznej
Allmedica Sp. z o.o.
Mam nadzieję, że powoli zbliżamy się do szczęśliwego rozwiązania tej mało komfortowej sytuacji, w jakiej znaleźli się pacjenci.
– Straż Miejska – czy jest już zapowiadany
przez Pana plan pracy dla strażników miejskich? Co będzie priorytetem w działalności
Straży? Padają często pytania, czy nie powinno się zatrudnić w Straży osób młodych, które
nie mają pracy, zamiast zatrudniać emerytowanych policjantów i wojskowych (są to głosy
oburzenia, że: „starzy, którzy mają z czego żyć
zajmują miejsca młodym, bez środków do życia”).
− W najbliższym czasie nie przewiduję zmian
osobowych w Straży Miejskiej w Mosinie. Ta
formacja jest bardzo potrzebna Gminie między
innymi do skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminie. W tej służbie potrzebni są zarówno
pracownicy młodzi jak i dojrzali oraz doświadczeni. Praca Straży Miejskiej to między innymi:
interwencje porządkowe, interwencje drogowe,
kontrola sklepów i posesji, nadzór nad ukaranymi wyrokami Sądu Rejonowego, wspólne patrole
z Policją i inne. Obecnie trwają przygotowania do
reorganizacji pracy mosińskiej Straży Miejskiej.

Mam nadzieje, że efekty tych prac zaczniemy obserwować już niebawem.
– Jak Pan ocenia pomysł młodzieży na temat nocnych, dodatkowych połączeń – kursów autobusów do i z Poznania. Czy jest to
w ogóle możliwe? Czy można w tej sprawie
porozumieć się z Puszczykowem i wspólnie
zadość uczynić potrzebom młodych mieszkańców obu gmin, tym bardziej, że powołują
się oni na brak dostępu do dóbr kultury, nie
mogąc uczestniczyć w wieczornych imprezach kulturalnych?

− Pomysł jest dobry i godny poparcia ze strony burmistrza. Oczywiście w tej sprawie możliwa
jest także współpraca z Puszczykowem. Jeśli analiza tego pomysłu okaże się korzystna dla przewoźnika, wówczas pojawi się realna szansa na
uruchomienie kursów autobusowych zgodnie
z oczekiwaniami młodzieży.
– Proszę o komentarz na temat odwołania
się Gminy od wyroku Sądu Pracy w sprawie
pracownika Urzędu Miejskiego, p. Ambrożewicza. W jednej z lokalnych gazet napisano, że
wyszły nowe okoliczności, które go obciążają.
− W apelacji burmistrza od wyroku Sądu
Rejonowego w Lesznie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 grudnia 2014
roku burmistrz zaskarżył w całości w/w wyrok.
W sprawach tak poważnych jak przytaczana nie
komentuję informacji pochodzących z gazet. Teraz czekamy na decyzję sądu.
– Czy są już jakieś pewne informacje na
temat prac na przejeździe kolejowym przy
ul. Śremskiej? Mieszkańcy pytają jak długo
przejazd pozostanie zamknięty i czy będzie
przejście dla pieszych?
− Natychmiast po potwierdzeniu informacji
o przerwaniu prac na przejeździe kolejowym zlokalizowanym na ulicy Śremskiej, zwróciliśmy się
do PKP PLK o jak najszybsze przywrócenie przejezdności tego przejazdu. Mija miesiąc od naszej
interwencji po tym, jak PKP PLK zerwał umowę
z głównym wykonawcą projektu, hiszpańskim
konsorcjum FCC Construccion. Do tej pory nie
otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Nasze żądanie ponowiliśmy

25 marca. Nadal czekamy na stanowisko PKP PLK
w sprawie przywrócenia przejezdności przejazdu
kolejowego na ulicy Śremskiej.
– Sprawa Aquanetu i programu wyemitowanego w WTK - czy Gmina ma szansę na
wzmocnienie swojej pozycji wobec faktu
posiadania złóż wody? Z jednej strony to niezwykłe dobro, z drugiej – problem, bo ograniczenia, które wprowadził Aquanet mocno
hamują rozwój gospodarczy gminy.
− Od czasu audycji wyemitowanej przez WTK
wiele zmieniło się w relacjach Gminy ze Spółką
Aquanet. Oczywiście usprawiedliwiłem swoją
nieobecność w emitowanej debacie. W efekcie
doszło do spotkania z panią senator Jadwigą
Rotnicką oraz dyrektorem Biura Kształtowania
Relacji Społecznych Urzędu Miasta Poznania, panem Włodzimierzem Groblewskim. Podczas spotkania rozmawialiśmy między innymi o wyjątkowej sytuacji, w jakiej znalazła się Gmina Mosina w
związku z szeregiem ograniczeń występujących
na jej terenie. Te ograniczenia, jak wiadomo to
także obecność ujęć wody na terenie gminy,
to obecność stref ochronnych, obecność Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Od 10 grudnia
ubiegłego roku wiele razy spotykaliśmy się
z przedstawicielami Spółki Aquanet nie tylko
w celach kurtuazyjnych, ale przede wszystkim
w celu nawiązania najlepszej z możliwych współpracy. Dotyczy to między innymi realizacji wspólnych inwestycji oraz działań, zmierzających do
wykonania zadań zgodnych z zapisami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), obowiązujących dla aglomeracji
Mosińsko-Puszczykowskiej.
– Co mógłby Pan powiedzieć o naszej gm
inie po 100 dniach zarządzania? Jakie inwestycje są obecnie priorytetem dla władz Mosiny?
− Podtrzymuję dotychczasowe zdanie na temat gminy. To miejsce wyjątkowe, piękne i historycznie ważne. Jest to miejsce, któremu musimy
wciąż poświęcać wiele uwagi i wzmożonej pracy.
Ufam w to, że dzięki wspólnemu wysiłkowi zdołamy osiągnąć cele, które mobilizowały nas do
zmian, jakie stały się naszym udziałem pod koniec 2014 roku.
W kolejności priorytetowe inwestycje to rozbudowa szkoły w Krośnie, projekt i budowa drogi
Czerwonki, modernizacja ulicy Sowinieckiej, wykonanie projektów szkół w Czapurach i Krosinku.
W dalszej kolejności są: budowa szkół w Krosinku i Czapurach, budowa pływalni. Oczywiście
wymieniam tylko te inwestycje, które sfinansuje
bądź będzie współfinansowała Gmina.
− Jak układa się Panu współpraca z wszystkimi radnymi Rady Miejskiej?
− Współpraca z radnymi Rady Miejskiej w Mosinie jest wzorcowa i sprawia mi wiele przyjemności.
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Nie wiemy, kto nas kupi, nie wiemy, co robić
Prezes spółki nie widzi zagrożenia, natomiast mieszkańcy uważają, że po 30 latach pracy na rzecz szpitala potraktowano ich jak
„zbędny balast, jak składniki majątkowe, które nie przynoszą zysków”. Sprzedaż bloku – dawnego hotelu dla pielęgniarek, przy
puszczykowskim szpitalu razem z lokatorami (100 rodzin) to, jak
twierdzą, działania niehumanitarne.

P

roblem ten był omawiany na marcowym posiedzeniu komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Puszczykowa. Wzięli w nim
udział przedstawiciele mieszkańców bloku, którzy czują ogromne zagrożenie wobec perspektywy zbycia budynku. Przypomnijmy, dochód
ze sprzedaży hotelu ma być przeznaczony na budowę nowego bloku
operacyjnego, który musi powstać do końca roku 2017.
Na pytanie, jak szpital zamierza rozwiązać problem lokatorów, Piotr
Reiter prezes szpitalnej spółki, odpowiedział:

– Zaproponowaliśmy lokatorom wykupienie mieszkań, przez prawie
pół roku namawiałem państwa do tego, by wykupili swoje mieszkania
i stali się ich właścicielami. Nie udała nam się ta procedura, w związku
z tym przystąpiliśmy, realizując cel podstawowy, do zaoferowania publicznie całości nieruchomości. Oczywiście nie planujemy sprzedania
tej nieruchomości fabryce guzików, tylko spodziewamy się ofert od developerów, czy osób zarządzających nieruchomościami, tworzących
osiedla. Celem działania tego typu przedsiębiorstw jest wynajmowanie lokali mieszkańcom, więc odpowiadając na państwa pytanie, co zamierzamy zrobić z lokatorami, moja odpowiedź jest tylko jedna: nic nie
zamierzamy zrobić. Zakładamy, że będzie podobnie jak rok wcześniej,
kiedy szpital przekazał spółce zależnej tą nieruchomość i nie spotkało
się to ze strony lokatorów z żadnymi zmianami czy niedogodnościami.
Przewodnicząca RM – Małgorzata Hempowicz zapytała, czy oprócz
hotelu są jeszcze inne nieruchomości przeznaczone na sprzedaż.
– Jest jeszcze jedna nieruchomość – 7,5 ha lasu, jak jest to w
dokumentach Starostwa ujęte, dawniej parku. Planowaliśmy w
zeszłym roku i podejmowaliśmy działania zmierzające do wydzielenia
tam działek budowlanych i spieniężenia ich na rozbudowę szpitala.
Po pewnym czasie jednak, po konsultacjach ze starostą Grabkowskim
rozpoczęliśmy prace nad innym wykorzystaniem tego terenu. Jakie
to jest wykorzystanie, za wcześnie o tym mówić, ja nie mam takiego
upoważnienia. Za pół roku będziemy w stanie przedstawić Radzie
koncepcję, ponieważ będzie się to również wiązało ze zmianą
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Remont budynku ma kosztować ok. 8 mln zł, natomiast kwota, jakiej
spółka oczekuje za sprzedaż całej nieruchomości to 10,5 mln zł.
Dyskusja
Lokatorzy: – Panie prezesie, zaproponowaliście nam wykup mieszkań za 2300 zł za metr kwadratowy. Wiemy, w jakim stanie jest ten

budynek i wydaje nam się, że to zbyt wygórowana cena. Zrobiliśmy
wśród naszych mieszkańców ankietę – chętnie wykupimy te mieszkania, ale za cenę 1000 – 1100 zł za metr, bo uważamy, że nie są więcej warte. Tym bardziej, że od początku istnienia tego bloku nie było
żadnych remontów. Wszystko robimy tam sami. Mieliście państwo
z każdym lokatorem indywidualnie rozmawiać, negocjować. Nie było
czegoś takiego, przyszło do razu pismo, że jesteście zdecydowani na
sprzedaż nieruchomości.
Prezes Reiter: – Rzeczywiście liczyłem się z tym, że wpłynie 50 procent ofert w cenie 2300 zł za metr. Niestety wpłynęły tylko dwie oferty,
które spełniały założenia, potem kilkanaście, które były bardzo odległe
od tych założeń, a całość nie przekroczyła 20 procent mieszkańców.
W związku z tym celu, jaki był postawiony, bo cały czas musimy widzieć ten cel polegający na zorganizowaniu środków na budowę bloku operacyjnego – w takich warunkach byśmy nie osiągnęli. Dlatego
rzeczywiście zrezygnowaliśmy z rozmów z oferentami. Kwota, za
którą planowaliśmy sprzedać te lokale nie jest wymysłem ani zarządu szpitala, ani spółek. Wynika z szacunku, jaki przeprowadził biegły,
który stworzył operat szacunkowy, uwzględniając stan obiektu. Jaki
on jest każdy widzi, nie mam zamiaru polemizować – praktycznie
od początku istnienia nie były w nim prowadzone żadne większe
remonty, budowany był w innej epoce, w innym celu. Dzisiaj żaden
z poznańskich szpitali nie prowadzi takiego obiektu, ani żadnej takiej instytucji. Wszystkie szpitale leczą pacjentów. My mamy jeszcze
w majątku ten obiekt, ale chcemy go przekazać w ręce ludzi, którzy
zawodowo się tym zajmują. Z korzyścią dla państwa, bo firmy, które
żyją z budowania, remontowania, wynajmowania robią to lepiej, taniej i z korzyścią dla wszystkich.
Lokatorzy: – Nie wiemy, kto nas kupi. Nie wiemy, co robić. Jest dużo
ludzi starszych, którzy nie wiedzą, co się z nimi stanie, czy dostaną
mieszkania socjalne. Czy jesteście w stanie jeszcze z nami negocjować?
Prezes Reiter: – Niestety to nie jest nawet połowa wartości
tego obiektu i nie możemy podjąć rozmów na takich warunkach. Jeśli chodzi o mieszkańców, to nasza współpraca z Urzędem Miejskim jest wzorcowa. Wiem, ilu mieszkańców korzysta
z pomocy Miasta. Oczywiście my jako osoby zarządzające staramy się zaspokajać ich potrzeby, ale też realizować założenia
statutowe. Nie widzę zagrożenia dla przyszłości mieszkańców.
Nie kupuje się takiego obiektu na centrum handlowe, to będzie
dalej obiekt mieszkalny tylko, że profesjonalnie wykorzystywany. A, żeby to zrobić trzeba tutaj postawić własną ciepłownię gazową, trzeba ten dom ocieplić, wyremontować, trzeba zrobić to
wszystko, co zrobiono w szpitalu. Szpital w żaden sposób nie jest
w stanie wyłożyć na to pieniędzy.
Lokatorzy: – Przez 30 lat można było to zrobić.
P. Reiter: – W czasach, kiedy to była własność szpitala, zapewne tak,
po zmianie ustrojowej obecna rzeczywistość nie pozwala na utrzymywanie przez szpital hoteli czy budynków mieszkalnych. My jesteśmy
ostatnią instytucją, która dysponuje taką nieruchomością. Hotel pielęgniarski przy szpitalu wojewódzkim już dawno zmienił właściciela. W Poznaniu obiekty, które były własnością szpitali już do nich nie
należą. Po prostu taka jest kolej dziejowa. NFZ nie daje pieniędzy na
utrzymanie domów, ledwo wystarcza na szpital. Puentując, chciałem
powiedzieć, że nowy właściciel, który zajmie się profesjonalnie tym budynkiem w celu mieszkalnym, oczywiście poprawi jakość życia w budynku, bo jeszcze trochę i blok zacznie być groźny. Nie możemy tego
przeciągać. Budynek wymaga remontu. Trzeba to zrobić w kontekście
bezpieczeństwa mieszkańców.
Zofia Skibińska (gość): – Co będzie, jeśli nie znajdzie się chętny,
żeby kupić taką ruinę?
P. Reiter: – Będzie to oznaczało piekielnie duży problem, nie mam
jasnej odpowiedzi, co wtedy będziemy robić.
Agata Wójcik, radna: – Wiemy, jaka jest sytuacja na rynku nierucho-
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mości. Jak pan sam mówił budynek jest w stanie takim a nie innym,
czyli wysoce prawdopodobne jest, że nie znajdziecie inwestora za
cenę10,5 mln zł. Sytuacja jest unikalna, więc metody rozwiązania mogą
też być unikalne. W Puszczykowie to jedyne miejsce, gdzie mieszka tyle
osób w jednym bloku od tylu lat. Czy byłoby możliwe zrewidowanie
żądanej kwoty?
P. Reiter: – Na dzisiaj za wcześnie, aby to rozważać. Zgadzam
się, że jest to największa społeczność w jednym miejscu zgromadzona. Jak już wcześniej powiedziałem te działania zmierzają do tego, by poprawić warunki mieszkania, bo szpital nie
jest w stanie zapewnić żadnego wsparcia. Musimy się zmierzyć
z realną rzeczywistością – ktoś musi wyłożyć duże pieniądze na
remont, nie będzie to szpital, bo go na to nie stać. Jest odwrotnie, sprzedaż hotelu pozwoli szpitalowi sprostać ministerialnym wymaganiom prawnym postawionym przed szpitalami,
co do standardu sal operacyjnych od roku 2017.
K. J. Kamiński (gość): – Czy nie przeszacowaliście państwo ceny
w tym budynku? Chcieliście uzyskać 2300 zł za metr kwadratowy
mieszkania od mieszkańców bloku, przy czym założyliście wkład 8 mln
zł na remont. Szybko licząc wychodzi, że 1 metr kw. wyremontowanej
powierzchni kosztowałby 4300 tys. zł. Takiej ceny nie ma nawet w
Poznaniu, w podobnym bloku z lat siedemdziesiątych, z wielkiej płyty,
po remoncie.

P. Reiter: – Padały tu dzisiaj pytania o cenę 1 metra kwadratowego,
ja podparłem się operatem szacunkowym, przygotowanym przez
wyspecjalizowaną firmę. Chcę przy tej okazji zwrócić uwagę,
że cena rynkowa nie zawsze obejmuje nakłady, jakie właściciel
włożył w dane przedsięwzięcie. Rynek ustala cenę, mamy wiele
przykładów.
K. J. Kamiński: – Jeżeli rynek ustala cenę za tego typu obiekty
w Poznaniu to myślę, że w Puszczykowie cena za ten budynek, po
zakupie i wyremontowaniu nie może być wyższa. Cena musi być
rynkowa jak pan powiedział.
P. Reiter: – Zapomniał pan o atrakcyjności lokalizacji na mieszkanie.
K. J. Kamiński: – Wiadomo, że jest trzech inwestorów, chętnych na
zakup bloku. Czy ceny, które zaproponowali są zbliżone do kwoty 10,5
miliona zł?
P. Reiter: – Na temat jakości tych ofert, na tym etapie nie mogę się
wypowiadać.
K. J. Kamiński: – Jeżeliby ta kwota była wysoce odbiegająca od
oczekiwanych przez spółkę 10,5 mln, czy państwo usiedlibyście do
rozmów z mieszkańcami?
P. Reiter: – Jeżeli tak się stanie będziemy rozważali różne rozwiązania.
Dyskusję na temat cen przerywa przewodnicząca komisji, Elżbieta
Bijaczewska. W dalszej części spotkania z prezesem spółki rozmawiano
o kosztach budowy bloku operacyjnego.
(red.)

Wierzba jako symbol Zmartwychwstania Pańskiego
W

ierzba była nieodłącznym elementem naszego krajobrazu,
jeszcze niedawno występowała masowo, zwłaszcza nad
wodami. Obrastała łąki i pastwiska. Drogi polne z wioski do wioski były obsadzane wierzbami, nawet w naszej stosunkowo suchej
okolicy.
„Chaty rzędem na piaszczystych wzgórkach,
Za chatami krępy sad wiśniowy,
Wierzby siwe poschylały głowy
Przy stodołach, przy niskich obórkach...”. (Jan Kasprowicz – Sonety)

Wierzba była symbolem polskiej przyrody, najbardziej związana
z pejzażem Mazowsza, a przez to z muzyką Chopina, wierszami
i pieśniami ludowymi. W Polsce czczono ją od wieków jako symbol
płodności. W Kościele katolickim symbolizuje Zmartwychwstanie
Pańskie. Dlatego wierni przygotowują wielkanocne palmy z kwitnącymi baziami.
Obecnie wierzba służy do oczyszczania ziemi – przez odpowiednie
nasadzenia przy ekologicznych oczyszczalniach ścieków. Gdy występowała masowo była źródłem i gwarantem zdrowia dla pszczółek.
Dostarczała im dużych ilości pyłku, którego teraz brakuje.
Gałęzie wierzby dostarczały mieszkańcom wsi opału, były źródłem taniej energii.
Natomiast w medycynie ludowej stosowana była kora wierzbowa zdejmowana z młodych gałązek oraz liście. Kora taka musi mieć
2 mm grubości, po zdjęciu suszy się ją w wentylowanych pomieszczeniach o temperaturze do 40 st. C. Przez długie wieki kora wierzbowa była używana jako lekarstwo uśmierzające ból oraz obniżające temperaturę ciała. Aplikowanie polegało na żuciu kory przez
pacjenta. Podawano ją czasem jako sproszkowaną.
Obecnie używa się odwaru z kory w leczeniu schorzeń reumatycznych, biegunek, nieżytu jelit oraz przy gorączce. O wartości
leczniczej kory wierzbowej decydują zawarte w niej glikozydy salicylowe.
W roku 1897 chemik Felix Hoffman pracujący dla firmy Bayer
wynalazł sposób pozyskiwania kwasu acetylosalicylowego drogą
syntezy chemicznej. Środek ten nazwany później aspiryną, szybko

podbił świat. Jednak spożywanie aspiryny nie dla wszystkich jest
dobre. Często są niepożądane objawy, jak bóle brzucha, zgaga,
stany zapalne przewodu pokarmowego, prowadzące nieraz do
krwawień. Aspiryny powinny unikać osoby cierpiące na choroby
wrzodowe żołądka i dwunastnicy.
[„Naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pracują
nad wyhodowaniem nowej odmiany wierzby o wysokiej zawartości salicylanów w korze. Posłuży ona do produkcji surowca zielarskiego, który może zastąpić syntetyczną aspirynę”. PAP]
W medycynie ludowej wierzba była jeszcze stosowana do
zmniejszania krzepliwości krwi, wspomagająco - w terapii miażdżycy do kąpieli nóg. Nie wymieniłem jednak wszystkich jej zalet.
Dziś na polach wierzba ginie razem z dziką czereśnią, z dzikimi gruszami, itd. Jest niszczona nie tylko przez „nowoczesne” rolnictwo.
Wspomnę jeszcze, że popiół ze spalonych gałązek służy do obrzędów liturgicznych, a ekologiczni pszczelarze posypują nim pszczoły w walce z ich śmiertelnym, wrogiem – warozą. Szkoda, że wierzba tak bezmyślnie jest usuwana z naszego krajobrazu.
Stanisław Kaczmarek, mistrz pszczelarski
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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),
po wcześniejszym umówieniu się.
Aktualne potrzeby dotyczące wolontariatu, do każdego ogłoszenia mogą się
zgłosić pojedyncze osoby, ale też pary,
często we dwójkę łatwiej podjąć się takiej pracy, praca może być wykonywana
w godzinach, w częstotliwości dostosowanej do możliwości wolontariusza np.
dwie godziny raz w tygodniu:


Chłopak, lat 19, po wypadku komunikacyjnym, na wózku inwalidzkim szuka
przyjaciół, którzy będą chcieli z nim
pograć w gry planszowe, pobuszować
po internecie, pójść na spacer, porozmawiać o wszystkim i niczym.
 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.
 Chłopak, lat 17, znaczny stopień niepełnosprawności, padaczka – potrzebuje towarzysza na spacery na wózku.
Potrzebni są wolontariusze, którzy
chcieliby udzielać korepetycji, pomagać
w odrabianiu lekcji, w przygotowywaniu się do sprawdzianów. Dzieci w różnym wieku, różne przedmioty. Można

wybrać pomoc np. tylko w matematyce,
tylko w klasach 1-3 szkoły podstawowej.
Spotkania będą odbywały się w biurze
Stowarzyszenia, w godzinach odpowiadających wolontariuszowi i uczniowi. Potrzebujesz więcej szczegółów –
dzwoń: 510 697 056.
Aktualne potrzeby rzeczowe:


Rodzina wielodzietna potrzebuje meble do pokoju (szafy, regały),
 Rodzina wielodzietna potrzebuje pralkę automatyczną,
 Rodzina
wielodzietna potrzebuje
żywność i środki czystości,
szczególnie dla niemowląt, liczy się każda, nawet najmniejsza ilość.

Wiele rodzin, pozostających pod naszą
opieką potrzebuje materiały budowlane,
najczęściej w postaci farb (olejne i emulsyjne, mogą być różne kolory, nie muszą
być nowe), płytek (mogą być różne), kleju
do płytek, gipsu, wykładzin itp.
Można także pomóc zostając członkiem
Stowarzyszenia i wpłacając regularnie
składkę członkowską. Po więcej informacji na temat Stowarzyszenia zapraszamy
na stronę internetową lub do kontaktu
osobistego.

Można także pomóc, zostając
członkiem
Stowarzyszenia
i wpłacając regularnie składkę członkowską. Po więcej
informacji na temat Stowarzyszenia zapraszamy na stronę
internetową lub do kontaktu
osobistego.

Nowe medium dla Puszczykowa
W

Puszczykowie nie ma obecnie
medium, na łamach którego
można by rzetelnie relacjonować tematy poruszane podczas posiedzeń komisji
tematycznych i sesji Rady Miasta. W celu
informowania mieszkańców o pracy
naszego samorządu powstał „Blog dla
Puszczykowa”, który będzie na bieżąco
przekazywał wiadomości z życia miasta. Zachęcam wszystkich chętnych do
publikowania na łamach nowego bloga. Zależy nam na zachowaniu unikatowego i niepowtarzalnego charakteru
Puszczykowa. Jednakże konieczny jest
rozwój dla żyjących tu mieszkańców.
Należy tutaj wymienić takie ważne dziedziny, jak inwestycje w oświatę, infrastrukturę czy Internet światłowodowy.

Nie można również zapomnieć o wspomaganiu działań związanych z kulturą,
rekreacją i sportem, etc.
Blog powstał również z myślą o promowaniu historii oraz walorów krajoznawczych Puszczykowa. Będą na jego
łamach ukazywać się artykuły opisujące
zabytkowe budynki, ciekawe trasy wycieczkowe oraz pomysły na promocję
miasta. Przypomnijmy tylko, że Puszczykowo powstało jako podpoznańskie
letnisko, dzięki swojemu doskonałemu
klimatowi. Dzisiaj miasto leży w sercu
Wielkopolskiego Parku Narodowego, co
czyni nasze tereny niezwykle atrakcyjnymi.
Na łamach nowego medium mają być
omawiane przede wszystkim pozytyw-

ne pomysły, które będą rozwijać Puszczykowo. Zamiast ciągłego narzekania
na wszystko i wszystkich, wspierajmy
i wskazujmy dobre rozwiązania, które
będą korzystne dla mieszkańców teraz i
w przyszłości. Najważniejsza jest wspólna praca, dzięki której można tworzyć
Puszczykowo dla wszystkich, a nie tylko
dla elity. Dlatego zapraszamy do regularnego czytania „Bloga dla Puszczykowa”. Zachęcamy do przesyłania wszelakich przemyśleń i informacji na adres
mailowy blogdlapuszczykowa@gmail.
com bądź pod adres krzyzanskimaciej@
gmail.com
Maciej Krzyżański
Redaktor naczelny
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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.
SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH - Piotr Wojnowski
Puszczykowo, ul. Lipowa 10 (wjazd od szosy 430 Poznań-Mosina)
tel. kom. 602 805 672
www.szkolka-wojnowski.pl  piotr.wojnowski@interia.pl

Oferuje:
 własnej produkcji sadzonki drzew i krzewów iglastych i liściastych w pojemnikach
oraz kopane (bryła w jucie, zadrutowana). Wyróżniamy się sprzedażą roślin starszych
oraz sadzonek w ilości umożliwiającej skompletowanie żywopłotów.
Także roślinami w formie „bonsai do ogrodu” (niwaki),
 projektowanie ogrodu lub jego fragmentów połączone z kompletowaniem roślin,
 klientom urzadzą jacym ogród we własnym zakresie doradztwo połączone
z kompletowaniem roślin,
 doradztwo w zakresie pielęgnacji ogrodu, wykonawstwo niektórych zabiegów.

SPRZEDAŻ
w dni powszednie
od 9.00 do 17.00
w soboty
od 9.00 do 14.00

ul. Bukowska 42, 62-060 STĘSZEW
ZATRUDNI:

 TAPICERÓW Z DOŚWIADCZENIEM i z możliwością do przyuczenia
 TAPICERA - modelarza  KIEROWCÓW C+E (stałe trasy)
ZGŁOSZENIA: OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE FIRMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-14.00
LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: biuro@beatris.eu

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


usuwanie rys i otarć, gdzie obszar działania ograniczony jest do
minimum i przywracany jest pierwotny wygląd bez konieczności
demontażu i lakierowania całego systemu
 polerowanie przedniej szyby
 pranie tapicerki
 polerowanie świateł

500 z
0
0
2
d
o
Cena
tel. 797 321 145

ł*

BIURO
RACHUNKOWE
PRZYJMIE ZLECENIA
 PEŁNA OBSŁUGA KSIĘGOWOŚCI
 KADR
 ZUS
 US

*w zależności od wielkości / kondycji / rocznika samochodu

Mamy certyfikat
Ministerstwa Finansów

jesteśmy ubezpieczeni
 odzyskujemy należności
 odbieramy osobiście dokumenty


 węgie
węgiel
el przesi
przesiewany
iewany (bez miału)
miałłu) przy
przy dostawie
dostawiie 

 I gatunek bez zanieczyszczeń i miału
 brykiet do kominka REKORD 690 zł
 EKO-GROSZEK od 500 zł
 PELLET, MIAŁ, KOSTKA, ORZECH

transport od
tony gratis!

MIECZEWO

tel. 691 741 743

62-050 Mosina
ul. Konopnickiej 27b
tel. 618136388
602638476
lossy@lossy.pl

NASIONA, NAWOZY, TORF, ROŚLINY OZDOBNE - NA ŻYCZENIE
KLIENTA SADZENIE W POJEMNIKACH, DRZEWKA OWOCOWE,
NARZĘDZIA, SKRZYNKI, DONICZKI, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
- FACHOWE PORADY ORAZ ART. OGRODNICZE I DEKORACYJNE

e-mail: agrogust@gmail.com
ZAPRASZAMY: pn.-pt. 8.00-17.00, sob. 8.00-13.00

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

tym roku mija 25 lat od pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce. Dzięki temu obywatele mają
bezpośredni wpływ na życie miasta. W ostatnich wyborach
został znacznie odświeżony skład Rady Miasta Puszczykowa.
Chciałbym, żeby w tej nowej Radzie zapanował wzajemny szacunek, chęć do wspólnej pracy oraz dalszego działania na rzecz
mieszkańców.
Puszczykowo jest miastem wyjątkowym, położonym w otoczeniu Wielkopolskiego Parku Narodowego, pełnym zieleni
i domów jednorodzinnych. Jednak, żeby zwiększyć komfort życia należy nadal czynić nakłady w infrastrukturę dróg i chodników, oświatę oraz kulturę. Dalsze inwestycje mogą przyczynić
się do sprowadzenia nowych mieszkańców oraz inwestorów do
Puszczykowa, co na pewno zwiększy wpływy do miejskiej kasy.
Bardzo się cieszę z tego, że w tym roku będą zrealizowane
ulice Bałtycka, Grunwaldzka, Kochanowskiego i Kasztanowa. Mieszkańcy ulicy Mazurskiej i Dworcowej mogą korzystać

z nowego odwodnienia. Wybudowana zostanie również oczekiwana od wielu lat ścieżka rowerowa na ulicy 3 Maja. W Szkole
Podstawowej nr 2 będą kontynuowane prace nad modernizacją
instalacji elektrycznej oraz rozbudową obiektu, co na pewno
zwiększy poziom bezpieczeństwa dzieci oraz zapewni lepszy
komfort nauki.
Jedną z podstawowych inwestycji w nowej kadencji władz
miejskich powinny być łącza szerokopasmowego internetu.
Uważam, że rozwój takiej sieci należy maksymalnie przyspieszyć. Etapy rozbudowy powinny być przedstawione mieszkańcom Puszczykowa, tak żeby wiedzieli, kiedy na ich ulicy
zagoszczą nowe łącza. Internet jest podstawą nowoczesnej gospodarki, z którego korzystają praktycznie wszyscy. Mieszkańcy
– w moim odczuciu – powinni mieć dostęp do szybkich i tanich
łączy internetowych. Dlatego ten temat będę poruszał na posiedzeniach Rady Miasta.
Bardzo dziękuję za wszystkie kierowane do mnie uwagi, prośby i przemyślenia mieszkańców. Jestem stale do dyspozycji pod
numerem telefonicznym 508 467 405 oraz pod adresem poczty elektronicznej krzyzanskimaciej@gmail.com. Zapraszam na
moje dyżury do Urzędu Miasta.
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju
Maciej Krzyżański

Kronika policyjna styczeń/marzec 2015
19/20.01.2015 r. na Osiedlu Miodowym w Krośnie nieznani
sprawcy dokonali kradzieży samochodu osobowego marki VW
Golf 6 combi – straty oszacowano na ok. 35 tys. zł.
22.01 kilkoro nieletnich mieszkańców Czempinia zatrzymała mosińska Policja za to, że zdewastowali elewację budynku PKP.
23.01 zatrzymano sprawcę , który próbował ukraść gotówkę
w jednym z miejscowych barów w Mosinie, osoba ta była wcześniej notowana w aktach policyjnych.
01.02 w kompleksie leśnym miedzy wsiami Sasinowo – Wiórek, dokonano kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego pozostawionego na parkingu leśnym przez mieszkańców
Poznania. Zabrano nawigację samochodową.
01.02 podczas domowej awantury we wsi Krosno, jaka wywiązała się miedzy pijanym ojcem a synem doszło do wymiany
ciosów. Ojciec przebywa w szpitalu jest w śpiączce farmakologicznej. Sprawca ma dozór policyjny.
04.02 W mosińskim sklepie spożywczym Dino zostali zatrzymani przez policjantów bezdomni mieszkańcy Poznania, którzy
przez trzy dni kradli artykuły spożywcze. Obsługa sklepu powiadomiła patrol Policji i zostali zatrzymani na gorącym uczynku,
straty wyniosły 3500 zł, zatrzymani na wniosek prokuratora
mają dozór policyjny.
11/12.02 we wsi Krosinko z jednego z magazynów firmowych
nieznani sprawcy ukradli elektronarzędzia.
21/23.02 na Osiedlu Miodowym włamano się do jednego
z mieszkań w budowie, skradziono piec gazowy i wiertarkę.

24/25.02 w Mosinie z jednej z posesji skradziono samochód
osobowy marki Renaux Megane – straty wyniosły 25 tys. zł.
25.02 w Mosinie włamano się do domu wyłamując drzwi balkonowe, sprawcy splądrowali mieszkanie.
02.03 złodziej ukradł gotówkę w wysokości 900 zł z damskiej
torebki pozostawionej w przedpokoju domu jednorodzinnego.
Dnia 2 marca 2015 r. odbyło się znakowanie rowerów na terenie komisariatu Policji w Mosinie, skorzystały tylko cztery osoby.
Z uwagi na dużą liczbę kradzieży i włamań zwróćmy uwagę
na wszystkie niepokojące zjawiska wokół nas , osoby dziwnie
zachowujące się, bądźmy czujni i uważni. Policjanci proszą
o zachowanie ostrożności i kontakt pod numery alarmowe. (JSZ)
Komisariat Policji w Mosinie, ul. Kolejowa 9.
Numery służbowe: dyżurka (główny aparat) 6184 148 30; sekretariat 6184 148 40
Dzielnicowi: 1. St. asp. Dariusz Flieger – 6184 148 44, kom.
519 064 535. 2. St. sierżant Kacper Grześkowiak – 6184 148 44,
kom. 519 064 534. 3. Sierż. Sztab. Marcin Wojciechowski – 6184
148 43, kom. 519 064 533; 4. Asp. Leszek Wojtkowiak – 6184
148 43, kom. 519 054 577.
W razie nieobecności funkcjonariuszy w Komisariacie Policji
w Mosinie, interwencje (zdarzenia) proszę zgłaszać pod następującymi numerami telefonów: telefon komórkowy całodobowy:
500 107 120 – telefon ten posiada załoga patrolu interwencyjnego.
Oficer dyżurny KMP w Poznaniu – 6184 156 13 lub 997.
Numer alarmowy 112.

Wszystkim, którzy brali udział w ostatniej drodze, w odprowadzeniu na cmentarz mojego Syna Rafała
Wilczek oraz za kwiaty i modlitwy składam serdeczne podziękowanie.
Matka
Opiece Społecznej, za umożliwienie korzystania z usług opiekuńczych przez 13 lat, przy nieuleczalnie
chorym synu serdeczne podziękowanie,
składa zrozpaczona matka Rafała
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MIŁOSNE SZCZĘŚCIA OKRUCHY po raz piąty
M

osińska Biblioteka Publiczna przygotowała w lutym
piątą już edycję tytułowego programu. Impreza słowno-muzyczna z wkomponowanym w część artystyczną plebiscytem na „Najpiękniejsze wyznania miłosne” wpisała się już
na trwałe w kalendarz kulturalnych imprez miasta. Propozycje
utworów w tym roku zgłosili dyrektorzy przedszkoli z naszej
gminy. Zanim wysłuchaliśmy recytacji wystąpił mosiński zespół
„Po trzecie”, którego twórczość opiera się na utworach autorstwa Macieja, jednak grupa nie stroni od wykonywania znanych
i lubianych hitów, aranżowanych oczywiście w swoim charakterystycznym stylu. W części konkursowej mieliśmy przyjemność
wysłuchać pięciu utworów. W tym roku publiczność zachwyciła
się aż dwoma tekstami, przyznając im jednakowe ilości głosów:
wygrał ex aequo wiersz Adama Mickiewicza oraz powieść Nicolasa Evansa „Serce w ogniu”. Wykonawcom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy za uczestnictwo oraz tym wszystkim, którzy
przyczynili się do zaistnienia tej imprezy.
Chcieliśmy zaproponować wszystkim mieszkańcom naszej gminy tworzenie kolejnej edycji „Miłosnych szczęścia
okruchów”. Prosimy o podzielenie się z nami ulubionymi
tekstami o tematyce miłosnej. Swoje propozycje można
złożyć bezpośrednio w bibliotece, mailem, listownie czy
w jakiejkolwiek formie, jaka Państwu odpowiada. Do tekstów prosimy dołączyć uzasadnienie wyboru, podać swoje nazwisko, imię, kontakt oraz osobę, która zaprezentuje
zgłoszony do plebiscytu tekst (osoba pełnoletnia). Na propozycje czekamy do 1 września br.
Więcej o imprezie można przeczytać na stronie Biblioteki lub
Urzędu Miejskiego:
www.bibliotekamosina.pl http://mosina.pl
Mosińska Biblioteka Publiczna

W przeddzień święta kobiet Stowarzyszenie Kultury i Rozwoju Wsi
Żabinko pod przewodnictwem A.
Łuczak zorganizowało wyjątkową
imprezę.
aproszone z okazji Dnia Kobiet panie mogły zapoznać się
z powstałą stroną internetową wsi
Żabinko. W dalszej części odwiedził
je „Czerwony Kapturek” (W. Piasecka)
wraz z „Dżentelmenem” (H. Łuczak),
którzy wspólnie losowali dla pań nagrody niespodzianki. Były to zaproszenia na kolację do „Chlebowego
Domku” oraz bony na usługi fryzjersko – kosmetyczne do salonu „Teresa”
w Mosinie.
Po uroczystej kolacji każda z pań
otrzymała miotłę brzozową struganą. Był też konkurs ubijania piany
z białek jaj na czas, dawną babciną
metodą. Przy wspaniałej muzyce oraz
wesołym karaoke panie bawiły się do
późnych godzin wieczornych.
Dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok.
Agnieszka Gorzyńka

Z

Zabawa w Żabinku
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A na styropianowej krze leniwie
przeciąga się niedźwiedź polarny
Z

a oknem pogoda iście wiosenna,
w przedszkolu ,,Koniczynka”, oddział ul. Krzywoustego, idziemy za odgłosami wichury. Zaglądamy przez uchylone
drzwi i zamieć śnieżna z wiatrem i śniegiem papierowym, sypiącym się po całej
sali znad wentylatora ku uciesze dzieci,
wprowadza nas w krainę wiecznych lodów i trzaskającej zimy. Skały lodowe
wypiętrzają się z foliowych otchłani błękitnego oceanu, w którym pływa orka,
wynurza się pingwin, a na styropianowej
krze leniwie przeciąga się niedźwiedź
polarny.
Nagle – co to za dźwięk? Aaa, to przedstawicielka dzikich gęsi frunie spod sufitu do gniazda na skale. Leci powoli,
walcząc z podmuchami wiatru, po chwili
osiąga cel ku ogromnej uciesze dzieci.
W przedszkolnej sali nie brakuje też zorzy polarnej.
Za sprawą pań Eskimosek: Ani, Kamili,
Asi i Krystyny przenosimy się na Arktykę
i Antarktydę.
Lekcja edukacyjna zapoznaje z kręgiem koła podbiegunowego- krainą geograficzną, w której na stałe gości śnieg
i lód. Przybliża sylwetki ludzi jedzących
surowe mięso – Eskimosów, ich domy budowane z bloków lodowych (białych kartonów), bo przecież nie mogło zabraknąć
namiastki iglo, oświetlonego palącą się
lampką tłuszczową. Wydaje się, że dzieci
poznały już wszystkie cechy wspólne, ale
i różnice Arktyki i Antarktydy, gdy nagle
do sali wsuwają się sanie i pies zaprzęgowy – do niedawna jedyny środek trans-

portu Eskimosów. Dzieci są zachwycone;
można pogłaskać i przytulić się do psa,
stanąć na płozach sań, choć nie ciężkich przeprawowych, ale sprinterskich,
wysłuchać jak prowadzi się psi zaprzęg
i dlaczego pies może tylko ciągnąć ubrany
w specjalne puszony.
Dzieci nie trzeba zachęcać do zabawy
interaktywnej – chętnie budują iglo, dobierają odpowiedni ekwipunek dla badacza z Antarktydy. Grupa pingwinków
i niedźwiedzi polarnych zmaga się w bitwie na śniegowo papierowe kule.
Honorowy patronat nad projektem
,,Mały podróżnik” objęła Krystyna Fiedler. Wymyślili go rodzice przedszkola-

ków i wychowawcy. W realizacji wzięły
udział: Anna Kawczyńska i Joanna Ratajczak – wychowawczynie, Kamila Plumińska-Błoszyk – mama, Krystyna Jasiczak
– medalistka mistrzostw Europy w bikejoringu, jednej z dyscyplin psich zaprzęgów.
W konkursie wiedzy, kończącym cykl
,,Mały podróżnik”, podczas którego
dzieci poznają wszystkie kontynenty,
dla przedszkolaka, który zdobędzie największą wiedzę jest przewidziana nagroda – trzydniowy pobyt wraz z rodzicem
w dworku w Wymysłowie.
Krystyna Jasiczak
Fot. Katarzyna Pachura
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PAMIĘĆ O PRZODKACH, NAWET POKRĘCONA, UTAJNIONA, MA DAWAĆ SIŁĘ, NIE ZABIJAĆ

Książka, która nas pogodziła
D

yskusyjny Klub Książki działa prawie cztery lata. I nie zdarzyło się, żebyśmy w tym czasie byli zgodni w ocenie książek. Aż do wczorajszego spotkania i rozmowiy o „Niebku” Brygidy Helbig, książce, która znalazła się wśród finałowej siódemki
Nagrody Literackiej NIKE w 2014 roku. Wydawało się nam to prawie niemożliwe, ale ta powieść pogodziła wszystkich, chociaż
mamy bardzo różne gusta czytelnicze. O dziwo, jednogłośnie
uznaliśmy ją za książkę świetnie napisaną, oddającą zbiorowe
doświadczenia, trzymającą w napięciu, choć z pozoru jest to
zwykła saga rodzinna. Opowiada ją Marzena: córka, wnuczka, prawnuczka. Zbiegają się w niej dwie linie rodziny, obie ze
Wschodu, obie doświadczone wojną i okupacją, próbujące się
odnaleźć w rzeczywistości PRL-u. Ojciec Marzeny pochodzi
z „galicyjskich Niemców” osiadłych w Bieszczadach w XVIII wieku, rodzina matki wywodzi się z Nowogródka. Bardzo nam się
podobało, że powieść można było rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Dyskutowaliśmy o jednostce (a raczej rodzinie) uwikłanej w wielką historię (Hitler jako Baba Jaga karmiąca Jasia
i Małgosię, czyli młodych Niemców, żeby wyhodować sobie mięso armatnie). Zajmowaliśmy się pytaniem: do czego potrzebna
nam pamięć o przodkach? Czy jest tylko tytułowym „niebkiem”,
czyli zabawą w kolorowe skarby zakopywane w ziemi? Czy też
może przybierać postać „nieboszczyka, trzymającego nas za
rękę” i nie pozwalającego wyjść z ciemnego pokoju? Dyskuto-

waliśmy o narodowej tożsamości: czy istnieje coś takiego jak
niemiecka lub polska krew? O pozornej homogeniczności polskiego narodu. Zainteresowała nas cienka granica między fikcją
a prawdziwymi rodzinnymi wspomnieniami, przy założeniu, że
pamięć o dzieciństwie da się zweryfikować. Przy tym powieść
jest tak kapitalnie skonstruowana, że powracają smaki dzieciństwa, niezależnie od wieku czytającego. Podziwiałam mądrość
autorki, dla której „Niebko” ma być przeciwieństwem tego, czym
było „Requiem” dla Mozarta. Pamięć o przodkach, nawet pokręcona, utajniona, ma dawać siłę, nie zabijać. Czas odnaleźć wśród
traumatycznych przeżyć własne „niebko”.
Zofia Staniszewska

Obserwacja zaćmienia Słońca w Zespole Szkół w Mosinie

20

marca miało miejsce wyjątkowe
zjawisko astronomiczne – zaćmienie Słońca. Przez krótką chwilę pomiędzy Słońcem a Ziemią przesuwał się
Księżyc. Uczniowie Zespołu Szkół mogli
obserwować zaćmienie częściowe, które
osiągnęło aż 70 procent. Oznacza to, że
maksymalnie Księżyc zakrył 70 proc. tar-

czy słonecznej. Panie z biblioteki razem
z nauczycielką fizyki, panią Śliwińską,
zorganizowały obserwację tego wyjątkowego zjawiska. Pani Barbara Siwczak
przygotowała punkt, w którym można
było obserwować na specjalnym ekranie obraz Słońca z teleskopu. Cieszymy
się, że pogoda dopisała, bo na następną

taką okazję będzie trzeba czekać aż 6 lat.
O małym obserwatorium astronomicznym w szkole przy ul. Sowinieckiej dowiedziała się cała Polska, dzięki informacji przekazanej w radiowej Trójce.
Grażyna Koralewska
– wicedyrektor ZS w Mosinie
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Tragiczny wypadek na ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej

W

nocy z soboty na niedzielę 22 marca, ok. godz. 2, w Mosinie na ulicz Rz. Mosińskiej doszło do tragicznego wypadku.
W 3-osobową grupę pieszych, idących ścieżką rowerową uderzył
pijany kierowca, kierujący samochodem marki Mazda. Ciężko ranny został 31 letni mężczyzna, którego, jak informują świadkowie
zdarzenia, w stanie krytycznym zabrano do szpitala. Mniej obrażeń doznała kobieta, trzeci z poszkodowanych twierdził, że nie jest
ranny.
Według relacji mieszkańców posesji, przy której doszło do
wypadku, zbudził ich potężny huk. Wybiegli z domu. Mazda najpierw uderzyła w pieszych, potem w zaparkowany przed domem
samochód, który obróciła o 180 stopni (to właśnie usłyszeli) i zatrzymała się kilkanaście metrów dalej na środku jezdni. Kierowca,
22 letni mężczyzna miał we krwi, jak się później okazało, ponad
2 promile alkoholu i nie posiadał uprawnień do prowadzenia
pojazdów. Próbował wysiąść z auta, jednak właściciel uszkodzonego samochodu wepchnął go z powrotem do środka i zatrzy-

mał do przyjazdu policji. Pijany mężczyzna był w szoku, płakał
i twierdził, że nikogo nie widział...
(red.)

Jakie konsekwencje poniesie nietrzeźwy
sprawca wypadku drogowego?
W sytuacjach podobnych do tragedii
z 22 marca w Mosinie, łączna wysokość
odszkodowań może wynieść nawet
kilkaset tysięcy złotych. Z reguły więc,
sprawca takiego wypadku będzie do
końca życia spłacał swój dług. Oczywiście już sama obawa przed odebraniem
komuś życia i zdrowia powinna być wystarczającą przestrogą przed wsiadaniem za kierownicę po spożyciu alkoholu. Niestety jednak, często tak nie jest.
Może zatem strach przed dożywotnim
bankructwem wywoła pożądany skutek
prewencyjny?

P

roblem wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców jest złożony
i trudny do rozwiązania. Na pewno jednak
takich sytuacji byłoby mniej, gdyby potencjalni sprawcy mieli świadomość, jakie realne konsekwencje im grożą.
Nietrzeźwy sprawca wypadku drogowego poniesie odpowiedzialność karną, a
także będzie musiał wyłożyć z własnej kieszeni być może nawet kilkaset tysięcy złotych. Podobne ryzyko ciąży na osobie nie
posiadającej prawa jazdy. Obowiązkowe
ubezpieczenie OC w żaden sposób ich nie
ochroni.
Odpowiedzialność karna
Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2. Spowodowanie wypadku w
takich okolicznościach powoduje zaostrzenie kary oraz obowiązek wymierzenia zaka-

zu prowadzenia pojazdów. W przypadku
spowodowania śmierci albo tzw. ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu sprawcy grozi nawet 12 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd nakłada wówczas na sprawcę
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych na zawsze, co dożywotnio
pozbawia go prawa jazdy. Sąd może także
nakazać sprawcy wpłacenie nawiązki na
rzecz odpowiedniego funduszu, instytucji,
czy organizacji społecznej. Najcięższe konsekwencje finansowe dla sprawcy wiążą się
jednak z odpowiedzialnością cywilną.
Odpowiedzialność finansowa
Kierowca mający we krwi co najmniej
0,2 promila alkoholu, jak i kierowca nie posiadający prawa jazdy musi naprawić całą
wyrządzoną przez siebie szkodę. Niezależnie od tego czy posiadał obowiązkowe
ubezpieczenie OC, ostatecznie to on zostanie obciążony wszelkimi skutkami finansowymi wypadku. Jeżeli skutkiem wypadku
będą poważne obrażenia ciała lub śmierć
poszkodowanego, bądź też poszkodowanych będzie kilka osób, zadłużenie sprawcy
może łatwo przekroczyć 100 tysięcy złotych. Każdemu z poszkodowanych może
bowiem przysługiwać kilka różnych roszczeń.
Wypadek ze skutkiem śmiertelnym daje
najbliższym zmarłego prawo żądania zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną
krzywdę oraz odszkodowania za pogorszenie ich sytuacji życiowej. Sprawca będzie
musiał także zwrócić koszty pogrzebu. Z

kolei w przypadku spowodowania rozstroju zdrowia, poszkodowany może dochodzić zadośćuczynienia odpowiedniego do
rozmiarów doznanej krzywdy. Ponadto,
przysługuje mu odszkodowanie za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji. Jeżeli
poszkodowany trwale utraci zdolność do
pracy, albo będzie wymagał stałej opieki,
może domagać się od sprawcy stosownej
renty. Oczywiście sprawca będzie też odpowiadał za wszelkie szkody na mieniu.
Niewypłacalny sprawca, co wtedy?
Sprawca wypadku może nie dysponować majątkiem, ani zarobkami pozwalającymi na natychmiastowe pokrycie
wyrządzonych szkód. Poszkodowany nie
ponosi jednak ryzyka związanego z jego
niewypłacalnością. Zasada jest taka, że
poszkodowany otrzymuje odszkodowanie
bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń na
podstawie ubezpieczenia OC, który następnie dochodzi jego zwrotu od sprawcy.
Jeżeli okazałoby się, że pojazd sprawcy nie
był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC, to poszkodowany winien zwrócić
się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zakład ubezpieczeń lub UFG
wypłacą poszkodowanym należne świadczenia, a następnie skierują egzekucję do
sprawcy o ich zwrot. Jest to tzw. prawo
regresu unormowane w art. 43 ustawy o
ubezpieczeniach obowiązkowych.
Łukasz Gil
Prawnik i redaktor w portalu:
OdszkodowaniaMotoryzacyjne.pl
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„Przeciw dwu wrogom” – prawda wywracana
do góry nogami
N

apoleon Bonaparte powiedział, że „historia to uzgodniony zestaw kłamstw”. Ta mądrość staje się bardzo wyraźna,
gdy przyjrzymy się najnowszej historii Polski, zwłaszcza tej pisanej po II Wojnie Światowej. Nadal sporo w niej mitów, stereotypów, a nawet celowych przekłamań. Świetnie w latach 90-tych
zdemaskował to młody wtedy naukowiec, a dzisiaj profesor, Marek Jan Chodakiewicz.
Wziął on na warsztat temat, który przez 50 lat PRL obrósł
mroczną legendą - Narodowe Sił Zbrojne, czyli organizację polskiego podziemia zbrojnego II Wojny Światowej, tworzoną przez
środowiska endeckie. W swojej książce „Narodowe Siły Zbrojne
<Ząb> przeciw dwu wrogom” Chodakiewicz musiał zmierzyć
się z ciężkim bagażem celowych przekłamań komunistycznej
historiografii. Praca jego to ważny krok w celu odkłamywania
fałszerstw na temat NSZ, które w latach PRL przedstawiano jako
współpracowników nazistów, „polskich faszystów” i bandytów.
W rzeczywistości, co z naukowym profesjonalizmem i niezwykłym wyważeniem odkrywa przed czytelnikiem Chodakiewicz,
historiografia PRL opisując w ten sposób NSZ, wywracała prawdę
o polskim podziemiu do góry nogami. Najnowsze badania doskonale udowadniają, że to właśnie Gwardia Ludowa, komunistyczna partyzantka, dokonywała grabieży, gwałtów i morderstw,
którymi obarczała później NSZ. Mało tego – bohaterskie czyny
tych drugich nieraz przypisywała w meldunkach sobie, co wiernie
powtarzała komunistyczna propaganda i historiografia. Wszelkie
archiwa dotyczące polskich organizacji podziemia niepodległościowego oraz GL/AL zostały w PRL praktycznie zabetonowane,
a dostęp do nich był ściśle ograniczony. Dzięki temu ówczesna
historiografia była faktycznie bezkarna w szerzeniu nieprawdziwego obrazu tego okresu. Kłamstwa te na szczęście są stopniowo
obalane, ponieważ nie wytrzymują podstawowych zasad krytyki
historycznej. Do walki z nimi w latach 90-tych ruszył właśnie Chodakiewicz, a z nim do dnia dzisiejszego idą następni.
Być może czytelnik zdziwi się, dlaczego tak mało napisałem
o samych Narodowych Siłach Zbrojnych oraz głównym bohaterze książki, podpułkowniku Leonardzie Szczęsnym ZubZdanowiczu z Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Odpowiedź jest
prosta – ponieważ sam Chodakiewicz sporo miejsca w książce
poświęcił działalności GL, której destrukcyjne działania zwalczała NSZ. Główny bohater książki (pseudonim „Ząb) był przedwojennym oficerem Wojska Polskiego, który walczył w kampanii
wrześniowej i udał się na zachód, by tam walczyć po stronie
Armii Polskiej. Walczył pod Narwikiem, a po odpowiednim wyszkoleniu na cichociemnego, został w 1942 roku przerzucony

do Polski. Tutaj dołączył się do polskiej konspiracji i ostatecznie
trafił do szeregów NSZ. Choć sam przed wojną nie był zwolennikiem obozu narodowego, to odnalazł się w tejże organizacji,
ponieważ odpowiadała mu jej strategia uznania „dwóch wrogów” Polski – sowietów i nazistów. NSZ ponadto zajmowały się
obroną ludności cywilnej przed bandytami, terrorem okupanta
oraz zwalczaniem wroga niepodległej Polski, jakimi była Gwardia Ludowa. Ciekawa jest również taktyka NSZ wobec sowietów,
którzy zaczęli zyskiwać stopniową przewagę nad Niemcami.
Narodowcy czekali na wzajemne wyniszczenie się dwóch wrogów, a po wycofywaniu się hitlerowców ograniczali swój opór,
ponieważ głównego wroga zaczęli upatrywać w sowietach. Nawiasem mówiąc, podczas wojny domowej w Hiszpanii w latach
1936-1939 po stronie Frontu Ludowego walczyli między innymi
późniejsi „bohaterowie” komunistycznej Polski. O wyczynach
Frontu pisał Jędrzej Giertych w „Hiszpanii bohaterskiej”, że ich
działania „rewolucyjne” były bardziej destrukcyjne niż same
działania wojenne. Takie samo wrażenie mam po analizie działalności GL/AL.
Książka Chodakiewicza to bardzo ciekawa opowieść o Narodowych Siłach Zbrojnych, które stopniowo zaczynają być doceniane w zbiorowej świadomości Polaków. Sam autor nie stara się
wybielać kontrowersyjnych epizodów z życia Zub-Zdanowicza
i NSZ, tylko w sposób uczciwy je opisuje i wydaje ostrożne sądy.
Książka udowadnia również, jak wiele jest jeszcze do zrobienia,
by solidnie opisać NSZ, o których prawda była przez kilka dziesięcioleci całkowicie zakłamywana.
W tym miejscu chciałbym dorzucić dodatkowo kamyczek
do naszego mosińskiego podwórka. Ostatnim komendantem
Narodowych Sił Zbrojnych był ppłk Stanisław Kasznica, uhonorowany pośmiertnie wraz z ojcem Medalem Rzeczypospolitej
Mosińskiej. Zginał z rąk komunistów po serii brutalnych przesłuchań prowadzonych przez UB. To i wiele tysięcy tego typu
śledztw było następstwem zajęcia naszych ziem przez ZSRR,
nazywanego często nawet dzisiaj (o zgrozo!) „wyzwoleniem”.
Wymordowanie 200 tysięcy Polaków w latach 1937-38, zsyłki, obozy koncentracyjne utworzone przez NKWD w miejsce
dopiero co „wyzwolonych” obozów niemieckich (np. KL Lublin
„Majdanek”), współpraca GL z Gestapo w celu wyeliminowania
wrogów politycznych, to tylko niektóre zbrodnie obciążające
komunistów. Zastąpienie jednego totalitaryzmu innym to nie
wyzwolenie, tylko zwyczajna zmiana ciemięzcy.

Wybory uzupełniające w Mosinie

1

marca br. w okręgu nr 17 w Mosinie (Nowe Krosno) odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.
W ubiegłorocznych - listopadowych wyborach samorządowych mandat radnego z tego okręgu wywalczył sprawujący
obecnie urząd burmistrza Jerzy Ryś, który wygrał również wybory na włodarza
gminy. Obejmując fotel burmistrza J.
Ryś przestał być radnym Rady Miejskiej

w Mosinie. Dlatego
do tej pory Rada
Miejska pracowała
w niepełnym składzie (20 radnych)
i trzeba było przeprowadzić wybory uzupełniające.
Spośród 901 osób
uprawnionych gło-

Wojciech Czeski

sowało 190 osób, co przełożyło się na frekwencję na poziomie 21procent. Wybory
wygrał Andrzej Raźny, na którego oddało
głos 126 mieszkańców osiedla. Kontrkandydatem A. Raźnego był Wojciech Konieczny, który zdobył 64 głosy.
Nowy 21. radny ma 52 lata, wyższe
wykształcenie, jest pracownikiem banku
i wiceprezesem Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska. Gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów
w sprawowaniu mandatu radnego.
(red.)
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Ruska bania w Pecnej
– Nie ma w ich drewnianych domach łazienek, ale każda rodzina przy swoim obejściu posiada banię. Nie wiem czy to do
końca sauna. Ale ta właśnie bania oczyszcza organizm, hartuje, sprawia, że ludzie mniej chorują. Były tam szpitale i przychodnie, ale rzadko do nich zaglądałem. Raz w tygodniu, w piątki lub soboty całe rodziny korzystały z bani. Spodobało się
to mojej rodzinie i postanowiłem przywieźć banię do Polski.

R

uskie banie, czyli parzelnie można
w Polsce spotkać na Suwalszczyźnie,
rozpowszechniły się tam najprawdopodobniej dzięki rosyjskim staroobrzędowcom, którzy od XVIII w. osiedlali się na tych ziemiach.
Bania to najczęściej drewniany domek,
składający się z dwóch pomieszczeń. Jedno
to pomieszczenie wypoczynkowe, gdzie po
wyparzeniu się można usiąść, napić się herbaty, porozmawiać; drugie to izba z piecem
– pariłka – z ławkami do siedzenia lub leżenia. W pariłce znajduje się również drewniany ceber z wodą do polewania rozgrzanych
kamieni. Podczas przebywania w bani ciało
chłoszcze się brzozowymi lub jałowcowymi
witkami, żeby pobudzić krążenie (suszone
są lepsze, ponieważ uwalniają więcej olejków eterycznych).
Roman Budziński z Pecnej, z zawodu technik - rolnik, przywiózł banię z Udmurcji – autonomicznej republiki Federacji Rosyjskiej,
z okolic Iżewska (3 tys. km od Pecnej).
Wchodzimy do środka. Jest już gorąco,
bo pali się w piecu. W pariłce pan Roman
zaparza w 70 stopniowej wodzie witki
z suchej brzozy, potrząsa nimi wylewając
wodę na kamienie. Kamienie syczą, gałązki
szeleszczą, bucha gorące powietrze. Trzeba wyjść, bo nic nie widać... Rozchodzi się
brzozowy zapach, co nadaje bani specyficzny aromat.
Wyjechał z kraju, jak tysiące Polaków,
z powodu braku pracy.
– Przepracowałem w Rosji ponad 10 lat.
Można powiedzieć, że po roku 1999 wprowadzałem tam początki demokracji, opowiada. – Wcześniej prowadziłem w Polsce
gospodarstwa rolne, pracowałem w zakładach mięsnych w Poznaniu, w ośrodku hodowli zarodowej. Następnie w spółdzielni
w Tarnowie Podgórnym, gdzie zostałem
kierownikiem produkcji gospodarstwa rolnego. Oprócz tego trudniliśmy się skupem
nutrii. W 1992 kombinat upadł, nastąpiły
podziały między ludźmi, zaczęła się wyprzedaż gruntu (teraz jest tam Lidl i fabryka
czekolady). Potem pracowałem jako prezes
spółdzielni produkcyjnej w Wojnowicach.
Przez tą spółdzielnię nawiązaliśmy kontakty
z rolnikami w Udmurcji.
U nas następowały dalej przemiany, a ja
w 1999 roku wyjechałem na zaproszenie
do Rosji, dzięki tym kontaktom. Tutaj nie

dawano mi żadnych szans na zatrudnienie
– Wojnowice kupił Majerowicz, spółdzielnia
została sprywatyzowana, majątek sprzedany i zostałem bez pracy.
W Udmurcji pan Roman pracował jako
specjalista od rolnictwa.
– Rosjanie bardzo mnie szanowali. Wyjechałem tam na jakiś czas, zapewniono
mi mieszkanie wyżywienie, rodzina przyjeżdżała do mnie na wakacje. Kontakty
utrzymałem do 2013 roku, do czasu, kiedy
zmarł mój kolega Siergiej Gieorgiewicz,
z którym pracowałem. Prowadziłem z nim
ogromny kompleks hodowli trzody chlewnej na 15 tys. sztuk świń. Było to ogromne
gospodarstwo rolne wielkości 2300 ha.
Pracy było dużo - jak to na gospodarstwie.
Pilnowałem produkcji i hodowli. Mieliśmy
masarnię, przerabialiśmy mięso, produkowaliśmy swoje wędliny, np. kiełbasę doktorską. Stosowałem taką strategię: kiedy
mięso było tanie skupowałem je, a jak było
drogie - brałem do produkcji swoje. Oprócz
tego, na wydzielonych ziemiach tworzyliśmy mniejsze gospodarstwa rolne.
To wielkie gospodarstwo zostało podzielone, każdy miał swoje zadanie jak
w spółdzielni. Wprowadziłem podział pracy dla ludzi. Można było tam za drobne
pieniądze wydzierżawić wielki kawałek
powierzchni. Z kołchozów i sowchozów
powstawały spółdzielnie. Ten kawałek był
na papierze, rolnicy dostawali na niego
np. pszenicę, uprawiali ją i oddawali na
mąkę. Z tego żyli.
Oddaliśmy trochę ziemi farmerom pod
uprawę warzyw, cieszyłem się jak ludzie
brali od nas ziemię. Przyjęliśmy z Siergiejem taką strategię: jeśli oni produkowali
ziemniaki, to ja te najmniejsze brałem do
karmienia świń. Albo marchew – ładna,
wybrana szła na sprzedaż do miasta Iżewska, odpady przywozili do mnie. Karmiłem
nimi świnie. Wprowadzałem do karmy
żelazo naturalnie - nie zastrzykami tylko marchwią. Wszystko było powiązane
i wykorzystane. Był też przerób owoców,
ale głównie warzyw, które tam dobrze się
udawały. Owoce ciężko było uprawiać, ze
względu na mrozy, temperatura zimą dochodziła do minus 40 st. C.
Występował też w programach telewizyjnych.

Przekazywał mieszkańcom polskie tradycje w gotowaniu.
– Pokazywałem nawet w telewizji jak się
u nas robi surówki, śmieje się pan Roman.
– Skupiłem wokół siebie dużo kobiet, bo
tam głównie kobiety pracują. Wykonują
ciężkie prace – murują, tynkują... Mężczyzna

reportaż
w Udmurcji to kierownik, żołnierz, milicjant,
strażnik.
Pan Roman podkreśla wielką solidarność
między tamtejszymi ludźmi i piękno Udmurcji, w której mieszkają Udmurci, Besermanie,
Rosjanie, Tatarzy i inne narodowości. Uważa,
że rejony te są rewelacyjne, fascynująca jest
natura, przyroda, jeziora, czysta woda.
Przywiózł stamtąd zwyczaje i tradycje
– codziennie rano wylewa nie siebie dwa
wiadra zimnej wody – na dworze...
– Nauczył mnie tego mój kolega Siergiej.
Codziennie chodziliśmy do strumyka (zimą
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przy 40 stopniowym mrozie w kufajkach) i
dzień w dzień polewaliśmy gołe ciało zimną
wodą. Do dzisiaj to robię, mogę zademonstrować.
I pan Roman demonstruje...
Bania
– Udmurci uwielbiają banię. Nie ma w ich
drewnianych domach łazienek, ale każda
rodzina przy swoim obejściu posiada banię. Nie wiem czy to do końca sauna. Ale ta
właśnie bania oczyszcza organizm, hartuje,
sprawia, że ludzie rzadziej chorują. Były tam
szpitale i przychodnie, ale rzadko do nich

zaglądałem. Raz w tygodniu, w piątki lub soboty całe rodziny korzystały z bani. Spodobało się to mojej rodzinie i postanowiłem
przywieźć banię do Polski.
Awanturisty
– Moje kontakty bardzo rozszerzyły się
przez te lata, dzisiaj są niewykorzystane.
My wszyscy zachłysnęliśmy się Zachodem.
Uważam, że na Wschód będzie już zamknięta droga, a szkoda, bo Udmurcja to świetny kraj. Jest tam korupcja, wiadomo, ale
pod względem ludzi - tych biednych - pod
względem współpracy z nimi jest to rewelacja. Zresztą Rosjanie bez Polaków w rozwoju
rolnictwa nie poradzą sobie. Co prawda są
tam Niemcy, są Szwedzi, ale oni nie mają
naszego polotu. Nas Polaków nazywają
tam awanturisty (nie złośliwie). Uważają, że
mamy fantazję i robimy zamęt, ale idziemy
do przodu i w dobrym kierunku.
Jak się skończyła ta praca i przygoda?
– W 2013 r. mój partner Siergiej zmarł.
Wróciłem do Polski. Gospodarstwa rozpadły się. Nic się nie dzieje, nie ma ani jednej
świnki...
Dzisiaj, w Polsce umiejętności i doświadczenie Romana Budzińskiego nie są wykorzystane. Pracuje dorywczo w budownictwie, choć jego pasją nadal jest rolnictwo.
E.B.
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siążka Julity Bator – „Zamień chemię na jedzenie" – nie przypomina typowej, nudnej pracy naukowej.
Autorka nie jest dietetyczką, lekarką
czy ekolożką, lecz matką trójki dzieci,
poszukującą diety wspomagającej rodzinę w walce z chorobami. W poradniku dzieli się z czytelnikami zgromadzoną wiedzą dotyczącą zdrowej
żywności oraz własnym doświadczeniem polegającym na praktycznym stosowaniu zasad zdrowego odżywiania.
Autorka skupia się przede wszystkim
na obecności szkodliwych dodatków
w żywności i podpowiada, jak ich unikać
(bo trudno w dzisiejszych czasach całkowicie wyeliminować chemię z jedzenia).
Książka zawiera 83 wypróbowane przepisy pozwalające stworzyć zdrowe odpowiedniki gotowych produktów.
Autorka dostrzega zależność miedzy
spożywanym jedzeniem a częstotliwością występowania u jej bliskich chorób
układu oddechowego, reakcji alergicznych oraz infekcji wirusowych. Dzięki
diecie „bez chemii" w jej rodzinie skończyły się problemy zdrowotne.
Lektura wspomnianej książki prowadzi do kilku ciekawych i pożytecznych
wniosków, które powinniśmy wziąć sobie do serca dla dobra naszych pociech.
Jeśli dziecko często choruje i nie skutkują kolejne antybiotyki, witaminy i preparaty wzmacniające odporność, należałoby pomyśleć nad całkowitą zmianą
diety. Może to chemia obecna w żywności uczula dziecko?
Nie można ufać nazwom produktów
i reklamom zachęcającym do zakupu,
trzeba zawsze sprawdzać, jakie składniki zawiera dany produkt. Sklepowe
słodycze, choć tak smaczne i kuszące, są
złe - lepiej zastąpić je (w miarę możliwo-

Zaproszenie
Ks. proboszcz Edward
Majka oraz Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie
zapraszają 21 kwietnia o
godz. 18:00 do kościoła św.
Mikołaja na Mszę św., której oprawę zapewni chór
francuski p.w. św. Łukasza
z Chatte k. Grenoble. Po
Mszy odbędzie się krótki
koncert chóru.

ści i silnej woli) zdrowszymi przekąskami i słodkościami własnej produkcji.
Czytając etykiety, warto zwrócić uwagę na wartość energetyczną, a zwłaszcza na udział węglowodanów, w tym
cukrów oraz kolejność składników –
najpierw wymieniane są składniki, których w produkcie jest najwięcej (kolejność malejąca), w wielu produktach na
pierwszym miejscu jest cukier.
Kupując mięso i warzywa z ekologicznych gospodarstw, można mieć pewność, że wraz z jedzeniem dziecko nie
dostaje sztucznych nawozów, antybio-

Mama
radzi
tyków, hormonów i innych szkodliwych
substancji. Jeśli dziecko lubi pieczywo
i makarony, dobrze, by jadło produkty,
które nie zostały pozbawione wartościowych minerałów i witamin (a więc produkty z mąki żytniej czy orkiszowej, najlepiej razowej). Zamiast robić wszystko,
by dziecko jadło, powinnam skupić się
na tym, by jadło to, co zdrowe, najlepiej
żywność pochodzącą ze sprawdzonych
gospodarstw i jak najmniej słodzonych
produktów „dla dzieci".
Jeśli ktoś – tak jak ja – uwielbia słodycze i nie potrafi bez nich żyć, (bo są
pyszne, pasują do kawy i poprawiają
nastrój), będzie miał problem, by całkowicie zerwać z kupowaniem gotowych
słodkości. Trudno również całkowicie
odmówić słodyczy dzieciom. Można

jednak zacząć od małych kroczków. Ja
na przykład pozbyłam się białego cukru
i używam tylko nierafinowanego cukru
trzcinowego lub miodu. Oczywiście,
cukier trzcinowy jest droższy, ale może
dzięki temu będę słodzić mniej. Jeśli już
kupuję słodycze w sklepie, wybieram te,
które mają w składzie cukier trzcinowy
i nie zawierają barwników. Staram się
także zastępować słodycze orzechami,
migdałami, pestkami dyni i słonecznika,
waflami ryżowymi, rodzynkami i owocami. Nie potrafię wyeliminować z diety
czekolady, ale patrzę, by miała jak najwięcej kakao i jak najmniej cukru.
Tekst powstał na podstawie książki
Julity Bator, Zamień chemię na jedzenie,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2013.
Julita Moczko
Autorka artykułu jest mamą z Puszczykowa, która na swoim blogu http://puszczykowodzieciakowo.blogspot.com umieszcza
ciekawe informacje dot. szeroko pojętego
wychowania dzieci.

Ciepłych, pełnych radości,
miłości i nadziei Świąt Wielkanocnych, radosnego Alleluja życzą mieszkańcom radni
Stowarzyszenia Nowoczesna
Rzeczpospolita Mosińska:
Agnieszka Gorzyńska,
Jolanta Szymczak,
Dominik Michalak,
Marian Osuch,
Andrzej Raźny,
Ryszard Rybicki,
Waldemar Wiązek.

KONFERENCJE i SESJE REKOLEKCYJNE
NA TEMAT UTRATY DZIECKA
Konferencje organizują i zapraszają na nie Siostry Służebniczki
Maryi i Wspólnota „Magnificat” z Lubonia:
1. Utrata dziecka - dlaczego tak boli? - 14 kwietnia 2015 r.
2. Następstwa aborcji dla rodziny. – 19 maja
3. Gdy śmierć przeszła obok – ocaleni. – 16 czerwca
Miejsce: Dom Rekolekcyjny Sióstr Służebniczek Maryi, Luboń, Plac E .Bojanowskiego, godz. 19.30

Prowadzi: Barbara Wróbel, psycholog - terapeuta
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Przekraczanie i poszerzanie granic
– WARSZTATY LITERACKIE Z PROFESOREM LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ PRZEMYSŁAWEM CZAPLIŃSKIM

M

arcowe spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki poprowadził już po
raz drugi profesor literatury współczesnej
w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Profesor Przemysław Czapliński jest krytykiem
literackim, autorem szeregu ważnych
publikacji o polskiej prozie, uczestniczył
w pracach jury Nagrody Literackiej Nike,
zasiada w jury konkursu teatralnego poświęconego polskiej dramaturgii współczesnej „Metafory rzeczywistości”. Przedmiotem naszej dyskusji były opowiadania
Olgi Tokarczuk, zawarte w zbiorze „Gra na
wielu bębenkach”. Olga Tokarczuk, doceniana od dwudziestu lat zarówno przez
czytelników jak i przez krytyków (laureatka wielu prestiżowych nagród, m. in. Nike,
Fundacji im. Kościelskich, międzynarodowej nagrody Vilenica), jest również jedną
z moich ulubionych pisarek. Pamiętam,
jak w latach dziewięćdziesiątych, z wypiekami na twarzy, zaczytywałam się
w jej pierwszych powieściach „Podróż
ludzi Księgi” oraz „Prawiek i inne czasy”.
Jej proza była próbą ukształtowania nowej wrażliwości czytelniczej, autorka
z lekkością operowała językiem, bawiła się konwencjami literackimi i przede

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
od poniedziałku do piątku
w godz. 11.00 - 17.00
sobota od 10.00 do 14.00.
Istnieje możliwość ustalenia
indywidualnego terminu spotkania
po uprzednim kontakcie telefonicznym
pod numerami telefonów:
504-159-156, 519-626-308,
507-148-873

wszystkim opowiadała wciągające historie. Profesor Czapliński, jak pisze o tym
jedna z uczestniczek DKK, Ania Kędzierska „przypomniał o możliwościach interpretacyjnych tekstu, a co najcenniejsze:
przekazał potrzebę zatrzymania się nad
tekstem, szukania w nim pytań skierowanych do czytelnika, pootwierał nowe
drzwi do literatury, co w naszym zapędzonym życiu jest niezwykle cenne. Od
wczoraj proza Olgi Tokarczuk stała się dla
mnie jeszcze bardziej cenna i zagadkowa,
a jednocześnie ukazująca ludzi i świat
zupełnie na nowo, no i optymistycznie.”
Profesor dał nam klucz do interpretacji
opowiadań pisarki: wszystkie dziewiętnaście tekstów, różniących się bohaterami, czasem, miejscem, stylistyką łączy
koncepcja transgresji. Zjawisko polegające na przekraczaniu i poszerzaniu granic

Przylot Os
W

dniach 1 – 2 maja b.r.
odbędzie się w Mosinie
Jedyny Ogólnopolski Zlot Zabytkowych Skuterów „OSA”.
Start:
1 maja, piątek,
godz. 12.00,
Rynek w Mosinie,
Plac 20 Października.

poznawczych i tożsamościowych. Kobieta z tytułowego opowiadania eksperymentuje z przebraniami, by choć przez
chwilę być postrzegana przez innych
ludzi inaczej. Gdy kupuje czapkę z warkoczykami, spostrzega, jak „wypełza na
nią jakaś dziewczynkowatość” i ciągnie ją
w miejsca pełne głośnej muzyki. Zamienia się w starą, niedomytą kloszardkę
lub w biznesmena. I staje się tymi ludźmi, osobowość jest tylko jedną z iluzji.
Co nam pozostaje? Codziennie od nowa
udawać, że świat jest realny. Ale pamiętać
prawdę.
Mamy nadzieję, że profesor Czapliński
jeszcze nie raz będzie roztrząsał z naszym
klubem kwestie literackie i związane
z nimi problemy filozoficzne i psychologiczne.
Zofia Staniszewska

wydarzenia
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List do Redakcji od... „Burego Misia”
W

ierzę w życzliwość ludzi i wciąż
doświadczam ich otwartości na
drugiego człowieka. Od pięciu lat żyję
we Wspólnocie Burego Misia. Tam uczę
się istoty przyjaźni od osób niepełnosprawnych - fizycznie i/lub intelektualnie.
Wspólnie spędzamy czas i wyjeżdżamy
na wakacje. To wspaniałe doświadczenie, które zupełnie zmienia postrzeganie
świata!
W Poznaniu i okolicy do Wspólnoty
należy kilkaset osób, także mieszkańców
Mosiny i Puszczykowa. Dla osób, które
straciły oparcie w rodzinach wybudowaliśmy dom, posadziliśmy ogród i rozbudowujemy gospodarstwo na Kaszubach tam nasi niepełnosprawni i pełnosprawni
przyjaciele znajdują dom, żyją i są prawdziwymi gospodarzami tego miejsca.
Zacierają się granice, nie ma opiekuna i
podopiecznego, każdy jest równy. Udało
nam się osiągnąć wiele, ale nie byłoby to
możliwe bez wsparcia życzliwych osób i
instytucji.
Ten rok jest dla nas szczególnie ważny,
ponieważ rozpoczęliśmy budowę drugiego Domu Burego Misia. Nie dla wszystkich potrzebujących wystarczy miejsca w
tym, który już stoi. W nowym domu pod
koniec tego roku zamieszka dziewięć
osób, w tym cztery z Poznania. Na razie
mamy tylko - lub aż - fundamenty.
Dlatego zwracamy się do Czytelników
z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszej fundacji.
Zebrane w ten sposób pieniądze umożliwiają nam budowę domu dla naszych

VI Droga Krzyżowa (Pokutna) do Ludwikowa

W

tym roku odbyła się już VI parafialna Droga Krzyżowa, rozpoczynająca się przy kościele, wiodąca przez
Pożegowo, dalej przez Wielkopolski Park
Narodowy. Ostatnie stacje Męki Pańskiej
rozważane były w Ludwikowie. Około
osiemdziesięciu wytrwałych pielgrzymów
dotarło na miejsce, do kaplicy św. Michała
Archanioła przy ludwikowskim szpitalu.
Tym razem pogoda była dosyć kapryśna,
chłód i drobny deszcz towarzyszył pielgrzymom prawie przez całą drogę. Ksiądz
Proboszcz Edward Majka pobłogosławił
wszystkich udających się na pokutną drogę i brał udział w początkowych stacjach.
Dwóch kapłanów przemierzyło całą trasę,
a byli to ks. Julian Bieleń i ks. diakon Marcin
Skowron. Rozważania stacji Drogi Krzyżowej i śpiewy prowadzili Bożena Micha-

lak i Andrzej Stelmach. Trasę na drogach
Mosiny zabezpieczał Automobilklub. Po
dojściu do kaplicy nastąpiła wspólna modlitwa, o 15:00 odmówiono Koronkę do
Miłosierdzia Bożego, uczczono relikwie
Św. Ojca Pio. Można było również napić się
ciepłej herbaty na rozgrzewkę.
W imieniu Akcji Katolickiej działającej
w parafii w Mosinie, organizatora, serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom. Kolejne wydarzenia, na które zapraszamy to
rajd rowerowy do Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu Żabikowie,
który odbędzie się w maju i na pieszą
wędrówkę szlakiem św. Jakuba do Żabna
w czerwcu. Szczegóły będą podane w
ogłoszeniach parafialnych, informacja będzie również na plakatach.
Anna Kreczmer

przyjaciół. Aby przekazać 1% na rzecz
Fundacji Wspólnoty Burego Misia należy w zeznaniu podatkowym wpisać jej
nazwę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - Fundacja Wspólnoty
Burego Misia, KRS 0000128687.
Te zdjęcia, które najlepiej pokazują, ile
mamy w sobie radości i... jak piękne jest
nasze życie - nie byłoby takie bez pomocy i wrażliwości życzliwych nam instytucji. Będę bardzo wdzięczna za okazaną
nam pomoc,
Marta Hulbicz
Wspólnota Burego Misia
marta.hulbicz@gmail.com
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Było głośno i kolorowo

Z

okazji Dnia Kobiet, który obchodzony jest na świecie od
ponad 100 lat, Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska kolejny już raz zorganizowało dla pań wspaniały
koncert, tym razem połączony z interesującym pokazem mody.
W sali reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury zrobiło się
bardzo głośno i kolorowo. Grali muzycy z Mosińskiej Akademii
Muzycznej, śpiewały świetne wokalistki – mieszkanki naszego
miasta, a do tego po wybiegu przechadzały się „modelki” z formacji tanecznej. Całości dopełniał nieoceniony konferansjer,
Andrzej Kasprzyk. Wszystkie miejsca na widowni i tym razem
były zajęte. W pokazie uczestniczyły, prezentując swoje kolekcje
odzieży sklepy: Jantar – Grażyny Tarocińskiej, Kate Fashion – Katarzyny Paczyńskiej, Kreacja – Krystyny Wielgosz i Marii Kosz, LaMia – Izabeli Kowalewskiej. Modelki z formacji tanecznej AKTIV
– przygotowały panie Justyna Siwierska i Joanna Stachowiak.

Gościnnie wraz z muzykami akademii wystąpiła Joanna Wojciechowska, która oczarowała swoim głosem publiczność. Słodką
niespodziankę dla pań ufundowała firma LIMARO – Alicji Tymińskiej, a całość nagłaśniali Jacek i Norbert Rogalka. Za pomoc
i wsparcie koncertu składam serdeczne podziękowanie.
Prezes Stowarzyszenia
Jolanta Szymczak

Defibrylatory, które mogą uratować życie
w wielkopolskich pociągach
Koleje Wielkopolskie to pierwszy
krajowy przewoźnik kolejowy, w którego pojazdach znajdą się dostępne
publicznie dla wszystkich pasażerów
defibrylatory AED. Dodatkowe urządzenie będzie umieszczone na Dworcu
Letnim. Akcja zakupu defibrylatorów
jest wspólną inicjatywą Kolei Wielkopolskich i Samorządu Województwa
Wielkopolskiego.

D

efibrylatory AED pozwolą zapewnić bezpieczeństwo osobom, które doznają nagłego zatrzymania krążenia

podczas podróży lub na stacjach, na których zatrzymują się pociągi Kolei Wielkopolskich. Urządzenia są dostępne i gotowe do użycia przez 24 godziny na dobę.
Sprzęt za pomocą komend głosowych
prowadzi krok po kroku osobę udzielającą pomocy, instruując, co należy robić.
Może służyć dzieciom i dorosłym.
Spółka Koleje Wielkopolskie została
powołana na mocy Uchwały Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego z dnia
28 września 2009 roku. Obecnie z usług
regionalnego przewoźnika korzysta
7,2 mln pasażerów rocznie, którzy mogą

podróżować zarówno na liniach obsługiwanych trakcją spalinową, jak i na
szlakach zelektryfikowanych. We flocie
przewoźnika znajdują się m.in. 22 nowoczesne pociągi Elf, których zakup był
realizowany w ramach projektu kluczowego WRPO na lata 2007-2013. Jak podkreśla Marszałek Marek Woźniak, inwestycja o wartości 470 milionów złotych to
największy zakup inwestycyjny w historii
wielkopolskiego samorządu.
Anna Parzyńska-Paschke,
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
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W

roku 2000 miesięcznik „Twój Styl”
ogłosił listę najlepiej ubierających się mężczyzn w Polsce. Znalazł się
na niej, zapewne zasłużenie, profesor
Antoni Dziadkowiak mieszkający i pracujący w Krakowie, a urodzony w Mosinie.
Korzystając z okazji, że pan profesor przyjechał do rodzinnych stron na spotkanie
z koleżeństwem z czasów gimnazjum,
udało mi się wręczyć mu statuetkę eleganta z dedykacją za zasługi w promowaniu naszej Małej Ojczyzny. Wobec
większego grona w Domu Kultury pan
profesor tak opowiadał:
- Tak, proszę państwa, doskonale pamiętam. Dlaczego miałbym nie pamiętać!
Wcale się tego nie wstydzę! To powiedzenie wiąże się ściśle z pobytem w Mosinie
wojsk Stefana Czarnieckiego. Tak, tak. Oni

te w pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska, który używa tego określenia. On był
tutaj w tym czasie i wszystko dokładnie
spisał jako naoczny świadek.
Fragment artykułu w „Głosie Wielkopolskim” (24. XII. 2010):

przebywali tutaj całą zimę. W tym czasie
miejscowi krawcy przygotowali dla nich
nowe, wspaniałe mundury. Później pośród pozostałych wojsk w ten właśnie
sposób się wyróżniali, bo byli doskonale
ubrani i zadbani. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że tak było. Zresztą, co
tutaj dużo mówić, Elegant z Mosiny nie
jest wymysłem, jest co prawda legendą,
ale mającą swe źródło historyczne zawar-

„…a profesor, dzisiaj honorowy obywatel Mosiny, ze zwykłą sobie skromnością
chwali się nie światowymi zaszczytami,
jakie go spotkały, ale... tytułem „Eleganta
z Mosiny”. W powszechnej opinii oznacza
to „wystrojony jak cieć w Boże Ciało”, ale
dla niego to brzmi dumnie, bo przyznano mu za zasługi w promowaniu Małej
Ojczyzny...”.
Roman Czeski

Jestem pyrą
P

odczas marcowegoo spektaklu
„Phantom – Upiór w Operze”,
Teatr Muzyczny obchodził 20-lecie pracy artystycznej Macieja Ogórkiewicza
– solisty, odtwórcy wielu pierwszoplanowych ról w repertuarze operetkowym
i musicalowym.
Dyrektor Teatru, Przemysław Kieliszewski, pogratulował jubilatowi dotychczasowych osiągnięć i wręczył listy

gratulacyjne przekazane przez Marcina
Kostaszuka – dyrektora wydziału kultury
Urzędu Miasta Poznania, profesora Antoniego Szczucińskiego – Przewodniczącego Komisji Kultury w Poznaniu oraz Renatę Borowską-Juszczyńską – Dyrektor
Teatru Wielkiego w Poznaniu. Zespół wraz
z widzami zaśpiewał gromkie „Sto lat”.
Maciej Ogórkiewicz dziękując, powiedział: „Bardzo dziękuję wspaniałej po-

znańskiej publiczności. Jestem pyrą, jestem poznaniakiem. Tutaj się urodziłem,
wychowałem, kształciłem i stawiałem
pierwsze kroki w instytucjach kultury.
Dla mnie zawsze było i zawsze będzie to
celem w życiu, żeby o naszym Teatrze,
o naszym Mieście mówiono w Polsce
i za granicą jak najlepiej. Zrobię wszystko,
żeby tak było”.
Mateusz Frąckowiak

VII MOSIŃSKI RAJD ROWEROWY „Rowerem po gminie Mosina”

Z

apraszamy sympatyków turystyki
rowerowej na kolejną edycję rajdu,
19 kwietnia 2015 r. Trasa rajdu: Mosina Zakole Warty – Baranowo – Żabinko – lasy

koło Żabna - Krajkowo. Start: boisko Zespołu Szkół, ul. Sowiniecka 75, godz.10.00
Meta: Karczma „Podkowa Leśna" w Krajkowie. Szczegóły na stronie: www.osir-

mosina.pl, www.twaelita.org Zgłoszenia:
osir@mosina.pl lub 691742102
Organizatorzy

sport
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Albert Warzocha z Babek mistrzem Polski w pływaniu
N

a co dzień jest uczniem I klasy gimnazjum, Zespołu Szkół
z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu. Pływa od
czwartego roku życia. Jako sześciolatek został zaproszony do
szkoły pływackiej, reprezentuje ją już siódmy rok. Razem z kolegami z drużyny Warta Swim Team 2001, trenuje po 22 godziny tygodniowo, przepływa po 40 km. Każdy dzień, rozpoczyna
po szóstej rano na basenie. Kilka razy w tygodniu, kończy zajęcia po godz. 17. Pomimo natłoku zajęć, udaje mu się łączyć
obowiązki szkolne z pasją. Albert jest podopiecznym trenerki
Eli Krakowiak – utytułowanej zawodniczki pływania, pływania
w płetwach i triatlonu. To dzięki niej, osiąga coraz lepsze wyniki.
Dowodem jest kilkukrotny tytuł Mistrza Wielkopolski. Reprezentując barwy Warty, zawsze był w czołówce kraju. Od września
2014 jest w Kadrze Narodowej Polskiego Związku Pływackiego.
W marcu podczas zimowej edycji Mistrzostw Polski młodzików 14 letnich w Olsztynie, Albert na pięć startów zakwalifikował się do pięciu finałów, a na dystansie 400 metrów w stylu
zmiennym otarł się o podium zajmując 4 miejsce w Polsce. Do
domu wrócił też z brązowym i złotym medalem Mistrzostw Polski, jako członek sztafet. Bycie mistrzem to wyzwanie nie tylko
dla zawodnika. To także ogromny wysiłek dla jego rodziców.
Bez ich zaangażowania, które wiąże się z dyspozycyjnością i fi-

nansowym wydatkiem, nie byłoby jego sukcesu. Mama i tata
uczestniczą we wszystkich zawodach, współpracują z trenerem
i bardzo wspierają syna. Od treningów nie ma wolnych dni.
Od tygodnia Albert znów ciężko pracuje. Przygotowuje się do
kolejnej edycji mistrzostw. W lipcu ponownie będzie się ścigał
z najlepszymi w kraju w ramach Mistrzostw Polski w Olsztynie.
Ma nadzieję, że osiągnie jeszcze lepsze wyniki.
(red.)

CZY W PUSZCZYKOWIE POWINNA POWSTAĆ HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA?

O zdanie mieszkańców pyta radny Rady Miejskiej
K

oniec VI kadencji Rady Miasta Puszczykowa poświęcony był idei budowy hali
sportowo-widowiskowej. Pomysł powstania
nowego obiektu poruszyła jedna z przedstawicielek rodziców dzieci uczęszczających do
Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1.
Miałem dużo wątpliwości związanych z tym
pomysłem, gdyż w planowanym miejscu
powstania tej hali występowało zjawisko
zwane kurzawką. Jednak po badaniach geologicznych okazało się, że teren nie wymaga
dodatkowych inwestycji w postaci słupów
wbijanych w grunt i utrzymujących obiekt,
które gdyby okazały się potrzebne, znacznie
podniosłyby koszty budowy.
Jak się dowiedziałem, nowa hala ma
służyć głównie dzieciom, które uczą się
w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr

1. W celu jak najlepszego wykorzystania powierzchni, hala będzie dzielona kurtynami na
trzy części. Dla dzieci przeznaczona będzie
również sala do ćwiczeń korekcyjnych oraz
oczywiście szatnie. Stara sala została wybudowana w latach 80. XX wieku ze składek społecznych. Niestety materiały, z jakich wtedy
budowano pozostawiały wiele do życzenia
i obiekt wymagał częstych stemplowań. Po
ostatnich badaniach stan techniczny budynku okazał się fatalny. Budowa nowego
obiektu ma kosztować od 7 do 9 milionów
złotych, a 1,8 mln ma być zwrócone z kasy
państwowej.
Hala po godzinach lekcyjnych będzie mogła być oczywiście wykorzystywana przez
różne zespoły sportowe. Na jej terenie będą
mogły odbywać się również widowiska,

choć moim zdaniem ta funkcja jest dość dyskusyjna. Jakoś nie wyobrażam sobie tam występów kabaretów i zespołów muzycznych.
Lepiej według mnie organizować takie imprezy na zewnątrz, np. na terenie Zakola czy
też Centrum Animacji Sportu w czasie lata.
Jednak podstawową funkcją artykułu jest zapytanie mieszkańców: Czy chcą
budowy hali sportowo-widowiskowej?
Czekam na Państwa przemyślenia oraz
koncepcje pod adresem mailowym krzyzanskimaciej@gmail.com oraz pod numerem telefonu 508 467 405. Zależy mi
na zebraniu jak największej ilości uwag
i przemyśleń. Liczę na Państwa opinie.
Maciej Krzyżański
radny Rady Miasta Puszczykowa

DYPLOMOWANY

Oferuję:

DIETETYK

 profesjonalne leczenie nadwagi i otyłości
indywidualny program dieto-terapii
ocenę sposobu i stanu odżywienia
wspomaganie żywieniowe w leczeniu
jednostek chorobowych np. cukrzyca,
nadciśnienie, choroby serca itp.
pomoc żywieniową dla kobiet w ciąży
i karmiących piersią
komputerową analizę składu ciała: zawartość
tkanki tłuszczowej, mięśniowej, wody, kości,
wiek metaboliczny, ryzyko sercowo-naczyniowe

Beata Banaszyńska
mgr. dietetyki i biologii molekularnej

Informacja i rejestracja:
Wielkopolskie Centrum Medyczne
ESKULAP – PREMIUM
ul. Wawrzyniaka 13
tel. 888 999 699

kolekcjoner
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Lanca ułańska
K

ontynuując tematykę wojskową – „Arsenał minionych wieków” – dziś przypominamy lancę ułańską. Wśród licznych
i różnych broni zaczepnych, do grupy militariów o znaczeniu historycznym, zaliczyć
należy lancę ułańską. Nazwa lanca wywodzi
się od łacińskiego słowa lancea oraz francuskiego lance. Broń ta wywodzi się konstrukcyjnie od rohatyny (odmiana włóczni),
używanej w lekkich formacjach jazdy polskiej od początku XVI wieku. Do uzbrojenia
jazdy polskiej lanca po raz pierwszy weszła
dopiero w efekcie reform Sejmu Czteroletniego 1788 – 1792. Projekt wprowadzenia
do uzbrojenia lancy zamiast husarskiej kopii

w 1786 r. wywołał poważny sprzeciw. I tak
hetman Wielki Koronny – Ksawery Branicki
w mowie sejmowej oświadczył, że wprowadzenie dzid zamiast kopii uwłacza historii
kawalerii polskiej.

Okresem największego rozwoju lancy
polskiej był czas wojen napoleońskich. Jednak szczególne wykorzystanie lancy przez
polską kawalerię przypada na okres Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego,
kiedy to zmasowane szarże rozstrzygały losy
wielu bitew, okrywając nieśmiertelną chwałą polskie pułki ułanów.
Lanca, obok kopii, piki i oszczepu należy
do broni kłującej. Jej zasadniczą funkcją bojową było bowiem kłucie i przebijanie wybranego celu.
Lanca, kiedyś narodowa broń polska, będąc bronią drzewcową składa się z wąskiego, stalowego grotu, osadzonego na długim

drzewcu
zakończonym
barwnym proporczykiem.
Proporczyk zawieszony w
górnej części lancy, poniżej
grotu stanowił znak rozpoznawczy poszczególnych
pułków.
Po uzyskaniu niepodległości w 1918 roku,
w miarę rozwoju odradzających się formacji kawalerii, lanca stała się regulaminowym elementem
uzbrojenia kawalerzysty
– ułana. Ponadto w skład
uzbrojenia
wchodziły:
szabla, dwa pistolety i karabin. W tym czasie pułki kawalerii polskiej
używały różnych typów lanc. Zasadniczymi
elementami, odróżniającymi poszczególne typy były materiały, z których wykonywano drzewce, kształt grotu oraz wymiary.

Znane są lance typu angielskiego z drzewcem bambusowym, francuskie i niemieckie
z drzewcem wykonanym z rurki metalowej
i na zewnątrz oksydowane. Lance te posiadały największą długość – 310 cm. Lanca
polska z początkiem XIX w. miała ok. 276 cm
długości drzewca, który wykonywany bywał
z jesionowego drewna, impregnowanego
w odpowiedniej mieszaninie smoły i oleju
lnianego. Lanca taka składała się z następujących części: 1. Grot stalowy w kształcie szerokiego stożka; 2. Tarczka ze strzemiączkiem
– dolne zakończenie grota – ograniczała
głębokie przebijanie; 3. Drzewce – zasadniczy element konstrukcji lancy, do którego
mocowane były pozostałe elementy lancy;
4. Temblak – wykonany z pasków skórzanych
pozwalał przewieszać lancę przez ramię;
7 i 8 – okucia i ogniwa – pierścienie metalowe
służyły do zamocowania pętli; 9. Pętla – najczęściej skórzana – służyła do przewieszania
lancy; 10. Tylec – wykonany z metalowej blachy – zabezpieczał zakończenie drzewca.
Na zakończenie pozostaje wyjaśnić, że
lanca w wojnie, w 1939 roku nie miała większego znaczenia, gdyż wówczas oddziały
kawalerii polskiej nie pełniły już swej tradycyjnej roli bojowej, lecz były formacjami
pomocniczymi, przeznaczonymi do rozpoznania działań wojennych. Stąd też szarże
naszej kawalerii na niemieckie czołgi należy
zaliczyć do wymysłów niepoważnych historyków, jak również do propagandy hitlerowskiej.
Zakończenie działań w wojnie obronnej
zamyka całkowicie okres, w którym lanca
była używana jako bojowe wyposażenie kawalerii polskiej.
Zebrał i opracował: Henryk Pruchniewski
Źródło: Polski hełm bojowy. Tysiąc słów
o białej broni. – W. Kwaśniewicz; Mała encyklopedia militariów – Z. Przeklasa.
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W karnawale same bale – jak można figlować z małpkami
„P
odróż do Afryki – spotkanie
z Murzynkiem Bambo” – taki tytuł nosił balik karnawałowy, który odbył
się w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w
Mosinie (dla dzieci z przedszkola przed
południem i po południu dla chętnych
spoza placówki).
Wyjątkowy wystrój sali od razu wprowadził uczestników balu w atmosferę
zachęcającą do zabawy z Murzynkiem
Bambo i innymi mieszkańcami Afryki.
Poprzez udział w licznych zabawach
i konkursach poznaliśmy zwyczaje i życie
jej mieszkańców. Murzynek Bambo nauczył dzieci afrykańskiego przywitania
i pokazał, jak można figlować z małpkami. Dzieci spróbowały swoich sił w przeciąganiu liny, wsłuchały się w odgłosy
dżungli i naśladowały afrykańskie zwierzęta. Degustowały egzotyczne owoce
– rozwiązując smakowe zagadki. Dużą
radość sprawił dzieciom i obserwującym
rodzicom „Arbuzowy taniec z balonem”.
Na zakończenie balu dzieci odpoczywając oglądały krótką bajkę pt. „Podróże
Bolka i Lolka dookoła świata”.

Składamy serdeczne podziękowania
Panu Jerzemu Wiśniewskiemu za muzyczną oprawę baliku. Dochód z imprezy

Biała Sobota
Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska oraz
NZOZ Medicomplex – Gabinety Lekarskie zapraszają miesz-

został przeznaczony na rehabilitację Gabrysi Nieckarz.
Lidia Szulakiewicz

kańców gminy Mosina 24 kwietnia b.r. w godzinach 9:00 –
15:00 na Białą Sobotę.
Miejsce:
budynek Ośrodka Zdrowia, Mosina, ul. Dworcowa 3.

Historia drewnianego chłopca - sukces aktorów z SOSW

W

marcu zespół teatralny ,,Kółeczko” ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie, którego organem prowadzącym jest Powiat Poznański gościł
w Ostrowie Wielkopolskim na XIV Przeglądzie Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych „Maska”.
Inicjatorem i organizatorem przeglądu
był Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza
Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim wraz
ze Stowarzyszeniem wspomagającym
działalność Zespołu Szkół Specjalnych
Promyk.
W przeglądzie uczestniczyli uczniowie
szkół specjalnych, ośrodków szkolno –
wychowawczych oraz dorośli, skupieni
w warsztatach terapii zajęciowej i środowiskowych domach samopomocy
z terenu Wielkopolski. Swoje umiejętności
i talenty przedstawiło 11 grup teatralnych.
Paleta form artystycznych była urozmaicona: od śpiewu przez pantomimę po balet.
Uczniowie SOSW im. J. Korczaka w Mosinie zaprezentowali przedstawienie pt.

„Pinokio i marionetki”, oparte na motywach powieści Carla Collodiego. Aktorzy
pokazali historię drewnianego chłopca,
który wędruje sam po świecie i wreszcie
odnajduje swojego tatę. Wszyscy zagrali
profesjonalnie, według wcześniejszych
wskazówek i bez widocznej tremy. Wy-

siłek całego zespołu został doceniony.
,,Kółeczko” zajęło III miejsce, sprawiając
ogromną radość zarówno uczniom jak
i opiekunom.
Elżbieta Majchrzak
SOSW im. J. Korczaka w Mosinie
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Zmierzamy do wydłużenia życia Wielkopolan
„W

ielkopolska ochrona zdrowia.
Stan obecny i założenia kolejnej perspektywy finansowej” – to temat
konferencji prasowej, która odbyła się
19 lutego br. Współgospodarzami spotkania byli Marszałek Marek Woźniak
i Leszek Wojtasiak, Członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego. W konferencji udział wzięli także dyrektorzy
placówek ochrony zdrowia podległych
samorządowi województwa.
Marszałek Woźniak przypomniał, że
w latach 200-2014 na modernizację
w służbie zdrowia wydaliśmy ponad
600 mln złotych, z czego blisko 400 mln
zł pochodziło z budżetu województwa
wielkopolskiego. Podkreślił także, że
w najbliższej perspektywie szczególny
nacisk stawiać będziemy na informatyzację w placówkach ochrony zdrowia i profilaktykę zdrowotną. Planujemy zwiększenie bazy łóżek psychiatrycznych,
poprzez wprowadzenie 150 takich łóżek
do szpitala HCP. Nową lokalizację przy
Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu zyska także Zakład Opiekuńczo Leczniczy,
który obecnie mieści się przy ul. Grobla.
Rozpoczynamy również największą inwestycję, jaką jest budowa nowego szpitala

P

odczas Spotkania Noworocznego
organizowanego przez Starostę
Poznańskiego Jana Grabkowskiego rozdano po raz pierwszy nagrody Starosty w
trzech kategoriach: organizacje pozarządowe, inicjatywy obywatelskie i przedsiębiorczość.
W spotkaniu wzięli udział m.in. parlamentarzyści, Wojewoda Piotr Florek,

pediatrycznego w Poznaniu, która w 85
procentach sfinansowana zostanie ze
środków unijnych.
Leszek Wojtasiak, Członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego podkreślił, że nasze działania zmierzają do wydłużenia życia Wielkopolan, szczególnie
poprzez zapobieganie chorobom, efek-

tywną profilaktykę i skuteczne leczenie.
W planach na 2015 rok na dofinansowanie jednostek ochrony zdrowia województwo przeznaczy ponad 120 mln zł.
Anna Parzyńska- Paschke
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
Biuro Prasowe

Wielkie wyróżnienie dla Mieczewa
Marszałek Marek Woźniak, Prezydent
Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz
samorządowcy, przedstawiciele świata
polityki, nauki, duchowieństwa, kultury,
dyplomacji oraz świata finansów i biznesu. Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa
„Mieczewo - nasze miejsce” okazało się
najprężniejszym stowarzyszeniem w całym powiecie, przez krótki moment oczy
najważniejszych notabli z naszego województwa zwróciły się w stronę Mieczewa.
Roman Kolankiewicz, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa „Mieczewo
– nasze miejsce”: „Nie będę ukrywał, że
rozpierała mnie duma. Cieszę się, że mogłem w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa przyjąć tak wielkie wyróżnienie, dziękuję wszystkim, którzy przez
ostatnie lata angażują się w nasze działania – to nasza wspólna nagroda, nasz
wspólny sukces! Wyróżnienie to traktuję
też, jako wyzwanie, niech ta nagroda będzie dla nas impulsem do dalszego rozwoju. Nie spoczniemy na laurach i nadal
będziemy mierzyć wysoko!”
W kategorii inicjatywy obywatelskie,
wyróżniony został Ryszard Lubka. Za za-

angażowanie w aktywizację społeczności
gminnej i powiatowej oraz rozwiązywanie problemów lokalnych, firma Solaris
Bus & Coach S.A. otrzymała wyróżnienie
w kategorii przedsiębiorczość.
Relacja:
http://powiat.poznan.pl/spotkanie-noworoczne/
Zdjęcie: Romuald Świątkowski

Wszystkim mieszkańcom gminy
Mosina oraz gościom składam
życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy, aby ten wyjątkowy
czas był dla Państwa czasem
wytchnienia, radości i miłości.
Niech wszyscy w zdrowiu i szczęściu spędzą te święta w gronie
najbliższych i przyjaciół.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska oraz wszystkich
członków
prezes
Jolanta Szymczak
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Interwencja

D

o Redakcji napisał mieszkaniec Mosiny, który wyczerpał
już wszystkie sposoby kontaktu z odpowiednimi służbami
w mieście, z prośbą o interwencję.
1 stycznia 2015 r.
Jako mieszkaniec gminy proszę o interwencję na ulicy Bolesława Śmiałego, gdzie powstała duża dziura w drodze gruntowej.
Przy obecnych opadach i w porze jesienno-zimowej głębokość
wody przed posesją dochodzi nawet okresowo do 25 centymetrów.
Od kilku lat sposób, w jaki przejeżdża u nas wyrównywarka powoduje systematyczne pogłębianie dziury uniemożliwiającej normalne
korzystanie z posesji. Dwukrotnie zgłaszałem tę sytuację poprzez
ZUK do osoby odpowiedzialnej za nadzór pracy wyrówniarek, ostatnio otrzymałem obietnicę inspekcji na miejscu, jednak ta osoba się
nie pojawiła. Powierzchnia jezdni jest do zniesienia, ale łopata maszyny obejmuje tylko około 50% szerokości ulicy i ekipy naprawczej
kompletnie nie interesuje, że robiąc jedno dobrze, dewastuje pozostałą część drogi. Trudno jest załatać dziurę własnymi siłami bez kruszywa i sprzętu, a dodatkowo przejeżdżające ciężarówki z pobliskiej
budowy "wybijają" na boki wał ziemi, przez co dziura staje się głębsza. Prosimy o naprawę dziury, mamy dzieci uczęszczające do szkół
a są dni, kiedy nie ma jak wydostać się z domu.

J

ako jeden z sygnatariuszy Apelu do Władz III Rzeczpospolitej,
Władz Unii Europejskiej i Władz Narodów Świata, podpisanego
przez obrońców życia 7 lutego 2015 r. w bloku śmierci byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, najusilniej proszę o
jego jak najszersze upublicznienie.
Z góry dziękując za pomoc w przekazaniu społeczeństwu tej informacji, łączę wyrazy szacunku
dr inż. Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Konzentrationslager Auschwitz, 7 lutego 2015 r.
Apel
do Władz III Rzeczpospolitej
do Władz Unii Europejskiej
do Władz Narodów Świata
Kilkanaście dni po międzynarodowych uroczystościach 70tej rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz
podpisujemy ten Apel w piwnicy bloku śmierci, obok celi śmierci
Św. Maksymiliana M. Kolbego, w miejscu, gdzie zbrodniarze niemieccy po raz pierwszy użyli gazu – cyklonu B produkcji IG Farbenindustrie, do zabicia we wrześniu 1941 r. około 600 rosyjskich
i około 250 polskich więźniów obozu.
Niemieccy ludobójcy, korzystając ze zbrodniczych, rasistowskich
pseudouzasadnień hitlerowskiego ustawodawstwa odmawiającego człowieczeństwa Żydom, Polakom, Romom, Rosjanom, masowo
wykorzystywali cyklon B produkcji IG Farbenindustrie do realizacji
swych ludobójczych planów.
W wielu krajach świata wykorzystuje się pigułkę RU-486 produkcji firmy Höchst do masowego zabijania ludzi przed narodzeniem – poczętych dzieci. Przypominamy, że firma Höchst powstała
w wyniku przekształceń zbrodniczej IG Farbenindustrie.

29 stycznia 2015
Od wysyłki mojego e-maila minęły równe 3 tygodnie. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, nie było kontaktu ze strony UM Mosina.
Czy forma kontaktu mailowego w ogóle funkcjonuje? Załączam
tym razem także email do lokalnych mediów. Rozmowy telefoniczne z osobami odpowiedzialnymi za wyrównywanie dróg także są
bezskuteczne. W międzyczasie nastąpił kolejny przejazd równiarki,
która tym razem pracowała w trybie "pogłębiarki" i wyryła w naszej
ulicy kolejne 5 centymetrów w głąb drogi. Na razie brak deszczu,
ale posiadam dokumentację fotograficzną, co dzieje się z naszą
drogą, kiedy pada.
22 marca 2015
Kilka dni po poprzedniej interwencji otrzymałem listowną odpowiedź od Urzędu Gminy z obietnicą interwencji i wyrównania
powierzchni drogi. Mamy dziś 22 marca, a z dziurami nic się jak
dotąd nie zmieniło. Rozmawiałem telefonicznie z urzędnikiem
wskazanym w piśmie jako osoba odpowiedzialna, lecz to także nie
doprowadziło jak dotąd do reakcji ze strony Gminy bądź ZUK, który
miał taką naprawę wykonać.
Personalia do wiadomości Redakcji.
Może jednak uda się pomóc mieszkańcom ul. B. Śmiałego?
(red.)

Podobnie jak w tragicznej przeszłości próbuje się usprawiedliwić
zbrodnię zabijania niewinnych ludzi poprzez arbitralne, irracjonalne, w istocie swej rasistowskie, próby odmawiania człowieczeństwa
dzieciom przed narodzeniem.
7 stycznia 2015 r., decyzją Komisji Europejskiej, dopuszczona została w krajach UE – bez recepty – tzw. pigułka „dzień po” – ellaOne
firmy HRA Pharma powiązanej z firmą Höchst.
Pigułka ta, w zależności od fazy cyklu kobiecego, w którym zostanie zastosowana, działa antykoncepcyjnie lub wczesnoporonnie,
czyli powodując śmierć poczętej istoty ludzkiej w jej wczesnej fazie
rozwoju, unicestwia życie poczętego dziecka.
W ubiegłym wieku uczciwi lekarze, wykorzystując nowoczesną
aparaturę medyczną, wykazali w sposób naukowy: życie człowieka
zaczyna się w momencie poczęcia, a prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka.
Z tego miejsca szczególnego ludobójstwa wołamy:
 każdy człowiek ma prawo do życia, każde poczęte dziecko
także,
 nigdy więcej w Polsce, ani w jakimkolwiek innym kraju, ludobójczych produktów firmy IG Farbenindustrie i jej zbrodniczych kontynuatorów,
 wyeliminujmy zamachy na życie ludzkie zarówno te realizowane poprzez aborcję chirurgiczną jak
i środki farmakologiczne typu RU 486 czy ellaOne.
Apel podpisali, między innymi:
- Halina i Czesław Chytrowie, animatorzy Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Archidiecezji Krakowskiej,
- prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców,
- dr inż. Adam Kisiel, redaktor naczelny Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”,
- dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
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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

ZBIORNIKI LPG
i części instalacji gazowych

www.autogazwiry.pl

Wiry k. Poznania, ul. Komornicka 127
tel. 61 899 04 56, kom. 609 532 733
pn.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-12.00
biuro@autogazwiry.pl

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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i Puszczykowa
działka 1000 m2
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ZATRUDNIMY

 Panią do sprzątania
 Panią do prowadzenia
magazynu spożywczego
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Telefon:
61 8132-112
61 8191-201
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

rekreacja

30

Wyprawa na Wyspę Zamkową
K

ilka tygodni temu mosiński oddział
Akcji Katolickiej zorganizował spacer po Wielkopolskim Parku Narodowym.
Uczestnicy mieli okazję zobaczyć zameczek na Wyspie Zamkowej, na Jeziorze
Góreckim. Jest on dobrze widoczny tylko
wtedy, kiedy z drzew opadną liście.
Neogotycki zameczek otrzymała w posagu od swojego brata Tytusa polska patriotka Klaudyna z Działyńskich Potocka.

Na początku XIX w. wyspa należała do
dóbr kórnicko-trzebawskich, będących
w rękach rodziny Działyńskich. W posagu Klaudyna otrzymała również dwór
w Trzebawiu. Z Trzebawia na wyspę przeprawiano się łodzią, a zimą po lodzie. Po
wybuchu Powstania Listopadowego brat
Klaudyny Tytus Działyński wraz ze szwagrem Bernardem Potockim wyruszyli do
Warszawy. Niebawem dołączyła do nich

Klaudyna. Udział w powstaniu zmusił Potockich do emigracji, z której Klaudyna
nigdy nie powróciła do swojego majątku.
Po opuszczeniu przez właścicieli, zameczek zaczął popadać w ruinę. W okresie
Wiosny Ludów wojska wycofujące się
z Rogalina ukrywały się w trzebawskich
lasach. Podobno ich kwatery mieściły się
na Wyspie Zamkowej. W maju 1948 roku
wojsko pruskie ostrzelało zameczek poważnie go uszkadzając. Próby jego odbudowy nigdy nie podjęto.
Zakończenie wyprawy (z poczęstunkiem) nastąpiło w Mosinie, u Sióstr Uczennic Krzyża. Mogliśmy bliżej poznać charyzmat zgromadzenia. Przybliżyła go siostra
Jadwiga Dymna. W swej nazwie – Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża – podkreśla
radykalne życie nacechowane przykazaniem miłości, dzięki któremu rozpoznaje
się uczniów Chrystusa. Codzienność Sióstr
Uczennic Krzyża naznaczona jest wzajemnym przenikaniem apostolstwa i kontemplacji. Początki tej zakonnej wspólnoty sięgają roku 1982. Wtedy to decyzję
o oddaniu siebie Panu Bogu na wyłączność podejmowały pierwsze dziewczęta.
Pięć pierwszych kandydatek do nowej
wspólnoty oddało swoje życie w ofierze
za Kościół i świat, za wieczne zbawienie
wszystkich. W święto ęcia Najświętszej
Maryi Panny 15 sierpnia zawierzyły swoje powołanie Maryi, obierając Ją za swoją
Matkę. Założycielka, siostra Christiana,
jeszcze będąc w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, zapoznała
się z nauczaniem Soboru Watykańskiego
II. Zafascynowały ją szczególnie te dokumenty, które dotyczyły roli oraz posłannictwa ludzi świeckich w Kościele i świecie. Zbiega się to z zapoznaniem siostry
z Ruchem Pomocników Matki Kościoła zainicjowanym przez Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Od początku istnienia
Wspólnoty Sióstr ważne było, aby pomagać ludziom świeckim, odkrywać ich powołanie oraz odpowiadać na nie tak, żeby
ludzie ci mogli dojść do pełni świętości na
drodze swojego życia. Siostry starają się
formować świeckich w taki sposób, by stawali się apostołami Chrystusa w świecie,
by potrafili przez świadectwo własnego
życia pociągać innych do Boga. Świeckie
apostolstwo ma realizować się przez modlitwę, ofiarę za tych, którzy są najdalej
od Boga, oraz poprzez czyny apostolskie.
Uczennice Krzyża tworzą i współpracują
z Centrum Formacji Świeckich, Fundacją
Dom na skale, Dom w Czmońcu.
Anna Kreczmer
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Nowa książka naszej wiernej Czytelniczki:
Wiesława Szubarga i „Pelargonie”
Nakładem Wydawnictwa św. Macieja Apostoła ukazała się druga już książka naszej wiernej Czytelniczki.
By przybliżyć jej problematykę, oddajmy głos samej
Autorce:

„P

elargonie” to książka osadzona w polskich realiach
obyczajowych. Pojawiające się w tytule kwiaty nie pełnią pierwszoplanowej roli, ale są ważnym motywem, wokół
którego rozgrywają się wydarzenia. To dzięki nim główna bohaterka jednej z odsłon zainteresowała się losem pewnej rodziny
i w chwili dla tej rodziny krytycznej udzieliła jej wsparcia i pomocy.
To właśnie te kwiaty, zdobiące parapety okienne naszych domów
w czasie lata, są obiektem zachwytu niejednego spośród bohate-

rów opowiadania, to wreszcie one spadają z okiennego parapetu pewnej kamienicy, w chwili najbardziej dramatycznej dla
bohaterów.
Książka składa się z dwóch opowiadań ściśle ze sobą powiązanych. Ich narratorkami, i jednocześnie bohaterkami, są dwie kobiety w różnym wieku i z różnym bagażem doświadczeń, których
losy w pewnej chwili przecinają się ze sobą. Każda z nich postrzega
rzeczywistość ze swego punktu widzenia. Każda z nich przeżywa
swoją samotność – Małgorzata – wdowa tęskniąca za swym mężem; Emilia – młoda, zamężna kobieta, matka dwojga dzieci.
Autor słowa wstępnego do książki, Edward Przebieracz, napisał: „Egzystencjalne opowiadanie „Pelargonie” przepojone jest
wiarą, nadzieją i miłością. Porusza trudne problemy życia zwyczajnych ludzi: relacje sąsiedzkie, układy rodzinne, koleżeństwo,
przyjaźń, małżeństwo, rodzinę, chorobę, alkoholizm, wdowieństwo”.
Miarą optymizmu bohaterów są widoczne na okładce książki promienie słońca, które przedzierając się poprzez pelargonie,
wpadają przez okno do wnętrza pewnego mieszkania i dowodzą,
że jeżeli wokół nas są ludzie życzliwi, to przy ich wsparciu mamy
szansę przegonić każdą chmurę z naszego życia.
Być może Czytelnik podczas lektury tej książki odnajdzie w niej
jakieś odniesienia także do własnego życia.
Biblioteka dziękuje autorce za podarowane egzemplarze i zachęca czytelników do lektury. Książki są już dostępne
w zbiorach Mosińskiej Biblioteki Publicznej oraz Biblioteki przy
Zespole Szkół w Mosinie. Polecamy również pierwszą książkę
pt. „To, co najważniejsze: opowiadania dla dzieci i rodziców”
Mosińska Biblioteka Publiczna

Mistrzostwa powiatu w piłce koszykowej dziewcząt,
turniej w piłce siatkowej chłopców

W

lutym b.r., w sali gimnastycznej ZSR w Grzybnie odbył się
turniej w piłce siatkowej chłopców.
W zawodach brali udział uczniowie
z Zespołu Szkół Politechnicznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu
Szkół Ogólnokształcących oraz ZSR
w Grzybnie. Zawody otworzyła wicedyrektor szkoły - Beata Maciejewska, która przywitała wszystkich uczestników
i życzyła osiągnięcia jak najlepszych wyników w sportowej rywalizacji. Sędzią
głównym zawodów był Witold Opielewicz. Po oficjalnym otwarciu drużyny
przystąpiły do rozgrywek. Po zaciętej
rywalizacji I miejsce zajęła drużyna
Zespołu Szkół Technicznych, II miejsce
Zespół Szkół Politechnicznych, III miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących,
IV miejsce Zespół Szkół Rolniczych 1
i V miejsce Zespół Szkół Rolniczych 2.
Dyplomy wręczyła wicedyrektor Beata

Maciejewska oraz dyrektor Międzyszkolnego Klubu Sportowego Ireneusz
Smolarek, który ufundował puchar dla
drużyny zwycięskiej.

Wszystkim serdecznie gratulujemy
i dziękujemy za udział w zawodach.
Organizatorzy ZSR w Grzybnie
oraz MOS Śrem
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KUPIĘ
SAMOCHODY
do 10.000 zł

Umowa i gotówka od ręki
Tel. 798-827-337
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA
Stanowisko:

kamieniarz / pomocnik kamieniarza
Firma: Kamieniarstwo Ewa Piaskowska
Wymagania:
 prawo jazdy kat. B
 umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole
 mile widziane doświadczenie w branży
kamieniarskiej lub budowlanej
Oferujemy:
 czas pracy: pełen etat
 rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
(po 3-miesięcznym okresie próbnym)
Zapraszamy do składania CV w siedzibie firmy:

62-050 Mosina, ul. Torowa 26

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

ONKOLOG

Certyfikat MF nr 37564/2010
Oferujemy
kompleksowe usługi księgowe
dla firm oraz spółek w zakresie:
 prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów,
ewidencji ryczałtowej, rejestrów VAT
 kadry-płace oraz rozliczenia z ZUS-em
 roczne zeznania podatkowe
 doradztwo podatkowe oraz odbiór dokumentów od klienta
 pomoc w założeniu lub likwidacji firm
oraz w pozyskiwaniu kapitału
Puszczykowo
Tel. 728-270-297, godz. 9.00-17.00

lek. M. Nasher
Specjalista chirurg - onkolog
Przyjęcia:
środa w godz. 17 - 19
sobota 9 - 12

ul. Poselska 68
63-300 Środa Wlkp.
tel. 602 113 138, 61 281 90 24

FIRMA SPRZĄTAJĄCA
poszukuje osób
do sprzątania Szpitala
w Puszczykowie
Godziny pracy:
06.00-14.00 i 14.00-22.00,
pon.-nd., wolne wg grafiku
Kontakt:
510 013 844, 510 013 640
lub osobiście: ZOZ Puszczykowo,
ul. Kraszewskiego 11,
biura firma Impel w godz. 08.00-15.00

SPECJALISTYCZNE LECZENIE
SCHORZEŃ KRĘGOSŁUPA
 Dolegliwości bólowe
różnego pochodzenia
 Dyskopatia, rwa kulszowa,
ramienna i inne
 Przeciążenia, zablokowania stawów
PRZYCHODNIA POZMED
PUSZCZYKOWO
ul. Poznańska 36
Tel. 721-571-916
www.terapia-kregoslupa.wix.com/poz-med

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

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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OGŁOSZENIA DROBNE
WYNAJMĘ lokal o pow. 40 m. kw. przy
gabinecie fryzjerskim. Mosina centrum.
Tel. 601 222 718.
SPRZEDAM VW Carawele T4 ewent. zamiana na osobowy. Sprzedam też Simsona
4 biegowy po remoncie, tel. 514 995 179.
„ANIELA” – sprzedaż drewna opałowego
i kominkowego Mosina, (drewno workowane - rozpałka), kontakt tel. 531 349 180.
SALON Dina w Mosinie zatrudni doświadczonych fryzjerów, fryzjerki. Gwarantujemy wysokie zarobki, stabilną pracę, wyjazdy na szkolenia. Informacje pod
numerem tel. 506 183 080.
ULEGŁEŚ wypadkowi: komunikacyjnemu,wdomu,wszkolenaulicy,błędowimedycznemu? Ty lub ktoś z Twoich bliskich?
Zostałeś poszkodowany w inny sposób?
Zadzwoń, pomogę!
Kancelaria MERCES, tel. 601 57 55 64.

MASZ dłużnika (faktury, pożyczki prywatne, inne? Zadzwoń, pomogę!
Kancelaria MERCES, tel. 607 944 871.

ULEGŁEŚ nieszczęśliwemu wypadkowi,
ubezpieczyciel wypłacił Ci zbyt mało?
Zadzwoń, pomogę!
Kancelaria MERCES, tel. 601 57 55 64.
POSZUKUJEMY pracowników do pracy
na magazyn przy pakowaniu pieczarek.
Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy oraz aktualna książeczka sanepidu. Praca w Czempiniu. Kontakt 504 320
449 oraz 61 28 27 238.
KOBIETA 55 lat, w bardzo trudnej sytuacji materialnej, średnie wykształcenie, znajomość komputera, mieszkająca

w Puszczykowie pilnie poszukuje jakiejkolwiek pracy. Może sprzątać, gotować,
opiekować się osobami starszymi, itp.
Tel. 788 315 839.
KUPIĘ stare motocykle i części w każdym stanie, całe lub uszkodzone albo nie
kompletne, wsk, wfm, shl, osa, mz, komar,
żak, simson, junak, romet, itd, gotówka,
tel. 503515232.
MAM 31 lat szukam pracy na 1 lub 2
zmiany, prawo jazdy, książeczka sanepidowska, doświadczenie na produkcji,
prace manualne. Rozważę każdą ofertę
pracy.
TELL S.A. to największa w Polsce sieć
salonów sprzedaży Orange. Obecnie
poszukujemy kandydatów do pracy na
stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży
w salonie Orange. Miejsce pracy: Luboń,
nr ref. SDS/ Luboń.

w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Mile widziane referencje. Do głównych obowiązków należałoby sprzątanie,
gotowanie, prasowanie. Praca do 5 razy
w tygodniu po maksymalnie 6 godzin
dzienne na terenie miasta Puszczykowa
w okolicy Poznania. Posiadanie prawa
jazdy będzie dodatkowym atutem. Oferujemy dobre warunki zatrudnienia. Osoby zainteresowane proszę o przesłanie
swojego CV wraz z listem motywacyjnym
lub kilkoma słowami o sobie i referencjami na adres poczta@dialcom.com.
SZUKAM pracy sprzatanie prasowanie gotowanie na terenie puszczykowa
i mosiny 20 lat jako pomoc domowa,
tel. 501495207.

PO¯YCZKI
Zastaw
u Klienta

MAM do sprzedania mieszkanie. Stan dobry,do zamieszkania.Lokalizacja bardzo
dobra (centrum) 38 m2. Cena 145.000.
tel.kontakt 533 554 444.
POSZUKUJEMY Pani w średnim wieku,
do lat 38 – energicznej, godnej zaufania, bez nałogów do prowadzenia domu.
Szukamy osoby o wysokiej kulturze osobistej, rzetelnej, pracowitej i dokładnej

500 588 980

CENTRUM TERAPII NATURALNEJ
62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 14 b
Czy jesteś gotowy zaprosić do swojego życia zdrowie i radość?
Sam zdecyduj jak może być jeszcze lepiej. Na Twoje pytania czekają:
 Małgorzata Matczyńska - Wróżka Tekla, malarka Mandali, terapeuta Access
Consciousness Bars, praktyk Matrycy Energetycznej - telefon 694-702-452.
 Mariusz Wieczorek - Mistrz Reiki, Terapeuta The Bars Manual (dostęp do świadomości),
bioterapeuta, praktyk Matrycy Energetycznej, radiesteta - telefon 509-263-776.
Terminy i godziny spotkań prosimy uzgadniać telefonicznie w godzinach 10.00-20.00.

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna).
WSPÓŁPRACA: Jan Bylczyński, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak, Wojciech Czeski.
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

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.

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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LUBOŃ
CENTRUM
HANDLOWE PAJO
I PIĘTRO

NOWA KOLEKCJA
Salon Producenta
Tango Fashion
ZAPRASZAMY!

Wyjazdy m. in. na:


wesela
pogrzeby
 imprezy sportowe
 imprezy integracyjne itp.



BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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CENTRUM MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ
Zima – czas na laser!
usuwanie blizn i rozstępów
zamykanie naczyń
 usuwanie rumienia i przebarwień
 trwała depilacja
 odmładzanie i ujędrnianie skóry
 usuwanie cellulitu



HURTOWA
SPRZEDAŻ
OLEJU NAPĘDOWEGO,
W OFERCIE RÓWNIEŻ ON B0
(BEZ ESTRÓW
METYLOWYCH KWASÓW
TŁUSZCZOWYCH)

KONKURENCYJNE CENY
TEL. 604 418 418
www.dworczak.com.pl
dworczak@o2.pl.

ESTIME
– TWOJA SKÓRA W DOBRYCH RĘKACH
Polecamy również:
nici liftingujące  botox  kwas hialuronowy  lifting pelleve  Regeneris  karboksyterapię
 mezoterapię  peelingi medyczne  leczenie chrapania  ginekologię estetyczną  Dermapen


Centrum Medycyny Estetycznej Estime
ul. Ułańska 21, 60-748 Poznań
tel. kom. 667 889 595, tel. 61 671 21 71
rejestracja@estime.poznan.pl - www.estime.poznan.pl

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

