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PROFESJONALNA FIRMA
SPRZĄTAJĄCA
Działająca na terenie Wielkopolski
poszukuje kandydatki
do pracy w charakterze

KOORDYNATOR USŁUG
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
OFERUJEMY:
- ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej
pozycji na rynku
- możliwość rozwoju i awansu,
- ponadprzeciętne wynagrodzenie,
- elastyczny czas pracy.

WYMAGANIA:
- średnie wykształcenie,
- prawo jazdy,
- brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
- dyspozycyjność.

CV prosimy przesyłać na adres:
rekrutacja@sarasystem.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

3

Słowo Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Trzymają Państwo przed sobą majowe
wydanie Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. Maj kojarzy się zazwyczaj z soczystą
zielenią, kwitnącymi drzewami, zapachem
kwiatów w ogrodach i sosnową wonią
drzew w lasach, które także rozwijają teraz
swoje kwiaty. O tej porze roku barwy są
intensywne, a my mamy energię i chęć do
działania. Taki też jest nowy numer gazety
– kolorowy i pełen różnorodnych tematów, które – mamy nadzieję, zainspirują
Państwa do wielu aktywności.
Niezmiennie zwracamy uwagę na ciekawe zakątki i miejsca w naszym regionie.
Do takich niewątpliwie należy Stacja Ekologiczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Jeziorach – obiekt, który wielu
mieszkańców kojarzy na pewno ze znajdującą się tam niegdyś restauracją „Leśna”.
Zostało po niej już tylko wspomnienie, budynek jednak przeżywa swoje odrodzenie
w postaci doskonałej bazy naukowo-dydaktycznej dla różnych grup: nie tylko studentów, ale także nauczycieli, organizacji
pozarządowych czy uczniów szkół ponadpodstawowych. Ciekawe miejsce, fachowa kadra i piękna okolica w otoczeniu Jeziora Góreckiego – gorąco zachęcamy do
odwiedzenia tego rejonu.
W poprzednim numerze pisaliśmy o Izbie
Pamiątek Regionalnych w Bninie. Obie-

Sympatyczna Magda, dobrze się zapowiadająca dziennikarka, bardzo krótko
zredagowała moje wiadomości:

caliśmy przybliżyć Państwu skansen
w Kórniku – tym razem zapraszamy do
zwiedzenia tego osobliwego miejsca,
które kryje w sobie ogromne bogactwo
kórnickiej historii. Dla części z Państwa
będzie to być może powrót do wspomnień związanych z narodzinami bliskich
lub znajomych – w skansenie, nazwanym
Kórnickim Wehikułem Czasu, znajduje się
bowiem ekspozycja poświęcona kórnickiej Izbie Porodowej.
Sporo miejsca poświęcamy w wydaniu tematowi rzezi na Wołyniu. Przedstawiamy
wstrząsający wywiad z p. Aleksandrem
Topolankiem, mieszkańcem Puszczykowa, który jako trzynastolatek był świadkiem tamtych wydarzeń. W ostatnim
czasie także w Zespole Szkół Rolniczych
w Grzybnie miało miejsce niecodzienne
wydarzenie: spotkanie z p. Franciszkiem
Bąkowskim, który jako małe dziecko był
świadkiem rzezi, jakiej dokonali 28 lutego
1944 roku ukraińscy żołnierze 4 Pułku Policyjnego SS 14 Dywizji SS „Galizien” w Hucie Pieniackiej. Przedstawiamy te fakty
okiem naszych mieszkańców, by „pamięć
o ofiarach nie zgasła w narodzie”.
Nie zabrakło jak zwykle relacji z ważniejszych wydarzeń w gminie. Do takich
z pewnością można zaliczyć odbywający
się już po raz czternasty Turniej Formacji
Tanecznych. Ponad sto formacji z całej
Polski zjechało do Mosiny na to widowiskowe wydarzenie. Gra świateł, muzyka,
kolorowe stroje i mnóstwo ludzi – wszystko to sprawiło, że Mosiński Ośrodek Sportu i Rekreacji zamienił się na cały dzień
w prawdziwe centrum tanecznych popisów. Miłośnicy biegania mogli natomiast
spróbować swych sił w imprezie biegowej
połączonej z obchodami 60-lecia Wielkopolskiego Parku Narodowego pn. „Król
Parku”. Niewątpliwie było to jedno z ważniejszych wydarzeń sportowych w na-

szym regionie: malownicze trasy, możliwość zwiedzania Muzeum WPN, a także
– co ważne dla tych, którzy preferują nordic walking – pierwszy z czterech etapów
Grand Prix Nordic Walking. Z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z relacją z imprezy, oraz oczywiście – do odwiedzenia siedziby WPN.
Rozpoczął się sezon wędkarski – my zapraszamy wędkarzy na łowisko „U Macieja”. Przyjemne miejsce, fachowa obsługa
i gwarancja dobrych połowów oraz wypoczynku w otoczeniu pięknej przyrody. Czegóż chcieć więcej na wiosnę? No,
może jeszcze troszkę natury – odsyłamy
do kącika zielarskiego, gdzie tym razem
przedstawiamy przepisy na różnorodne
zastosowania pokrzywy. O tej porze roku
znajdziemy młode rośliny, które idealnie
nadają się do przetworów. A przy okazji –
przestrzegamy przed popularnym wciąż
procederem wypalania traw, który powoduje liczne szkody i zagrożenia.
Staramy się być blisko mieszkańców
i ważnych dla nich spraw. Publikujemy
sytuację ulicy Wiejskiej, gdzie lokatorzy
tamtejszych posesji borykają się z problemem braku parkingu dla swoich samochodów. Jak zakończy się ta sprawa
i czy uda się znaleźć satysfakcjonujące dla
wszystkich rozwiązanie? Będziemy o tym
informować. Przytaczamy także krótką
relację z minionej – kolejnej już – Białej
Soboty w Mosinie, wydarzenia, podczas
którego mieszkańcy naszej gminy mieli
możliwość bezpłatnego wykonania różnorodnych badań. I oczywiście zapraszamy na kolejne wydarzenia, których nie
brakuje w niedalekiej przyszłości.
Gorąco zachęcamy do lektury życząc jednocześnie słonecznych, pięknych,
wiosennych dni.
Marta Mrowińska

- Najpierw wiedziałam tylko tyle, co
mi rodzice w domu opowiadali, a oni są
z Puszczykowa i Lubonia. Podobno elegant z Mosiny był obciachowym określeniem, jak to się mówi, a określało się
tak kogoś, kto miał coś nie w porządku
w swoim stroju, wie pan. Mówili mi, że jak
kogoś zobaczyli na przykład w zbyt krótkich spodniach, znaczy się nogawki miał
za krótkie, albo dajmy na to w za długim
płaszczu, wówczas wołali za nim: „o, ele-

gant z Mosiny idzie!”. Jak powiedziałam
na początku, określenie w tym wypadku
takie „fe”. Później jak się przeprowadziliśmy tutaj do Mosiny, to okazało się, że
jednak był taki ktoś w realu. Nad kanałem
stoi jego figura, a on był krawcem. Tak słyszałam. Samo powiedzenie znane jest daleko poza Poznaniem. Kiedyś w Opolu jak
powiedziałam skąd jestem, to ktoś zaraz
powiedział z sympatią w głosie: „o wiem,
wiem, z Mosiny to jest elegant”.
Roman Czeski
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„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie skrzydeł, ale bezinteresownie
wyciągają ręce i proponują swoją pomoc”.

Podziękowanie
Szanowni Państwo. 24 listopada to
dzień, w którym nasz dom stanął w płomieniach. Straciliśmy prawie wszystko,
ale dzięki szybkiej reakcji sąsiadów oraz
szybkiej i skutecznej akcji jednostek straży pożarnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 9 Państwowej Straży Pożarnej
w Mosinie, Ochotniczym Strażom Pożarnym Mosina i Radzewice konstrukcja nie
została naruszona i dom nadawał się do
remontu, a więc wielkie szczęście w tym
ogromnym nieszczęściu. A potem zaczęła
napływać do nas pomoc rzeczowa, finansowa, pomoc w pracach porządkowych
i remontowych oraz bardzo cenna dla nas
w tym momencie pomoc psychologiczna
i prawnicza, a także zewsząd życzliwe słowa i gesty dodające otuchy. Za wszystko,
co otrzymaliśmy i za okazaną dobroć jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Bez Państwa
pomocy nie poradzilibyśmy sobie w tych
trudnych chwilach. Nie poradzilibyśmy
sobie również bez osób, które z dużym
zaangażowaniem organizowały tę pomoc,
poświęcając swój prywatny czas i energię.

Teraz jesteśmy pełni nadziei, że wkrótce zamieszkamy we własnym domu.
Budynek jest już prawie suchy, są wstawione okna, położone tynki, nowa instalacja elektryczna i rozpoczęło się
szpachlowanie i malowanie ścian.
W pomoc zaangażowały się:
• Samorząd Gminy Mosina
• osoby prywatne,
• instytucje,
• stowarzyszenia,
• organizacje
• firmy,
• parafie
• szkoły: ZS w Rogalinku, LO
w Puszczykowie oraz wiele innych
• media
Trudno byłoby wyliczyć wszystkich nie
pominąwszy nikogo, ale wszystkim serdecznie i z całego serca dziękujemy. Mamy
szczęście, że mieszkamy w gminie Mosina,
że pracuję w szkole w Rogalinku, a nasza
córka uczy się w LO w Puszczykowie, gdyż
pracownicy, uczniowie i rodzice obu szkół
nie pozostali obojętni wobec naszej trage-

dii. Dziękujemy również osobom i instytucjom spoza gmin Mosina i Puszczykowo,
które zaangażowały się w bezinteresowną
pomoc. O wszystkich pamiętamy, wszystkich mamy w swoich sercach i życzymy
Wam, aby dobroć, którą nam okazaliście
wróciła do Was.
Z wyrazami głębokiego szacunku
Alina i Paweł Potoccy z córką

Dobre maniery w bibliotece

Zofię Staniszewską znają chyba wszyscy czytelnicy mosińskiej biblioteki,
a ci, którzy widzieli „Pchłę Szachrajkę”
wystawianą przez Amatorski Teatr „Bez
Kurtyny” pamiętają ją z roli panny Kiki.
To jednak nie wszystko – pani Zofia jest
kobietą o wielu talentach. Pisze książki
dla dzieci, młodzieży i dorosłych i spotyka się z czytelnikami. Jedno z ciekawych
spotkań z dziećmi odbyło się 7 kwietnia
br. w puszczykowskiej bibliotece.
Inspiracją była książka pt. „Ale plama!
Czyli dobre maniery i domowe afery”. W zabawny sposób dzieci miały okazję uczyć
się i przypominać sobie, czy wypada pluć,

kto zazwyczaj nosi ciężkie zakupy, czego
nie powinniśmy robić w kinie, jak zwracać
się do siebie nawzajem i czy kiwanie głową
zawsze oznacza to samo. Był to tzw. test na
dżentelmena i trzeba przyznać, że mali czytelnicy zdali go bezbłędnie.
Atrakcją spotkania było także wspólne
czytanie fragmentu książki z podziałem na
role – tutaj, oprócz umiejętności czytelniczych, ujawniły się jeszcze talenty aktorskie. To nie wszystko: w dalszej części, jako
zapowiedź nowej książki „Ignacy i Mela na
tropie złodzieja. Zagadka biblioteki” dzieci
poznały tajemniczy dokument, który ginie
w… mosińskiej bibliotece. Tam bowiem

rozgrywa się akcja książki. Ciekawostką
jest, że zakończenie mogą dopisać sami
czytelnicy. Pani Zofia zapowiada więcej
takich atrakcji, warto zatem śledzić kolejne
części przygód małych bliźniaków. Jest to
doskonała lektura nie tylko dla dzieci!
Spotkanie z Puszczykowie dało nie tylko
najmłodszym czytelnikom, ale i ich rodzicom wiele powodów do radości. Życzliwość, otwartość i dobry kontakt z publicznością autorki książek, a także interesująca
forma prowadzenia zajęć sprawiły, że był
to udany, ciekawy czas. Pozostaje nam tylko czekać na kolejne spotkania z pisarką.
(M.M.)
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Powitanie wiosny
i obchody Dnia Motyla 2017 w Puszczykowie

W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie powitali wiosnę
wraz z władzami miasta Puszczykowa na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Kościelnej 7. Uczniowie klas 0-VI wraz
z nauczycielami wzięli udział w przemarszu w przepięknych
kapeluszach z motylami. Po drodze mieli okazję poobserwować zmiany, jakie zaszły w przyrodzie oraz rozwiązywać zagadki o tematyce wiosennej. Szukali w lesie kolejnych liter
hasła i układali okrzyki na cześć wiosny.
Pogoda dopisała, a położenie szkoły w pobliżu Wielkopolskiego Parku Narodowego sprawiło, że połączone zostało przyjemne z pożytecznym. Głównym celem spaceru w kapeluszach
z motylami było uczczenie Dnia Motyla 2017 i uwrażliwienie

przechodniów na konieczność rozbudowy Hospicjum Palium.
Przepiękne kapelusze z motylami zostały również wręczone
burmistrzom Puszczykowa: Panu Andrzejowi Balcerkowi oraz
Panu Władysławowi Ślisińskiemu. Przy okazji spotkania uczniowie zaśpiewali im piosenkę "Maszeruje wiosna" oraz zaprezentowali wymyślone podczas spaceru okrzyki. Te klasy, które
postanowiły zostać nieco dłużej na terenie rekreacyjno-sportowym miały okazję skorzystać z siłowni na powietrzu oraz pograć
w piłkę nożną.
Obchody Pierwszego Dnia Wiosny i Dnia Motyla dostarczyły
wszystkim dużo radości.
Aleksandra Lewandowska

Finał Halowej Ligi Piłki Nożnej
31 marca 2017 r. odbyło się zakończenie rozgrywek XVIII
edycji Halowej Piłki Nożnej w Mosinie. Wszystko zaczęło się
od występów grup młodzieżowych. KS 1920 Mosina wygrał,
po wspaniałym meczu z UKS Orlik Mosina. Dzieci wykazały
się dużymi umiejętnościami i ogromnym zaangażowaniem.
Pierwszy półfinał rozegrał się pomiędzy Max-Bud Krajkowo i Ałtsajder Poznań. Po zaciętym meczu Ałtsajder Poznań
wygrał 4:1, awansując tym samym do finału. W drugim półfinale zmierzył się Jomax Mosina oraz Lub-Kart Plus Puszczykowo. Mecz zakończył się wynikiem 4:3 dla mosiniaków.
Finałowi towarzyszyły emocje do ostatnich sekund meczu.
Ostatecznie Puchar Ligi wygrał Jomax Mosina 3:2.
Organizatorzy dziękują sędziom: Panu Bogdanowi Bernaciakowi, Panu Kamilowi Waskowskiemu oraz Panu Zbigniewowi
Lisieckiemu za zaangażowanie oraz pomoc w przeprowadzeniu rozgrywek. Puchar Fair Play po 18 kolejkach zdobył zespół
Stillas Mosina. Wyróżnienia indywidualne otrzymali:
- najlepszy bramkarz – Bartosz Kowol (Stillas Mosina)
- najlepszy zawodnik – Błażej Wieśko (Tajfun Poznań)
- najlepszy strzelec ligi – Sebastian Czura – 24 bramki (LubKart Plus Puszczykowo)
Tabela końcowa Halowej Ligi Piłki Nożnej w Mosinie w sezonie
2016/2017 przedstawia się następująco:
1. Tajfun Poznań
2. Lub-Kart Plus Puszczykowo

3. Ałtsajder Poznań
4. Jomax Mosina
5. Banger Army Puszczykowo
6. FC Mosina
7. EWPA Komorniki
8. Stillas Mosina
9. AZ Kolektyw Mosina
10. Max Bud Krajkowo
(tekst i zdjęcia: OSiR)
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Sukcesy szermierzy z Mosiny
W dniach 23 - 27 marca br. we Wrocławiu odbył się 40 Międzynarodowy Turniej Szermierczy Dzieci CHALLENGE WRATISLAVIA 2017. To największe na świecie tego typu wydarzenie
w kategorii dzieci do lat 15. W tym roku do turniej zgłosiło
się ponad 2500 zawodników z 36 państw. Podczas pierwszych
dwóch dni zawodów odbyły się rozgrywki w szpadzie, kolejne dwa dni to potyczki florecistów, ostatniego dnia natomiast
miały miejsce walki szablą.
Szpadziści UKS Muszkieter Mosina również stanęli do boju
w tych prestiżowych zawodach, próbując swoich sił w walkach
z zawodnikami z całego świata. Pierwszego dnia zawodów nasz
klub reprezentowała drużyna dziewcząt w składzie: Wiktoria
Nowacka, Natalia Pawlaczyk, Aleksandra Lange, Zofia Lachowicz, Zuzanna Pawlaczyk. Dwóm zawodniczkom, Wiktorii i Oli
udało się przejść do drugiej rundy turnieju, w której niestety zostały pokonane przez bardziej utytułowane rywalki.
Kolejnego dnia walki stoczyli chłopcy: Antoni Nieckarz i Aleksander Paszak, którzy z powodzeniem przeszli do pucharowej
fazy zawodów. W rozgrywkach pucharowych najlepszą formą
wykazał się Olek Paszak, który na przeszło 150 zawodników zajął 24 miejsce.
Trener Jarosław Roszak stwierdził, że choć jego zawodnicy
stoczyli dobre walki, to stać ich na więcej. Liczyłem na nieco

lepszy wynik Antka Nieckarza czy Zosi Lachowicz – mówi trener – Niefortunnie też Ola Lange w pierwszej walce pucharowej
trafiła na bardzo mocną zawodniczkę, późniejszą zwyciężczynię
całego turnieju – dodaje.
Trzymamy kciuki za udane walki w kolejnych turniejach naszych szermierzy.
Jarosław Roszak

„Nie mądrość świata tego”,
czyli o co chodzi w świętach wielkanocnych

Podczas przygotowań do świąt wszyscy robimy zakupy, porządki w domach, pieczemy ciasta, chcemy, by wszystko wokół nas było czyste, świeże, nowe. Zapraszamy gości, dbamy
o nasze przydomowe ogródki. Tymczasem w sali Mosińskiego
Ośrodka Kultury odbyło się wydarzenie, które skierowało uwagę wszystkich na zupełnie inne, świąteczne tory.
Wychowankowie i pracownicy Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Mosinie zorganizowali uroczyste Spotkanie
Wielkanocne. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele powiatowych i gminnych władz (z Mosiny, Kórnika, Puszczykowa), dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych, przedstawiciele wydziałów oświaty, ośrodków pomocy społecznej,
Rady Rodziców oraz organizacji współpracujących z Ośrodkiem.
Pełen energii śpiew już od początku wprowadził wszystkich zebranych w świąteczny nastrój. Parafrazując świętego Pawła z listu
do Koryntian: „Nie mądrość świata tego, lecz Pana ukrzyżowanego głosimy, aż przyjdzie znów” można śmiało powiedzieć, że słowa te skierowały uwagę widzów na sens Wielkiej Nocy.
W dalszej części odbyło się przedstawienie pt. „Żywa woda”. Mi-

strzowska gra aktorów, doskonale przygotowana dekoracja, światło, muzyka – wszystko to sprawiło, że spektakl dostarczył wielu
emocji i wzruszeń. Płynące z niego przesłanie, że mądrość i siła
są niczym, jeśli nie włożymy serca w nasze relacje z ludźmi i we
wszystko, co robimy, zapadło chyba wszystkim głęboko w pamięć.
Z całą pewnością można powiedzieć, że społeczność mosińskiego
ośrodka swoim zaangażowaniem, pasją i otwartością na innych
pokazuje, że najważniejszy jest drugi człowiek. Nie wystarczy być
silnym, nie wystarczy być mądrym (jak to było pokazane w przedstawieniu); żeby żyć prawdziwie i w pełni – trzeba czegoś więcej:
trzeba zauważyć na swojej drodze drugiego człowieka.
Wychodząc ze spotkania można było podziwiać i kupować
wielkanocne ozdoby wykonane przez uczniów. Przede wszystkim jednak to, co otrzymali chyba wszyscy uczestnicy, to radość
płynąca ze spotkania z drugim człowiekiem i nadzieja, jaką daje
on wychodząc naprzeciw nas z otwartym i pełnym entuzjazmu sercem. Czego można było chcieć więcej na nadchodzące
święta…? Życzymy wszystkim prawdziwych spotkań – nie tylko
w wielkanocnym czasie. (red.)
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Kolejne kursy w GCI

Gminne Centrum Informacji w Mosinie we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu przystąpiło
do realizacji kolejnych już szkoleń zawodowych. Sukcesem zakończono kurs komputerowy, języka angielskiego, spawacza
metodą MAG, dwie grupy pracownika biurowego dla młodych
bezrobotnych, które obecnie odbywają 3-miesięczny staż. Ponad 60 osób podniosło swoje kwalifikacje.
Odbywały się także szkolenia z języka angielskiego – kolejne
dwie grupy, kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego, prawo jazdy kat. C, dekarz - monter paneli fotowoltaicznych. Prowadzony był również kurs pracownika biurowego dla młodych - III
grupa, oraz kurs komputerowy dla osób powyżej 50 r.ż.
W przygotowaniu są kursy:
• pracownik biurowy z obsługą komputera,
• spawacz metodą MAG.
W projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące, także na umowę zlecenie lub prowadzące własną działalność gospodarczą
oraz firmy chcące podnieść kwalifikacje swoich pracowników.
Uczestnicy szkoleń muszą być w wieku od 25 r.ż., zamieszkiwać
na obszarze woj. wielkopolskiego w rozumieniu KC oraz posiadać
wykształcenie maksymalnie średnie. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się na terenie Mosiny
i Poznania w trybie każdorazowo ustalanym przez Realizatora.
Za chwilę ogłosimy kolejny nabór na szkolenie dla osób młodych, w wieku od 15-29 lat, zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego, będących bez pracy, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu, osób niezarejestrowanych w urzędach
pracy lub uczących się w trybie zaocznym lub wieczorowym.
• spawacz metodą MAG/TIG,
• elektryczne: eksploatacja, dozór, pomiary sieci i urządzeń
o napięciu do 1 KV,
• pracownik biurowy z kursem ECDL,
• magazynier z obsługa wózka widłowego ( 100h),
• wychowawca i kierownik kolonijny z językiem angielskim,
• kurs komputerowy – grafik WEB MASTER ( 100h),
• kurs budowlany – ( 160h),

• przewóz materiałów niebezpiecznych ADR (wymóg prawo
jazdy kat. B),
• sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, fakturowanie i magazynowanie,
• barman MIXER – kelner,
• kurs księgowości,
• j .angielski (120 h),
• obrabiarki sterowane numeryczne CNC, rysunek techniczny,
projektowanie AUTOCAD
Projekt przewiduje płatne stypendium w trakcie trwania szkolenia oraz płatny, 3-miesięczny staż u przedsiębiorcy. Ponadto
uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu oraz posiłek. W miarę możliwości zajęcia będą odbywały się
na terenie Gminy Mosina.
Osoby zainteresowane zapraszamy do Gminnego Centrum Informacji w Mosinie. Zgłoszenia: tel. 61 8192-746 lub gci@mosina.
pl. Dokumenty do pobrania na stronie www.gci.mosina.pl. Liczy
się kolejność zgłoszeń. O udziale w projekcie będzie decydowało
Biuro Projektu. Zapraszamy do udziału.

Anna Szymkowiak
Kamila Plumińska-Błoszyk
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Siatkarze z Mosiny
medalistami Mistrzostw Wielkopolski

Ogromny sukces odnieśli siatkarze ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.
Chłopcy trenujący na co dzień w Sekcji
Piłki Siatkowej UKS Mosińska Jedynka
wywalczyli brązowy medal Mistrzostw
Wielkopolski, które odbyły się w dniu 6
kwietnia w Krotoszynie.
W Finale Wojewódzkim Piłki Siatkowej
zmierzyło się 8 szkół podstawowych, najlepszych w całym województwie.
Na tym poziomie rozgrywek są to już
szkoły sportowe lub kluby, które specjalizują się w trenowaniu i szkoleniu dzieci
w danej dyscyplinie. Zmaganiom zespołów przyglądał się między innymi tre-

ner kadry w tych rocznikach pan Janusz
Polaczek.
Zawody rozgrywano w dwóch grupach
po 4 zespoły, następnie półfinały i mecze
o I i III miejsca.
Bardzo dobrze weszli w ten turniej nasi
siatkarze, którzy w swojej grupie wygrali
wszystkie swoje mecze, pokonując kolejno: SP nr 8 Krotoszyn 2-0, SP Leszno 2-0
oraz SP Piła również 2-0.
W półfinale spotkali się z SP Września,
gdzie niestety przegrali 0-2. W meczu o III
miejsce nasi zawodnicy ponownie spotykali się z SP nr 8 Krotoszyn, po naprawdę
zaciętym i dobrym meczu wygraliśmy to

spotkanie w tie-breaku zdobywając brąz
Mistrzostw Wielkopolski.
Na uwagę zasługuje również fakt, że
nasi siatkarze przegrali tylko jedno spotkanie, a najlepszym broniącym całego
turnieju został wybrany nasz zawodnik
Marcin Todryk, który otrzymał pamiątkową statuetkę od trenera kadry.
Naszą drużynę tworzyli uczniowie klas
VI-tych Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie: Todryk Marcin, Grzywacz Mikołaj,
Cymerlik Nikodem, Czajka Marcel, Czajka
Max, Drobiński Kamil, Walkowiak Bartosz,
Grześkowiak Filip, Wojna Norbert i Wojciechowski Bartosz.
W niedzielę natomiast, 9 kwietnia,
odbył się Ćwierćfinał Mistrzostw Wielkopolski w ramach rozgrywek PZPS. Organizację i przeprowadzenie turnieju na
tym szczeblu WZPS w Poznaniu powierzył UKS Mosińskiej Jedynce. Do Mosiny
na halę OSiR przyjechało ponad 30 zespołów z terenu województwa, w trzech
kategoriach wiekowych, by walczyć
o awans do półfinału.
Nasi zawodnicy również tym razem dobrze się zaprezentowali zajmując IV miejsce w turnieju i awansując do dalszego
etapu rozgrywek. W rozgrywkach organizowanych przez WZPS i PZPS 3 najlepsze zespoły z województwa mają prawo
udziału w Mistrzostwach Polski. Życzymy zatem dalszych sukcesów naszym
siatkarzom.
Sekcja Piłki Siatkowej korzysta z dotacji
Urzędu Gminy Mosina.
Powyżej zdjęcie naszego zespołu z trenerem klubowym Jędrzejem Pinkowskim
i trenerem kadry Januszem Polaczkiem.
Jędrzej Pinkowski UKS Mosińska Jedynka

Sukcesy UKS Fighters Mosina
Wspaniale spisali się zawodnicy reprezentujący nasz klub
(UKS Fighters Mosina) na zawodach w ramach Wielkopolskiej Ligi Taekwondo w Świeciechowie.
Z rywalizacji w kategorii walki sportowej Tatiana Tomczak,
Alan Tomaszewski i Sebastian Toniński przywieźli złote medale, Wiktoria Wośkowiak i Hubert Majewski zdobyli srebrne
medale, Franek Dolata brązowy medal, a Judyta Śremska zajęła miejsce tuż za podium.
W konkurencjach sprawnościowych nasi młodzi fighterzy
również triumfowali w swoich kategoriach: Wiktor Frydrychowicz i Sergiusz Grendel zdobyli po 2 złote medale, Alan
Tomaszewski zajął pierwsze miejsce w torze sprawnościowym a Ksawery Leśniewicz zdobył srebrny medal w konkurencji zawieszonej nogi; tuż za podium tym razem zawody
zakończył Wojtek Szymandera.

To były naprawdę udane zawody. Gratulujemy wszystkim
zawodnikom i nie zwalniamy tempa.
Mariusz Tomczak
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XI Ogólnopolskie
Dni Artystyczne z Gitarą za nami

Pierwsze dni kwietnia upłynęły w Mosinie w muzycznym klimacie na wysokim
poziomie. Już po raz jedenasty odbyły
się tutaj Ogólnopolskie Dni Artystyczne
z Gitarą – choć, patrząc na występujących artystów, impreza zdecydowanie
miała charakter międzynarodowy.
Organizatorami festiwalu byli: Mosińskie
Towarzystwo Gitarowe i Mosiński Ośrodek
Kultury. Honorowy patronat objął Marek
Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Jerzy Ryś – Burmistrz
Gminy Mosina. Wsparcia finansowego
udzieliły: Województwo Wielkopolskie,
Powiat Poznański oraz Gmina Mosina.
W tym momencie warto wspomnieć, że
pomysłodawcą i inicjatorem imprezy był
przed laty Remigiusz Szuman – mieszkaniec Mosiny, muzyk, specjalizujący się
w grze na gitarze klasycznej. To z jego
inicjatywy w 2007 roku odbył się Ogólnopolski Festiwal Gitary „Bez Barier” - funkcjonując jako muzyk w branży muzycznej
i uczestnicząc w festiwalach i koncertach
w całej Polsce uznał, że czas zorganizować taki festiwal u nas. Udało się – mało
tego, jest kontynuowany i wpisuje się już
na stałe w kalendarz ważnych wydarzeń
w naszej gminie.
Podczas trzech festiwalowych dni
uczestnicy z różnych krajów wzięli udział
w proponowanych formach muzycznych.
Ciekawą propozycja okazał się jak zawsze cykl warsztatów – otwarte warsztaty
szkoły gitary, prowadzone między innymi
przez Carlosa Ramirez (Kolumbia/Polska)
oraz Manfreda Flathe i CoverCraft (Niemcy), a także Dawida Kostkę, Mikołaja Sikorskiego oraz członków zespołu Saxofresh,
były okazją do szlifowania umiejętności
oraz przygotowania do wieczornych Jam

Sessions. Każdego dnia odbywała się ciekawa prezentacja instrumentów muzycznych oraz techniki estradowej. Ponadto,
dla miłośników jazzu (i nie tylko) prawdziwą gratką była wystawa „Z archiwum
polskiego jazzu Jerzego Reicha. Autografy muzyków”, którą można oglądać w Sali
Kolumnowej Mosińskiego Ośrodka Kultury, oraz wystawa Cigar Box Guitar.
Muzycznym rarytasem okazały się koncerty. Pierwszego dnia wystąpił zespół
Strachy na Lachy, licznie gromadząc publiczność przed sceną i dając popisowy,
energetyczny występ. Sobota - to uczta
dla miłośników saksofonu – zespól Saxofresh z Niemiec dał prawdziwy popis
muzyczno – rozrywkowy, zabawiając
publiczność nie tylko doskonała grą, ale
także dowcipem i ciekawymi układami
choreograficznymi (na marginesie - mam
nadzieję, że zespół ten jeszcze zagości
na mosińskiej scenie). Po nim nadszedł
czas na zmianę muzycznego klimatu – na
scenie pojawiła się Kasia Kowalska z ze-

społem, dając piękny, subtelny, nastrojowy koncert, podczas którego można było
usłyszeć zarówno dawne, jak i najnowsze
utwory artystki. Niedziela natomiast – to
występ zwycięzcy Przeglądu Kapel Gitarowych (o tym za chwilę) oraz Roba Tognoni
z Australii i mocne, gitarowe dźwięki. Artysta – mam wrażenie – mało znany naszej
publiczności, a z pewnością wart tego, by
sięgnąć do jego utworów. A już koniecznie
– pójść na koncert z jego udziałem!
Niedzielne popołudnie to także ogłoszenie wyników odbywającego się wcześniej VIII Wielkopolskiego Przeglądu Kapel
Gitarowych. Zwycięzcą okazał się zespół
Omni mOdO, wyróżnienia zaś otrzymały
zespoły: Przed Wschodem Słońca i Camping Hill. Poza tym, najlepszym wokalista
okazal się Daniel Moszczyński, najlepszym
gitarzystą – Marcin Kaźmierczak, basistą –
Adam Majewski, a najlepsza perkusistka
– Agnieszka Majewska (wszyscy z zespołu
Omni mOdO). Wyróżnienia indywidualne
otrzymali: wokalista – Michał Pilas (Przed
Wschodem Słońca), gitarzyści – Piotr Kleinschmidt (Yellow Snow), Kuba Kleinschmidt (Yellow Snow) oraz Maciej Syroczyński (Obcy).
Organizowane co roku Ogólnopolskie
Dni Artystyczne z Gitarą w Mosinie posiadają wyjątkową rangę oraz ugruntowaną
już pozycję na muzycznym rynku nie tylko
w naszej gminie, ale w Polsce. Są niewątpliwie jednym z większych i ciekawszych
wydarzeń muzycznych w roku, doskonale
przygotowanym, z dobrą muzyką i niepowtarzalną atmosferą. Pozostaje mi pogratulować zwycięzcom, podziękować organizatorom i już dziś czekać na kolejną tego
typu muzyczną ucztę w przyszłym roku.
(M.M.)
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"Królem Parku ten zostaje, kto się nigdy nie poddaje!"
Sobota, 22 kwietnia, była niewątpliwie dniem, który na
długo zapisze się w pamięci nie tylko biegaczy. Tego dnia
bowiem miała miejsce jedna z największych imprez sportowych w naszym regionie - "Król Parku".
Przypomnijmy, skąd wziął się pomysł imprezy. Otóż, na
początku listopada 2016 roku z inicjatywy Dyrektora WPN,
Burmistrza Gminy Mosina, Pracowników OSiR w Mosinie
oraz sympatyków biegania zrodził się pomysł uświetnienia obchodów 60-lecia Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zapadła decyzja, by było to "60 kilometrów na 60-lecie
Parku". Kilkutygodniowe konsultacje zaowocowały powstaniem imprezy sportowej, jakiej dotąd nie było, imprezy inaugurującej jednocześnie obchody 60-lecia Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Wielkopolski Park Narodowy został utworzony 16 września 1957 roku. Na jego terenie zlokalizowanych jest 11 jezior, a swoje schronienie znajduje 220 gatunków ptaków,
ponad 40 gatunków ssaków i 34 gatunki ryb. Niepowtarzalna, urozmaicona konfiguracja terenu, bogactwo przyrody
i dobrze oznaczone trasy różnych aktywności ruchowych
(znana już "Aktywna Trójka") spowodowały, że Wielkopolski
Park Narodowy staje się miejscem ulubionym przez biegaczy, którzy niejednokrotnie trenują tutaj także przed startami w długodystansowych, górskich zawodach.
Na uczestników biegu czekały dwie trasy: długości 60 km
i 21 km, w których łącznie wystartowało ponad pięciuset
zawodników. Trasy wiodły - jakżeby inaczej! - przez malownicze tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego i były doskonałą okazją do zwiedzenia tego obszaru podczas zawodów. Urozmaicony teren, liczne podbiegi, zarówno odkryte,
polne przestrzenie jak i leśne ścieżki, do tego dobrze oznaczona trasa, wolontariusze i służby czuwające w newralgicznych punktach - wszystko to sprawiło, że udział w zawodach
był prawdziwą przyjemnością. Niezapomnianych wrażeń
dostarczyło także miejsce, gdzie usytuowano start i metę
zawodów - bezpośrednio przed siedzibą WPN oraz Muzeum
Przyrodniczym, z widokiem na Jezioro Góreckie.
To nie wszystko. W planie były także dodatkowe atrakcje:
animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, a także zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego. Dzięki temu impreza nabrała
charakteru rodzinnego pikniku i stworzyła nie tylko biegaczom okazję do wspólnego spędzenia czasu. Dla wszystkich zaś, którzy preferują inną formę sportowej rywalizacji,
organizatorzy przygotowali 10-kilometrową trasę dla nordic walking - wszystko to w ramach rozpoczynającego się
Grand Prix WPN w Nordic Walking. Tutaj wystartowało ponad 180 zawodników. Kolejne zawody z tej serii odbywać
się będą kolejno: 11 czerwca w Puszczykowie, 3 września w
Stęszewie i 15 października w Komornikach.
Podsumowując - piękne okoliczności przyrody, doskonała organizacja zawodów, niepowtarzalne medale i koszulki,
urokliwe miejsce, przyjazna, sportowa atmosfera - wszystko to pozwala zaliczyć "Króla Parku" do najlepszych imprez
sportowych w naszym regionie. Na koniec przedstawiamy
klasyfikację zawodników na poszczególnych dystansach
(odbyły się także klasyfikacje w kategoriach wiekowych i
kategorii mieszkańców gminy Mosina). Każdy jednak, kto
wziął udział w rywalizacji, został Królem Parku - pokonując
własne słabości, czasem kryzysy na trasie, bijąc swój osobisty rekord, wygrywając ze sobą samym. Na mecie można
było zauważyć hasło (wypisane na kartonie przez kibiców):

"Królem Parku ten zostaje, kto się nigdy nie poddaje!". Dlatego w zawodach każdy jest zwycięzcą. I serdecznie gratulujemy zarówno tym, którzy stanęli na podium, jak i wszystkim
pozostałym. Profesor Adam Wodziczko, jeden z propagatorów powstania WPN z pewnością byłby dumny - to miejsce
nie tylko chroni przyrodę, ale także stwarza niesamowite
warunki dla aktywności ruchowej. Mamy nadzieję że każdy,
kto choć raz przemierzał ścieżki Wielkopolskiego Parku Narodowego, wróci tu po raz kolejny. (M.M.)
Klasyfikacja - Ultramaraton:
mężczyźni:
1 miejsce: Łukasz Wróbel (Wiry) - czas brutto: 04:21:23
2 miejsce: Łukasz Przybylski (Mosina) - 04:48:36
3 miejsce: Marek Rutka (Poznań) - 04:50:07
kobiety:
1 miejsce: Katarzyna May-Adamek (Rakownia) - 05:39:12
2 miejsce: Małgorzata Jackowiak (Poznań) - 05:50:05
3 miejsce: Edyta Biernacka (Gostyń) - 05:55:13
Klasyfikacja - Półmaraton:
mężczyźni:
1 miejsce: Grzegorz Urbańczyk (Poznań) - 01:21:56
2 miejsce: Dawid Cieślak (Komorniki) - 01:22:16
3 miejsce: Paweł Łączny (Czempiń) - 01:23:02
kobiety:
1 miejsce: Maria Wengierek (Poznań) - 01:38:02
2 miejsce: Emilia Bogucka (Mosina) - 01:43:05
3 miejsce: Katarzyna Bąk (Mosina) - 01:43:24
Klasyfikacja GP Nordic Walking:
mężczyźni:
1 miejsce: Sebastian Rajewski (Piła) - 01:04:00
2 miejsce: Piotr Orywal (Poznań) - 01:06:52
3 miejsce: Robert Adamski (Luboń) - 01:08:39
kobiety:
1 miejsce: Agnieszka Mielecka (Gąsawa) - 01:06:37
2 miejsce: Katarzyna Staszewska (Środa Wlkp.) - 01:10:31
3 miejsce: Lilianna Kasprzyk (Poznań) - 01:10:56
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XIV Turniej Formacji Tanecznych

107 formacji tanecznych i ponad 1100
uczestników zjechało 8 kwietnia br. do
Mosiny, by wziąć udział w XIV Turnieju
Formacji Tanecznych Mosina 2017. Na
turniej przyjechały grupy z całej Polski
- pod bacznym okiem jury, w skład którego wchodzili: Abby Aouragh, Kamila
Smalec, Małgorzata Makowska oraz Paulina Trzewikowska-Knieć, rywalizowały
o pierwsze miejsce oraz nagrodę Grand
Prix w swojej kategorii wiekowej.
Formacje startowały w trzech kategoriach wiekowych: tancerze rocznika 2006
i młodsi, tancerze urodzeni w latach 20022005, tancerze urodzeni w latach 2001
i starsi oraz trzech kategoriach tanecznych:
formach kultury ulicznej, formach klasycznych oraz innych formach tanecznych. Międzynarodowe jury oceniało technikę, choreografię oraz wrażenia artystyczne.
Gościnnie na parkiecie wystąpił Piotr
Szwarc - gwiazda programów telewizyjnych takich jak „Mam Talent” i „You Can
Dance”. Swoje artystyczne umiejętności na
scenie zaprezentował także prowadzący
imprezę Vito WS.
Wspaniała atmosfera turnieju udzieliła
się zawodnikom, jury, organizatorom oraz
kibicom, którzy wspólnie bawili się na parkiecie mosińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To było wielkie święto tańca, emocji i pokazu nieprzeciętnych umiejętności
tanecznych. Z całą pewnością Turniej Formacji Tanecznych jest jedną z ciekawszych
imprez w gminie, a przybywająca co roku
liczba uczestników świadczy o dużym zainteresowaniu tematyką taneczną i powoduje, że wydarzenie nabiera coraz większej
rangi.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
Tancerze ur. w roku 2006 i młodsi
Taneczne formy kultury ulicznej
1. Aferka Oczko z Poznania

2. Lemoniada z Poznania
3. Jeszcze Raz Kids z Jastrzębia-Zdrój
Wyróżnienie: BUBBLE Beat z Kościana
Formy klasyczne
1. Just Feelings z Poznania
2. Impact Impresja ze Szczecina
3. Ckie Pati Dance Junior z Kwilcza
Wyróżnienie: Harmonic Mini ze Środy Wlkp.
Inne formy taneczne
1. Energy Kids, Akademia Tańca Bezuma
z Poznania
2. Ckie Pati Dance Junior z Kwilcza
3. Crazy I – „W Cyrku” z Trzciela
Wyróżnienie: Mini Step z Poznania
Grand Prix: Just Feelings
Nagrody Grand Prix zostały ufundowane
przez: Allior Bank, Tir Serwis oraz Idmar
Group
Nagrody indywidualne:
Jessica Kobeszko (Jeszcze Raz Kids) z Jastrzębia –Zdrój
Julia Rutkowska (Energy Kids, Akademia
Tańca Bezuma) z Poznania
Tancerze urodzeni w latach 2002-2005
Taneczne formy kultury ulicznej
1. Aferka Hiciorki z Poznania
2. Blackout Junior z Jastrzębia-Zdrój
3. Lil Beat z Kościana
Wyróżnienie: Okey Juniors z Opalenicy
Inne formy taneczne
1. Impact Euforia ze Szczecina
2. Afera Poznań
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
Wyróżnienie: Energy Junior, Akademia Tańca Bezuma z Poznania
Formy klasyczne
1. Harmonic ze Środy Wlkp.
2. Noname – Activus Taniec i Fitness ze Skórzewa
3. Energy Junior, Akademia Tańca Bezuma
z Poznania
Wyróżnienie: Diament z Poznania
Grand Prix: Impact Euforia ze Szczecina
Nagrody Grand Prix zostały ufundowane

przez: Allior Bank, Tir Serwis oraz Idmar
Group
Nagrody indywidualne:
Maja Grześkiewicz (Impact Euforia) ze
Szczecina
Paulina Bończyk (Angel Dance ) z Zespołu
Szkół w Mosinie
Tancerze ur. w roku 2001 i starsi
Taneczne formy kultury ulicznej
1. Blackout Crew z Jastrzębia-Zdrój
2. Puls z Wrześni
3. Dance Force z Poznania
Wyróżnienie: Okey Juniors z Opalenicy
Inne formy taneczne
1. Puls z Wrześni
2. Venus z Poznania
3. Flawless
Wyróżnienie: Paradoks Gang z Lubonia
Formy klasyczne
1. Puenta z Leszna
2. Impact Pasja ze Szczecina
3. Pryzmat I z Kościana
Wyróżnienie: Bezuma Team Senior, Akademia Tańca Bezuma z Poznania
Grand Prix: Puenta z Leszna
Nagrody Grand Prix zostały ufundowane
przez: Allior Bank, Tir Serwis oraz Idmar
Group
Nagrody indywidualne:
Marta Jelińska (Bezuma Team Senior, Akademia Tańca Bezuma) z Poznania
Adrian Szczepaniak (Street Beat) z Poznania, Marta Kaźmierczak (Puls) z Wrześni
Gloria Jańczyńska (Ewenement) ze Szczecina
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Ruszyła kampania „Stop pożarom traw!”
Już od wielu lat czas wczesnej wiosny to okres, gdzie wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Pożary traw
stanowią prawie 30 procent wszystkich pożarów w Polsce. W
2016 r. odnotowano ponad 126 tysięcy pożarów, wśród nich
36 tysięcy to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych. W
wyniku pożarów traw zginęło 6 osób, a 81 zostało rannych.
Przyłączamy się do kampanii "Stop pożarom traw" mając nadzieję, że przyczyni się to do zmniejszenia skali zjawiska.
Łącznie w 2016 roku spłonęło ponad 12 tysięcy ha łąk i nieużytków rolnych. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może
wynosić ponad 20 km/h; poza tym, w przypadku dużej prędkości wiatru i nagłej zmiany kierunku, pożary bardzo często
wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz
zabudowania.
Niestety, wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc
swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród
wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie
korzyści ekonomiczne. W rzeczywistości jest odwrotnie: wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian
w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany
zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych
oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się
szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno
dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną
wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także
do wypadków śmiertelnych.
Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się
bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr.
Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw,
przekonane są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby
w porę zareagują. Niestety, mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany kierunku ognia, pożary
bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże
rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych.
Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków,
w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i
mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez
lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie
będą naprawdę potrzebni.
Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny.
Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się
na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone,
a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez
nas wszystkich skowronków). Dym uniemożliwia pszczołom
i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co
powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.
Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu).
Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny
łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.
W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury
ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ro-

puchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki,
kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).
Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają”
glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami
są biedronki, zjadające mszyce.
Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych,
m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę
gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze). Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę.
Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami. O tym, że postępowanie takie jest
niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn.
zm.), art. 124: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków,
rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub
szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust.
3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr
12, poz. 59 z późn. zm.): „w lasach oraz na terenach śródleśnych,
jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się
działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w
szczególności: 1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do
tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania
z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i
pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr
46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny,
której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000
zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo
mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
(źródło: www.stoppozaromtraw.pl, www.straz.gov.pl)
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Żywa lekcja historii: Zbrodnia w Hucie Pieniackiej
Relacja Franciszka Bąkowskiego, który jako dziecko przeżył pacyfikację Huty Pieniackiej

W ostatnich dniach w ZSR w Grzybnie gościł Pan Franciszek
Bąkowski, który jako małe dziecko był świadkiem rzezi, jakiej dokonali 28 lutego 1944 roku ukraińscy żołnierze 4 Pułku Policyjnego SS 14 Dywizji SS „Galizien”, pod dowództwem
niemieckiego kapitana, wraz z okolicznym oddziałem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) w wyniku której śmierć poniosło około 850 osób.
Huta Pieniacka liczyła wówczas 172 gospodarstwa i około
1000 mieszkańców, we wsi znajdowała się również spora liczba uciekinierów (m.in. z Wołynia), którzy opuszczali miejsca zamieszkania obawiając się fali morderstw dokonywanych przez
nacjonalistów ukraińskich i wspomagających ich miejscowych
ukraińskich chłopów. Ocalało około 160 osób.
Fragmenty relacji:
„Do wsi weszły dwa bataliony 4. pułku SS Galizien. Ukraińscy
ochotnicy w niemieckich mundurach. Przeszukiwali budynek
po budynku, wyciągali mieszkańców i pędzili do kościoła. Huta
Pieniacka była duża: 172 domy, do tego obory, stajnie. W jednej z nich ukrył się Janek Sowiński. Skoczył w bok, gdy żołnierz
akurat nie patrzył w jego stronę. Obserwował, jak esesmani nawoływali się po ukraińsku, jak wypędzali ludzi z sąsiednich gospodarstw. Przyszli też do kobiety, u której schronienia szukali
Franek z Kazikiem. Stała w śniegu, z pięciorgiem dzieci, trzema
swoimi i dwoma sąsiadów, trzymając na ramieniu najmłodsze.
Wtedy podszedł do niej jakiś żołnierz, nachylił się i powiedział
po polsku: „Matka, schowaj się z tymi dziećmi”. Więc pobiegła
z nimi za dom, wpadli do brogu, kopca z odłożonymi na zimę
warzywami. Pod słomą było sporo miejsca po wybranych ziemniakach i marchwi. – Słyszeliśmy strzały, krzyki, wycie zwierząt.
Coś strasznego” – kręci głową pan Franciszek.
Za żołnierzami szli bojownicy z UPA i zwykli Ukraińcy z okolicznych wiosek, którzy plądrowali opustoszałe chałupy. – Janek Sowiński opowiadał, że znał niektórych, że ze swojej
kryjówki widział, kto rabował. Kłócili się nawet o to, który pierzynę weźmie. A jak już zrabowali, co tylko się dało, podpalali
gospodarstwo.
Obok Bąkowskich mieszkali Kierepkowie. Urszula Kierepka
była położną. Wieczorem, tuż przed pacyfikacją, została wezwa-

na do porodu. Jej wnuk, dziś 84-letni Sulimir Stanisław Żuk, z trudem wraca wspomnieniami do tego dnia. Miał wtedy niespełna
14 lat. – Wraz z rodzącą kobietą wywleczono babcię z domu,
biciem i wrzaskami popędzono do kościoła. Dziadek schował
się w piwnicy, zamknął drzwi od wewnątrz, przykrył się kocem
i przysypał kartoflami. Ukraińscy faszyści splądrowali dom, wyłamali drzwi do piwnicy, rozejrzeli się po ciemnym wnętrzu, ale
dziadka nie zauważyli – opowiada.
Dziecko przyszło na świat w kościele. Franciszek Bąkowski
przechowuje list od wnuczki kobiety, która widziała, jaki los
spotkał rodzącą matkę, jej dziecko i akuszerkę. Z relacji wynika, że pilnujący mieszkańców wsi ukraiński esesman rozdeptał
noworodka. „Dzielna akuszerka chciała uratować dziecko i jego
matkę, ale ten zbrodniarz zabił je” – czyta fragment listu pan
Franciszek i pokazuje kolejne zdania: „Babcia była wtedy odrętwiała, nic nie czuła, nie miała żadnych myśli. (...) esesman kazał
jej wziąć to roztrzaskane maleństwo i wynieść z kościoła. (...)”.
Na sali zaległa absolutna cisza. Słuchając takich opowieści, głos
grzęźnie w gardle... jak ludzie ludziom mogli zgotować taki los?
Po spotkaniu wielu młodych ludzi podchodziło do Pana Bąkowskiego zadając wiele pytań. Często odpowiedź była bardzo
trudna. Wracające wspomnienia wywołują wiele bólu.
Wykorzystano fragmenty tekstu: "Została mi dachówka z domu
rodziców. Zagłada Huty Pieniackiej z rąk Ukraińców” ze strony portalu Dziennik.pl
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Kuźnia na piaskach i cud narodzin
w wehikule czasu

W poprzednim numerze, opisując Izbę Pamiątek Regionalnych w Bninie, wspomnieliśmy o znajdującym się w Kórniku skansenie. Dziś przedstawiamy kolejną propozycję na
ciekawe spędzenie czasu, kórnicka kuźnia i mieszczący się
obok niej skansen jest bowiem niewątpliwie jednym z ciekawszych miejsc w okolicy. Przewodnikiem jest znany już
Państwu kustosz Izby – Kazimierz Krawiarz.
Kuźnia Jana Antkowiaka
W czasach staropolskich kowalstwo było jednym z bardzo
cenionych zawodów, bez których trudno było sobie wyobrazić życie. W 1875 roku w Kórniku powstała spółka pod nazwą
„Pług”. Na obecnym Podzamczu znajdowała się odlewnia,
w której produkowano maszyny rolnicze. Spółka pracowała
do 1905 roku, ale bez kowalstwa trudno było funkcjonować
w ówczesnych czasach. W związku z tym, w 1909 roku sprowadzono do Kórnika Jana Antkowiaka, który stał się tutaj
protoplastą rodu kowali. Budynek udostępniony obecnie do
zwiedzania był jego kuźnią (wybudowany został na miejscu
nazywanym Piaskami), a dom, w którym mieszkał, znajduje
się naprzeciwko i do tej pory mieszka tam kowal (robi pokazy
przy okazji różnych świąt czy ważniejszych wydarzeń w Kórniku). Warto dodać, że na terenie gminy kórnickiej funkcjonowało aż 28 kowali – każdy z nich zaczynał pracę wczesnym
rankiem, kończąc późnym wieczorem, co obrazuje skalę zapotrzebowania na usługi kowalskie.
W 1932 roku zmarł Jan Antkowiak, a jego miejsce zajął Kazimierz Antkowiak i do 1984 roku pracował tu jako kowal.
W sposób szczególny zapisał się na kartach historii w okresie okupacji. Wspominaliśmy już, że Kórnik znany był z funkcjonowania tu organizacji konspiracyjnych – miejscem zaś,

gdzie organizacje te kontaktowały się zostawiając sobie wiadomości i konspiracyjne ulotki, była właśnie kuźnia.
Po śmierci Kazimierza Antkowiaka jego syn Jacek korzystał
z kuźni sporadycznie ze względu na brak potrzeb usług kowalskich i zanikający coraz bardziej zawód kowala. Jednak,
po rewitalizacji kuźni w 2014 roku, odbywają się w niej pokazy rzemiosła kowalskiego jako przykład warsztatu tak rzadkiego już zawodu.
W kuźni znajduje się jeszcze jedna ciekawostka: kamienne
kowadło do obróbki krzemienia. Jest to bodajże jeden z najstarszych elementów znalezionych na ziemi kórnickiej. Naprawdę, warto to zobaczyć!
Kórnicki Wehikuł Czasu
Tak nazwana została część skansenu, w której znajdują się
ekspozycje przedstawiające inne funkcjonujące na ziemi kór-

17

nickiej rzemiosła. Zwiedzanie rzeczywiście przypomina swego rodzaju podróż w czasie – dla niektórych sentymentalną,
dla innych historyczną. Oglądać możemy między innymi
warsztat szewski (jak wspomnieliśmy w kwietniowym wydaniu, cała dokumentacja cechu szewskiego, rozpoczynająca
się w 1535 roku, znajduje się w Izbie Pamiątek Regionalnych).
Wyeksponowany został warsztat firmy Grzegorowski, działający początkowo w Poznaniu. W 1908 roku Walenty Grzegorowski przeprowadził się do Kórnika – niestety, wkrótce
potem zmarł, a firmą zajęła się jego żona (w 2008 roku firma
obchodziła stulecie swego istnienia). Ekspozycja przedstawia
fotografie i przedmioty związane z zawodem szewca, dawny
szyld firmy, gotowe wyroby itp.
Tuż obok znajduje się wystawa prezentująca warsztat krawiecki – tutaj zachowała się dokumentacja od 1835 roku.
Interesujący jest także kącik pokazujący warsztat cechu
garncarzy i zdunów rodziny Siekierskich. Zobaczyć można
fragmenty pieców, kafle, zdjęcia a także ciekawostkę: gnom.
Jest to przystawka do pieca kaflowego, która służyła do gotowania potraw (taka swego rodzaju mała kuchenka). Oprócz
tego możemy podziwiać także warsztat powroźnika i narzędzia używane do produkcji włókien. Ciekawa jest również
historia młynarstwa; młynów w Kórniku było wiele - w Kórniku funkcjonowało piętnastu wiatraczników, skupionych
w jednym cechu. Najbardziej znaną w tym fachu była rodzina
Robińskich. Na szczególną uwagę zasługuje młyn parowy,
zbudowany w 1914 roku.
Jednym z powszechnych zawodów w Kórniku był także zawód rymarza – w kórnickim Wehikule można obejrzeć
fragment warsztatu rymarskiego. Można zobaczyć również
ponad stuletnie narzędzia stolarskie, w przyszłości będzie

wyeksponowana cała stolarnia, która kiedyś funkcjonowała
w ramach Fundacji „Zakłady Kórnickie”. Poza tym, w trakcie
kompletowania i wyposażania jest warsztat fryzjerski – takiej
ekspozycji nie spotka się nigdzie indziej w okolicy.
Prawdziwym rarytasem w skansenie jest pomieszczenie
poświęcone Izbie Porodowej w Kórniku – jest to jedyne takie miejsce w regionie, z pewnością jedno z najciekawszych
w skansenie. Warto wspomnieć, że przed otwarciem w Kórniku Izby Porodowej, opieka nad mieszkańcami odbywała się
w ośrodku zdrowia. Reorganizacja służby zdrowia w latach
50. XX wieku spowodowała potrzebę podniesienia jakości
opieki nad kobietami i ich dziećmi, stąd pomysł utworzenia na kórnickim terenie izby porodowej. Została ona zorganizowana w 1956 roku w kórnickim ratuszu – znajdowała
się wówczas w jednym budynku z milicją i urzędem (!). Później izbę przeniesiono do dużego domu na Prowencie, gdzie
funkcjonowała do 1975 roku.
Twórcą ekspozycji jest Iwona Marczak, autorka książki
„W kórniku czy w malinach. Narodziny na przełomie wieków”. Książka jest między innymi zapisem historii kórnickiej
Izby Porodowej i ukazuje realia porodów w latach 1956-1975
oraz zmiany, jakie zachodzą w opiece nad rodzącą kobietą
i jej dzieckiem na przestrzeni lat. Autorka sama jest położną,
propaguje naturalne porody w domach (liczba zwolenników
takich porodów wciąż rośnie). Jest wychowanką Krystyny
Eltmann – znanej i zasłużonej na terenie Kórnika położnej.
Trzeba przyznać, że słuchanie opowieści o cudzie narodzin,
niesamowitości natury i jej mądrości w tym pomieszczeniu
nabiera jedynego w swoim rodzaju wymiaru i dostarcza wielu wzruszeń. Odczuwalna atmosfera piękna narodzin na długo pozostanie w mej pamięci…
Do innych ciekawych ekspozycji w kórnickim skansenie można zaliczyć jeszcze przedmioty ukazujące warsztat
pszczelarski oraz pomieszczenie, w którym znajduje się magiel z początku XX wieku. W przygotowaniu jest ciemnia fotograficzna – już w tej chwili można zobaczyć gromadzone
w skansenie wyposażenie takiej pracowni.
Kórnicki Wehikuł Czasu zadziwia swoją prostotą i skromnością wnętrz, w których jednak można odkryć wiele historycznych przedmiotów i związanych z nimi wydarzeń. Polecam ten niepowtarzalny spacer w czasie wszystkim, którzy
chcieliby poznać ziemię kórnicką od trochę innej strony niż
perspektywa wspaniałego zamku. Kustosz – pan Kazimierz,
z pewnością zadba o to, by każdy zakończył zwiedzanie ze
sporą dawką ciekawości dalszego odkrywania naszej historii.
Serdecznie zapraszam! (M.M.)
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Wypadek w okolicy Mosiny
13 kwietnia br. około godz. 11:30 na drodze wojewódzkiej nr 430 pomiędzy Puszczykowem a Mosiną doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Samochód
osobowy marki Fiat Panda zderzył się z busem marki Kia. Kierowca fiata - mężczyzna,
zginął na miejscu, zaś jadący z nim pasażer - kobieta oraz kierowca busa zostali
odwiezieni do szpitala. Na trasie w wyniku
wypadku powstały duże utrudnienia. Droga na długi czas została zablokowana, na
miejscu działały odpowiednie służby. Policja wyznaczyła objazdy.
W ostatnim czasie otrzymywaliśmy też
od naszych Czytelników sygnały o innych
kolizjach - zarówno w Mosinie (samochód
wjechał w tył drugiego pojazdu), w Szreniawie oraz na pozostałym obszarze województwa Wielkopolskiego.
Pogoda niestety nie sprzyja kierowcom.
Zmienne warunki na drodze wymagają
zachowania szczególnej ostrożności.
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Bezpłatny program dla rodziców i opiekunów prawnych
Stowarzyszenie Zdrowi-MY zaprasza na warsztaty: "W trosce
o zdrowie mojego dziecka... - organizacja warsztatów edukacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych"
W programie dwa dwugodzinne spotkania obejmujące:
I spotkanie: Ścieżka ku dorosłości... kompromis między
rodzicem a nastolatkiem:
• Co wpływa na rozwój nastolatka? Co stanowi zagrożenie,
co daje możliwość rozwoju?
• Przez jakie zmiany przechodzi nastolatek?
• Koncepcja wychowania "kochać i wymagać" - jak zachować
równowagę?
• Jak rozpoznać własny styl i postawy wychowawcze, poznać
swoje mocne strony?
• Rozpoznawanie najczęściej popełnianych błędów wychowawczych i poszukiwanie sposobów aby im przeciwdziałać;
II spotkanie: Jak mówić aby być słyszanym, jak słuchać by
zrozumieć?
• Jak zdobyć kompetencje potrzebne do budowania więzi
rodzinnych, skutecznej komunikacji, współdziałania i okazywania szacunku w rodzinie?

• Jak lepiej zrozumieć własne dziecko?
• Jak radzić sobie ze stresem i złością oraz jak unikać zachowań agresywnych?
• Rozpoznawanie zachowań ryzykownych nastolatków i pojawiających się symptomów zaburzeń psychicznych.
Spotkania odbędą się w formie dwugodzinnych warsztatów
prowadzonych przez wykwalifikowanych psychologów.
Realizowane będą w Zespół Szkół im. Adama Wodziczki
przy ul. Topolowa 2,
Informacje i zapisy telefonicznie: Małgorzata Ignaszak
tel. 508034564, Marika Witkoś tel. 661150774, Terminy:
I spotkanie: 18.05.2017 godz.18:00, II spotkanie: 24.05.2017
godz. 18:00

Jubileusz 60-lecia Wielkopolskiego Parku Narodowego
W dniu 24 kwietnia w sali konferencyjnej
hotelu Poznańskiego w Luboniu odbył się
jubileusz z okazji 60 - lecia istnienia Wielkopolskiego Parku Narodowego. W spotkaniu
uczestniczyło liczne grono osób związanych z Parkiem: dyrektorzy parków narodowych z całej Polski, przedstawiciele ministerstwa, pracownicy WPN, przedstawiciele
Rady Naukowej, Lasów Państwowych, instytucji ochrony przyrody i lokalnych
podmiotów współdziałających z Parkiem,
a także przedstawiciele lokalnych władz
gmin sąsiadujących z parkiem narodowym,
w tym liczne grono władz samorządowych
gminy Mosina oraz Puszczykowa. W spotkaniu uczestniczył też starosta powiatu
poznańskiego Jan Grabkowski.
Jubileusz 60 - lecia rozpoczął się od uroczystej Mszy św. w Kościele pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz
Arcybiskup Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki. Dalsze uroczystości odbywały się w hotelu Poznańskim w Luboniu.
Uroczystości przewodził dyrektor WPN
Adam Kaczmarek oraz Przewodniczący Rady
Naukowej Piotr Trojanowski. To właśnie do
tych osób kierowane były liczne podziękowania za współpracę od przybyłych gości.
"Park rodził się w trudnym momencie historycznym."
Licznie przybyłe władze samorządów lokalnych podkreślały, że współpraca gmin
przylegających do WPN z Parkiem układa
się bardzo dobrze.

- Chciałabym podziękować za bardzo udaną
współpracę, pogratulować wielu osiągnięć
i powiedzieć, że dla nas, mieszkańców Puszczykowa WPN jest naszym wielkim dobrodziejstwem. Są to nasze zielone płuca. Dzięki temu mieszkańcy Puszczykowa mogą żyć
w bardzo komfortowych warunkach. - Małgorzata Hempowicz, przewodnicząca Rady
Miejskiej Puszczykowa.
Nie zabrakło też słów m.in od organizatora ostatniej imprezy biegowej pn. Król
Parku, Waldemara Demutha:
- Było to największe sportowo-logistyczne
przedsięwzięcie w Wielkopolskim Parku
Narodowym. Jako gmina Mosina podjęliśmy się tego wyzwania. Było to wielkie
przeżycie i wielkie emocje z szacunkiem
do przyrody. Myślę, że sprostaliśmy temu
zadaniu wspólnie, dzięki temu, że WPN
jest otwarty na kulturę fizyczną. A jest to
nie jedyny bieg organizowany wspólnie

z WPN na jego terenie.
Z okazji 60 lat działalności WPN nie zabrakło też licznych nagród i medali dla osób
związanych z Parkiem oraz długoletnich
jego pracowników.
Podczas uroczystości wygłoszono też następujące referaty:
• 60 lat Wielkopolskiego Parku Narodowego" mgr inż. Krzystof Kanas
• Dynamika flory roślin naczyniowych Wielkopolskiego Parku Narodowego" prof.
dr hab. Waldemar Żukowski, dr hab. Zbigniew Celka
• Środowisko fizyczno - geograficzne Wielkopolskiego Parku Narodowego - aktualny stan, przemiany" prof. dr hab. Andrzej
Kostrzewski
Na 25 kwietnia zaplanowana została wycieczka terenowa po Wielkopolskim Parku
Narodowym oraz zwiedzanie Muzeum
Narodowego w Rogalinie. (red.)
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Byliśmy pijani, mieliśmy broń
oraz siekiery i widły
Mieszka w Puszczykowie i uważa, że nie da się zapomnieć
i wybaczyć bez ukazania całej prawdy. Jako 13 letni chłopak
przeżył rzeź na Wołyniu. Takie rzeczy pozostają już na zawsze
w psychice, można jedynie nie czuć nienawiści i wyrzec się zemsty…
Siostrze mojej kuzynki - Wiktorii - ukraińcy odrąbali ręce
i nogi, i zostawili wyjącą z bólu na środku podwórza…
„Stan świadomej, a nie zakłamanej prawdy jest konieczny,
bym szczerze wybaczyła i bym szczerze głosiła Boże miłosierdzie. Pamięć o tych ofiarach nie może zgasnąć w naszym narodzie nigdy. Zbyt wiele krwi niewinnej przelano, zbyt wielkim
katuszom ich poddano, by naród teraz mógł zapomnieć”.*
Aleksander Topolanek, zam. w Puszczykowie urodził się we
Włodzimierzu Wołyńskim koło Hrubieszowa.
– Podczas rewolucji ukraińskiej skierowanej przeciwko Polakom byliśmy mordowani i torturowani w nieludzki sposób, opowiada. – Wpadli znienacka nad ranem, członkom mojej dalszej
rodziny banderowcy poucinali ręce i nogi zostawiając konających
na podwórzu, innych zabijali toporami i siekierami nie używając
broni, żeby zaoszczędzić naboje. Miałem wtedy 13 lat.
Dlaczego Ukraińcy mordowali Polaków?
– W 1939 mówiło się o II Wojnie Światowej, dlatego ojciec zaczął ze starszymi braćmi kopać bunkier koło domu. Mieszkaliśmy
na tzw. kolonii w Teresinie. Bał się gazu i bombardowań ze strony
Niemców. Potem połączył bunkier z piwnicą, gdzie trzymaliśmy
ziemniaki, kapustę, ogórki. Połączył te pomieszczenia malutkim
otworem, przez który z trudem tylko jeden człowiek mógł się
przecisnąć. Chodziło o to, żeby nas też i Ukraińcy nie znaleźli, bo
coraz częściej mówiło się o tym, że mogą Polaków mordować.
Niemcy, kiedy weszli na Ukrainę, wzięli Ukraińców do policji
i uzbroili. Obiecywali im wolną Ukrainę, pod warunkiem, że wymordują i pozbędą się Polaków. Będziecie wreszcie mieli swój
kraj, mówili. A potem Ukraińcy pouciekali im z bronią, choć także celowo ich pojedynczo wypuszczali, bez rozbrojenia.
Rzeź. To była polityczna sprawa, podobnie jak dzisiaj…
– Najpierw wyciągali mężczyzn z domu, zabierali do lasu i tam
zabijali. To działo się na cztery, pięć miesięcy przed napaścią
Ukrainy na polską ludność. Tak zginął mój wujek.
Potem bandy szły ulicami i mordowały ludzi. Szli z kosami, widłami i wyciągali tych biednych Polaków z chat…
Z rodziny mojej kuzynki, Wiktorii Baumgardt, pięć osób zabili
toporami i położyli na stosie, na wielkim stole.
Polacy nie mogli uwierzyć w to, co się działo, bo byli przecież
z wieloma Ukraińcami zaprzyjaźnieni.
Nienawiść nie była taka mocna, żeby aż ludzi mordować, ale
swoje zrobiła polityka Niemców i obietnica, że będzie wolna
Ukraina, jeśli zlikwidują Polaków. Więc likwidowali, reszta uciekała lub była wywożona przez Sowietów.
Komu udało się uciec, ten przeżył. Ojciec nie wierzył, że po
nas przyjdą, choć Ukraińcy go przestrzegali, że mogą bandy
wpaść do Teresina i mordować. Miał takiego kolegę, Ukraińca,
który przychodził i mu mówił, że będą zabijać. Na jego ostrzeżenia dwa razy ojciec uciekał z nami do miasta Włodzimierza. I nic
się nie działo, więc wracaliśmy. Tym bardziej, że nadchodził czas
żniw, a pola pięknie obrodziły.

Aż przyszedł ten dzień…
Ojciec czuwał, był to lipiec 1943 roku, piękny, piękny dzień,
upał niesamowity i ojciec z siostrą oraz małżeństwo nauczycieli
sąsiadów nocowali na dworze. Zrobili sobie przed domem wygodne legowisko ze słomy owsianej, chcieli słyszeć, co się we
wsi będzie nocą działo. Mówili, że jak coś posłyszą, to do nas, do
bunkra dołączą. Nie zdążyli. Bandyci zaskoczyli ich nad ranem.
Wszystkich zabili. A myśmy byli w środku, w bunkrze.
Kiedy poszli, przychodzi Wiktoria, moja kuzynka ze swoim braciszkiem i woła z płaczem: ciociu, ciociu. Ona widziała poucinane
głowy i nogi członków swojej rodziny zrzuconych na stole. Usłyszałem jej głos i powiedziałem do mamy: Wikcia przyszła. Wychodzę z bunkra i widzę Wikcię z braciszkiem zakrwawionym – dostał
siekierą w głowę. Schował się pod łóżko jak wyciągali rodzinę,
miał tyle jeszcze przytomności, żeby tam wejść. Wikcia nocowała
u sąsiadów w stodole, schowali się w siano. Bili bagnetami, ale nie
znaleźli ich. Przyszła do domu i patrzy wszędzie krew, tylko Witold
jest żywy. Wzięła ręcznik, owinęła go i przyszła do nas. Mama wyszła i poszła szybko do mieszkania, szyby w oknach były wybite,
drzwi rozwalone. Mama nawilżyła ręcznik zimną wodą i obmyła
głowę chłopcu i zabandażowała. Musieliśmy uciekać. Nie widzieliśmy nikogo, ja tylko zobaczyłem, że na podwórku leży ciało.
Pobiegłem – był to mój kolega, nie wiem skąd on się wziął na naszym podwórku. Pewnie uciekał. Ojca nigdzie nie było. Do dzisiaj
nie wiemy, co stało się z jego ciałem. Ktoś nam potem mówił, że
widział go zabitego, siostry nie widział nikt…
To była taka straszna rzeź, kobiety z poucinanymi piersiami,
głowy, nogi, ręce odrąbane od ciał. Żeby tylko zabili…
Nie szukali ojca, musieli uciekać, bo w każdej chwili mogła
przyjść następna banda.
– Matka nas pozbierała, wzięła chlebek, masła osełkę i dzbanek wody. Ucho się od dzbanka urwało i woda się wylała. A bardzo było gorąco. Schowaliśmy się w dojrzałe proso i tam w upale
siedzieliśmy cały dzień. To proso Niemcy ruskimi jeńcami zasiali,
bo była tam bardzo dobra ziemia i proso tak wyrosło, że miało
dwa metry. Brat Wikci mdlał, mama go ratowała dając mu do
picia… naszą ślinę. Witold Sobolewski przeżył. Przesiedzieliśmy
w prosie cały dzień.
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Zrobiło się szaro i postanowiłem wyjść zobaczyć, czy nikt nie
czai się na nas. Faktycznie stał Ukrainiec z karabinem, na szczęście tyłem odwrócony do mnie. Po cichutku się wycofałem i siedzieliśmy w prosie jeszcze z godzinę. Potem znowu wyjrzałem
- nie było nikogo.
Było już szaro, gdy ruszyliśmy w drogę do miasta. Była tam po
drodze ruska wioska Kobylno i cerkiew, miała ona kopułę i siedzieli na niej banderowcy z bronią, jak kogoś widzieli to strzelali.
Zobaczyli nas i zaczęli strzelać, ale kule nie trafiały… Dotarliśmy
do Włodzimierza, tam mieszkała moja siostra.
W mieście było bezpiecznie, bandy mordowały we wsiach, tutaj się bali żołnierzy, policji. I tutaj było skupisko duże Polaków.
We Włodzimierzu mieszkaliśmy kilka miesięcy, ja pasłem
krówkę kuzynki. Widziałem tam taką scenę pasąc krowę. Przyjeżdża gazik niemiecki, dwóch SS- manów i piękna, długowłosa
kobieta, w szpilkach. Piękna kobieta. Nie rozmawiają ze sobą,
idą w kierunku wyrwy po bombie, a ja akurat siedziałem na skarpie tego dołu. Nic do siebie nie mówią, do mnie też, nie każą
mi uciekać… Kobieta wchodzi do tego dołu Niemcy wyciągają
broń i obaj strzelają po dwa razy do niej. Uciekłem… Wieczorem
już tych zwłok nie było. To było dla mnie straszne, do dzisiaj widzę tą piękną kobietę z rudymi włosami, była żydówką.
Dla mnie tamte wydarzenia były ludobójstwem
Potem poszliśmy na piechotę do Lublina i następnie dotarliśmy do Niedźwicy Wielkiej. Ja poszedłem do gospodarza krowy
paść, mama do kogoś innego, brat jeszcze do innych ludzi. Tam
żyliśmy do wyzwolenia. Po wyzwoleniu pojechaliśmy do Poznania, bo obiecywano tutaj ziemię i mieszkania. Faktycznie mama
dostała ziemię w powiecie włocławskim.
Co czuję?
Staram się nie myśleć, dla mnie tamte wydarzenia były ludobójstwem.
– Nigdy ojciec nie mówił nam i nigdy nie uczył nienawiści do
narodu ukraińskiego, do żadnego narodu, mówi syn pana Aleksandra Topolanka, Mirosław. - Nawet w ciężkich czasach komunistycznych, zawsze uczył nas tak, że jeżeli ktoś rzuci w ciebie
kamieniem, ty oddawaj chlebem…
– W sercu jednak to zostaje na zawsze. Może nie udało się wybaczyć, ale zemsty w sobie nie pielęgnuję, mówi pan Aleksander.
Cała nasza kolonia Teresin znała się, wszyscy polegli i nic z niej
nie pozostało. Byłem tam w latach osiemdziesiątych, naszej miejscowości nie ma, cały ten obszar porasta bardzo bujny las… Znaleźliśmy małą polankę, ok. 300 metrów kwadratowych, Ukrainki
powiedziały nam potem, że kilkanaście razy próbowano tam sadzić drzewa i nigdy nic z tych sadzonek nie wyrosło…
Wbiliśmy krzyż w tą przesiąkniętą krwią naszych bliskich
ziemię…
Na koniec fragment relacji Wiktorii Baumgardt, zamieszkałej
w Bogatyni, kuzynki Aleksandra Topolanka, która z nim uciekała,
spisanej dla historyka Sławomira Tomasza Rocha:
TWARZĄ W TWARZ ZE ZBRODNIARZEM
„Przyszli Ruskie, już było po wojnie. W mieście spotkał mnie
znajomy Ukrainiec, Jan Grzybowski z Taratku Kohyleńskiego.
Zaprosił mnie do swego domu we Włodzimierzu Wołyńskim.
Z tego, co mówił rozumiałam, że jego żona oślepła, córka Wierka
pracowała w Werbie w gminie, a on sam uciekł do miasta z Teresina. Potem zaczął opowiadać, jak on sam, jego syn Mikołaj
Grzybowski i inni Ukraińcy, których nazwisk jednak już nie pamiętam, jak mordowali moich rodziców, rodzeństwo i innych

Polaków na Teresinie. Opowiadał mi to wszystko, młodej bardzo
wówczas dziewczynie. Mówił mi twarzą w twarz tak:
„Byliśmy pijani, mieliśmy broń oraz siekiery i widły, strzelaliśmy
tylko, jeśli ktoś uciekał. Gdy przyszliśmy pod dom Sobolewskich,
pod twój dom stukaliśmy, by nam otworzono drzwi. Otworzył twój
ojciec, miał na rękach twego małego braciszka. Z miejsca zaczęliśmy bić twego ojca i zmusiliśmy go, by szedł z nami do miejsca,
gdzie była studnia Krakowiaka. Po drodze ojciec twój był bity, a potem żywcem jeszcze wrzucony do tej studni. Młodszą twoją siostrę
wywlekli z domu za nogi i ręce w stronę ogródka, tam odrąbali jej
ręce i nogi i tam właśnie skonała w wielkich mękach. Mamę twoją
także bili i gnali również do ogródka, tam ją zamordowali, a strasznie krzyczała. Witola rąbnęli siekierą w głowę jeszcze w chacie.”
Bandzior był bez skrupułów, jak mógł mi tyle naopowiadać,
jak miał sumienie, był przecież naszym sąsiadem. Mówił mi wtedy ponadto, że z innymi mordowali także Polaków na Tartaku
Kohyleńskim. Dał mi nawet o dziwo zdjęcie mego stryja z Tartaku, może męczyło go sumienie. Może chciał coś dla mnie i dla
naszej rodziny zrobić, jakoś zadośćuczynić, skoro Boża Opatrzność, taką możliwość jeszcze mu wyświadczyła. Nie wiem, tego
się już zapewne nie dowiem”.
I fragment opisu ukrywania się w prosie z rodziną Józefa
Topolanka:
„Całą niedzielę, bez picia byliśmy w prosie, brat był ranny i bardzo chciało mu się pić, baliśmy się, by nie płakał, bo by nas zaraz
wytropili i zabili. A jeździli końmi po polanach i polach i szukali
Polaków. Widziałam jak łapali naszego konia, a potem jeździli na
nim i szukali takich niedobitków, jak my właśnie. Widzieliśmy jak
Ukrainki szły z Useredka i wynosiły nasze rzeczy z naszych domów.
Widzieliśmy gdyż wystawaliśmy na palcach z prosa, by móc lepiej
zobaczyć, co się dzieje”.
Elżbieta Bylczyńska
* Sławomir Roch http://wolyn.btx.pl index.php/wolyn-wola-oprawde/466-wspomnienia-wiktorii-baumgart-z-kolonii-teresinpow-wodzimierz-woyski-na-woyniu.html
OD LAT NABIERAJĄ WODY W USTA
Nie może zatem dziwić treść Listu Otwartego Przewodniczącego Kresowego Ruchu Patriotycznego pana Jana Niewińskiego,
z dnia 27 marca 2012 r., opublikowanego w Warszawie, a skierowanego do Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w którym czytamy: „Panie Prezydencie! Po
raz kolejny zwracamy się do Pana w ważnej narodowej sprawie.
Dotyczy ona najokrutniejszego w naszych dziejach ludobójstwa,
jakiego dokonali banderowcy na obywatelach polskich Kresów
Wschodnich II RP. Mimo upływu 70 lat ofiary tych makabrycznych
zbrodni wciąż czekają na godny pochówek, ich szczątki poniewierają się w nieoznaczonych, a w większości nieznanych miejscach.
Jednocześnie zaistniała rzecz bez precedensu w skali świata. Sprawcom tego ludobójstwa nie tylko nie wymierzono
kary, nie zostali oni potępieni, ale wzniesiono im setki pomników i znaków „sławy”: na Ukrainie, w państwach zachodnich,
i – co budzi grozę – w Polsce. Należy podkreślić, że pierwszy pomnik Romana Szuchewycza – zastępcy dowódcy Batalionu SS
„ Nachtigall ”, sprawcy pogromu Żydów i profesorów polskich
oraz późniejszego dowódcy UPA, bezpośrednio odpowiedzialnego za rzeź Polaków i Ukraińców na Kresach – został wzniesiony w Buffalo w 1968 r. Z kolei pierwszy pomnik Stepana Bandery
odsłonięto w Nowym Jorku w 1983 r. Natomiast od kilkunastu
lat władze naszego Kraju nie zezwalają na postawienie w Warszawie pomnika dla uczczenia pamięci ponad 200 tysięcy ofiar
banderowskiego ludobójstwa.
c.d.
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Źródła tego kuriozum należy upatrywać u zarania „zimnej
wojny”, kiedy zaistniało zapotrzebowanie na bezwzględnych
ludobójców, zaprawionych terrorystów, ludzi bez skrupułów
moralnych, znających jednocześnie realia sowieckie oraz języki
rosyjski, ukraiński i polski. Kryteria te spełniali właśnie banderowcy, melnykowcy i członkowie SS-Galizien. Wszyscy oni zyskali przychylność i opiekę zachodnich demokracji, a zwłaszcza
Stanów Zjednoczonych. Zostali zatrudnieni w służbach specjalnych i jako doradcy rządów tych państw. W zamian zapewniono im bezkarność, wysokie zarobki oraz stworzono warunki do
fałszowania historii OUN-UPA. Uzyskali oni także wpływy w Radiu „Wolna Europa”, „Głosie Ameryki” oraz paryskiej „Kulturze”.
Klasycznym przykładem (choć nie jedynym) jest kariera Mykoły
Łebedia, szefa Służby Bezpeky OUN-B, oprawcy Polaków i tych
Ukraińców, którzy odmawiali udziału w zbrodniach UPA. Został
on zatrudniony przez CIA oraz otrzymał obywatelstwo amerykańskie. Prócz doradztwa i świadczenia „usług” wywiadowczych
szkolił on między innymi żołnierzy amerykańskich przygotowywanych do wojny w Wietnamie.
Panie Prezydencie! Trzykrotnie odmówił Pan patronatu nad
uroczystościami rocznicowymi organizowanymi przez środowiska kresowe. Stanął Pan po stronie banderowskich ludobójców
hańbiąc tym majestat urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Również Pierwsza Dama odmówiła patronatu nad konkursem dla młodzieży na temat wiedzy o Kresach RP, organizowanym przez Instytut Kresowy.
Na miano skandalu zakrawa fakt, że na Pański wniosek Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna po raz trzeci zdjął z porządku obrad
przygotowaną już i zaakceptowaną przez wszystkie kluby poselskie uchwałę ustanawiającą 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa

Kresowian. Co gorsza, również z Pańskiej inicjatywy parlamenty
Polski i Ukrainy mają podjąć uchwałę o tzw. pojednaniu między
obu narodami, a dokument ten ma być ogłoszony w 65. rocznicę
Operacji „Wisła”, która położyła kres banderowskiej irredencie na
Rzeszowszczyźnie. Ukraińcy i Polacy nie potrzebują pojednania,
gdyż między obu narodami nie było i nie ma wzajemnych pretensji. Natomiast wybór daty ogłoszenia takiego dokumentu
stanowi podeptanie pamięci Polaków bestialsko pomordowanych przez UPA i dalsze fałszowanie historii. Stanowczo żądamy
wycofania się z tego projektu i ustanowienia przez Sejm 11 lipca
Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.
Tzw. pojednanie nie jest potrzebne Polakom i Ukraińcom, ale
stanowcze potępienie zbrodni UPA na narodzie polskim i ukraińskim oraz uznanie OUN i tzw. UPA za formacje zbrodnicze. Tylko prawda może stanowić solidny fundament dobrosąsiedzkich
stosunków między Polską a Ukrainą. Taką myśl zawarliśmy w haśle obchodów 70. rocznicy: „Polska Ukraina – przyjaźń i partnerstwo, OUN-UPA – hańba i potępienie”. A za patronów obchodów
obraliśmy żołnierza, poetę i żarliwego przyjaciela Ukraińców,
por. Zygmunta Jana Rumla oraz wielkiego patriotę ukraińskiego, niezłomnego apostoła walki o prawdę historyczną, o honor
i godność narodu ukraińskiego - dra hab. Wiktora Poliszczuka.
Panie Prezydencie, znawcy przedmiotu twierdzą, że w polityce
nie ma kategorii moralnych ani sentymentów. Liczą się tylko interesy i skuteczność. W tym kontekście nasuwa się pytanie: czy
Pańskie działania służą interesom narodowym?”.
…”Czy ten ptak kala gniazdo, co je kala, czy ten, co mówić
o tym nie pozwala?”. Tak sto lat temu pisał wirtuoz, geniusz słowa, jeden z największych polskich poetów Cyprian Kamil Norwid.

Od restauracji do stacji badawczej
Mieszkańcy Mosiny i okolic, szczególnie ci starsi, z pewnością pamiętają mieszczącą się kiedyś nad Jeziorem
Góreckim restaurację „Leśna” (dawniej
„Seeberg”). Po zamknięciu restauracji
budynki gospody niszczały aż do 1989
roku, kiedy to uruchomiono tutaj Stację Ekologiczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Uchroniło to budowle
przed całkowitą dewastacją, a poza tym
przyczyniło się do powstania niezwykle
ciekawego i ważnego naukowo i badawczo miejsca.
Stacja Ekologiczna w Jeziorach jest
jednostką organizacyjną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
zlokalizowaną w Wielkopolskim Parku
Narodowym właśnie w budynkach dawnej restauracji. Jej powstanie wynikało
z potrzeby rozwoju badań środowiska
przyrodniczego Wielkopolskiego Parku
Narodowego, co z kolei wiązało się z wieloletnimi tradycjami badawczymi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jednym z ważnych motywów
utworzenia jednostki było zlokalizowanie
Stacji w miejscu umożliwiającym prowadzenie stałych obserwacji w terenie przez

dłuższy czas, co ze względu na specyficzny charakter terenu było bardzo dobrym
rozwiązaniem. 29 listopada 1989 roku,
dzięki staraniom ówczesnego prorektora UAM prof. Andrzeja Kostrzewskiego
i zgodzie dyrektora WPN, mgr inż. Adama
Kaczmarka, doszło do podpisania umowy. Stacja Ekologiczna w Jeziorach zaczęła istnieć.

Baza naukowo-dydaktyczna
Stacja stanowi niewątpliwie dobre zaplecze dla działań edukacyjnych dzięki
doskonałej bazie naukowo-badawczej.
Baza ta obejmuje pomieszczenia takie
jak sala konferencyjna, pracownia komputerowa, dobrze wyposażone pomieszczenia laboratoryjne (w tym kompleks
dziesięciu wolier, w których prowadzone
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są obserwacje drobnych gryzoni) oraz
różnego rodzaju sprzęt pomiarowy. Co
ważne, Stacja dysponuje bazą noclegową – są to łącznie 44 miejsca noclegowe,
dostępne przez cały rok. Bogate są także
zasoby informacyjne – bibliografia, bazy
danych przestrzennych, obejmujących
między innymi aktualne i historyczne
mapy topograficzne i tematyczne, z których korzystają i współpracują w zakresie
ich uaktualniania pracownicy naukowi,
studenci, urzędy i instytucje.
Działalność naukowo-badawcza
W Stacji Ekologicznej prowadzone są
prace badawcze z zakresu nauk biologicznych, chemicznych oraz geograficznych
i geologicznych. Cały system pomiarów
i obserwacji dotyczy zjawisk meteorologicznych, wód powierzchniowych i wód
podziemnych. Realizowany monitoring
hydrologiczny pozwala na kontrolowanie
zmian poziomu wód w zbiornikach i ciekach wodnych na terenie Wielkopolskiego
Parku Narodowego i w jego otulinie. Prowadzone są obserwacje i badania dotyczące opadów atmosferycznych, również
pod względem zanieczyszczeń, związane z nimi badania procesów glebowych
(zbadano i opisano między innymi sposoby uwalniania i migracji szeregu metali
w glebie). Wody podziemne są również
doskonałym wskaźnikiem zanieczyszczenia środowiska, dlatego też prowadzone
były między innymi badania dotyczące
składu chemicznego wypływów wód podziemnych na terenie WPN. Ciekawym elementem są stanowiska obserwacji zoologicznych – wspomniane wcześniej woliery
oraz własne laboratorium. Do innych badań prowadzonych na terenie Stacji można zaliczyć badania geograficzne dotyczące specyficznej, polodowcowej rzeźby
terenu oraz badania biologiczne, związane
z ochroną i kształtowaniem roślinności.

Działalność edukacyjna
Szeroko rozumiana działalność edukacyjna jest jedną z głównych funkcji Stacji
w Jeziorach. Odbiorcami są tutaj pracownicy naukowi i dydaktyczni oraz studenci
wyższych uczelni, ale także szkoły (szczególnie uczniowie szkół ponadpodstawowych), stowarzyszenia i inne organizacje,
jak również pracownicy urzędów oraz
inni specjaliści, między innymi geodeci,
planiści, nauczyciele.
Stacja wykorzystywana jest jako baza
do realizacji ćwiczeń terenowych ze studentami. Baza noclegowa oraz zaplecze techniczne umożliwiają organizację
nawet kilkudniowych zajęć. Stworzono
także specjalną ofertę edukacyjną skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych; co ważne - zróżnicowany zakres
tematyczny zajęć wpisuje się w wymogi
podstawy programowej dla przedmiotów biologii i geografii. Możliwe jest
także zorganizowanie specjalistycznych
warsztatów ukierunkowanych na potrzeby konkretnych grup zawodowych czy

naukowych. Oprócz tradycyjnych zajęć
i warsztatów rozwijana jest forma szkolenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej.
Od roku 2012 w Stacji Ekologicznej
w Jeziorach realizowane są projekty
edukacyjne dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, skierowane do zorganizowanych grup uczniów
szkół ponadpodstawowych. W ramach
tych projektów odbywają się dwudniowe
zajęcia o charakterze praktycznych ćwiczeń realizowanych w terenie, w laboratorium i pracowni komputerowej.
Podsumowując, Stacja Ekologiczna UAM
w Jeziorach jest miejscem o dużym potencjale do wykorzystania przez różnorodne
grupy odbiorców. Doskonale zakorzeniła
się nie tylko w kręgu uniwersyteckim, ale
także szeroko rozumianym środowisku
społecznym naszego regionu. Jest miejscem spotkań naukowych, warsztatów,
seminariów, konferencji, spotkań roboczych. Służy jako ośrodek pracy twórczej
dla odbiorców indywidualnych i małych
zespołów. Jest znakomitą bazą dydaktyczną, ośrodkiem edukacji przyrodniczej, wspiera osoby i instytucje w zakresie
planowania przestrzennego, urbanistyki,
geodezji. Możliwości współpracy jest wiele, a baza i oferta Stacji wciąż się wzbogaca.
Z pewnością warto zapoznać się bliżej z jej
działalnością. A już na pewno – zobaczyć
budynek i jego otoczenie. Serdecznie polecamy odwiedzenie Stacji wszystkim, którzy interesują się przyrodą i historią naszego regionu. Naprawdę warto!
Mgr historii, Sławomir Tomasz Roch
źródła:
„Stacje naukowe Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu” – praca zbiorowa
pod red. Andrzeja Kostrzewskiego;
www.jeziory.home.amu.edu.pl;
zdjęcia: www.wielkopolskie.fotopolska.eu
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Kącik motoryzacyjny

Gaz nie tylko do zapalniczek,
czyli o „gazowaniu” samochodów
Miałem ostatnio dosyć zabawną sytuację. Wracając ze zlotu samochodów
japońskich w Poznaniu, zjechałem na stację aby zatankować mój pojazd do pełna
tak wspaniałym paliwem jakim jest LPG.
Przy dystrybutorze obok stanął mój znajomy i skierował w moją stronę zdanie
„gaz jest do zapalniczek, liczy się tylko
benzyna”; cóż, każdy ma swoje zdanie, ja
uważam inaczej. Po zatankowaniu poszedłem zapłacić niewyobrażalną kwotę 80 zł
za pełen zbiornik, a wracając spojrzałem
na dystrybutor wcześniej wspomnianego znajomego i zobaczyłem przerażające 19,98! Łatwo można sobie policzyć,
że zatankował niecałe 5 litrów. Oczywiście nie zaglądam nikomu do portfela,
ale wszyscy wiemy jakie są ceny paliwa
w stosunku do średnich zarobków. W głowie narodziło mi się pytanie, ile zaoszczędziłem jeżdżąc w gazie przez 3 lata?
Jeżdżę sporo, głównie w mieście.
Przez ten okres zrobiłem 70 tysięcy kilometrów, co daje oszczędność rzędu 10 500 zł (kwota wliczająca koszty instalacji, rozruchu na paliwie oraz
serwisowania).
Śmiało mogę powiedzieć, opłaca się!
Sama idea „gazowania” sięga roku 1910,
kiedy to Walter Snelling, badając właściwości benzyny, oddzielił składniki ciekłe
od gazowych. Dla naszego polskiego
podwórka era „gazowania” silników rozpoczęła się w 1974 roku, gdy inżynier Zbigniew Domański przystosował silnik pochodzący z FSO 125p do zasilania gazem
płynnym propan-butan. Od tego czasu
minęły 43 lata, a Polska stała się drugim
krajem pod względem ilości pojazdów
zasilanych instalacją LPG na świecie, plasując się na podium z wynikiem 2,8 mln
samochodów.
Dlaczego więc Polacy tak chętnie zakładają instalację LPG? Przede wszystkim

jest o wiele tańsze niż benzyna, jest to
główna przyczyna tak dużej popularności
LPG w naszym kraju. Lubimy jak jest tanio i z tym faktem nie da się dyskutować!
A jeśli do tego jest tanio i bezawaryjnie
to już w ogólne jest wspaniale! Obecnie
instalacje gazowe to skomplikowane instrumenty do zasilania samochodu. Decydując się na założenie instalacji, warto
oddać samochód do sprawdzonego montera. W tym przypadku tanio nie zawsze
oznacza dobrze - jeżeli chcemy użytkować samochód przez kilka kolejnych lat,
nie można oszczędzać na komponentach
instalacji gazowej. Starsi czytelnicy na
pewno dobrze znają starsze instalacje,
wykorzystujące tzw. „mikser”, mieszający
gaz z powietrzem. Jest to technologia,
która została wyparta przez gaz sekwencyjny, podający gaz bezpośrednio przez
wtryskiwacz. W takiej instalacji, sterownik
gazowy na podstawie odczytanych w czasie rzeczywistym czasów wtrysku benzyny, wyliczonych dla danych parametrów
silnika, przelicza je na czasy wtrysku gazu.
Często powielamy wiele mitów dotyczących gazu. Najbardziej popularnym
jest chyba ten, że samochód z instalacją
gazową jest awaryjny. Jeżeli zostawimy
instalację gazową samą sobie, to na przestrzeni kilku lat na pewno spowoduje ona
szybsze zużycie części. Jeżeli jednak montaż instalacji zlecimy fachowcom, a nasz
samochód częściej niż zwykle odwiedzi
serwis, to możemy być pewni, że nasza
instalacja będzie niezawodna przez długie
lata. Spotkałem się także z opinią, że gaz
śmierdzi. Jest to spowodowane jednym

ważnym faktem. Gaz nie ma zapachu, do
LPG dodawane są specjalne aromaty, pozwalające na natychmiastowe wyczucie
go, jeżeli zacznie się ulatniać.
Czy gaz ma wady? Oczywiście, że tak.
Instalacja gazowa nie niesie ze sobą samych zalet. Proces spalania gazu wytwarza większą temperaturę, co wpływa
niekorzystnie na gniazda zaworowe,
które trzeba naprawić po kilkudziesięciu
tysiącach kilometrów. Brzmi to strasznie,
ale argument ten jest tak samo „przekonujący” jak zaprzestanie hamowania,
bo zużyją nam się klocki hamulcowe.
Instalacje gazowe zaburzają także odczyty
sondy lambda oraz degradują katalizatory. Aby w pełni zagłębić temat, potrzebowałbym kilku inżynierów i Waszych chęci
na przeczytanie 5-tomowego wydania.
Instalację gazową warto przekalkulować patrząc na to z dłuższej perspektywy
czasu. Bo dopiero po około roku zaczyna
się ona zwracać. Liczę, że zaciekawiłem
Was tematem i zachęciłem do poszerzenia wiedzy w tym temacie. Być może
część z Was przestanie podśmiechiwać się
z osób posiadających „korek wstydu” i zachęci tych bardziej narzekających posiadaczy LPG do odwiedzenia serwisu.
Na koniec dodam ciekawostkę: firma
STAG zrobiła czołg napędzany LPG. Świadczy to o ciągłym rozwoju tej technologii,
która jest udoskonalana i z roku na rok jest
coraz lepsza.
Przemysław Raźny – Stowarzyszenie
Mosińskie Spoty Samochodowe

25

Ważne informacje z gminy Mosina
Rozbudowa szkoły w Krosinku
Szkoła Podstawowa w Krosinku zostanie rozbudowana. Uzyskano na ten cel
dofinansowanie unijne w wysokości 3
999 490,47 zł. Jest to dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – Działanie 9.3 – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Cała inwestycja
ma kosztować ok. 7 mln zł. Wykonawcą
głównych prac budowlanych jest Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz
Maćkowiak, z ceną ofertową brutto:
4 927 786,48 zł.
Nowy budynek dydaktyczny zostanie połączony z istniejącym za pomocą
łącznika. Inwestycja obejmuje budowę

budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, budową zjazdu na drogę publiczną,
wewnętrznego układu drogowego wraz
z parkingami oraz budową przyłączy.
Zaprojektowany został budynek niepodpiwniczony, 3 kondygnacyjny z dachem
spadzistym. Budynek zaprojektowano
jako prostą (w wyrazie architektonicznym)
bryłę nawiązującą do architektury lokalnej.
Według założeń projekt pozostaje również
w związku z miejscową tradycją architektoniczną, która w tym wypadku przekłada
się na kolorystykę i materiały wykończeniowe budynku. Zaproponowane materiały i kolorystyka korespondują z lokalną
architekturą i wpisują się w jej charaktery-

fot. SP Krosinko

styczne elementy. W drugim etapie zostanie wybudowana sala gimnastyczna.
Obecnie Szkoła Podstawowa w Krosinku
obejmuje region Krosinka Ludwikowa,
Dymaczewa Nowego i Dymaczewa Starego. Po rozbudowie szkoła będzie mogła
przyjmować uczniów z obwodu Krosna.

Miasteczko rowerowe w Krośnie
Gmina Mosina wystąpiła o dofinansowanie projektu budowy miasteczka rowerowego w Krośnie w ramach programu „Razem bezpieczniej” prowadzonego przez Wielkopolski
Urząd Wojewódzki, w wysokości 80 tys. zł. Projekt miał być
zrealizowany częściowo także z funduszu sołeckiego. Niestety
dofinansowanie nie zostało przyznane. Rada Sołecka Sołectwa
Krosno nie odstępuje od planów budowy miasteczka rowe-

rowego, będzie dążyć do realizacji tego projektu i starać się
o jego dofinansowanie. Koncepcja projektowa miasteczka rowerowego znajduje się w Biurze Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi Urzędu Miejskiego w Mosinie i można
zapoznać się z nią w godzinach pracy urzędu. (na podstawie
informacji udzielonej przez Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi UM oraz panią Wiesławę Manię)

Szkoła w Czapurach także za mała
Rozbudowie ma ulec również Szkoła Podstawowa w Czapurach. W chwili obecnej
przygotowywany jest przetarg na budowę całego obiektu – budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej. Obecnie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
publicznego oraz wzór umowy znajdują
się w analizie prawnej i natychmiast po

zatwierdzeniu treści tych dokumentów przez prawnika, zostanie ogłoszony
przetarg. Zgodnie z harmonogramem,
rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest po zakończeniu roku szkolnego
2016/2017, w lipcu br. tak, aby wyburzeniami nie zakłócać procesu dydaktycznego prowadzonego w tym obiekcie.
fot. SP Czapury

Czy grozi nam ruch tir-ów w mieście?
Przewodniczący Rady Miejskiej z Kórnika p. Adam Lewandowski zwrócił się do Rady w Mosinie o poparcie Apelu Rady Miejskiej
w Kórniku dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi na odcinku od drogi ekspresowej
S11 od węzła Kórnik Północ do autostrady A2, do węzła Poznań
Wschód. Apel ten został przesłany do Premiera Rządu oraz posłów
i senatorów z Wielkopolski. Radni z Kórnika uważają, że modernizacja drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina spowoduje wzrost natężenia ruchu pojazdów. Obecnie w godzinach szczytu na trasie
S11 na odcinku Kórnik – Poznań powstają duże utrudnienia komunikacyjne. Kórniccy radni twierdzą, że bez nowego połączenia
z autostradą A2 przebudowa drogi 431 nie spełni oczekiwań.
Apel kończy się postulatem, by inwestycja ta została ukończona
do 2020 r.
Rada Miejska w Mosinie nie podjęła jeszcze stanowiska w tej
sprawie. Radni otrzymali pismo Przewodniczącego Rady Miasta

i Gminy Kórnik, ale nie wykazali zainteresowania tematem. Na
ostatniej sesji Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur zwróciła się z prośbą do Komisji Inwestycji, Mienia
Komunalnego i Ładu Przestrzennego o przeanalizowanie sprawy na najbliższym posiedzeniu Komisji. Jeżeli Komisja zaopiniuje apel Kórnika pozytywnie, zostanie przygotowany projekt
stanowiska w tej sprawie na najbliższą sesję. Sprawa nie jest
jednoznaczna. Po przebudowie droga 431 i powstaniu nowego
mostu znikną obecne ograniczenia, co zachęci kierowców samochodów ciężarowych jadących z północy do skracania drogi
w kierunku na Wrocław. To może oznaczać dla Mosiny kolejne
utrudnienia w ruchu. Może też stać się pomocne w staraniach
o budowę obwodnicy wschodniej. (na podstawie informacji
udzielonej przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzatę Kaptur)
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Kolekcjoner
Wszyscy znamy drewnianą wieżę widokową na mosińskim Pożegowie. Została ona wybudowana na przełomie roku 2011/2012.
Obiekt o wysokości 16,97 m, położony 140,5 m n.pm. zlokalizowany jest na terenie tzw. glinianek, znajdujących się w obszarze
chronionym NATURA 2000 oraz w Wielkopolskim Parku Narodowym. Cały kompleks stanowi jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych Mosiny. Dziś jednak wracamy do historii i przedstawiamy dzieje pożegowskiego Figla, który wcześniej – na długo
przed wybudowaniem obecnej wieży – widniał w krajobrazie Pożegowa. Autorem tekstu jest ś.p. Henryk Pruchniewski, na koniec
natomiast przytaczamy wypowiedzi Czytelników.

Kto pamięta Figiel na Pożegowie?
(artykuł publikowany w marcu 2011 r.)
Stalowa wieża górująca nad Mosiną
i okolicą, zbudowana na szczycie Pożegowa, zwana popularnie Figiel, to pozostałość po czasach okupacji hitlerowskiej.
Figiel na Pożegowie
Starsi z pewnością ją pamiętają, a już
na pewno ówczesna młodzieżówka
Pożegowa i Mosiny, która rywalizowała w zdobywaniu szczytu Figla. Figiel
to wieża stalowa, jedna z wielu, jakie
Niemcy budowali w czasach wojny.
Była to wieża ażurowa, zbudowana na
betonowym fundamencie, konstrukcji
stalowej (kątownik) o wysokości ok.
54 m nad ziemią, zakończona dwiema
platformami o wymiarach około 4 x 4
cm. Na szczyt wieży wchodziło się odcinkami – piętrami. Dostać tam można
się było tylko po pionowej, stalowej
drabinie. Jak głosiły źródła nie pisane
– wieże tego rodzaju służyły Niemcom
do pierwszych prac nad wynalazkiem
radaru. Inne źródła mówiły, że na wieżach Niemcy umieszczali urządzenia
zakłócające fale radiowe, co za tym
idzie, miały utrudniać łączność radiową alianckich samolotów lecących
nad Polską. Dla przypomnienia należy
dodać, że obok dużego Figla był zbudowany mały Figiel i można przypuszczać, że również na tym małym były zainstalowane odpowiednie urządzenia.
Koniec wojny potwierdził, że Niemcy
dużo wcześniej wszystkie urządzenia
techniczne zdemontowali i wywieźli
w głąb Rzeszy. Na Pożegowie pozostały
tylko stalowe wieże i baraki, które wkrótce ludzie rozebrali. W ten sposób Figiel
stał się atrakcją dla męskiej części młodzieży Pożegowa i Mosiny, choć wracając
do wspomnień to zdobycie szczytu wieży
wymagało sporo odwagi. Większość z nas
docierała do celu z zamkniętymi oczami.
Jednak wszystko – strach, trud, obawy
wynagradzał widok, jaki roztaczał się
z ostatniej platformy.

do wspinaczki i, jak podawała „Ziemia
Mosińska”, przez pewien czas służył
jako przekaźnik TV. Dziś na tym terenie
znajdują się zbiorniki wody Aquanet,
wchodzące w skład Stacji Uzdatniania
Wody w Mosinie. Z samej radiolatarni pozostały jedynie dwie żelbetowe
postawy, których było w sumie cztery.
Kratownica natomiast została przeniesiona w latach pięćdziesiątych XX wieku na poznański Sołacz z przeznaczeniem na wieżę spadochronową.
Na koniec zwracamy się z apelem do
naszych Czytelników o podzielenie się
wszystkimi informacjami, które mają lub
miały związek z pożegowskim Figlem.
Henryk Pruchniewski

Wieża spadochronowa na Pożegowie
Najwspanialej opisał to Adam Kaczmarek na łamach Ziemi Mosińskiej
– lokalnej gazety w 1987 r. (wiersz
niżej). Warto tu dodać, że Redakcja
wspomnianej gazety czyniła starania
o pozyskanie na temat Figla zdjęć, informacji, czy opisów w ramach cyklu
„Ocalić od zapomnienia”. Niestety, bez
większego efektu. Dalsze losy Figla to
zainteresowanie nim Poznania, co spowodowało, że w latach pięćdziesiątych
został rozebrany i przewieziony do Poznania i po przebudowie na wieżę spadochronową ustawiony w parku Sołackim, gdzie był przez lata dużą atrakcją.
Natomiast mały Figiel nie nadawał się

Gdy na Pożegowie
Jestem małym chłopcem.
Nogi drżą, wchodzę…
Ręce kurczowo zaciśnięte.
Wysokość, wysokość!
Górna platforma,
Świst wiatru –
Wieża tańczy…
Wysokość!!!
Dotykam głową chmur?
Nie patrzę w dół –
Brrr…!
Co za widok!
Puszczykowo gra kolorami,
Wyciągnąć rękę, dotknąć…
Luboń – widać Dębiec!
Rogalinek przykucnął za Wartą.
Sowiniec, Krajkowo –
Lasy, lasy, lasy
Wrażenie niesamowite!
Mosina leży plackiem,
Tylko kościół celuje w niebo…
Nogi z waty –
Jak zejść?
Strach.
(Adam Kaczmarek)
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„Współczesna wieża widokowa została
wzniesiona w miejscu, gdzie w czasie wojny stała drewniana wieża radionamiernika Luftwaffe FuSAn-733 Heinrich Peiler.
Notabene takich wież było w tej okolicy aż
5. Dodatkowo każdej wieży towarzyszył
jeden maszt Hans E-Mess. Urządzenia obsługiwała 18. Jägerleit-Kompanie o kryptonimie Pomeranze-Y. Natomiast wieża
nazwana przez mieszkańców Figiel stała
na szczycie Osowej Góry i była to ciężka
radiolatarnia Luftwaffe (Schweres Funkfeuer). Dwa z czterech fundamentów, na
których była ustawiona stalowa konstrukcja zachowały się do dnia dzisiejszego tuż
przy zbiornikach wody. To właśnie tę wieżę przerobiono w latach pięćdziesiątych
na wieżę spadochronową i ustawiono
w Parku Sołackim. W trakcie ostatniej wizyty w Wielkopolskim Parku Narodowym
udało mi się zlokalizować 4 z 5 fundamentów po wieżach Heinrich-Peiler.”

„Jeżeli chodzi o wykorzystanie Figla jako
przekaźnika Tv to wiem że pracowali tam
p. Bezuska oraz p. Zygmunt Pohl jako pracownicy obsługi. Wieża ustawiona w parku Sołackim była rzeczywiście wysoka,
ogrodzona siatkowym płotem z furtką zamkniętą na kłódkę z łańcuchem. W roku
1966 uczęszczałem do technikum, w którym zajęcia WF dobywaliśmy na stadionie
Olimpii. W pewne majowe przedpołudnie
wracając ze stadionu doszliśmy do wieży
i wiadomo, jeden drugiego zaczął “podpuszczać” kto wejdzie na górę. W końcu
odważyło się pięciu, lecz na samą górę doszło nas trzech. Rzeczywiście widok wspaniały i tak jak pisze pan Adam patrząc
w dół nogi się uginały. Nie wiedziałem, że
ta wieża była z Mosiny (miałbym u kolegów większe fory), lecz patrząc z perspektywy czasu cieszę się, że nic nikomu się nie
stało i trochę dumy pozostało.”

Sylwetki naszych artystów

„Ożywić metal”
Radosław Senftleben

Znajdująca się w siedzibie redakcji
Galeria Lokalnych Twórców powiększa się o nowe dzieła. I nie są to już
tylko obrazy, ale także inne, ciekawe
prace. Od niedawna podziwiać można metaloplastykę – metalowe postacie i kwiaty zadziwiają delikatnością,
jakby na przekór ciężarowi materiału,
z którego zostały wykonane.
Twórcą tych prac jest pan Radosław
Senftleben, mieszkaniec okolic Mosi-

ny. Na co dzień pracuje w Aquanecie,
zaś po pracy poświęca się obowiązkom
domowym i rodzinie. Ma jednak sporo
zainteresowań, wśród których jest motoryzacja, sport, malarstwo artystyczne i – metaloplastyka. Jak sam przyznaje, od dziecka lubił rysować, dłubać
w drewnie, zacięcie artystyczne zatem
zostało (dziś pan Radosław maluje na
przykład ozdabiając pokoje dziecięce).
W pewnym momencie wpadł na pomysł stworzenia obrazu trójwymiarowego, przeniesienia rysunku na inne
tworzywo – metal. I tak zaczęły powstawać pierwsze metalowe prace.
Wszystko, co tworzy, powstaje metodą prób i błędów – pan Radosław sam
doskonali swój artystyczny warsztat.
Lubi nowości i wyzwania. To, co robi,
jest trudne i pracochłonne, sprawia mu
jednak ogromną przyjemność. Jest nią
chęć tworzenia czegoś oryginalnego,
pokazania, że metal można ożywić,
sprawienia radości także innym osobom z otoczenia (większość prac to
prezenty zrobione dla rodziny i znajomych oraz z okazji różnych wydarzeń
z jego życia).
Przez cztery lata doskonalenia swojego warsztatu pan Radosław zdobył
już niemałe doświadczenie – tym cenniejsze, że wypracowane samodzielnie.

Ten silny, postawny mężczyzna z dużą
skromnością przedstawia swoje prace. Osiągnięć jeszcze nie mam – mówi
– ale uśmiechy nowych właścicieli to
już coś. Patrząc na to, z jakim zaangażowaniem realizuje swoje pasje, śmiało można powiedzieć, że osiągnął już
bardzo wiele. Jest przy tym wdzięczny rodzinie, najbliższym, znajomym –
wspierają go oni we wszystkich pomysłach i pomagają w spełnianiu marzeń.
Życzymy panu Radosławowi spełnienia
wszystkich planów i najskrytszych nawet artystycznych pragnień. A wszystkich zapraszamy do oglądania jego
prac w naszej galerii. (M.M.)
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Kącik zielarski

„Ałaaa! Parzy!” - czyli parę słów o pokrzywie

Każdy z nas nie raz poparzył się pokrzywą podczas spacerów,
zbioru innych ziół czy też podczas porządkowania ogrodu.
I oczywiście nie jest to zbyt przyjemne, ale za to zdrowe. W dzisiejszym odcinku chciałabym przybliżyć Państwu zalety tej nielubianej rośliny. Maj to właśnie czas, kiedy pokrzywa jest najlepsza i zawiera najwięcej wartościowych substancji. A zatem do
rzeczy...
Pokrzywa (łac. URTICA DIOICA) to roślina wieloletnia i można ją znaleźć przy zabudowaniach, w ogrodach, pod płotami,
przy drogach, rowach, na łąkach, w zaroślach, lasach, a zatem
prawie wszędzie. Materiałem leczniczym są liście pokrzywy oraz
jej korzeń. Zbioru pokrzywy dokonujemy w suchy i słoneczny
dzień przed jej kwitnieniem. Ścinamy roślinę prawie przy ziemi
i usuwamy pożółkłe i zwiędłe liście. Nie zapomnijmy o rękawiczkach, bo bez nich zbór pokrzywy będzie bardzo parzący. Są dwa
sposoby suszenia rośliny. Pierwszy sposób to pozostawienie pokrzywy po ścięciu, żeby przywiędła; następnie obrywamy liście
i rozkładamy na papierze w przewiewnym i zacienionym miejscu. Drugi sposób to suszenie roślin w całości. Dopiero kiedy pokrzywa jest wysuszona, odrywamy (osmykujemy) liście z łodyg.
Za każdym razem pamiętajmy o rękawiczkach.
Pokrzywa zawiera całe bogactwo substancji. Nie każdy wie, że
liście oraz wyciśnięty z nich sok zawiera 10 razy więcej witaminy
C niż cytryna. Ale to oczywiście nie wszystko. Pokrzywa zawiera
również witaminę K oraz witaminy z grupy B, liczne sole mineralne (wapń, potas, żelazo, krzem, magnez, siarkę, fosfor oraz
cynk. Poza tym mikroelementy (miedź, molibden, kobalt, mangan), kwasy organiczne, fenolokwasy, garbniki, fitosterole, aminy oraz karotenoidy. Bogaty skład pokrzywy powoduje, że ma
ona wielostronne działanie lecznicze. Już od czasów starożytnych stosowano jej ziele w celu leczenia owrzodzeń i hamowania krwawień czy też biczowania w dolegliwościach związanych
z reumatyzmem, artretyzmem oraz stanem zwyrodnieniowym
stawów. Pokrzywa dostarcza nam łatwo przyswajalnego żelaza pobudzając produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny.
Oprócz tego oczyszcza organizm z kwasu moczowego i toksyn,
wzmacnia odporność, poprawia przemianę materii. Ta parząca królowa ma również działanie przeciwnowotworowe, moczopędne, rozkurczowe, przeciwzapalne, przeciwkrwotoczne
i przeciwcukrzycowe. Pokrzywę stosujemy także w chorobie

wrzodowej żołądka i dwunastnicy, w bólach reumatycznych,
w chorobach wątroby, śledziony i trzustki oraz w przypadku
tworzenia się piasku w nerkach. Pokrzywa znakomicie wzmacnia włosy i paznokcie. Uwaga! Pokrzywy nie należy stosować
tuż przed i po zabiegach chirurgicznych, a także w przypadku
nowotworu macicy oraz ciężkich chorób nerek.
Poniżej, jak zwykle przedstawiam Państwu kilka sposobów na
wykorzystanie pokrzywy.
Odwar z liści pokrzywy
Łyżkę ususzonych liści zalewamy szklanką wody i gotujemy pod
przykryciem na małym ogniu przez 5 minut, a następnie odstawiamy do naciągnięcia na 15 minut. Przecedzamy odwar i pijemy po pół szklanki 2 - 3 razy dziennie. Taka herbatka działa
moczopędnie, poprawia trawienie, działa odtruwająco, zwiększa wydzielanie soku trzustkowego oraz pomaga w leczeniu
anemii.
Napar z liści pokrzywy
Łyżkę suszonych liści zalewamy szklanką wrzątku i odstawiamy
pod przykryciem do naciągnięcia na 15 minut. Następnie przecedzamy i pijemy szklankę 3 razy dziennie. Napar działa oczyszczająco i moczopędnie, poprawia przemianę materii, pomaga
w nieżytach górnych dróg oddechowych oraz zmniejsza bóle
reumatyczne i gośćcowe.
Sok z pokrzywy
Kilogram świeżej pokrzywy płuczemy, a następnie zalewamy
w misce zimną wodą i odstawiamy na godzinkę. Po tym czasie kroimy pokrzywę na małe kawałki i mielimy w maszynce
do mielenia mięsa lub w mikserze. Powstałą masę wyciskamy
przez gazę lub płótno, a powstały sok przelewamy do wyparzonych słoiczków. Niestety, taki niezakonserwowany sok można
przechowywać w lodówce maksymalnie trzy dni. Dlatego, jeśli
chcielibyśmy przedłużyć jego trwałość, musimy go zakonserwować. Możemy to zrobić dodając do soku spirytus, w proporcji:
4 części soku plus 1 część spirytusu. Tak zakonserwowany sok
można przechowywać do następnych zbiorów. Drugim sposobem jest dodanie płynnego miodu, najlepiej lipowego, akacjowego, mniszkowego lub wielokwiatowego leśnego. Mieszamy
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sok z miodem w proporcji: na szklankę soku dwie szklanki miodu. Tak zakonserwowany sok przechowujemy w małych, dobrze
wyparzonych i szczelnych słoiczkach w lodówce. Przed każdym
użyciem należy masę dobrze wymieszać. Trzecim sposobem
jest pasteryzacja. Sok wlewamy do emaliowanego garnka, doprowadzamy do delikatnego wrzenia, a następnie dodajemy
cukier i sok z cytryny w proporcji: na litr soku 30 - 50 gram cukru oraz sok z jednej cytryny. Cukier możemy również zastąpić
syropem z aronii czy czarnej porzeczki (na litr soku około 300
ml syropu). Powstały płyn przelewamy do małych, wyparzonych
słoiczków lub butelek i pasteryzujemy przez 20 - 25 minut. Przechowujemy w ciemnym, suchym i chłodnym pomieszczeniu, a
po otwarciu koniecznie w lodówce.
Przygotowanie takiego soku wymaga trochę pracy, ale korzyści za to są ogromne. Kuracja sokiem z pokrzywy powinna
wyglądać następująco. Przez pierwszy tydzień pijemy po łyżeczce 3 razy dziennie, a po tygodniu zwiększamy dawkę do łyżki 3
razy dziennie. Leczniczy sok stosujemy przez 4 - 5 tygodni, a następnie robimy dwa tygodnie przerwy. Działanie pokrzywowego soku jest wielostronne. Wzmacnia system immunologiczny,
pomaga odzyskać siłę i kondycję oraz pomaga zregenerować
organizm po chemioterapii i radioterapii, likwiduje obrzęki nóg
spowodowane niewydolnością nerek, pomaga skutecznie leczyć anemię, przyspiesza zrastanie kości po złamaniach, działa
przeciwzakrzepowo, ułatwia chudnięcie, leczy trądzik, wzmacnia włosy oraz odtruwa organizm z toksyn.
Proszek przeciw osteoporozie
Dobrze umyte i wysuszone skorupki jaj prażymy nad palnikiem

lub w piekarniku, a po wystygnięciu mielimy w młynku do kawy
lub dokładnie miażdżymy w moździerzu. Powstały proszek mieszamy z ususzoną i sproszkowaną pokrzywą w proporcji 1:1.
Taki preparat przechowujemy w szczelnie zamkniętym słoiku w
suchym miejscu. Profilaktycznie przyjmujemy szczyptę proszku
1 - 2 razy dziennie (ilość mieszcząca się na czubku noża). W przypadku zaawansowanej osteoporozy dawkę zwiększamy do ¼
łyżeczki 2 - 3 razy dziennie. Proszek popijamy dużą ilością wody.
Tak przygotowany preparat nie tylko wzmacnia nasze kości,
ale także włosy, paznokcie i zęby. Oprócz tego poprawia stan
naszych naczyń krwionośnych, zapobiega krwawieniom wewnętrznym, jak również nadmiernym krwawieniom podczas
miesiączkowania. Jest również dobrodziejstwem dla chorych
na anemię i osób po przebytym zawale serca.
Z pokrzywy można przygotować jeszcze inne przetwory i preparaty, dlatego w przyszłości na pewno wrócę jeszcze do tej
rośliny. Pokrzywa nadaje sie również jako składnik sałatek, ziołowych zup czy potraw typu szpinak. Jeśli chcemy spożywać
ją na surowo (w sałatkach), należy ją przelać gorącą wodą, aby
przestała parzyć.
Mam nadzieję, że to wszystko o czym napisałam spowoduje, że
pokrzywa nie będzie kojarzyła się Państwu wyłącznie z parzącym chwastem.
Na koniec życzę Państwu samych słonecznych i radosnych dni
oraz dużo zdrowia.
Pozdrawiam wiosennie
Willma

Biała Sobota w Mosinie

Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska od lat
organizuje w kwietniu dla wszystkich mieszkańców Gminy
Mosina festyn medyczny "Biała Sobota". Dnia 22 kwietnia
2017 r. w placówce medycznej Medicomplex - współorganizatora akcji , odbyły się badania, porady, konsultacje lekarzy,
jak również rehabilitantów, położnej, pielęgniarek. W laboratorium można było wykonać badanie krwi, zmierzyć sobie poziom cukru, cholesterolu, można było również wykonać EKG,
USG tarczycy.
Do współpracy tym razem zaproszono młodzież z mosińskich
gimnazjów nr 1 i nr 2. Młodzież przygotowała stoiska ze zdrową żywnością, pokazy sportowe dla dzieci i młodzieży, pokazy
doświadczeń "Przyroda na wesoło", jak również naturalne kosmetyki - "zrób to sam". Druhowie z OSP Mosina prezentowali
i instruowali, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.
Przybyli również członkowie Fundacji Wspierania Transplantologii - w ramach kampanii Drugie Zycie mówili o swoich doświadczeniach po przeszczepie serca. Fundacja ORCHidea udzielała

informacji o swojej działalności skierowanej do osób po przebytych udarach mózgu i ich rodzin. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Mosinie wraz z pracownikami OPS Mosina wystąpili
z kampanią informacyjno -edukacyjną "Reaguj na przemoc".
Od zawsze podczas naszych festynów medycznych są z nami
pracownicy Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
i wykonują Mammografię dla wszystkich pań w wieku od 50-69
lat. Tym razem przebadano 35 kobiet.
Podczas całej "Białej soboty" przebadano 71 osób, tym samym wykonano 223 procedury medyczne. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia
i przybyli do placówki MEDICOMPLEX, aby uczestniczy w kolejnej akcji profilaktycznej skierowanej do mieszkańców Gminy
Mosina. Podziękowania skierowane są również do osób, które
pomagały przy organizacji: Panu Jackowi Rogalce za nagłośnienie, Grzegorzowi Lewendoskiemu, Magdalenie Wojciechowskiej, Irenie Rybarczyk, Czesławowi Orwatowi.
W imieniu organizatorów - prezes i Radna Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska - Jolanta Szymczak
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Co słychać na Wiejskiej
Ulica Wiejska jest malowniczym, zacisznym miejscem na mosińskim Pożegowie. Jej mieszkańcy borykają się
jednak z poważnym problemem, który
od dawna usiłują rozwiązać – na razie
bezskutecznie.
W marcu 2016 r. za wycieraczki samochodów mieszkańców trafiły ulotki od
Straży Miejskiej informujące o zakazie
parkowania w strefie zamieszkania –
oznaczało to konieczność parkowania
pojazdów na wyznaczonych miejscach
postojowych i sankcje w przypadku nie
przestrzegania tego przepisu. Zgodnie
bowiem z przepisami o ruchu drogowym (DZ.U. 2012.1137 z późn. zm.) pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma
pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami, zabrania się ponadto postoju
w innym miejscu niż wyznaczone w tym
celu. Dopuszczalna prędkość pojazdów
w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
Niestety, w najbliższej okolicy brak
było wymaganych miejsc postojowych.
Część mieszkańców stanęła przed problemem – nie wszyscy mają możliwość
zaparkowania swoich samochodów na
posesji. Mieszkańcy zwrócili się zatem
do Burmistrza Gminy Mosina z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu na
ulicy. Proponowali też wprowadzenie
na ulicy ograniczenia prędkości. Według
mieszkańców zmiany te wpłynęłyby znacząco na poprawę bezpieczeństwa na
ulicy oraz umożliwiły parkowanie na poboczach. Temat ten był także poruszany
podczas zebrania mieszkańców Osiedla
nr 6 za Moreną. Obecny na zebraniu burmistrz Przemysław Mieloch przychylił
się do wniosku mieszkańców i zapewnił
o wszczęciu procedury zmiany organizacji ruchu na ulicy (według tych ustaleń,
ulica jednokierunkowa miała być tylko
na środkowym odcinku drogi). Sprawa
została następnie przekazana do zaopiniowania do Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa. Mieszkańcy nie

otrzymali jednak pisma przedstawiającego opinię Komisji w tej sprawie.
W grudniu 2016 r. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu zatwierdziło projekt stałej organizacji ruchu na ul. Wiejskiej z terminem
jej wprowadzenia do 31 grudnia 2017 r.
Z decyzją Starosty nie zgodzili się
mieszkańcy, prosząc o ponowne rozpatrzenie wniosku o zmianę organizacji
ruchu na ulicy Wiejskiej. Powołali się na
wcześniejsze ustalenia z burmistrzem
podczas zebrania z mieszkańcami oraz
złożony w Urzędzie Miejskim wniosek
o zmianę organizacji ruchu. Głównym
poruszanym problemem był fakt, że nie
wszyscy mieszkańcy mają możliwość
parkowania na posesjach (ze względu na
specyficzne ukształtowanie terenu), poza
tym – według nich – zaparkowane na
ulicy samochody wymuszają ograniczenie prędkości. Oprócz tego, wyznaczone
miejsca parkingowe nie są wystarczające,
dodatkowo – ich lokalizacja jest niekorzystna dla mieszkańców. Część mieszkańców prowadzi działalność gospodarczą i w związku z tym niezbędna jest
możliwość parkowania przed posesjami.
Mieszkańcy z dołu ulicy będą mieli natomiast utrudniony lub niemożliwy wjazd na
posesję.

W odpowiedzi, Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, podtrzymał dotychczasowe
rozwiązania, czyli: strefa zamieszkania
i pas postojowy w dolnej części drogi. Konieczność taką argumentowano
bezpieczeństwem pieszych, którzy nie
mogą poruszać się chodnikami, brak jest
też poboczy, a jezdnia jest wąska. Poza
tym, Komisja uzasadnia konieczność
wprowadzenia strefy zamieszkania i zakazu parkowania na ulicy problemami
z przejazdem pojazdów służb porządkowych. Sugeruje ponadto wprowadzenie
ruchu dwukierunkowego w górnym odcinku ulicy, ze względu na gospodarstwa
rolne z dużymi maszynami rolniczymi.
Z ostatnich informacji uzyskanych
w Urzędzie Miejskim w Mosinie wynika, że w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zgłoszono planowaną wycinkę drzew na początku ulicy Krótkiej.
W momencie uzyskania zgody na wycinkę zostanie rozpoczęta reorganizacja
ulicy – będzie to budowa parkingu dla
mieszkańców ulicy Wiejskiej. Parking
jednak pomieści zaledwie kilka aut, nie
zaspokoi zatem potrzeb mieszkańców.
Każdy, kto chociażby przechodził lub
przejeżdżał tą ulicą wie, że jej położenie jest specyficzne, ulica jest wąska,
a zabudowań dużo. Pojazdów parkujących na poboczach również. Dlatego też
mieszkańcy próbują wynegocjować jak
najlepsze dla siebie rozwiązanie. Ograniczeniem są jednak procedury, terminy
oraz przepisy prawne. Czy w tej sprawie
uda się znaleźć dogodne rozwiązanie?
Miejmy nadzieję że tak – wszak to urokliwe miejsce warte jest tego, by mieszkało
się tam dobrze i by cieszyło ono wszystkich. (red.)
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Tajemnica Poliszynela
Po omówieniu „Drogi donikąd” trudno wyobrazić sobie inny
temat do niniejszej rozprawki, niż kolejną część mackiewiczowskiej dylogii, czyli „Nie trzeba głośno mówić”. Epicka ta
powieść z 1969 r. po latach broni się w warstwie nagromadzonej w niej potężnego ładunku faktograficznego. Mackiewicza
spotkała jednak za życia brutalna krytyka po publikacji tej
unikatowej książki.
Gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o… politykę. Jest to
główny oręż, którym w omawianej książce posługuje się ptasznik z Wilna i ten oręż próbowano wymierzyć przeciwko niemu.
Poszło o przedstawioną w książce ogromną liczbę dialogów na
temat sytuacji politycznej Polaków po 22 czerwca 1941 roku,
czyli po inwazji III Rzeszy na Związek Sowiecki. Cała „wina” Mackiewicza polega na tym, że w gąszczu przytaczanych rozmów
przewijają się przeróżne poglądy – znając autora, żywcem
wzięte z dialogów przez niego zasłyszanych bądź odbywanych.
Wśród nich przeczytamy najróżniejsze zdania na temat postawy
Polaków wobec dwóch nieludzkich okupantów. Nietrudno się
domyślić, że Mackiewicz szczególnie upodobał sobie napiętnowanie postawy kierownictwa Armii Krajowej wobec sowieckiej
nawały, traktującej Stalina jako „sojusznika naszych sojuszników”. Dla wileńskiego pisarza nie istniało coś takiego jak kompromis z komunizmem, stąd szczególnie mocno drażniły kombatantów Armii Krajowej przytaczane w książce poglądy.
Mylił by się jednak ten, kto sądzi, iż ta ponad sześciuset stronicowa epopeja oparta jest wyłącznie na osobistych przekonaniach autora. Oprócz mnogości postaw i poglądów, jej kapitalnym walorem jest nagromadzenie materiałów historycznych.
Sam Mackiewicz w korespondencji z Jerzym Giedroyciem
przyznał, że same źródła do napisania tej książki gromadził on
przez dwa lata. Każde ważniejsze zwroty akcji poprzedzone są
krótkimi wprowadzeniami natury faktograficznej, a przytaczane
w nich fakty są często faktami mało znanymi. Te krótkie wtrącenia „ustawiają” całą akcję książki do niezwykle realistycznego

pionu. W nurt akcji autor wplótł ponadto treść prawdziwych
depesz i innego rodzaju dokumentów. Znajdziemy tutaj niektórych bohaterów z „Drogi donikąd”, lecz kontynuowanie opisu
ich losów nie było najważniejszym celem pisarza. Służy ono jako
pretekst do przedstawienia dnia inwazji III Rzeszy na Związek
Sowiecki oraz dalszych losów ludów wtłoczonych między Scyllę
nazizmu a Charybdę komunizmu.
Sam tytuł wiele mówi o omawianej powieści. Chodzi tutaj
o poglądy, które nieraz ich wyznawcy bali się na głos wypowiedzieć. Jednak często były to swego rodzaju tajemnice Poliszynela na zasadzie: „wszyscy wiedzą, lecz o tym nie trzeba głośno
mówić”. To bardzo trafny tytuł, który przytaczany jest nieraz
w trakcie dialogów na łamach powieści. Jednym z ciekawszych
wątków poruszanych na łamach książki jest pogląd o Adolfie
Hitlerze jako najskuteczniejszym pogromcy antykomunizmu.
Swoją nieracjonalną postawą wobec zniewolonych komunistycznym jarzmem ludów wytrącał po kolei wszystkie argumenty z rąk antykomunistów. Swoimi zachowaniami po prostu
przyczynił się do umocnienia komunizmu w Europie środkowej
i wschodniej, za co Józef Stalin powinien mu być dozgonnie
wdzięczny.
„Nie trzeba głośno mówić” to bardzo trudna lektura. Mnóstwo
faktografii i dialogów może szybko zniechęcić. Dla poszukiwaczy nieszablonowego spojrzenia na historię będzie to jednak
lektura upragniona. Oprócz zwartej i wciągającej akcji otrzymają oni kopalnię cytatów oraz cały wachlarz ludzkich postaw.
Nie jest to jednak książka wyłącznie o polityce. Jak zauważył
wybitny znawca Mackiewicza, profesor Włodzimierz Bolecki,
„jest to powieść o klęsce. O najstraszniejszej klęsce, jaka dotknęła Polskę w ciągu jej nowożytnego istnienia”. Dalej dodaje: „To
nie jest opowieść o klęsce wrześniowej, to opowieść o klęsce,
która zakończyła się wyzwoleniem Polski przez armię sowiecką”.
Na czym ta klęska polegała? A to już serdecznie zapraszam do
upojnej lektury.
W. Czeski

3 czerwca 2017r.
Boisko przy SP i Gim. nr 1
w Mosinie, ul. Szkolna 1
Godziny: 14 - 18.00

w programie:
• występy atrystyczne
• zawody strzeleckie
•konkursy z nagrodami
• loteria
• rozgrywki sportowe
• prezentacje organizacji
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TRANS - BAU - PROJECT

Mosina, ul. Wąska 1
tel. 508 185 986
www.transbauproject.pl
e-mail: agam2106@interia.pl

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Projektowanie domów
Adaptacje projektów gotowych
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„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”
poszukuje
do współpracy

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI
popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

do prac instalacyjnych
i serwisowania obiektów,
siedziba firmy w Luboniu,
oferty na

serwis@elprotekt.pl
BIURO OGŁOSZEŃ

MIEJSCE

Kierownika
robót
elektrycznych

NA TWOJĄ
REKLAMĘ

samodzielne stanowisko,
siedziba firmy w Luboniu,

tel. 535 424 414

oferty na

e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

serwis@elprotekt.pl

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

PRACA DLA

Elektryka

PRACA DLA

Tel. 515 088 787
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artykuł sponsorowany

Sezon na ryby „U Macieja”
Rozpoczyna się sezon wędkarski, przedstawiamy zatem atrakcyjną propozycję
zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych wędkarzy.
Łowisko „U Macieja” to starannie przygotowany i bogato zarybiony akwen
o głębokości około 5 metrów, znajdujący
się w Krośnie k. Mosiny na działce o powierzchni 2,5 ha. Dodatkowym atutem
jest położenie w pobliżu Wielkopolskiego Parku Narodowego, którego krajobraz
można podziwiać z łowiska.
Łowisko jest bardzo przyjazne zarówno dla wędkarzy jak i ich rodzin, przyjaciół
i innych osób towarzyszących. Atrakcji do
wypoczynku nie brakuje: można tu rozpalić
ognisko (jest specjalnie do tego wyznaczone miejsce), grilla, a jeśli planujemy spędzić
na łowisku całą noc – także rozbić namiot.
Miłośnicy czworonogów również znajdą tu
miejsce dla siebie ze swoimi ulubieńcami
– właściciele łowiska przychylnym okiem
patrzą na wędkarzy, którzy chcą tu przebywać z psami. Nie dziwi to, ponieważ „psim
gospodarzem” miejsca jest tutaj suczka Emi
– owczarek niemiecki, przyjaźnie witający
wszystkich gości. Na terenie łowiska organizowane są także zawody wędkarskie i imprezy integracyjne w formie zawodów.
Z tak wielu atrakcji można skorzystać za
przystępną cenę. Godzina wędkowania na
dwie wędki kosztuje zaledwie trzy złote
i po sześciu godzinach każda kolejna jest
już bezpłatna. Dodatkowo, opłatę ponosi
tylko wędkarz, zaś pozostali uczestnicy
mogą wypoczywać na łowisku bez dodatkowych kosztów. Miłośnicy nocnego wędkowania płacą 15 złotych za noc i mogą
wędkować od czerwca w weekendy:
z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę.
Złowioną rybę można wypuścić z powrotem do wody lub kupić i zabrać ze sobą.

Istnieje też możliwość zakupu świeżej
ryby – jest to zatem dobre miejsce dla nie
wędkujących smakoszy ryb.
W ubiegłym roku łowisko przechodziło bardzo trudny okres. Padło około 800
kilogramów największych ryb: karpie,
szczupaki, sumy, jesiotry. Przyczyną była
najprawdopodobniej gromadząca się
od dłuższego czasu nie wykorzystywana
przez wędkarzy i wrzucana do wody zanęta. Do tego panująca wówczas wysoka temperatura i nieruchome powietrze
spowodowały nagłe tąpnięcie dna i brak
dostępu tlenu dla ryb. W krótkim czasie
zniweczone zostało czternaście lat pracy.
Z pomocą przyszli między innymi strażacy z OSP w Puszczykowie i dzięki natlenianiu wody udało się uratować część
ryb. W tym sezonie łowisko zostało ponownie zarybione. Obecnie znajdują się
tutaj jesiotry (do 5 kg), karpie (do 8 kg),
leszcze (do 3 kg), a także szczupak i lin.
Łowisko istnieje od czternastu lat i wie-

le osób przyjeżdża tu od samego początku, pomagając niejednokrotnie w jego
utrzymaniu. Obecnie na wyposażeniu są
podbieraki i inny sprzęt do ochrony ryb, co
pozwala na ciągłe podnoszenie standardu
miejsca i ochronę hodowanych tutaj ryb.
Łowisko otwarte jest przede wszystkim
na Poznań i Wielkopolskę, ale zachęcamy
do korzystania z jego oferty osoby z całej
Polski, które poczują się zainteresowane
prezentowanymi tutaj propozycjami.
Patronat nad łowiskiem sprawują „Wiadomości wędkarskie”. Bieżące informacje można znaleźć na stronie łowiska:
www.naryby24.pl oraz na facebooku.
Serdecznie zapraszamy do spędzania
wolnego czasu na Łowisku u Macieja.
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Informator Mosiński" w skupie makulatury

"

Od kilku miesięcy część mieszkańców
naszej gminy nie otrzymywała do swoich skrzynek pocztowych egzemplarzy
„Informatora Mosińskiego”. Zniecierpliwieni czytelnicy wielokrotnie zgłaszali
ten fakt. W dniu wczorajszym wyjaśniło
się, gdzie – zamiast do domów mieszkańców – trafiała gazeta.
Jeden z mieszkańców, będąc na skupie
makulatury, dokonał smutnego odkrycia: okazało się, że paczki z egzemplarzami “Informatora Mosińskiego” zamiast
do domów trafiły… na makulaturę. Około 80 paczek zawierających trzy ostatnie
wydania: styczniowe, lutowe i marcowe
znalazło się w skupie. Oczywiście, bardzo szybko, z polecenia Burmistrza Gminy Mosina, zostały one zabezpieczone
przez Zakład Usług Komunalnych.
Od stycznia br. kolportażem “Informatora
Mosińskiego” zajmowała się nowa firma.
Miała ona doświadczenie na rynku (dystrybucja na terenie całej Wielkopolski),
przy tym była konkurencyjna cenowo w
stosunku do pozostałych i nic nie wskazywało na jej nierzetelność. Niestety, jak się
okazało, nie wywiązywała się należycie z
tej usługi. Zdarzało się, że do jednych domów trafiało po kilka egzemplarzy tego
samego numeru gazety, a do innych –
wcale. Odkrycie dokonane na skupie makulatury pokazało, że nieuczciwość firmy
dotyczyła także nie dostarczania gazety
w ogóle i niszczenia części nakładu. Firma
nie otrzymała wynagrodzenia za kolportaż gazety w lutym i w marcu. Burmistrz
podjął również decyzję, by nie kontynuować współpracy z nierzetelną firmą
(umowa zawarta była na okres próbny
trzech miesięcy), a także kroki w celu wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji.

Od kwietnia kolportażem “Informatora
Mosińskiego” zajmuje się już inna firma.
Mamy nadzieję, że tym razem wszyscy
mieszkańcy otrzymają gazetę do swoich
domów.
Gdyby jednak zdarzyło się, że nie otrzymają Państwo Informatora, prosimy
zgłaszać ten fakt pod numerami telefonów: 530 017 261, 61 8109 553, 61 8109
505 lub drogą mailową na adres informator@mosina.pl.
Jak dowiedzieliśmy się w UM w Mosinie,
16 stycznia 2017 r. Gmina Mosina podpisała umowę na kolportaż 3 numerów
czasopisma „Informator Mosiński” z firmą: Dystrybucja Polska Sp. z o.o.

Kontaktowaliśmy się w tej sprawie z wymienioną firmą, jednak nie otrzymaliśmy żadnych informacji. Obiecano nam
kontakt, jednak do tej pory nikt do nas
nie oddzwonił. Jeżeli firma zdecyduje
się zająć swoje stanowisko w związku z
zaistniałą sytuacją będziemy na bieżąco
informować o tym na naszych łamach.
Poprzednią firmą wykonującą usługę
kolportażu Informatora Mosińskiego (do
grudnia 2016 r.) była: Sławomir Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pan od Reklamy Sławomir
Mielcarek.
Obecnie nakład Informatora Mosińskiego to 9 600 egzemplarzy.
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CENTRUM TERAPEUTYCZNE
dla dorosłych, młodzieży i dzieci
Psycholog, Psychoterapeuta
Neurofizjoterapeuta
604 255 349
Pedagog, terapeuta rozwojowy –
wspomaganie wczesnoszkolne
605 215 003
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1
Wiosenne porządki w głowie,
w domu, w życiu
- konsultacje psychologiczne
Zapraszamy!

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Marek Fabisz - mistrz kominiarski
CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY
ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE
NASADY
e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl

tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3)

Praca Poznań - Komorniki
Kompletacja drobnych
art. spożywczych (15,50 i 17,50 zł/h)
tPraca 5 dni w tygodniu dla osób uczących się
t2 zmiany
tWymagamy ks. sanepidu
tPraca od zaraz

Kontakt: UFM
e-mail: praca@hrconsulting.com.pl

ZAKŁAD
ŚLUSARSKI
MOSINA Konopnickiej 23

- toczenie
- frezowanie
- wiercenie
- szlifowanie
- prace ślusarskie
pon. - pt. 10⁰⁰ - 18⁰⁰

tel. 609 115 404
tel. 601 762 582

WƌŽĚƵŬĐũĂ͕DŽŶƚĂǏ
Naprawa tďƌĂŶǏǇŽĚϭϵϵϮƌ͘
ͻDĂƌŬŝǌǇ͕ŵŽƐŬŝƟĞƌǇ
;ƌŽůŽǁĂŶĞŝƌĂŵŬŽǁĞͿ

ͻZŽůĞƚǇǌĞǁŶħƚƌǌŶĞ
ͻZŽůĞƚŬŝŵĂƚĞƌŝĂųŽǁĞ
ͻĂůƵǌũĞĚƌĞǁŶŝĂŶĞŝĂůƵŵŝŶŝŽǁĞ͕
ͻsĞƌƟĐĂůĞ
ͻZŽůĞƚǇŝŵŽƐŬŝƟĞƌǇĚŽŽŬŝĞŶ
ĚĂĐŚŽǁǇĐŚ

PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724
www.juni-tech.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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ILEX-POZNAN.PL
61 663 89 55 / 605 367 280
SPŁAWIE 82, 61-312 POZNAŃ

RATY

MOTOCYKLE, MOTOROWERY I SKUTERY
SPRZEDAŻ, SERWIS
HONDA, JUNAK, ZIPP, ROMET,
SWM, ROYAL ENFIELD
Z TĄ GAZETĄ
KASK LUB DOSTAWA GRATIS

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

MALOWANIE
SZPACHLOWANIE
TAPETOWANIE
PANELE PODŁOGOWE
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
DOMOFONY
t e l. 60 2 - 4 0 1 - 2 56
t e l. 50 1 - 8 0 2 - 3 61

USŁUGI REMONTOWO-MURARSKIE
Wykonujemy
wszelkie remonty:
• malowanie
• docieplanie
• łazienki
• płytki
• papa terma
• klinkier
• i wiele innych
tel. 509434495

Dr med. Aleksandra Skuratowicz

Laryngolog dziecięcy

USG ZATOK
Puszczykowo, ul. Kopernika 15
tel. dom. 61 819 35 18
Poznań, ul. Wojskowa 9h
wejście od ul. Wyspiańskiego naprzeciw Areny

godz. przyjęć: pon., czw. 1700-1800

tel. 61 867 69 33

HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3)

oferuje pracę tymczasową:

tytuł ogłoszenia: ...................................................................................................

Praca na mowę o pracę − zwrot kosztów dojazdu

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

• praca na produkcji lub magazynie
• praca zmianowa • praca w Robakowie
Możliwość zrobienia bezpłatnie
uprawnień na wózek widłowy
Osoby z własnym transportem − zwrot kosztów dojazdu
Zadzwoń lub wyślij CV:
tel. 534 987 992 lub 791 839 116
e-mail: praca@hrconsulting.com.pl
Adres naszego biura: Poznań, ul.Rodziewiczówny 7

BIURO OGŁOSZEŃ

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Kupony ogáoszeniowe (do 20 sáyw) prosimy przesyáaü na adres redakcji
lub wrzucaü do skrzynki redakcyjnej przy ul. Wawrzyniaka 9.

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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ANTENY RTV - SAT
MONTAŻ - NAPRAWA
• Telewizja cyfrowa naziemna DVBT
• Instalacje mini zbiorcze naziemne

i satelitarne
• Konfiguracja sprzętu audio-video
• Montaż: NC+

Pensjonat Radosna Jesień

zatrudni
ͻŽƉŝĞŬƵŶŬŝŽƐſďƐƚĂƌƐǌǇĐŚ
ͻƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌǇĐŚ

Polsat cyfrowy

tel. 61 8133 355
tel. kom. 604 99 59 14

Puszczykowo,
ul. Zalesie 6, tel. 667-276-521

Produkcja artykułów FIT
- umowa o pracę nr ref. 03/17
HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3).

Produkcja zdrowej żywności
w Plewiskach. Praca od zaraz.
Szczegóły pod nr

797 292 169

CV: praca@hrconsulting.com.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

REDAKCJA: ul. Wawrzyniaka 9
62-050 Mosina
Godziny otwarcia: 10:00 - 17:00
tel. 535 756 926, 535 424 414
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
www.gazeta-mosina.pl
facebook.com/GazetaMP/

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Marta Mrowińska
Współpraca: Elżbieta Bylczyńska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, Dorota Lisiak, Jolanta
Szymczak, Dominik Michalak
Opracowanie techniczne i graficzne: tel. 693 881 811
Listy i 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. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Zeskanuj i napisz
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Zatrudnimy
Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych
w Poznaniu i okolicach.

618-301-714

tel. 667-820-679
lub 667-820-686
Autoryzowany
Punkt Sprzedaży
F.H.U. „DEPO”

MOSINA, ul. LESZCZYŃSKA 9
tel. 61 819 10 60, 607 616 067
Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-17.00, sob. 9.00-13.00

szeroki wybór drzwi
ǌĞǁŶħƚƌǌŶǇĐŚŝǁĞǁŶħƚƌǌŶǇĐŚ
fachowe doradztwo ŵŽŶƚĂǏ

CENY PRODUCENTA!
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

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Wiosenna obniżka cen

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

