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Słowo Od Redakcji

Marzec to miesiąc, kiedy wszyscy wypatrujemy już wiosny i cho-
ciaż nadal towarzyszą nam mrozy i  chłód, to jednak dłuższe dni 
i  coraz odważniej przygrzewające słońce powodują, że wstępuje 
w nas nowa energia. My wchodzimy w kolejny miesiąc z numerem 
pełnym dobrych wiadomości i z prawdziwie wiosennym klimatem!

Na początek coś dla miłośników ogrodów i zieleni. Rozmawiamy 
z Lidią Tokarską z "Zielonego Salonu" w Mosinie, właścicielką fi rmy 
projektującej ogrody i miejsca w przestrzeni publicznej. Opowia-
da o swojej pasji, roślinach, pracy i sukcesach, a my zachęcamy do 
lektury – być może niektórzy z Państwa znajdą inspirację do zmia-
ny własnego otoczenia...?

Skoro mowa o  przyrodzie i  zieleni, dużo miejsca poświęcamy 
sprawom związanym z ochroną przyrody w Wielkopolskim Parku 
Narodowym. Mamy ogromne szczęście mieszkając w bliskości tak 
niepowtarzalnego terenu – szczęście, ale też obowiązki i obwaro-
wania. Staramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji, by 
troska o przyrodę i  jej piękno stała się naszą codziennością, pa-
miętając, że jeśli zadbamy o przyrodę, zyskamy w zamian o wiele 
więcej, niż jesteśmy w stanie jej dać. Warto!  

Tematem, który coraz bardziej staje się naszą troską i  zwraca 
uwagę jest jakość powietrza w naszym regionie. Wszyscy wiemy, 
że smog szkodzi nam wszystkim i wręcz utrudnia codzienne funk-
cjonowanie; dlatego też potrzebne są konkretne, długofalowe 
działania, by powietrze stało się bardziej czyste i by nam wszyst-
kim żyło się lepiej. Poruszamy temat smogu przedstawiając jed-
nocześnie kilka sposobów, jak sami możemy wpłynąć na poprawę 
jakości powietrza na naszym terenie. Każdy z nas może zacząć od 
małych kroków, a w naszej okolicy nie brakuje na szczęście aktyw-
nych i zaangażowanych w temat mieszkańców. 

W tym roku przypada setna rocznica odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Prezentujemy wywiad z mieszkańcem Mosiny, który 
jako mały chłopiec był świadkiem dramatycznych wydarzeń pod-
czas II wojny światowej. Przejmująca historia, zapamiętana oczami 
chłopca, skłania do zadumy i wdzięczności, że dane nam jest żyć 
w innych, spokojniejszych czasach...

Nie brakuje też w numerze sportowych wspomnień i zapowie-
dzi nadchodzących wydarzeń: przed nami między innymi Turniej 
Formacji Tanecznych, impreza, która rozsławia Mosinę i powodu-
je, że na jeden dzień nasze miasto staje się tanecznym centrum dla 
uczestników z całej Polski. Wszyscy biegacze czekają zaś z pewno-
ścią na kolejną edycję "Króla Parku", biegu zorganizowanego po 
raz pierwszy w związku z obchodami 60-lecia WPN, który jednak 
cieszył się takim zainteresowaniem, że odbędzie sie po raz kolejny 
i wszystko wskazuje na to, że na stałe wpisze się w kalendarz bie-
gowych imprez. 

Przed nami kolejny intensywny, interesujący miesiąc. Korzystajmy 
z uroków przyrody, dbajmy o zdrowie, gdyż nasz organizm w okre-
sie przesilenia wiosennego szczególnie narażony jest na osłabienie 
(w numerze oczywiście znajdą Państwo kolejne porady naszej re-
dakcyjnej Willmy w Kąciku Zielarskim). Znajdźmy czas na odpoczy-
nek i spotkanie z bliskimi, rozmowę przy herbacie lub grę w plan-
szówki (o tym też piszemy!). Niech to będzie dobry miesiąc.

Marta Mrowińska

O Elegancie słyszałem bardzo dużo. A skąd on się wziął? No 
proszę Pana, ja to jestem można powiedzieć nietutejszy, a ci co 
się tutaj urodzili powinni wiedzieć najlepiej. Bo ja się urodziłem w 
Szczecinie, później studia i przyjechałem w te strony do pracy na 
początku lat 80-tych (to około 30 lat). Muszę popytać ludzi star-
szych, którzy na pewno wiedzą lepiej. Wszystkich wersji tej historii, 
które gdzieś tam słyszałem, nie umiem teraz opowiedzieć. Wiem 
na pewno, że na Rynku lub przy Rynku mieszkał jakiś rzemieślnik, 

chyba krawcem był. To było dość dawno, na pewno przed wojną. 
Ludzie czasem opowiadają takie różne niestworzone rzeczy, że 
głowa boli i trudno zapamiętać.

   Roman Czeski

Drodzy Czytelnicy!



4

Z cyklu "Radni o gminie"
W kolejnym odcinku z cyklu "Radni o gminie" rozmawiamy z Romanem Kolankiewiczem –  Radnym Rady Miejskiej Gminy Mosi-
na, przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, członkiem Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej.

Spójna wizja rozwoju gminy
M.M.: Jakie są według Pana najważniejsze sprawy dla naszej 
gminy?
R.K.: Z mojego punktu widzenia brakuje spójnej koncepcji roz-
woju gminy. Liczyłem, że uda nam się to wypracować, tym-
czasem wciąż podejmowane są działania sprzeczne ze sobą 
i nie pozwalające na pewną stabilizację. Myślę, że powinniśmy 
patrzeć w dwóch kierunkach: pierwszy to poszukiwanie inwe-
storów, dzięki czemu wzrasta nam dochód w  gminie. A  drugi 
kierunek to mieszkańcy – jeśli zdecydują się tutaj zamieszkać, 
trzeba ich jeszcze zatrzymać, sprawić, by chcieli tutaj zostać na 
dłużej. Niestety, brak wizji, kierunku rozwoju i  stabilności nie 
służą temu i dlatego wskazuję to jako najważniejsze obszary do 
rozwoju, zagospodarowania, wypracowania.
Przez okres mojej kadencji jako radnego wiele działań podej-
mowanych było tylko doraźnie. Przykładem według mnie są 
duże inwestycje w edukację, rozbudowę szkół – przeznaczone 
zostały na to ogromne środki, natomiast było to działanie wy-
wołane przez pewne zaległości – ktoś kiedyś nie przewidział 
sytuacji, że szkoły będą musiały zostać rozbudowane. Mam 
jednak obawy, że za pięć, dziesięć lat to ponownie może być 
niewystarczające – rozwijamy się, przybywa nam mieszkań-
ców i  za jakiś czas znów trzeba będzie podejmować kolejne 
działania - także doraźnie.
Brak spójnej wizji powoduje, że trudno planować cokolwiek 
długofalowo. Przykładem może być Mieczewo, gdzie mieszkam 
– mamy tam około dwustu gospodarstw domowych, z  czego 
tylko mniej więcej połowa jest podłączona do sieci wodociągo-
wej. Powstaje kwestia rozwiązania, które umożliwi korzystanie 
z  sieci wszystkim, natomiast wiemy, że w  planach jest jeszcze 
sporo działek, które mogą zostać zamieszkałe. Rodzi się pytanie 
– czy chcemy iść w tym kierunku? W ubiegłym roku uchwalili-
śmy plan chroniący grunty rolne, dzięki temu mamy pewność, 
że Mieczewo zachowa swój charakter i  grunty rolne nimi po-
zostaną. Martwi mnie natomiast fakt, że uchwalone wcześniej 
plany w tym roku mają być zmienione. Zatem coś, co powinno 
być wyznacznikiem i  gwarantem stabilności, już nim nie jest. 
Działania tego typu powodują, że nie dajemy poczucia bez-
pieczeństwa mieszkańcom. Wierzę, że jeśli burmistrz prosi nas 
o  podjęcie nowych planów, robi to z  ważnej przyczyny, nato-
miast długofalowo działa to niekorzystnie. Jest to zatem obszar 
największych braków i najbardziej intensywnej pracy. Prawdo-
podobnie będzie to już zadaniem kolejnej kadencji, ale chciał-
bym, żeby udało się to osiągnąć.
Podsumowując, brakuje według mnie wizji, jaka ma być nasza 
gmina. Wiemy, że mamy tutaj wiele ograniczeń: Wielkopol-
ski Park Narodowy, ujęcie wody, różne strefy ochrony (wody 
czy krajobrazu). Z  drugiej strony to wszystko powinno być 
też szansą rozwoju. Myślę, że wciąż za mało korzystamy z tej 
szansy. Pojawiały się hasła zielonej gminy, gminy turystycznej 
– z pewnością jednak gminą turystyczną nie jesteśmy, mamy 
słabą bazę noclegową, nadal istnieją obszary na tyle niezago-
spodarowane, że można by pomyśleć, jak rozwinąć się w tym 
kierunku. Najpierw trzeba jednak wizji, w którą stronę chcemy 
pójść w rozwoju gminy. 

Uważam, że poszczególne działania powinny przede wszystkim 
współgrać, współistnieć ze sobą, a poza tym – zadowalać miesz-
kańców. Gmina bowiem to z  jednej strony podmiot, który ma 
się rozwijać, a z drugiej – pojedynczy mieszkańcy i ważne jest, 
żeby byli zadowoleni z mieszkania tutaj. 
Myślę, że bardzo szybko idziemy z realizacją różnych zadań. Jest 
bardzo dużo do zrobienia, a i tak rok 2016 pokazał, ze mieliśmy 
ogromne opóźnienia w realizacji zaplanowanych inwestycji. Na 
końcu roku 2017 wiele zadań również było jeszcze nie zrealizo-
wanych, przenosiliśmy je na ten rok. Ten pośpiech powoduje, że 
działamy trochę chaotycznie, ogromne przedsięwzięcia są dopi-
nane na koniec roku lub realizowane w kolejnym. To ma swoją 
dobrą stronę, bo pokazuje, że są pieniądze i możemy je wydać, 
ale uważam, że można tym trochę lepiej zarządzać.

M.M.: Które Pana założenia, pomysły, plany z  początku ka-
dencji udaje się realizować? 
R.K.: Nie miałem dużych planów czy założeń zostając radnym. 
Startowałem jako kandydat niezależny i  liczyłem się z  tym, że 
moge być odosobniony w swoich poglądach – myślę jednak, że 
tak się nie stało, z wieloma radnymi znajdujemy wspólny język 
i w pewnych obszarach mamy podobne zdanie. Nie zakładałem 
natomiast, ze zdziałam coś wielkiego. To, na czym mi bardzo 
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zależało, to inwestycja w zaopatrzenie w wodę Mieczewa i Ra-
dzewic – te miejscowości nie mogą się rozwijać, ponieważ bra-
kuje tam wodociągu. Udaje się to realizować małymi krokami, 
wszystko kosztuje jednak dużo energii.

M.M.: A  czy są działania, decyzje podjęte przez Radę, z  któ-
rych nie jest Pan zadowolony?
R.K.: Tak - przede wszystkim jest to kwestia sprawowania kon-
troli nad działalnością burmistrza. Uważam, że jako Rada od-
nieśliśmy tutaj ogromną porażkę. Komisja Rewizyjna wystąpiła 
o  udostępnienie dokumentacji i  Rada przychyliła się do proś-
by burmistrza, żeby tej dokumentacji nie udostępniać – był to 
przełomowy moment, gdzie według mnie Rada pokazala, że 
nie chce kontrolować działalności burmistrza. Uważam to za 
ogromną porażkę, gdyż sprawowanie kontroli jest jedną z waż-
niejszych ról Rady. Druga decyzja, z którą osobiście się nie zga-
dzam, jednak podjęliśmy ją wspólnie jako Rada, to budowa 
basenu. Jest to ogromna inwestycja i  uważam, że bardzo po-
trzebna; myślę także, że nas jako gminę stać na budowę basenu, 
natomiast jeszcze nie teraz. Jest wiele działań priorytetowych, 
jak chociażby wspomniany brak wody – czekają na nią miesz-
kańcy, którzy z trudem mogą się wykąpać, bo woda aktualnie 
ma brzydki zapach, kolor, skład chemiczny powodujący, że nie 
nadaje się do picia. 
Istnieje jeszcze kwestia dostępności basenu. Dla mieszkańców 
chociażby Mieczewa, Czapur i okolic będzie ona utrudniona ze 
względu na komunikację – już teraz dojazd do Mosiny od tam-
tej strony zajmuje wiele czasu. Wkrótce ma się to zmienić; jeżeli 
zostanie przebudowana droga wojewódzka – a wszystko na to 
wskazuje – to do Mosiny wjadą tiry, co może grozić całkowitym 
zablokowaniem miasta. Wówczas korzystanie z basenu ograni-
czy się przede wszystkim do mieszkańców Mosiny i okolic.
Za kolejną porażkę uważam temat dróg. Wspominana kiedyś 
koncepcja stworzenia rankingu dróg uporządkowałaby temat 
remontu i utwardzania dróg oraz dałaby mieszkańcom poczu-
cie stabilności. Tymczasem pojawiają się pewne inwestycje, 
które mieszkańców zaskakują, a to dlatego, że nie ma syste-
matyzacji inwestycji. Decyzje podejmowane są bez żadnego 
klucza i  to wprowadza chaos oraz powoduje konfl ikty. Kon-
cepcja rankingu dróg co jakiś czas powraca, uważam jednak, 
że taki dokument powinien powstać na samym początku ka-
dencji, by w oparciu o niego mogły być realizowane inwesty-
cje związane z drogami. 

M.M.: Wspomniał Pan o  przebudowie drogi wojewódzkiej. 
A co z tematem obwodnicy Mosiny?
R.K.: Osobiście uważam, że jest to temat zdecydowanie waż-
niejszy od basenu i  nawet, gdyby zamiast basenu zbudować 
malutki fragment obwodnicy, pomogłoby to odciążyć miasto. 
Stworzyłaby się bowiem alternatywna droga, w przyszłości tak-
że dla pojazdów wielkogabarytowych.  Te utrudnienia powodu-
ją bowiem, że rezygnujemy z  przyjazdu do Mosiny. Poza tym, 
mieszkańcy, którzy kupili mieszkanie na przykład w  Krośnie, 
mają ogromny problem: rano nie mogą wyjechać, później  wró-
cić do domu... 

M.M.: Które z działań ocenia Pan pozytywnie?
R.K.: Cieszą mnie wielkogabarytowe inwestycje w rozwój szkół 
i infrastruktury szkolnej. Powodem do zadowolenia jest zwłasz-
cza fakt, że ogromna większość środków pochodzi z zewnątrz 
– tutaj należy docenić ogrom dobrej pracy ze strony urzędu, że 
udało się pozyskać tak dużo środków. Uważam, że jest to wielka 

wygrana tej kadencji i burmistrzów. Są to ważne inwestycje, tym 
bardziej, że bezpośrednio odczuwają je mieszkańcy. 

M.M.: Z  jakimi sprawami mieszkańcy zwracają się do Pana 
najczęściej?
R.K.: Muszę przyznać, że niewiele jest takich spraw. Liczyłem 
na to, że mieszkańcy częściej będą przychodzić z problemami. 
Może dzieje się tak dlatego, że w obwodzie, gdzie startowałem, 
największym problemem jest brak wody i  na tym głównie się 
skupiamy. Brakuje jednak  informacji od mieszkańców, potrzeba 
ich głosów – łatwiej wówczas działać i można to robić bardziej 
precyzyjnie. Czasem bowiem dane działanie wydaje się po-
trzebne, a okazuje się chybione. W Mieczewie na przykład zbu-
dowano ogromne boisko, natomiast mieszkańcy mało z niego 
korzystają. Można było zatem te środki wykorzystać na inny cel. 

M.M.: Jaką Pan ma wizję gminy za dziesięć, dwadzieścia lat? 
W którym kierunku powinien iść jej rozwój?
R.K.: Myślę, że ważny jest rozwój inwestycji, pozyskanie inwe-
storów średniogabarytowych. Inwestorom trzeba jednak za-
pewnić odpowiednie warunki – mocno korzystają z infrastruk-
tury drogowej, zatem bez obwodnicy Mosiny będzie trudno się 
rozwijać. Może uda się na inwestycje zagospodarować tereny 
wzdłuż torów kolejowych, może bliżej drogi ekspresowej Po-
znań - Wrocław... Tereny w okolicy Mieczewa, Świątnik, Rogalina 
zostawiłbym natomiast w  luźnej zabudowie, z  gospodarstwa-
mi, uważam bowiem, że ta część naszej gminy jest wyjątkowa 
i  do tej pory nie wykorzystywana z  całym swoim bogactwem 
turystycznym. Tutaj powinna powstać przestrzeń gwarantująca 
rozwój usług turystycznych. Widziałbym zatem sytuację gminy 
w  taki sposób, by jasno określić, gdzie ma być strefa przemy-
słowa, a gdzie turystyczna, do tego konieczna jest obwodnica 
Mosiny. Wtedy będziemy mogli mówić, że stawiamy i na inwe-
storów, i na turystykę. Uważam, że warto. 
Jak wcześniej wspomniałem, gmina to także indywidualni miesz-
kańcy, osoby, które wybrały to miejsce dla siebie, swoich rodzin, 
chcą tutaj żyć, zapuścić korzenie. Myślę, że musimy brać pod 
uwagę ich komfort życia, oczekiwania, tak, by czując się tutaj 
dobrze, utożsamiali się z miejscem, w którym żyją, bo to sprzyja 
postawie obywatelskiej i zaangażowaniu w sprawy gminy. 

M.M.: Pozostaje mi życzyć Panu - i sobie również - realizacji ta-
kiej wizji dobrego, stabilnego rozwoju naszej gminy. Bardzo 
dziękuję za rozmowę.
  Rozmawiała: Marta Mrowińska
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Seria pożarów w gminie Mosina

W ostatnim czasie obserwujemy zwiększo-
ną liczbę komunikatów dotyczących zagi-
nionych i  porzuconych zwierząt w  naszej 
okolicy. Część z  nich to "żywe" prezenty, 
które nie spodobały się nowym właścicie-
lom. Większość z  nich szuka teraz domu. 
Prezentujemy cenne wskazówki jakie uzy-
skaliśmy od pracowników Schroniska dla 
Zwierząt w  Skałowie - jak zachować się, 
gdy napotkamy na zbłąkanego psa, oraz co 
robić, gdy zaginie nam nasz własny pupil.
Ku przestrodze:
"porzucenie uważa się za jedną z  form 
znęcania się nad zwierzęciem, zgodnie 
z  art. 6 ust. 2 pkt 11 Ustawy o  Ochronie 
Zwierząt i jest karalne"
Jak zachować się, gdy napotkamy na 
zbłąkanego psa.
Podajemy cenne wskazówki, jakie otrzy-
maliśmy od zastępcy dyrektora schroniska 
Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, Pani Li-
dii Rychlewskiej jak postępować w przypad-
ku znalezienia nieznajomego psa oraz co ro-
bić, gdy zagubi się nasz własny pies lub kot:
- W  przypadku znalezienia nieznajome-
go psa, najpierw radzimy, by sprawdzić, czy 
pies jest w  jakikolwiek sposób oznakowany, 
czy posiada adresówkę (medalik lub napisa-
ny adres/ telefon na obroży), tatuaż lub chip. 
W przypadku chipa, o pomoc można poprosić 
lekarza weterynarii lub Straż Miejską. Kolej-
nym krokiem jest zgłoszenie znalezienia psa 
odpowiednim służbom (na terenie gminy Mo-
sina jest to Straż Miejska) i telefoniczne powia-
domienie Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, 
tel. 783 552 272. Jeśli osoba, która znalazła 
psa, nie ma możliwości jego przetrzymania do 
czasu znalezienia właściciela, należy skontak-

tować się ze Strażą Miejską i  poprosić o  jego 
odbiór. Warto także popytać sąsiadów, zosta-
wić plakaty ze zdjęciem psa tam, gdzie jest to 
możliwe, np. w pobliskim sklepie spożywczym, 
w sklepie zoologicznym, w gabinecie wetery-
naryjnym oraz zamieścić ogłoszenia w  inter-
necie, np. na lokalnych forach i stronach po-
święconym zagubionym zwierzętom. Zawsze, 
w  kontakcie z  nieznanym psem, zachować 
należy ostrożność. Pies może być wystraszony 
i  prezentować zachowania agresywne. Jeśli 
zwierzę zachowuje się w  sposób nieprzewi-
dywalny lub jest osowiałe, czy atakuje, należy 
unikać z  nim bezpośredniego kontaktu i  jak 
najszybciej powiadomić Straż Miejską - infor-
muje Pani Lidia Rychlewska z-ca dyrektora 
schroniska w Skałowie.
Jak zachować się, gdy zaginie nam zwierzę
- Gdy zagubi się nasz pies lub kot, w pierw-
szej kolejności należy poinformować Straż 
Miejską w  Mosinie i  Schronisko dla Zwierząt 
w  Skałowie - tel. 783 552 272 (można także 
wysłać zdjęcia zaginionego zwierzaka z  in-
formacją, gdzie i kiedy zwierzę zaginęło wraz 
z  numerem telefonu kontaktowego). W  tych 
instytucjach można także uzyskać informa-
cje, czy pies lub kot został znaleziony i kiedy 
możliwy będzie jego odbiór. Warto powiado-
mić pobliskie gabinety weterynaryjne, a także 
służby miejskie, które pomagają zwierzętom 
po wypadkach (istnieje niestety możliwość, 
że nasz podopieczny uległ wypadkowi drogo-
wemu). Pomocne będą ogłoszenia na lokal-
nych forach internetowych i stronach poświę-
conym zaginionym zwierzętom oraz plakaty 
w  okolicy, gdzie zwierzę zaginęło - dodaje 
Lidia Rychlewska.
Jednocześnie informujemy, że Schronisko 

w Skałowie nie przyjmuje zwierząt od osób 
indywidualnych, jedyną drogą jest zgłosze-
nie Straży Miejskiej.

Dane adresowe Schroniska w Skałowie:
ul. Warzywna 25, 62-025 Skałowo

Kontakt: 783 552 272
Zwierzęta zagubione można odbierać 
codziennie w godzinach 7.00 - 20.00.

Jeśli znajdziemy błąkające się zwierzę, po-
informujmy o  tym Straż Miejską. Zwierzę 
zostanie odwiezione do Punktu czasowego 
pobytu zwierząt bezdomnych, mieszczące-
go się przy ulicy Sowinieckiej 6 G w Mosinie 
(teren Zakładu Usług Komunalnych w Mosi-
nie Sp. z o. o.). W przypadku, kiedy właściciel 
się nie znajdzie, po 5 dniach zwierzęta zo-
stają umieszczone w Schronisku dla Zwie-
rząt w Skałowie. (red.)

W sobotę 10 lutego 2018 r. jednostki straży pożarnej zostały skierowane 
do pożaru stogu słomy we wsi Dymaczewo Stare. Do zdarzenia doszło 
około godziny 20:00. Duży stóg słomy był całkowicie objęty ogniem.
W akcji udział brali strażacy z JRG 9, OSP Mosina oraz OSP Pecna. Zabez-
pieczyli oni miejsce zdarzenia i podali prąd wody, by nie dopuścić do 
rozprzestrzenienia się pożaru.
Zachowajmy czujność
Z relacji wielu osób w gminie Mosina grasuje podpalacz. Od dłuższego 
czasu na terenie naszego regionu dochodzi do wielu podpaleń, szcze-
gólnie w kilku miejscowościach o określonych godzinach.
Zwracamy się z apelem do mieszkańców, a zwłaszcza rolników z naszej 
gminy, o zachowanie czujności i ostrożności. Jeśli podpalacz będzie na 
swój cel wybierał nie tylko stogi siana czy opuszczone stodoły może 
dojść także do tragedii.
    Źródło: OSP Pecna

Bądźmy ludźmi dla zwierząt
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Kącik motoryzacyjny

Jak bezpiecznie przewozić rzeczy w kabinie samochodu?
Bez względu na to, czy mówimy o  da-
lekich podróżach na wakacje czy o  co-
dziennej jeździe do pracy, szkoły i  do 
domu, może dotyczyć nas problem prze-
wozu rzeczy w kabinie samochodu
Zabieramy zakupy, pakunki i  gadżety 
potrzebne podczas podróży oraz mnó-
stwo przedmiotów zupełnie zbędnych. 
Jak bezpiecznie przewozić je w  kabinie 
samochodu?
Zacznijmy od tego, że najlepiej nie prze-
wozić ich tam wcale. Idealna sytuacja jest 
wtedy, kiedy wszystkie pakunki możemy 
schować na czas jazdy do bagażnika. Nie-
stety, nie zawsze mamy taką możliwość.
Dlaczego najlepiej niczego nie prze-
wozić w  kabinie? Podczas jazdy dodat-
kowe przedmioty nie stanowią dla nas 
żadnego zagrożenia. Dopiero w  sytuacji 
krytycznej pokazują swoje śmiertelnie 
niebezpieczne oblicze. Kiedy samochód 
uderza czołowo w  przeszkodę z  dużą 
prędkością, niemal natychmiast zatrzy-
muje się w miejscu. Wszystkie niezabez-
pieczone rzeczy jeszcze przed chwilą 
miały tę samą prędkość bezwzględną co 
auto, czyli np. 50 km/h. Kiedy samochód 
zatrzymał się w ułamku sekundy, wszyst-
kie te przedmioty wciąż chcą przemiesz-
czać się w tym samym kierunku, z tą samą 
prędkością, dopóki nic ich nie zatrzyma. 
Półtorakilogramowa butelka wody, 
która jeszcze przed chwilą wyglądała 
niegroźnie, pędzi teraz z  półki za tyl-
ną kanapą w  stronę głowy pasażera 
z prędkością 50 km/h.
Przy tego typu zderzeniu przedmioty 
mają, mówiąc w  uproszczeniu, ruch pro-
stoliniowy, wynikający z  kierunku prze-
mieszczania się auta przed wypadkiem. 

Gorszym scenariuszem jest dachowanie. 
Wtedy kabina zmienia się w  wirówkę, 
wewnątrz której są ludzie zamocowani 
pasami i luźno przewalające się z duży-
mi prędkościami rzeczy. Klucze od domu, 
telefon, pełen asortyment zakupów, które 
przed chwilą nabyliście – to wszystko bę-
dzie biło po twarzy i reszcie ciała, dopóki 
auto nie przestanie wirować.
Podstawowy problem przewozu rzeczy 
w  samochodzie polega więc na ich od-
powiednim zabezpieczeniu i  rozsądnym 
umiejscowieniu. Zatem wiele zależy 
również od tego, jak skonstruowane jest 
wnętrze naszego samochodu.
Po pierwsze upewnijmy się, że wszystko, 
co przewozimy w  kabinie, jest nam tam 
faktycznie potrzebne. Jeśli znajdziemy 
w  swoim aucie cokolwiek, z  czego nie 
skorzystamy w trakcie jazdy, należy prze-
nieść to do bagażnika i  również odpo-
wiednio zabezpieczyć przed przemiesz-
czaniem. Są też rzeczy, których nie ma 
sensu chować do bagażnika, bo zmiesz-
czą się w  schowku przed miejscem pa-
sażera. To na przykład ładowarka samo-
chodowa, klucze od mieszkania, latarka 
itp. Wszelkie tego typu drobiazgi mogą 
podróżować w schowku.
Szczególnie należy unikać trzymania 
rzeczy na półce zakrywającej bagaż-
nik oraz na podszybiu. Wtedy bowiem 
przedmioty znajdują się niebezpiecznie 
blisko poziomu naszych głów, których 
obrażenia mogą być najbardziej niebez-
pieczne dla naszego zdrowia i życia. Uni-
kajmy zatem przewożenia na podszybiu 
np. telefonów komórkowych. Z  tylnej 

półki powinny zniknąć zabawki, które za-
braliśmy w podróż dla dzieci, woda, którą 
położyli tam pasażerowie, czy pudełko 
z kanapkami na drogę.
Jeśli chcemy cokolwiek przewozić w  ka-
binie samochodu, najlepiej umiejscowić 
większy pakunek na podłodze za fotelami, 
jeśli podróżujemy jedynie w  dwie oso-
by. Wtedy warto też założyć siatkę, która 
oddzieli przednią część kabiny od tylnej. 
Rozpina się ją między fotelami, co jednak 
zostawia nieco wolnej przestrzeni ponad 
nią. Pamiętajmy więc, że i  tak nie jest to 
rozwiązanie idealnie bezpieczne.
Należy unikać przewożenia dużych ła-
dunków niezabezpieczonych na tylnych 
siedzeniach. Ciężkie przedmioty w mo-
mencie zderzenia mogą przy dużej 
prędkości i  odpowiednio wielkiej ma-
sie nawet złamać fotel, na którym sie-
dzimy. Nie trzeba tłumaczyć, że wiąże się 
to z poważnymi obrażeniami osoby, która 
to miejsce zajmuje. Dlatego jeśli nie ma 
innego wyjścia i  dany bagaż musi trafi ć 
na tylną kanapę, należy go zabezpieczyć 
np. pasami bezpieczeństwa, jeśli można 
nimi odpowiednio objąć dany pakunek.
Pamiętajmy, jeśli nie ma możliwości bez-
piecznego przewiezienia danej rzeczy, 
lepiej zrezygnować z jakiegoś bagażu. Je-
śli pomysł ten budzi Wasze wątpliwości, 
musicie odpowiedzieć sobie na pytanie 
retoryczne – co jest dla mnie ważniejsze: 
własne zdrowie czy dodatkowy zapas so-
ków na wyjazd?

Zuzanna Wolska
Stowarzyszenie Mosińskie Spoty Samochodowe
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Niebezpieczny fragment drogi w Wiórku
Mieszkańcy Wiórka oraz przejeżdżający przez tę 
miejscowość kierowcy mogą podziwiać przepły-
wającą w pobliżu Wartę, gdyż rzeka na pewnym 
odcinku ulicy Poznańskiej przepływa bardzo bli-
sko drogi. Okazuje się jednak, że miejsce to nie 
jest bezpieczne.
Jadąc ul. Poznańską, na samym początku Wiórka, 
w okolicach skrzyżowania z ul. Szkolną, widzimy, 
że droga wiedzie nad samą Wartą. Widok jest 
malowniczy, jednak przy znacznym fragmen-
cie drogi nie ma żadnych zabezpieczeń, drzew, 
słupków, krzewów, barierek itp. Ulica Szkolna, na 
szczycie której znajduje się przedszkole, położo-
na jest wyżej i wyjeżdżając z niej na drogę głów-
ną ma się wrażenie zjeżdżania prosto do rzeki.
Z łatwością można sobie wyobrazić, że przy ob-
lodzonej jezdni nietrudno o  wypadek – wów-
czas rzeczywiście, w  przypadku nie wyhamo-
wania, istnieje niebezpieczeństwo wpadnięcia 
autem do rzeki. 
Sytuacją zaniepokoili się mieszkańcy Wiórka. 
Jedna z  mieszkanek zwróciła się w  tej sprawie 
do Starostwa Powiatowego, przedstawiając pro-
blem i pytając o planowane działania w tym za-
kresie. 
Odpowiedź, jaką otrzymała, może uspokoić 
wszystkich kierowców: Zespół ds. Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego przy Komisji Bezpie-
czeństwa i  Porządku Powiatu Poznańskiego 
przychylił się do apelu o zabezpieczenie odcinka 
zbliżenia drogi do skarpy. Zarząd Dróg Powiato-
wych w Poznaniu jest zobowiązany do uzupeł-
nienia bariery drogowej na niebezpiecznym 
odcinku. 
Dziękujemy Czytelniczce za poruszenie ważne-
go tematu. Publikujemy informację wraz z  pi-
smem ze Starostwa Powiatowego zachęcając 
jednocześnie do aktywności i  zgłaszania waż-
nych spraw – po to, by nam wszystkim żyło się 
bezpieczniej i  lepiej. A  na niezabezpieczonym 
odcinku drogi w Wiórku do czasu zachowajmy 
szczególną ostrożność. (red.)

 

Jeżeli szukają Państwo domu w pięknej okolicy,  pośród zieleni 
i z lasem za oknem - ta oferta jest dla Was! Oferowana 
nieruchomość to gotowy dom w zabudowie bliźniaczej o 
powierzchni 96m2 (w tym 14m2 garaż). Dom został 
zaprojektowany tak, aby maksymalnie wykorzystać jego 
powierzchnię. Na parterze znajduje się wiatrołap, łazienka, 
otwarta kuchnia i duży salon z wyjściem na taras i do ogrodu. 
Na piętrze znajdują się trzy sypialnie, korytarz i łazienka. 
Promocyjna cena nieruchomości : 305 000zł. Zapraszamy do 
kontaktu oraz na naszą stronę internetową - znajdziecie tam 
rozszerzoną ofertę sprzedawanych przez nas domów na terenie 
Mosiny, Krosna i Krosinka. 
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Co możemy zrobić w walce ze smogiem?
Bardzo często na naszych łamach poruszamy temat czystości po-
wietrza. Dziś przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek od na-
szych Czytelników, które ułatwiają palenie w piecu bez produko-
wania kopcącego dymu, a poza tym – pomagają oszczędzić ciepło 
w domu i pieniądze na ogrzewanie. Wszyscy możemy zrobić coś 
dobrego dla poprawy jakości naszego powietrza. Zapraszamy do 
lektury i... działania!
Nie trzeba wydawać pieniędzy, wystarczy zmienić technikę spa-
lania węgla i drewna, by palić taniej i nie kopcić.
Jak oszczędzać ciepło w domu
Mieszkałam 36 lat w bloku nic nie wiedząc o paleniu w piecach do 
czasu, gdy w połowie lat 90. kupiłam stary dom z piecem. Przed se-
zonem grzewczym zadzwoniłam do jego producenta (adres z ta-
bliczki znamionowej) i on nauczył mnie przez telefon, jak rozpalać 
w piecu metodą od góry. Zalecił także wezwać kominiarza, który 
oczyścił komin z sadzy oraz sprawdził na moją prośbę stan tech-
niczny pieca i jego połączenie z kominem. Nieszczelność pieca lub 
łączenia z kominem, to najbanalniejsza przyczyna od której piec 
kiepsko działa.
Metoda rozpalania w piecu "od góry"
Rozpalanie - załadowany do pieca cały węglowy wsad rozpalałam 
od góry tradycyjnie drewnianymi szczapami i kulkami papieru zo-
stawiając dolne drzwiczki lekko otwarte, by wywołać ciąg powie-
trza. W kotłowni miałam rozszczelnione okno (powietrze i wentyla-
cja, to podstawa dobrego palenia i bezpieczeństwa domowników). 
Powietrze przedostawało się spod rusztu ku górze. Żar pomału 
schodził ku dołowi (z równą łatwością, jak w paleniu od dołu wę-
drował ku górze), a dym wydostający się z warstwy zimnego jeszcze 
opału przechodząc przez żar, ulegał praktycznie całkowitemu spa-
leniu. Do komina leciały (niemal) przezroczyste spaliny, a ze spale-
nia dymu powstawało więcej ciepła. Po pewnym czasie, gdy węgiel 
od góry dobrze się rozżarzył przymykałam drzwiczki dolne, zosta-
wiając szczeliny wentylacyjne w  drzwiczkach w  pozycji otwartej. 
Gdybym nie miała szczelin w  drzwiczkach należałoby zmniejszyć 
dopływ powietrza od dołu, pozostawiając uchylone drzwiczki na 
1–2mm (zabezpieczone przed zatrzaśnięciem) oraz zamykałam do-
pływ powietrza przez górne drzwiczki. Piec rozpalałam raz dzien-
nie, nie wymagał żadnego dokładania, ani pilnowania.
Paliłam w piecu metodą „od góry” osiem lat. Cztery lata, gdy dom 
nie był ocieplony i cztery po termomodernizacji. Różnica kolosal-
na! Po ociepleniu spalałam jeszcze mniej węgla, a co najważniejsze 
nie kopciłam dopalając spaliny. Dym powinien się spalać, bo to 
bardzo kaloryczna część paliwa. Wyrzucanie go kominem podczas 
stosowania tradycyjnego rozpalania od dołu powoduje kopcenie 
i niepotrzebne straty ciepła. Paląc tym sposobem zima będzie cie-
plejsza, tańsza i nie będzie już cuchnąć.
Rozpalanie od góry jest znane za granicą jako prawidłowa technika 
palenia, polecane i promowane m.in: przez renomowanych euro-
pejskich producentów kominków jak HWAM czy Jøtul, w Szwajca-
rii w kampanii edukacyjnej prowadzonej przez związek kantonów, 
w  RPA w  ogólnokrajowej kampanii informacyjnej prowadzonej 
przez państwo, w Austrii w kampanii współtworzonej przez tam-
tejsze Ministerstwo Środowiska, w  Austrii w  broszurze wydanej 
przez wydział ds. środowiska lokalnych władz Karyntii, w  Niem-
czech w publikacjach Ministerstwa Środowiska landów: w Bawarii, 
Nadrenii-Północnej Westfali, Nadrenii-Palatynatu, w  Niemczech 
w  kampanii współtworzonej przez tamtejsze Ministerstwo Rol-
nictwa, w Niemczech w publikacji instytutu Technologie und För-
derzentrum, w  Europie w  ramach niemiecko-duńskiej kampanii 

Clean Heat promującej m.in. efektywne i  jak najmniej szkodliwe 
metody obsługi pieców.
W Polsce stale przybywa producentów kotłów, którzy zalecają ten 
sposób palenia w  instrukcjach obsługi swoich wyrobów pracują-
cych na naturalnym ciągu. Palenie od góry popiera także Krajowa 
Izba Kominiarzy.
Ministerstwo Środowiska w  poradniku “Czyste ciepło w  moim 
domu ze spalania paliw stałych” wydanym w październiku 2017 po 
raz pierwszy ofi cjalnie zaleciło rozpalanie od góry. Pozytywne efek-
ty rozpalania od góry potwierdzają setki tysięcy czytelników wątku 
"rozpalanie od góry" na forum Muratora, gdzie ta metoda palenia 
została opisana, a którego licznik odwiedzin od 2008 roku przekro-
czył już 5 milionów. Również na stronie czysteogrzewanie.pl tysiące 
ludzi  wypróbowało tę metodę palenia i stosuje ją z powodzeniem.
 Mariola Marecka Chudak

--------------------------------------------------------

5 wskazówek, jak oszczędzać ciepło w domu

Wietrz krótko, ale intensywnie
Najlepiej wietrzyć tak, by szybko wymienić powietrze, ale nie wy-
chłodzić ścian, podłogi i  mebli. W  tym celu należy okna z  dwóch 
przeciwległych stron otworzyć na oścież, robiąc na krótko intensyw-
ny przeciąg. W ciągu góra 30 sekund pozwoli on wymienić powie-
trze w pomieszczeniach, nie wychładzając reszty. Zimne powietrze 
zaś szybko się nagrzeje. Otwieranie okien tylko trochę na dłuższy 
czas powoduje zaś duże straty energii i małą wymianę powietrza.
Zasłaniaj okna wieczorem
Nawet jeśli masz najnowsze, najszczelniejsze okna, wciąż przez 
nie ucieka dużo ciepła. Dlatego, gdy robi się ciemno i nie potrze-
ba, by były odsłonięte, zakryj je zasłonami, roletami, żaluzjami itp. 
Samo zasunięcie rolet może zmniejszyć straty ciepła przez okna 
nawet o jedną piątą.
Nie zasłaniaj grzejników
Z zasłoniętych kaloryferów znacznie mniej ciepła dociera do środ-
ka pomieszczeń i wówczas więcej energii potrzeba na ich ogrzanie. 
Dlatego nie zastawiaj grzejników meblami. Jako że kaloryfery są 
często montowane pod oknami, jeśli masz długie zasłony, uważaj 
także, by i one nie ograniczały rozchodzenia się ciepła.
Odpowietrzaj i czyść kaloryfery
Powietrze uwięzione w  rurach blokuje przepływ gorącej wody, 
przez co ciepło nie dociera dobrze z  kotłowni do pomieszczeń. 
Regularnie odpowietrzając kaloryfery, pozwolimy dotrzeć do nas 
większej ilości ciepła z  pieca. Podobnie gruba warstwa kurzu na 
kaloryferach ogranicza rozprzestrzenianie się ciepła. Dlatego ich 
listwy należy czyścić.
Obniż temperaturę, gdy Cię nie ma
Jeśli z  jakiegoś pomieszczenia przez wiele godzin lub dni nie ko-
rzystasz bądź wchodzisz tam tylko na chwilę, by coś zabrać, obniż 
tam nieco temperaturę – np. o 2-3 °C. Przekłada się to na znaczne 
oszczędności energii, gdyż utrzymanie temperatury niższej o 1 °C 
wymaga aż 6% mniej ciepła.
Stosując się do powyższych porad będziesz zużywać mniej opału, 
a co za tym idzie, nie tylko wyemitujesz mniej zanieczyszczeń do 
powietrza, ale i oszczędzisz pieniądze.
 Adam Staliński
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Koalicja antysmogowa
Coraz więcej osób i  organizacji podejmu-
je aktywne działania w  walce ze smogiem. 
W naszym regionie zawiązuje się Koalicja An-
tysmogowa. Poznań bowiem na tle innych 
krajowych metropolii (poza może nadmor-
skim Szczecinem) wypada bardzo blado jeśli 
chodzi o radzenie sobie ze smogiem. Powsta-
jąca koalicja chce ten stan zmienić, być obec-
na wszędzie tam, gdzie będzie się dyskutować 
i  podejmować decyzje o  walce ze smogiem. 
Nie rozpoczyna się określonej terminem kam-
panii ale w planach są permanentne działania 
obliczone na lata. Chodzi o  to, by wszelkimi 
sposobami – legislacyjnymi, proceduralnymi, 
prawnymi, organizacyjnymi, technicznymi, 
edukacyjnymi, medialnymi - przyczyniać się 
do minimalizowania smogu i jego oddziały-
wania na mieszkańców.
Ograniczanie smogu to długa droga. Organi-
zatorzy koalicji mają nadzieję, że ich działania 
spotkają się z  akceptacją i  wsparciem wielu 
organizacji, które deklarują działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, środowiska przy-
rodniczego, czystego powietrza i zdrowia oby-
wateli Polski (fragment Listu Intencyjnego Ko-
alicji Antysmogowej Poznania). (red.)

Dofi nansowanie na walkę ze smogiem 
– czy wystarczające?

Od dłuższego czasu praktycznie cała Polska zmaga się z  niebez-
piecznym zjawiskiem smogu. Zanieczyszczenie powietrza prze-
kracza w kraju dopuszczalne normy. Na walkę o czystsze i zdrow-
sze powietrze powiat poznański wyasygnował kwotę 200 tysięcy 
złotych. Czy to aby na pewno wystarczająca kwota, żeby udało się 
poprawić jakość powietrza w naszym regionie?
Likwidacja źródeł niskiej emisji?
341 357 - tyle wynosi liczba mieszkańców powiatu poznańskiego 
według danych z 2012 roku. Jest to powiat o najwyższej liczbie lud-
ności w Polsce. Łączna kwota dofi nansowania dla całego powiatu 
wynosi 200 tysięcy złotych. Maksymalna kwota dofi nansowania 
dla jednego lokalu to 7 000 zł. W przypadku wnioskującej wspól-
noty mieszkaniowej jest to 14 000 zł. Łatwo więc obliczyć, że liczba 
benefi cjentów programu może wynieść ... 28 pozytywnie rozpa-
trzonych wniosków - nie licząc spółdzielni. W przypadku tej ostat-
niej byłoby to tylko 14 wniosków. Czy to wystarczy, aby efektywnie 
zmienić stan pogarszającego się powietrza w naszym regionie?
Od 14 lutego mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą składać 
wnioski o dopłaty do wymiany starych pieców. Jest to wypełnianie 
założeń ustawy antysmogowej. Finansowanie obejmuje moderni-
zację lub likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym.
Wszyscy zainteresowani od 14 lutego mogą wystąpić o dofi nanso-

wanie wymiany starego systemu grzewczego na:
• podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
• ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego paliwem gazo-
wym lub olejem opałowym,
• ogrzewanie elektryczne,
• pompę ciepła,
• ogrzewanie za pomocą nowoczesnego, zasilanego automatycz-
nie, niewyposażonego w  ruszt awaryjny, kotła na paliwo stałe, 
w przypadku braku możliwości technicznych podłączenia do sieci 
gazowej lub ciepłowniczej.
22 listopada ubiegłego roku Rada Powiatu w  Poznaniu podjęła 
uchwałę w sprawie zasad i  trybu udzielenia dotacji celowych na 
likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami pro-
ekologicznymi.
Dotacja może być udzielona: osobom fi zycznym, wspólnotom 
mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, podmio-
tom prowadzącym działalność rolniczą oraz jednostkom sektora 
fi nansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi oso-
bami prawnymi.
Regulamin akcji oraz wzory wniosków dostępne są w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego oraz na stronie:bip.powiat.poznan.pl w  za-
kładce Środowisko. (red.) źródło: Powiat Poznański

źródło: czysteogrzewanie.pl
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M.M.: Skąd wzięła się ogrodnicza pasja?
L.T.: Chyba było to we mnie od zawsze. Skończyłam studia 
ogrodnicze, moi rodzice i babcia byli ogrodnikami; babcia bar-
dzo kochała kwiaty i wszelkie rośliny ozdobne i myślę, że ja tym 
po prostu przesiąkałam od dzieciństwa. Przyszedł moment, że 
szukałam pomysłu na siebie, pojawiła się pierwsza realizacja – 
i tak się zaczęło. W zasadzie do tej pory funkcjonujemy najczę-
ściej w  ten sposób, że klienci polecają nas innym. Staramy się 
sprostać nawet największym wymaganiom i jak najlepiej wyko-
nywać swoją pracę. Śmiejemy się czasem, że duch babci wciąż 
przewija się przez naszą fi rmę – do dzisiaj na przykład mamy 
łopatkę do sadzenia bylin, zrobioną przez babcię. 
Myślę, że jeżeli ktoś jest przesiąknięty pasją, to wcześniej czy się 
ona ujawni. 
M.M.: Co fascynującego jest w tej pracy?
L.T.: Lubię zmieniać przestrzeń, tak ją kreować, żeby była przyja-
zna ludziom, by użytkownicy dobrze się w niej czuli. Ważna jest 
dla mnie świadomość, że każda posadzona roślina oznacza wię-
cej tlenu, lepsze, zdrowsze środowisko służące nam wszystkim. 
Bez względu na to, czy jest to przestrzeń publiczna czy prywat-
na, zawsze trzeba zacząć od tego, jak taką przestrzeń zaprojek-
tować, żeby była przyjazna, bezpieczna, przyjemna. Lubię gdy 
efekty mojej pracy sprawiają ludziom radość
M.M.: Które z realizacji wspomina Pani szczególnie?
L.T.: Jest ich wiele – każde miejsce jest inne i  różne czynniki 
wpływają na to, co tam powstanie. Trzy dla mnie podstawowe 
to: genius loci, czyli duch miejsca, inwestor ze swoimi oczekiwa-
niami oraz projektant i to, co w danym momencie projektantowi 
w duszy gra :) 
Każda realizacja jest wyzwaniem, każda jest ciekawa, niezależnie 
od tego, czy jest to duża czy mała przestrzeń. Mieliśmy okazję 
realizować różne projekty: od zabytkowych parków wielohekta-
rowych – zajmuję się bowiem także rewaloryzacją zabytkowych 
założeń ogrodowych, skończyłam na warszawskiej SGGW wła-
śnie ten kierunek –przez duże rezydencje po malutkie ogródeczki 
i niewielką przestrzeń. Sam fakt, że nasze realizacje zostały doce-
nione – pojawiło się wiele publikacji w prasie branżowej, byliśmy 
nagradzani w konkursach branżowych, jeden z naszych ogrodów 
był przedstawiany w programie "Maja w ogrodzie" – daje ogrom-
ną satysfakcję. Każde miejsce jest wyzwaniem i chyba pałam sen-
tymentem do wszystkich realizacji, które robiliśmy. 
M.M.: Widać, że wkłada Pani serce w swoją pracę.
L.T.: Tak – zawsze powtarzam, że dużym szczęściem jest robić 
to, co się lubi. Myślę, że przekłada się to także na moich współ-
pracowników, którzy z  chęcią przyjmują różne wyzwania: wy-
stawiamy się na targach (na "Gardenii", mamy już status członka 
– założyciela, mieliśmy okazję prezentować się na pierwszych 
targach), czasami bierzemy udział w konkursach. Jesteśmy tak-
że współtwórcami stowarzyszenia branżowego – Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów. Pracownicy chętnie 
biorą udział w  takich wydarzeniach mimo, że wymaga to od 

nich więcej wysiłku, ale myślę, że jest to dla nich wyzwaniem 
i ciekawym doświadczeniem. 
Powierzono nam pielęgnację zieleni na Cmentarzu Wojennym 
Wspólnoty Brytyjskiej na poznańskiej Cytadeli – jest to dla nas 
duże wyróżnienie, zostaliśmy bowiem wybrani przez Komi-
sję Grobów Wojennych Wspólnoty Narodów (Commonwealth 
War Graves Commission) podlegającą brytyjskim strukturom 
wojskowym ( a  więc również Księciu Karolowi), zajmującą się 
cmentarzami na całym świecie. To bardzo ciekawy temat, gdyż 
wszystkie cmentarze na całym świecie mają podobną strukturę 
i idea jest taka, żeby na wszystkich grobach znajdowały się ra-
baty, zgodnie z wyznaczonymi standardami. Dobiera się rośliny  
typowe dla danego klimatu, ale układ jest podobny. Cała struk-
tura cmentarza była projektowana przez Gertrudę Jekyll, bardzo 
znaną architekt krajobrazu, jeszcze w poprzednim wieku. 
M.M.: Jak liczny jest Pani zespół?
L.T.: W tej chwili mamy jednego ucznia i pięciu pracowników, w sezo-
nie bywa do ośmiu, dziesięciu osób. Nie chcemy zatrudniać zbyt wielu 
pracowników, stawiamy na jakość, a nie (masową produkcję) na ilość.
M.M.: Na co może liczyć klient przychodzący do Państwa?
L.T.: Każdy pomysł zaczyna się od długich rozmów z  klientem, 
naszą rolą jest pomoc w  odkrywaniu i  precyzowanie, czego tak 
naprawdę  użytkownik ogrodu potrzebuje. Sprawdzamy warun-
ki, ustalamy techniczne obwarowania – czasami trzeba teren od-
wodnić, w  odpowiedni sposób go ukształtować itp. Ważne jest 
to, do czego ogród będzie służył, co klient będzie w  nim robił, 
czy ma na niego czas, czy z ogrodu będą korzystać dzieci, osoby 
z dysfunkcjami ruchu, zwierzęta itp. Najpierw dzielimy przestrzeń 
pod względem funkcjonalnym, wyznaczamy osie i zamknięcia wi-
dokowe. Projektowanie rabat atrakcyjnych cały rok to już ostatni 
etap projektu. Każdy ma swoje potrzeby i w długich rozmowach 
staramy się je odkryć. Ustalamy także upodobania co do roślin, na-
wierzchni, oświetlenia, kolorów – rozmawiamy tak długo, aż po-
wstanie koncepcja, która zadowala klienta. Dalszy przebieg pracy 
jest różny: czasem kończy się na projekcie, niekiedy wykonujemy 
część trudniejszych prac, a resztę klient woli wykonać sam. Czę-

Sukces w szpilkach

"Dużym szczęściem jest robić to, co się lubi"
Zbliża się wiosna, a wraz z nią czas na pierwsze prace w ogrodzie. Dziś rozmawiamy z Lidią Tokarską, właścicielką fi rmy "Zielony 
Salon" w Mosinie, istniejącej od 1999 roku. Autorskie projekty i realizacje fi rmy możemy podziwiać w Mosinie. "Zielony Salon" 
znany jest również w Poznaniu i okolicy, a także w kraju. Niewątpliwy sukces to połączenie pasji, rzetelności i sumienności, które 
pozwalają wykonywać pracę na najwyższym poziomie. Pani Lidia opowiada o swojej pracy z pewnością profesjonalisty, jedno-
cześnie zachowując skromność i szacunek do przyrody, życia i drugiego człowieka. Niezwykłe, ciepłe, inspirujące spotkanie!
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ściej wykonujemy realizacje kompleksowo: projekt z wykonaniem 
całego ogrodu czyli wykonanie ścieżek, oczek wodnych, stawów 
kąpielowych, oświetlenia, pergoli, murków , nawodnienia,  na-
sadzeń i  zostawiamy po sobie uporządkowany i  wysprzątany 
ogród– wszystko zależy od potrzeb i oczekiwań. Zdarza nam się 
też dokonywać przebudowy ogrodów już istniejących. Staramy 
się proponować naszym klientom ciekawe pomysły i niestandar-
dowe rozwiązania poparte naszym doświadczeniem. 
Także w ogrodach pojawiają się różnego rodzaju trendy, na przy-
kład moda na trawy, hortensje, rośliny wrzosowate. Ostatnio ob-
serwujemy powrót do ogródków warzywnych, naturalistycznych 
itp. Moda jednak to nie wszystko, ważne, w czym człowiek dobrze 
się czuje i takie aranżacje należy wybierać. 
M.M.: Czasem wydaje nam się, że urządzenie ogrodu to kwe-
stia posadzenia kilku roślin. Tymczasem zagospodarowanie 
przestrzeni wcale nie jest proste. 
L.T.: Zawsze powtarzam, że jest to o tyle trudniejsze, że mamy do 
czynienia z czwartym wymiarem: jest nim czas. Kiedy na przykład 
urządzamy sobie wnętrze, łatwo w nim poprzestawiać przedmio-
ty, poza tym efekt jest widoczny od razu. Natomiast tutaj trzeba 
przewidzieć, jak ogród czy przestrzeń będzie wyglądać za kilka, 
kilkanaście lat. Trzeba w  taki sposób przemyśleć rozwiązania 
projektowe, by otoczenie było piękne już teraz i wraz z upływem 
czasu nie traciło na uroku, funkcjonalności i spełniało oczekiwa-
nia użytkowników.   Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie by-
lin, gdyż one dość szybko się rosną, natomiast potem zachowują 
swoją wielkość i nie konkurują z innymi roślinami.
M.M.: Firma istnieje od osiemnastu lat. Czy były w tym czasie 
szczególnie trudne momenty?
L.T.: W każdej pracy są takie chwile. My chyba nie mieliśmy okre-
sów przełomowych, natomiast czasem zdarzają się trudniejsze 
rozmowy z klientami, które wynikają także z braku świadomo-
ści jeśli chodzi o  koszty. Czasami inwestorzy porównują tylko 
ceny i ograniczają się do fi rm, które wykonują usługi tanio, lecz 
niekoniecznie dobrze. Przekonanie niektórych odbiorców, że 
warto daną pracę wykonać dobrze, bo to inwestycja na lata, jest 
jednym z  trudniejszych momentów. Nie widzę sensu robienia 
czegoś byle jak, bo nie jest to korzystne dla klienta. Nawet jeśli 
początkowy koszt będzie niższy będzie to skutkowało koniecz-
nością wykonywania poprawek i wymianą roślin. Zależy nam na 
utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług. Staramy 

się utrzymywać dobrą cenę w stosunku do jakości. Cieszy nas 
też, że nasi pracownicy podzielają naszą pasję i nasze wartości, 
myślę, że odnajdują się w tym, co robią i nie potrafi liby wykony-
wać swojej pracy źle, byle jak.  

M.M.: Osiemnaście lat istnienia, wypracowana pozycja na ryn-
ku – to niewątpliwie sukces. Co według Pani defi niuje ten sukces?
L.T.: Myślę, że budowanie na wartościach, uczciwości, rzetelno-
ści, co potem przekłada się na codzienność. Tego staramy się 
trzymać, przekazuję to też wszystkim pracownikom, których 
przyjmuję do pracy. Na pewno liczy się pasja – myślę, że nie 
można robić czegoś, czego się nie lubi. W każdej pracy są rze-
czy, które lubimy mniej lub bardziej, ale jeśli jest w tym pasja to 
wówczas jesteśmy w stanie wykonywać tę pracę dobrze.
M.M.: Jakie ma Pani plany na przyszłość związane z fi rmą?
L.T.: Będę się starała rozwijać fi rmę w takim tempie, aby nie ob-
niżyć jakości naszych usług. Będziemy szukać ciekawych wyzwań 
– w tej chwili moją miłością są zabytkowe założenia, zatem zwra-
camy się również z działaniami w tym kierunku. Jednak naszym 
klientem kluczowym pozostanie nadal wymagający klient indywi-
dualny. Leży nam też na sercu dobrze zaprojektowana przestrzeń 
publiczna. Cały czas poszerzam swoją wiedzę, udoskonalam 
warsztat. Miałam okazję wziąć udział w  konkursie na realizację 
przestrzeni publicznej w Poznaniu; wraz z koleżanką – otrzyma-
łyśmy wyróżnienie. Mamy w swoim portfolio kilka projektów wy-
konanych dla miasta Poznania; zieleń przy Dworcu Zachodnim 
w Poznaniu, na Rondzie Śródka, przy ul. Roosevelta to kilka z nich.  
Mam swój udział w powstaniu zieleni i układu komunikacyjnego  
skweru przy ul. Chwiałkowskiego, który darzę sentymentem, bo 
ludzie tam przychodzą, siadają na ławeczkach, odpoczywają, a na 
tym bardzo nam zależało. Chciałabym, żeby coś po mnie zostało, 
a zaprojektowane miejsca cieszyły ludzi i im służyły. Bardzo miłe 
jest to, kiedy ktoś podchodzi do mnie i chwali dane miejsce wie-
dząc, że był to mój projekt. To właśnie przynosi satysfakcję i myślę, 
że będzie pozwalać mi wciąż rozwijać skrzydła. 
M.M.: Bardzo dziekuję za spotkanie i życzę dalszych sukcesów 
i nieustającej pasji w Pani pracy.
  (rozmawiała: Marta Mrowińska)

Wiadomość z ostatniej chwili: "Zielony Salon" został nagrodzo-
ny za stoisko na Międzynarodowych Targach Poznańskich pod-
czas trwających w dniach 22-24 lutego br. Targach GARDENIA 
nagrodą ACANTHUS AUREUS. Statuetka ACANTHUS AUREUS to 
wyróżnienie przyznawane wystawcom, którzy najlepiej potrafi li 
zobrazować swoją wizję stoiska w połączeniu ze strategią mar-
ketingową fi rmy.  Serdecznie gratulujemy!
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Bal Olimpijczyka w Puszczykowie!
20 stycznia br. odbył się już nasz VIII Bal Olimpijczyka organizo-
wany przez Klub Olimpijczyka im. Marka Łbika w Puszczykowie. 
W tym roku bawiliśmy się w Hotelu Wielspin. Gośćmi specjal-
nymi zabawy karnawałowej byli: Marek Łbik – dwukrotny me-
dalista olimpijski i mistrz świata w kanadyjkach-dwójkach - pa-
tron KO w Puszczykowie, Aneta Pastuszka - kajakarka, jeden z 
największych talentów w historii tej dyscypliny sportu w Polsce, 
wielokrotna mistrzyni Polski, dwukrotna mistrzyni świata, pię-
ciokrotna mistrzyni Europy, czterokrotna olimpijka (1996, 2000, 
2004, 2008), brązowa medalistka z Sydney (2000) i Aten (2004). 
Srebrna medalistka olimpijska z Pekinu (2008), Państwo Maria 
i Andrzej Włodarczykowie – rodzice Anity Włodarczyk polskiej 
młociarki, mistrzyni świata z Berlina (2009), olimpijka z Pekinu 
(2008) i wicemistrzyni olimpijskiej z Londynu (2012), mistrzy-
ni olimpijskiej z Rio de Janeiro (2016), rekordzistki olimpijskiej 
i świata, pan Jerzy Kuciak, który również wraz z małżonką za-
szczycił nas swoją obecnością na tegorocznym balu – jest do-
skonałym przykładem człowieka z pasją sportu i zawodów 
olimpijskich. Z tego właśnie powodu w jego małym mieszkaniu 
powstało wielkie muzeum olimpijskie. Jego przygoda ze spor-
tem zaczęła się już wiele lat temu i trwa po dzień dzisiejszy. 
Na zabawie nie zabrakło również przedstawicieli miejscowych 

władz – pana Burmistrza Andrzeja Balcerka, lokalnego biznesu, 
mediów oraz ludzi związanych ze środowiskiem sportowym. 
Tegoroczny bal był wspaniałą okazją dla wszystkich uczestni-
ków do potańczenia ze sławami polskiego sportu oraz miłego 
spędzenia czasu w ich towarzystwie przy dobrej muzyce „na 
żywo” i bogatym menu. Wszystkim bardzo dziękujemy za przy-
bycie, wspaniałą zabawę i fantastyczną atmosferę i zapraszamy 
za rok na kolejny, pełen emocji i niezapomnianych wrażeń Bal 
Olimpijczyka!
Warto podkreślić, że do Klubu Olimpijczyka w Puszczykowie 
mogą należeć wszyscy chętni zainteresowani sportem i olimpi-
zmem - bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, miejsce za-
mieszkania, pracy czy nauki. Połączmy naszą  pasję, aby wspól-
nie uczestniczyć i orgazniować olimpijskie imprezy sportowe, i 
nie tylko, w naszej okolicy. Wszyscy zainteresowani działalno-
ścią w puszczykowskim Klubie Olimpijczyka im. Marka Łbika 
proszeni są o zgłaszanie swoich kandydatur na członków na 
adres e-mailowy: k.o.puszczykowo@wp.pl podając swoje imię i 
nazwisko, adres zamieszkania, wiek telefon kontaktowy.  

Izabela Kasprzyk
Klub Olimpijczyka Puszczykowo
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Jest projekt pływalni w Mosinie!

Powstaje Mosińsko-Puszczykowskie 
Centrum Wolontariatu!

Inwestycja budowy pływalni w Mosinie nabiera coraz bardziej real-
nych kształtów. Przedstawiamy najnowsze wizualizacje tego obiektu.
Firma architektoniczna przedstawiła pierwszy projekt, który za-
kłada utworzenie basenów: rekreacyjnego i sportowego, wraz 
z kompleksem szatniowo – natryskowym.  W obiekcie znajdo-
wać się będzie także zaplecze gastronomiczne, administracja, 
kasy, szatnie ogólnodostępne, zaplecze techniczne.
Obiekt przewidziany jest jako basen kryty i  ma  pełnić różno-
rodne funkcje: dydaktyczną, zdrowotną, rekreacyjną, sportową 
– wraz z  realizacją gminnego programu nauki pływania. Poza 
funkcją edukacyjną basen pełnić będzie funkcję rehabilitacyjno 
– rekreacyjną dla mieszkańców miasta i okolic. 

Budynek pływalni będzie obejmować między innymi basen pły-
wacki z 6 torami o wymiarach 24,95m x 14m, basen rekreacyjny 
do nauki pływania- 3 tory o powierzchni 12,0 m x 6,0m, zespół 
saun i  jaccuzi, salę siłowni i do gimnastyki, szatnie, sanitariaty, 
sklep z zapleczem. Zagospodarowanie terenu to między innymi 
plac wejściowy, parking, zjazd z drogi publicznej, oświetlenie te-
renu i mała architektura, a także zagospodarowanie zieleni.
Jak informuje zastępca Burmistrza, Przemysław Mieloch pływalnia 
budowana jest m.in. dla uczniów wszystkich szkół podstawowych, 
które będą miały możliwość korzystania z pływalni podczas zajęć 
wychowania fi zycznego. W  założeniu wszystkie dzieci jednego 
poziomu (np. klas piątych) zostaną nauczone pływania.
źródło: Informator Mosiński wyd. luty 2018

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej oraz Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej 
Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się 16 stycznia 2018 r. omawia-
no temat wolontariatu w Mosinie i Puszczykowie. 
Przedstawiciele różnych organizacji przedstawiali swoją działalność 
w tym zakresie.
Konkluzją spotkania była potrzeba stworzenia Centrum Wolontariatu, 
które będzie platformą do wymiany doświadczeń, miejscem zgła-
szania chęci bycia wolontariuszem, potrzeby skorzystania z pomocy 
wolontariusza (wolontariuszy), miejscem szkoleń dla wolontariuszy, 
wsparcia dla nich i organizacji zrzeszających wolontariuszy.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne Mosińsko-Puszczy-
kowskiego Centrum Wolontariatu.
Podczas spotkania chcemy wypracować schemat działania, oszaco-
wać potrzeby, zasoby, harmonogram wydarzeń i spotkań na kolejne 
miesiące itp.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym tematem, w szczegól-
ności przedstawicieli grup/organizacji/instytucji zrzeszających wolon-
tariuszy. (M.K.)
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Wspaniała wiadomość 
w dniu otwarcia Igrzysk Olimpijskich!

Puszczykowo na Smoczych Łodziach!
10.02.2018 Klub Olimpijczyka im Marka 
Łbika z  Puszczykowa wziął udział w  IX 
Indoor Doker Port Cup, czyli zawodach 
Smoczych Łodzi o Puchar Smoka w Gry-
fi nie. W  imprezie wystartowało 50 osad 
z Polski, Litwy i Niemiec. Zawodom przy-
świecała zacięta rywalizacja ale i  dobra 
zabawa. Nasza drużyna rywalizowała 
z  zawodowcami, ale wywalczyliśmy 12 
miejsce w kategorii Mix Open 40+. W za-
ciętych bojach wspierała nas Aneta Ko-
nieczna, kajakarka. Srebrna medalistka 
na Olimpiadzie w Pekinie, oraz dwukrot-
na brązowa medalistka na Olimpiadzie 
w Sydney i Atenach. Rywalizacja w takim 
gronie to dla naszego klubu zaszczyt. 

Kamila Marcinkowska
Izabela Kasprzyk
Klub Olimpijczyka Puszczykowo

POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI w dniu 9 lutego 2018 r. nagro-
dził  zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. 
”Maskotka Olimpijska Moim Bohaterem”. Laureaci to uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 z Puszczykowa - nasi młodzi klubowi-
cze. W kategorii klas 1-3 nagrodę otrzymał Mikołaj Pachura z kl. 
2b, a w kategorii klas 4 - 7 Maja Rybczyńska kl. 6a. Gratulujemy! 

Po uroczystości wręczenia nagród w PKOLu uczestniczyliśmy we 
wspólnym oglądaniu otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich. 
Było to niezapomniane przeżycie dla Nas wszystkich. Trzymamy 
kciuki za Naszą Reprezentację.
 Izabela Kasprzyk, Kamila Marcinkowska 
 SP2 Klub Olimpijczyka Puszczykowo
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Witam Państwa w kolejnym ziołowym odcinku. Tym razem tema-
tem będą pączki, ale nie te słodziutkie z cukierni, lecz te, które 
ofi aruje nam natura. Chodzi o pączki drzew. Dla wielu z nas pączki 
drzew to tylko początek zielonych liści czy kwiatów. To jednak nie 
cała prawda o pączkach, bowiem są one również źródłem zdro-
wia, a także mogą wspomóc leczenie wielu schorzeń.

Zacznijmy od brzozy. 
Pączki brzozy zbieramy zimą i wczesną wiosną. Pamiętajmy, by 
nie ogołocić drzewa z pączków. Najlepiej skorzystać z zimowej 
wycinki drzew. Pączki zbieramy zanim zaczną pękać, a następnie 
suszymy je w warunkach naturalnych, w przewiewnym miejscu. 
W celach zdrowotnych używamy zawsze rozdrobnione pączki, 
tak by wydobyć z nich całą leczniczą moc. 
Pączki brzozy zawierają: żywice, saponiny, fl awonoidy, amino-
kwasy, trójterpeny lupanowe, olejek eteryczny, witaminy P, B, C, 
jak równiez garbniki, wielocukry, śluzy, fi tohormony i fi tosterole. 
Pączki brzozy działają moczopędnie, napotnie, przeciwobrzę-
kowo, przeciwzapalnie, przeciwreumatycznie, odtruwająco, od-
każająco, przeciwartetycznie, oczyszczająco na drogi moczowe. 
Wykorzystanie pączków brzozy.
Proszek z pączków
Ususzone pączki brzozy mielimy w młynku do kawy, ewentu-
alnie w moździerzu. Zażywamy 2-3 razy dziennie po małej ły-
żeczce proszku w celach odżywczych, odtruwających i wzmac-
niających. 
Miód z pączkami brzozy
Bierzemy szklankę miodu, dodajemy pół szklanki zmielonych 
pączków brzozy oraz ¼ szklanki alkoholu (40%) i wszystko do-
kładnie mieszamy. Przyjmujemy po łyżce rano i wieczorem. Mio-
dzik działa odkażająco, odtruwająco i wzmacniająco.  

Następne drzewo, którego pączki są dobrodziejstwem to lesz-
czyna pospolita, czyli orzech laskowy.
Od stycznia do kwietnia zbieramy pączki liściowe, jak równiez 
pączki kwiatowe kwiatów męskich. Zebrane pączki suszymy w 
temperaturze pokojowej, w przewiewnym miejscu. Pączki lesz-
czyny zawierają śluzy, garbniki, sacharydy, fi tosterole, fi tochi-
nony, kwasy, trójterpeny, żywicę, olejek eteryczny i fl awonoidy. 
Pączki leszczyny stosujemy w zaburzeniach przemiany materii, 
zatruciach i nieżytach przewodu pokarmowego, w zapaleniach 
przewodu moczowego i płciowego, w zapaleniu układu odde-
chowego, a także w zapaleniu gruczołu mlekowego. 

Napar z pączków leszczyny
Bierzemy 2-3 łyżki rozdrobnionych pączków i zalewamy dwo-
ma szklankami wrzącej wody. Odstawiamy do naciągnięciana 
20 minut, a następnie przecedzamy. Pijemy 2-4 razy dziennie 
po 200 ml w wyżej wymienionych schorzeniach. W przypadku 
zapalenia piersi stosować jako okłady przez 30 minut. Napar 
możemy również wykorzystać do przemywania chorej skóry, a 
także oczu w stanach zmęczenia, stanach zapalnych, opuchnię-
ciach i pieczeniu oczu.

Kolejne drzewo to olcha (szara, zielona i czarna).
Pączki liściowe, jak i pączki kwiatowe (męskie i żeńskie) zbieramy 
od zimy do wiosny i suszymy w naturalych warunkach domo-
wych, w przewiewnym miejscu. Pączki olchy zawierają: witami-
ny: C, P, PP, A, E, F oraz witaminy z grupy B. Oprócz tego pączki 
zawierają fi tosterole, fi tohormony, fl awonoidy, garbniki, olejek 
eteryczny, żywicę, trójterpeny. Preparaty z pączków olchy wyka-
zują działanie przeciwmiażdżycowe, przeciwbakteryjne, przeciw-
krwotoczne, przeciwnowotrworowe, przeciwwirusowe, przeciw-
trądzikowe, uspokajające, moczopędne, przeciwreumatyczne, 
przecwibiegunkowe, przeciwalergiczne i przeciwzapalne. 
Napar z pączków olchy
Zalewamy dwie łyżki pączków dwiema szklankami wrzącej 
wody, odstawiamy na 20 minut, a następnie przecedzamy. Pi-
jemy w wyżej wymienionych schorzeniach 2-4 razy dziennie po 
200 ml. Możemy również stosować zewnętrznie do przemywa-
nia skóry trądzikowej, w wypryskach i innych przewlekłych cho-
robach skóry.
Odwar z pączków olchy
Bierzemy 3 łyżki pączków i 2 łyżki zdrewniałych szyszek olcho-
wych, zalewamy 3 szklankami wody, gotujemy przez 5 minut, 
a następnie odstawiamy do naciągnięcia na 30 minut. Po tym 
czasie odcedzamy i pijemy 2-4 razy dziennie po szklance. Od-
war stosujemy również jako płukankę do włosów w przypadku 
włosów przedwcześnie siwiejących, bez połysku, łamiących się i 
wypadających. Płuczemy odwarem włosy co 5-7 dni lub wciera-
my we włosy na godzinę przed myciem.

O pączkach i drzewach można pisać ksiązki, dlatego pewnie nie 
raz wrócę jeszcze do tematu. 
A tymczaem pozdrawiam Państwa serdecznie i do następnego razu,
    WILLMA

Pączki, które leczą
Kącik zielarski
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Z cyklu "Radni o gminie"

Drodzy Czytelnicy! Ponownie prezentujemy Państwu rozmowę z Małgorzatą Hempowicz – Przewodniczącą Rady Miasta Puszczy-
kowa, członkiem Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych. W poprzednim numerze omyłkowo zamieścili-
śmy wywiad bez autoryzacji, stąd publikujemy go raz jeszcze – jednocześnie przepraszamy za zaistniałą sytuację. 

Bezpieczne, zielone, spokojne Puszczykowo
W kolejnym odcinku z cyklu "Radni o gminie" rozmawiamy z Mał-
gorzatą Hempowicz – Przewodniczącą Rady Miasta Puszczy-
kowa, członkiem Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji 
Spraw Społecznych.

M.M.: Jak długo pełni Pani funkcję radnej?
M.H.: Drugą kadencję. Poprzednia kadencja to był początek mojej 
działalności w samorządzie,  w pierwszej kolejności zapoznawa-
łam się z tym, jak funkcjonuje miasto, z problemami społecznymi, 
obowiązkami radnego itp. Byłam wówczas przewodniczącą Komi-
sji Spraw Społecznych – to bliskie mi tematy, było to jednak coś 
zupełnie innego niż teraz. 

M.M.: Które z Pani założeń, postulatów udało się zrealizować do 
tej pory?
M.H.: W obecnej kadencji tak się złożyło, że pełnię funkcję Prze-
wodniczącej Rady Miasta i  jest to już zupełnie inna rola i  inny 
poziom działania. Zgodnie bowiem z regulaminem Rady Miasta, 
zadaniem Przewodniczącego jest organizacja pracy całej Rady. 
Mówienie zatem o  indywidualnych działaniach i  realizacji wła-
snych postulatów nie jest możliwe, bo, jak wiadomo, w samorzą-
dzie wszystkie decyzje podejmuje się wspólnie, decyduje więk-
szość głosów. Każde działanie jest efektem pracy wielu osób, nie 
tylko Rady, ale także Burmistrza, urzędników i sporej grupy innych 
ludzi zaangażowanych w dany problem. 
Z pewnością jednak teraz widzę wszystko inaczej niż kilka lat temu, 
więm więcej o tym, co się dzieje w gminie, Puszczykowo stało mi 
się dużo bliższe. Dostrzegam także większe zainteresowanie miesz-
kańców sprawami miasta niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. 
Oczywiście, zainteresowanie i  emocje wzbudzają zwykle tematy 
kontrowersyjne, ale ogólnie uważam, że mamy bardzo aktywnych 
mieszkańców. W Puszczykowie jest kilka osób, które starają się an-
gażować, motywować do działania i  wciągnąć innych w  sprawy, 
które przecież dotyczą nas wszystkich. I to działa.

M.M.: Które z decyzji obecnej kadencji Rady uważa Pani za po-
zytywne, z korzyścią dla miasta i gminy?
M.H.: Niewątpliwie jedną z ważniejszych decyzji, która właściwie 
została podjęta jeszcze pod koniec poprzedniej kadencji, była de-
cyzja o budowie hali widowiskowo-sportowej. Byliśmi pełni obaw, 
czy poradzimy sobie, zarówno pod względem fi nansowym jak 
i organizacyjnym – należało przecież zlikwidować istniejącą salę 
gimnastyczną przy Szkole Podstawowej Nr 1. To, że hala powsta-
ła i to w tak krótkim czasie, jest z pewnością sukcesem i zasługą 
wielu osób. Była to kosztowna inwestycja, poza tym wielu miesz-
kańców było przeciwnych budowie – okazuje się jednak, że, mimo 
obaw, obiekt pięknie wpisuje się w  całą architekturę miasta. Po 
kilku miesiącach działania widać ponadto, że hala jest wykorzy-
stywana niemal maksymalnie i  dobrze służy mieszkańcom. Były 
jeszcze inne decyzje, które na początku wzbudzały sprzeciw, jak 
zakup niewykończonego budynku na Rynku i  przeniesienie  tam 
Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury  i przeznaczenie ca-
łego zwolnionego obiektu na szkołę, ale i one także okazały się 
dobrymi posunięciami. 
Kolejną rzeczą jest zagospodarowanie terenu dawnego MOSiR
-u przy ul. Kościelnej, którego stan przez wiele lat nie był powo-

dem do chluby. Obecnie część została zagospodarowana przez 
dzierżawcę (Sportoteka),  natomiast na pozostałej części wybu-
dowano boisko wielofunkcyjne i  stworzono bardzo estetyczne 
i funkcjonalne miejsce rekreacyjne. Myślę, że to także  była dobra 
decyzja, tym bardziej, że inwestycja ta została podzielona na kil-
ka etapów, w zależności od możliwości fi nasowych miasta. W tej 
chwili zostały na tym terenie tylko nieliczne miejsca, które należy 
jeszcze zagospodarować.
Podejmowanie decyzji, zwłaszcza inwestycyjnych, w naszej gmi-
nie nie jest łatwe, trzeba bowiem uwzględniać wiele ograniczeń 
– sporo z nich jest związanych z  tym, że jesteśmy zlokalizowani 
w  otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jeśli jednak się 
chce i ma się dobre pomysły, to można wszystko pogodzić. 

M.M.: Mam wrażenie, że Puszczykowo bardzo dba o to, by za-
chować ten niepowtarzalny klimat, z jakiego zawsze słynęło.
M.H.: Tak – dla mnie od początku było jasne, że należy tak działać, 
by utrzymać charakterystyczną zabudowę i  specyfi kę tego mia-
sta. Nie ulega wątpliwości, że miasto było i  jest trochę inne niż 
większość tego typu miast w  Polsce. Owszem, zmienia się wraz 
z rozwojem cywilizacji, powstają nowe drogi i budynki, rozwija się 
komunikacja – tego nie da się uniknąć ale są to także posunięcia, 
które służą ludziom i  poprawie ich komfortu życia. To wszystko 
nie jest łatwe, ale większość radnych myśli w podobny sposób i to 
z  pewnością ułatwia podejmowanie decyzji. Podobnie jest przy 
konstruowaniu planów zagospodarowania przestrzennego – tu 
też bierze się pod uwagę dążenie do zachowania specyfi cznej 
przestrzeni architektonicznej Puszczykowa. Oczywiście, wszystko 
musi być wyważone, każde działanie racjonalne, nie możemy bo-
wiem popadać w skrajności. 

M.M.: Po latach starań rewitalizacji doczeka się słynna "Mimoza". 
M.H.: Jako gmina otrzymaliśmy olbrzymią dotację, bez tego nie 
poradzilibyśmy sobie fi nansowo. Budynek przedwojennego pen-
sjonatu jest bardzo zniszczony, jego stan techniczny zagrażał 
bezpieczeństwu mieszkających tam ludzi.Przeprowadzono licz-
ne ekspertyzy i  toczyły się dyskusje, czy w  ogóle będzie można 
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Będzie dodatkowe przejście przy stacji Puszczykówko

go rewitalizować. Najważniejsze było jednak to, żeby, jeśli to tyl-
ko możliwe, obiekt zachować. Uratowany budynek będzie służył 
kolejnym pokoleniom. Koszty przedsięwzięcia były szacowane 
na 4 mln złotych, dotacji otrzymaliśmy ponad 3 mln 400 tysięcy 
złotych. Największe obawy były związane z tym, czy uda nam się 
znaleźć wykonawcę – jest to bowiem praca specyfi czna, pod nad-
zorem konserwatora zabytków, wiele fi rm się tego obawia i u nas 
dopiero drugi przetarg wyłonił wykonawcę. Ale udało się i "Mimo-
za" będzie odbudowana.

M.M.: Jakie, według Pani są inne, największe potrzeby gminy?
M.H.: Według mnie pierwszeństwo ma utwardzanie nawierzchni 
ulic i budowa mieszkań komunalnych. W mieście jest bardzo dużo 
osób, które potrzebują takich mieszkań, a  mamy ich niewiele, 
chociażby z tego powodu, że miasto nie ma zbyt wiele własnych 
gruntów, gdzie można byłoby takie budynki postawić. Utwardza-
nie ulic odbywa się natomiast sukcesywnie, w miarę posiadanych 
środków. W  tegorocznym budżecie Miasta przeznaczyliśmy bar-
dzo wysoką kwotę  na inwestycje, jest to związane także z otrzy-
manymi dotacjami, a  jak wiadomo, przy dotacjach potrzebne są 
środki własne i te musimy w budżecie zabezpieczyć.
Niezbędne, według mnie, są także wszelkie działania zmierzają-
ce do poprawy bezpieczeństwa i  komfortu życia mieszkańców 
związane z narastającym ruchem samochodowym, zarówno tym  
w granicach miasta, jak i tranzytowym.

M.M.: Jakie są najbliższe plany obecnej kadencji Rady?
M.H.: Tak, jak wspomniałam, sukcesywnie – budowa i moderniza-
cja dróg, chodników. Poza tym czekają nas inwestycje związane 
z  dotacjami, jak wymieniana już "Mimoza", zintegrowane węzły 
przesiadkowe Puszczykowo i  Puszczykówko, boisko przy Szkole 
Podstawowej nr 1, modernizacja i rozbudowa budynków Urzędu 
Miasta, rekultywacja terenu zalewowego na Zakolu Warty. Nad 
Wartą mają powstać ścieżki piesze, teren ma zostać zagospoda-
rowany tak, by można było z niego korzystać dla celów rekreacyj-
nych. Część mieszkańców protestuje przeciwko temu, gdyż chcie-
liby, żeby teren ten pozostał nienaruszony - jeśli jednak zostawimy 
go bez jakiejkolwiek ingerencji i kontroli może się okazać, że za 
kilka lat już nie będzie można tamtędy przejść, bo przyroda ma 
swoje prawa... W planach jest także budowa budynku mieszkalne-
go wielorodzinnego z lokalami komunalnymi – na razie jest to na 
etapie opracowania projektu budowlanego ale mam nadzieję, że 
budowa zostanie zrealizowana w przyszłym roku. Poza tym,czę-
ściowo w ramach Budżetu Obywatelskiego,zagospodarowany zo-
stanie na cele tzw."zielonego rynku", plac pomiędzy apteką a po-
sterunkiem policji przy ulicy Poznańskiej,w centrum miasta.

Plany na ten rok są bardzo ambitne ale jeśli uda się je wszystkie 
zrealizować, będzie to duży sukces.

M.M.: Z jakimi sprawami najczęściej zwracają się do Pani mieszkańcy?
M.H.: Są to zazwyczaj sprawy bieżące, akcje, głosy, które są od-
zewem na aktualnie podejmowane decyzje nie tylko nasze, ale 
też odgórne – w tej chwili trwa na przykład akcja protestacyjna 
mieszkańców przeciwko wielkiemu odstrzałowi dzików w Wielko-
polskim Parku Narodowym i  wycince drzew. Obecnie jest to te-
mat, który najbardziej porusza mieszkańców - zamierzają złożyć 
petycję do władz samorządowych o to, żeby zajęli się tą sprawą, 
a także, by mieszkańcy otrzymali stosowną informację dotyczącą 
ich bezpieczeństwa. Drugi aktualny temat to przypadająca w tym 
roku setna rocznica  Powstania Wielkopolskiego i odzyskania nie-
podległości. Mieszkańcy złożyli także petycję w tej sprawie – dzia-
łania już zostały podjęte i  miasto przygotowało spory program 
obchodów rocznicowych.
Poza tym zdarza się wiele indywidualnych spraw, a ich różnorod-
ność jest ogromna.

M.M.: Jaką ma Pani wizję Puszczykowa za następne dziesięć lat? 
Czy według Pani obecny kierunek rozwoju miasta jest właściwy 
i pozwoli na zachowanie specyfi ki tego miejsca?
M.H.: Myślę, że idziemy we właściwym kierunku. Dla mnie – poza 
tym, o czym już wspominałam - ważne są jeszcze trzy sprawy: po 
pierwsze, wyprowadzenie, przynajmniej częściowe, samochodów 
z  Rynku i  ożywienie tego miejsca, stworzenie z  niego centrum 
spotkań i aktywności mieszkańców. Poza tym, Stowarzyszenie Ak-
tywne Puszczykowo złożyło wniosek o ustanowienie wielu obiek-
tów, przede wszystkim drzew, jako pomników ochrony przyrody 
– działania w tym kierunku są już podejmowane, część z tych wy-
jątkowych gatunkowo i  wiekowo drzew znajduje się na terenie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego, zatem ustalenia i rozmowy 
odbywają się także z władzami WPN. Sporo z nich rośnie również 
na terenie miasta,także na  ulicy Poznańskiej! I trzecia rzecz to tzw. 
uchwała reklamowa – już rozpoczęły się prace z  tym związane, 
wymaga to jednak czasu i rozwagi , a także szerokich konsultacji 
społecznych i  uzgodnień z  mieszkańcami. Chcemy bowiem do-
prowadzić do stanu, gdzie miasto będzie wyglądało ładniej, bar-
dziej estetycznie. 
Podsumowując - chciałabym, żeby Puszczykowo było bezpieczne, 
zielone, żeby było spokojne, żebyśmy wszyscy mogli być dumni 
z tego, że tutaj mieszkamy :) 

M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Wygląda na to, że dzięki interwencji posła na Sejm RP Bartłomie-
ja Wróblewskiego zostanie wybudowane dodatkowe wejście na 
peron nr 1 na dworcu w Puszczykówku. Na prośbę puszczykow-
skiego radnego, Łukasza Grzonki poseł wystosował list do PKP 
Polskich Linii Kolejowych S.A.
- Podjęto stosowne ustalenia z Wykonawcą robót oraz Nadzorem 
Inwestorskim dotyczące przygotowania niezbędnej dokumentacji 
– czytamy w odpowiedzi PKP PLK.
Podczas modernizacji linii kolejowej przebiegającej przez Pusz-
czykówko PKP PLK został wybudowany nowy peron. Został on 
podniesiony względem starego o około pół metra i zakończony 
płotem, który nie tylko zasłonił dworzec, ale też oddzielił od pe-
ronu wiatę, kasy oraz kawiarnię. Do momentu wykonania nowe-
go przejścia pasażerowie zmuszeni będą chodzić dookoła.
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Na łamach naszej gazety prezentujemy 
często sportowe sukcesy młodych ludzi. 
Dziś przedstawiamy Dominika Kądzie-
laka, chłopca, który mimo iż ma dopiero 
dziesięć lat, może poszczycić się całkiem 
sporą listą sportowych osiągnięć.
Pasję do sportu i spędzania czasu w spo-
sób aktywny przejął od ojca, Marka. Zaczę-
ło się od wspólnych wypraw rowerowych, 
na które Marek zabierał ze sobą syna. Ma-
jąc niespełna siedem lat, Dominik prze-
jechał wraz z  ojcem trasę liczącą ponad 
czterdzieści kilometrów, rok później – na 
rowerze pokonali wspólnie około pięć-
dziesięciu kilometrów. Niewątpliwie są to 
dystanse, którymi mógłby pochwalić się 
niejeden dorosły... 
Skąd wzięła się pasja? Marek przyznaje, 
że jeździ rowerem całe życie i  zawsze są 
to wyprawy dla przyjemności, rekreacji 
– tyle, że dystanse rekreacyjne już nie są: 
ma za sobą między innymi wyprawę nad 
morze, którą odbył w  ciągu... jednego 
dnia! Poza tym liczne wyjazdy na bunkry, 
spływy kajakowe, bieganie – aktywności 
jest sporo. Większość z nich przejął już Do-
minik: startuje w  zawodach biegowych, 
rowerowych, pływa kajakiem... Zawsze 
liczy się pomysł na aktywność, przeżycie 
przygody, sam udział w wyprawie czy za-
wodach. Chodzi o to, by małym nakładem 
fi nansowym udało się wymyślić i zrealizo-
wać jak najwięcej. 
Biegi to nie tylko radość z rywalizacji w za-
wodach. Obaj z ojcem startują w barwach 

"Drużyny Szpiku", przez co wspierają ak-
cję pomagania innym. 
Na pytanie, dlaczego to robią, Marek od-
powiada: "Po prostu to lubię. Nie jestem 
zwolennikiem Xboxów, uważam, że dzie-
ci, które spędzają czas przy smartfonie 
czy konsoli, przenoszą ten schemat w do-
rosłe życie. Z drugiej strony cieszy fakt, że 
ludzie potrafi ą przyjechać z  dziećmi na 
zawody nieraz wiele kilometrów. Można – 
trzeba tylko chcieć".
Dla Marka aktywność to sposób na życie. 
Tę pasję z powodzeniem przekazał Domi-
nikowi – chłopiec od wczesnych lat jest 

aktywny i bardzo lubi to, co robi. A odno-
szone sukcesy motywują do podejmowa-
nia kolejnych wyzwań. 
Planów na nadchodzący sezon mają 
sporo: wyjazd na Hel i do Zakopanego – 
oczywiście rowerem. Dominik wystartuje 
w kolejnych zawodach i z pewnością od-
niesie następne sukcesy.
Na koniec, przedstawiamy największe 
sukcesy Dominika z minionego sezonu:
- III miejsce w  Grand Prix Poznania w  bie-
gach przełajowych w  2017 r. (Bieg Walen-
tynkowy, Bieg Zajączka Wielkanocnego, 
Nocny Bieg Świętojański, Bieg Mikołajkowy)
- III miejsce – Tropem Wilczym: Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych w Luboniu
-  II miejsce – Tropem Wilczym: Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu
- II miejsce – V Smochowicki Bieg po Zdro-
wie – Poznań
- III miejsce – City Trial on Tour – Poznań
- I miejsce – Bieg o Liść Dębu w Rogalinie
- I miejsce – Bieg Mały Patriota w Luboniu
- II miejsce – Coccodrillo ChampionKids 
Duathlon w Czempiniu
- VI miejsce – "W drodze do Maratonu" – 
Poznań
- III miejsce w Biegu Eleganta w Mosinie
- udział w Runmageddon Kids w Poznaniu.

Życzymy Dominikowi wielu dalszych 
sukcesów, rozwijania swoich pasji i  ak-
tywności. Tacie natomiast gratulujemy 
przekazania pięknego stylu życia – jest to 
bezcenna wartość, którą Dominik z pew-
nością zabierze w dorosłe życie. (red.)

Sport zamiast konsoli – wspólna pasja ojca i syna



21

Jedną z  najbardziej dolegliwych kar prze-
widzianych w systemie prawa karnego jest 
kara pozbawienia wolności. Odbywa się ją 
w  zakładzie karnym i  niestety nie zawsze 
można liczyć na to, że skazany trafi  do zakła-
du karnego znajdującego się najbliżej jego 
miejsca zamieszkania oraz jego rodziny. 
Skazani spełniający określone warunki 
mogą skorzystać z instytucji wykonywania 
kary pozbawienia wolności poza zakładem 
karnym w systemie dozoru elektroniczne-
go. Na czym polega dozór elektroniczny 
i kto może o niego wnioskować?
Otóż, system dozoru elektronicznego 
jest jednym z  systemów wykonywania 
kary pozbawienia wolności. Polega na 
kontrolowaniu zachowania skazanego 
przebywającego poza zakładem karnym 
przy użyciu aparatury monitorującej, czyli 
urządzeń elektronicznych oraz instalacji 
i systemów. To kontrolowanie zachowania 
skazanego odnosi się do przestrzegania 
przez skazanego nałożonego na niego 
przez sąd penitencjarny obowiązku po-
zostawania w miejscu stałego pobytu lub 
w  innym wskazanym miejscu w  wyzna-
czonych przedziałach czasu, jak również 
obowiązku powstrzymania się od przeby-
wania w określonych miejscach lub zakazu 
zbliżania się do określonej osoby. Wykony-
wanie przez skazanego ww. obowiązków 
podlega ścisłej kontroli i  ma na celu wy-
chowawcze oddziaływanie i zapobieganie 
powrotowi do przestępstwa. W trakcie od-
bywania kary, jeżeli względy wychowaw-
cze za tym przemawiają, sąd penitencjarny 
może ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać 
powyższe obowiązki. W  wyjątkowych 
przypadkach, można również zmienić 
miejsce, w którym skazany ma przebywać, 
odbywając karę pozbawienia wolności 
w systemie dozoru elektronicznego, a tak-
że zmienić przedziały czasu, w których ska-
zany może oddalić się z tego miejsca.
Aby odbywać karę w  systemie dozoru 
elektronicznego należy złożyć wniosek 
o  udzielenie zezwolenia na odbywanie 
kary pozbawienia wolności w  tym syste-
mie – do sądu penitencjarnego, w okręgu 
którego skazany przebywa. Do wniosku 
załączyć należy podpisane zgody osób 
pełnoletnich. Wniosek taki może złożyć 
sam skazanym, bądź jego obrońca, proku-
rator, sądowy kurator zawodowy lub dy-
rektor zakładu karnego. Wniosek taki nie 

podlega opłacie sądowej.
Kiedy sąd penitencjarny udzieli skazanemu 
zezwolenia na odbywanie kary w systemie 
dozoru elektronicznego? Wtedy gdy zosta-
ną spełnione łącznie następujące warunki:
- wobec skazanego orzeczono karę pozba-
wienia wolności nieprzekraczającą jednego 
roku, jednak nie w warunkach recydywy;
- jest to wystarczające dla osiągniecia ce-
lów kary;
- skazany posiada określone miejsce stałe-
go pobytu;
- osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie 
ze skazanym wyraziły zgodę na odbywanie 
przez skazanego kary pozbawienia wolno-
ści w systemie dozoru elektronicznego;
- odbywaniu kary pozbawienia wolności 
w systemie dozoru elektronicznego nie stoją 
na przeszkodzie możliwości techniczno-or-
ganizacyjne, czyli tzw. warunki techniczne.
Warto pamiętać, że takie zezwolenie może 
otrzymać zarówno skazany, który jeszcze 
nie rozpoczął odbywania kary w zakładzie 
karnym, a  także ten, który już tę karę po-
zbawienia wolności odbywa. W  stosunku 
do skazanego, który jeszcze nie rozpoczął 
odbywania kary, sąd musi dojść do prze-
konania, że względy bezpieczeństwa oraz 
stopień demoralizacji, a  także inne szcze-
góle okoliczności nie przemawiają za po-
trzebą osadzenia skazanego w  zakładzie 
karnym. Natomiast w przypadku skazane-
go odbywającego już karę pozbawienia 
wolności bierze się pod uwagę zachowanie 
i postawę skazanego w zakładzie karnym. 
Nie stoi również na przeszkodzie zezwole-
nie na dozór elektroniczny wobec skazane-
go, któremu wymierzono dwie lub więcej 
niepodlegających łączeniu kar pozbawie-
nia wolności, które skazany ma odbyć ko-
lejno, jednakże nie mogą one przekroczyć 
jednego roku. 
W  jakich przypadkach sąd penitencjar-
ny uchyli zezwolenie wcześniej wydane? 
Uchylenie zezwolenia może nastąpić 
wówczas, gdy wystąpią poniżej wskazane 
sytuacje, mianowicie:
- skazany, odbywając karę w  tym syste-
mie, naruszył porządek prawny, w  szcze-
gólności popełnił przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe, uchyla się od wy-
konywania nałożonych obowiązków lub 
orzeczonego środka karnego;
- odwołano przerwę w wykonywaniu kary 
pozbawienia wolności w  systemie dozo-

ru elektronicznego z  powodu innego niż 
ustanie przyczyny, dla której przerwa zo-
stała udzielona;
- skazany w czasie wykonywania kary po-
zbawienia wolności w  systemie dozoru 
elektronicznego został osadzony w zakła-
dzie karnym w  związku z  zastosowaniem 
tymczasowego aresztowania lub wykona-
niem kary w innej sprawie.
System dozoru elektronicznego z  jednej 
strony ma być na tyle dolegliwy, aby speł-
niał postulat sprawiedliwej kary, a  z  dru-
giej strony nie wywoływać skutków, które 
towarzyszą izolacji w  zakładzie karnym. 
Dlatego odnosi się do skazanych, którzy 
nie są niebezpieczni i  zdemoralizowani. 
Jest szansą dla takich osób na odbycie 
orzeczonej kary, lecz w  warunkach wol-
nościowych, bez izolacji od rodziny, pracy 
i dotychczasowego życia. 

Marta Zawodna – aplikant adwokacki
Kancelaria Adwokacka Klaudia Siutkowska
ul. I. Paderewskiego 6/15, 61-770 Poznań
Filia: ul. Piłsudskiego 4a/2, 63-100 Śrem
www.siutkowska.pl

Warunki udzielenia dozoru elektronicznego. 
Jakie są obowiązki skazanego?

Z cyklu: „Bliżej prawa”
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Wy, Dzieci Polskie przypatrzcie się dobrze tym trumnom. 
Popatrzcie jak kocha się Polskę 

W akcji likwidacji Polaków, a zwłaszcza inteligencji polskiej i pol-
skich patriotów w  1939 roku, na początku II Wojny Światowej 
Niemcy działali z premedytacją i świadomością, według list spo-
rządzonych kilka miesięcy wcześniej przez specjalne komórki SS 
we współpracy z lokalną mniejszością. Była to tzw. Operacja Tan-
nenberg, mająca na celu unicestwienie najlepszych synów naro-
du polskiego. Przykładem tej akcji jest rozstrzelanie m.in. na rynku 
mosińskim, 20 października 1939 roku 15 obywateli polskich. Na 
listach znaleźli się: duchowni, politycy, pedagodzy, ludzie kultury, 
nauki i sztuki, przedsiębiorcy.
 
Upiorne poczucie humoru
Wojciech Szlagowski, 78 – letni mieszkaniec Mosiny był świad-
kiem zabrania jego ojca na… spacer. 
Widział scenę pożegnania matki z  ojcem i  słyszał odpowiedź 
Niemca, schowany za drzewem w parku przy niewysokim murze. 
To on, wówczas dziewięcioletni chłopiec, zawiadomił matkę, że 
Niemcy zatrzymali ojca, kiedy ten skręcał już na podwórze, wraca-
jąc z pracy późnym popołudniem. 
- Wyszedłem ojcu na spotkanie i zobaczyłem go idącego do domu, 
opowiada pan Wojciech. - Wtedy podjechał do niego niemiecki 
samochód i ojciec wsiadł do środka. Samochód ruszył, zatrzymał 
się niedaleko, pod plebanią. Wróciłem biegiem do domu i zapyta-
łem mamę, gdzie tata się wybiera. Odpowiedziała, że nigdzie, że 
czeka z obiadem. Wybiegła zaraz z domu i pod plebanią, podeszła 
do samochodu. Zapytała Niemców, dokąd ojca zabierają. Odpo-
wiedź brzmiała: na spacer…
Niemcy w tym czasie poszli po proboszcza Joachimowskiego. Po-
tem ruszyli po kierownika szkoły pana Karolewskiego (imienia nie 
pamiętam). Całą trójkę zabrali do więzienia w Ostrowie, na ul. Li-
manowskiego. Był to grudzień 1939 roku. 

Rodzina Szlagowskich mieszkała wówczas w Rososzycy. Ojciec pana 
Wojciecha pracował jako urzędnik w majątku Niemca Deutshmana.  
- Wkrótce po aresztowaniu ojca wysiedlono nas, ok. 12 grudnia, do 
Tomaszowa Mazowieckiego, zamieszkaliśmy w  budynku gospo-
darczym, zimno było tak, że przez zamarznięte okna świata nie 
było widać. Tam odnalazł nas matki brat i pojechaliśmy do Puław, 
do pracy, ja zacząłem od pasienia krowy. Były tam też matki sio-
stry, pracowały
 w tzw. syndykacie, (można tam było kupić wszystko, od nafty po 
sznurówki), było to coś w rodzaju dawnych GS-ów.
Niedaleko nas znajdowała się łaźnia miejska, Niemcy zlokalizowali 
w niej przyjezdną ludność żydowską. Żydzi często przychodzili do 
nas pod okno prosić o żywność, a mama dawała im w garnuszku 
jedzenie. Baliśmy się, bo groziła za to kara. Zadaniem mieszkań-
ców tego getta było sprzątanie miasta, odśnieżanie.
Okropną panikę na ulicach Puław siał żandarm niemiecki o nazwi-
sku Groeder. Był to wielki człowiek, mocno zbudowany i bardzo 
okrutny. Chodził po chodnikach i strzelał do ludzi… Tak sobie, bez 
powodu. Zadawanie śmierci było dla niego jak machnięcie ręką.
Któregoś dnia, tego nie potrafi ę zapomnieć, poszedłem po wodę 
i słyszę straszliwe jęki. Boże, myślę, co się dzieje? Patrzę w kierun-
ku łaźni, a tam na placu Goeder zrobił Żydom apel, ustawił ich na 

goło w dwóch rzędach i szedł między nimi, i ciął ich pejczem, aż 
skóra pękała. Mróz był straszliwy. Jęczeli okropnie…
Mówiono, że byli to Żydzi z Rumunii i Węgier.
Innym razem patrzyłem, jak mieszkańcy łaźni odgarniają śnieg. 
Jeden z nich podszedł do mnie i poprosił o cokolwiek do jedze-
nia. Powiedziałem mu, żeby przyniósł garnuszek, to mu zostawię 
na słupku zupę od mamy. Zapytał mnie, czy wiem, kto to jest ten 
Goeder. Odpowiedziałem: Niemiec. A on na to: nie, nie Niemiec. 
Goeder będzie zlikwidowany…
W niedługim czasie Goedera aresztowało Gestapo. Okazało się, że 
jeden z przywiezionych Żydów z Rumunii rozpoznał go i wystąpił 
na apelu, mówiąc, że Goeder jest Żydem. 
Oprawca został powieszony publicznie po krótkim procesie.
- Wtedy zrobiło się spokojniej, Goeder nie chodził już po ulicach 
i nie strzelał do ludzi.

Musiał patrzeć na egzekucje 
Niemcy siłą zapędzali ludność miasta w miejsca kaźni, zmuszając 
do patrzenia na egzekucje. Jednym z takich wydarzeń była śmierć 
kilkunastu osób, mieszkańców łaźni na prowizorycznych szubie-
nicach, którym bracia w wierze, również mieszkańcy łaźni założyli 
pętle na szyje (zostali do tego zmuszeni). 
- Musieliśmy stać i patrzeć na to wszystko. Potem ze strachu ucie-
kaliśmy do domu.

Wiadomość o śmierci Stanisława Szlagowskiego dotarła do rodzi-
ny po wojnie. W czasie egzekucji w pobliskim lesie, koło wsi Wi-
niary przebywała jakaś kobieta zbierająca chrust, która widziała 
rozstrzelanie Polaków. Trzeba pamiętać, że poczta w czasie wojny 
nie funkcjonowała normalnie. Eugenia Szlagowska, żona zamor-
dowanego przez całą wojnę poszukiwała męża, śląc listy, gdzie 
tylko mogła. Bez skutku.
Pochówkiem rozstrzelanych i  ekshumacją zajął się proboszcz 
Joachimowski, aresztowany ze Stanisławem Szlagowskim i  kie-
rownikiem szkoły Karolewskim. Jak się okazało z więzienia został 
wypuszczony, bo uczynił jakieś dobro pewnemu Niemcowi i ten 
w zamian uratował mu życie.

Matka podbiegła do samochodu, w którym siedział już ojciec. Niemiecki żandarm na jej pytanie, 
dokąd go zabierają, odpowiedział: na spacer…
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Jak rozpoznano ojca pana Wojciecha?
- W mogile spoczywały 32 rozstrzelane osoby, mojego ojca rozpo-
znał proboszcz po ubiorze (pamiętał ojca ubranie), wyjaśnia Woj-
ciech Szlagowski. Wiadomość dotarła do nas już po pochówku. 
Kiedy pojechaliśmy na cmentarz, ks. Joachimowski przekazał nam 
mowę pożegnalną, którą wygłosił nad wspólnym grobem:

„Pamiętam ten mroźny, ciemny poranek 14 grudnia 1939 roku. 
Godzinę wcześniej niż zwykle pobudka. Na korytarzach więzienia 
ruch. Nerwowo podsłuchuję pod drzwiami mej celi. Wtem pukanie 
w  ścianę, to sąsiad mój, dziś śp. Szlagowski, umówionym znakiem 
woła mnie do okna. Wspinam się do kraty. „Wyjeżdżamy stąd”, mówi. 
Dokąd, pytam. „nie wiem”, odpowiada. Za chwilę zawarkotały mo-
tory i pod osłoną nocy wywożą zbóje hitlerowskie tych oto kolegów 
wspólnej niedoli.
Godzinę później odbył się sąd nad nimi w  więzieniu w  Kaliszu, 45 
minut trwała rozprawa. Odczytano tzw. wyrok. Za chwilę salwa z ka-
rabinów maszynowych, w lasku w Winiarach. „Sprawiedliwości” nie-
mieckiej stało się zadość. Biały śnieg zarumienił się krwią serdeczną. 
Przyroda, jedyny świadek tej zbrodni otuliła ciała bohaterów Polski 
całunem śnieżno krwawym, całunem biało czerwonym. Wschodzące 
grudniowe słońce jak gromnica zajaśniało nad umarłymi, a drzewa 
polskie zadrżały z bólu nad nimi.
Mijał rok za rokiem, sześć długich lat, jak wieczność tak długich, jak 
piekło okropnych. Mogiły winiarskie porosły trawą. Zaroiło się od mo-
gił takich w  Rzeczypospolitej. Mogiły pomordowanych w  bestialski 
sposób dzieci swych tuliła spłakana Matka Ziemia polska pod płaszcz 
swój szkarłatny. Popiół ów święty, popiół zniszczonych w mękach po-
wolnych i  w  krematoriach hitlerowskich spalonych męczenników, 
wiatr rozniósł po świecie. Aż wreszcie nadszedł oczekiwany, wymo-
dlony dzień Boskiej sprawiedliwości.
Runęła pychą rozdymana potęga krzyżacka.
Odwieczny wróg zionący nienawiścią do wszystkiego, co słowiańskie 
pokonany został mieczem słowiańskim. Bo nie ujmując w niczym za-
sług sprzymierzeńcom z zachodu, przecież przyznać należy, że bestii 
hitlerowskiej ostatni cios śmiertelny zadały wojska Armii Czerwonej 
razem z walecznymi hufcami polskich żołnierzy.
Że ten dzień nastąpi, w  to wierzył każdy, kto wierzył w  sprawiedli-
wość dziejową. A gdy nadszedł ten dzień odetchnął świat cały jak po 
okropnym śnie upiornym. Jak po kataklizmie w przyrodzie pozostali 
przy życiu, ochłonąwszy z  przerażenia, spod zgliszcz i  popiołu wy-
grzebują swych najdroższych, tak i  my pozostali przy życiu wbrew 
woli najeźdźcy, spod ruin Ojczyzny wygrzebujemy najdroższe Ziemi 
naszej Relikwie.
Dzięki pracy Komitetu i pomocy władz państwowych i samorządo-
wych wróciły do grodu naszego szczątki najlepszych miasta nasze-
go i powiatu synów, pomordowanych 14 grudnia 1939 roku w lasku 
winiarskim.
Miłość i  wdzięczność odnalazła je, miłość i  wdzięczność w  hołdzie 
najwyższym, aczkolwiek w bólu najgłębszym dziś niesie je do grobu.
W czasie okupacji z tego tu miejsca siepach hitlerowski wmawiał pi-
janym od zwycięstw tłumom i bękartom niemieckim, że Ostrów był, 
jest i będzie niemiecki. Dziś w ten pamiętny i największy dla Ostrowa 
Wielkopolskiego dzień te 27 trumien zadaje kłam słowom.
Te trumny zamykające śmiertelne szczątki nieśmiertelnych synów 
tej ziemi, poległych w nierównych walkach, zabitych ślepą zawiścią 
za to jedynie, że kochali ziemie praojców, za to jedynie, że w obronie 
polskości Ostrowa Wlkp. w 1918 roku chwycili za oręż, za to jedynie, 
że mimo próśb i gróźb nie zaparli się Matki Polski, wołają głosem po-
tężnym, że Ostrów był, jest i będzie polskim.
Ale nie po tośmy tu przyszli, by jak płaczki cmentarne wylewać ból 
swój nad nimi. Wy szczególnie młodzi, wy Dzieci Polskie przypatrz-
cie się dobrze tym trumnom. Popatrzcie jak kocha się Polskę. Tylko 

do tego, do śmierci może nas zmusić wróg. Niech trumny te ołtarzem 
się staną, przed którym świętą złożymy przysięgę miłości Ojczyzny. 
Do dni naszych dodajmy zapal, młodość i siły wszystkich za Polskę 
poległych. To wszystko, co z nich być mogło, a co z nich już nigdy nie 
będzie, my chwyćmy w dłonie. Żyjmy za nich i za nas  w zdwojonym 
twórczym rozpędzie. Słyszcie, co mówią za Polskę umarli. 
Jeżeli śmierć poślubicie w podłości i zbrodni chorej, my was będzie-
my krwi szkarłat z  serca wysysać nocami, i  w  grób wilgotny was 
wciągać jako zachłanne upiory i  wasze gody weselne bladością 
przestrachem plamić.
Za dużo nas jest umarłych, byśmy się łatwo poddali w  tej walce 
z ludzką słabością, co trud nasz rzuca na marne. Przyjdziemy wasze 
zagrody płomieniem czyśćcowym spalić, jeżeli ich nie ujrzymy spęcz-
niałych miłości ziarnem.
Za dużo nas jest umarłych, byście nas mogli omamić, podeptać 
zbielałe kości w glebie ukryte, więc zginie, kto się nam oprze, zwy-
cięży, kto pójdzie z  nami powiązać uroki tej ziemi z  płonącym 
w niebiosach świtem”.
----------------------------------------------------------------------------------------
Trzymam w ręku pismo - uchylenie wyroku śmierci wykonanego 
na Stanisławie Szlagowskim. Prokuratura w  Cottbus (to chyba 
miasto położone na terenie Niemiec, ale może się mylę…), zawia-
damia, że ustawa o uchyleniu NARODOWO SOCJALISTYCZNYCH 
WYROKÓW SĄDOWYCH w zakresie prawa karnego doprowadziła 
do prawnej rehabilitacji Stanisława Szlagowskiego.
Narodowosocjalistycznych – to znaczy jakich? Nasistowskich. 
W tym piśmie ani razu nie występuje słowo Niemcy. Nawet w ad-
resie prokuratury w Cottbus, jako miasta położonego na terenie 
państwa niemieckiego. Jakby miasto Cottbus leżało gdzieś w Eu-
ropie, Azji, a może nawet w kosmosie.
Prawnuki Szlagowskich, trafi ając na ten dokument nie dowiedzą 
się, kto zabił ich przodka. No chyba, że domyślą się po brzmiącym 
z  niemiecka nazwisku prokuratora Cramera – Krahforsta, który 
podpisał pismo…
   Elżbieta Bylczyńska
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Mieszkając w bliskości Wielkopolskiego Parku Narodowego, mamy 
ogromne szczęście i możliwość obcowania z przyrodą. Wystarczy 
wyjść z domu, niekiedy pokonać kilka kilometrów, by znaleźć się 
w niepowtarzalnych okolicznościach, podziwiać piękno krajobra-
zu, słuchać śpiewu ptaków, obserwować rośliny i  ziwerzęta. To 
także doskonałe miejsce do rekreacji, ulubiona przez wielu z nas 
forma spędzania wolnego czasu: spacer, rower, bieganie czy nor-
dic walking – to aktywności wprost idealne do tego, by uprawiać 
je na terenie WPN. Musimy jednak pamiętać, że Park jest miejscem 
szczególnym – to najwyższa forma ochrony przyrody, o szczegól-
nej wartości przyrodniczej, naukowej, krajobrazowej, dodatko-
wo forma ochrony prawnej. Wynikają z  tego pewne obowiązki 
i obwarowania, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać. Dziś 
poruszamy kilka ważnych kwestii, które w ostatnim czasie poja-
wiały się w naszej okolicy. Rozmawiamy o tym z dr inż. Rafałem 
Kurczewskim – zastępcą Dyrektora ds. Ochrony Przyrody i Natura 
2000 w Wielkopolskim Parku Narodowym mając nadzieję, że te-
mat ochrony przyrody stanie się ważny dla nas wszystkich, a wza-
jemna współpraca pozwoli na lepszą o nią troskę. 
Żwirownia w Krosinku
W  Krosinku, na powierzchni ok. 0,7 ha, usytuowana jest i  dzia-
ła żwirownia. Nie byłoby w  tym nic dziwnego gdyby nie fakt, 
że żwirownia położona jest w  specyfi cznym miejscu: korytarzu 
ekologicznym, w  otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
w bezpośrednim sąsiedztwie jego granicy a zarazem specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Wielkopolska. Pod 
koniec stycznia br. odbył się w Poznaniu protest obrońców przyro-
dy, którzy złożyli jednocześnie w Starostwie Powiatowym wniosek 
o wyjaśnienie sytuacji. O co tak naprawdę chodzi?
Sprawa żwirowni ma długą historię. Już od dawna Wielkopolski 
Park Narodowy czyni starania o  zachowanie terenu w  Krosinku 
z  tego powodu, że jest to korytarz ekologiczny o zasięgu krajo-
wym. W  tym miejscu warto zatrzymać się dłużej nad pojęciem 
i znaczeniem korytarzy ekologicznych. 
Na skutek działalności człowieka i  rozwoju cywilizacji siedliska 
zwierząt i roślin zostały rozdrobnione i często odizolowane od sie-
bie. Z tego powodu cała Europa jest pokryta korytarzami ekolo-
gicznymi, czyli pasami dzikiej roślinności, terenami porośniętymi 
lasami, krzewami lub trawami; to miedze a także rzeki i ich doliny, 
które umożliwiają zwierzętom i roślinom przemieszczanie się. Za-
pewnia to przepływ genetyczny i dlatego tak bardzo istotne jest, 
żeby tych korytarzy nie zamykać. Jeśli Wielkopolski Park Narodo-
wy zostanie odcięty od reszty obszaru zabudową, drogami itp., 
będzie funkcjonował jak wyspa - niestety, w tym wypadku two-
rzenie takiej wyspy skutkuje stopniowym wymieraniem przyrody 
dlatego, że nie ma możliwości wymiany genetycznej: krwi, pyłków, 
zarodników itp. Odcięta zostaje również możliwość migracji tych 
gatunków, dla których wędrówki są naturalną częścią ich życia.
Na terenie korytarza w  Krosinku przed laty miał powstać dom 
mieszkalny. Mimo, że WPN od początku był przeciwny inwesty-
cji, została wydana zgoda na wybudowanie tam jednego obiektu 
mieszkalnego. Odmowna decyzja Parku została bowiem dwukrot-
nie uchylona. We wrześniu 2017 roku jeden z  leśniczych zgłosił 
w WPN, że na  terenie korytarza w Krosinku dzieje się coś dziwne-
go. Zaniepokojony Park zwrócił się z pytaniem o wyjaśnienie spra-
wy do Gminy Mosina otrzymując odpowiedź, że budowany jest 
tam dom zgodnie z decyzją i ustaleniami. Wkrótce jednak okazało 

się, że powstaje tam żwirownia. "Do dzisiaj zastanawia nas, dlacze-
go Park na żadnym etapie nie został powiadomiony o tym, co się 
tam dzieje: to jest nasza otulina, poza tym jest to obszar korytarza, 
a dodatkowo – granica Parku jest jednocześnie granicą obszaru 
Natura 2000" – mówi Rafał Kurczewski. 
Dlaczego powstanie żwirowni właśnie w tym miejscu jest tak bar-
dzo niekorzystne? Pierwszy powód to wspomniany korytarz eko-
logiczny i  utrudnione przez budowę możliwości migracji roślin 
i zwierząt. Inna ważna kwestia – to problem odwadniania terenu, 
pozostający nie bez znaczenia dla poziomu wód gruntowych, co 
za tym idzie – upraw rolnych. Miejsce to znajduje się w  dolinie 
rzecznej i trzeba zdawać sobie sprawę, że "kopanie dziury" powo-
duje efekty także dla całego Kanału Mosińskiego i okolic – prowa-
dzi do naruszenia stosunków wodnych, a wszystko, co dostanie 
się do wody przy eksploatacji, będzie przecież spływało dalej. 
Wielkopolski Park Narodowy, starając się wyjaśnić tę sprawę, 
wystąpił z prośbą o  informację do wielu instytucji: gminy, staro-
stwa, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W  tej sprawie 
jest bowiem wiele znaków zapytania: wiadomo na przykład, że 
podłączenie się pod przebiegającą tam drogę wojewódzką było 
z  przeznaczeniem pod dom jednorodzinny, nie żwirownię, nie 
wiadomo, czy wcześniej było wykazane złoże  na tym terenie, czy 
odnośnie budowy żwirowni nie powinna zostać wydana decyzja 
środowiskowa itp.
Skąd takie zamieszanie? Najprawdopodobniej wykorzystano mo-
ment, że w chwili wydawania koncesji na prowadzenie żwirowni 
nie został jeszcze zatwierdzony Plan Ochrony Parku. Starostwo 
dostało komplet dokumentów i w oparciu o nie wydało decyzję. 
Właściciel żwirowni również otrzymał dokumenty pozwalające 
mu na rozpoczęcie takiej działalności. Nie oznacza to jednak, że 
nie należało zaczerpnąć opinii Parku w tej sprawie. "Poza tym, od 
urzędników oczekuje się elementarnej troski o środowisko, rów-
nież swoje, bo przecież wszyscy tu mieszkamy. Dlatego chcemy 
rozmawiać z  mieszkańcami, wyjść do ludzi, wyjaśniać, żeby jak 
najlepiej ze sobą żyć i wspólnie dbać o przyrodę”. 
Jesteśmy też jako gmina w specyfi cznej strukturze - obszarze me-
tropolitalnym. Powstało (i w tej chwili jest aktualizowane) opraco-
wanie dotyczące koncepcji rozwoju przestrzennego Metropolii 
Poznań. Znajduje się tam między innymi zapis dotyczący Mosi-
ny i  mówiący, że korytarze ekologiczne mają pozostać w  stanie 

Wyjątkowe szczęście i ogromna odpowiedzialność 
– czyli życie w zgodzie z przyrodą
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nienaruszonym. Właściciel żwirowni zobowiązał się, że budynek 
zlokalizowany na działce będzie położony jak najbliżej krawędzi 
korytarza. Tymczasem powstała żwirownia, na dodatek w zupeł-
nie innym miejscu, dom natomiast nie został jeszcze zbudowany. 
Właściciel żwirowni po wydobyciu żwiru ma zamiar zalać miej-
sce wodą i zagospodarować teren. Nie jest to jednak proste, jeśli 
weźmiemy pod uwagę konieczność zachowania gatunków roślin 
i  zwierząt typowych dla tego terenu i  działania mające na celu 
wyeliminowanie gatunków obcych. Nie bez znaczenia jest zatem, 
jakie gatunki ryb właściciel żwirowni wpuści do wody, czym obsa-
dzi teren wokół zbiornika itp. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że 
duża część gatunków, które stały się inwazyjne, pochodzi właśnie 
z ogrodów - na przykład niecierpek, kiedyś roślina ogrodowa, wy-
stępuje teraz wszędzie, zagłuszając inne gatunki. 
Warto jeszcze raz podkreślić, że przebieg korytarzy ekologicznych 
jest znany od 2005 r., zaś Wielkopolski Park Narodowy istnieje od 
1957 roku, poza tym – jak już wspomnieliśmy - od dawna było 
wiadomo, że Park walczy o  korytarz w  Krosinku i  zależy mu na 
jego zachowaniu. Obecnie sprawa jest w trakcie wyjaśniania, nie-
pokoi jedynie fakt, że praca żwirowni na czas wyjaśnień nie została 
wstrzymana. 
Ekosystem pod opieką i kontrolą
Jednym z  zadań Parku jest utrzymanie równowagi ekosystemu. 
Stabilny ekosystem to taki, który ma odpowiednią pojemność 
ekologiczną, co oznacza, że każdy z gatunków, jaki występuje na 
danym terenie, ma dla siebie miejsce, możliwość wyżywienia się, 
wchodzenia w interakcję z innymi gatunkami. W pełnym ekosys-
temie podstawą jego stabilności są m. in. drapieżniki: to one są se-
lekcjonerami odpowiadającymi za regulację liczebności różnych 
populacji, przyczyniając się tym samym do utrzymania równo-
wagi. W Wielkopolskim Parku Narodowym problemem jest brak 
dużego drapieżnika. Poza tym, parki są najczęściej na stosunkowo 
niewielkiej przestrzeni (wszystkie 23 parki narodowe zajmują łącz-
nie zaledwie 1% powierzchni kraju!) i dzięki temu również ciężko 
o równowagę ekosystemową (to zresztą generalny problem w Eu-
ropie). Wieloletnie dokarmianie zwierząt przyczyniło się też do 
nadmiernego rozmnażania niektórych populacji. Poza tym, zwie-
rzęta swobodnie się przemieszczają i na terenie Parku pojawiają 
się osobniki, które przywędrowały tutaj z  innego terenu. Oprócz 
tego, w  ostatnich latach bardzo popularne stało się obsiewanie 
pól kukurydzą, przez co zwierzęta mają pod dostatkiem pożywie-
nia. Okazuje się na przykład, że dziki dochodzą do dwustu procent 
rozrodczości w skali roku, co skutkuje lawinowym przyrostem. 
Mamy zatem sytuację, że populacja dzika – podobnie jak jelenia – 
jest bardzo liczna; przez to  zaburzony zostaje cały ekosystem. Nad-
mierny rozwój wybranych populacji musi wpływać na inne, przy-

roda to system naczyń połączonych. W wielu miejscach roślinność 
zostaje stratowana do gołej gleby, drzewa i krzewy zostają zgryza-
ne, giną krzewy. Zagraża to wielu gatunkom roślin, w tym rzadkich, 
ptaki tracą miejsca gdzie szukają schronienia i pożywienia, zakła-
dają gniazda, na stokach dochodzi do erozji gleby, wymywania 
z niej cennych składników mineralnych. Paradoks polega na tym, 
że zwierzęta doprowadzają do zniszczenia własnych siedlisk a tym 
samym kurczenia się pojemności ekologicznej. Poszukując pokar-
mu wychodzą na uprawy rolnicze czyniąc w nich znaczne szkody, 
dochodzi do niebezpiecznych wypadków samochodowych, nie-
rzadko zwierzęta wchodzą do miejscowości szukając tu łatwego 
pożywienia. Stąd konieczna jest ingerencja człowieka, który ma 
zastąpić drapieżnika. To bardzo trudna rola, wymagająca przemy-
ślenia, stałej kontroli. Należy przy tym podkreślić, że jakiekolwiek 
zmiany nigdy nie są wprowadzane przez Park samodzielnie. Parki 
zobowiązane są opierać swoje funkcjonowanie o plany ochrony, 
bądź jeśli nie zostały one jeszcze uchwalone, o zadania ochronne. 
Wynikają one z wcześniej prowadzonych badań, za które odpowie-
dzialny jest zespół specjalistów z poszczególnych dziedzin, którzy 
tworzą tzw. operaty, stanowiące wielotomowe dzieła, w  których 
zawarte są wytyczne. Podlegają one recenzji autorytetów nauko-
we w  poszczególnych dziedzinach. Wszelkie plany i  zadania są 
zatwierdzane przez Ministerstwo Środowiska, któremu podlegają 
parki narodowe. Muszą one zostać również zaopiniowane przez 
Radę Naukową – organ, który zatwierdza zadania ochronne, a na-
stępnie sprawdza, czy zostały one wykonane oraz co się dzieje 
w międzyczasie, a także – w razie potrzeby - odpowiednio reaguje 
w trakcie ich realizacji. Nie ma zatem możliwości działań niekontro-
lowanych, a tym bardziej – samowolnych.
„Wśród mieszkańców jest wiele zrozumiałego niepokoju dotyczą-
cego myśliwych, polowań, ludzie boją się o swoje bezpieczeństwo. 
Chcemy te obawy wyjaśniać, prostować, po to, żeby mieszkańcy 
rozumieli, że Park nie działa w sposób chaotyczny, przypadkowy, 
że za wszystkim stoją konkretne przepisy i  zasady, których pod 
żadnym pozorem nie wolno łamać” - wyjaśnia Rafał Kurczewski. 
Park jak Sanktuarium
Często, żyjąc blisko przyrody, nie dostrzegamy jej piękna myśląc, 
że stan ten jest oczywisty i zawsze będzie nam towarzyszył. Otóż 
nic bardziej mylnego. Naszym obowiązkiem jest dbać o przyrodę 
i chronić ją, jest to bowiem nasze najwyższe dobro. Prawo ochrony 
przyrody mówi bowiem o tym, że ochrona przyrody jest obowiąz-
kiem każdego z nas, zatem powinniśmy dbać o nią wszyscy. Poza 
tym, zobowiązuje nas historia  miejsca, jakim jest Wielkopolski 
Park Narodowy, szacunek dla ludzi, którzy niejednokrotnie po-
święcili swoje życie powstaniu i ochronie Parku. Owszem, z tego, 
że żyjemy w  bliskości WPN wynikają pewne ograniczenia, jest 
jednak także sporo korzyści. Stąd działania Parku kierowane są na 
spotkania z mieszkańcami, rozmowy, publikacje – wszystko po to, 
by uświadamiać, że to miejsce jest naprawdę wyjątkowe i to duże 
szczęście, że mogą tutaj żyć.
Jedną z form nowych działań są spotkania i rozmowy dotyczące 
organizacji imprez masowych na terenie WPN. Park wyznacza 
strefy i  obszary, w  których mogą poruszać się uczestnicy danej 
imprezy. "Owszem, zawsze istnieje możliwość porozumienia się 
w sprawie detali, jednak w pewnych granicach – musimy pamię-
tać, że Park nie jest naszą własnością i jesteśmy po to, by to miejsce 
chronić. Imprezy zatem mogą się odbywać, ale pod pewnymi wa-
runkami" – wyjaśnia Rafał Kurczewski. "Marzy mi się, żeby miesz-
kańcy poczuli, że mogą tu przyjechać naprawdę ciekawi turyści 
(sam od lat prowadzę tu gości z różnych części świata, którzy nie-
odmiennie zachwycają się naszym Parkiem), ale to miejsce musi 
pozostać spokojne, bez tłumów, masowych imprez. Park to takie 
sanktuarium, miejsce szczególne" – dodaje.

ciąg dalszy na następnej stronie
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Gdy pomyślimy o „dumach” jako gatunku muzycznym, na pewno 
pierwszym naszym skojarzeniem będzie grający na bandurze smutny 
Kozak nucący równie smętną pieśń. Okazuje się jednak, że to pierw-
sze skojarzenie jest jak najbardziej mylne! Dumy są bowiem wybitnie 
staropolskim tworem, niemającym z Kozakami zbyt wiele wspólnego. 
Mit ten demaskuje (jak wiele zresztą innych mitów na temat Sarmacji) 
Jacek Kowalski – historyk sztuki, poeta, pieśniarz i tłumacz, mieszka-
niec pobliskiego Kórnika.
W swojej książce „Sarmacja. Obalanie mitów” (za którą nota bene zo-
stał laureatem Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza w  2017 
roku) zajął się tematem staropolskich dum, które z resztą zaśpiewał 
i zarejestrował wraz z zespołem na płycie CD (o czym dalej). Oddajmy 
na chwilę głos samemu autorowi: „(…) Wołosi, którzy w bitwie nad 
rzeką Rastawicą zarąbali dwóch walecznych braci Strusów, po czym 
jacyś „Russi” zaczeli o tychże Strusach śpiewać pieśni zwane przez nich 
samych dumami, jak podają łacińskie Annales niejakiego Sarnickiego. 
Kim byli Russi? Bóg raczy wiedzieć, bo w księgach i słownikach ów-
czesnych oraz późniejszych nie ma śladu ukraińskiego czy ruskiego 
słowa duma, jest jedynie słowo polskie, z polszczyzny przez Ukraiń-
ców raz po raz zapożyczane”. Kozacy mieli zatem swoje pieśni, lecz nie 
nazywali ich dumami. Te z kolei są pięknym skarbem staropolszczy-
zny, świadectwem bohaterstwa polskich „Hektorów”, ale także opie-
waniem poległych w przegranych bitwach. 
Jacek Kowalski nie byłby sobą, gdyby tak odkrytych tekstów, zano-
towanych swego czasu przez Oskara Kolberga, nie wyśpiewał. Sam 
przygrywał też na citoli, zaprosił do współpracy Henryka Kasperczaka 
(lutnia renesansowa tenorowa, lutnia renesansowa basowa, teorba, 
chitarrone, r’ba, saz, trąba marina) oraz Roberta Rekiela (instrumenty 
perkusyjne) i tak narodziła się w 2009 roku płyta „Dumy staropolskie”. 
„Pod Kamieńcem, pod Podolskiem / stoi Turek z wielkim wojskiem” 
– od pierwszych nut Jacek Kowalski wraz z zespołem przenoszą nas 

na same Kresy dawnej Rzeczypospolitej. W tym krótkim utworze po-
zorna pewność siebie wojsk polskich przeradza się z każdym wersem 
w utratę sił oręża zbrojnych bohaterów. Ta miniaturka szybko wprowa-
dza nas w klimatach dawnej potęgi Ojczyzny oraz jej klęsk. „Cóż może 
być piękniejszego/nad człowieka rycerskiego?” – pyta autor w „Du-
mie człowieka rycerskiego”. Utwór ten z kolei zabiera nas w przygodę 
i oprowadza po krajobrazach „pól nieprzejrzanych”, zadumawszy się 
nad prostotą i pięknem życia codziennego. Duma ta jednak wychwala 
żywot wojowników toczących niezliczone boje, wiecznie spracowa-
nych, traktujących swoje trudy i znoje jako powołanie i służbę.
Zawarte na płycie utwory to także opowieści o konkretnych ludziach, 
których czyny są wysławiane – Janie Zamoyskim, Janie Karolu Chod-
kiewiczu czy królu Janie III Sobieskim. Z tekstów dowiemy się także 
o sławnych czynach takich mężów jak na przykład Hawryło Hołubek 
„drugi Słowieński Scewola/ Kozak sarmackiego pola”. Poległy w bitwie 
pod Buczyną w 1588 roku do końca służył Rzeczypospolitej, nie dając 
się skusić licznymi korzyściami obiecanymi przez księcia Maksymilia-
na Habsburga. W jego usta Stanisław Grochowski włożył następujące 
słowa: „Darmo tu zdradziec patrzacie/ Już wszystkich u siebie macie”. 
Opowieść ta podana w  formie dumy, której melodię trudno oddać 
nutowym zapisem, przenosi nas w tamte czasy i pozwala nawiązać 
żywy kontakt z  przodkami. Niemal automatycznie przychodzi do 
głowy obraz dawnej gawiedzi słuchającej tych opowieści pieśniarzy 
ogrzewając się przy ogniu kominka drewnianej karczmy.
Potężną zaletą omawianego albumu są właśnie opowieści, w które 
trzeba się wsłuchać. Stanowią one nauki najlepiej przyswajalne przez 
uszy, które łatwo przy tym trafi ają do rozumu i serca. Odwołanie się 
do tych środków przekazu z poprzednich epok paradoksalnie może 
być doskonałym narzędziem przy wzdażaniu nowoczesnych metod 
nauczania historii.

Sarmackie dumy

Wojciech Czeski

Świadomość, roztropność i szacunek
Tematów, które wzbudzają niepokój mieszkańców i  budzą kon-
trowersje, jest wiele. Kolejnym z nich jest sprawa wycinki drzew 
– konkretnie sosen - która od jakiegoś czasu ma miejsce w naszej 
okolicy. Według dostępnych źródeł, tereny WPN to pierwotnie 
siedliska lasów liściastych, sosna natomiast jest gatunkiem wpro-
wadzonym tu sztucznie przez człowieka, nawet na najlepszych 
glebach dla uzyskania monokultur produkcyjnych. Jednocześnie 
wprowadzono wiele gatunków obcych, w  tym inwazyjnych, jak 
np. klon jesionolistny czy robinia zwana mylnie akacją. Przebudo-
wa drzewostanów wprowadzająca niewłaściwe dla siedlisk, bądź 
obce gatunki, doprowadziła więc do zniszczenia pierwotnych 
i naturalnych lasów i innych, nieleśnych ekosystemów, jak łąki, tor-
fowiska itp. Parki narodowe są tymczasem zobowiązane do przy-
wracania naturalnego charakteru środowiska Należy podkreślić, 
że przebudowa lasu jest procesem długotrwałym, wieloletnim 
i odbywającym się pod ścisłą kontrolą, jak w przypadku opisanym 
wcześniej. Nie może być zatem mowy o przypadkowym, nieprze-
myślanym czy tym bardziej – szkodliwym działaniu.
Pamiętajmy, że żyjemy w bliskości niepowtarzalnego terenu. Przy-
roda jest dobrem, jakie zostało nam dane, jednak to, czy będą się 
nią cieszyć następne pokolenia, zależy w dużej mierze od nas. Pra-
cownicy Parku są otwarci na kontakt, współpracę, chętnie dzielą 
się swoją wiedzą. Zachowajmy szacunek i pokorę wobec przyrody, 

uczmy się o nią dbać i właściwie z niej korzystać pamiętając, że 
nie jest ona naszą własnością, a my wciąż pozostajemy jej częścią. 
Mamy wielkie szczęście, że możemy mieszkać w tak pięknym oto-
czeniu. Jest to jednak jednocześnie duża odpowiedzialność i tro-
ska. Jeśli jednak zadbamy o przyrodę, zyskamy w zamian o wiele 
więcej, niż jesteśmy w stanie jej dać. Warto! (M.M.)
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Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Oddział Rejonowy Mosina

Oddział powstał w 1973 r., na terenie Mosiny istnieje od 2005 r. 
Rolę Przewodniczącego pełni pan Jerzy Malinowski. Pod rejon 
podlegają koła:
1. Koło nr 1 – Pecna
2. Koło nr 2 – Dymaczewo Nowe
3. Koło nr 3 – Rogalin
4. Koło nr 5 – Daszewice
5. Koło nr 7 – Rogalinek
Obecnie Związek skupia około 420 osób. Od 1998 r. posiada 
własny sztandar, który uczestniczy we wszystkich uroczysto-
ściach związkowych, gminnych i w ostatniej drodze członków 
Związku.
Podstawowymi, czyli statutowymi obchodami są: Dzień Inwali-
dy i Dzień Seniora. Ponadto obchodzone są: spotkanie opłatko-
wo-noworoczne oraz Dzień Babci i Dziadka.
Członkowie Związku starają się aktywnie spędzać czas poprzez 
organizowanie wycieczek jedno- i  wielodniowych, wyjazdów 
do kina, pielgrzymek (Obory, Licheń), wieczorków tanecznych. 
Ponadto, Związek wydaje dla wszystkich emerytów, rencistów 
i inwalidów zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP.
Od 2009 roku działa również związkowy chór "Zawsze Młodzi". 
(oprac. Barbara Przybysławska)
W  tym roku Związek obchodzi 45-lecie swojego istnienia. Już 
dziś zapraszamy do udziału w obchodach, aktualne informacje 
przekazywać będziemy na bieżąco!

Aktywny senior
Drodzy Czytelnicy! Z myślą o wszystkich seniorach naszej gminy postanowiliśmy rozpocząć cykl informacji, artykułów, nowości 
itp. nazywając je kącikiem "Aktywny senior". Na początek kilka aktualności na temat Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Mosinie. Zachęcamy do śledzenia bieżących wiadomości, nie zabraknie bowiem atrakcji dla naszych seniorów! 

Samochód w wodzie
Było blisko.... Taka sytuacja miała miejsce nad Kanałem Mosińskim. 
Według relacji kierowcy samochód sam stoczył się w kierunki rzeki. 
Pechowca próbował odholować inny pojazd, co widać na zdjęciach. 
fot. Filip Gołembiewski
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 „Jak GRY to tylko MY” 
czyli Granatowa Club ma kanał na YouTube!

Mamy nadzieję, że wszyscy mieszkańcy gminy Mosina oraz sąsia-
dującego z nami Puszczykowa już wiedzą o Granatowa Club, czyli 
miejscu stworzonym przez graczy dla graczy… I  z  tego miejsca 
zapraszamy serdecznie do nas, przekonajcie się sami, że mamy 
jedną z największych w Polsce kolekcji gier planszowych, do tego 
oczywiście pyszne rzemieślnicze piwo, przekąski, domowe ciacho 
i przemiłą domową atmosferę, którą Wy również tworzycie! 
Ale, ale… nie o tym mieliśmy pisać, bo to już wiecie!
Z naszych doświadczeń, obserwacji a przede wszystkim rozmów 
z  naszymi Gośćmi wynika, że największą barierą w  rozpoczęciu 
przygody z  grami planszowymi jest czytanie i  zrozumienie in-
strukcji. W pełni się z tym zgadzamy, dlatego chcemy pomóc roz-
wiązać ten problem i specjalnie dla naszych Graczy, ale nie tylko, 
otworzyliśmy kanał Granatowa TV na Youtube, pod nazwą „Nie 
dla GEEK’a, czyli małżeńskie rozmówki na temat planszówki”.
Będziemy tu między innymi zamieszczać fi lmiki instruktażowe 
gier, w które możecie zagrać u nas na miejscu, żebyście mogli jak 
najszybciej zacząć czerpać radość z rozgrywki.
Oprócz tego zaprezentujemy także nowości wydawnicze i  opo-
wiemy kilka słów, co o nich sądzimy, bo było nie było znamy się na 
grach planszowych. W końcu nasze hasło nas zobowiązuje i mo-
żecie na nas polegać - Jak GRY to TYLKO MY! 
Także ten, tego… teraz Granatowa Club także w telewizorze  jako 
Granatowa TV!
  Karola i Kuba – GRAnatowa Team
  You Tube: GRAnatowa TV
  facebook: GRAnatowaClub

praca od zaraz!

885-758-102
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Konkurs pisarski na opowiadanie 
z Powstaniem Wielkopolskim w tle

W 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego zachęcamy 
mieszkańców województwa wielkopolskiego do udziału w konkur-
sie pisarskim na opowiadanie, którego tłem będą wydarzenia lub 
postacie związane z Powstaniem Wielkopolskim. Żeby wziąć udział 
w konkursie nie trzeba mieć doświadczenia pisarskiego.
Opowiadanie powinno być napisane w jednym z trzech gatunków: 
obyczajowym, kryminalnym/sensacyjnym lub z elementami repor-
tażu. Praca (opowiadanie, szkic) przesłana na konkurs musi być ory-
ginalnym utworem Uczestnika konkursu napisanym w języku pol-
skim i musi nawiązywać do Powstania Wielkopolskiego. Przesłana 
praca nie może być nigdzie wcześniej opublikowana. 
Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać obję-
tości 30 000 znaków znormalizowanego tekstu. Z kolei szkic opo-
wiadania nie może być mniejszy niż 3600 znaków i większy niż 90 
00 znaków znormalizowanego tekstu. Szkic powinien zawierać: 
pomysł fabuły, zarysowane postaci bohaterów, określenie miejsca 
i czas akcji.
Zgłoszenia na konkurs należy przesłać do 20 marca 2018 r. przez 
formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.maszyna-
dopisania.pl 
Wyniki zostaną ogłoszone 23 kwietnia 2018 r. 
Spośród nadesłanych prac, jury wybierze 18 najlepszych, a  ich 
autorów zaprosi do udziału w 3-dniowych warsztatach pisarskich 
w Poznaniu. Osobom spoza Poznania organizator zapewnia zwrot 
kosztów dojazdu i zakwaterowania. Laureaci konkursu zostaną po-
dzieleni na trzy grupy - w zależności od gatunku w  jakim napisali 
opowiadanie lub szkic. Podczas warsztatów będą pracowali nad 
swoimi tekstami pod okiem przydzielonego nauczyciela. Warsztaty 
poprowadzą: Sylwia Chutnik, Przemysław Semczuk i Piotr Bojarski. 
Na zakończenie projektu opowiadania uczestników warsztatów zo-
staną opublikowane w antologii. 
Regulamin konkursu dostępny jest tutaj http://www.maszyna-
dopisania.pl/konkurs-pisarski-na-opowiadanie-z-powstaniem-
wielkopolskim-w-tle/
Organizatorem konkursu jest Maszyna do Pisania. Projekt jest reali-
zowany na zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Patronat nad konkursem objęło Wydawnictwo Poznańskie i serwis 

Lubimy Czytać.
Partnerami są: Kryminalna Piła – literackimi śladami / Okoń w sieci / 
Godsavethebook / Czytam, bo lubię / Zbrodnia w Bibliotece
Zapraszamy do udziału!

18 miejsc na warsztatach pisarskich z Sylwią Chutnik, Przemysławem Semczukiem i Piotrem Bojarskim czeka 
na autorów z Wielkopolski.



30

Spotkanie z prof. Maciejem Głydą 
w ramach kampanii „Drugie życie – 

Transplantacja – Masz dar uzdrawiania” 
26 października przypada Światowy Dzień Donacji i Transplan-
tacji z tego też powodu nasz Zespół Szkół przystąpił w 2017r. po 
raz kolejny do kampanii społecznej promującej transplantacje i 
oświadczenia woli.
Wokół transplantacji organów narosła w Polsce ogromna liczba 
mitów, przekłamań i stereotypów, które powodują, że z tej no-
woczesnej metody leczenia korzysta dziś mniej osób, niż powin-
no. Z niewiedzą i negatywnym nastawieniem do przeszczepów 
można walczyć mi. in. poprzez informowanie i edukację – te 
cele przyświecają kampanii „Drugie życie”, która już po raz 10 
jest przeprowadzana w naszym województwie.
My, swoje działania na terenie naszej szkoły oraz miasta zaczę-
liśmy od inauguracji kampanii właśnie 26.10.2017 r. w Urzędzie 
Wojewódzkim w Poznaniu, gdzie młodzież została przeszko-
lona w jaki sposób mówić o transplantacji, rozdawała również 
oświadczenia woli mieszkańcom Poznania.
Kolejnym krokiem było spotkanie 8 lutego br. z prof. UZ dr hab. 
n. med. Maciejem Głydą, ekspertem medycznym kampanii, kon-
sultantem w województwie wielkopolskim i lubelskim w dzie-
dzinie Transplantologii Klinicznej oraz osobą po przeszczepie 
serca – panem Karolem Prętnickim – wydawcą z Poznania. 
Prof. Głyda, który jest ordynatorem Oddziału Transplantologii i 
Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii w Szpitalu Wojewódz-
kim w Poznaniu przybliżył fakty związane z przeszczepianiem 
narządów. Wytłumaczył dlaczego przeszczepia się narządy, przed-
stawił krótką historię transplantacji na świecie i w Polsce. Pan pro-
fesor wyjaśnił między innymi: co to jest śmierć mózgowa, kiedy 
można pobrać narządy do przeszczepu oraz w jaki sposób można 
pozyskać organy (od żywego dawcy oraz od dawcy zmarłego). 
Ekspert medyczny omówił także obowiązki lekarza oraz wa-
runki prawne pobierania narządów w celu ich przeszczepienia. 
Podkreślił, że ważną rolą odgrywa pisemne oświadczenie woli.
W dalszej części wykładu Profesor scharakteryzował procedurę 
pobrania narządów, a także samą transplantację, warunki po-
wodzenia przeszczepu oraz zwrócił uwagę, że czas to główny 
wróg transplantologów.
Profesor Głyda dogłębnie wyjaśnił na przykładach istotę prze-
szczepów krzyżowych i kaskadowych (łańcuchowych) oraz 
zaznajomił słuchaczy z danymi liczbowymi dotyczącymi trans-
plantacji. 

W ostatniej części swojej prelekcji ordynator przestrzegał przed 
nielegalnymi transplantacjami i handlem narządami. Na sam 
koniec profesor jeszcze raz podkreślił wagę pisemnego oświad-
czenia woli i poinformowania bliskich o swojej decyzji. Prelekcję 
zakończyły pytania do eksperta dotyczące transplantacji.
W drugiej części spotkania swoim doświadczeniem związanym 
z chorobą, oczekiwaniem na przeszczep i z życiem po prze-
szczepie podzielił się ze zgromadzonymi pan Karol Prętnicki, 
który jest już ponad 16 lat po przeszczepie serca.
Młodzież po wysłuchaniu historii pana Karola, również zadała 
pytania dotyczące przeszczepu serca.
21 kwietnia br. w godzinach 8.00 – 13.00, czeka nas happening 
na miejscowym targowisku, gdzie odbędzie się zbiórka krwi 
oraz przekazywanie mieszkańcom oświadczeń woli – SERDECZ-
NIE ZAPRASZAMY. 
 Joanna Pajączek      
 koordynator kampanii w ZS im. A. Wodziczki w Mosinie 
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Straż Miejska z Puszczykowa ponad prawem?

Mistrzostwa Wielkopolski w judo 
i sukces mieszkanki Puszczykowa

Jak donosi Głos Wielkopolski, Poznański 
Sąd Apelacyjny oddalił pozew strażników 
miejskich wobec mieszkańca Puszczyko-
wa Wojciecha Hetmańskiego, dotyczący 
publikacji wizerunku funkcjonariuszy 
w  serwisie YouTube. Pierwszy wyrok był 
dla pozwanego przez puszczykowską 
Straż Miejską niekorzystny.
– Odmowa prawa rozpowszechnienia 
fi lmików łamałaby prawo pozwanego 
do korzystania z  wolności słowa, krytyki 
nieprawidłowych, jego zdaniem zjawisk, 
działania organów państwowych, samo-
rządowych i  osób wchodzących w  ich 
skład – uzasadniła sędzia Hanna Małaniuk 
z poznańskiego Sądu Apelacyjnego.
W  dniu 4 września 2014 roku na Rynku 
w  Puszczykowie doszło do zdarzenia, 
w  trakcie którego pełniący służbę straż-
nicy miejscy zagrodzili pozwanemu dro-
gę, uniemożliwiając tym samym wyjazd 
z parkingu.
Według relacji  Wojciecha Hetmańskiego 
funkcjonariusze, nie dostosowując się do 

przepisów ruchu drogowego, nie włącza-
jąc kierunkowskazu zatrzymali się w spo-
sób uniemożliwiający kierowcy wyjazd 
z  parkingu, a  następnie zażądali wylegi-
tymowania się. Pozwany przez strażników 
miejskich zadzwonił na policję, prosząc 
o interwencję i wskazując na okoliczność, 
iż działanie strażników niesie znamiona 
przekroczenia uprawnień oraz naruszenia 
przepisów ruchu drogowego - co wynika-
ło jasno z zapisu fi lmowego dokonanego 
przez pana Wojciecha.
– Wjazd i wyjazd był na tyle wąski, że mie-
ściło się w nim tylko jedno auto. Strażnicy 
byli z  mojej prawej strony, więc zatrzy-
małem się przed wyjazdem i chciałem ich 
wpuścić. Tymczasem oni też stali w miej-
scu - powiedział pan Wojciech.
Następnie kierowca zamieścił w  interne-
cie nagranie z interwencji strażników. Po 
jakimś czasie otrzymał pismo od praw-
ników z  wezwaniem do „zaprzestania 
naruszania dóbr osobistych” strażników 
i usunięcia nagrań.
Mężczyzna tego nie zrobił, a kilka tygodni 

później został pozwany przez strażników 
do poznańskiego sądu. Strażnicy doma-
gali się zapłaty 6000 zł na rzecz Fundacji 
Stworzenia Pana Smolenia oraz przepro-
sin na łamach prasy. Pod koniec 2015 
roku Sąd Okręgowy wydał wyrok uznając 
pana Wojciecha za winnego naruszenia 
dóbr osobistych funkcjonariuszy i  naka-
zał mu zapłatę 2000 zł na rzecz Fundacji. 
Pozwany odwołał się od tej decyzji.
Jednak wyrokiem Sądu Apelacyjnego 
umieszczenie w  serwisie YouTube fi lmu 
nie naruszało w żaden sposób dóbr osobi-
stych strażników miejskich. Zamieszczenie 
fi lmu miało na celu wyrażanie sprzeciwu 
wobec niezgodnych z prawem działań.
– Osoby wykonujące działalność publicz-
ną lub pełniące funkcję publiczną mają 
węższy zakres ochrony prywatności i mu-
szą mieć podwyższoną tolerancję na na-
ruszenie prywatności i  dóbr osobistych 
(…), w  szczególności, gdy ingerencja 
w  ich prawa osobiste i  prywatność jest 
uzasadniona (…) ochroną interesu spo-
łecznego - dodała Hanna Małaniuk
Pan Wojciech poprzez upublicznienie na-
granych przez siebie fi lmów miał nadzie-
ję, że dokumentacja z  przebiegu tego 
zdarzenia, spowoduje, że funkcjonariu-
sze Straży Miejskiej zaczną staranniej wy-
pełniać swoje obowiązki.
 źródło: gloswielkopolski.pl
 zdjęcia: Wojciech Hetmański

W pierwszy weekend lutego (3-4.02.2018) na obiektach PO-
SIR odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski w judo. W imprezie 
tej w kategorii dzieci młodszych w kategorii wagowej 41 kg 
złoty medal zdobyła mieszkanka Puszczykowa, Katarzyna 
Kędzierska. Debiutująca w tej imprezie zawodniczka poko-
nała wszystkie przeciwniczki w  swojej kategorii wiekowej 
i pewnie sięgnęła po tytuł mistrzyni naszego regionu. 
 Serdecznie gratulujemy!
  Rafał Kędzierski



32

Inauguracja ferii, czyli Nocne Granie po raz kolejny pokazało że 
Puszczykowo grami planszowymi stoi. Było to świetne rozpoczę-
cie ferii, przybyło sporo młodzieży, rodzin, a także przedstawiciele 
innych klubów z Ligi Gier Planszowych, do której należymy, oraz 
nasi klubowicze. Większość wytrzymała z nami do 4.00 rano i całe 
8 godzin zostało spędzone w iście rodzinnej atmosferze, gdzie na 
każdego czekała ciepła herbata i kawa, a by nabrać sił na całą noc, 
również pyszne buły. 
Wśród atrakcji mieliśmy 3 turnieje: „Owocowe Opowieści” od wy-
dawnictwa Lacerta, gdzie to młodsi pokazali dorosłym "gdzie raki 
zimują", udowadniając zarazem jak gry rozwijają, co bardzo nas 
cieszy, tym bardziej że wyrasta nam wspaniałe nowe pokolenie. 
Dalej mieliśmy turniej „Kingdomino”, wydawnictwa Games Facto-
ry, rewelacyjnej gry, która to już po raz kolejny zagościła na na-
szych turniejach. Trzecią grą było „Star Realms” również od Games 
Factory”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero pod koniec 
imprezy, kiedy to już naprawdę trzeba było być ostro skupionym. 
Zwycięzcy oczywiście nie odeszli z pustymi rękoma, gdyż w każ-
dym turnieju do wygrania były rewelacyjne gry. 
Odwiedził nas także gość z Lupo Art Games, który przyjechał do 
nas ze Śląska, by zaprezentować przepięknie wyglądającą grę 
„Odyssey”. Był to co prawda prototyp, ale ukończony już w 90% 
i wyglądał jak pełnoprawny tytuł, a do tego naprawdę wciągający. 
Z czystym sumieniem polecamy śledzić losy „Odyssey”.  
Ostatnią wielką atrakcją była możliwość pogrania w  „Valhallę”, 
zresztą ponownego, gdyż Wookie osobiście prezentował ją u nas 
podczas PDG na Mikołajki. „Valhalla” to rewelacyjna gra o wikin-
gach, która pobiła rekord Polski w najszybciej ufundowanej grze, 
a także grze która zebrała największe fundusze – gratulujemy au-
torowi Łukaszowi „Wookiemu” Woźniakowi.
Przez bite 8 godzin na stołach pojawiało się mnóstwo wyśmie-
nitych gier, w  tym jeszcze gorąca nowość sprzed kilku dni, czyli 
„Łowcy Kryształów” od wydawnictwa Fox Games, czy „Martwa 
Zima” od Cube Factory of Ideas, która to o  3.00 robi naprawdę 
wielkie wrażenie, gdy przebijamy się przez hordy zombiaków. 
Przedpremierowo mogliście (i nadal możecie w klubie) ograć re-
welacyjną imprezową grę - „Amazonki” od wydawnictwa Lucrum, 
której to premiera zbliża się już wielkimi krokami.
Zorganizowaliśmy także spotkania dla najmłodszych w bibliote-
ce miejskiej, gdzie jak zawsze było sporo chętnych do spędzenia 
wspólnie czasu. Po raz kolejny "Perły Powiatu", które promujemy 
wraz z Powiatem Poznańskim, spotkały się z super reakcją. Jedne-
go dnia podczas spotkania w bibliotece wręczyliśmy gry, a kolej-
nego już usłyszeliśmy od jednej rodziny, że grali wieczorem z dzie-
ciakami. Przekazaliśmy także egzemplarze do biblioteki i  szkoły 
podstawowej, by zwiększyć zasięg tej perełki, a  dzieciaki mogły 
zapoznać się z naszym powiatem, by przy lepszej pogodzie wy-
brać się samemu na wycieczkę i poznawać zakątki z gry planszo-
wej na żywo. 
Wydarzenie było naprawdę bardzo udane i na pewno nie raz bę-
dzie jeszcze okazja do Nocnego Grania. Wiele nowych osób, które 
poznaliśmy na wydarzeniu, miało okazję zobaczyć jak wygląda 
granie w Puszczykowie i że naprawdę warto wyjść z domu do lu-
dzi i spędzić miło czas. Również nasze spotkania w bibliotece w ra-
mach ferii okazały się wielkim sukcesem. Już teraz przygotowuje-
my się do kolejnej, marcowej edycji Potwornie Dobrego Grania.
   Pozdrawiam
   Michał Cyranek

Nowości w świecie planszówek

Festiwal Muzyki Pasyjnej
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 W  styczniu 2018 roku, w  wyniku współ-
pracy z Wydawnictwem „Poligraf”, ukazała 
się moja nowa powieść pt. „Pułapki losu”. 
Jej bohaterkami są cztery kobiety  mające 
różne doświadczenia życiowe i wykonują-
ce różne zawody. 
Marcelina jest nauczycielką. Pracuje z gim-
nazjalistami, młodymi ludźmi, którzy znaj-
dują się w trudnym momencie swego życia 
i poszukują  własnego w nim miejsca. Po-
pełniają przy tym błędy wynikające z bra-
ku doświadczenia. Zdarza się też, że z winy 
dorosłych, czasami osób najbliższych, prze-
żywają dramaty życiowe i  wtedy Marcelina  
przyjmuje na siebie niełatwą rolę mediato-
ra między rodzicami a  dziećmi. Musi przy 
tym wykazać się taktem, ale i zdecydowa-
niem w  działaniu oraz skutecznością, by 
nauczyć młodych ludzi wyciągania właści-
wych wniosków z popełnianych błędów.  
Zosia, z  zawodu prawniczka, z  zamiłowa-
nia malarka, cierpi na anoreksję. Kobieta 
wypiera ze świadomości fakt choroby, nie  
przyznaje się do niej ani przed sobą, ani 
przed najbliższymi, mimo że zdaje sobie 
sprawę, iż prędzej czy później będzie mu-
siała zmierzyć się  ze swym problemem, 

tym bardziej, że z powodu jej choroby cier-
pi nie tylko ona, ale także najbliżsi – mąż 
i dzieci. 
Beata to architektka, dla której praca to 
także pasja i hobby. Właśnie przygotowuje 
do realizacji swój życiowy projekt i ma na-
dzieję, a właściwie pewność, że będzie on 
stanowić punkt zwrotny w  jej zawodowej 
karierze. Niestety, ufna Beata nawet nie 
przeczuwa, że nie wszyscy współpracow-
nicy są jej życzliwi. W  wyniku pewnej in-
trygi  życie zawodowe kobiety bardzo się 
skomplikuje, ona sama zaś będzie musiała 
przezwyciężyć lęk będący skutkiem do-
świadczonej zdrady. 
Kasia,  pracownica banku, to osoba  przed-
siębiorcza i  szczera,  mówi zawsze to, co 
myśli. Zarówno Kasia jak i  jej mąż marzą 
o tym, by zostać rodzicami, jednak od kilku 
lat bezskutecznie starają się o dziecko.  
To co łączy bohaterki powieści to przy-
jaźń sięgająca czasów szkolnych, zdolność 
współodczuwania i  wczuwania się w  per-
spektywę postrzegania świata przez innych 
ludzi oraz gotowość do mierzenia się z wy-
zwaniami,  jakie niesie codzienne życie. Czy 
mimo tych właściwości kobiety zdołają roz-

wiązać swe życiowe problemy? Tego Czy-
telnik dowie się, sięgając po „Pułapki losu”, 
książkę którą można nabyć między innymi 
w księgarniach internetowych lub wypoży-
czyć w Mosińskiej Bibliotece Publicznej.
  Wiesława Szubarga

Pułapki losu

Z kroniki Straży Pożarnej
Służba dnia 03.02.18 r. okazała się pracowitym dniem dla  JRG-9. 
Około godziny 15 zastępy GCBARt i SLRt zadysponowane zostały 
do wypadku w Rogalinku. Po przybyciu pierwszych sił i środków 
okazało się, że na moście w Rogalinku doszło do kolizji samochodu 
osobowego Skoda Yeti z motocyklem Suzuki Bandit. Na szczęście 
nie było osób poszkodowanych. Amatorów szybkiej jazdy jednośla-
dami ostrzegamy przed zmienną aurą i prosimy o rozwagę i szcze-
gólną ostrożność. Wspólne działania  z druhami z OSP Radzewice 
ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i zebraniu pły-

nów eksploatacyjnych z jezdni. Na miejsce zdarzenia przybył patrol 
Policji z Mosiny.
Drugi wyjazd miał miejsce tuż po godzinie 17, w miejscowości Kraj-
kowo spaleniu uległa stodoła.  Cała objęta pożarem, zapadła się w 
momencie przybycia zastępów z JRG-9. Spaleniu uległy także ma-
szyny rolnicze, znajdujące się we wewnątrz. W działaniach udział 
brały zastępy z OSP Krajkowo, Mosina, Pecna, Radzewice i  Żabno. 
Działania zakończono około godziny 22.
  Zdjęcia: asp. sztab. Robert Stachowski
  Opracowanie: mł. ogn. Adrian Jankiewicz
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Pod koniec ubiegłego roku weszły w życie przepisy zmieniające zasady 
rozliczania się z ulgi rehabilitacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami. 
Ulgi te wykazuje się w załączniku PIT-O.

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której 
dotyczy wydatek: orzeczenia o  zakwalifi kowaniu do jednego z  trzech 
stopni niepełnosprawności lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całko-
witej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę 
socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończy-
ła 16 roku życia.

Najważniejsze zmiany:
1. Do tej pory koszty używania samochodu osobowego mogły odliczyć 

tylko osoby z  orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym 
lub znacznym (lub opiekunowie tychże osób) obecnie może to zrobić to 
każda osoba posiadająca orzeczenie, bez względu na jego stopień. Nadal 
trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego. 
Nie zmienił się również limit odliczeń w roku podatkowym i wynosi 2280 zł. 
Co oznacza, że odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku, jednak 
kwota odliczenia nie może przekroczyć 2280 zł.

2. Został natomiast rozszerzony katalog możliwości korzystania z samo-
chodu. Do tej pory można było rozliczyć tylko wyjazdy w związku z zabiega-
mi rehabilitacyjno – leczniczymi. Obecnie można odliczyć wszelkie prze-
jazdy związane z codziennym funkcjonowaniem - również wyjazdy do 
szkoły, do pracy, na zakupy. Nie trzeba dokumentować korzystania z tej ulgi. 
Sprawdzalna przez organ podatkowy może być tylko w zakresie okazania 
orzeczenia o niepełnosprawności oraz dowodu własności samochodu lub 
jego współwłasności.

3. Zwiększony został limit dochodowy - z ulg podatkowych mogą sko-
rzystać również podatnicy, na których utrzymaniu pozostają następujące 
osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobio-
ne, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice 
współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - je-
żeli w  roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie 
przekraczają kwoty limitu 10 080 zł, a dodatkowo do dochodów osoby 
z niepełnosprawnością, pozostającej na utrzymaniu podatnika, nie są wli-
czane alimenty na rzecz dzieci.

4. Do tej pory osoby niewidome ze znacznym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności oraz osoby z  niepełnosprawnością narządu 
ruchu zaliczone do znacznego stopnia mogły odliczyć utrzymanie psa 
przewodnika. Obecnie może zrobić to każda osoba posiadająca orzecze-
nie o  niepełnosprawności. Odliczenie może wystąpić w  wysokości nie 
przekraczającej w roku podatkowym  kwoty 2280 zł. Nie jest wymagane 
posiadanie dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydat-
ków. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowią-
zany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, 
w szczególności okazać certyfi kat potwierdzający status psa asystującego.

Odliczeniu podlegają również wydatki na:
1. adaptację i  wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych 

stosownie do potrzeb wynikających z  niepełnosprawności; odliczenie 
to nie jest limitowane, zatem odlicza się kwotę faktycznie poniesionego 
wydatku;

2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności, odliczenie to nie jest limitowane, zatem odlicza się 
kwotę faktycznie poniesionego wydatku;

3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicz-
nych stosownie do potrzeb wynikających z  niepełnosprawności, z  wyjąt-
kiem sprzętu gospodarstwa domowego, odliczenie to nie jest limitowane, 
zatem odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku;

4. zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych, odliczenie to nie jest 
limitowane, zatem odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku;

5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odliczenie to nie jest 
limitowane, zatem odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku;

6. odpłatność za pobyt na leczeniu w  zakładzie lecznictwa uzdrowi-
skowego, w  zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-
leczniczych i  pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi 

rehabilitacyjne, odliczenie to nie jest limitowane, zatem odlicza się kwotę 
faktycznie poniesionego wydatku;

7. opłacenie przewodników osób niewidomych ze znacznym lub umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności (I lub II grupa inwalidztwa) oraz 
osób z  niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do znacznego 
stopnia (I  grupa inwalidztwa) w  wysokości nie przekraczającej w  roku 
podatkowym  kwoty 2280 zł. Nie jest wymagane posiadanie dokumentu 
stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków. Jednakże na żądanie 
organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody 
niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: wskazać 
z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez 
nie funkcji przewodnika.

8. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie 
przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuń-
cze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego 
stopnia niepełnosprawności, odliczenie to nie jest limitowane, zatem odli-
cza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku;

9. opłacenie tłumacza języka migowego, odliczenie to nie jest limito-
wane, zatem odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku;

10. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci 
osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia, odliczenie 
to nie jest limitowane, zatem odlicza się kwotę faktycznie poniesionego 
wydatku;

11. leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie ponie-
sionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą limitu (100 zł. miesięcz-
nie), jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z  niepełnosprawnością 
powinna stosować określone leki,

12. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-reha-
bilitacyjne: 

12.1. osoby z niepełnosprawnością - karetką transportu sanitarnego,
12.2. osoby z niepełnosprawnością zaliczone do znacznego lub umiar-

kowanego stopnia niepełnosprawności, oraz dzieci niepełnosprawnych 
do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w p.12.1, 

13. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane 
z pobytem: 

13.1. na turnusie rehabilitacyjnym, 
13.2. w zakładach, o których mowa w pkt. 6, 
13.3. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa 

w pkt. 10. 
UWAGA! 
Wydatki powyższe podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały 

sfi nansowane (dofi nansowane) w całości ze środków zakładowego fun-
duszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo nie 
zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 

W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfi nansowane (dofi nanso-
wane) z tych funduszy, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesio-
nymi wydatkami a  kwotą sfi nansowaną z  tych funduszy lub zwróconą 
w jakiejkolwiek formie. 

Dodatkowo należy pamiętać, że opiekun dorosłej osoby z niepełno-
sprawnością może skorzystać z ulgi prorodzinnej (ulgi na dziecko) pod 
warunkiem, że osoba z niepełnosprawnością pobiera rentę socjalną lub 
zasiłek (ew. dodatek) pielęgnacyjny i nie pozostaje w związku małżeń-
skim. Analogiczna sytuacja występuje przy wyborze sposobu opodat-
kowania jako osoba samotna - można również skorzystać z  tej możli-
wości rozliczania się bez względu na wiek dziecka jeśli otrzymuje ono 
zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

na podstawie: www.fi nanse.mf.gov.pl opracowała:
Anita Wachowiak
Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

Rozliczenie z fi skusem – ulga rehabilitacyjna
Wokół niepełnosprawności
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„Nieproszeni goście” w WPN
Dławisz okrągłolistny - atrakcyjny chwast w naszych ogrodach

Na obszarze Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego i  jego otuliny, w  licznych miej-
scowościach można niejednokrotnie 
podziwiać wspaniale urządzone ogrody 
przydomowe. Możemy znaleźć w  nich 
wiele ozdobnych roślin, atrakcyjnych na 
przykład ze względu na efektownie zabar-
wione liście, kwiaty lub owoce. Możliwości 
pozyskania nowych odmian i  gatunków 
wydają się obecnie wręcz nieograniczone, 
a  jednocześnie pochodzą one nie tylko 
z Europy, ale także z innych zakątków świa-
ta, przede wszystkim z Ameryki Północnej 
i  Azji. Wśród przybyszów z  innych konty-
nentów, sporadycznie w  naszych ogro-
dach spotykane są także gatunki określane 
jako inwazyjne. Obce gatunki inwazyjne 
ze względu na możliwości szybkiego roz-
przestrzeniania się często zagrażają różno-
rodności biologicznej, powodują szkody 
gospodarcze lub są przyczyną problemów 
zdrowotnych. Wielkopolski Park Narodowy 
szczególnie dotkliwie odczuwa problem 
inwazji biologicznych. Niestety, niektóre 
obce gatunki już dawno temu w pełni za-
aklimatyzowały się w  Parku i  zajęły więk-
szość dostępnych siedlisk, a  obecnie nie 
wykazują już zmian w  rozmieszczeniu. 
Takie gatunki nazywamy poinwazyjnymi 
i  niejednokrotnie musimy pogodzić się 
z ich obecnością w krajobrazie Wielkopol-
skiego Parku Narodowego. W  przypadku 
takich gatunków poinwazyjnych, jak np. 
wszędobylski azjatycki niecierpek drobno-
kwiatowy, bezpośrednie próby zwalczania 
skazane są na niepowodzenie ze względu 
na dużą liczebność tych roślin i  miliony 
zdolnych do kiełkowania w glebie nasion. 
Z gatunkami poinwazyjnymi już tak łatwo 
sobie nie poradzimy, ale możemy podjąć 
taką próbę walki z tymi, o których wiemy, 
że są inwazyjne w innych regionach Polski 
lub świata, a  u  nas ich historia ekspansji 
dopiero się rozpoczyna. 
Do takich gatunków, które możemy jesz-
cze „wyprosić” z  Parku, zaliczamy właśnie 
dławisza okrągłolistnego. Pnącze to natu-
ralnie występuje na Dalekim Wschodzie: 
w Japonii, północno-wschodnich Chinach, 
Mongolii oraz na Półwyspie Koreańskim. 
Gatunek ten był także od dawna uprawiany 
w innych częściach świata. Niestety, w no-
wych ojczyznach często okazywał się inwa-
zyjny, tak jak m.in. w  Stanach Zjednoczo-
nych, Kanadzie, Nowej Zelandii i Panamie. 
Dławisz okrągłolistny ma bardzo małe, bia-
ławe lub zielonkawe kwiaty, których zazwy-

czaj nie zauważamy. U  okazów żeńskich 
szczególnie wyróżniają się jasnopomarań-
czowe kuliste owoce, które z czasem pękają 
ukazując nasiona w  czerwonych osnów-
kach. Kwiaty i owoce tej rośliny są zebrane 
po kilka w kątach liści, co z kolei ma duże 
znaczenie przy odróżnianiu tego gatunku 
od bardzo podobnego dławisza amerykań-
skiego. Kwiaty północnoamerykańskiego 
krewnego są skupione tylko na wierzchoł-
kach pędów. Liście dławisza okrągłolistne-
go (wbrew nazwie) nie zawsze są okrągłe 
- na długopędach podobnie jak u dławisza 
amerykańskiego są eliptyczne.
W naszym kraju dławisz okrągłolistny stał 
się groźnym chwastem w  województwie 
lubuskim w  okolicy fortyfi kacji Między-
rzeckiego Rejonu Umocnionego. W  oto-
czeniu tych obiektów rośnie w  dużych 
skupieniach o powierzchni do kilku hekta-
rów. Szczelna i gruba okrywa z liści i łodyg 
tego gatunku powoduje, że inne rośliny 
w  takich warunkach nie mają większych 
szans. Nawet po okazałych drzewach, któ-
re zostają gęsto oplecione przez dławisza, 
często pozostają jedynie kikuty pni. Przy 
szybkim przyroście ma zagwarantowaną 
pełną dominację w  lesie lub innych tere-
nach zieleni. Oplatając korony drzew ogra-
nicza proces fotosyntezy i prowadzi do ich 
zamierania. Pędy dławisza pokrywające 
drzewa aż do wysokości koron utrudniają 
prace wykonywane w ramach gospodarki 
leśnej. Niekiedy oplatając drzewa w szczy-
towych partiach koron, powoduje uszko-
dzenie pni, konarów oraz gałęzi, które sta-
nowią dla niego podporę. 

Nasiona mogą być przenoszone z  naszych 
ogrodów na duże odległości za pośrednic-
twem zwierząt np. ptaków. Takie rozsie-
wanie wspomagane jest dużą zdolnością 
kiełkowania nasion w szerokim zakresie wa-
runków świetlnych. W przypadku prób zwal-
czania uciążliwe jest usuwanie odrostów 
korzeniowych, podobnie jak u  pospolitego 
w naszych ogrodach sumaka octowca. Wy-
mienione możliwości rozprzestrzeniania się 
i rozmnażania dławisza, w połączeniu z dużą 
elastycznością w  stosunku do warunków 
siedliskowych sprawiają, że bardzo szybko 
zdobywa nowe tereny. 
Niestety, dławisz okrągłolistny jest obec-
nie często oferowanym gatunkiem w kra-
jowych szkółkach. Szkółkarze posiadają 
w ofercie odmianę żeńską ‘Diana’ i męską 
‘Hercules’. W  Europie Zachodniej dostęp-
na jest także odmiana z  kwiatami obupł-
ciowymi ‘Hermaphroditus’. Ze względu na 
walory ozdobne i szybki wzrost, pnącze to 
należy do coraz chętniej wykorzystywa-
nych roślin w terenach zieleni urządzonej. 
Pamiętajmy, że dławisz stanowi potencjal-
ne zagrożenie dla bioróżnorodności Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego i  może 
wygenerować duże koszty związane z jego 
zwalczaniem, dlatego niezbędna jest roz-
waga przy planowaniu zieleni w ogrodach 
przydomowych. Inwazjom w  Parku mo-
żemy zapobiec, m.in. dzięki temu, że przy 
wyborze roślin zrezygnujemy z takich ga-
tunków jak dławisz okrągłolistny.
dr inż. Andrzej Purcel
Główny specjalista ds. Ochrony Przyrody 
w Wielkopolskim Parku Narodowym

„Las” z dławiszem okrągłolistnym w okolicy Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
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Kierowca kat. C+E z okolic 
Kórnika - G dek
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SZERMIERKA

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Oferujemy:

-

Opis stanowiska:

-

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02

lub 61 819 78 05



38

Król Parku
Po raz drugi spotykamy się w Mosinie na terenie Wielkopol-
skiego Parku Narodowego na dystansie 60 km, 21 km oraz 10 
km Nordic Walking. 28 kwietnia 2018 wystartuje największa 
impreza biegowa na tym terenie. Trasa 60 km przebiega przez 
cztery  gminy: Mosina, Puszczykowo, Stęszew oraz Komorniki. 
Mamy niezwykłe szczęście, że możemy organizować imprezę 
w jednym z 23 Parków Narodowych leżących w Polsce. Park 
Powstał w 1957 r. z inicjatywy prof. Adama Wodziczki i był 
siódmym parkiem założonym w Polsce. Trasa biegnie między 
ośmioma jeziorami, z czego siedem leży bezpośrednio na te-
renie WPN. Jest to najdłuższy bieg w historii parku. Pierwsza 
edycja Króla Parku była zorganizowana w 2017 r. z okazji 60-le-
cia Wielkopolskiego Parku Narodowego. Start oraz meta usy-
tuowane są na terenie Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego w  Jeziorach. Zapisy trwają. Limity na poszczególnych 
trasach: 200 osób – 60 km, 400 osób – 21 km oraz 200 osób – 10 
km Nordic Walking w ramach Grand Prix Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego w Nordic Walking.
Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego w Nordic Wal-
king to projekt realizowany przez cztery gminy: Puszczykowo, 
Komorniki, Stęszew i Mosina. 

Zapraszamy wszystkich miłośników biegania oraz nordic wal-
king do wzięcia udziału w tej wyjątkowej imprezie. Imprezy 
zaliczane są do akcji „170 km na 170-lecie Rzeczypospolitej 
Mosińskiej”. Szczegółowe informacje na stronach www.krol-
parku.pl oraz www.osirmosina.pl

Data Miejsce Organizator Dystans

28 kwietnia 2018 Mosina - Jeziory
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Mosinie

10 km

17 czerwca 2018 Puszczykowo Miasto Puszczykowo 7 km

2 w rześnia 2018 Stęszew Gmina Stęszew 10 km

13 października 2018 Komorniki
Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Komornikach

7 km
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WYNAJĘCIE GARAŻU MUROWANEGO
Wynajmę, sprzedam garaż murowany 
w Mosinie na Kolejowej przy budynku sta-
cyjnym. Cena do negocjacji. Tel; 509 996 930

KUPIĘ ZIEMIĘ ROLNĄ MOSINA, STĘSZEW!
Kupię ziemię rolną w gminie Stęszew lub 
Mosina tel. 517 120 127.

PRACA SPRZEDAWCA-MAGAZYNIER
Zatrudnię osobę na stanowisku sprze-
dawca-magazynier w  hurtowni opako-
wań w  Mosinie. Do obowiązków należy 

obsługa klientów, przyjmowanie i  wy-
dawanie towaru. CV proszę składać na 
foliospak@wp lub Folios ul. Śremska 84 
62-050 Mosina 

KUPIĘ DZIAŁKĘ
Pilnie kupię działkę rekreacyjną w Dyma-
czewie. Kontakt 604 77 85 64
 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 
Bnin - Kórnik 880 m2. tel. 602-587-966 

KOŁOBRZEG, WCZASY BLISKO MO-
RZA, do morza około 5 minut. Warunki 
bardzo dobre. Cena od 35-60 zł. Tel. 789-
093-561, (94)35-163-28.

MOSINA - LOKAL UŻYTKOWY 
90 m2, wszystkie media - wynajmę nie-
drogo na różnorodną działalność gospo-
darczą. tel. 604-310-769. 

SPRZEDAM ATRAKCYJNY, dochodo-
wy dom wolnostojący w  Mosinie o  po-
wierzchni 180 m2 wraz z  dodatkowym 
aneksem o  pow. 90 m2. Działka o  po-
wierzchni 500 m2. Korzystna lokalizacja, 
solidnie zbudowany. tel. 604-310-769.

OKAZYJNIE - NOWE ŻELAZKO z  wy-
twornicą pary. tel. 604-310-769.

OGŁOSZENIA DROBNE

XV Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2018

V Bieg „Elegant na 5”

7 kwietnia w hali OSiR w Mosinie po raz piętnasty odbędzie się 
Turniej Formacji Tanecznych „Mosina 2018”. Jest to największe 
wydarzenie taneczne na terenie Gminy Mosina. Ponad 100 ze-
społów i 1000 uczestników z różnych stron Polski zjeżdża się na 
sobotni turniej by rywalizować pod okiem profesjonalnego jury. 
Muzyka, taniec i świetna zabawa – to właśnie przyświeca temu 
wydarzeniu. Uczestnicy rywalizują w trzech kategoriach wieko-
wych oraz trzech kategoriach tanecznych: taneczne formy kul-
tury uliczne, formy klasyczne oraz inne formy taneczne. Każdy 
występ trwa ok. 4 min. Kolorowe stroje, przepiękna scenografi a, 
perfekcyjnie przygotowanie wystąpienia, profesjonalne oświe-
tlenie i  nagłośnienie, sprawiają, że na ten jeden dzień Mosina 
staje się prawdziwą stolica tańca. 
Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy gadżet związany z tur-
niejem oraz naszą gminą. Na zwycięzców czekają okolicznościo-
we statuetki oraz medale. W  związku z  okrągłym jubileuszem 
organizatorzy przygotowali dla uczestników oraz kibiców do-
datkowe atrakcje. W tym roku obowiązuje elektroniczny system 

zapisów. Szczegółowe informacje na temat turnieju na bieżąco 
uaktualniane są na stronie www.osirmosina.pl oraz na FB. Wstęp 
na turniej tańca jest bezpłatny. (OSiR)

27 maja 2018 r. odbędzie się już V Bieg „Elegant na 5” na 
dystansie 5 km, który jest drugim biegiem w ramach III 
Mosińskiego Grand Prix 5-10-15. Odbędzie się on w nie-
dzielę podczas Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej. Start 
oraz meta usytuowane są na Placu 20 Października w 
Mosinie. Trasa posiada atest PZLA. W ramach Biegu Ele-
ganta odbywają się biegi dziecięce oraz młodzieżowe. 
W tym roku również obowiązują zapisy elektroniczne. 
Dzieci oraz młodzież mogą zgłaszać się indywidualnie 
lub grupowo (w ramach szkoły). Na wszystkie biegi 
obowiązują następujące limity uczestników: 5 km li-
mit 500 osób, biegi dziecięce i młodzieżowe limit 1000 
osób. Szczegółowe informacje oraz panel zapisów znaj-
dują się na stronie www.mosinskiegp.pl. Impreza zali-
czana jest do akcji „170 km na 170-lecie Rzeczypospoli-
tej Mosińskiej” (OSiR)
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tel. 501 635 286  • 61 8 302 160

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY

ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE

NASADY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl   www.kominiarzfabisz.pl

AGENCJA
PZU

UBEZPIECZENIA:
� komunikacyjne � majątkowe

� domy � mieszkania � fi rmy 
� 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
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Kupony og oszeniowe (do 20 s w) prosimy przesy a  na adres redakcji
lub wrzuca  do skrzynki redakcyjnej przy ul. Wawrzyniaka 9.

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

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

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

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

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

Dr med. Aleksandra Skuratowicz
Laryngolog dziecięcy

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

USG ZATOK

„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”

poszukuje
do współpracy 

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI 

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787

Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

tel. 667-820-679
lub 667-820-686

Zatrudnimy

PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724

www.juni-tech.pl

Naprawa

Autoryzowany
Punkt Sprzedaży
F.H.U. „DEPO”

MOSINA, ul. LESZCZYŃSKA 9
tel. 61 819 10 60, 607 616 067

CENY PRODUCENTA!

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-17.00, sob. 9.00-13.00

fachowe doradztwo

szeroki wybór drzwi

Hotel Szablewski
w Dymaczewie Nowym

zatrudni 
kelnera/kelnerkę

na cały etat

tel. 61 819 12 01 tel. 502 439 875

Zabiegi
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

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 grafi czne: 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

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/

ANTENY RTV - SAT
MONTAŻ - NAPRAWA
• Telewizja cyfrowa naziemna DVBT
• Instalacje mini zbiorcze naziemne 
   i satelitarne
• Konfi guracja sprzętu audio-video
• Montaż: NC+   Polsat cyfrowy

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

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

Rogalinek, ul. Sikorskiego 25
e-mail:pracowniakrawieckaLO@o2.pl

Pracownia
krawiecka
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Wielkopolska Agencja Ochrony
poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIK OCHRONY - DOZORU

WYMAGANIA:

- warunek konieczny,

powierzonych obowiązków,

OFERUJEMY:

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

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

Sukces w życiu szkolnym, 
osobistym i zawodowym.
Konsultacje psychologiczne. 

Zapraszamy!

USŁUGI MINIKOPARKĄ 

Kontakt telefoniczny: 505-255-525

Oferujemy usługi minikoparką (3t) 
wraz z operatorem na terenie 
wielkopolski. Dysponujemy różnymi 
rozmiarami łyżek. 

- Wykopy pod fundamenty,

- Wykopy pod płoty i ogrodzenia,

- Niwelacje terenu, skarpowanie,

- Kształtowanie terenu,

- Korytowanie pod kostkę,

- Drenaże i odwodnienia,

Cena za godzinę wykonywanych 
usług do uzgodnienia.
Gwarantujemy szybkie i rzetelne 
wykonanie zleceń.

 

Zapraszamy do współpracy!

Sprzedam działkę budowlaną 

Bnin – Kórnik, 880 m2

Tel. 602-587-966
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Gwarantowana jakość - 26 lat współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym - 
obecnie Polską Grupą Górniczą

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

Skład Opału

"RAMPA"
W. Wereszczyński

stacja PKP Puszczykówko - ładownia

poleca węgiel z Polskich kopalń :
kostka, orzech, miał i Ekogroszek

oraz sezonowane drewno kominkowe

Kontakt:  61 633 61 04, 606 767 414 , 61 813 33 41


