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Prawdopodobnie o co najmniej pół roku będzie opóźniona bu-
dowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy dworcu w 
Mosinie, Pecnej i Drużynie. Powodem jest zaplanowana przez 
jedną ze spółek budowa biletomatów, których pierwotnie miało 
nie być w projekcie. Jest to kolejny już problem w szumnie za-
powiadanej w gminie Mosina kolejowej inwestycji. 
Pierwotnie budowa węzłów miała zakończyć się już w listopa-
dzie br. O opóźnieniach w realizacji tej inwestycji informowa-
liśmy na naszych łamach już wcześniej, m.in w artykule: Drugi 
przetarg na budowę węzłów przesiadkowych zakończony. Nie-
które oferty złożone wtenczas przez wykonawców przekraczały 
nawet dwa miliony złotych. Tym razem powodem opóźnienia są 
zaplanowane na terenie węzłów biletomaty.
– Jak poinformował mnie Urząd Miejski, wykonawcy budowy inwe-
stycji węzłów przesiadkowych (Mosina, Pecna, Drużyna) zwrócili się 
z pisemnym wnioskiem o przedłużenie zakończenia inwestycji do 30 
kwietnia 2020 roku. Pierwotnie inwestycja miała zakończyć się do li-
stopada br. Powodem ma być wniosek jednej ze spółek kolejowych, 
która chce zamontować na stacjach biletomaty. Takie działanie 
wymaga uzyskania dodatkowych uzgodnień projektowych, które 
mogą trwać nawet do roku! PKP zobowiązały się do przyspieszenia 
procedury. Rozmowy w tej sprawie nadal trwają- jedno jest pewne – 
póki co nie mamy co liczyć na rozpoczęcie prac. – napisał wice prze-
wodniczący Rady Miejskiej Dominik Michalak.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest utworzenie trzech 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych: przy dworcu ko-
lejowym w  Mosinie oraz przy przystankach PKP w Drużynie 
Poznańskiej i Iłówcu/Pecnej. W miejscach tych wybudowane 
zostaną parkingi P+R („Parkuj i jedź”), co oznacza możliwość 
pozostawienia swojego pojazdu w wyznaczonym miejscu i kon-

tynuowanie podróży komunikacją zbiorową. Planowana jest 
także infrastruktura towarzysząca w postaci toalet, tablic infor-
macyjnych, wiat/ poczekalni dla mieszkańców itp. 
Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom naszej gminy 
korzystania z różnych środków komunikacji, tj. samochodu, po-
ciągu, autobusu w sposób jak najbardziej efektywny. Chodzi 
także o zwiększenie powszechności środków transportu zbio-
rowego. Słowem – mamy podróżować szybciej, bezpieczniej, 
taniej i bardziej komfortowo. Służyć ma temu właśnie budowa 
specjalnych miejsc – węzłów przesiadkowych w Mosinie, Druży-
nie, Pecnej i Puszczykowie. 

Opóźniona budowa węzłów przesiadkowych

wojną była, jak to mówią, miastem kraw-
ców. Z mojego punktu widzenia na pewno 
ta cała historia nie zaczęła się tak, wie pan, 
ot przed wojną. Musiało wcześniej zdarzyć 
się wiele rzeczy, że akurat w  Mosinie po-
wstał silny ośrodek krawiecki. O ile dobrze 
pamiętam podobno na każdej ulicy nieraz 
było kilka zakładów. Szyli pierwszorzędne 
ubrania nie tylko, proszę pana, garnitury. 
Klientela przyjeżdżała głównie z  Poznania, 
w zasadzie zamożniejsze mieszczaństwo, że 
tak powiem. Wybudowanie kolei do Wro-
cławia zdecydowanie ułatwiło dojazd do 
Mosiny. Jeśli do tego znakomitego krawiec-
twa dołożymy jeszcze, proszę pana, zapew-
ne niższe cechy, konkurencyjne w stosunku 
do Poznania, to mamy wytłumaczenie ca-

łego powiedzenia. A jak ktoś przyjechał do 
Mosiny to mógł do woli wybierać swojego 
krawca. Na początku w Poznaniu mówiło się 
o eleganckich ubraniach, eleganckich gar-
niturach i  że szyją je ze smakiem eleganci 
z Mosiny. Ale z czasem nabrało to określenie 
zdecydowanie pejoratywnego znaczenia 
i  to chyba zaczęło się krótko przed ostat-
nią wojną, a już na pewno po wojnie. Cały 
pierwotny sens tego powiedzonka został 
odwrócony. W czasach nam współczesnych 
obserwuję, że chyba ten prześmiewczy ton 
mocno stracił na znaczeniu, starsi jeszcze 
czasem go używają, a  młodzież patrzy na 
zachód i nie przykłada do tego prawie żad-
nego znaczenia.
 Roman Czeski

O elegancie proszę pana to ja słyszałem kil-
ka razy w  różnych okolicznościach, ale nie 
wiem, ile w tym jest prawdy. Na pewno coś 
tam ludzie zawsze przekręcą, coś dodadzą 
i  na końcu wychodzą różnie niestworzone 
historie. W  każdym razie mnie się wydaje, 
że część z tych opowieści jest prawdziwa, że 
tak mogło być. Otóż do rzeczy. Mosina przed 

Pan wiceburmistrz – 01.XII.2011r.:
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Śmiertelny wypadek na torach

Finał projektu “Ein Mann Bunker”

3 czerwca po godzinie 9:00 na moście kolejowym przy Kan-
ale Mosińskim doszło do śmiertelnego potrącenia człowieka 
przez pociąg Intercity. Wypadek miał miejsce na wysokości ulicy 
Sowińskiego w Mosinie. 
–   Poza wyznaczonym miejscem znalazła się osoba nieuprawniona, 
która wpadła pod pociąg relacji Wrocław-Gdynia. Niestety, ta oso-
ba poniosła śmierć na miejscu – powiedział Radosław Śledziński, 
z zespołu prasowego PKP PLK. 

Powodzeniem został zakończony projekt mieszkańców Puszc-
zykowa i Mosiny obejmujący modernizację historycznego bunk-
ra znajdującego się przy dworcu w Puszczykowie. Obok bunkra 
pojawiła się już specjalna tablica informacyjna. 
Przy peronie stacji kolejowej w Puszczykowie znajduje się ciekawy, 
historyczny obiekt – to niemiecki schron przeciwodłamkowy 
Ein Mann Bunker z  okresu II wojny światowej, który został tam 
ustawiony około 1943 r. Podczas modernizacji linii kolejowej ist-
nienie schronu było zagrożone, lecz dzięki wspaniałej postawie 
mieszkańców, udało się ocalić go od zniszczenia. Teraz wisienką 
na torcie, zwieńczeniem dzieła pasjonatów, którzy wykonali 
modernizację było wykonanie tablicy informacyjnej. 
Renowacji bunkra podjęli się mieszkańcy, Pan Artur Nadolny oraz 
Robert Kiszkurno.
– Jak zapewne Państwo wiecie wraz z  Robertem Kiszkurno, pas-
jonatem historii miasta Puszczykowa, udało się nam przywrócić 
pierwotny stan przydworcowego bunkra obserwacyjnego (einman 
bunker) – powiedział Artur Nadolny, właściciel Pracowni Kowalst-
wa Artystycznego w Mosinie.
Niedługo później poinformowaliśmy na łamach GMP o  tym, że 
poszukiwany jest darczyńca, który wykona tablicę informacyjną.
– Chcemy również postawić odpowiednią tablicę informacyjną. Ja 
ze swej strony wykonam konstrukcję. Ta tablica, ustawiona obok 
obiektu, frontem do peronu, udostępni podstawowe informacje os-
obom odwiedzającym Puszczykowo.  – mówił Artur Nadolny.
Minęło kilka minut od opublikowania informacji i zgłosił się jeden 
z naszych Czytelników – Pan Mikołaj, właściciel zabytkowej dru-
karni Gutenberga.

Tablica była ostatnim etapem projektu. Dzięki niej turyści 
i mieszkańcy odwiedzający Puszczykowo będą mogli dowiedzieć 
się więcej o tego typu schronach przeciwodłamkowych.
Ein Mann Bunker to jednoosobowy schron żelbetowy z czasów II wo-
jny światowej. Obiekt produkowany masowo w fabrykach betonu III 
Rzeszy w latach 1938 – 1945. W polskiej terminologii fortyfikacyjnej 
jest nazywany „schronem typu ołówek”, w niemieckiej zaś „Ein Mann 
Bunker Splitterschutzbauten”. Pełnił on funkcje obserwacyjne i war-
townicze.



5

Burmistrz Mosiny przedstawił raport o sta-
nie gminy Mosina. Po przejrzeniu 145 
stronicowego dokumentu okazuje się 
jednak, że niewiele z  niego wynika. Bra-
kuje wniosków, podsumowania czy spisu 
treści, jest też kilka błędów. W raporcie nie 
wspomniano też o szumnie zapowiadanej 
przed wyborami w  2018 roku budowie 
mosińskiej pływalni. 
Zgodnie z  nowymi przepisami burmistrz 
co roku w  terminie do 31 maja będzie 
przedstawiał radzie raport o stanie gminy. 
Pisaliśmy o tym w artykule: Raport o sta-
nie gminy Mosina. Procedura rozpatrywa-
nia raportu wiąże się z udzieleniem burmi-
strzowi absolutorium. 
Po przejrzeniu 145 stronicowego raportu 
okazuje się jednak, że niewiele z niego wy-
nika. Brakuje wniosków, podsumowania 
czy spisu treści. Błędnie podano m.in licz-
bę mieszkańców Rogalinka. Przedstawia-
my kilka bardziej interesujących fragmen-
tów raportu. Jednocześnie zachęcamy 
do jego analizy i dyskusji na ten temat na 
portalu gazeta-mosina.pl. Oficjalna deba-
ta nad raportem odbędzie się 27 czerwca 
2019 r., w której będą mogli wziąć udział 
również mieszkańcy naszej gminy. 
“Rok 2018 był rokiem zakończenia kadencji 
zarówno poprzedniego Burmistrza Gminy 
Mosina jak i  Rady Miejskiej w  Mosinie. Po-
mimo zaplanowania wielu zadań inwesty-
cyjnych, niektórych, a w szczególności tych 
największych tz. północno-zachodniej ob-
wodnicy – Czerwonki, które w istotny sposób 
wpływałyby na poprawę sytuacji w zakresie 
komunikacji wewnętrznej jak i  zewnętrznej 
Gminy Mosina nie udało się zrealizować.” 
Po przejrzeniu 145 stronicowego raportu 
okazuje się jednak, że niewiele z  niego 
wynika. Brakuje wniosków, podsumowa-
nia czy spisu treści. Błędnie podano m.in 
liczbę mieszkańców Rogalinka. Przedsta-
wiamy kilka bardziej interesujących frag-
mentów raportu. Jednocześnie zachęca-
my do jego analizy i dyskusji na ten temat 
w  komentarzach. Oficjalna debata nad 
raportem odbędzie się 27 czerwca 2019 r., 
w której będą mogli wziąć udział również 
mieszkańcy naszej gminy. 
“Rok 2018 był rokiem zakończenia kadencji 
zarówno poprzedniego Burmistrza Gminy 
Mosina jak i  Rady Miejskiej w  Mosinie. Po-
mimo zaplanowania wielu zadań inwesty-
cyjnych, niektórych, a w szczególności tych 
największych tz. północno-zachodniej ob-
wodnicy – Czerwonki, które w istotny sposób 
wpływałyby na poprawę sytuacji w zakresie 
komunikacji wewnętrznej jak i  zewnętrznej 
Gminy Mosina nie udało się zrealizować.” 

“Niewątpliwie w 2018 roku udało się zachę-
cić naszych mieszkańców do spełnienia po-
trzeb wyższego rzędu. Nastąpiło to poprzez 
kilka różnych działań z zakresu upowszech-
niania sportu i  rekreacji oraz ilości wyda-
rzeń kulturalnych, w  tym historycznych 
i sportowych. Oddanie do użytkowania hali 
sportowej umożliwi aktywny wypoczynek 
i uprawianie różnych dyscyplin sportowych 
wszystkim grupom wiekowym naszych 
mieszkańców przez cały rok kalendarzowy. 
Ponadto organizacja obchodów 100-lecia 
Niepodległości Polski oraz obchodów 170 
Rocznicy Proklamacji” 
“Zgodnie z  założeniami przyjętej w  2014 r. 
Strategii Rozwoju Gminy Mosina 2020+ za-
pisanym celem głównym było dążenie by 
Gmina Mosina stała się istotnym partnerem 
Aglomeracji Poznańskiej. Dziś w  momencie 
zaprezentowania wszystkich podstawo-
wych obszarów funkcjonowania Gminy 
można stwierdzić, że nie wszystkie cele ope-
racyjne zostały zrealizowane. Jednakże wła-
śnie to podsumowanie stwarza możliwości 
do podjęcia działań korygujących, które 
będą kluczowymi wyznacznikami dla sa-
morządu do dalszej pracy nad zaspokajania 
potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców.”
“Na podstawie danych statystycznych za-
gregowanych przez Urząd Statystyczny 
w Poznaniu wynika, iż w 2017 roku długość 
ścieżek rowerowych wyniosła 16,1 km.”
Obecna Strategia Rozwoju Gminy Mosina 
obowiązuje do 2020 roku. W  bieżącym roku 
rozpoczniemy prace nad nową Strategią Roz-
woju Gminy na lata 2021-28, w której zostaną 
zdiagnozowane współczesne uwarunkowa-
nia i wytyczone odpowiadające im cele.”
“W  celu realizacji zadań własnych pracow-
nicy merytoryczni zatrudnieni w  Urzędzie 
Miejskim w Mosinie muszą posiadać odpo-
wiednie kwalifikacje i  poziom wykształce-
nia. Na koniec 2018 r. liczba zatrudnionych 
osób wyniosła 101 i wzrosła w stosunku do 
2017 r. o 5 osób. W 2018 roku zatrudnionych 
było 75 kobiet i 26 mężczyzn, w tym: 86 osób 

z  wykształceniem wyższym, 12 osób z  wy-
kształceniem średnim oraz 3 osoby z  wy-
kształceniem zawodowym.”

Raport został zamieszczony w  Biuletynie 
Informacji Publicznej, jego autorem jest 
burmistrz Mosiny, Przemysław Mieloch:

Szanowni Mieszkańcy
Przedstawiam Państwu Raport o  stanie 
Gminy Mosina w roku 2018.
To pierwszy tego typu dokument sporzą-
dzony wg wymogów znowelizowanej usta-
wy o  samorządzie gminnym oraz podjętej 
przez Radę Miejską Uchwały Nr  VII/47/19 
z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia 
szczegółowych wymogów raportu o  stanie 
gminy. Zakres opracowanego dokumentu 
obejmuje przede wszystkim realizację poli-
tyk, programów, strategii, uchwał rady mia-
sta i  budżetu obywatelskiego za rok 2018. 
Jednakże dla pełniejszego zrozumienia pro-
cesów i  trendów, jakie zachodzą w  Gminie 
Mosina szereg zagadnień zostało pokaza-
nych w perspektywie 5-letniej.
Informacje zawarte w niniejszym dokumen-
cie posłużą mieszkańcom Gminy Mosina do 
zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowa-
nia samorządu gminnego, a także staną się 
podstawą do prowadzenia dialogu na te-
mat przyszłości gminy.
Każdego roku będą przedstawiane kolej-
ne raporty, które będą kumulowały wiedzę 
wcześniej zgromadzoną, jak również będą 
jeszcze bardziej uszczegóławiały zakres in-
formacji przekazywanych zgodnie z oczeki-
waniami, które będą artykułowane w czasie 
dyskusji nad niniejszym dokumentem.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z ra-
portem.
 Z poważaniem
 Przemysław Mieloch
Link do Raportu o  stanie gminy Mosina: 
https://www.gazeta-mosina.pl/wp-con-
tent/uploads/2019/06/raport_o_stanie_
gminy_mosina_2018.pdf

Jest raport o stanie gminy Mosina!
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Trwają upały. Nie dziwi więc, że mieszkań-
cy pytają o basen. Na podstawie informa-
cji uzyskanych od radnych i  burmistrza 
przekazujemy Państwu najnowsze infor-
macje na temat tej najbardziej (i najdłużej) 
oczekiwanej inwestycji w gminie Mosina.
Pod koniec marca br. w  artykule Basen 
w Mosinie – stan realizacji inwestycji prze-
kazywaliśmy Państwu informacje uzyska-
ne od burmistrza gminy Mosina w trakcie 
marcowej sesji RM:
Jeżeli chodzi o pływalnię to jest tak, że orga-
nizowany jest konkurs na dofinansowanie 
do 1/3 wartości pływalni. Wnioski składa 
się do 31 marca. Dzisiaj rozmawialiśmy na 
temat, żeby to gmina składała wniosek, 
w taki sposób żeby gmina rozliczała kwestie 
VAT-u. O czym była mowa, że dobrze byłoby, 
żeby ten VAT nie był wydany.(...) – powiedział 
Przemysław Mieloch, burmistrz Mosiny pod-
czas sesji Rady Miejskiej.
Podczas sesji Rady Miejskiej w  Mosinie, 
radni odpowiednią uchwałą mieli powoły-
wać spółkę gminną o nazwie “Park Strzel-
nica” Sp. z o.o., która miałaby wybudować, 
a  następnie administrować nowo wybu-
dowanym krytym basenem wraz z  infra-
strukturą towarzyszącą.
Niestety 13 czerwca na sesji zdjęto jednak 
ten punkt z  porządku obrad. Prawdopo-
dobnie najwcześnie radni będą obrado-
wać na ten temat pod koniec lipca. 
Szczegóły na temat budowy pływalni uzy-
skaliśmy m.in od radnych ze Stowarzysze-
nia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska. 
W przygotowanym przez Stowarzyszenie 
specjalnym wpisie czytamy:
Budowa basenu w Mosinie
Budowa basenu w Gminie Mosina ma licz-
ne grono zwolenników jak i  przeciwników. 
Jest wiele osób, które oczekuje na realizację 
tej inwestycji lecz jest też duże grono osób 
niechętnych basenowi. Decyzja Rady Miej-
skiej jest jednak nieodwołalna i działania 
zmierzające do budowy basenu są już po-
dejmowane. Projekt basenu został wykona-
ny i uzyskał pozwolenie na budowę.
Gmina wystąpiła już nawet o dofinansowa-
nie do budowy w wysokości 3,5 mln zł. Koszt 
basenu jest jednak niewspółmierny do 
wnioskowanej kwoty dofinansowania, 
stąd radni Nowoczesnej Rzeczpospolitej 
Mosińskiej wystąpili z  wnioskiem mającym 
na celu zmniejszenie rzeczywistych kosztów 
budowy basenu o  kilka milionów złotych. 
Nie wdając się w szczegóły chodzi o możli-
wość odzyskania zapłaconego podatku VAT 
od inwestycji. Kwota niemała bowiem od 
budowy o  wartości netto 20 mln zł można 

odzyskać około 4 mln zł.
Proponowaliśmy też, aby Gmina nie była 
bezpośrednim inwestorem ale aby tym 
inwestorem była specjalnie do tego celu 
powołana spółka komunalna. Po anali-
zach Urząd Miejski przychylił się i do pro-
ponowanego przez nas tego rozwiązania. 
Budowa basenu (aktualnie planowany 
koszt to około 20 mln zł) to strategiczna 
i największa jednorazowa inwestycja w skali 
Gminy. Realizacja tej inwestycji pochło-
nie bardzo duże środki, stąd proponujemy 
aby inwestycja była sfinansowana w  więk-
szości poprzez emisję obligacji przychodo-
wych wyemitowanych przez spółkę komu-
nalną Gminy Mosina. Emisja obligacji to nic 
innego jak zaciąganie kredytu a ich wykup 
to spłata kredytu. Obligacje przychodowe są 
po pierwsze wieloletnie kredyty a ich spłata 
jest dokonywana z przychodów z inwestycji. 
Przychodem dla zarządcy Basenu Mosiń-
skiego będą wpływy ze sprzedaży biletów 
oraz otrzymywane przez spółkę dotacje 
z Urzędu Gminy z tytułu udostępniania ba-
senu młodzieży szkolnej w ramach zajęć wy-
chowania fizycznego.
Jest jeszcze jeden bardzo ważny element, 
który winien zadecydować o  realizacji in-
westycji budowy basenu przez spółkę miej-
ską. Otóż Gmina będzie miała możliwość 
realizacji zdecydowanie większej ilości 
inwestycji własnych. Nie będzie bowiem 
potrzeby zaciągnięcia przez samą Gminę 
kredytu na budowę (w  formie obligacji) 
i  później spłaty tego kredytu. Należy je-
dynie przeznaczyć kilka milionów złotych 
na rozpoczęcie inwestycji przez spółkę.  
Wielką niewiadomą pozostaje koszt budowy 
jaki zaproponują oferenci. Podobny basen 
w  Poznaniu (tylko o  mniejszej powierzchni 
parkingowej i  bez piętra) ma kosztować 25 
mln zł brutto. Mosiński basen ma mieć więk-
szą powierzchnię parkingową i  ma mieć 
zbudowane nad częścią basenu piętro, ce-
lem późniejszego wykorzystania tej części.
źródło: Stowarzyszenie Nowoczesna Rzecz-
pospolita Mosińska

O pływalnię zapytaliśmy też radnego RM 
w Mosinie, Pana Michała Kleibera:
- Na początek warto w kilku słowach przybli-
żyć obecny projekt basenu. Pierwsza wersja 
basenu (nazwijmy to w erze nowych władz), 
pojawiła się cztery lata wstecz. Pierwotnie 
obiekt miał być jedynie pływalnią, bez zaple-
cza handlowego oraz dodatkowych mniej-
szych basenów, czy innych elementów tzw. 
basenowej rozrywki. Wtedy koszt budowy 
szacowano na ok. 6 mln. 

Radni jednak lobbowali w  kierunku znacz-
nego powiększenia kubatury obiektu, do-
datkowych mniejszych basenów oraz infra-
struktury zewnętrznej. W efekcie w związku 
z powiększonym zakresem prac oraz zmia-
ną cen usług i  materiałów budowlanych 
obecnie, według informacji z Urzędu Miasta, 
koszty szacowane są na kwotę ok. 25 mln. 
Warto dodać, że radni nie są jednomyślni 
w kwestiach zasadności powstania takiego 
obiektu w naszej gminie, różnie to argumen-
tując. W czasie rozmów i głosowań dotyczą-
cych zabezpieczenia w  budżecie gminnym 
środków na w/w inwestycję radni nie otrzy-
mali możliwości wyboru żadnej alternatyw-
nej inwestycji o  porównywalnym budżecie, 
np. budowy obwodnicy łączącej ulicę Moc-
ka z  ul. Sowiniecką, wraz z  przeprawą mo-
stową na Kanale Mosińskim. 
Warto wziąć pod uwagę, że bardzo trudno 
zważyć na szali tak różne potrzeby miesz-
kańców gminy jak: basen, czy dostęp do ka-
nalizacji sanitarnej i  wody. Podsumowując 
powyższe, rada większością głosów przy-
znała w budżecie gminnym środki na reali-
zację budowy basenu. 
Różnica zdań wśród radnych wynika przede 
wszystkim z  różnej wizji funkcjonowania 
basenu oraz jego finansowania. Radni dzie-
lą się na dwie grupy, jedna uważa, że taki 
obiekt powinien być dochodowy, druga, że 
basen jako element infrastruktury sporto-
wej, część infrastruktury edukacyjnej oraz 
systemu opieki zdrowotnej z  racji wymie-
nionych funkcji nie musi przynosić zysków. 
Budowa planowana jest na cztery lata. - po-
wiedział radny Michał Kleiber

Co z  pływalnią? - Pytanie do burmistrza 
gminy Mosina
Przygotowywany jest projekt uchwały 
o  powołaniu spółki celowej, której zada-
niem będzie budowa i później prowadze-
nie krytego basenu w  Mosinie. Pływalnia 
zlokalizowana będzie przy „Parku Strzel-
nica” w  Mosinie, między ul. Leszczyńską 
a Strzelecką. Inwestycja posiada już pełną 
dokumentację i  pozwolenie na budowę. 
W  tegorocznym budżecie Gminy, na roz-
poczęcie tej inwestycji zagwarantowane są 
środki finansowe w wysokości 4 milionów 
złotych. W Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej zaplanowano środki na kontynuację 
zadania przez kolejne lata. – Projekt uchwa-
ły o powołaniu spółki celowej zostanie przed-
stawiony Radzie Miejskiej na sesji 13 czerwca 
(13 czerwca na sesji RM zdjęto jednak ten 
punkt z porządku obrad. - przyp.red.) – po-
wiedział burmistrz Przemysław Mieloch na 

Kiedy ruszy budowa pływalni w Mosinie?
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łamach Informatora Mosińskiego. - Będzie-
my się starali w takim zakresie w jakim to bę-
dzie możliwe, rozważyć kwestię pozyskania 
środków z tzw. obligacji przychodowych, by 
zasilić budżet spółki, która będzie realizować 
inwestycję. Po powołaniu spółki, zostanie 
powołana jej rada nadzorcza – przeprowa-
dzony zostanie konkurs na prezesa spółki. 
Chcielibyśmy, aby stanowisko to objęła oso-
ba, która ma doświadczenie w prowadzeniu 
tego typu obiektów. 
 Źródło: UM w Mosinie

Basen w Mosinie
Na wykonanie samego projektu pływalni 
przeznaczona była kwota 200 tysięcy zło-
tych. Później Rada Miejska w Mosinie pod-
jęła uchwałę w  sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2017, gdzie (między 
innymi) kwota ta została zwiększona o 50 
tysięcy złotych.
Szacunkowy koszt budowy basenu nie 
miał przekroczyć kwoty 9,5 miliona zł 
brutto, następnie według Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia – sza-
cunkowy koszt budowy pływalni został 

oszacowany na ponad 13 milionów zł 
brutto. Obecnie kwota ta wzrosła już do 
około 25 milionów złotych.
Obiekt przewidziany jest jako basen kryty 
i ma pełnić różnorodne funkcje: dydaktycz-
ną, zdrowotną, rekreacyjną, sportową – wraz 
z realizacją gminnego programu nauki pły-
wania. Poza funkcją edukacyjną basen peł-
nić będzie funkcję rehabilitacyjno – rekre-
acyjną dla mieszkańców miasta i okolic.
Jak do tej pory brak jest jednak jekichkolwiek 
konkretynych działań i ustaleń w realizacji tej 
budzącej wiele kontrowersji inwestycji. 

Niestety, pomimo tragicznego zdarzenia z udziałem karetki po-
gotowia wciąż są kierowcy, którzy nie nauczyli się przestrzegać 
zasad bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym w Puszczyko-
wie. 3 czerwca doszło do kolejnego incydentu, w którym auto 
zostało uwięzione pomiędzy szlabanami. 
Jak relacjonuje czytelnik portalu WTK, kierowca, który posta-
nowił naprawiać swoje auto na przejeździe kolejowym cudem 
uniknął wypadku:
– Auto stało na przejeździe kolejowym na światłach awaryjnych. 
Było podniesione na lewarku, a kierowca bez skrupułów próbował 
je naprawić. Sytuacja zaczęła się robić dramatyczna gdy szlabany 
zaczęły się zamykać – pisze świadek zdarzenia.
Jeden z kierowców próbował nakłonić kierowcę na opuszczenie to-
rowiska, niestety mężczyzna w języku obcym wyraził swoje nieza-
dowolenie ze zwróconej uwagi i nie zamierzał zaprzestać naprawy. 
Reagujący na te wydarzenia kierowca zgłosił całą sytuację przez 
interkom znajdujący się przy rogatkach, kilka chwil później zaczę-
ły się zamykać rogatki i dopiero wtedy kierowca multipli w panice 
autem podniesionym na lewarku cudem zjechał z przejazdu, przez 
który przejechał pociąg – informuje czytelnik.

3 kwietnia doszło do śmiertelnego wypadku na tym przejeź-
dzie. W wyniku zderzenia z karetką pogotowia lokomotywa TLK 
Artus uległa wykolejeniu. Karetka utknęła wcześniej pomiędzy 
zablokowanymi szlabanami. Następnie uderzył w nią rozpędzo-
ny pociąg. Karetką jechały trzy osoby. Dwie zginęły, natomiast 
jedna została ranna. 

O włos od kolejnej tragedii w Puszczykowie

Od 1 lipca rusza rodzime kąpielisko na mosińskich gliniankach. 
Z  pewnością wielu z  mieszkańców właśnie tam spędzi choć 
cześć swoich wakacji. Nic dziwnego, w końcu od wielu lat gli-
nianki kojarzą nam się z  urokliwym miejscem nad wodą czy 
doskonałym miejscem do rekreacji, wypoczynku czy przyrod-
niczej edukacji. Niestety znajdą się tacy, którzy uprzykrzą nam 
wypoczynek i zepsują krajobraz tego pięknego miejsca. 
Taki oto widok pozostawili po sobie pewni osobnicy, odwiedza-
jący mosińskie glinianki: 
Ktoś sobie zrobił spotkanie “towarzyskie”. Karton po pizzy butelki 
po piwach, puszki, opakowania po chipsach, po papierosach itd. – 
pisze Pan Tomasz, autor zdjęć.
Apeluje do wszystkich, którzy mają informację o osobach które 
w ubiegły weekend niszczyły tablice o przekazywanie informa-
cji do Straży Miejskiej lub do mnie osobiście. Kolejny raz zosta-
nie wydanych kilkaset złotych na sprzątanie po aktach wan-
dalizmu. W skali roku likwidowanie szkód kosztuje kilkanaście 
tysięcy. Czy to ma sens? – nawołuje Dominik Michalak, wice 
przewodniczący Rady Miejskiej.
Miejmy nadzieję, że odwiedzający glinianki bałaganiarze usza-

nują to miejsce i zaczną wyrzucać śmieci do koszy.
Zdjęcia wykonane na gliniankach, przed tak zwaną zatoczką 
przy nowej ścieżce. 
 Fot. Czytelnik GMP

Zaśmiecają glinianki



• ozdobne rośliny iglaste: tuja "smaragd", 
jałowce, świerk, jodła, sosny
• ozdobne rośliny liściaste: magnolie 

 w odmianach, hortensje, róże, krzewuszki, 
tawuły, bukszpany, lawenda

• drzewa alejowe
• rośliny kwasolubne: różaneczniki 
  w odmianach, azalie, borówka 
  amerykańska, w sezonie jesiennym - 

wrzosy i wrzośce
• trawy: rozplenice, miskanty, turzyce, kostrzewa
Specjalnością szkółki są bardzo rzadkie, szcze-
pione rośliny. Posiadamy i proponujemy stare 

odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus

Oferujemy:

Kontakt:
Szkółka Roślin Ozdobnych, ul. Kórnicka 4a, 62-022 Świątniki

tel.  510-180-730,  696-169-526,  694-791-095
www.szkolkaralus.pl e-mail: kontakt@szkolkaralus.pl
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kolor

Drużyna,
ul. Powstańców Wlkp. 47

BEZDOTYKOWA
MYJNIA

S Y S T E M Y   N A W A D N I A J Ą C E

Zapraszamy do naszej nowej myjni bezdotykowej 
w Drużynie ul. Powstańców Wlkp. 47.
Zaletą powstającej myjni w naszej firmie jest to, 
iż mycie pojazdów będzie odbywało się przy 
użyciu bardzo dobrych i renomowanych koncen-
tratów. Środki wykorzystywane są w postaci 
płynnej (nie proszki) co sprawia, że łatwo się 
spłukują i nie pozostawiają plam oraz zacieków.
Dodatkową atrakcją jest TURBO SZCZOTKA - 
lanca ze szczotką wykonaną z długiego naturalne-
go włosia z dyszą podającą bardzo gęstą pianę.

turbo
szczotka!turbo
szczotka!

maszyny - rolnicze,drogowe, 
budowlane,
pojazdy - również zabytki
sprzęt rolniczy
felgi
przyczepy, naczepy

piaskowaniemobilne.com
663-604-135

Piaskowanie
u klienta
lub u nasMobilne



9

kolor

KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

Zapraszamy do 
korzystania z oferty 

wypożyczalni 
kajaków kajaki2.pl. 

Organizujemy 
spływy kajakowe 

w okolicach Mosiny 
rzeką Wartą 
i Kanałem 
Mosińskim

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
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W miniony weekend oficjalnie wystartowała lokalna 
kampania edukacyjno-informacyjna „Widocznie, bez-
pieczniej!“ dotycząca bezpieczeństwa rowerzystów na 
drodze. Akcja potrwa do końca września br. Zaprojek-
towana została przez firmę Imex Logistics Sp.z o.o. ze 
Śremu.
Misją oraz głównym celem tego przedsięwzięcia jest 
zwrócenie uwagi na kwestie dotyczące widoczności ro-
werzystów na drogach, znajomości przepisów kodeksu 
drogowego oraz przypomnienie o poprawnych, bez-
piecznych zachowaniach na drodze. 
W ramach akcji zaplanowano szereg inicjatyw, które 
będą skupiać się głównie na edukacji uczestników. W 
wybranych, chętnych przedszkolach odbędą się spo-
tkania z  najmłodszymi, podczas których ambasador 
kampanii Radosław Kozal nie tylko opowie o tym dla-
czego bycie widocznym na drodze jest ważne, ale także 
przekaże dzieciom odblaskowe gadżety.
Spotkania z  dorosłymi cyklistami to kolejny filar kam-
panii. Doświadoczny instruktor kolarstwa poprowadzi 
krótki wykład dotyczący m.in. bezpiecznego poruszania 
się w grupie oraz sygnalizowania manewrów na drodze. 
Spotkania wieńczone będą wspólną, grupową prze-
jażdżką oraz praktycznymi ćwiczeniami.
Pod koniec sierpnia zaplanowany jest również rodzinny 
piknik, podczas którego uczestnicy – mali i duzi - będą 
mieli okazję doświadczyć przeróżnych atrakcji rowero-
wych (rowery tor przeszkód, sportowy quiz, plac ma-
newrowy) i nie tylko. Wszystko w myśl zasady: ucz i baw!
Całości dopełniać będą spotkania z dziećmi w strefach 
rowerowych na wybranych imprezach biegowych ogól-
nopolskiego cyklu „KIDS RUN“.
Kampania „Widocznie, bezpieczniej!“ wspierana jest 
przez Burmistrza Śremu oraz Fundację Tata z Poznania. 
Realizowana jest przy współpracy m.in.  Volkswagen Ce-
trum Pozanń oraz Decathlon Poznań Komorniki.
 Julia Kozal

Bądź widoczny. Widocznie, bezpieczniej!
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Rusza sezon kąpielowy!
Rozpoczął się sezon kąpielowy. Sprawdźcie gdzie bezpiecznie 
można zażyć kąpieli w naszej gminie i okolicy.

Gdzie nad wodę? Rusza sezon kąpielowy
W 2019 roku na terenie Gminy Mosina znajdziemy dwa kąpie-
liska, w Dymaczewie Nowym oraz na Gliniankach. Poza naszą 
gminą, ale wciąż blisko, można jeszcze korzystać m.in z kąpie-
liska w Chomęcicach. Dostępna jest także plaża w Jarosławcu.
Dymaczewo Nowe - plaża przy Hotelu Szablewski
Kąpielisko zlokalizowane jest na Jeziorze Łódzko-Dymaczew-
skim, przy Hotelu Szablewski. Linia brzegowa to 57 m, a przewi-
dywana liczba korzystających z kąpieliska to 100 osób dziennie. 
Sezon kąpielowy rozpoczął się tutaj 22 czerwca.
W godzinach 10.00 - 18.00, siedem dni w tygodniu nad bezpie-
czeństwem kąpiących czuwa ratownik.
Plaża przy Hotelu Szablewski dostępna jest od 22 czerwca do 
30 sierpnia.
Glinianki
Kąpielisko zlokalizowane jest na zbiorniku wodnym Glinianki. 
Linia brzegowa wynosi 36 m, a liczba korzystających z kąpieliska 
szacowana była w poprzednich latach na ok. 500 osób dziennie.
Glinianki czynne są od 1 lipca do 31 sierpnia. W godzinach 11.00 
- 19.00, siedem dni w tygodniu. Nad bezpieczeństwem kąpią-
cych czuwa ratownik WOPR. W ramach Akcji Lato będą odby-
wać się tutaj w wakacje liczne formy rekreacyjno-kulturalne, nie 
zabraknie też Kina Plenerowego.
Chomęcice
To kąpielisko usytuowane jest co prawda w Gminie Komorni-
ki, polecamy go jednak szczególnie amatorom wypraw rowe-
rowych czy zwiedzania różnych zakątków naszego regionu. 
Kąpielisko zlokalizowane jest nad jeziorem Chomęcickim w 
Chomęcicach, o linii brzegowej 40 m i przewidywanej liczbie 
korzystających 150 osób dziennie. Sezon kąpielowy rozpoczyna 
się od 1 lipca.
Kąpielisko czynne od godz. 11.00 do 19.00. W tym czasie bę-
dzie zapewniona opieka ratownicza oraz wyznaczone miejsce 
do kąpieli.
Jarosławiec
Jezioro Jarosławieckie jest idealnym miejscem dla pływaków 
oraz osób poszukujących wypoczynku na łonie natury. Sezon 
rozpoczyna się 1 lipca.
Kąpielisko czynne od godz. 11.00 do 19.00. W tym czasie bę-
dzie zapewniona opieka ratownicza oraz wyznaczone miejsce 
do kąpieli.

Jakość wody
Dodajmy jeszcze, że organizator każdego kąpieliska zobowiąza-
ny jest je oznakować i przeprowadzać ocenę jakości wody pod 
względem wymagań określonych w przepisach na podstawie 
ustawy Prawo Wodne. Ocen jakości wody i ich klasyfikacji pod 
względem spełnienia wymagań określonych w przepisach do-
konuje inspektor sanitarny. Informacje takie podawane są do 
publicznej wiadomości.
Mamy nadzieję, że rozpoczynający się sezon kąpieli wodnych 
będzie bezpieczny dla nas wszystkich. Pamiętajmy o zachowa-
niu ostrożności nad wodą!
Kąpieliska w powiecie poznańskim w 2019 roku sezon roz-
poczynają:
19 czerwca w Kórniku „Oaza-Błonie” (j. Kórnickie),
20 czerwca w Pobiedziskach (j. Bezruchowo),
22 czerwca w Owińskach (Akwen Tropicana),
22 czerwca w Dymaczewie przy Hotelu Szablewski (j. Łodzko-
-Dymaczewskie),
29 czerwca w Lusowie (j. Lusowskie),
1 lipca w Niepruszewie (j. Niepruszewskie),
1 lipca w Chomęcicach (j. Chomięcicko-Rosnowskie),
1 lipca w Jarosławcu (j. Jarosławieckie),
1 lipca w Zborowie „Owocowa Plaża” (j. Niepruszewskie),
1 lipca w Mosinie – Glinianki.
Miejsca wykorzystywane do kąpieli w powiecie poznańskim:
24 czerwca w Dymaczewie Nowym (j. Łódzko-Dymaczewskie),
8 lipca w Kamińsku (j. Kamińsko),
19 lipca w Stęszewie (j. Lipno).
Komunikaty o przydatności wody do kąpieli – przez cały sezon - 
będą zamieszczane na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Poznaniu.
 źródło: PSSE w Poznaniu
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Szwedzkie Góry we mgle
Zaczęły się wakacje. To dobry czas na po-
znawanie i  odkrywanie nowych miejsc. 
Nie trzeba jednak daleko jeździć po świe-
cie, żeby takie znaleźć. Jak się okazuje, nie 
brakuje ich też w  naszej okolicy. Do Czy-
telników naszego internetowego portalu 
gazeta-mosina.pl dotarła z pewnością infor-
macja, że w ramach projektu realizowanego 
przez Gminę Mosina, została wykonana, 
na terenie Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego, ścieżka edukacyjna prowadząca do 
Szwedzkich Gór. Usytuowano tutaj taras 
widokowy, który umożliwia przyjrzenie się 
temu ciekawemu miejscu. 
Ale może najpierw wyjaśnijmy, jak tam 
w  ogóle trafić? Wiele osób, mieszkających 
w  pobliżu Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego, dzięki tej inwestycji miało szansę 
dowiedzieć się, że takie góry w ogóle tu się 
znajdują. Jest to miejsce położone nieco na 
uboczu, do którego do tej pory nie prowa-
dził żaden ze szlaków. 
Wycieczkę do Szwedzkich Gór zaczynamy 
startując z  polany piknikowej znajdującej 
się w  Pożegowie.  Mijamy głaz upamięt-
niający postać hrabiego Władysława Za-
moyskiego i kierujemy się w stronę Studni 
Napoleona. Jak informuje nas nowy drogo-
wskaz, do celu mamy 1,5 km. Dalej idziemy 
w  stronę jeziora Kociołek. Jednak nie do-
chodzimy do niego, tylko przy głazie prof. 
Adama Wodziczki skręcamy w lewo.  
Ścieżka prowadzi grzbietem zalesionego 
wału. Jego lewa skarpa stromo opada w kie-
runku tafli Jeziora Budzyńskiego, której 
widok przeziera między drzewami. Prawa 
skarpa, zdecydowanie niższa i  łagodniejsza 
w całości również jest porośnięta drzewami, 
lecz z tej strony jeziora nie ma. Idąc dalej, po 
prawej stronie mijamy nasyp, usytuowany 
prostopadle do wału, którym ścieżka wiedzie 
na tzw. Górę Staszica (103 m n.p.m), na któ-
rej to znajduje się obecnie Szpital Pulmono-
logiczny w Ludwikowie. My tymczasem idzie-

my dalej wspomnianym wałem ziemnym. Za 
taflą Jeziora Budzyńskiego wyraźnie widać ła-
godne zbocze Osowej Góry (132 m n.p.m.) 
z  prawej natomiast pojawia się torfowisko. 
Ślad ten świadczy o tym, że kiedyś wody Je-
ziora Budzyńskiego (61,4 m n.p.m.) oble-
wały wał z trzech stron, tworząc z niego długi 
półwysep.  Na jego końcu znajduje się cel na-
szej wycieczki - Szwedzkie Góry.
Uczestnik wycieczki może być nieco rozcza-
rowany, docierając tutaj, gdyż zapowiadane 
góry to zaledwie kopce ziemne, wprawdzie 
sporych rozmiarów, ale góry to to nie są. To 
chociaż może są szwedzkie? Może ukształ-
tował je „skandynawski rzeźbiarz” podczas 
ostatniego zlodowacenia?  
Mimo konkretnych pytań, trudno szukać 
jednoznacznych odpowiedzi na tablicach 
informacyjnych umieszczonych wzdłuż 
ścieżki jak i w pobliżu tarasu widokowego, 
który tu ostatnio wybudowano. Drewniana 
konstrukcja to pomost ustawiony na zbo-
czu jednej ze „szwedzkich górek” na który 
prowadzi kilka stopni. Próżno tu szukać wi-
doków jak z  wieży znajdującej się na tzw. 
Gliniankach. Jednym słowem widok jaki 
jawi się przed turystą z  nowego tarasu wi-
dokowego, jest dość mglisty. 

Czego możemy dowiedzieć się ze wspomnia-
nych tablic? Na przykład tego, że „Szwedzkie 
Góry” mają formę pięciu charakterystycz-
nych pagórków, i  że to końcówka najdłuż-
szego w Polsce Ozu Bukowsko-Mosińskiego. 
Sam oz natomiast jest formą polodowcową. 
Został on usypany przez topniejący lodowiec 
z osadów zalegających na dnie rzek, płyną-
cych w jego wnętrzu. Nieco uważniejszy ob-
serwator może zwrócić uwagę w  opisie na 
zwrot „pięć charakterystycznych pagórków” 
(już nie gór). Autor tekstu przewidująco spie-
szy z wyjaśnieniem pisząc tak:
...W  Średniowieczu istniała tu osada a  oz 
przekopano w  celach obronnych, usypując 
materiał z  przekopów na szczytach, co pod-
niosło ich wysokość. W  zagłębienia wrzuca-
no różnego rodzaju odpadki, które odkryto 
podczas prac archeologicznych. Znaleziono 
tu fragmenty naczyń glinianych, kości dużych 
ssaków a na zboczach groty bełtów (pocisk do 
kuszy przypominający strzałę). Nazwa wzięła 
się od legendy, która głosi, że w czasie Potopu 
stacjonowały tu wojska szwedzkie...
W  głowie turysty, konfrontującego powyższy 
opis z widokiem, jaki jawi się przed nim z tara-
su, może pojawić się sporo pytań. Oz czy gro-
dzisko? Szwedzi czy Słowianie? Zanim, w po-
szukiwaniu odpowiedzi na nie, sięgniemy do 
literatury, spróbujmy sami zastanowić się nad 
kilkoma sprawami. Jedynie środkowy pagórek 
umożliwiałby swoją wielkością pomieszczenie 
na swoim grzbiecie osady. Jaką zresztą osadę 
można wybudować na powierzchni niecałych 
600 m2? Rozmiarem odpowiada ona niewiel-
kiej działce budowlanej. Po co znów formował 
cztery pozostałe pagórki, które nie umożliwiają 
zamieszkania? Posądzanie naszych przodków 
o  umieszczenie osady w  takim miejscu moc-
no im ubliża. Przecież wróg, który obsadził by 
pobliskie wyższe wzniesienia, raził by swoimi 
strzałami nierozsądnych jej mieszkańców.
Może wikipedia nie jest najbardziej wiary-
godnym źródłem informacji, niemniej jednak 
zajrzyjmy do niej, jako że zazwyczaj jest pod 
ręką, dostępna za pośrednictwem powszech-
nego  już sprytnego telefonu: 
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Grodzisko (archeologia) - Lokalnie często określane są jako okopy, 
kopce, góry (np. lisie góry, szwedzkie góry) lub szańce (np. stare szańce, 
szwedzki szaniec), co zwykle błędnie wiąże ich funkcjonowanie z okre-
sem późniejszym (np. potopem szwedzkim).
Jest więc powszechną wiedzą, że pozostałości po grodziskach po-
tocznie nazywa się szwedzkimi. 
Zajrzyjmy teraz do literatury, a  dokładniej do trzech książek róż-
nych autorów. Ich tytuły brzmią niemal tak samo bo każdy zawiera 
w sobie nazwę Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wspomniani 
autorzy to kolejno Jarosław Urbański, Jan Sokołowski i Franciszek 
Jaśkowiak. Wszyscy oni zasłużyli się w  sposób wybitny dla opisy-
wanego przez siebie fragmentu ziemi wielkopolskiej, na terenie 
którego prowadzili między innymi badania naukowe. Każda z tych 
postaci zasługuje na odrębny artykuł opisujący ich dokonania na 
polu ochrony przyrody i nie tylko. 
Pierwszy z nich, tak pisze o Szwedzkich Górach:
„...Wschodnia część tego ozu jest podzielona głębokimi przekopami na 
pięć bochenkowatych pagórków, zwanych przez miejscową ludność 
Szwedzkimi Górami. Wedle legendy przekopy te mają być dziełem Szwe-
dów, którzy tutaj przed wiekami podobno obozowali. Jest to mało praw-
dopodobne; Szwedzkie Góry są raczej „twierdzami” przedhistorycz-
nego człowieka, których na wzniesieniach oblanych wodami jeziora 
i otoczonych topielą grząskich bagien szukał schronienia przed wrogiem. 
O słuszności tego poglądu zdają się świadczyć ułamki glinianych naczyń 
i kamienne narzędzia, jakie tutaj niejednokrotnie wykopywano...”
Cóż w tej sprawie ma nam do powiedzenia prof. Jan Sokołowski?
„...Piaszczyste, wydłużone i  wąskie wzgórze jest najwyraźniej pocięte 
w równych odstępach na 5 części. Nie ulega wątpliwości, że nie jest to 
dzieło przyrody, lecz rąk ludzkich i zostało wykonane bardzo dawno 
temu. Już w  czasach przedhistorycznych mieszkał tutaj człowiek, 
o czym świadczą znalezione narzędzia z kamienia łupanego. Pochodze-
nie zaś samych głębokich przekopów nie jest jeszcze wyjaśnione. We-
dług podania ludowego bezpośrednio po najeździe szwedzkim w XVII 
wieku poszukiwano tu skarbów, rzekomo zakopanych przez uciekają-
cych Szwedów. Czy jednak przekopanie w  poprzek głębokimi rowami 
całego wzgórza odniosło pożądany skutek – nie wiadomo. Obojętnie, 
jaka była przyczyna powstania łańcucha pagórków w kształcie bochen-
ków; samo ich istnienie wzbudza zrozumiałe zainteresowanie...”
Na zakończenie głos oddajmy Franciszkowi Jaśkowiakowi. Warto 
wcześniej nadmienić, że swoją gorliwą pracą na rzecz Wielkopol-
skiego Parku Narodowego zasłużył sobie, podobnie jak Adam Wo-
dziczko, na pamiątkowy głaz umieszczony na terenie parku. 
„...W dawnych wiekach, gdy poziom wód był znacznie wyższy, oz klinem 
wchodził w  jezioro. W  okresie wczesnohistorycznym człowiek przeko-
pał oz w kilku miejscach, przez co powstał szereg kopców. Jeden kopiec 
został sztucznie podwyższony o  1,40 m i  na nim człowiek wczesno-
historyczny założył sobie siedzibę. Dojście do niego prowadziło od 
zachodu po wąskim grzbiecie ozu, w dodatku przekopanym przed wła-
ściwym grodziskiem. Grodzisko więc było oblane wodą ze wszystkich 
stron. Z biegiem czasu poziom wody się obniżył i dziś po drugiej stronie 
ozu rozciąga się podmokła łąka. Ludność miejscowa nazywa ten szereg 
kopców „szwedzkimi górami”. Podczas jednej z  dwóch wojen szwedz-
kich mieli tu obozować Szwedzi, a na grodzisku miał stać namiot oficera 
szwedzkiego. Wśród okolicznej ludności opowiadano, że Szwedzi przed 
ucieczką zakopali na grodzisku skarb. Poszukując tych skarbów, chłopi 
z Pożegowa wykopali kilka dzid i miecz nieokreślonego pochodzenia...”
Jeśliby przyjąć powyższe słowa za wiarygodne, to można śmiało 
stwierdzić, że ten rejon Wielkopolskiego Parku Narodowego za-
mieszkany był przez tysiąclecia, od mezolitu przez średniowiecza 
do dnia dzisiejszego. Podobnie zresztą stwierdził Franciszek Jaśko-
wiak, który w swoim przewodniku po Wielkopolskim Parku Naro-
dowym pisał tak:
„...W następnych latach odkryto na wydmach koło Mosiny narzędzia 
krzemienne mezolityczne i neolityczne,  osadę kultury amfor kulistych, 
zabytki z okresu rzymskiego, osadę wczesnohistoryczną i cmentarzy-
sko rzędowe z okresu wczesnohistorycznego.

Odkrycia i  znalezione zabytki potwierdzają ciągłość osadnictwa na 
tych terenach od chwili pojawienia się na nich człowieka aż do na-
szych dni.
W  okresie wczesnohistorycznym powstało osiedle obronne, wspo-
mniane już grodzisko na ozie mosińskim, a w wieku XIV powstały mia-
sta Mosina i Stęszew...”
Zatem nie osada a grodzisko, zaś same „góry” są ewidentnie pocho-
dzenia antropogenicznego. Przez kogo były zamieszkiwane i  jak 
długo? Jaka była skala osadnictwa i jak wielkie było owo grodzisko? 
Pytań jawi się sporo. Powinny być one wyzwaniem dla licznego 
grona naukowego prowadzącego badania na terenie Wielkopol-
skiego Parku Narodowego. Lakoniczna wzmianka zamieszczona na 
tablicy informacyjnej, sięgająca jedynie do okresu średniowiecza, 
pozwala przypuszczać, że wysiłek taki nie został podjęty. 
Na tym zakończmy naszą dzisiejszą wycieczkę. Wróćmy ścieżką, 
którą przyszliśmy, łagodnie wznoszącą się i prowadzącą na szczyt 
Osowej Góry. W  trakcie tego marszu poczujmy się jak pradaw-
ni mieszkańcy tych ziem. Pamiętajmy, że jest to możliwe głównie 
dzięki twórcy Wielkopolskiego Parku Narodowego, prof. Adamowi 
Wodziczce (08.08.1887 r. - 01.08.1948 r.). Zachował on do dzisiaj 
otaczający nas krajobraz w stanie niemal nienaruszonym. Pewnie 
dlatego głaz poświęcony jego pamięci stoi na straży w wejściu  do 
tego tajemniczego miejsca. (red.)

Wspaniała, ciepła osoba. Ogromna tragedia rodziny, a dla 
naszej społeczności wielka strata. Dawała nadzieję, uśmiechem 
zmieniała świat na lepsze, walczyła do końca...
Pożegnanie Doroty odbyło się w czwartek 6.06.2019 r. o godz. 
14:00 w kościele w Krośnie. 

Ostatnie Pożegnanie

Dorota Zielińska 



14

AUDYCJE

Zapraszamy do przesłuchania kolejnych audycji radiowych na stronie 
www.gazeta-mosina.pl/audycja-radiowa/

Rewolucjonista Jakub Krauthofer-Krotowski
Wojciech Czeski, historyk, nasz redakcyjny kolega w swoim 
ostatnim artykule pt. Jakub Krauthofer-Krotowski jako rewolu-
cjonista rzuca nowe światło na postać naszego lokalnego boha-
tera. Za takiego uważany jest Jakub Krauthofer-Krotowski, który 
w 1848 roku w czasie tzw. Wiosny Ludów proklamował Rzeczy-
pospolitą Mosińską. Czy postać ta faktycznie jest tak kryształowa 
jak powszechnie się uważa? Na to pytanie, w mrokach historii, 
odpowiedzi szuka nasz dzisiejszy gość. 
Link do audycji: https://www.gazeta-mosina.pl/2019/rewolucjoni-
sta-jakub-krauthofer-krotowski/

Audycja o stanie gminy
Opublikowany niedawno raport o stanie gminy Mosina sprowo-
kował nas do podjęcia dyskusji na jego temat. W celu przy-
bliżeniu czym jest sam raport, oraz czego można się z niego 
dowiedzieć zapytaliśmy radnego Rady Miejskiej w Mosinie, Pana 

Marcina Ługawiaka. Z gościem Radia MPL rozmawiali: Elżbieta 
Bylczyńska i Tomasz Kaczmarek. 
Link do audycji: https://www.gazeta-mosina.pl/2019/audycja-o-stanie-gminy/

Traktoriada w Grzybnie!
Radio MPL odwiedziło pobliskie Grzybno, w którym mieści się 
Zespół Szkół Rolniczych. Odbywała się tam “Traktoriada”. Wspa-
niała atmosfera imprezy natychmiast nam się udzieliła. Rozma-
wialiśmy z  interesującymi ludźmi, pełnymi jakże niespotykanej 
pasji. Zapraszamy do wysłuchania naszej relacji. 
Link do audycji: https://www.gazeta-mosina.pl/2019/traktoriada-
-w-grzybnie/

Audycja z Rafałem Piotrowiakiem – perkusistą Pidżama 
Porno i Strachów na Lachy
Może wydawać się to nieprawdopodobne, ale prezentujemy 
Państwu pierwszy, radiowy wywiad z Rafałem „Kuzynem” Piotro-
wiakiem, polskim perkusistą rockowym, grającym w zespołach 
Pidżama Porno oraz Strachy na Lachy. Rafał obecnie jest miesz-
kańcem Śremu i zgodził się udzielić swojego debiutanckiego 
wywiadu specjalnie dla słuchaczy Radia MPL. Posłuchajmy: 
Link do audycji: https://www.gazeta-mosina.pl/2019/%f0%9f%a5-
%81-audycja-z-rafalem-piotrowiakiem-perkusista-pidzama-porno
-i-strachow-na-lachy/
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Modrakowe lekarstwo
Niniejszy odcinek ziołowego kącika poświęcam modrakowej ro-
ślinie, którą każdy z nas kojarzy z polami, na których rośnie zbo-
że. Niebieskie kwiaty zdobią zagony swoim wyjątkowo pięknym 
niebieskim kolorem. Oczywiście chodzi o  chabry bławatki (łac. 
Centaurea cyanus) zwane również modrakami, bławatkami i mo-
drzeńcami. Jak w przypadku innych roślin opisywanych we wcze-
śniejszych artykułach, nie każdy zdaje sobie sprawę, że to rów-
nież roślina lecznicza. Surowcem zielarskim są fachowo nazwane 
kwiaty języczkowate koszyczka kwiatowego, potocznie zwane 
płatkami. Zbioru dokonujemy na początku kwitnienia ścinając 
kwiaty, a następnie wyskubując płatki. Nie należy wyrywać środ-
kowych kwiatów rurkowatych, gdyż nie stanowią one surowca. 
Należy natomiast uważać by nie zgnieść wyskubywanych płat-
ków, jak również by nie zbierać kwiatów wyblakłych. Wyskuba-
ne kwiaty przenosimy niezwłocznie do suszenia, które powinno 
trwać dwa dni. Możemy korzystać z suszarek powietrznych, ale 
jeśli dni są słoneczne i suche możemy je rozłożyć cienką warstwą 
na papierze. Wysuszone płatki powinny zachować intensywną 
barwę, a przechowujemy je w szczelnych i ciemnych opakowa-
niach, jak na przykład trójwarstwowe torby papierowe, w zacie-
nionym i  suchym pomieszczeniu. Kwiaty, które straciły barwę, 
straciły również swoje działanie. 
Bławatek zawiera cyjaninę, pyralgonienę (glikozydy antocyjano-
we), związki gorzkie, flawonoidy, garbniki, śluzy, sole mineralne 
(mangan i potas) oraz witaminę C.
Kwiat bławatka ma działanie moczopędne, zółciopędne, przeciw-
zapalne oraz przeciwbakteryjne. Stosowany wewnętrznie jest ła-
godnym lekiem moczopędnym, dezynfekującym drogi moczowe. 
Natomiast zewnętrznie używany jest do okładów i  przemywań 
oczu w przypadku zapalenia spojówek, zapalenia brzegów powiek, 
łzawienia oraz zmęczonych oczu, a także do płukanek do włosów 
w przypadku łupieżu i łojotokowym zapaleniu skóry oraz do kąpie-
li w wannie, w przypadku grzybicy i stanów zapalnych skóry.

A teraz przepisy. 
Napar z baławatka
Jedną łyżkę suszonych płatków zalewamy szklanką wrzątku, od-
stawiamy na 15 minut pod przykryciem, po tym czasie przecedza-
my i pijemy po pół szklanki dwa razy dziennie. Napar stosujemy 
w przypadku chorób zapalnych nerek i dróg moczowych, którym 
towarzyszy skąpomocz, a także w początkach utraty wzroku. Na-
par można również stosować do okładów na oczy, a także do płu-
kania jamy ustnej w stanach zapalnych. Jeśli chcemy by działanie 
okładów na oczy było wzmocnione, wtedy do płatków modraka 
możemy dodać łyżeczkę świetlika. 

Nalewka ze świeżych płatków bławatka
Do szklanego słoja wkładamy 5 łyżek świeżych płatków, zalewa-
my 0,5 l wódki 40 % (najlepiej zrobionej ze spirytusu) i odstawia-
my na 7-10 dni w suche, ciepłe, ale zacienione miejsce. Po tym 
czasie wszystko filtrujemy i  przelewamy do czystej butelki. Na-
lewka ma działanie przeciwzapalne, moczopędne i przeciwaler-

giczne, a stosujemy ją trzy razy dziennie po łyżce.
Płukanka do włosów z bławatka
Zalewamy 7 łyżek płatków szklanką wrzątku, ostawiamy na 15 mi-
nut pod przykryciem, następnie przecedzamy. Płukanką płucze-
my włosy po umyciu i nie spłukujemy. Stosujemy w przypadku 
łupieżu i łojotokowym zapaleniu skóry. 
Kąpiel bławatkowa
Sporą garść płatków modraka zalewamy litrem wrzątku, odsta-
wiamy pod przykryciem na 20 minut, następnie przecedzamy 
i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Kąpiel powinna trwać przy-
najmniej 20 minut, a  stosujemy ją w  przypadku grzybicy skóry 
i stanach zapalnych skóry. 
Syrop bławatkowy
Zagotowujemy 2 szklanki wody ze szklanką cukru. Do słoja wkła-
damy 10 łyżek świeżych płatków modraka i zalewamy ostudzo-
nym syropem. Słój zamykamy i wystawiamy na słońce na 7 dni. 
Po tym czasie syrop przecedzamy i przelewamy do butelek. Syrop 
przechowujemy w chłodnym miejscu, najlepiej w lodówce. Syrop 
oprócz tego, że smakuje wyśmienicie, to dodatkowo zawiera mię-
dzy innymi pektyny, sole mineralne, witaminę C, antocyjany, fla-
wonoidy, kwas foliowy, sole potasowe oraz wapń. Syrop pijemy 
rozcieńczony z wodą.

Zbieranie płatków na materiał leczniczy jest pracochłonne i cza-
sochłonne, ale na prawdę warto poświęcić swój czas zamiast sie-
dzieć przed telewizorem. Dzięki temu nie tylko zyskamy warto-
ściowe zioło lecznicze czy materiał na pyszny syrop, ale cały czas 
będziemy na świeżym powietrzu, a  to zawsze się opłaca. Kiedy 
pierwszy raz zebrałam modraki, nie mogłam nacieszyć oczu 
widokiem cudnie niebieskich płatków. A  kiedy po raz pierwszy 
zrobiłam syrop, nie mogłam nacieszyć się jego czerwono-różową 
barwą, a przede wszystkim smakiem. Zatem nie ma co zwlekać, 
koszyki w dłoń i po modraki.

 Pozdrawiam Państwa chabrowo-bławatkowo-modrakowo
 Willma

Kącik zielarski
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W zakresie:
- niwelacji terenu
- wykopy pod fundamenty, piwnice
- wykopy pod szamba, studnie, kanalizacje, kable elektryczne, przyłącza wodne
- zasypka fundamentów
- korytowanie pod drogi, kostkę brukową, chodniki
- drenaż budynków i działek
- kopanie/oczyszczanie stawów, basenów, oczek wodnych
- karczowanie terenu,
- usługi wywrotką z dźwigiem HDS Stawka: godzinowa
- usługi koparko-ładowarką stawka: godzinowa
- operator z firmy Guber House
- możliwość negocjacji ceny w zależności od długości czasu i rodzaju wykonywanej pracy.

Firma Guber House oferuję usługi koparko 
ładowarką i wywrotką z dźwigiem HDS na 

terenie Mosiny i okolic

Biuro Obsługi Klienta: tel. 501-099-327

Cyklinowanie 
parkietów,

lakierowanie 

kontakt:
61 813 39 45

NOWOŚĆ!  Bezpośredni wtrysk gazu

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

www.autogazwiry.pl
biuro@autogazwiry.pl

ZBIORNIKI LPG
i części instalacji gazowych

POMOC DROGOWAPOMOC DROGOWA
AUTOLAWETY - LAWETYAUTOLAWETY - LAWETY

KAMIENIARSTWO
KORCZ GRANIT
NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

www.korcznagrobki.pl
www.korcz-granit.jky.pl

tel. 61 8 103 825

PRZEWÓZ OSÓB

tel. 575-100 –991 e-mail: biuro@wirbus.plwww.wirbus.pl

Luboń, ul. Michała Drzymały 3
tel. 601 77 69 35

61 813 04 91

Biuro Obrotu Nieruchomościami

 L E G A T®
mgr Elżbieta Mizerka - Szmyt

licencja Nr 1363

Kupno, sprzedaż, zamiana,
najem, podział lokali,

nieruchomości. Doradztwo.
Obsługa prawna,

notarialna, geodezyjna.

e-mail: legat@legat-mizerka.plwww.legat-mizerka.pl
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ZAOPATRZENIE IMPREZ
W ALKOHOLE (wesela, 18-stki, urodziny)

Odbiór osobisty
lub zamówienie z transportemul. Obornicka 19

62-002 Złotniki k. Poznania
poznan.alkohole@gmail.com GSM 570 250 345

½ LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
NAWET TAKA ILOŚĆ SZKODZI ZDROWIU KOBIET W CIĄŻY I JEST NIEBEZPIECZNA DLA KIEROWCÓW

Niepubliczne Polsko Angielskie Przedszkole KOTKI DWA, ul. Poznańska 5, Puszczykowo, tel. 61 88 33 772, 733 313 543, www.kotki-dwa.pl

kotki_dwa Przedszkole Montessori
Kotki Dwa w Puszczykowie

Na bardzo dobrych warunkach
Zatrudnimy nauczycieli: 

• wychowania przedszkolnego (wychowawcę)
• wychowania przedszkolnego z j. angielskim 

Aplikacje (CV plus list motywacyjny) prosimy przesyłać na biuro@kotki-dwa.pl

Jesteśmy EKO
myjemy na BŁYSK 

• mycie zewnętrzne karoserii, felg, opon, szyb, 
konserwacja z nabłyszczaniem oraz odkurzanie 
wnętrza pojazdu

• pranie dywaników, foteli, podłogi  pojazdu, 
bagażnika, podsu�tki pojazdu

• demontaż kół w celu obustronnego mycia kół 
pojazdu

• dojazd z kierowcą w celu wykonania  usługi 
• dezynfekcja pojazdu (ozonowanie)
• dodatkowo: czyszczenie kostki brukowej, klinkieru, 

mebli ogrodowych, pranie  kanap, foteli, itp.

Tel. 881 087 736



18

Woda to życie
Upały, z jakimi ostatnio mamy do czynienia, możliwe są do znie-
sienia dzięki wodzie. Napełniamy nią baseny, zażywamy orzeź-
wiających kąpieli w pobliskich jeziorach i oczywiście dużo jej 
pijemy. Nie tylko człowiek potrzebuje wody, aby przetrwać tak 
upalne dni. Pamiętać musimy również o zwierzętach i roślinach, 

które musimy poić i podlewać. Gdy słońce przygrzewa zaczyna-
my doceniać to jakim cennym surowcem jest woda szczególnie 
wtedy, gdy zaczyna jej brakować. 
Adam Wodziczko, założyciel Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go, tak w swojej książce “Na Straży Przyrody” pisał o wodzie: 
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Warto zapoznać się z myślą tego wybitnego uczonego, tak silnie 
związanego z naszym regionem, któremu badaniu i ochronie 

poświęcił znaczną część swojego życia. 
 Tomasz Kaczmarek
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Podniebne ćwiczenia NATO

Amerykańscy i polscy piloci, wraz z obsługą naziemną ćwiczyli w 
Krzesinach tzw. lotnicze operacje połączone. W szkoleniu wzięli 
udział polscy piloci z 31. i z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
Samoloty wielozadaniowe F-16C
Od jakiegoś czasu w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w podpo-
znańskich Krzesinach trwają polsko-amerykańskie ćwiczenia Avia-
tion Rotation 19.2 wspierające operację Atlantic Resolve. Obecnie 
operują z niej amerykańskie samoloty wielozadaniowe Lockheed 
Martin F-16C Fighting Falcon z 480. Eskadry Myśliwskiej wchodzą-
cej w skład 52. Skrzydła Myśliwskiego stacjonującego na co dzień 
w Spangdahlem w Nadrenii-Palatynacie w zachodnich Niemczech. 
Celem ćwiczeń jest doskonalenie współdziałania oraz utrzymywania 
gotowości w ramach wspólnych operacji. Na zdjęciu F-16C lądujący 
po zakończeniu popołudniowej misji. – poinformował Przemysław 
Maćkowiak z Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia

samolot wielozadaniowy Lockheed Martin F-16C Fighting Falcon 
Fot. Przemysław Maćkowiak 

Mieszkańcy naszego regionu z pewnością zauważyli wzmożony ruch samolotów wojskowych nad naszymi domami. To polsko-ame-
rykańskie ćwiczenia o nazwie Aviation Rotation w podpoznańskich Krzesinach. Oprócz amerykańskich samolotów wielozadaniowych 
F-16 mogliśmy zaobserwować również sporych rozmiarów jeszcze jeden obiekt latający. Był to samolot do walki radioelektronicznej o 
tajemniczej nazwie EC-130H Compass Call, który dołączył do ćwiczeń. 

Ćwiczenia Aviation Rotation w ramach operacji Atlantic Resolve

Samolot amerykańskich sił powietrznych EC-130H Compass Call
W ćwiczeniach wziął również udział Samolot amerykańskich sił 
powietrznych EC-130H Compass Call wraz z załogą i sprzętem po-
mocniczym. Wspólnie z samolotami amerykańskich i polskich sił 
powietrznych wziął udział w ćwiczeniach Aviation Rotation 19.2, 
mających doskonalić utrzymywanie wspólnej gotowości bojowej 
i zwiększanie interoperacyjności.
- Samolot EC-130H wraz z załogą został przebazowany z 55. Grupy 
Walki Radioelektronicznej stacjonującej w Davis-Monthan w Arizo-
nie. Dołączył do myśliwców F-16 i załóg rozlokowanych w Krzesinach 
oraz do 52. Skrzydła Myśliwców z bazy Spangdahlem w Niemczech. 
– poinformowała ambasada USA.
- Samolot EC-130H jest elementem systemu broni taktyczno-po-
wietrznej, powstał na bazie znacznie zmodyfikowanej wersji samolo-
tu C-130 Hercules. Jego zadaniem jest zakłócanie systemu dowodze-
nia i kontroli przeciwnika oraz ograniczanie koordynacji niezbędnej 
dla zarządzania siłą uderzeniową wroga. System Compass Call wy-
korzystuje ofensywną dezinformację i możliwości elektronicznego 
ataku w celu wsparcia amerykańskich i koalicyjnych sił taktycznych, 
lądowych oraz jednostek specjalnych. – dodaje ambasada.

Samolot amerykańskich sił powietrznych EC-130H Compass Call 
Fot. usembassy.gov/pl 

Młodzieżowy konkurs talentów - Elegant Show !
Uwaga, uwaga, poszukujemy utalentowanych młodych ludzi. 
Jeśli macie od 9 do 25 lat to ten konkurs jest dla Was. Zajrzyj na 
stronę www.gib.org.pl, zapoznaj z regulaminem i zarejestruj się. 
Masz sporo czasu na przygotowania, ponieważ castingi planuje-
my w pierwszych dniach września. 
To nie jest takie trudne. Zakwalifikowane osoby zaprosimy na 
koncert finałowy, który odbędzie się 25 września 2019 r. w Mosiń-
skim Ośrodku Kultury o godzinie 18.00.
Brawa, wiwaty i bisy to było w zeszłym roku. Jakich artystów spo-
tkacie tym razem?
Niebawem dowiecie się kto tym razem zasiądzie w Jury. Gwaran-
tujemy pełne zaskoczenie.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Mosińsko-
-Puszczykowska. Pomysł wspiera Gmina Mosina.
 Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej 
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Stora Enso – jest odpowiedź!
Jest odpowiedź dyrektora firmy Stora Enso ws. artykułu, który 
ukazał się na stronie „Czas Mosiny” pt. “Czego nie wiemy o firmie 
Stora Enso?“. Firma przybliża w nim m.in fakty dotyczące działal-
ności spółki, prostuje zamieszczone w artykule informacje oraz 
obala pewne krążące na jej temat mity. 
W przesłanej odpowiedzi czytamy m.in:
“(…)Zakład w Mosinie powstał w roku 2004. Obecnie w zakładzie 
w Mosinie zatrudnionych jest 102 pracowników. Z zakładem współ-
pracuje około 300 kooperantów i dostawców. Suma podatków 
odprowadzanych w Polsce przez Stora Enso za rok 2018 wyniosła 
352.600.000 PLN. Z tej kwoty część wynikająca z prawa podatkowe-
go przypadła gminie Mosina. Nadto w 2018r. z tytułu podatku od 
nieruchomości Spółka odprowadziła do gminy 264.000 PLN.”
Dowiadujemy się pokrótce, w jaki sposób spółka stara się dbać o 
środowisko i o mieszkańców.

“(…)Zakład prowadzi regularne badania dla potwierdzenia dotrzy-
mania wszelkich norm określonych w decyzjach środowiskowych. 
Mając zaś na względzie sąsiedztwo gospodarstw domowych organi-
zuje procesy i planuje godziny pracy, w taki sposób, aby zminimalizo-
wać ewentualną uciążliwość dla otoczenia, w tym załadowywanie 
lub odstawianie pustego kontenera na odpad makulaturowy od-
bywa się z wyłączeniem pory nocnej. Przy czym jest to hałas porów-
nywalny do zaparkowanej pod domem śmieciarki, która okresowo 
zabiera i opróżnia pojemniki na śmieci.
Firma planuje też zorganizować Dni Otwarte.
Wsłuchując się w głosy mieszkańców jesteśmy gotowi do zorganizo-
wania dni otwartych w Zakładzie Stora Enso w Mosinie, aby umożli-
wić lepsze poznanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań oraz poszuki-
wać najbardziej efektywnych sposobów komunikacji pomiędzy nami.”
Pełna treść odpowiedzi:
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Lidl

PEPCO w Puszczykowie

Stokrotka

W  czwartek 13 czerwca o  godz. 7 rano przy ul. Poznańskiej 29 
otwarto pierwszy sklep sieci Lidl Polska w Łęczycy, funkcjonujący 
od pn. do czw. w godzinach 7 – 21, w pt. i sob. 7 – 22, natomiast 
w niedz. handlowe 9 – 19. W tym szczególnym dniu na klientów 
sklepu czekała kawa, croissanty (rogaliki z  ciasta francuskiego) 
oraz potrawy z  grilla przygotowywane przez profesjonalnych 
grillmasterów. Nie zapomniano również o najmłodszych, którym 
kącik z atrakcjami czy malowanie twarzy niezwykle przypadły do 
gustu. W dniach 13 – 22 czerwca obowiązywała także specjalna 
oferta produktów. 
Klienci nowo otwartego sklepu mogą dokonywać zakupów na 
sali sprzedaży, której powierzchnia wynosi ponad 1100 m2! To-
war dostępny na sklepie to m.in. owoce i warzywa, alkohole, kar-
my dla zwierząt, pieczywo, mięso, wędliny, ryby, nabiał, produkty 
Bio, chemia gospodarcza, odzież i tekstylia, akcesoria kuchenne, 
narzędzia remontowe i warsztatowe, artykuły dla dzieci, kwiaty, 
mrożonki, kosmetyki, napoje i wiele innych. Wśród nich znajdu-
ją się produkty marek własnych Lidl takie jak „Chrupiące z Pieca” 
(pieczywo), „Pikok” (wędliny), „Rzeźnik” (mięso). Firma Lidl współ-
pracuje w polskimi producentami, dlatego wśród produktów są 

również te pochodzące od lokalnych dostawców. W asortymen-
cie sklepu znajduje się zatem ponad 50 produktów marek wła-
snych oznaczonych godłem „Teraz Polska”. Ciekawą propozycją 
jest oferta tygodni tematycznych z produktami charakterystycz-
nymi dla różnych kuchni świata.
Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw 
Lidl, w  której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące ak-
tywną działalność na terenie całej Europy. Pierwsze sieci pod 
szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku, 
natomiast historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku. W Polsce funk-
cjonuje obecnie ponad 670 sklepów tej marki, a za granicą (w 30 
krajach) jest ich koło 10,5 tys.
W  placówce zatrudniono blisko 28 osób. Przed sklepem znaj-
duje się sporej wielkości parking z  99 miejscami parkingowymi. 
W obiekcie wykorzystano ekologiczne rozwiązania (chociażby od-
zysk ciepła z urządzeń chłodniczych, energooszczędne oświetlenie 
LED), aby poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiek-
tu i uczynienie placówki obiektem energooszczędnym chronić śro-
dowisko naturalne. 
 Paulina Korytowska

W  Puszczykowie przy ul. Stanisława Mo-
niuszki 1A w czwartek 30 maja o godzinie 
8.30 oficjalnie otwarto nowy i  jednocze-
śnie jedyny w tej miejscowości sklep „PEP-
CO”, który w tym wyjątkowym dniu udeko-
rowano balonami i girlandami. Wydarzeniu 
towarzyszyła całodniowa obecność ho-
stess, które zachęcały do odwiedzenia 
punktu i  promowały ofertę sprzedażową. 
Mieszkańcy mogli dowiedzieć się o otwar-
ciu sklepu z tzw. gazetki otwarciowej, którą 
wcześniej dystrybuowano do ich domów. 
Sala sprzedaży zajmuje powierzchnię 380 
m2, natomiast całkowita powierzchnia 
sklepu to aż 440 m2! Jak udało nam się do-
wiedzieć „załoga” sklepu składa się z ośmiu 
osób. Lokal jest wynajmowany. Zaprojek-
towano go w  nowym koncepcie, dzięki 

czemu ekspozycja stała się przejrzysta, 
a sklep bardziej przestronny, co ma wpływ 
na podniesienie komfortu przy dokony-
waniu zakupów. Około 60% asortymentu 
sklepu stanowią ubrania dla całej rodziny, 
natomiast 40% pozostałe produkty czyli de-
koracje i dodatki do domu (łącznie 38 grup 
asortymentowych, w  których skład wcho-
dzi m.in. odzież dla dzieci i  dorosłych, ak-
cesoria i dodatki, kosmetyki, zabawki, przy-
bory szkolne i szeroki wybór artykułów do 
domu). W  sprzedaży dostępne są również 
produkty licencjonowane oraz sezonowe 
związane np. ze świętami, wakacjami czy 
rozpoczęciem roku szkolnego. 
Przygotowania do otwarcia sklepu rozpo-
częły się w  połowie maja i  trwały 14 dni 
(standard przy otwieraniu nowych loka-

lizacji sieci „PEPCO”). Jak informuje nas 
Pani Katarzyna Wilczewska (kierownik ds. 
komunikacji korporacyjnej): „PEPCO to eu-
ropejska sieć dyskontów, która powstała 
kilkanaście lat temu w Polsce. Dzisiaj klienci 
„PEPCO” mogą zrobić zakupy w ponad 1600 
sklepach, w 11 europejskich krajach: Polsce, 
Czechach, Słowacji, Rumunii, Chorwacji, 
Słowenii, Estonii, Bułgarii, na Węgrzech, Li-
twie, Łotwie. Miesięcznie sklepy odwiedza 
ponad 15 milionów klientów”. My również 
zapraszamy Państwa do odwiedzenia „PEP-
CO” od pn. do sob. w godzinach 8.30 – 20, 
natomiast w niedz. handlowe 10 – 17. Wię-
cej informacji znajdą Państwo na stronie in-
ternetowej www.pepco.pl.
 Paulina Korytowska 

W Puszczykowie przy ul. Moniuszki 1A (w tym samym budynku, w któ-
rym mieści się sklep „Pepco”) otwarto Supermarket „Stokrotka”. Sklep 
zaczął działać 30 maja o godzinie 9. Na klientów czekają w nim m.in. 
świeże pieczywo, duży wybór owoców i warzyw, mięso czy wędliny. Ilość 
placówek tej ogólnopolskiej sieci z roku na rok rośnie, a w Puszczykowie 
jak się okazuje otwarto 600. „Stokrotkę”! funkcjonującą od pn. do sob. w 
godzinach 6 – 22, natomiast w niedziele 8 – 20. 
Historia sieci sięga roku 1994, kiedy to w Lublinie założono firmę EDEN 

(spółka oparta na polskim kapitale). Po dwóch latach w Łęcznej koło 
Lublina powstaje pierwszy sklep, a w 2000 roku nazwa Eden zostaje za-
stąpiona obecną nazwą „Stokrotka”. Siedziba firmy znajduje się w Lubli-
nie przy ul. Projektowej 1, a więcej informacji dostępnych jest na stronie 
www.stokrotka.pl. Każdy klient, który zapisze się na newsletter będzie 
otrzymywał najnowszą gazetkę promocyjną sklepu, przepisy i inspiracje 
kulinarne oraz brał udział w konkursach i programach lojalnościowych.
 Paulina Korytowska 
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Wypadek na Szosie Poznańskiej
04.06 w  godzinach szczytu na Szosie Poznańskiej pomiędzy 
Mosiną, a  Puszczykowem miał miejsce wypadek dwóch samo-
chodów osobowych, w którym poszkodowana została jedna oso-
ba. Zgłoszenie o  wypadku dyżurni poznańskiej straży pożarnej 
odebrali o godzinie piętnastej. – Na drodze wojewódzkiej nr 430 
zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejscu są nasze cztery 
zastępy. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba. 
W  tej chwili znajduje się już pod opieką zespołu ratownictwa 
medycznego. – powiedział dyżurny poznańskich strażaków. Na 
szczęście okazało się, że poszkodowana osoba nie wymagała hos-
pitalizacji. Jak informują strażacy z OSP Puszczykowo utrudnienia 
w ruchu trwały prawie jedną godzinę. Na miejscu działały: OSP 
Puszczykowo, JRG-9 oraz pogotowie ratunkowe. Okoliczności 
wypadku w Puszczykowie ustala policja.
 Źródło: OSP Puszczykowo wypadek na szosie poznańskiej w Puszczykowie fot. OSP Puszczykowo

Nowy taras widokowy w Szwedzkich Górach
Z pewnością wielu z mieszkańców zapoznało się już z nową ścież-
ką pieszo-rowerową na Gliniankach. Jednak nie wszyscy jeszcze 
wiedzą, że w ramach projektu, na który przeznaczono blisko 1,5 
miliona złotych otwarty został również taras widokowy na terenie 
tzw. Szwedzkich Gór wraz ze ścieżką edukacyjną. 
Jeśli są wśród nas osoby, które nie dowiedziały się otwarciu nowe-
go tarasu – najwyższa pora przekonać się na własne oczy o jego 
urokliwym wyglądzie i możliwościom, jakie gwarantuje! 
W zakres oddanego do użytku projektu wchodzi pieszo-rowero-
wa ścieżka dydaktyczna  – o długości około 1800m i szerokości 
2,5m na terenie wokół tzw. Glinianek w Mosinie oraz infrastruk-
tura towarzysząca, w której skład wchodzą tablice  edukacyjne 
wraz z  miejscami do odpoczynku dla turystów. Projekt objął 
również rewitalizację ścieżki pieszej „Osowa Góra – Jezioro Bu-
dzyńskie”, wraz z wiatą i  tablicami edukacyjnymi oraz tarasem 
widokowym, w rejonie “Szwedzkich Gór”. 
– Powstanie ścieżki pieszo-rowerowej na Gliniankach jest zwią-
zane z  wdrażaniem w  życie projektu „Zmniejszenie nadmiernej 
i  niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i  siedliska na 
terenach chronionych Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz 
obszarach Natura 2000 poprzez budowę małej infrastruktury – bu-
dowa ścieżki dydaktycznej“. Miejsce, posiada również wygospoda-
rowaną infrastrukturę edukacyjną, gdzie znaleźć można między 
innymi: tablice edukacyjne, miejsca przeznaczone na odpoczynek 
i regenerację sił przez turystów, czy spacerowiczów wraz z ławecz-
kami i stojakami na rowery. Trasa nie jest wymagająca – od stacji 
turystycznej na Osowej Górze dzieli ją zaledwie 1,5 km. Zachęcamy 
do odwiedzenia tego spokojnego i niezwykle zielonego miejsca. – 
mówią urzędnicy Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 źródło, zdjęcia: Mosina.pl
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Niewielkopolski etos Rzeczpospolitej Mosińskiej

Co roku w maju obchodzimy ogłoszenie Mosiny stolicą Polski w 1848 roku. Czy jest to powód do dumy? 
Przytaczamy pomijane przez lokalnych historyków źródła, z których przemawia śmierć i groza tamtych dni. 
Okazuje się bowiem, że twórcy Rzeczpospolitej Mosińskiej mieli na rękach krew niewinnych ludzi.

Klasycznie rozumiany „wielkopolski etos” XIX stulecia jednoznacznie 
kojarzy się z wytrwałą i ciężką pracą nad podniesieniem moralnym 
i  gospodarczym polskiego narodu. To duch opozycyjny wobec 
nieprzemyślanych zrywów powstańczych, stawiający na legalny 
i dobrze wykalkulowany opór wobec pruskiego zaborcy. Najbardziej 
znanym owocem tak pojętego etosu, ściśle związanego z  tak 
zwaną „pracą organiczną”, było wygrane powstanie wielkopolskie 
z  lat 1918 – 1919. Stanowiło one kumulację trudu ciężkiej pracy 
kilku pokoleń oraz wykorzystanie niezwykle korzystnej sytuacji 
międzynarodowej. Było one zatem zerwaniem z tradycją nieudanych 
zrywów insurekcyjnych XIX wieku. Można śmiało powiedzieć, że 
Polska w  1918 roku odrodziła się nie dzięki, lecz pomimo klęsk 
powstańczych XIX stulecia1.
Rokrocznie wydaje się, że zapominamy o  tym wielkopolskim etosie 
podczas celebrowania rocznic proklamacji tak zwanej Rzeczpospolitej 
Mosińskiej z 1848 roku. Efemeryczne i z ułańską fantazją ogłoszone 3 
maja w Mosinie „państwo” z perspektywy źródeł i opracowań objawia 
się jako kult pięknie brzmiącego frazesu oraz chaosu organizacyjnego. 
Nie znajdziemy tutaj tego klasycznego, wielkopolskiego pragmatyzmu, 
zamiast tego przeobficie kultywujemy (niestety) nasze narodowe 
przywary. W rozważaniach tych ewidentnie brakuje również odwołań 
do kontekstu historycznego tamtych dni, przez co umacniamy się 
tylko w  propagowaniu lokalnej mitologii. Stąd też moja propozycja 
przytoczenia kontekstu wydarzeń uzupełniona o  bardzo brutalne 
opisy „pacyfikacji” mosińskiej republiki 1848 roku przez pruskiego 
zaborcę (i nie tylko). Wszystkie cytowane w niniejszym artykule teksty 
źródłowe przytoczyłem w oryginalnej pisowni.
Pierwszą rzeczą, którą przywołujemy, lecz zazwyczaj nie 
interpretujemy w  sposób krytyczny, jest demokratyczny charakter 
mosińskiego „państwa” z  1848 roku. W  moim poprzednim artykule 
o  rewolucyjnym charakterze Jakuba Krauthofera-Krotowskiego2 
starałem się ten temat omówić szerzej. Tutaj wzmiankuję tylko kilka 
haseł. Pierwszym z nich jest pozbawienie orła korony w oficjalnych 
emblematach państwowych Rzeczpospolitej Mosińskiej jako celowe 
nawiązanie do ówczesnych trendów demokratycznych, które było 
faktycznie podeptaniem ciągłości polskiej tradycji narodowej. Słowa 
takie jak „demokracja” czy „republika” oznaczały bowiem w tamtych 
czasach coś zupełnie innego niż w dniu dzisiejszym. Ówczesne kręgi 
myślicieli, wśród których obracał się Jakub Krauthofer-Krotowski, 
rozumiały je raczej jako konfrontację niż pojednanie wszystkich 
warstw społecznych – wywyższenie warstw najniższych kosztem 
pognębienia (a czasem i eksterminacji) najbogatszych.
Drugim ważnym punktem jest kontekst zachowań Jakuba 
Krauthofera-Krotowskiego w czasie Wiosny Ludów. Wiemy o tym, że 
w dniu 11 kwietnia 1848 roku, gdy Prusacy podpisali z Polakami ugodę 
w  Jarosławiu, Krotowski zebrał „w  Kórniku garstkę ludu i  napadł na 
patrol huzarów – za to tegoż wieczoru wojsko splądrowało doszczętnie 
Kórnik i Bnin, a Krotowski schronił się do Miłosławia”3. W wyniku tego 
nieodpowiedzialnego wybryku zniszczone zostało między innymi 

1 Niech dopełnieniem tego krótkiego, niezwykle „telegraficznego” wstępu będzie 
lektura niezwykle ciekawej książki księdza Krzysztofa Bielawnego „Niepodległość 
wyszła z Gietrzwałdu”, zupełnie przemilczanej podczas obchodów stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. To z niej Czytelnik dowie się między 
innymi, że niepodległość państwa została wywalczona dopiero po odzyskaniu 
niepodległości „wewnętrznej” narodu – panowania nad samym sobą, okiełznania 
własnych wad, uzależnień i przywar.
2 Zob. W. Czeski, Jakub Krauthofer-Krotowski jako rewolucjonista, „Gazeta 
Mosińsko-Puszczykowska”, Czerwiec 2019.
3 S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku, 
Warszawa 1935, s. 188.

kórnickie arboretum, które z trudem i mozołem pielęgnował hrabia 
Tytus Działyński. Zastanawiający jest fakt, że człowiek wykształcony, 
jakim był niewątpliwie Krotowski, nie wyciągnął z  tych wydarzeń 
żadnej lekcji. Mało tego, wiedząc o  tym jak na Polakach za takie 
wybryki mszczą się Prusacy, dodatkowo prowokował ich później 
w  Mosinie, wysyłając listy z  pogróżkami. Rzeczpospolitą Mosińską 
ogłosił ponadto w  czasie, gdy wielkopolskie powstanie już 
dogorywało, więc tym bardziej nie miała ona szans na jakiekolwiek 
przetrwanie. Hurrapatriotyzm zderzył się wtedy brutalnie z  szarą 
i niekorzystną dla Polaków rzeczywistością.
Ciekawie są opinie lokalnej szlachty, która według Stanisława 
Wasylewskiego były podyktowane uprzedzeniami wobec Krotowskiego: 
„zarówno hr. Grabowski jak hr. Raczyńska, odnoszą się do osoby 
Krauthofera z  widoczną rezerwą. Grabowski uważa go za wywrotowca 
społecznego, działającego w imieniu skrajnej grupy radykałów i snującego 
daleko idące plany przewrotu. Również p. Raczyńskiej i  zapewne wielu 
współczesnym wydaje się on zdecydowanym rewolucjonistą społecznym, 
który tak dalece dybie na wielką własność i  rezydencje magnackie, że 
umyślnie postarał się o założenie obozu powstańców w Rogalinie”4. Opisy 
te jednak nie wydają się być przesadzone. W  roku 1848 świeża była 
jeszcze pamięć o  wymordowaniu galicyjskiej szlachty przez chłopów, 
której dokonano dwa lata wcześniej. Zwrócił na to uwagę między innymi 
Antoni Czubiński: „Krotowski, Celiński, Wilczyński organizowali grupy 
partyzanckie w  rejonie Rogalina, Śremu i  Mosiny. Chłopi podejmowali 
walkę. 3 V 1848 r. w  Mosinie proklamowali Rzeczpospolitą Polską. Tego 
obawiała się szlachta. Przypominano rabację galicyjską z 1846 r.”5.
Przyjrzyjmy się teraz oficjalnym „rozkazom” wydanym w  imieniu 
Rzeczpospolitej Mosińskiej przez jej władze. Przytacza je i  omawia 
w  swoim przenikliwym artykule Bogumił Wojcieszak. Wspomina, że 
Krotowski miał wtedy ambicje przejęcia władzy w  całym Wielkim 
Księstwie Poznańskim: „<<Naczelny dowódca korpusu partyzantów 
rozkazuje jeneralnej komissyi w  Poznaniu, za okazaniem niniejszego 
pisma: 1/ zawiesić wszystkie czynności u  siebie, znieść egzekucje, kasy 
zapieczętować lub pod kuratelę dwóch Polaków i  jednego Niemca 
postawić i aż do dalszego rozporządzenia swoich dekretów nie wydawać 
w imieniu władz pruskich; 2/zawiadomić podrzędne władze i urzędników 
o  tym rozkazie do zastosowania się do tego rozkazu>>. W  przypadku 
nieposłuszeństwa w  obu „dekretach” grożono <<sądem tajnym 

4 S. Wasylewski, Obóz powstańców w Rogalinie w r. 1848, „Kronika Miasta 
Poznania”, Rocznik XIV, 1936 r, s. 113.
5 A. Czubiński, Postępowo-rewolucyjne i narodowo-wyzwoleńcze tradycje 
Wielkopolski, Poznań 1983, s. 67.
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korpusu partyzantów>>6”.
Czy ów tajemniczo i zarazem strasznie brzmiący „sąd tajny korpusu 
partyzantów” to były tylko czcze i  niczym niepodparte groźby? 
Okazuje się, że nie był to tylko „straszak”, lecz instytucja faktycznie 
istniejąca i wykonująca krwawe wyroki. Ówczesna prasa opisała go 
w następujący sposób: „tak zwany komenderujący wykonanie tych 
rozkazów pod sąd tajny korpusu partyzantów stawia. Sąd ten tajny, 
który w  najdawniejsze i  najdziksze czasy historii zasięga, nie jest 
czym innym (…) jak tylko organizacją podstępnego zabójstwa”7. 
Sprawę skomentował Bogumił Wojcieszak: „utworzoną przez siebie 
republikę traktował Krauthofer śmiertelnie, w dosłownym znaczeniu, 
poważnie. Wykonano kilka wyroków śmierci”8. Koresponduje to 
z relacją Jana Koźmiana, który na gorąco opisywał wydarzenia 1848 
roku w Wielkim Księstwie Poznańskim: „zdarzyło się, że i  dowódcy 
partyzantów, przywłaszczyli sobie szczególne prawa; ogłosili oni 
rzeczpospolitą, zaczęli pieczątki z  jej godłem używać, i  nawet jakiś 
trybunał tajemny ustanowili. Poważniejsi uważali to wszystko za 
wyskok lekkomyślności, i nie pytali się nawet, kto tam na tak wielkie 
przedsięwzięcia się odważa (…). Partyzanci, o  ile wiem, powiesili 
dwóch czy trzech ludzi na mocy przekonania, że to były szpiegi9”. 
Cała sprawę wieszania przez „tajny sąd” mosiński skomentował 
Koźmian we właściwy sobie sposób: „Wojny nam niezawodnie trzeba 
do odzyskania niepodległości, ale anarchii nigdy”10.
Epizod Rzeczpospolitej Mosińskiej daleki jest zatem od sielankowego 
obrazu pojednania i wolności Ojczyzny, jaki w powszechnym obiegu 
staramy się niestety przedstawiać. Zastanawia dodatkowo fakt, że nie 
znamy dokładnej liczby oraz nazwisk ludzi powieszonych w  imieniu 
Rzeczypospolitej Mosińskiej. Jedynie z opisu Stanisława Karwowskiego 
wiemy tylko, że Krotowski „kapitana Tołkaczewskiego jako rzekomego 
szpiega powiesić kazał”11. Nie podsumowałem jeszcze brutalnego 
zakończenia epizodu Rzeczpospolitej Mosińskiej z  dnia 8 maja 1848 
roku, a  już na tym etapie rozważań łatwo dojść do przekonania, że 
za działalnością Krotowskiego ścieliły się wtedy trupy i spustoszenie. 
Oddajmy na dłuższą chwilę głos anonimowemu sprawozdawcy, który 
skrupulatnie opisał przebieg dnia 8 maja. Opis ten przytacza Stanisław 
Wasylewski w swojej krótkiej rozprawie z 1936 roku:
„Gdy wojsko pruskie przybyło już do wsi, zapalił zaraz jeden żołnierz przy 
drodze gospodarza Króla budynki, które się do szczętu spaliły. Świadkiem 
tego jest: Antoni Snuszka, który właśnie widząc niebezpieczeństwo życia 
i  utratę swej chudoby, popakował swe rzeczy na wóz, i  swoje dzieci, 
zmyślając z  tem wszystkiem szukać gdzieś schronienia. Teraz dopiero, 
kiedy już tu i  ów gdzie uciekający kosynier szukając schronienia się 
krył, wtenczas męstwem przejęte wojsko zaczęło pokazywać swoją 
odwagę. Gromada żołnierzy udaje się do gościńca, zabija bezbronnego 
gościnnego Macieja Kusztelaka i  zabiera przy nim znajdujące się 
pieniądze”12. Na tejże stronie wstrząsający jest także opis męczenia 
50-letniego Macieja Balbierza, komornika. Najpierw Pruski żołnierz 
strzelił do niego z dystansu, lecz chybił. Następnie chciał go pognębić 
bagnetem, lecz zamiast w  jego bok, trafił w  udo. Balbierz błagał 
o miłosierdzie, jednak to tylko rozjuszyło prześladowcę, który kolbą 
karabinu uderzył go w głowę. Wyzywał go przy tym od „polskich świń” 
pytając, czy „nadal będzie kwiczeć”. Komornikowi udało się uciec ¼ 
mili i ukryć na probostwie, gdzie opowiedział o swojej tragedii.
Wstrząsające są dalsze opisy gnębienia niewinnych cywilów. 
W tym samym czasie śmierć miało ponieść jeszcze dwóch polskich 

6 B. Wojcieszak, Ostatni Ikar Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Polityczna 
działalność Jakuba Krauthofera w latach 1848-1851 (z uwzględnieniem ówczesnej 
prasy poznańskiej) [w:] Prasa dawna i współczesna. Cześć czwarta, pod red. B. 
Kosmanowej, Poznań 2003, s. 22.
7 „Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego”, 1848, nr 107, s 9 V.
8 B. Wojcieszak, Ostatni Ikar…, s. 22.
9 J. Koźmian, Stan rzeczy w Wielkim Księstwie Poznańskim, „Przegląd 
Poznański”, T. 8, 1848r, s. 616.
10 Tamże.
11 S. Karwowski, Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego. T. I. 1815-1852, 
Poznań 1918, s. 461.
12 S. Wasylewski, Obóz powstańców…, s. 118.

komorników13. Następnie anonimowy sprawozdawca opisuje 
tragiczne wydarzenie:
„Blizko 80 letnia staruszka Magdalena Trześniewska, ochmistrzyni Jaśnie 
Wielmożnej hrabiny Raczyńskiej, wypędzona z  własnego schronienia 
przez rozjuszone żołnierstwo, błąka się po krzakach i  niedostępnych 
miejscach, kryjąc się przed okrucieństwem wojska. I  tak ta, która 
pamiętała Francuzów, Moskali, Bajerów, Czuwaków, Tatarów i  inne 
narody za czasów Napoleona, dziś od swoich bez przyczyny ścigana, 
nareszcie znużona i  osłabiona, życie zakończyła. Cześć tej czcigodnej 
osobie i  nieśmiertelne dzięki za opatrywanie chorych i  ratowanie 
nieszczęśliwych w  ich potrzebach”14. Od siebie dodam, że polegli 
zarówno za Rzeczpospolitą Mosińską, jak i ci, którzy umarli w wyniku 
jej działalności, zasługują rokroczne na uczczenie przynajmniej 
minutą ciszy w trakcie uroczystych obchodów wydarzeń 1848 roku.
Prusacy mocno splądrowali majątek szlachecki w Rogalinie. Podczas 
rabunku porozdzierali znalezione tam kościelne ornaty i myśleli, że 
ukrywał się tam ksiądz. „Nietylko dwór był rabowany i  niszczony, ale 
nadto ubodzy kmiotkowie, którzy do niczego nie należeli i  upatrywali 
swej korzyści w roli i pracy, zostali zrabowani jako to: Antoni Snuszka, 
Paweł Jóźwiak, Mikołaj Pawłoski i wielu innych, do których o świadectwo 
powołać się można”15. Nie znamy dokładnie liczby ofiar, które poległy 
tego tragicznego i  krwawego dnia. Autor przytaczanego opisu 
zapisał liczę 11 poległych na polu bitwy kosynierów oraz 6 żołnierzy, 
którzy potopili się w rzece podczas odwrotu. Nie policzono jednak 
dokładnie wszystkich poległych, ponieważ „zaraz zabierano trupów 
ze sobą”16.
W  kontekście tych tragicznych wydarzeń pojawiły się dodatkowo 
antagonizmy na tle narodowościowym: „idąc 3 kosynierów przez 
miasteczko Mosinę, został jeden z  nich zaczepiony od żydów, którzy 
nielitościwie sobie z  nimi poczynali, jako zwykle czynili, kiedy im się 
sposobność podało”17. Wtórowali Żydom zastępca burmistrza Kulau 
oraz żandarm Walewski. Poszkodowani udali się do pobliskiego 
oddziału kosynierów w  Trzebawiu i  poskarżyli się im, szykując się 
do zemsty. W  Mosinie wybuchła panika, przeraźliwie uciekano 
przed „rewanżem” ze strony partyzantów. Całą sprawę uratowali 
mieszkańcy Mosiny, którzy: „wychodzą naprzeciw zbliżającym się 
kosynierom przedstawiając im, że ich zemsta nad ukaraniem żydów, 
ściagnełaby na miasteczko tutejsze okropną klęskę, i  tak na prośbę 
i przedstawienia ich, garzstka spieszących kosynierów do Rogalina już 
nie przez Mosinę, lecz około Mosiny trakt swój obróciła”18.
Jako partyzant w  Rogalinie walczył w  tamtym czasie Zygmunt 
Szczęsny Feliński, późniejszy arcybiskup warszawski oraz 
święty Kościoła katolickiego. Jednym słowem – najwybitniejsza 
osoba związana z  naszą Gminą. Szybko zrozumiał on, że bez 
międzynarodowego wsparcia dla sprawy polskiej takie „wybryki” 
jak Rzeczpospolita Mosińska były tylko mrzonką odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Uznał, że państwo w  ówczesnych 
warunkach można odbudować tylko przez umacnianie ducha 
w narodzie i podnoszeniu go w moralności i pracy nad sobą. Jakże 
to wielkopolskie w  swojej wymowie myślenie człowieka z Wołynia 
kontrastuje z  myśleniem i  działaniem innego Wielkopolanina – 
Jakuba Krauthofera-Krotowskiego. Mimo niewątpliwej klęski dalej 
brnął w  swoich projektach, które brutalnie podsumował Bogumił 
Wojcieszak: „Ostatni Ikar i  ostatni polityczny romantyk tej miary 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego w ostatnich latach życia buntował się 
przeciw rzeczywistości z pesymizmem osamotnionego niemal wieszcza, 
niezrozumiałego i  wzgardzonego przez wybranych przez siebie 
rodaków”19. A my po latach, którą z tych dwóch postaw wybieramy?
 Wojciech Czeski

13 Tamże, s. 119.
14 Tamże.
15 Tamże, s. 120.
16 Tamże, s. 121.
17 Tamże.
18 Tamże, s. 122.
19 B. Wojcieszak, Ostatni Ikar…, s.29.
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Wiodący Operator Logistyki 
Meblowej w Europie

oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia 

w oparciu o umowę o pracę
- praca z wykorzystaniem nowocze-

snych technologii /scanery, system IT
- możliwość podnoszenia kwalifikacji - 

kursy na obsługę wózków widłowych 
oraz wózków wysokiego składowania

- motywacyjny system wynagradzania 
i premiowania

Opis stanowiska:
- załadunek i rozładunek towaru
- kompletacja , etykietownie, komisjo-

nowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem 

stanu na magazynie

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02

lub 61 819 78 05

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

795-44-86-33 biuro@kamienie-mosina.pl 53256547

Kamienie Mosina
ul. Leszczyńska 99a
62-050 Mosina

Piękna i trwała ozdoba
każdego ogrodu i otoczenia domu

 
AGENCJA OCHRONY ZATRUDNI w MOSINIE / KOMORNIKACH 

PRACOWNIKA OCHRONY-DOZORU 
Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, wynagrodzenie na czas, 

przeszkolenie. 

Zadania: rejestr zdarzeń, wykonywanie obchodów, kontrola 

pracowników.  

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” 

 
KONTAKT: 531-533-200 

 
FIRMA SPRZATAJĄCA ZATRUDNI w ROSNOWIE I KOMORNIKACH 

PERSONEL SPRZĄTAJĄCY 
Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, wynagrodzenie zawsze 

na czas, przeszkolenie. 

Zadania: sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów a 

także korytarzy i szatni. 

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” 

 
KONTAKT: 517-574-235 

kolor
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Komendant Miejski wyraził strażakom swe podzię-
kowanie za wzorową postawę podczas akcji ratun-
kowej na przejeździe kolejowym w miejscowości 
Puszczykowo w dniu 3 kwietnia 2019, gdzie doszło 
do zderzenia pociągu Intercity relacji Katowice – 
Gdynia z karetką pogotowia.
W dniu 11.06.2019 roku w sali OSP Mosina odbyła 
się uroczysta zbiórka na której, Zastępca Komen-
danta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Po-
znaniu mł. bryg. mgr inż. Rafał Kociemba w imieniu 
Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu wręczył 
listy gratulacyjne i udzielił pochwały funkcjonariu-
szom z JRG 9 oraz druhom z OSP Mosina i OSP 
Puszczykowo.
Podziękowania otrzymali:
mł. kpt. Sokołowski Łukasz, 
st. asp. Rembalski Paweł, 
mł. asp. Mroczek Bartosz, 
st. sekc. Pucher Marek, 
st. ogn. Łukaszyk Adam, 
mł. asp. Zbierski Przemysław, 
mł. ogn. Jagłowski Zbigniew z JRG 9, 
dh Bartłomiejczyk Maciej, 
dh Kołodziejczak Michał, 
dh Ratajczak Bartosz, 
dh Pieron Łukasz, 
dh Kowalski Andrzej, 
dh Grześkowiak Jan, 
dh Kołodziejczak Kamil z OSP Mosina 
dh Krzemkowski Filip, 
dh Bąk Tomasz, 
dh Bartkowiak Krzysztof, 
dh Osuch Jan z OSP Puszczykowo. 
A my wszystkim strażakom gratulujemy wzorowej 
postawy i życzymy zawsze tyle samo przyjazdów i 
wyjazdów. 
 Źródło: Biuletyn JRG-9

Podziękowania dla strażaków



31

Mistrzostwa Polski Invictus BJJ w Mosinie

Krocząc historią Mosiny 

Wielkie sukcesy Mosińskich zawodników 
Jiu Jitsu! Podczas Dni Rzeczypospolitej Mo-
sińskiej odbyły się Mistrzostwa Polski Invic-
tus BJJ, w których uczestniczyli sportowcy 
z  całego kraju. W  zawodach brali udział 
również Niezwyciężeni z  różnych filli mo-
sińskiego klubu. min: Zielona Góra, Obor-
niki Śląskie, Środa WLKP. Poznań, Stęszew. 
W  podsumowaniu na uwagę zasługu-
je młody junior Filip Przymusiński, któ-
ry dzień wcześniej walczył na Pucharze 
Polski w Koninie, gdzie w świetnym stylu 
wywalczył złoty medal; w Mosinie również 
zdobył złoto. Warto dodać, że Filip w tym 
roku zaliczył wspaniały sezon zdobywając 
wiele znaczących medali. (red.)

Poniżej prezentujemy wyniki zawodów i serdecznie 
gratulujemy zwycięzcom!

adult; biały; -70 kg
1 Filip Przymusiński Invictus / INVICTUS BJJ
2 Patryk Kowalski Invictus / Mosina
3 Damian Kaczmarek Invictus / MOSINA

adult; biały; -76 kg
3 Mateusz Bąk Invictus / stęszew

adult; biały; -82.3 kg
2 Artur Maciejewski Invictus / Środa Wlkp.
3 Michał Bąkowski Invictus / Środa Wlkp.

adult; biały; -88.3 kg
3 Mikołaj Gramera Invictus / Poznań

adult; biały; -94.3 kg
2 Jan Glinkowski Invictus / Mosina

adult; niebieski; -76 kg
3 Wojtek Joachimiak Invictus / Środa Wlkp.

adult; niebieski; -88.3 kg
1 Dawid Adamczak Invictus / Mosina

adult; purpurowy; open
3 Maciej Szymankiewicz Invictus BJJ / Poznań

adult; brązowy; -94.3 kg
2 Mateusz Waligórski Invictus / Mosina

master 1; biały; -88.3 kg
3 Dariusz Sassek Invictus / Mosina

master 1; biały; -94.3 kg
2 Jacek Matecki Invictus / Mosina

master 2; biały; +100.5 kg
1 Dawid Dybionka Invictus / Mosina

master 2; brązowy; -100.5 kg
2 Paweł Krencisz Invictus / Mosina

junior; open
1 Stefan Cieślewicz Invictus BJJ / Mosina

Historia Mosiny odkrywana w niekonwencjonalny sposób. 
Według internetowych definicji Gry terenowe to „rodzaj gier roz-
grywanych najczęściej w  czasie rzeczywistym, do których wyko-
rzystuje się teren, jego topografie oraz inne właściwości” 
Wystarczy wyobraźnia, dobry pomysł, dobór trasy i pytań. Coraz czę-
ściej przybierają one charakter przemyślanej układanki w  terenie, 
która fakty historyczne czy ciekawostki naukowe, wtapia w  dane 
miejsca. Jeśli żyłkę odkrywcy połączymy ze „ smaczkami” przeszkód 
na trasie oraz z  zaplanowaną rywalizacją mamy pełen rynsztunek 
uczestnika gry terenowej, który poprzez tą formę ubogacony zosta-
je w wysiłek fizyczny i aktywny trening szarych komórek.
Chętni wrażeń uczestnicy dokonywali zgłoszeń w dniu 8 czerwca 
2019 podczas Gry terenowej „ Krocząc historią Mosiny” zorganizo-
wanej przy okazji festynu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie. 
Godzina 10.00 . Do biegu gotowi START!
Młodzież z  Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej 
i Grupy Inicjatywnej Baranówko przygotowała 1,5 godzinną po-
dróż po 6 historycznych zakamarkach Mosiny. Wytrwale też cze-
kała na zespoły szukające na mapie i  w  terenie wyznaczonych 
miejsc kontrolnych. W  rywalizacji liczyły się punkty zdobyte na 
trasie, czas i trafność odpowiedzi na zadane pytania. Na zwycięz-
ców czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Miłym wsparciem Gry 
była ufundowana przez Łukasza Silskiego z Firmy Global Price pie-
niężna nagroda specjalna w  wysokości 200 złotych przeznaczona 

dla najsprawniejszego zespołu klasowego z SP nr 1. Nie strasznym 
zdawał się upał, nie straszne do pokonania trudności na trasie bo 
radość i satysfakcja na mecie olbrzymia!
Pierwsze miejsce zajął zespół reprezentujący klasę 5 c w osobach 
Wiktorii Sikory, Marysi Łakomej , Pauliny Ludwiczak i  opiekun 
grupy Magdaleny Sikory. To był owocnie spędzony czas i przede 
wszystkim dobra zabawa. 
Nie odbyłoby się to bez wsparcia Gminy Mosina, pomocy Jacka 
Szeszuły, Szkoły Podstawowej nr 1 w  Mosinie, Gazety Mosińsko- 
Puszczykowskiej, darczyńców. Wszystkim, którzy przyczynili się do 
stworzenia i przeprowadzenia Gry terenowej „ Krocząc historią Mo-
siny” gorąco dziękujemy !
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Zginęli śmiercią lotnika

„Jedynie prawda jest ciekawa” – te znane słowa Józefa Mackiewicza, jakże trafnie pasują do historii, którą chcieli-
byśmy Państwu przedstawić. Dlaczego warto o nią zabiegać? Przykładem może być poniższa historia, opisywana 
wiele lat temu na łamach naszej Gazety. Przedstawiamy Państwu niezwykłą historię i dowód na to, że jeśli szuka-
my prawdy to dzięki wytrwałości, uporowi i ciężkiej pracy jesteśmy w stanie ją odnaleźć. I pielęgnować ją.
W lesie, w miejscowości Łódź stoi drewniana kapliczka z wyrzeźbionym samolotem. Jak to często w takich miejscach 
bywa, na pierwszy rzut oka skrywająca wiele tajemnic odwiedzającym ją przypadkowo bądź celowo wędrowcom. 
Przez ostatnie kilka lat, dzięki sumiennej pracy naszego redakcyjnego kolegi poznaliśmy wiele istotnych faktów 
na temat tragicznej śmierci lotników, na cześć których, w rowie po lotniczej katastrofie, została postawiona ów 
leśna kapliczka.
23 czerwca minęła rocznica śmierci lotników Józefa Wojciechowskiego, oraz Stanisława Przybylskiego. Co dziś wie-
my na ten temat?

„Luki w historii spostrzega człowiek dopiero wtedy, gdy się wypełniają”
powiedział niegdyś niemiecki dramaturg, Fryderyk Hebbel.

Jeśli jednak dostrzegamy je także, gdy je wypełniamy, to słowa te 
w pełni oddają wycinek z historii mojej rodziny, którym się aktual-
nie zajmuję. Chodzi konkretnie o zmarłego przed 83 laty mojego 
pradziadka, Stanisława Przybylskiego. Był pilotem wojskowym 
w stopniu plutonowego, służył w 3 Pułku Lotniczym w Poznaniu, 
w 31 Eskadrze Liniowej. 23 czerwca 1928 roku wraz z kapralem 
mechanikiem Józefem Wojciechowskim udali się samolotem 
Potez XV w lot służbowy, który dla obojga skończył się tragicznie. 
Zginęli w katastrofie lotniczej koło Łodzi w gminie Stęszew i zosta-
li pochowani na cmentarzu wojskowym na poznańskiej Cytadeli. 
Jak podał „Kurier Poznański” z 25 czerwca 1928 roku: „do nieszczę-
śliwych przywołano natychmiastową pomoc lekarską i duchową 
ze Stęszewa”. Na temat okoliczności śmierci pradziadka krążyły 
w mojej rodzinie różne opowieści, lecz dopiero po przeszukaniu 
literatury przedmiotu i prasy z tamtego okresu, udało mi się usta-
lić więcej szczegółów. Dzięki tym pobieżnym badaniom wiedza 
rodziny wzbogaciła się o następujące fakty: dokładne nazwisko, 
stopień wojskowy oraz zdjęcie kaprala Wojciechowskiego, nazwa 
samolotu, którym lecieli, okoliczności wypadku oraz dokładny 
przebieg uroczystości pogrzebowych poległych lotników. Do tej 
pory moja rodzina miała jedno zdjęcie dziadka – drugie udało mi 
się odnaleźć w specjalnym tomie poświęconym poległym lotni-
kom Wojska Polskiego, wydanym w 1933 roku.

Dlaczego jednak dopiero teraz moja rodzina zaczęła intensywne 
poszukiwania poświęcone pamięci poległego przodka? Ma to ści-
sły związek z niedawną śmiercią mojej babci, Zofii Pieszak, która 
urodziła się już po tragicznym wypadku swojego ojca, plutono-
wego Stanisława Przybylskiego. Na parę tygodni przed śmiercią 
moja babcia chciała zobaczyć miejsce, w którym zakończył się ten 
feralny lot, ponieważ nigdy jeszcze tam nie była. Okazało się, że 
do dzisiejszego dnia w tamtejszym lesie zobaczyć można rów po 
lotniczej katastrofie. Mój ojciec obiecał babci, że zajmie się upa-
miętnieniem tego miejsca. I tutaj dochodzimy do sedna całej spra-
wy – nieopodal miejsca katastrofy postawiliśmy kapliczkę, którą 
wykonał mój ojciec (Roman Czeski – przyp. red). Jej poświęcenie 
odbyło się 27 sierpnia. Pod kapliczkę rodzina zwozi kamienie, któ-
re ułożone na ziemi mają przypominać kurhan. Lokalizacja miejsca 
katastrofy zostanie naniesiona na mapy Wielkopolskiego Parku 
Narodowego.
Cóż natomiast mogę powiedzieć o pradziadku oprócz tego, że był 
pilotem wojskowym?
Urodził się w 1902 roku i wedle rodzinnych opowieści, w wieku 16 
lat brał udział w walkach o Lwów. Po lwowskich przeżyciach pra-
cował w cegielni Perkiewicza w Mosinie, gdzie poznał Leokadię 
Frąckowiak, z którą wziął ślub w 1924 roku. Urodziły im się trzy 

córki: Krystyna, Karolina i Zofia. Ukończył szkołę wojskową dla 
lotników w Bydgoszczy w stopniu plutonowego. Służył w 3 Pułku 
Lotniczym w Poznaniu i odszedł z tego świata w 1928 roku pod-
czas pełnienia obowiązków służbowych.
W dalszym ciągu staramy się wypełniać powstające z biegiem 
czasu luki w tej dramatycznej historii. Najbardziej zależy nam na 
nawiązaniu kontaktu z rodziną kaprala Józefa Wojciechowskiego. 
Najlepszym zwieńczeniem tych zmagań byłoby poinformowanie 
ich o powstającym miejscu pamięci w lesie koło Łodzi. Każda, na-
wet najdrobniejsza informacja będzie dla nas bardzo pomocna, 
dlatego prosimy o kontakt z Redakcją osoby, które są w stanie do-
łożyć kolejną cegiełkę do ułożenia muru pamięci o dwóch pole-
głych lotnikach.
Pradziadek Stanisław Przybylski urodził się w Łodzi i rozbił się 
kilometr od miejsca swojego zamieszkania.
 Wojciech Czeski,  sierpień 2011 r.

Wojciechowscy odnalezieni
Historii sprzed 83 lat ciąg dalszy. Poszukiwania rodziny kaprala 
Józefa Wojciechowskiego, który zginął w katastrofie lotniczej 
razem z moim pradziadkiem, plutonowym pilotem Stanisławem 
Przybylskim, zakończyły się sukcesem. Dzięki życzliwości osób 
trzecich, udało nam się nawiązać kontakt!
Głównym bohaterem tej opowieści jest tym razem pan Edmund 
Czeszak z Poznania – siostrzeniec kaprala Wojciechowskiego. Oka-
zało się, że kolekcjonuje on rodzinne opowieści i zdjęcia. Pewnego 
razu był nawet w pobliskiej Łodzi, by odnaleźć miejsce katastrofy 
jego przodka. Niestety, nie udało mu się. Sytuacja diametralnie 
się zmieniła po poświęceniu kapliczki upamiętniającej poległych 
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lotników. Dowiedziała się o tym znajoma pana Edmunda, która 
ma działkę w Łodzi. Natychmiast przekazała tę wiadomość dalej 
i po kilku dniach mieliśmy już kontakt z rodziną kaprala Józefa 
Wojciechowskiego. Okazało się, że poległy pilot miał dwanaścioro 
rodzeństwa, w tym brata, który zginął podczas wojny polsko-bol-
szewickiej. Rodzina Wojciechowskich pochodziła z pobliskiego 
Konarzewa. Dzięki systematycznej i solidnej pracy pana Edmunda 
Czeszaka, możliwe jest odtworzenie losów jego rodziny, wzboga-
cone bardzo cennymi fotografiami.
Niedawno Pan Edmund wraz z żoną Różą odwiedzili nasze skrom-
ne progi, razem udaliśmy się pod kapliczkę, by zapalić znicz, zło-
żyć kwiaty oraz pamiątkowe kamienie. Już planujemy wspólne, 
duże spotkanie naszych rodzin w przyszłym roku, najlepiej w dniu 
rocznicy tragicznej katastrofy lotniczej, czyli 23 czerwca. Nikomu 
bowiem z rodziny Wojciechowskich nie udało się dotrzeć na uro-
czystości poświęcenia kapliczki, ponieważ nie mieliśmy do siebie 
żadnego kontaktu. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli spotkać 
się w większym gronie, by nadrobić zaległości, jakie powstały przez 
wiele lat po katastrofie. Warto także dodać, że podczas pierwszego 
wspólnego spotkania z rodziną Czeszaków towarzyszyła nam Bar-
bara Miczko-Malcher z radia Merkury. Szykuje się materiał na dłuż-
szą audycję, która zostanie wyemitowana w październiku. Jednak 
ani ten krótki tekst, ani najdłuższa audycja radiowa nie są w stanie 
przekazać pozytywnych emocji, jakie wyzwoliło spotkanie rodzin, 
które połączył tragiczny wypadek lotniczy sprzed 83 lat.
 Wojciech Czeski, Październik 2011 r.

Otwarta księga historii
Zeszłorocznych wydarzeń ciąg dalszy. 23 czerwca, w 84. rocznicę 
tragicznej śmierci dwóch lotników: plutonowego pilota Stanisła-
wa Przybylskiego i młodszego majstra wojskowego Józefa Wojcie-
chowskiego, rodziny obojga zmarłych spotkały się na wspólnych 
uroczystościach w Łodzi pod Stęszewem. Po oficjalnej części mia-
ło miejsce okolicznościowe spotkanie przy tradycyjnej grochówce 
wojskowej. Miłej integracji nie było końca.
Historię poszukiwań wiadomości na temat mojego pradziadka 
Stanisława Przybylskiego opisywałem w zeszłym roku na łamach 
niniejszej gazety. Gwoli ścisłości pragnę streścić efekty owych po-
szukiwań: wspólnymi siłami znaleźliśmy informacje, źródła histo-
ryczne oraz opowieści rodzinne dotyczące życia pradziadka oraz 
jego tragicznego wypadku lotniczego. Dzięki nagłośnieniu sprawy 
w lokalnych mediach, dotarliśmy do rodziny drugiego zmarłego 
wojskowego, Józefa Wojciechowskiego. Dopiero po odsłonięciu i 
poświęceniu kapliczki w miejscu katastrofy (Łódź, gmina Stęszew), 
udało się mojej rodzinie skontaktować z panem Edmundem Cze-
szakiem, siostrzeńcem zmarłego lotnika. Bardzo żałował, że nie 
mógł być na zeszłorocznej uroczystości. Nie pozostało nam nic 
innego, jak przystąpienie do wspólnej organizacji obchodów 84 
rocznicy tamtego tragicznego wypadku lotniczego.
Organizacja ta nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc pana puł-
kownika Dariusza Packa oraz pana kapitana Rafała Felcellobena z 
31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. To dzięki nim udało 
się ściągnąć na miejsce uroczystości lotników, którzy zaciągnęli 
honorową wartę przy leśnej kapliczce, upamiętniającą miejsce ka-
tastrofy. Do warty dołączyli harcerze, modlitwę odprawił kapelan 
wojskowy, a honory złożyli także przedstawiciele Towarzystwa By-
łych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich w histo-
rycznych strojach. W imieniu rodzin lotników krótkie przemówie-
nia wygłosili Roman Czeski oraz Edmund Czeszak. Po tej krótkiej 
części oficjalnej nastąpiły sesje zdjęciowe, zwiedzanie miejsca ka-
tastrofy oraz podziwianie portretów zmarłych lotników, wykona-
nych specjalnie na tę okazję.
Później wszyscy zgromadzeni (było ich około 100 osób) przenieśli 
się na pobliską działkę Wojciecha Przybylskiego, gdzie pod namio-

tami można było pożywić się pyszną grochówką oraz kiełbasą. Nie 
zabrakło licznych wypieków oraz tortu. Warto dodać, że w domu, 
który dzisiaj należy do Wojciecha Przybylskiego, mieszkał niegdyś 
mój pradziadek Stanisław. Dom ten jest oddalony od kilometr od 
miejsca katastrofy lotniczej. Poza tym, rozmów pod namiotami nie 
było końca. Furorę wśród mojej rodziny zrobił pan Edmund Cze-
szak, który oprócz pozytywnego podejścia do życia, przyciągał 
uwagę dużym albumem rodzinnym, w którym jak na dłoni można 
było odczytać historię jego rodziny. Józef Wojciechowski nie miał 
żony ani dzieci, a wielu z jego krewnych odeszło już z tego świata. 
Duża część z nich mieszka dzisiaj we Francji. Dwudziestoosobowa 
delegacja rodziny Józefa Wojciechowskiego wyróżniała się jednak 
na tle całego zgromadzenia. Po nawiązaniu nowych kontaktów 
jest nadzieja na kolejne udane spotkania, które, miejmy nadzie-
ję, przerodzą się w nową, świecką tradycję. Warto także dodać, że 
wspólnymi siłami obu rodzin udało się odnowić groby naszych 
przodków na Cytadeli poznańskiej. Zostały one zdewastowane 
przez miłośników metalowych tabliczek oraz orłów wojskowych. 
Na szczęście mój ojciec zdołał ze specjalnej żywicy wykonać za-
mienniki tychże elementów. Miejmy nadzieje, że koneserzy me-
talowych ozdób cudzych nagrobków nie pokuszą się już na ich 
tańsze i bezwartościowe dla nich zamienniki.
31. Baza Lotnictwa Taktycznego kontynuuje tradycję 3 Pułku Lot-
niczego w Poznaniu, w którym służbę pełnili obaj zmarli lotnicy. W 
ten oto sposób przybyli na uroczystości żołnierze 31. Bazy przy-
czynili się do zaciśnięcia i lepszego poznania więzi historycznych 
obydwu jednostek. Otrzymali od nas pamiątkowy album, który w 
skrócie opowiada historię nie tylko zmarłych lotników, ale także 
starania podjęte celem ich upamiętnienia. Historia ta cały czas wy-
daje się otwartą księgą, której rozdziały staramy się razem pisać.
 Wojciech Czeski, Lipiec 2012 r.

Otwartej księgi ciąg dalszy
„(…) kapliczka ta na stale wrosła w krajobraz Wielkopolskiego Parku 
Narodowego i zostanie miejscem pamięci o poległych tam w 1928 
roku lotników”
Kilka lat po wspólnych obchodach lokalnej tragedii lotniczej nadal 
utrzymujemy kontakt z rodziną Józefa Wojciechowskiego. Pan Ed-
mund Czeszak regularnie wysyła nam zdjęcia z mogił lotników na po-
znańskiej Cytadeli, o które sumiennie dba. My odwiedzamy kapliczkę 
w pobliskiej Łodzi, zapalamy nowe znicze i sprzątamy stare. Od czasu 
do czasu ktoś nas zaskoczy nowym "pomysłem" - czy to kamieniem z 
krótką inskrypcją, czy to złożonymi kwiatami. Raz moim oczom uka-
zał się piękny biało-czerwony bukiecik wpleciony w postać Ukrzyżo-
wanego. Najwspanialsze w tym wszystkim jest to, że pamięć tę kul-
tywują także osoby nam nieznane. Dowodzi to zatem, że kapliczka 
ta na stale wrosła w krajobraz Wielkopolskiego Parku Narodowego 
i zostanie miejscem pamięci o poległych tam w 1928 roku lotników".
 Wojciech Czeski, Czerwiec, 2019 r.
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Dzień Sąsiada

Mieszkańcy pytają
burmistrza o Czerwonkę

Finalizowane są uzgodnienia dotyczące 
budowy „Czerwonki” z  Wielkopolskim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich. – Po 
uzyskaniu ostatecznego uzgodnienia, 
będziemy wnioskowali o  odstępstwo do 
Ministerstwa Infrastruktury, jeżeli chodzi 
o  kwestie odległości między skrzyżowa-
niami na drodze woje-wódzkiej. Równo-
legle będziemy kończyli projektowanie 
„Czerwonki”, zgodnie z  uzgodnieniami 
z WZDW. Będzie również konieczna pro-
cedura wydania decyzji środowiskowej 
do tego projektu. – informuje burmistrz 
Przemysław Mieloch. Jak wyjaśnia dalej 

burmistrz, ta długotrwałość procedo-
wania wynika ze zmiany zapatrywania 
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich na kwestie rozwiązania przyję-
tego w sprawie skrzyżowania „Czerwonki” 
z drogą wojewódzką. - Wcześniej WZDW 
przyjmował dwuetapową budowę tego 
skrzyżowania. Teraz chcą je wykonać za 
jedynym razem, co wymusza decyzję śro-
dowiskową i wydłuża czas procedowania. 
Ostateczne decyzje będą wydane najpóź-
niej w  pierwszym pół-roczu kolejnego 
roku – powiedział Przemysław Mieloch. 
 Źródło: UM w Mosinie 
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Dni Puszczykowa 2019
Dni Puszczykowa 2019 już za nami. Impreza odbyła się w dniach 
15 i 16 czerwca i przyciągnęła nie tylko mieszkańców Puszczy-
kowa, ale też okolicznych miejscowości. Scenę rozstawiono na 
terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Kościelnej 7. Na mura-
wie stanęły m.in. food trucki, punkty gdzie można było zakupić 
alkohol, balony, wygrać cenne nagrody i nie tylko.
W sobotę gwiazdą wieczoru była „Kayah” (Katarzyna Szczot ur. 
w 1967 roku). Polska wokalistka i autorka tekstów. Jej występ 
trwający blisko 1,5 godziny rozpoczął się od jej debiutanckiego 
utworu „Córeczko”, a potem mogliśmy usłyszeć już m.in. takie 
utwory jak „Supermenka” czy „Śpij kochanie, śpij”. Chociaż po-
goda nie dopisała, było wietrznie i deszczowo, to atmosfera była 
bardzo gorąca. Fani piosenkarki spisali się na medal. Od godziny 
19.30 do 21 dobrą zabawę zapewnił publiczności zespół wokal-
no – rozrywkowy „Szafa Gra”, w skład którego wchodzą: Barba-
ra Melzer, Beata Wyrąbkiewicz, Wojciech Dmochowski, Rafał 
Drozd. Grupa, powstała w 2003 roku i ma na swoim koncie setki 
występów. Repertuar „Szafy” to hity lat 70’, 80’ 90’. Dzięki temu 
niesamowitemu kwartetowi usłyszeliśmy największe przeboje 
takich artystów jak Modern Talking, Guns N’ Roses, Aqua, Ryszar-
da Rynkowskiego i wielu innych. W tym dniu mogliśmy również 
poćwiczyć yogę czy tai chi, podziwiać występ grupy baletowej 
pod opieką Margot Lampy – Słabosz, zobaczyć występ grupy ta-
necznej Show Dance pod opieką Kamili Dziewulskiej oraz pokaz 
tańca towarzyskiego artystów ze Szkoły Tańca Dream Poznań. 
Koło godziny 18 odbył się koncert dla dzieci „W krainie bajek” w 
wykonaniu artystów z Teatru Wielkiego w Poznaniu.
W niedzielę wystąpiła na scenie Anita Lipnicka z zespołem „The 
Hats”, który tworzy czterech muzyków towarzyszących artyst-
ce od kilku lat na scenie: Bartek Miarka - gitary, Piotrek Świę-
toniowski - instrumenty klawiszowe, Kamil Pełka - bas, Bartek 
Niebielecki- perkusja. Ich ostatnia płyta „Miód i dym” była no-
minowana do nagrody Fryderyki 2018 w kategorii „album roku 
pop”. Nic w tym dziwnego, że publiczność bawiła się wyśmie-
nicie. Wcześniej mogliśmy natomiast podziwiać występy finali-
stów XIII Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Małolata, pokaz 
taneczny dzieci i młodzieży z warsztatów BMCAK pod opieką 
Adriana Rzetelskiego, występ dzieci ze Scholi św. Józefa z Pusz-
czykowa, pokaz baletowy dzieci z warsztatów BMCAK pod opie-
ką Anieli Kokoszy, koncert gitarowy uczniów Zenona Cioska. 
Wręczono również nagrody ufundowane przez sponsorów dla 
uczestników „Dni Puszczykowa”. 
 Paulina Korytowska
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Galeria fotografii i drukarnia od czasów Gutenberga

Rozmowa z Mikołajem Rybczyńskim

Puszczykowo, ulica Dworcowa 95 to adres, który warto zapamiętać. W tym miejscu znajduje się bowiem 
ponadczasowa autorska galeria fotografii i drukarnia, gdzie można zobaczyć i uruchomić maszyny drukar-
skie od „czasów Gutenberga” do bardziej nam współczesnych. O wizji na to miejsce rozmawiam z Mikołajem 
Rybczyńskim, pomysłodawcą i właścicielem zabytkowej drukarni oraz firmy Copia Studio Poland.

O drukarni pisaliśmy już na łamach GMP m.in w artykule „Czy 
w Puszczykowie powstanie drukarnia Gutenberga?” czy rozma-
wialiśmy podczas audycji Radia MPL.
Drukarnia prezentuje się imponująco. Od naszej ostatniej wizyty 
wiele się tutaj zmieniło. W głównym pomieszczeniu mieści się 
ekspozycja maszyn drukarskich. Wszystkie są gotowe do pracy.

Sam budynek drukarni został odrestaurowany w stylu vintage. 
Znajduje się w nim również mikroapartament i pokój kawowy, 
gdzie można skosztować znakomitej kawy. Otoczenie galerii 
stanowi piękny ogród z miejscem rekreacyjnym oraz zabytkowe 
samochody: garbusy, audi z 1963 r., mercedes z 1982 r., ciągnik 
Volvo z 1962 r. Ich odrestaurowywanie to kolejna pasja Mikołaja.

J.B: Wiemy, jak zaczęła się Twoja przygo-
da z drukarnią, pisaliśmy o tym w gazecie 
i rozmawialiśmy w radiu. Co się zmieniło 
od naszego ostatniego spotkania?
M.R: Pomieszczenie galerii i  drukarni zo-
stało uporządkowane, a maszyny przygo-
towane do pracy. Niebawem rozpocznę 
wieszanie moich fotografii, których mam 
mnóstwo z  całego świata, ale przede 
wszystkim z  Czech, Maroka, Portugalii 
i  polskich Sudetów. Zainteresowani będą 
mogli zakupić prezentowane zdjęcia. Przy 
galerii powstaje klimatyczny mikroapar-
tament. Drukarnia otrzymała honorowy 
patronat Muzeum Drukarstwa oddział 
Muzeum Warszawy, co podkreśla skalę 
tego przedsięwzięcia. Kilka tygodni temu 
w  technice typograficznej – letterpress 
drukowaliśmy plakat dla Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej w Kłodzku. Plakat reklamuje wy-
stawę „Andreas Ernst (1861-1929) – kłodzki 
architekt”, prezentującą dorobek i  sylwet-
kę architekta, którego realizacje wpłynęły 
na dzisiejszy wizerunek Kłodzka. Wernisaż 
wystawy miał miejsce podczas tegorocz-
nej Nocy Muzeów, a wystawę można zwie-
dzać do października 2019 r.
Przypomnij proszę naszym czytelnikom, 
co to za drukarnia?
Jest to drukarnia typograficzna, nazywa-
na na świecie letterpress, która obecnie 
przeżywa prawdziwy boom. W naszej ga-
lerii można zobaczyć kompletną drukarnię 

z lat 1897–1970 oraz stare czcionki i matry-
ce. Czcionki ułożone w wyrazy i odciśnięte 
na papierze dają tłoczony nadruk. Podob-
nie matryca z  grafiką. Metoda letterpress 
idealnie nadaje się do druków okoliczno-
ściowych, które można u nas zamówić.
A to wszystko bez prądu?
Tak, do drukowania na tych maszynach 
wystarczy napęd ręczny. Wprawdzie now-
sze urządzenia z  lat 70. i  80. napędzane 
są mechanicznie, ale nadal jest to letter-
press. W Polsce do początku lat 90. w tej 
technologii drukowano gazety. Obecnie 
mam kontakt z drukarnią w Australii dru-
kującą czasopisma tym sposobem.
 
Można powiedzieć, że masz do czynie-
nia z całym przekrojem maszyn drukar-
skich - od najstarszych po najnowsze?
To prawda. Jednak najbardziej interesu-
je mnie stara technologia i  stąd pomysł 
na taką ekspozycję. Stała się ona możliwa 
dzięki pomocy moich przyjaciół (przede 
wszystkim Romy i Piotra Żytkowiaków) oraz 
wsparciu Gazety Mosińsko-Puszczykow-
skiej. Pełną listę przyjaciół drukarni znajdą 
Państwo na naszym profilu na facebooku.
Rozumiem, że każdy mieszkaniec nasze-
go regionu będzie mógł zobaczyć pra-
cownię „na żywo”?
Oczywiście. Zachęcam do wcześniejsze-
go kontaktu telefonicznego – 603846133 
lub przez facebooka.

Jesteś człowiekiem o  wielu pasjach. 
Skąd zamiłowanie do motoryzacji?
Zaczęło się już w dzieciństwie, kiedy bar-
dzo zainteresowałem się garbusami. Teraz 
mam dwa cabriolety. Wspólnie z  kolegą 
zajmuję się renowacją i sprzedażą starych 
samochodów i motocykli.
Wróćmy do tematu drukarni. Czy w  fir-
mie którą prowadzisz, można zamówić 
druki wykonane w technice letterpress?
Oczywiście. Obok zamówień we współ-
czesnej technologii realizujemy zamówie-
nia w technice letterpress, która idealnie 
nadaje się do druków okolicznościowych 
– certyfikatów, dyplomów, wizytówek, 
zaproszeń. Obecnie druk typograficz-
ny przeżywa swój renesans, wpisuje się 
w popularny styl vintage.
Można powiedzieć, że w  drukarstwie 
osiągnąłeś już wszystko?
Zawsze jest coś do odkrycia, ale to wła-
śnie jest najbardziej ciekawe.
Dziękuję za rozmowę i  życzę dalszych 
sukcesów w realizacji tych pięknych za-
mierzeń 
 Jan Bylczyński
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Piłka nożna
Zakończył się sezon 2018/2019 na ligo-
wych boiskach. Czas więc zobaczyć jak 
grały KS 1920 Mosina i Las Puszczyko-
wo w ostatnich meczach i podsumować 
lekko ten sezon ich występów w A-klasie.

Ostatecznie Mosina sezon zakończyła 
na 5 miejscu, a  Las na 11 miejscu. Dla 
obu zespołów był to sezon raczej śred-
ni, ale na pewno nie najgorszy.
Mosina w  ostatnich pięciu meczach aż 
cztery razy wygrywała. Co najważniej-
sze bardzo dobrze spisała się przed 
swoimi kibicami, gdyż trzy ostatnie 
domowe mecze to wygrane kolejno 
9:2, 7:0, 7:0. Kolejno były to wygrane 
z Ogrolem Sielinko, Obrą Zbąszyń i Dys-
kobolią Grodzisk Wielkopolski. Królem 
polowania w  tych meczach był jak za-
wsze Oskar Baraniak, który w tych me-
czach zdobył odpowiednio trzy, cztery 
i  cztery bramki. Mosina poza tym wy-
grała jeszcze rzutem na taśmę, czyli 
dzięki bramce w  doliczonym czasie 
gry, 1:0 w  Michorzewo z  Huraganem. 
Bramkę na wagę wygranej zdobył Jan 
Białożyt. Jedyną porażką w  ostatnich 
meczach była przegrana 4:7 z Wichrem 
Strzyżewo na wyjeździe. Jednak i tu trzy 
bramki zdobył Oskar Baraniak, co ozna-
cza że w ostatnich 5 meczach zdobył 14 
bramek. Łącznie dało mu to 35 bramek 
w sezonie i tytuł króla strzelców tej gru-
py razem z Jakubem Solarkiem ze Stelli 
Luboń. Zadaniem dla działaczy klu-
bu z  Mosiny teraz będzie zatrzymanie 
Oskara w  klubie, bo już interesują się 
nim zespoły z wyższych lig, a na pewno 
jego strata to byłoby poważne osłabie-
nie mosińskiej drużyny.

KS 1920 Mosina zajęła więc ostatecz-
nie w  tabeli 5 miejsce z  48 punktami, 
tracąc do trzeciej Dyskobolii Grodzisk 
tylko 2 punkty. Niewiele więc zabrakło 
do podium, a  okazać się może, że na-
wet trzecie miejsce da awans do Klasy 
Okręgowej, gdyż w  związku z  likwida-
cją okręgowych związków piłki nożnej, 
poznańskie okręgówki mają zostać 
powiększone z  14 do 16 drużyn. Se-
zon więc na pewno nie najgorszy, ale 
wszyscy wiedzą, że Mosinę stać było 
na walkę o  miejsce na podium, więc 
na pewno odczuwany jest niedosyt. 
W przyszłym sezonie na pewno celem 
dla tej ekipy musi być awans, gdyż bę-
dzie to już czwarty sezon z rzędu na po-
ziomie A-klasy.

W  zdecydowanie gorszych nastro-
jach są kibice Lasu Puszczykowo. Las 
w ostatnich pięciu meczach wygrał tyl-
ko raz, raz zremisował, i trzy razy prze-
grał. Wygrana i remis przyszły w dwóch 
ostatnich kolejkach, więc poprzednie 
trzy porażki nałożyły się na poprzed-
nią fatalną passę dając łącznie aż osiem 
porażek z  rzędu, co jest wynikiem fa-
talnym. Te porażki to kolejno mecze 
z Wichrem Strzyżewo (1:4 - gol Szymo-
na Czarnoty), z  NAP Nowy Tomyśl (2:4 
- bramki Michała Cytryńskiego i Daniela 
Piechockiego), oraz z Promieniem Opa-
lenica (0:1). Po tej fatalnej serii udało się 
jednak w  końcu wygrać. 8 czerwca na 
własnym boisku Las pokonał Pogrom 
Luboń 1:0. Jedyną bramkę zdobył Hu-
bert Kowalkiewicz w 40 minucie. Na ko-
niec sezonu Las zremisował ze zdegra-
dowanym Orłem Rostarzewo 0:0.
Las więc zakończył sezon na 11 miejscu 
z 23 punktami, i mimo fatalnej serii na 
wiosnę utrzymał się dość pewnie w  li-
dze. W  porównaniu z  ubiegłym sezon 
mamy więc skok o 1 miejsce i 1 punkt. 
Powiedzieć, że to progres to jakoś nie 
przystoi. Na pewno Las musi się tro-
chę wzmocnić, i pokazać z lepszej stro-
ny, gdyż jeszcze w  2014 roku Las  grał 
w Klasie Okręgowej, i na pewno warto 
byłoby chociaż nawiązać do tych wyni-
ków i walczyć w górnej połówce tabeli, 
a nie kręcić się w dolnych rejonach. 
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Adam Adamkiewicz Mistrzem Polski Strażaków PSP!
Wielki sukces odniósł strażak z mosińskiej jednostki JRG-9 Adam 
Adamkiewicz, który wywalczył tytuł Mistrza Polski Strażaków PSP 
w Kolarstwie Szosowym! W klasyfikacji drużynowej nasi strażacy 
zdobyli tytuł Wicemistrzów Polski!
Adam Adamkiewicz wymagającą, 60 - kilometrową trasę pokonał 
w czasie 1:37:19,92.
Z biuletynu JRG-9
W dniu 16 czerwca 2019 roku funkcjonariusze z JRG nr 9 w Mo-
sinie: str. Adam Adamkiewicz, st. sekc. Piotr Krysman oraz asp. 
sztab. Piotr Kustoń z JRG nr 1 uczestniczyli w VI Mistrzostwach 
Polski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Kolarstwie Szoso-
wym w Wilczycach w powiecie sandomierskim. Zawody odbyły się 
w ramach 5 edycji wyścigu kolarskiego „Dolina Opatówki”.
Punktualnie o godzinie 11.00 wyścig ze startu wspólnego rozpo-
częło 70 zawodników będących funkcjonariuszami PSP. Kolarze do 
pokonania mieli bardzo wymagającą trasę z czterema podjazdami 
na dwunastokilometrowej rundzie. Łączna długość wyścigu wy-
niosła 60 kilometrów.
Zwycięzców uhonorowali organizatorzy oraz zaproszeni goście na 
czele z przedstawicielem Wojewody Świętokrzyskiego Panią Anną 
Paluch oraz przedstawicielem Świętokrzyskiego Komendanta Wo-
jewódzkiego PSP st. bryg. Andrzejem Raczyńskim. Nadzór nad 
przebiegiem zawodów sprawował powołany sztab przez Komen-
danta Powiatowego PSP w Sandomierzu st. kpt. Piotra Krytusy.
 Źródło: Biuletyn JRG-9, Sporządził: kpt. Paweł Zieliński
 Gratulujemy!

Motocykle w Mosinie
W  niedzielę 26 maja dzięki wyjątkowe-
mu wydarzeniu jakim był IX PIKNIK - VIII 
RAJD MOTOCYKLOWY zorganizowany 
przez Mosińskie Towarzystwo Motocy-
klowe naszą piękną gminę odwiedziło 
wielu motocyklistów i fanów motoryzacji 
z całej Polski. Impreza już od lat cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem i z każdym 
rokiem ściąga większe grono entuzja-
stów. Najwolniejsza jazda na motocyklu, 
jazda taczką ze szklanką wody, wbijanie 
gwoździ czy wybór motocyklowej Ele-
gantki i  Eleganta to tylko część atrakcji, 
w jakich można było wziąć udział w nie-
dzielę. Imprezą towarzyszącą piknikowi 
był Dzień Dziecka zorganizowany przez 
Zarząd Osiedla nr 4 w Mosinie. Najmłodsi 
znaleźli tam coś dla siebie - do dyspozycji 
dzieci była trampolina, dmuchany zamek 

i mini boisko piłkarskie. Jednym z głów-
nych punktów programu był rajd moto-
cyklowy o puchar Burmistrza Gminy Mo-
sina. Piknik Motocyklowy był gratką nie 
tylko dla miłośników jednośladów i  ich 
rodzin, ale także miejscem, gdzie chętni 
mogli oddać krew i wziąć udział zbiórce 
na rzecz Schroniska w  Gaju. W  podsta-
wionym na płycie targowiska KrwioBusie 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i  Krwiolecznictwa krew oddało ponad 
50 osób! To nie koniec dobra płynącego 
od gości pikniku - skarbonki Schroniska 
w  Gaju zapełniały się w  błyskawicznym 
tempie, co przełożyło się na rekordową 
kwotę 2416,31 zł na leczenie schronisko-
wych czworonogów. 
 Tekst: Agata Lubowicka
 Zdjęcia: Joanna Biba Stachowiak 
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USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Zadzwoń, przekonaj się sam!!!
Kontakt: 604 587 690, 789 323 937

- malowanie, szpachlowanie

- usługi płytkarskie i instalacyjne

- zabudowy: płyta GK, su�ty

zabudowy nietypowe

- montaż drzwi i podłóg

- usługi elewacyjne i wiele innych...

Profesjonalnie i w przytępnych cenach

ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

Naprawa:
- Rozruszniki
- Alternatory
- Instalacje elektr.

Montaż:
- Radia
- Alarmy
- Blokady

Klimatyzacje:
- napełnianie
- odgrzybianie

* wymiana opon
* wulkanizacja

Wystawiamy faktury VAT

Michał Roszak
Luboń, ul. Dożynkowa 7a

tel. 602 555 346

JAN RYGLEWICZ

SPECJALISTA
LARYNGOLOG

TEL. 663 595 858

PUSZCZYKOWO, UL. SŁONECZNA 14

ZABUDOWY, GARDEROBY

Ekspozycja

czynna:

pn-pt 14.30-18.00

Luboń, ul. Długa 6
61 8105 520, 601 719 742 www.goryniak.pl

USŁUGI
TRANSPORTOWE

602 679 211
WYKOPY I PRACE ZIEMNE

• PIASEK
• ŻWIR
• ZIEMIA, ITP.

MOSINA
wolnostojący

pawilon handlowy 
o powierzchni 30 m2 
z opomiarowaniem, 

miejscami parkingowymi 
ul. Topolowa 3

DO WYNAJĘCIA

tel. 887-275-827
lub 887 635 144

Trening z Mistrzem
8 czerwca br. w hali widowiskowo-sportowej Ośrod-
ka Sportu i  Rekreacji w  Mosinie odbyło się, organi-
zowane przez Klub Shootboxer Mosina, seminarium 
z Tomaszem Sararą. Wzięło w nim udział ponad dwu-
dziestu zawodników i miłośników kick-boxingu, któ-
rzy pod okiem mistrza mieli okazję szlifować swoje 
umiejętności.
Tomasz Sarara – wielokrotny mistrz Polski kick-bo-
xingu, mistrz świata WKN, mistrz organizacji DSF, 
były mistrz organizacji FEN, w ciągu trwających po-
nad trzy godziny warsztatów, przekazał uczestni-
kom sporą dawkę wiedzy, dzieląc się bogatym do-
świadczeniem zawodniczym i trenerskim. Dokładnie 
i  w  jasny sposób objaśniane techniki walki, zasady 
maksymalnego wykorzystania siły i  umiejętności 
przy zachowaniu rezerw energii, odniesienie do 
konkretnych przykładów, ćwiczenia i  korygowane 
na bieżąco błędy oraz cenne wskazówki – to tylko 
skrót tego, co działo się na hali OSiR. Jeśli dodamy do 
tego otwartość Tomasza i jego bezpośredni kontakt 
z uczestnikami oraz dobrą atmosferę panującą pod-
czas seminarium, możemy z  pewnością stwierdzić, 
że było to udane i owocne spotkanie. 
Wszystkich, którzy chcieliby spróbować swych sił 
w kick-boxingu / K1, zapraszamy na zajęcia do Klu-
bu Shootboxer w Mosinie. Najwyższa jakość trenin-
gów gwarantowana! (M.M.)
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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

reklama 33

USŁUGI REMONTOWO-MURARSKIE
Wykonujemy

wszelkie remonty:
� malowanie
   � docieplanie
      � łazienki
         � płytki
            � papa terma 
               � klinkier
                  � i wiele innych

tel. 509434495

669-405-637
kryhal.kontakt@gmail.com

� Prace na wysokości

�  Wycinka drzew 
metodą alpinistyczną

�  Kompleksowe 
czyszczenie działek

� Pielęgnacja zieleni
�  Mycie dachów 

i elewacji
�  Montaż banerów
 � Inne usługi

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

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

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAREK FILIPCZAK

PROWADZENIE SPRAW
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:

- GOSPODARCZYCH
- SPADKOWYCH
- RODZINNYCH /rozwody, podział majątku itp./ 
-  DOTYCZĄCYCH SŁUŻEBNOŚCI 

RUR WODOCIĄGOWYCH
PUSZCZYKOWO

UL. KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 24
TEL. 601 75 44 11 

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., śr., czw. 1700-1800

tel. 61 867 69 33

USG ZATOK

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

Firma STOLARSKA
z branży ogrodowej

Poszukuje osoby do pracy
z następującymi umiejętnościami:

- obsługa podstawowych maszyn stolarskich
- organizacja pracy niewielkiego zespołu

Mile widziane:
- komunikatywna znajomość jęz. rosyjskiego

i/lub ukraińskiego

Zgłoszenia prosimy przesyłać mialowo lub 
telefonicznie:

maldrew@poczta.onet.pl
tel. 602 468 840

Zamysłowo/k. Stęszewa 

Kwali�kowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy

To jest miejsce
na TWOJĄ

reklamę
Zadzwoń lub napisz:

e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

tel. 535 424 414
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PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724

www.juni-tech.pl

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od 1992

 r.

• ROLETY
• ŻALUZJE

• MOSKITIERY

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

fachowe doradztwo montaż

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych

Hotel Szablewski
w Dymaczewie Nowym

zatrudni 
kelnera/kelnerkę

oraz pokojową 
na cały etat

tel. 61 819 12 01

dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875

Terapia noworodków
i niemowląt metodą NDT 

Bobath osteopatia
dzieci i dorosłych

www.fizjo-osteo.pl

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta

Neuro�zjoterapeuta

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Warsztaty psychologiczne

MOJE JEDZENIE
MOJE PIENIĄDZE

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
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Elżbieta Bylczyńska
Współpraca: Marta Mrowińska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, Dorota Lisiak, Tomasz 
Kaczmarek, Piotr Milewski, Mariola Marecka - Chudak, Anita Wachowiak, Elena Cieleńska, 
Przemysław Raźny oraz Willma. 
 
Listy 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
• Konfiguracja 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
Oferuje szycie na miarę

• sukienki, spódnice, spodnie, żakiety, 
suknie wieczorowe, suknie ślubne

• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych 

grup wiekowych

P
R

A
C

A

Miejsce pracy Puszczykowo, 
zakład produkcyjny z branży 

spożywczej.
Praca pon. – piątek

w godz. 6.00 – 14.00
14.00 – 22.00. 

tel. 510 012 691
Umowa o pracę

Poszukiwany 
doświadczony 

Magazynier
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e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl 
www.jessa.com.pl 

W YCENY  
NIERUCHOMOŚCI

     DOMY 

     LOKALE 

     DZIAŁKI 

     SPECJALISTYCZNE 

TEL. 572 642 585 
Rzeczoznawca majątkowy
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REKLAMA
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