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Jak zauważa twórca monety: „Trudno jest 
niestety określić, w  którym roku i  gdzie 
dokładnie urodził się W. Rost. Wiadomo 
jednak, że w  1848 roku (28 marca) Magi-
strat Miasta Mosina w  Wielkim Księstwie 
Poznańskim, po złożeniu przez niego uro-
czystego ślubowania, przyjął go na „Oby-
watela Miasta Tutejszego”. W  niedługim 
czasie  po tym wydarzeniu (3 maja) mia-
nowany został przez Jakuba Krauthofera 
- Krotowskiego pierwszym Burmistrzem 
Mosiny. W  okresie późniejszym jako prze-
wodniczący komisji wyborczej obwodu nr 
5, organizował w biurze magistrackim wy-
bory do Sejmu Rzeszy Związku Północno – 
Niemieckiego. Do 1869 roku sprawował też 
funkcję rozjemcy dla obwodu mosińskie-
go. W  maju 1869 roku zastąpił go na tym 
stanowisku kolejny nauczyciel mosiński Lu-
dwik Łoziński. W 1873 roku Wojciech Rost 
już jako burmistrz pozasłużbowy dalej pra-

cował w  Mosinie, pełniąc funkcję agenta 
Towarzystwa Ubezpieczeń od gradobicia 
na Niemcy, z siedzibą w Berlinie. Ożenił się 
on z  Teofilią Lenartowicz (zm. 25.04.1890 
r.), z  którą miał trójkę dzieci: Wojciecha 
(zm. 31.12.1876 r. w  wieku zaledwie 20 
lat), córkę Agatę (zm. 13.12.1880 r.) oraz 
córkę Wandę (zm. 13.10.1920 r.) do samej 
śmierci zamieszkująca w Mosinie. Wojciech 
Rost zmarł 12 września 1977 roku i do dnia 
dzisiejszego spoczywa wraz z  synem na 
cmentarzu parafialnym w Mosinie”.
Pan Witold Wilhelm wystawiał się na tego-
rocznych Dniach Mosiny, które odbyły się 
w dniach 17 – 19 maja. Każdy mógł wów-
czas dobić przy użyciu młotka 1 Mosina 
przedstawiającego kosynierów J. Krau-
thofera Krotowskiego (moneta z  2018 
r.). Chętnych nie brakowało. Wybito aż 
1000 aluminiowych monet! W  tym roku 
nowa moneta zostanie wystawiona po raz 
pierwszy 15 sierpnia  2019 r. na festynie 
„Szeroko na Wąskiej”, gdzie kolekcjonerzy 
będą mogli nie tylko uzupełnić swoją ko-
lekcję o brakujące monety, ale również na-
być nową monetę, a osoby zainteresowa-
ne będą miały możliwość za darmo wybić 
dla siebie zeszłorocznego 1 Mosina. 
Rewers monety zmienia się co roku, awers 
pozostaje niezmienny i przedstawia herb 
Mosiny. Na samym początku przy two-

rzeniu projektu monety pomocny oka-
zuje się być internet, gdzie znaleźć moż-
na zdjęcia postaci z  interesującego nas 
okresu czasu przyznaje pomysłodawca 
znanego na całą Polskę 1 Mosina. Mone-
ty kolekcjonerskie wykonane są z miedzi 
elektrolitycznej poddawanej starannej 
obróbce. Metal należy najpierw przewal-
cować, wyżarzyć, wyciąć z  taśmy krążki, 
które są następnie polerowane oraz wy-
tłoczyć odpowiednio awers i rewers. Cały 
proces jak widać jest dość czasochłonny 
i jak przyznaje Pan Witold w kolejności do 
wybicia czeka już kilka kolejnych postaci 
związanych z  jego rodzinnym miastem, 
lecz z  różnych powodów całkowicie za-
pomnianych. Dla osób, które nie będą 
obecne na festynie „Szeroko na Wąskiej” 
mamy też dobrą wiadomość. Brakujące 
monety regionalne w późniejszym czasie 
będzie można również zakupić bezpo-
średnio u Pana Witolda.
 Paulina Kotytowska

1 Mosin – Wojciech Rost

powiedzenie funkcjonuje w  naszym re-
jonie, a przynajmniej w gronie tych osób, 
które przychodzi mi spotykać. Otóż jest 
nim zazwyczaj mężczyzna jak to się mówi, 
elegancko ubrany, no może w  tym kon-
kretnym przypadku nie do końca. Na pew-
no nie jest nienagannie wystrojony, jak to 
się popularnie mówi. Aby taki facet mógł 
być nazwany elegantem z  Mosiny, musi 
jeszcze coś spieprzyć w swoim wyglądzie. 
Nie ma tutaj żadnych raz nazwanych re-
guł, bowiem za każdym razem coś innego 
powoduje nazwanie kogoś właśnie tak. 
Pan mnie chyba rozumie o czym mówię? 
- Jakiś przykład?

- No proszę bardzo – krawat źle dobrany, 
albo marynarka nie ta, albo impreza na 
luzie a  on tutaj sztywny, wystrojony sta-
rannie nie na tę sytuację i paraduje w gar-
niturze dajmy na to wieczorowym, a pora 
jeszcze wczesna. Tego typu sprawy. Nie 
jest to wcale złośliwym określeniem, ja-
kimś takim powodującym zażenowanie. 
Raczej w danym momencie ktoś po prostu 
głośno komentuje z humorem to, co widzi 
i co widzą wszyscy, ale nie mają może od-
wagi tego „zauważyć”. I na tym się kończy 
rola tego powiedzenia, dalej nikt już nic 
nie komentuje, impreza toczy się dalej.
 Roman Czeski

- O, widzę tutaj nawet statuetkę eleganta 
z Mosiny. 
- Oczywiście, że wiem kto to jest, proszę 
pana, tutaj też jest Wielkopolska i trudno 
byłoby nic nie wiedzieć. Skąd mi się to wzię-
ło, zupełnie nie mam zielonego pojęcia, na-
tomiast mogę się wypowiedzieć jak owo 

Ostrów Wielkopolski, wice dyrektor w fabryce sklejki:

W tym roku wyszła kolejna już 16 moneta okolicznościowa przedstawiająca tym razem postać na-
uczyciela i Burmistrza Mosiny Wojciecha (Adalberta) Rosta. Monety bite są od 2004 roku przez Pana 
Witolda Wilhelma, który tym razem zdecydował się uwiecznić właśnie tę postać  z uwagi na jej powią-
zanie z osobą J. Krauthofera Krotowskiego i przypadającą w roku ubiegłym 170 rocznicę ogłoszenia 
przez niego „Rzeczypospolitej Mosińskiej”. 
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S5 Poznań – Wrocław – stan obecny i założenia

Lewa jezdnia S5 Poznań – Wronczyn została udostępniona do 
ruchu w  grudniu 2018 r. Zgodnie z  otrzymanym pozwoleniem 
na użytkowanie pozostały jeszcze do wykonania ostatnie prace 
wykończeniowe. GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe na 
dokończenie tych właśnie prac. Wykonanie prac będzie możliwe 
dopiero wtedy, kiedy ruch zostanie przełożony na jezdnię 
prawą, na której prace zostaną niedługo zakończone. Dyrekcja 
zapewnia, że w IV kwartale tego roku obie jezdnie trasy S5 zostaną 
udostępnione dla kierowców w standardzie drogi ekspresowej.
- Planujemy, że przełożenie ruchu nastąpi w  sierpniu br. Wówczas 
wykonawca wyłoniony w  postępowaniu przetargowym będzie 
mógł dokończyć prace na jezdni lewej. Dwie jezdnie S5 Poznań – 
Wronczyn w standardzie drogi ekspresowej w IV kwartale br. to cel, 
jaki GDDKiA zrealizuje podczas najbliższych miesięcy. – informuje 
GDDKiA.
GDDKiA informuje też, że dwie jezdnie S5 Poznań – Wronczyn 
planowane są w IV kwartale br. Istnieje więc duża szansa, że kiero-
wcy jeszcze w tym roku będą mogli pojechać drogą ekspresową 
S5 z Poznania do Wronczyna, ale również na odcinku z Poznania 
do Wrocławia. Także dwa odcinki S5 z Wronczyna przez Kościan 
do Radomicka mają zostać oddane do ruchu w IV kwartale br. 
Łącznie pozostało do dokończenia 51 km drogi. Odcinek S5 Ra-
domicko – Kościan – Wronczyn mierzy 35 km długości, natomiast 
S5 Wronczyn – Poznań 16 km.
Po odstąpieniu od umowy z  Wykonawcą S5 Poznań- Wronczyn, 
konsorcjum firm w składzie TOTO S.p.A. Construzioni Generali (Lider) 
i  Vianini Lavori S.p.A  (Partner), GDDKiA podjęło działania mające 
na celu zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa. Powierzyliśmy 
wykonanie kluczowych robót nowym Wykonawcom – informuje 
GDDKiA.
Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań – Radomicko jest dofi-
nansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.

Poznań Zachód – Wronczyn (16,0 km)
Poznań– Wronczyn   – przetarg na budowę ogłoszony 30 
października 2013, pierwotny termin oddania: listopad 2017 
r. 30 lipca 2015 podpisano umowę na budowę tego odcinka. 
Wykonawcą zostało wybrane konsorcjum firm Toto Construzioni 
Generali z Włoch oraz Vianini Lavori S.p.A z Rzymu, które miało 22 
miesiące na realizację zadania nie wliczając okresów zimowych 
(tj. od 15 grudnia do 15 marca).
30 grudnia 2018 roku na całej długości odcinka otwarto jedną 
jezdnię bez możliwości opuszczenia drogi na węzłach pośrednich 
(Konarzewo oraz Stęszew), a  także wszystkie relacje węzła Mosi-
na oraz wcześniej nieczynne relacje na węźle Poznań Zachód. 
Planowane oddanie do użytku drugiej jezdni miało nastąpić 
w połowie 2019 roku 7 czerwca firma TOTO poinformowała jed-
nak GDDKiA o wypowiedzeniu umowy.
Wronczyn – węzeł „Kościan Południe” (18,6 km)
19 marca 2015 – ogłoszono przetarg w  trybie „Zaprojektuj 
i  Zbuduj’. Umowę podpisano 13 kwietnia 2016, a  wykonawcą 
została firma BUDIMEX S.A. W grudniu 2017 roku wydano decyzję 
administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych. 
Planowany termin oddania do ruchu około 19 kilometrowego 
odcinka drogi S5 to IV kwartał 2019 r.
Węzeł „Kościan Południe” – Radomicko (16 km)
Umowę podpisano 12 kwietnia 2016. Wykonawca firma Mota–
Engil Central Europe S.A z siedzibą w Krakowie ma 32 miesiące od 
daty zawarcia umowy na realizację zadania. Koszt tego zadania to 
ponad 303 mln zł brutto.
 źródło: GDDKiA, wikipedia

Jak twierdzą włodarze gminy Mosina, takich inwestycji jak obwodnica Mosiny, czy tzw. droga “Czer-
wonka” z pewnością nie możemy spodziewać się w najbliższym czasie. Zakorkowana samochodami 
Mosina to stan, do którego będziemy musieli po prostu przywyknąć. Światłem w tunelu może być 
dokończenie lewej jezdni na odcinku S5 Poznań – Wronczyn, który w niewielkim stopniu odciąży po-
zostałe drogi przebiegające przez Mosinę. 
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Mieszkańcy gminy Mosina od lat pytają o drogi. O tym, że budo-
wa tzw. Czerwonki i  obwodnicy miasta nie zostanie w  najbliż-
szym czasie zrealizowana informowaliśmy już w  poprzednich 
artykułach na naszych łamach. Dużym problemem, jeśli chodzi 
o inwestycje drogowe jest również spora ilość ulic gruntowych, 
które od lat czekają na swoją realizację. I  tak naprawdę, do tej 
pory nie wiemy, kiedy mieszkańcy wiecznie zalewanych i zaku-
rzonych ulic doczekają się ich realizacji. Inicjatywę w tej sprawie 
podjął Dominik Michalak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Mosinie, który od lat lobbuje utworzenie Planu Budowy dróg 
z uwzględnieniem tzw. Rankingu ulic. 
“Drogi Panie, gdzie te drogi?” Ostatni post na oficjalnym profilu Gmi-
ny Mosina wzbudził duże zainteresowanie mieszkańców. W  kilku-
nastu komentarzach mieszkańcy pytają się kiedy zostanie przepro-
wadzona inwestycja budowy ulicy w ich okolicy. – napisał Dominik 
Michalak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie.
- Ta sytuacja pokazuje jak potrzebne jest opracowanie jasnego 
i przejrzystego PLANU BUDOWY DRÓG z uwzględnieniem tzw. Ran-
kingu ulic. Bez takiego opracowania nie da się w sposób uporząd-
kowany zarządzać inwestycjami. Burmistrz zapowiadał, że program 
ma gotowy. Minęło 8 miesięcy, a nikt go nie ujrzał na oczy. Ostatnią 
odpowiedź otrzymałem od wice Burmistrza Tomasza Łukowiaka 
z  informacją o  przełożeniu radnym programu w  kwietniu br. Po-
dobno jest gotowe zwarte opracowanie wszystkich dróg wraz z opi-
sem każdej ulicy co do wbudowanych mediów. Nasuwa się pytanie 
w czym problem? Czy ta sprawa jest tak trudna, że nie można jej za-
łatwić przez 8 miesięcy? – dodaje Dominik Michalak
Czekamy na działania władz Mosiny w tej sprawie z nadzieją, że 
uda się przygotować przydatny mieszkańcom ranking ulic.
Budowa tzw. obwodnicy Czerwonki
- Po uzyskaniu ostatecznego uzgodnienia, będziemy wnioskowali 
o  odstępstwo do Ministerstwa Infrastruktury, jeżeli chodzi o  kwe-
stie odległości między skrzyżowaniami na drodze wojewódzkiej. 
Równolegle będziemy kończyli projektowanie „Czerwonki”, zgodnie 
z uzgodnieniami z WZDW. Będzie również konieczna procedura wy-
dania decyzji środowiskowej do tego projektu. – poinformował bur-
mistrz Przemysław Mieloch.
Jak wyjaśnia dalej burmistrz, ta długotrwałość procedowania wy-
nika ze zmiany zapatrywania Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich na kwestie rozwiązania przyjętego w sprawie skrzy-
żowania „Czerwonki” z drogą wojewódzką.
- Wcześniej WZDW przyjmował dwuetapową budowę tego skrzyżo-
wania. Teraz chcą je wykonać za jedynym razem, co wymusza decy-
zję środowiskową i wydłuża czas procedowania. Ostateczne decyzje 
będą wydane najpóźniej w  pierwszym pół-roczu kolejnego roku – 
powiedział Burmistrz Mosiny, Przemysław Mieloch.
Sprawą budowy dróg mocno zainteresowali się też mieszkańcy 
gminy Mosina. Pod artykułem dotyczącym budowy Czerwonki 
w komentarzach czytamy m.in.:
– Panie Burmistrzu. Taką wiedzę Urząd posiada już od około roku. 
Pan natomiast tak to relacjonuje, jakby dopiero wczoraj odszedł od 
stołu negocjacyjnego z  kierownictwem Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Poznaniu. Proszę trzeźwo ocenić sytuację. Leży przebudowa 
DW 431, nie wiadomo kiedy ruszy budowa nowej przeprawy przez 
Wartę w jej ciągu, leży koncepcja projektowa zjazdu w Czerwonkę 
i to od roku. Nie wiadomo dlaczego projektant nie tylko zjazdu, ale 
i  samej Czerwonki nie rozmawiał o  rozwiązaniu zjazdu na etapie 
przystępowania do projektowania. Stanowisko dyrektora WZDW 
w Poznaniu od dawna było takie, jakie ponoć prezentuje teraz. Dla-
czego zatem projektant upierał się przy swoim rozwiązaniu? Dlacze-

go ktoś ukrył przed ówczesnym burmistrzem fakt, że dyrektor ma 
w tej kwestii odrębne stanowisko, aniżeli projektant i Gmina? – na-
pisał Czytelnik GMP.
Poniżej prezentujemy też informacje z Urzędu Miejskiego na te-
mat ostatnich inwestycji drogowych w gminie Mosina.

Urząd Miejski w Mosinie: Ostatnie inwestycje drogowe w gminie 
Mosina
• Dobiegają końca prace przy budowie ul. Jaworowej w Mosinie 

wraz z odwodnieniem. 
Wykonawca: Maciej Kubacha MARDROG z Piechanina. 
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 646 552,59 zł.

• Zakończyła się budowa ul. Łąkowej w Mosinie. Obecnie trwają 
prace odbiorowe. 
Wykonawca: Zakład Robót Budowalnych Marek Dachtera. 
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 817 251,48 zł. 
Podpisano umowę na budowę chodnika w Żabinku. W drugiej 
połowie lipca rozpoczną się roboty budowlane.  
Wykonawca: RDR sp. z o.o. z Czerwonaka. 
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 134 916,06 zł.

• Wybrano w przetargu wykonawcę budowy chodnika na ul. 
Śliwkowej w Mosinie. 
Wykonawca: RDR sp. z o.o. z Czerwonaka. 
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 73 003,14 zł.

• Wybrano w przetargu wykonawcę budowy sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniu ul. Żurawinowej i Poznańskiej w Czapu-
rach. Trwają przygotowania do podpisania z nim umowy.

• Podpisano umowę z wybranym w przetargu wykonawcą budo-
wy ul. Zielonej i Stęszewskiej w Krosinku. 
Wykonawca: Zakład Instalacyjno-Budowalny Mateusz Maćko-
wiak z Lwówka 
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 030 709, 72 zł

• Trwają przygotowania do przetargu na poszerzenie i wydłu-
żenie prawoskrętu z ul. Budzyńskiej w ul. Konopnickiej oraz 
budowy zatok postojowych na ul. Budzyńskiej.

• Nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na wykonanie dokumen-
tacji projektowej budowy ul. Tylnej w Krośnie na odcinku od ul. 
Bocznej do Piaskowej.

• Rozpoczęły się przygotowania do przetargu na wykonanie 
projektu ul. Promowej w Czapurach.

• Przygotowywane jest ogłoszenie przetargu na:
– wykonanie projektu jezdni w ul. Dembowskiego w Mosinie, 

– budowę chodnika jednostronnego w ul. Leśnej w Krośnie – 
od torów kolejowych do ostatniej działki.

 Joanna Nowaczyk, Urząd Miejski w Mosinie

”Drogi Panie, gdzie te drogi”
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Powiedzieć, że kontenery na ubrania przy mosińskim cmen-
tarzu pękają w szwach to jak nic nie powiedzieć. Bałagan i ol-
brzymie sterty starych ubrań zauważyła mosińska radna, Pani 
Jolanta Szymczak, która złożyła też wniosek do właściciela tere-
nu o natychmiastową likwidację, tych obskurnie wyglądających 
kontenerów. 
- Taki widok zastałam dziś na parkingu przy mosińskim cmenta-
rzu. Bałagan, sterty starych ubrań za zestawem kontenerów. A do 
siedziby Stowarzyszenia Św. Antoniego tylko kilka metrów. Wnio-
sek do właściciela terenu o  natychmiastową likwidację kontene-
rów. – informuje Radna, Pani Jolanta Szymczak.
Jak informują Czytelnicy naszej gazety, problem przepełnio-
nych kontenerów występuje też w  wielu innych lokalizacjach. 
Na szczęście właściciel terenu stanął na wysokości zadania i na-
stępnego dnia bałagan został posprzątany. 
Magazyn Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Im. św.  
Antoniego w  Mosinie czynny jest w  poniedziałki i  piątki od 
15.00 do 17.00.
Do magazynu można dostarczyć odzież używaną, pościele, 
obuwie, sprzęt RTV i AGD oraz zabawki.
Więcej informacji pod numerami: 505-490-772, 500-545-417
Problem kontenerów na ubrania w naszej gminie poruszaliśmy też 
w grudniu ubiegłego roku, w artykule: Zaskoczona w lumpeksie.

Kontenery pękają w szwach

Puszczykowo stawia na zieloną energię
„Cieszę się, że moja gmina stawia na ochronę środowiska i odnawial-
ne źródła energii” – mówił Marszałek Marek Woźniak, podpisując 
dziś z wójtem Suchego Lasu Grzegorzem Wojterą umowę na do-
finansowanie z  WRPO 2014+ tzw. projektu parasolowego. Jego 
wnioskodawcami, poza Suchym Lasem, są Rokietnica i Puszczyko-
wo, a beneficjentami mieszkańcy tych trzech gmin. 
Jego realizacja zakłada montaż na obiektach mieszkalnych indy-
widualnie dobranych instalacji OZE, np. paneli fotowoltaicznych 
do produkcji energii elektrycznej czy kolektorów słonecznych 
służących podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej. W efekcie po-
wstanie 78 jednostek wytwarzania energii cieplnej z  OZE oraz 
273 jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE. To projekt 
wart przeszło 8,2 mln zł, polegający na montażu indywidualnych 
instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych. 
Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego został on dofi-
nansowany z funduszy UE kwotą przeszło 6 mln zł. 

-„To kolejne przedsięwzięcie, które doskonale wpisuje się w realizację 
unijnej polityki ochrony środowiska, mającej na uwadze m.in. naszą 
zdrowszą egzystencję i  ograniczenie występowania efektu cieplar-
nianego. Strategia Europa 2020 wytyczna nam konkretne cele, do 
osiągnięcia których konieczne jest jak najbardziej powszechne korzy-
stanie z odnawialnych źródeł energii” – powiedział Marszałek Marek 
Woźniak i dodał: „To działanie ma też walor promocyjny, bo sąsiad 
sąsiadowi pokaże wkrótce swój rachunek za energię i będzie to 
najlepszą zachętą dla innych”.
Celem realizacji projektu jest zapewnienie mieszkańcom Suche-
go Lasu, Rokietnicy i Puszczykowa możliwości pozyskania energii 
ze źródeł odnawialnych, co znacząco zmniejszy wydatki gospo-
darstw domowych na inne źródła energii i poprawi jakość życia 
w  tych miejscowościach. Inwestycja wpłynie również korzystnie 
na jakość środowiska naturalnego, przyczyniając się do zmniej-
szenia emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu
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Od 1 lipca 2019   ruszył program Rodzina 500+ bez kryterium 
dochodowego. 
Jak informuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mo-
sinie od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie 
przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez wzglę-
du na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli 
bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch 
formach:
1. w wersji elektronicznej przez bank, portal empatia, ePUAP, 
ZUS – od 1 lipca 2019 r., 
2. w wersji tradycyjnej (papierowej – w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 4, tel. 61  898 13 13) – od 1 
sierpnia 2019 r. 
O szczegółach dotyczących składania wniosków o przyznanie 
świadczeniach można przeczytać na stronach internetowych 
Urzędu Miejskiego. 
 źródło: UM w Mosinie

15 sierpnia w  Mosinie to organizo-
wany cyklicznie od 2016 roku festyn 
rodzinny. Każdego roku w  rocznicę 
„bitwy warszawskiej” z  1920 roku 
oraz w  dniu obchodów Święta Woj-
ska Polskiego władze samorządowe 
Gminy Mosina oraz Mosiński Ośrodek 
Kultury zapraszają mieszkańców na 
cykl imprez o  charakterze rekreacyj-
nym i artystyczno-rozrywkowym, które odbywają się na Placu 
20 Października w  Mosinie z  wykorzystaniem profesjonalnej 
sceny plenerowej.
W tym roku zagrają:
O.S.T.R. - urodzony w Łodzi muzyk, producent, instrumentalista, 
raper. Na swoim koncie ma 20 autorskich albumów, 7 platyno-
wych i 6 złotych płyt, w tym jednej podwójnie i jednej potrójnie 
platynowej. Czterokrotny laureat Nagrody Akademii Fonograficz-
nej - Fryderyka.
Brodacze live act - muzycy poznańskiego składu swoją twór-
czość opisują jako "podróż w krainę ambitnej elektroniki mikso-
wanej z pięknem brzmienia żywych instrumentów". Brodacze są 
finalistami V edycji warszawskiego konkursu "Stage4YOU".
Na ul. Wąskiej:
Szeroko na Wąskiej - to wydarzenie, które już od wielu lat cieszy 
się ogromną popularnością. Prezentacja plenerowa pasjonatów, 
artystów, kolekcjonerów i hobbystów, podczas której można zoba-
czyć m.in.: malarstwo, wyroby rękodzielnicze i inne. Zapraszamy!
 Źródło: mosina.pl

Ruszył program
Rodzina 500+

15 sierpnia w Mosinie



• 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
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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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Do tragicznego zdarzenia doszło 30 czerwca po południu nad 
rzeką Wartą, we wsi Wiórek. Ciało mężczyzny zostało odnalezione 
dopiero po użyciu sonaru. 
- O godzinie 13:18 zostaliśmy zadysponowani do miejscowości Wió-
rek, gdzie w rzece Warta topił się mężczyzna. Po wodowaniu łodzi 
z uwagi na brak osoby na powierzchni wody rozpoczęliśmy prace 
sonarem w trakcie których z uwagi na niedużą głębokość zauważy-
liśmy ciało na dnie rzeki. Po podjęciu przez naszych ratowników zo-
stało ono ewakuowane na brzeg, gdzie rozpoczęliśmy resuscytację 
przekazując ją następnie przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratow-
nictwa Medycznego. Niestety nie przyniosła ona pozytywnych efek-
tów. – informują strażacy z OSP Mosina.
W działaniach brały wspólnie z nami udział JRG 9, JRG 1, OSP Głu-
szyna, Patrol Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, Patrol Ko-
misariatu Policji w Mosinie, Straż Miejska w Mosinie oraz Zespół 
Ratownictwa Medycznego. 
 źródło: Heavy Rescue SGRT OSP Mosina 

“Mimoza” w Puszczykowie nabiera blasku

Mężczyzna utonął w Warcie

Na parterze projektanci zaplanowali dwie 
sale, toalety dostosowane dla osób niepeł-
nosprawnych, szatnie i  aneks kuchenny 
oraz dźwig — platformę dla osób niepeł-
nosprawnych. Na piętrze też zaplanowano 
miejsce na dużą salę (max. 30 osób), pokój 
(np. garderoba dla artystów występują-
cych w sali lub pokój muzyczny do nauki 
gry na instrumencie), będzie też węzeł 
sanitarny, a  od strony południowej sale, 
w  których będzie można organizować 
np. wystawy prac plastycznych. Po rewi-
talizacji wykorzystane będzie także pod-
dasze – znajdą się tam sale do zajęć np. 
plastycznych, węzeł sanitarny, pokoje oraz 
klatka schodowa na strych. Dawny strych 
zostanie przystosowany na potrzeby po-
mieszczeń technicznych, gospodarczych, 
znajdzie się tam także kotłownia.
Na rewitalizację „Mimozy” miasto uzyskało 
dofinansowanie w  wysokości 3,4 mln zł 
z  Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego 2014+działanie 4.4 „Za-
chowanie, ochrona, promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego i  kulturowego” 
pozostałe fundusze pochodzą z  miejskiej 
kasy. Początkowo szacowano, że wszyst-
kie koszty rewitalizacji zamkną się w kwo-
cie 4 milionów złotych. Niestety fatalny 
stan obiektu generował dodatkowe kosz-
ty, których nie sposób było przewidzieć 

przed rozpoczęciem prac. Dla przykładu, 
po przeprowadzeniu prac rozbiórkowych 
okazało się, że bardzo wiele elementów 
budynku (m.in. belki stropowe), jest w ka-
tastrofalnym stanie. Konserwator zabyt-
ków zgodził się m.in. na demontaż starych 
belek i zastosowanie na jednej kondygna-
cji stropu gęstożebrowego wraz z  wień-

cem obwodowym. Wybrane rozwiązanie 
pozwoliło „spiąć” budynek oraz ustabili-
zować i usztywnić jego konstrukcję. Belki 
wymieniono także w  konstrukcji dachu. 
Aktualnie można przyjąć, że rewitalizacja 
pochłonie ok. 5 mln złotych. 
 źródło: UM w Puszczykowie 

Po zdjęciu rusztowań rewitalizowana willa Mimoza pokazała się niemal w pełnej krasie. Czer-
wień nowych dachówek, połyskująca w słońcu odbudowana kopuła pokryta miedzianą blachą 
i szachulcowa konstrukcja, uwypuklona podczas prac robią niesamowite wrażenie. Po zakoń-
czeniu prac „Mimoza” będzie służyła mieszkańcom naszego miasta na cele społeczno-kultural-
ne i będzie zarządzana przez Bibliotekę Miejską Centrum Animacji Kultury.
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Królewska świeca, ale nie z wosku
Lato to pora, kiedy natura obdarza nas 
swoimi cudami. Do takich cudów należy 
dziewanna wielkokwiatowa (łac. Verba-
scum thapsiforme), zwana także dzie-
wanna lekarską, szablą, kędzierzawicą 
polną czy królewską świecą. Roślina ta 
lubi słońce i można ją spotkać właśnie na 
słonecznych nieużytkach, skrajach lasów, 
gruzowiskach, pagórkach, łąkach i  dro-
gach, ale również na ogrodach. Szkoda, 
że niektórzy usuwają roślinę z ogrodów, 
uważając ją za chwast, tymczasem to ro-
ślina, która leczy i  która przyciąga rów-
nież owady do naszego ogrodu. A  bez 
owadów nasze ogrody byłyby gołe, mar-
twe, bezużyteczne i nudne. Mam nadzie-
ję, że po przeczytaniu tego artykułu po-
zostawicie Państwo te rośliny na swoich 
działkach i ogrodach lub wybierzecie się 
na spacer  w ich poszukiwaniu.
Dziewanna to roślina dwuletnia. W pierw-
szym roku pojawiają się liście pokryte kut-
nerem, a  w  drugim roku roślina kwitnie 
na żłóto. Surowcem zielarskim są kwiaty 
zbierane stopniowo w  miarę kwitnienia 
rosliny od czerwca do września, a nawet 
października. Zbioru dokunejmy jak zwy-
kle w  dni suche i  słoneczne odrywając 
same korony kwiatowe bez kielicha (po-
tocznie bez szypułki otaczającej). Kwiaty 
odrywamy delikatnie, tak by ich nie zdu-
sić, gdyż wtedy obniża sie ich wartość 
lecznicza. Suszymy w warunkach natural-
nych rozłożone na papierze, pod warun-
kiem, że nie ma wilgoci. Natomiast jeśli 
jest wilgotno, wtedy najlepiej użyć su-
szarki susząc najpierw w temperaturze 25 
stopni C, a potem aby dosuszyć tempera-
turę zwiększamy do 35 stopni. Wysuszone 
kwiaty powinny mieć żółtą barwę, mio-
dowy zapach i  śluzowaty smak. Dobrze 
wysuszony surowiec przechowujemy 
w szczelnych, najlepiej ciemnych pojem-
nikach, ponieważ kwiaty chłoną szybko 
wilgoć z  otoczenia, a  wtedy pleśnieją 
i ciemnieją, czyli są niezdatne do użycia. 
Kwiaty dziewanny zawierają związki ślu-
zowe, irydoidy, flawonoidy, saponiny 
trójterpenowe, fenyloprepanoidy, karo-
tenoidy, kwasy organiczne, cukry, sole 
mineralne i olejek eteryczny.
Dziweanna ma działanie wykrztuśne, 
osłaniające, powlekające, przeciwkaszlo-
we, przeciwzapalne, a ponadto goi rany, 
zmiękcza skórę oraz działa moczopęd-
nie. Dziewanne stosujemy w  przypadku 
grypy, zapalenia oskrzeli i  tchawic, upo-
rczywym kaszlu, a  także zewnętrznie 
w chorobach skóry, nerwobólach oraz do 

płukania jamy ustnej i  gardła. Co cieka-
we napar z dziewanny pomaga zarówno 
w kaszlu suchym osłaniając podrażnione 
gardło, jak i w kaszlu mokrym pomagając 
odkrztusić wydzielinę. 

A teraz tradycyjnie kilka mozliwości na wy-
korzystanie kwiatów królewskiej świecy.
Napar z kwiatów
Łyżkę suszonych kwiatów zalewamy 
szklanką wrzątku, pozostawiamy do na-
ciągnięcia na 15 minut, a następnie prze-
cedzamy. Pijemy 3-4 razy dziennie po pół 
szklanki ciepłego naparu w  przypadku 
kaszlu, chrypki, stanu zapalnego żołądka 
i jelit. Zwenetrznie stosujemy do płukania 
gardła i jamy ustnej, a także do okładów 
w przypadku chorób skórnych, przy opa-
rzeniach, odmrożeniach, stłuczeniach 
i nerwobólach. 
Odwar z kwiatów
Cztery łyżki suszonych kwiatów zalewamy 
dwoma szklankami zimnej wody i gotuje-
my przez 15 minut, następnie odstawiamy 
na 20 minut i przecedzamy. Stosujemy ze-
wnętrznie do płukania jamy ustnej i  gar-
dła, jak również do okładów w przypadku 
chorób skórnych i nerwobóli. 
Syrop ze świeżych kwiatów
Wkładamy do garnka (emaliowanego) 
10 łyżek mocno rozdrobnionych kwia-
tów i zalewamy dwoma szklankami wody 
wymieszanej z  sokiem z  jednej cytryny, 
nastepnie odstawiamy na 6-8 godzin 
w  temperaturze pokojowej. Po tym cza-
sie podgrzewamy na małym ogniu do-
prowadzając do wrzenia i  odstawiamy 
pod przykryciem na następna godzinę. 
Wszystko dkładnie przecedzamy i  po-
nownie gotujemy dodając 1-1,5 szklanki 
cukru (najlepiej brązowy, nierafinowany) 
i  gotujemy aż do momentu w  którym 
płyn będzie miał konsystencję syropu. 
Przelwamy do butelek lub słoików i  od-
stawiamy „do góry nogami”. Syrop działa 
wykrztuśnie, a także łagodzi kaszel. Przyj-
mujemy po łyzce kilka razy dziennie.
Syrop z suszonych kwiatów
Wkładamy do garnka 2 czubate łyż-
ki rozdrobionych suszonych kwiatów, 
ugniatamy je solidnie, obciążamy tale-
rzykiem i  odstawiamy na 30-40 minut. 
Po tym czasie zalewamy kwiaty dwoma 
szklankami zimnej, przegotowanej wody 
z  dodatkiem soku z  jednej cytryny i  od-
stawiamy na około 30 godzin. Po upły-
wie tego czasu wszystko podgrzewamy 
doprowadzając do wrzenia i  ponownie 
odstawiamy na godzinkę. Dokładnie 

przecedzamy i dodajemy do powstałego 
płynu niepełną szklankę cukru i  gotuje-
my przez nastepne 2 godziny na małym 
ogniu. Gorący syrop przelewamy do 
słoików lub butelek i  stawiamy „do góry 
nogami” Stosujemy w  przypadku grypy, 
kaszlu, chrypy i przeziębienia po łyżeczce 
3-4 razy dziennie. 
Nalewka z kwiatów
Do słoja wkładamy dwie szklanki kwiatów 
(swieżych lub suszonych), zalewamy 0,5 
litrem wódki 50% zrobionej ze spirytusu i 
odstawiamy w ciepłe i słoneczne miejsce 
na 10 dni. Po tym czasie nalewkę przece-
dzamy i przelewamy do butelek. Nalewkę 
pijemy dwa razy dziennie po łyżeczce w 
przypadku kaszlu, kokluszu i kaszlu od-
ruchowego. Natomiast zewnętrznie sto-
sujemy do nacierań w przypadku nerwo-
bóli, bóli reumatycznych i mięśniowych, 
a także w leczeniu opryszczki, trądziku, 
ropni i zapalenia mieszków włosowych.

I tak dotarlismy do końca artykułu o kró-
lewskiej świecy. I co teraz sądzicie Pań-
stwo o tej roślinie? Czyż to nie piekny i 
wartościowy „chwast”, który warto mieć 
w swoim ogrodzie. A jesli nie macie Pań-
stwo ogrodu czy działki, to wtedy warto 
wybrać sie na spacer, poszukać dziewan-
ny i przez okres jej kwitnienia zbierać jej 
cudowne kwiaty, by zimą mieć super lek 
na kaszel i przeziębienie. 
 Pozdrawiam żółtokwiatowo
 Willma

Kącik zielarski
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Mosina w Programie Czyste Powietrze

W  uroczystym podpisywaniu porozumień, z  udziałem Wojewody 
Wielkopolskiego pana Zbigniewa Hoffmanna, wzięły udział zaintere-
sowane programem gminy z województwa wielkopolskiego.
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest 
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Pro-
gram skupia się na wymianie starych pieców i  kotłów na paliwo 
stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by 
efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chro-
nić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki 
oszczędnościom finansowym.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właściciela-
mi domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jedno-
rodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na 
rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki 
będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Fundu-
szy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
Korzystając z programu, beneficjent zyskuje zwrot części poniesio-
nych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest 
dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. 
zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożycz-
ki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.
Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i  kotłów na paliwa stałe) 

oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymaga-
nia programu, 

• docieplenie przegród budynku, 
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych 

i instalacji fotowoltaicznej) 
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła                         
Możliwe warianty dofinansowania to pożyczka lub dotacja. Przewi-
dywany czas realizacji programu zakładany jest na lata 2018 – 2029, 
natomiast podpisywanie umów będzie możliwe do 31.12.2027 r.
Warunek podstawowy:
• Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo 

stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu 
• Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła 

ciepła spełniającego wymagania programu. 
W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy 
wejść na stronę internetową https://portalbeneficjenta.wfosgw.po-
znan.pl/ zarejestrować konto w portalu beneficjenta i zalogować się.
Nabory wniosków prowadzone są przez wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (właściwe dla adresu bu-
dynku mieszkalnego, który będzie poddany termomodernizacji).
Wyznaczeni pracownicy Gminy będą udzielać wsparcia doradczego 
w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie. Gmina dokonuje 
oceny wniosku o dofinansowanie, mającej na celu usprawnienie pro-
cesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW ale nie decyduje o przyznaniu 
dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie 
z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na 
podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.
Z  ważniejszych informacji należy również wskazać, że dla istnieją-
cych budynków wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła 
są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obsza-
rze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie. Warun-
kiem montażu kotła na węgiel, a od 01.07.2019 r. wszystkich kotłów 
na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnie-

nia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.
Z kolei w budynku nowo budowanym finansowany jest jedynie zakup 
i montaż źródła ciepła wraz z przyłączami, wentylacji mechanicznej 
wraz z odzyskiem ciepła oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolek-
torów słonecznych. Zakup nowego źródła ciepła jest możliwy jedynie  
w  przypadku, gdy przegrody spełniają/będą spełniać normy okre-
ślone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r. 
(udokumentowane np. wpisem do dziennika budowy).
Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze znaj-
dują się na stronie internetowej: http://www.wfosgw.poznan.pl/pro-
gram-priorytetowy-czyste-powietrze/.
Wstępnych informacji udziela pracownik urzędu, Pani Monika Czaiń-
ska (tel. 61 8109 245), która jeszcze będzie brała udział w kolejnych 
szkoleniach w tym zakresie.
 Joanna Nowaczyk
 

* * *
Gmina Mosina jest jedną z  pierwszych gmin w  Wielkopolsce, która 
podpisała Porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji Progra-
mu Czyste Powietrze. Pierwsze działania w  tym zakresie podjęliśmy 
5 października ub.r. goszcząc ekspertów Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ). Zapytałem wtedy 
o  możliwość wsparcia przez gminę osób mniej zamożnych poprzez 
pokrycie wkładu własnego mieszkańca. Odpowiedzi nie uzyskałem.
W tej sprawie byłem 4 kwietnia br. w Warszawie, w Narodowym Fun-
duszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej. Przedstawiałem 
również szereg rozwiązań określających tryb współdziałania samo-
rządu z  WFOŚiGW (https://www.mosina.pl/aktualnosci/o-walce-ze-
-smogiem-w-warszawie).
Przedstawione w  Porozumieniu rozwiązania stanowią kompromis 
pomiędzy pierwotnym założeniem, w którym za wszystkie elementy 
programu miała odpowiadać gmina a przedstawioną przeze mnie pro-
pozycję, w której samorząd zapewnia lokal i wyposażenie, w którym 
funkcjonowałby oddelegowany pracownik WFOŚiGW. Porozumienia 
zakłada współpracę samorządu, który generalnie dokonuje oceny for-
malnej wniosku (wspierając jeżeli trzeba jego wypełnianie) i WFOŚiGW, 
który podpisuje umowę i dokonuje kontroli nieruchomości.
Myślę, że dzięki wspólnym działaniom będziemy skutecznie ograni-
czali smog.
 Przemysław Mieloch 
 Burmistrz Gminy Mosina

                     źródło, zdjęcia: mosina.pl

12 lipca w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch 
podpisał Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze.
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Terytorialsi ćwiczą walkę w terenie miejskim

Sobota upłynęła żołnierzom WOT pod znakiem sporych wyzwań, 
ale też atrakcji. Szkolenie w terenie zurbanizowanym to pierwsze 
tego typu ćwiczenia dla 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Tery-
torialnej. Zadania, którym musieli sprostać żołnierze-ochotnicy, 
składały się z kilku modułów: działania żołnierza w terenie zurba-
nizowanym, ewakuacji medycznej. Pod czujnym okiem instruk-
torów, żołnierze uczyli się m.in. sposobów podejścia do budynku 
i  sprawdzania pomieszczeń oraz techniki zjazdu na linie, która 
może okazać się bardzo przydatna zwłaszcza podczas koniecz-
ności szybkiej ewakuacji z budynków. Ponadto duża cześć zajęć 
miała charakter sportowy oraz kondycyjny. 
O tym jak na szkoleniu radzili sobie terytorialsi ze Śremu tak po-
wiedział ich dowódca - ppłk. Tomasz Woźniak: Nasi żołnierze po raz 
pierwszy mieli okazję przećwiczyć wiele nowych zagadnień. Najważ-
niejszym była tzw. „czarna taktyka” czyli walka w terenie miejskim. 
Z  przyjemnością obserwowałem, z  jakim zapałem podchodzili do 
wykonania postawionych przed nimi zadań. To pierwsze tego typu 
ćwiczenia i  z  pewnością, będziemy je kontynuować. Bardzo wiele 
z elementów szkolenia pokazało uczestnikom, jak ważna jest praca 
w zespole i co znaczy drużyna. Istotnym zagadnieniem które zostało 
przećwiczone była ewakuacja rannego do helikoptera oraz elementy 
związane z  działaniem na posterunku kontrolnym. Widzę także, że 
oprócz innych zalet służba w WOT motywuje też wiele osób do dba-
łości o sprawność fizyczną i podnoszenie kondycji co widać było przy 
zadaniach typowo wytrzymałościowych. 
Swoimi wrażeniami ze szkolenia chętnie podzielił się też szer. Krzysztof 
Linart – „Zwykle ćwiczymy na poligonach i w lesie. Dziś postawiono przed 
nami inne zadanie w odmiennym terenie. Taktyka na obszarze zurbanizo-
wanym znacząco rożni się od działania w środowisku lesistym. Dla więk-
szości z nas ćwiczenia w symulowanym miasteczku było nowością. Szyb-
ko, po raz kolejny okazało się, że musimy działać wspólnie by zrealizować 
cel ćwiczenia. Działaliśmy jako sekcja, podczas nauki zdobywania budyn-
ku, czy przeszukiwaniu pomieszczeń musieliśmy się dobrze zgrać a każdy 
żołnierz skupiony był ściśle na zadaniu jakie otrzymał. Jednym z najcie-
kawszych elementów szkolenia była nauka zjazdu na linie z  wysokości 
kilku metrów, co dla niektórych stanowiło możliwość nie tylko nauczenie 
się czegoś nowego ale również pokonania swoich słabości. Podczas ćwi-
czeń nie zabrakło również elementów, które na celu miały poprawić naszą 
kondycję, takimi składowymi były między innymi elementy treningu typu 
crossfit czy sprawnościowy tor przeszkód.”
Zakres szkolenia, które w ostatni weekend ćwiczył śremski bata-
lion wpisuje się w charakter działań „terytorialsów”. Misją WOT jest 
obrona i  wspieranie lokalnych społeczności. Współcześnie wiele 
konfliktów toczy się w miastach i dlatego elementy prowadzenia 
walki w terenie miejskim są jednym ze składowych wyszkolenia 
żołnierzy obrony terytorialnej. 

* * *
12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej powstała na po-
czątku 2018 roku a blisko rok temu rozpoczęła pierwsze szkolenia 
rekrutów. W  tej chwili liczy ponad 1000 żołnierzy. Wkrótce roz-
poczyna się kolejne szkolenie podstawowe pod nazwą „Wakacje 
z WOT”. Po jego ukończeniu, kolejnych 100 żołnierzy – ochotników 
zasili szeregi wielkopolskich „terytorialsów”. 
 Kpt. Marcin MISIAK
 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

Żołnierze 12.WBOT mają za sobą kolejne wyzwanie. 20-21.07.2019 r. 124. batalion piechoty lek-
kiej ze Śremu spędził ćwicząc elementy walki w terenie miejskim a także ewakuację medyczną 
z symulowanym użyciem helikoptera. Kolejny raz bardzo duży nacisk w trakcie szkolenia został 
położony na walkę wręcz oraz podnoszenie kondycji fizycznej. 
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AUDYCJE

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

Amazonki z Warty w Rogalinku
Maria Szczycińska i Urszula Ziober to nieustraszone członkinie 
stowarzyszenia „Zielona grupa” z Poznania, które wczoraj przybiły 
swoją kanadyjką do Rogalinka. Tradycyjne powitanie oraz poczę-

stunek miały miejsce w Pracowni Artystycznej w Rogalinku. Przy-
gotowali je mieszkańcy tej niezwykłej miejscowości. 
Link do audycji: https://www.gazeta-mosina.pl/2019/amazonki-z-
-warty-w-rogalinku/

Głuchoniewidomi wcale nie są niemi!
Języka migowego nauczył się w szkole średniej i jak wspomina, 
zaczął go używać wraz z koleżanką z klasy do zdalnego podpo-
wiadania sobie na sprawdzianach.  Jacek doskonale widzi i słyszy, 
a zdobyta umiejętność pozwoliła mu zacząć pomagać osobom 

głuchoniewidomym. O Towarzystwie Pomocy Głuchoniewido-
mym TPG oraz o ich problemach życia codziennego, których my 
ludzie widzący i słyszący nie widzimy i nie słyszymy, opowiedział 
w wywiadzie dla słuchaczy Radia MPL Jacek Kowalski – prze-
wodnik osób głuchoniewidomych, tłumacz i wykładowca języka 
migowego
Link do audycji: https://www.gazeta-mosina.pl/2019/%f0%9f%8e%a4gluchoniewi-
domi-wcale-nie-sa-niemi/

Ptasi park
Burmistrz Gminy Mosina zaprasza do 
konsultacji projektu koncepcyjnego za-
gospodarowania Parku „Ptasiego”. Uwagi 
prosimy składać do 6 września 2019 r. na 
adres e-mail: ptasipark@mosina.p
Koncepcja zagospodarowania terenu 
Parku Ptasiego ma na celu zwiększenie 
atrakcyjności i bezpieczeństwa tego miej-
sca dla mieszkańców Mosiny. W projekcie 
zaproponowano ciekawy układ ścieżek, 
który z lotu ptaka tworzy kształt jaskółki. 
Ten wyjątkowy akcent nawiązujący do 
nazwy parku, sprawi, że to miejsce ma 
szansę stać się również atrakcją turystycz-
ną dla gości odwiedzających naszą Gmi-
nę. Ornitologiczna tematyka stwarza pole 
do popisu w zakresie doboru elementów 
małej architektury czy wyposażenia placu 
zabaw. W  parku będzie można również 
wprowadzić elementy edukacyjne, ta-
kie jak tablice z  informacjami z  zakresu 
ornitologii. W  nowej koncepcji zapropo-

nowano rozbudowanie istniejącego już 
placu zabaw, stworzenie miejsca spotkań 
ze stolikami do gier w szachy, stworzenie 
siłowni zewnętrznej, a  także wydziele-
nie miejsca pod boisko do badmintona. 
Układ ścieżek zwieńcza mały amfiteatr, 
który nie tylko stanowić będzie wspaniałe 
miejsce codziennych spotkań spacerowi-
czów, ale również umożliwi różnorakie 

działania z zakresu animacji kultury, takie 
jak spektakle, koncerty, warsztaty i wiele 
innych. Na teren parku wejść będzie moż-
na czterema ścieżkami. Każda z głównych 
ścieżek rozdzielać będzie poszczególne 
strefy rekreacyjne, tak, aby mieszkańcy 
i goście Gminy Mosina mogli swobodnie 
korzystać z  zaproponowanych udogod-
nień w otoczeniu relaksującej zieleni.
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Warta Sztuki
„Warta sztuki” to projekt dwóch poznanianek, które chcą po-
znać rzekę i życie mieszkających nieopodal niej osób.
- Chcemy spojrzeć na brzeg z perspektywy rzeki, przyjrzeć się zmie-
niającym krajobrazom, zebrać dźwięki i obrazy, a także poznać lu-
dzi, którzy nad Wartą mieszkają. Będziemy robić zdjęcia, nagrywać 
dźwięki, wykonywać portrety mieszkańców, zbierać opowieści. Ale 
to nie wszystko. Przez całą trasę będziemy także tkać symboliczną 
mapę Warty, opartą o kolory, faktury i skojarzenia jakie wywołuje 
rzeka. Przy okazji każdego przystanku powstanie fragment mapy. 
W  związku z  tym chciałybyśmy zaprosić mieszkańców nadwar-
ciańskich miejscowości do wspólnego tkania. Podczas spotkań 
wspólnie zastanowimy się nad kolorami i fakturą Warty, a następ-
nie utkamy fragmenty odnoszące się do danego miejsca. A jak tra-
dycja pokazuje, nic tak nie sprzyja rozmowom jak robótki ręczne. 
W  związku z  tym tkając rzekę chętnie posłuchamy opowieści na 
temat Warty: wspomnień, zwyczajów, obrzędów, tradycji. Podsu-
mowaniem projektu będzie album oraz wystawa. – powiedziały 
uczestniczki wyprawy, Maria Szczycińska i Urszula Ziober.

Dziennik pokładowy
(…) Dzień X – Rogalinek
Dzisiaj chyba zdarzyło się wszystko. Tu Rogalinek. Dopłynęłyśmy 
bez większych przygód bo i  odległość nie za duża. A  na miej-
scu znowu kosmos. Najpierw wizyta w  Przystani Jana Pawła II 
z  wszechobecnym wizerunkiem papieża, a  także Maryją, jak się 
okazało – Panią Warty. Z  Przystani Kotwica porwała nas pani 
Lucyna prosto do swojej pracowni malarskiej, miejsca niezwykle 
inspirującego. A  tam panie Malarki z  pędzlami w  dłoniach, pani 
Regina w regionalnym stroju sprzed stu lat i z kwiatami z okolicz-
nych łąk, pan Sołtys z  drożdżówkami i  pan Redaktor, który wca-
le nie przyjechał tam dla nas, tylko żeby dowiedzieć się na temat 
figury Maryi, która przypłynęła Wartą. No to skoro nas ta Warta 
połączyła, a pan Redaktor w dodatku jest zapalonym kajakarzem 
to i z nami przeprowadził wywiad. Oczekujcie. Ile my się o Warcie 
dzisiaj nasłuchałyśmy! Też oczekujcie, aż się z wami tym wszystkim 
podzielimy. Odwiedziłyśmy też pana Alojzego, który na własnym 
podwórku ma muzeum introligatorstwa, bo tym się właśnie zaj-
mował, ale i  obiektów regionalnych, bo takie właśnie całe życie 
zbierał i  w  ogóle muzeum wszystkiego, bo taki właśnie jest pan 
Alojzy – ciekawy świata i doceniający ludzi i rzeczy. A do tych rzeczy 
znowu opowieści. Co i raz także wątek Warty się przewijał, bo pan 
Alojzy pływał dużo. I mówi, że nie ma piękniejszej rzeki niż Warta. 
A  na koniec szybki rajd z  panią Lucyną po okolicznych łąkach 
i  oglądanie dębów, na które swego czasu Raczyński spoglądał. 
I  jeszcze spotkanie z  lokalnym wodniakiem – panem Sławkiem, 
na złość komarom, które chciały nas przepędzić. A na końcu pro-
boszcz przyjmując nas na nocleg na plebani wręczył nam arbuza. 
No czego chcieć więcej.
Rogalinek 
Monika! Dziękujemy za niesamowitą organizację, szkoda że cię nie 
było, może następnym razem uda nam się spotkać.

Amazonki z Warty

“Warta to miejsce spotkań z drugim człowiekiem, naturą i sztuką. Przestrzeń wymiany myśli i wzajemnej inspiracji. 369 
km – taki odcinek Warty przepływa przez województwo Wielkopolskie“.
Maria Szczycińska i Urszula Ziober to nieustraszone członkinie stowarzyszenia „Zielona grupa” z Poznania, które wczoraj 
przybiły swoją kanadyjką do Rogalinka. Tradycyjne powitanie oraz poczęstunek miały miejsce w Pracowni Artystycznej 
w Rogalinku. Przygotowali je mieszkańcy tej niezwykłej miejscowości.

Alojzy Szabelski fot. Stowarzyszenie Zielona Grupa

Maria Szczycińska i Urszula Ziober  w kanadyjce Poznań 1 fot. Stowarzyszenie Zielona Grupa

Amazonki z Warty na przystani UKS Kotwica Rogalinek fot. Stowarzyszenie Zielona Grupa 
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kolor

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

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
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kolor kolor

  

e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl 
www.jessa.com.pl 
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Odpowiedź dla Dyrektora Story Enso
Miesiąc temu otrzymałam pismo, które Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Mosinie Pan Marcin Ratajczyk skie-
rował również do Burmistrza, Rady Miejskiej i Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej (Artykuł opublikowany w lip-
cowym wydaniu GMP – przy.red). Przekazuję Państwu odpowiedź na nie.
 Małgorzata Kaptur
 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

Małgorzata Kaptur                                                                                              Mosina, 12. Lipca 2019 r. 
redaktor portalu czasmosiny2.pl 
wiceprezes Stowarzyszenia  
na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

Pan  
Marcin Ratajczyk 
Dyrektor Zakładu 
Produkcyjnego 
STORA ENSO w Mosinie 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

Dziękuję za pismo z dnia 14.06.2019 r., które skierował Pan do redakcji Czasu Mosiny, Burmistrza, 
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie Miejskiej i mieszkańców za pośrednictwem Gazety 
Mosińsko-Puszczykowskiej. 

Próbuje Pan w nim przybliżyć działalność Firmy STORA ENSO. Pisze Pan o historii, o 264 tys. podatków, 
odprowadzanych do Gminy, o zatrudnianiu 102 pracowników, 70. milionowych nakładach 
inwestycyjno-remontowych. Zapewnia Pan, że Firma działa w ramach prawa, posiada wszystkie 
pozwolenia i decyzje.  Wyraża Pan swoją dezaprobatę z powodu dyskusji na ten temat.  

Jednocześnie deklaruje Pan gotowość nawiązania współpracy z mieszkańcami, aby poznać ich potrzeby 
i oczekiwania. Pisze Pan o możliwości zorganizowania dni otwartych w zakładzie. 

Cieszę się, że chce Pan podjąć dialog z mieszkańcami i radnymi, bo do tej pory Zakład Stora Enso nie 
podejmował takich prób.  

18 czerwca 2015 r. członkowie Komisji Ochrony Środowiska byli na terenie Zakładu w terminie 
uzgodnionym z kierownikiem. Zostali przyjęci na parkingu, a zgłoszone przez nich uwagi (wielogodzinne 
oczekiwanie TIR-ów na wjazd na teren firmy, brak zaplecza sanitarnego dla kierowców, głośny 
wyładunek makulatury do kontenerów w godzinach nocnych) i wnioski, by te utrudnienia dla 
mieszkańców wyeliminować, nie spotkały się ze zrozumieniem i nie doczekały się realizacji. Ówczesny 
kierownik nie potraktował poważnie grupy radnych. Komisja nie otrzymała żadnej odpowiedzi w tej 
sprawie. 

Chciałabym się odnieść do kilku poruszonych przez Pana spraw: 

Napisał Pan, że Suma podatków odprowadzonych w Polsce w 2018 r. przez Stora Enso za rok 2018 
wyniosła 352 mln zł. Z tej kwoty część wynikająca z prawa podatkowego przypadła gminie Mosina.  

Zapewne Pan sądzi, że Mosina ma w tej kwocie wielomilionowe udziały. Chciałabym wyjaśnić, że z 
tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Gmina uzyskała w 2018 r. łącznie od wszystkich firm 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy zaledwie 816 118 zł. (w 2017 r. 
649 640 zł).  

Przytoczył Pan dwa cytaty z mojego artykułu „Czego nie wiemy o firmie Stora Enso” z 12 maja 2019 r. 
opublikowanego na portalu Czas Mosiny.  
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Twierdzi Pan, że jest nieuczciwością formułować zarzuty wobec przedsiębiorcy, który choć spełnia 
wszystkie wymagania określone w decyzjach administracyjnych jest napiętnowany wyłącznie z powodu 
niespełnionych oczekiwań mieszkańców, bądź bliżej nieokreślonych osób. 

Stwierdzenia, które Pan zacytował:  

Wypada zastanowić się nad ilością emitowanych zanieczyszczeń. Mieszkańcy od lat skarżą się na 
krótkotrwałe gwałtowne i silne hałasy – nie są zarzutami, a tym bardziej nieuczciwymi zarzutami, to 
nie jest również napiętnowanie przedsiębiorcy. To jest opis rzeczywistości.  

Jako radna odbieram od 9 lat sygnały od wielu mieszkańców z rejonu ulicy Gałczyńskiego dot. hałasu i 
koczujących przez wiele godzin kierowców tirów.  Odbiera je również Straż Miejska i Policja, czego 
dowodem jest wniosek o ukaranie Dyrektora Zakładu do Sądu Rejonowego.  

To są problemy, nad którymi trzeba się poważnie zastanowić i szukać sposobów ich rozwiązania.  

Nie mogę się też zgodzić z Pana twierdzeniem, że Stora Enso działa w strefie przemysłowej.   

Pisze Pan, że bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej ze strefą przemysłową nie powinno mieć 
miejsca. Wraz z uchwaleniem mpzp bez wyznaczenia stref ochronnych, wpisano w sposób naturalny 
konflikt między właścicielami działek mieszkaniowych, a sąsiednimi firmami działającymi w strefie 
przemysłowej. 

Pragnę zauważyć, że w Mosinie nie ma strefy przemysłowej. Art. 136 ustawy Prawo ochrony 
środowiska precyzyjnie określa warunki i procedurę utworzenie strefy przemysłowej. Stworzenie takiej 
strefy wymaga uchwały sejmiku wojewódzkiego. Takiej uchwały nie ma.  
Pana przekonanie, że firma funkcjonuje w strefie przemysłowej, jest zatem błędne. 

Jestem głęboko przekonana, że duża firma, która zainwestowała 70 mln zł w zakład znajdujący się w 
Mosinie przy ul. Gałczyńskiego jest w stanie w większym stopniu niż obecnie uwzględnić interesy 
społeczne i ochronę środowiska, a także dbać o dobre relacje z różnymi grupami interesariuszy. 

Wierzę, że otwarte drzwi, które jest gotów Pan zorganizować, pozwolą się nam lepiej poznać i wpłyną 
na poprawę wzajemnych relacji.  

   

 

                                                                                                                     Z poważaniem 

 

 

                                                                                                                    

Do wiadomości: 

1. Burmistrz Gminy Mosina 
2. Rada Miejska w Mosinie 
3. Gazeta Mosińsko-Puszczykowska 
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Pani Warty
Sierpień to miesiąc żniw, których zakoń-
czenie jest radośnie świętowane przez 
mieszkańców wsi podczas tradycyjnych 
dożynek. Znowu przy drogach pojawią 
się wesołe słomiane pampry wykonane 
z balotów, a polne ścierniska przypomną 
nam o kończącym się lecie i zbliżającej je-
sieni. W ten naturalny rytm życia wpisane 
jest święto, które obchodzimy 15 sierpnia. 
W  tym dniu świętujemy kilka wydarzeń, 
ale wszystkie one związane są z  jedna 
osobą - Maryją. 
Najdalej zakorzenione w  tradycji jest ob-
chodzone w tym dniu święto Matki Boskiej 
Zielnej, patronki ziemi i  płodów rolnych. 
Któż inny najlepiej nadaje się na patrona 
tego dnia jak nie sama Matka Boża, która 
wydała na świat najwspanialszy Owoc. 
Choć korzenie tego święta sięgają dale-
ko w przeszłość, do czasów, gdy te ziemie 
zamieszkiwali nasi praprzodkowie żyjący 
w  zgodzie i  harmonii z  naturą, dopiero 
wraz z  nadejściem chrześcijaństwa mogli 
poznać prawdziwe oblicze Pani Ziemi. 
Kolejne z  wydarzeń to Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny, które choć 
przez Kościół Katolicki oficjalnie obcho-
dzone jest od 1950 roku, po uznaniu 
przez papieża Piusa XII faktu wniebo-
wstąpienia za dogmat, to jego początki 
sięgają już V wieku.

Ostatnim wydarzeniem w  tej żołnierskiej 
wyliczance jest święto Wojska Polskiego. 
Upamiętnia ono Bitwę Warszawską stoczo-
ną w 1920 roku z Rosyjską Armią Czerwoną. 
Zwyczajowo bitwa ta zwana jest Cudem 
nad Wisłą, gdyż o  jej pozytywnym zakoń-
czeniu zadecydował kluczowy manewr 
przeprowadzony właśnie 15 sierpnia. 
Większość Czytelników naszej gazety 
z pewnością dobrze zna genezę tego świę-
ta, lecz jak można przypuszczać jej prze-
toczenie to wstęp przy pomocy którego, 
zamierzamy płynnie przejść do zasadniczej 
treści artykułu, a  stanowi ją Sanktuarium 
Maryjne w Rogalinku. Zdaje się, że fakt jego 
istnienia jest mało znany. Brak pielgrzymów 
jest chyba tego najlepszym dowodem. Naj-
pierw może wyjaśnić należy jaki związek 
ma owo sanktuarium z wydarzeniami upa-
miętnionymi w  dniu 15 sierpnia. Można 
je zawrzeć w  trzech kluczowych słowach; 
wieś, kościół i cud nad rzeką. 
Zanim przyjrzymy się dokładniej co kryje 
się pod tymi słowami w  kontekście Ro-
galinka należy zastanowić się nad zna-
czeniem słowa sanktuarium. W  związku 
z  tym, że zaskakująco trafną definicję 
podaje Wikipedia (wolna encyklopedia 
publikowana w internecie) zacytujemy ją 
dosłownie:
Sanktuarium (od łac. sanctuarium z sanc-
tus „święty”) – termin, którym określa się 
miejsce uznawane za święte, często identy-
fikowane ze świątynią, budowlą wzniesioną 
na miejscu uznawanym za święte. Wystę-
puje w  wielu religiach. Za jedno z  najstar-
szych sanktuariów w Europie uznawana jest 
monumentalna budowla w  Stonehenge. 
U  dawnych Słowian na sanktuaria obiera-
ne były zazwyczaj miejsca szczególne pod 
względem geograficznym i  przyrodniczym, 
wyróżniające się z  najbliższego otoczenia 
– szczyty gór i większych wzniesień, zakola 

rzek, wyspy i półwyspy. Takie święte miejsca 
zwane były kapiszczami lub trzebiszczami. 
W  trakcie chrystianizacji powszechne było 
ich niszczenie lub budowanie na ich miejscu 
świątyń chrześcijańskich. 
Kto choć raz będąc w Rogalinku, miał moż-
liwość ujrzeć malowniczy widok, jaki rozta-
cza się z wału przeciwpowodziowego, od-
dzielającego kościół od rzeki, ten przyzna, 
że miejsce to już dawno zostało umiłowa-
ne i  uświęcone przez Stwórcę . Zachęca 
do tego również bliskość pozostałości po 
wielkiej dąbrowie, której dawne istnienie 
potwierdzają majestatyczne i  prastare 
dęby Lech, Czech i Rus oraz ich liczni bra-
cia rozsiani na pobliskich nadwarciańskich 
łęgach. Z nimi też związana jest rogalińska 
legenda opowiadająca o  polowaniu tych 
trzech braci w  świętym dębowym gaju, 
który miał się tu znajdować. Schronienie 
w nim znalazł łoś, którego tropili. Gdy już 
miał paść śmiertelny cios, wtenczas Lech 
zawołał – Stać! Nie zabijać! To przecież 
gaj święty! Łoś uszedł bezpiecznie, a  zza 
drzewa miał wyjść siwy starzec, słowiański 
kapłan. Za gościnę i  poczęstunek, którą 
im przygotował w zamian za okazany dla 
świętego miejsca szacunek, Lech nakazał 
wybudować tu drewnianą gontynę (sło-
wiańską świątynię). Jak głosi dalej legen-
da, znajdujący się w świątyni posąg Świa-
towida, został zniszczony w  późniejszych 
wiekach przez posłańców Mieszka I. Na sa-
mej zaś gontynie umieszczono krzyż jako 
symbol nowej wiary.
Może to tylko legenda, lecz faktem jest, że 
w obrzędowości Słowian święte gaje od-
grywały ważną rolę. Zwłaszcza te dębowe 
otoczone były szczególnym kultem. Pew-
nie dlatego rogalińskie łęgi stały się ple-
nerami dla Jerzego Hoffmana kręcącego 
tu swego czasu zdjęcia do historycznego 
filmu „Stara baśń. Kiedy słońce było bo-
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giem” opowiadającego o  przedpiastow-
skich czasach, trafnie zdaje się wyczuwa-
jąc ducha tego miejsca.
Kościół pw. św. Michała Archanioła, który 
do dzisiaj stoi w  Rogalinku, choć przy-
pomina swym wyglądem drewnianą 
gontynę, oczywiście nią nie jest. Został 
on zbudowany pomiędzy rokiem 1700 
a 1712. Jak możemy się dowidzieć z ulotki 
o  tutejszym Sanktuarium, pierwszy ko-
ściół w  Rogalinku stał najprawdopodob-
niej w  tym samym miejscu już w  XII w. 
i  także był zbudowany z  drewna. Należy 
wyjaśnić, że od roku 1962, kiedy to Sto-
lica Apostolska ustanowiła Matkę Boską 
Wspomożenia Wiernych drugim patro-
nem kościoła w  Rogalinku, pełna nazwa 
tej rzymskokatolickiej parafii brzmi: Para-
fia pw. św. Michała Archanioła i Matki Bo-
żej Wspomożenia Wiernych. Zaszczytny 
status sanktuarium został nadany w 1964 
roku przez ks. Arcybiskupa Metropolitę 
Antoniego Baraniaka. 
Dlaczego taki tytuł został nadany? Ponie-
waż w ołtarzu głównym kościoła w Roga-
linku, ukryta za podnoszonym obrazem 
znajduje się cudowna figura Matki Boskiej, 
słynąca łaskami i  stanowiąca obiekt kultu 
maryjnego. Niestety do dnia dzisiejszego 
przetrwała jedynie jej replika, gdyż w nocy 
z 4 na 5 sierpnia 2002 roku została ona skra-
dziona. Niesamowita jest jednak historia 
tego, jak Matka Boska znalazła się w Roga-
linku. Krótko mówiąc; przypłynęła Wartą!
Było to prawdopodobnie w  XVIII wieku, 
gdy któregoś roku wraz z  nadejściem 
wiosny w  wezbranych wodach Warty, 
grupa dzieci, pasących w jej pobliżu kro-
wy, zauważyła dziwny kształt połyskujący 
w falach rzeki. Okazało się, że jest to drew-
niana figura Madonny z Dzieciątkiem. Po 
wyłowieniu przeniesiono ją do parafial-
nego kościoła. Mieszkańcy Rogalinka oto-
czywszy Matkę Boską należytym szacun-

kiem, doznawali za jej wstawiennictwem 
licznych łask. Można powiedzieć, że po-
dobnie jak Lech ze starej legendy, potrafili 
oni uszanować świętość.
Czas jednak płynie, a życie mieszkańców 
Rogalinka toczy się dalej nad brzegiem 
Warty. Mijają kolejne lata, a Bóg zapisuje 
kolejne karty historii tej małej miejscowo-
ści. Matka Boża po raz kolejny znajduje 
drogę do Rogalinka. Tym razem figura 
Matki Boskiej „przypadkiem” trafiła w ręce 
Pana Alojzego Szabelskiego, którego 
po uhonorowaniu w  tym roku medalem 
Rzeczypospolitej Mosińskiej, nie trzeba 
już chyba nikomu przedstawiać. Ustawił 
on ją na zaszczytnym miejscu na swojej 
przystani kajakowej im. św. Jana Pawła II, 
położonej nad brzegiem Warty wśród ro-
galińskich łęgów. Tutaj, w trakcie powodzi 
mającej miejsca w 2010 roku, znalazła się 
Ona, wraz z  całą przystanią, pod wodą. 
Niewiele wtedy brakowało, żeby taki sam 
los spotkał Rogalinek. Jego mieszkańcy 
zwrócili się do Maryi o pomoc w tym trud-
nym dla nich czasie, a Ta znowu otoczyła 
ich matczyną opieką. 
Na dowód wdzięczności i w podzięce za 
ratunek, na przystani została odprawiona 
przez ks. Jerzego Stachowiaka, ówczesne-
go proboszcza, msza święta. W jej trakcie 
nazwał on Maryję, Panią Warty. Imię to za-
padło w sercach mieszkańców, biorących 
udział we mszy jak i zdaje się, samej Maryi. 
Czyż nie zasługuje ona na ten tytuł? Dwa 
razy trafiła pod postacią figury do Roga-
linka i zawsze jej obecność związana była 
właśnie z  tą rzeką i  z  tym świętym miej-
scem. Nawet adres parafialnego kościoła, 
położonego przy ulicy Wodnej 8, zdaje się 
potwierdzać silny związek Maryi z wodą. 
Nie bez znaczenia jest też postać patro-
na przystani kajakowej św. Jana Pawła II, 
który kierowania łodzią piotrową uczył 
się biorąc udział w  licznych spływach 

kajakowych. Nie trudno w  jego święto-
bliwej osobie dopatrzyć się postaci sło-
wiańskiego kapłana, opiekuna świętego 
gaju. W swoich homiliach tytułował się on 
niejednokrotnie mianem Słowiańskiego 
Papieża. Juliusz Słowacki, nasz narodo-
wy wieszcz i mistyk przepowiedział to już 
wiele lat wcześniej tak pisząc w  swoim 
wierszu pt. „Słowiański papież”:

Pośród niesnasek Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,

Dla słowiańskiego oto papieża
Otworzył tron.

Ten przed mieczami tak nie uciecze
jak ten Włoch,

On światło, jak Bóg, pójdzie na miecze;
Świat mu to proch!

... 

Tak historia zatacza koło, odkrywając 
przed nami kolejne tajemnice, których 
odczytanie jest możliwe dzięki nawinię-
ciu, tych pozornie błahych okruszków, na 
wspólną nić, które jak paciorki układają 
się w jedną całość niczym różaniec. 
Nie ma chyba mniej znanego sanktu-
arium niż to w Rogalinku. Mało kto do nie-
go pielgrzymuje, mało kto nawet o  nim 
słyszał. A  jest ono przepiękne, nie tylko 
za sprawą tutejszego krajobrazu. Uświę-
cane jest ono codzienną pracą i modlitwą 
mieszkańców Rogalinka, gdyż cała ta nie-
zwykła wieś jest sanktuarium, nad którym 
swoją opiekę roztacza Pani Warty.

W Rogalinku na przystani, chroni nas tu 
Warty Pani,

Czuwa Ona byśmy wszyscy, zawinęli 
w port wieczysty.

 
 Tomasz Kaczmarek
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„Nie zawsze wynik był najważniejszy, 
lecz integracja całego zespołu”

W 2020 roku mosiński Klub KS 1920 Mosina obchodzić będzie stu-
lecie swojego istnienia. Wieloletnia działalność Klubu ma bogatą, 
niezwykle ciekawą historię, tworzoną przez ludzi z pasją i zaangażo-
waniem. Dziś rozmawiamy z kolejnym z honorowych członków Klubu 
(stali Czytelnicy pamiętają zapewne publikowane przez nas w ubie-
głym roku spotkanie ze Stanisławem Dorosińskim), Stefanem Bart-
kowiakiem. Wielokrotnie odznaczony i nagradzany za działalność na 
rzecz mosińskiego sportu, opowiada o  najciekawszych, zabawnych 
i wzruszających momentach z życia Klubu z poczuciem humoru, iskrą 
w oku i energią godną pozazdroszczenia. Postaraliśmy się przekazać 
Państwu najciekawsze momenty z tego fascynującego spotkania.
M.M.: Jakie były początki Pana drogi sportowej?
S.B.: Moja droga sportowa zaczęła się w siódmej klasie szkoły pod-
stawowej – miałem wtedy czternaście lat, zaczynałem więc późno. 
Jeden z wychowawców nie pozwalał wówczas uczniom zapisywać 
się do klubu sportowego uważając, że powinni należeć jedynie do 
szkolnych związków sportowych, a i tak zapisało się nas aż dwunastu. 
W mosińskim Klubie grałem początkowo w drużynie trampkarzy i ju-
niorów sekcji piłki nożnej. Potem, w technikum, działaliśmy w klubie 
szkolnym – grałem wtedy w  siatkówkę i  piłkę nożną. Rozpoczyna-
jąc pracę zawodową działałem w Lidze Zakładów Pracy w Poznaniu 
– tam trenowało dużo zespołów, pierwsza druga i  trzecia liga (my 
awansowaliśmy wtedy do pierwszej ligi). Pracując w biurze projekto-
wym założyłem wraz z kolegami klub sportowy w 1969 roku. Jeździ-
liśmy wówczas w  ramach wymiany na mecze do ówczesnego NRD 
– tamtejsze biuro projektowe też miało swój klub i dwa razy do roku 
organizowaliśmy wspólne rozgrywki – trwało to aż do 1981 roku. 
W tym okresie nadal działałem w Mosinie, spotykaliśmy się tutaj na 
sparingach. Mieliśmy wówczas dobrą, mocną drużynę: w składzie był 
między innymi syn ówczesnego piłkarza Lecha Poznań, Stanisława 
Atlasińskiego, był Andrzej Ptak z Warty Poznań, Andrzej Gajewski - 
pierwszy bramkarz Olimpii Poznań z czasów, kiedy Olimpia weszła do 
pierwszej ligi. W zakładowej lidze byliśmy wtedy mocni w czołówce.
M.M.: Jakie wydarzenia z  działalności w  Mosinie wspomina Pan 
w sposób szczególny?
S.B.: Pamiętam, że kierownikiem pierwszej mosińskiej drużyny był 
Leon Tomczak – mieszkaliśmy razem w jednym domu, a trenerem był 
wówczas Włodzimierz Bajer (klub nazywał się Obra) – tutaj historia 
zatoczyła koło, gdyż obecnie także jest trenerem mosińskiego Klubu. 
Któregoś roku – to było chyba w  1984 – wpadłem na pomysł, by 
zorganizować turniej klubów Obry (było ich bowiem kilka). Istniało 

wtedy jeszcze czterdzieści dziewięć województw i zasada była taka, 
że w poszczególnych województwach miały odbywać się eliminacje. 
zaś cztery najlepsze zespoły zapraszaliśmy na rozgrywki do Mosiny. 
Zadzwonił wtedy do nas ktoś z Obry Bledzew z informacją o śmier-
ci prezesa tamtejszego klubu i  prośbą o  przeniesienie imprezy do 
Bledzewa. Tak też zrobiliśmy – zagrały wtedy zespoły: Obra Mosina, 
Obra Kościan, Obra Bledzew i Obra z miejscowości Obra. My graliśmy 
wówczas w A klasie, a na tym turnieju zmierzyliśmy się z najmocniej-
szą na ten czas Obrą Kościan. Kościan wygrał ten turniej, ale emocje 
były spore i przeżycia – niezapomniane.
Pracując w  Agromecie Projekt na Starołęce mieliśmy obok boisko 
klubu MZKS Przemysław Poznań, z  którego chętnie korzystaliśmy. 
Tam poznałem prezesa tego klubu, nawiązaliśmy współpracę, a na-
wet – kiedy już szkoliłem zawodników w Mosinie – prowadziłem też 
szkolenia dla tamtych zawodników. Pewnego razu zaprosili do sie-
bie zespół z trzeciej ligi, z miejscowości Zerbst pod Magdeburgiem. 
To był rok 1985; jako dygresję dodam, że prezesem Klubu w Mosinie 
był mój kolega, Bolesław Szymkowiak. Pamiętam, że wtedy na walne 
zebranie przyszło mnóstwo ludzi, a do zarządu weszło aż trzynaście 
osób. Zostałem wówczas kierownikiem zespołów młodzieżowych, 
czyli trampkarzy i  juniorów. A teraz wracając do Niemców – przyje-
chali wtedy z wizytą do Przemysława Poznań, a ja zaproponowałem 
prezesowi, że może jeden z trzydniowej wizyty spędziliby w Mosinie. 
I tak się stało. W Mosinie ogłosiliśmy, że odbędzie się tutaj międzyna-
rodowy mecz piłkarski, porozwieszaliśmy plakaty, na stadion przyszło 
wówczas mnóstwo ludzi. Pamiętam, że wygraliśmy ten mecz, a na ko-
niec ugościliśmy wszystkich w „Morenie”. Przez wiele lat był to jedyny 
międzynarodowy turniej w Mosinie i długo go wspominaliśmy.
Ciekawe to były czasy. Pamiętam, że Obra Kościan zwróciła kiedyś 
uwagę na naszego napastnika – był dobrym zawodnikiem, a ponie-
waż przeprowadzał się do Kościana, chcieli, byśmy zwolnili go z na-
szej drużyny. Ale – mówimy - nie tak od razu! Potrzebny był ekwi-
walent. Były to czasy, kiedy wszystko było na kartki, a w Kościanie 
była cukrownia, dokonaliśmy zatem transferu za… dwa worki cukru.  
Takie wtedy były czasy… 
M.M.: Takich historii, które teraz wspomina Pan z  uśmiechem, 
pewnie było sporo…
S.B.: Tak. W czasach, kiedy szkoliłem drużyny młodzieżowe, wiedzie-
liśmy, że zawodnicy zespołów takich jak Warta, Lech, Olimpia, są bar-
dzo dumni, noszą głowy wysoko w chmurach. Mieliśmy ochotę tro-
chę „utrzeć im nosa”. Lecha Poznań szkolił wtedy Roman Jakóbczak, 
pierwszoligowy zawodnik, który przeszedł do Poznania z  Pogoni 
Szczecin. Wtedy jego zespół zwyciężał w lidze juniorów. Przyjechali 
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do Mosiny na mecz i… tak szybko wychodzili przed piłkę, że sędzia 
bez przerwy gwizdał spalone. Wszyscy myśleli, że to taka taktyka na-
szego zespołu, a to po prostu tamci byli tak „wyrywni” – dzięki temu 
wygraliśmy wtedy 2:1. Podczas tego meczu zdarzyła się jeszcze jedna 
ciekawa sytuacja: krótko przed końcem jeden z zawodników bardzo 
chciał wejść na boisko, chociaż na dziesięć ostatnich minut. Dodam, 
że były to czasy, kiedy mieliśmy dużo zawodników – w  granicach 
dwudziestu kilku osób - i można było często robić zmiany. Otóż ten 
zawodnik był sumienny, ale niezbyt mocny, zastanawiałem się zatem, 
gdzie go postawić, żebyśmy nie przegrali meczu. Tak się jednak za-
angażował, że dwukrotnie uchronił nasz zespół przed utratą bramki. 
Zawsze starałem się podchodzić do chłopaków jak nauczyciel, wspie-
rać ich. Pamiętam, jak na któryś mecz przyszła dziewczyna jednego 
z  zawodników i  on koniecznie chciał wtedy zagrać. Nie bardzo mi 
pasował do składu, ale pozwoliłem mu wyjść na boisko. Nie zawsze 
bowiem liczył się wynik, ważne było docenienie, dowartościowanie 
chłopaków, integracja całego zespołu.
M.M.: Co uważa Pan za największy sukces w swojej karierze?
S.B.: Jako zawodnik – mimo, że byłem dobry – grałem w drugim ze-
spole seniorów i  jakoś nie mogłem  przebić się do pierwszego ze-
społu. Co prawda, brałem udział w meczach w pierwszym zespole, 
ale zawsze tylko jako rezerwowy. Kariery jako zawodnik zatem nie 
zrobiłem. Jako najlepszy w mojej karierze uważam czas działalności 
w zakładowym klubie, nawiązanie kontaktów, wyjazdy, szkolenia za-
wodników, ich sukcesy, dbanie o  każdy szczegół w  przygotowaniu 
wydarzeń. Relacje z ludźmi. Byłem też sekretarzem klubu w kilku ka-
dencjach – do 1994 roku.
M.M.: Jak ocenia Pan obecną sytuację mosińskiego Klubu?
S.B.: Uważam, że w tej chwili nastąpił rozłam sportu w Mosinie: oprócz 
KS 1920 Mosina powstał Orlik w  Krośnie, gdzie też szkolą piłkarzy, 
poza tym rozwija się piłka halowa i wiele różnych dyscyplin, trudno 
się jednak zjednoczyć. Na Orliku jest sporo zespołów młodzieżowych, 
część sponsorów zdecydowała się je wspierać właśnie tam, a gmin-
ne dotacje też muszą być dzielone na wszystkich. Kiedyś istniał jeden 
klub, który skupiał wszystkich zawodników, teraz są oni rozproszeni. 
Na mecze przychodzi coraz mniej widowni, trudno też zjednoczyć 
się, w klubach panuje rozdźwięk. Kiedyś wszyscy sobie pomagaliśmy. 
Pamiętam, że był w  Mosinie zawodnik, Janusz Naskręt, uczący się 
w szkole górniczej w Zabrzu i trenujący w klubie Gwarek Zabrze. Był 
bardzo dobrym zawodnikiem, przyjeżdżał czasem do Mosiny wspie-
rać nas na treningach i podczas meczów. Cały zespół zrzekał się wtedy 
swoich diet, żeby móc opłacić mu częściowo podróż do Mosiny. Teraz 
nie ma takiego zjednoczenia. 
Poza tym, dawniej istniało w klubie dużo różnych sekcji: zaraz po woj-
nie na przykład powstał klub motorowy (klub piłkarski nazywał się 
wówczas Unia Mosina), organizowano też wyścigi motocyklowe, jeź-
dziło się na zawody do Poznania… Po wojnie była też sekcja bokser-

ska (z tamtego składu żyje jeszcze Aleksander Filipiak), sekcja ping-
-ponga… Świetlica, w  której trenowaliśmy, tętniła życiem. Trochę 
tego życia teraz brakuje. W pewnym okresie Mosina miała też dość 
silny ośrodek sędziowski, było tu pięciu czy sześciu dobrych sędziów. 
Największe sukcesy wśród sędziów odnosił były zawodnik Zbigniew 
Lisiecki. Był też Andrzej Stelmaszyk, Ryszard Jaroński – były prezes 
klubu mosińskiego, który działał nawet we władzach Wielkopolskie-
go Związku Piłki Nożnej. Można powiedzieć, że Klub reprezentowały 
wybitne osobistości. Uważam, że trzeba o tym pamiętać, dbać o to, 
by Klub z taką historią żył i prężnie działał. 
M.M.: Czy ma Pan jeszcze plany na przyszłość związane z Klubem?
S.B.: Teraz zajmują mnie głównie sprawy rodzinne i to powoduje, że 
nie poświęcam już tyle czasu dla Klubu co kiedyś, choć nadal bardzo 
lubię to robić. Wciąż interesuje mnie odkrywanie ciekawostek histo-
rycznych. Początki istnienia Klubu datuje się na 1920 rok, choć naj-
starsze zdjęcie klubowe pochodzi z 1923 roku – najprawdopodobniej 
dlatego, że pierwsze lata były to amatorskie spotkania, zawodnicy nie 
brali jeszcze udziału w rozgrywkach, nie było to dokumentowane. Te 
pierwsze lata opisywał Fabian Roszak, były dyrektor „Barwy”. W jego 
zapiskach można odnaleźć też informację, że na naszym terenie ist-
niał jeszcze jeden, starszy klub – „Bałtyk” Żabinko, który miał swój 
początek najprawdopodobniej w 1919 roku. Próbuję znaleźć więcej 
informacji na temat, kto go tworzył: czy byli to marynarze, którzy po 
skończonej wojnie osiedli tutaj i  założyli klub? Czy może osadnicy 
niemieccy? Może uda mi się odtworzyć tę historię. Bardzo mnie to 
interesuje.
Jeśli chodzi o nasz Klub, w tej chwili intensywnie przygotowujemy 
się do obchodów stulecia jego istnienia, które będzie miało miejsce 
w przyszłym roku. Już teraz serdecznie wszystkich zapraszamy.
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę i  życzę dalszej satysfakcji 
z działalności. 
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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

PRZEWÓZ OSÓB

tel. 575-100 –991 e-mail: biuro@wirbus.plwww.wirbus.pl
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.plBIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

kolor kolor

HURTOWNIA STALI LUBOŃ 

* PRĘTY ZBROJENIOWE
* PROFILE
* BLACHY
* PŁASKOWNIKI

UL. DWORCOWA 15, 62-030 LUBOŃ
KONTAKT

662 762 099
agnieszka.zadworny@polcopper.pl

600 090 882
anna.funiok@polcopper.pl
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Nieporządki Jakuba Krauthofera-Krotowskiego
Do znudzenia powtarzać będę, że życiorys Jakuba Krauthofera-
-Krotowskiego nadal nie został w pełni odkryty i opisany. Pełno 
w nim jest przemilczeń, niedomówień i tajemniczych zwrotów 
akcji. Podstawowym pytaniem, które pojawia się przy analizie 
jego życiorysu brzmi: „dlaczego ustatkowany człowiek, doskona-
le rozwijający swoje umiejętności legalnej walki z zaborcą, nagle 
zmienia się nie do poznania, wkraczając na drogę działań iście sza-
leńczych?”. Z pozoru łatwo wytłumaczyć to tak zwanym kryzysem 
wieku średniego – wszak Krotowski w 1848 roku, gdy podjął się 
jawnej działalności politycznej i partyzanckiej, miał 42 lata. Symp-
tomy nagłej zmiany własnego życia objawiły się jednak u niego 
kilka lat wcześniej.
Pierwszym z tych objawów było porzucenie Wiary katolickiej 
i przejście na protestantyzm w lutym 1845 roku. Sam neofita ar-
gumentował to „niezadowoleniem z nauki i dogmatów Kościoła 
katolickiego”1. Duchowny Schiedewitz, który przyjął go do lute-
rańskiej wspólnoty, podkreślił dodatkowo, że Krauthofer był moc-
no przekonany o swojej decyzji, którą solidnie rozważył2. Dostęp-
ne nam zapiski są w tej sprawie bardzo lakoniczne, stąd niestety 
musimy zdać się na domysły. Nie bez znaczenia musiało być tutaj 
otoczenie najbliższych przyjaciół Krotowskiego – Julii i Antoniego 
Woykowskich, którzy prowadzili czasopismo „Tygodnik Literacki”. 
Obracając się wśród nich, musiał Krotowski nasiąknąć atmosferą 
pogardy dla katolicyzmu, która cechowała to środowisko. Więcej 
– Woykowscy promowali wywołującego w Poznaniu oburzenie 
heretyka Jana Czerskiego3, przez co znacznie stracili na popular-
ności wśród Poznańczyków. Jak sprawę opisał Zenon Kosidowski: 
„Zanim Czerski przybył do Poznania, występował Woykowski w jego 
obronie, co do reszty zniechęciło ostatnich czytelników jego pisma. 
Woykowscy nie spostrzegli tego nieporozumienia, że zwalczając ko-
ściół katolicki w imię czystego, bezwyznaniowego chrześcijaństwa 
i łącząc się równocześnie z sekciarstwem gminy <<<chrześcijańsko-
-apostolsko-katolickiej>>>, które w dodatku zbliżone było w swoich 
tezach do kościoła protestanckiego, sprzeniewierzyli się swoim za-
sadom. Fanatyczna nienawiść do kleru zaślepiła ich do tego stopnia, 
że nie otrzeźwiło ich niebezpieczeństwo wewnętrznego rozdwoje-
nia polskiego społeczeństwa, które mogło sprowadzić szkody nie-
obliczalne. (…) Woykowski, nie bacząc na objawy zewsząd go ota-
czającej nienawiści najspokojniej w świecie przeprowadził w swoim 
mieszkaniu konferencję z Czerskim, z tym Czerskim, który nabożeń-
stwa swoje odprawiał w języku niemieckim i słusznie zasłużył na 
miano renegata i zdrajcy sprawy polskiej”4.
Być może odpowiedzią na pytanie o motywy zmiany wyznania przez 
Krotowskiego jest opisana wcześniej atmosfera, którą przez lata na-
siąkał. Jest to tylko jeden z możliwych wariantów i być może także te 
motywy spowodowały powzięcie przez niego wspomnianej decyzji 
w 1845 roku. Powód ten może być jednak bardziej prozaiczny niż 
nam się wydaje, a mogła nim być… kobieta. Znane są bowiem w hi-
storii ludzkości przykłady „przejścia” katolików na protestantyzm, by 
zawrzeć ponownie związek małżeński. W 1845 roku Krotowski był 
mężem Teofili z domu Kołódzkiej oraz ojcem czwórki dzieci. Charak-
terystyczny jest fakt, że po zmianie wyznania dzieci jego miały być 
nadal wychowywane w Wierze katolickiej5. Świadczy to o tym, iż wy-

1 A. H. Kaletka, Jak Krauthofer został protestantem, „Kronika Miasta Poznania” 1929 R.7 Nr 4, s. 334.
2 Tamże.
3 Więcej na temat jego herezji zob. Z. Zaleski, Herezja Jana Czerskiego w Poznaniu, „Kronika 
Miasta Poznania”, 1924, nr. 9/10.
4 Zenon Kosidowski, Z okresu złotego kultury Poznania. Tygodnik Literacki 1838-1845, 
Poznań 1938, s. 96.
5 M. M. Olejniczak, Życie i działalność polityczna Jakuba Krauthofera-Krotowskiego. Praca 
magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. Witolda Jakóbczyka, Poznań 1972, s.15.

znanie zmienił tylko Krotowski, a nie pani Teofilia z domu Kołódzka, 
która przeżyła swojego męża o cztery lata6. Czyżby spowodowane to 
było poważnym zgrzytem w ich życiu rodzinnym?
Według informacji podawanych przez Marię Olejniczka, Krotowski 
w sierpniu 1846 roku, więc już po zmianie wyznania, przebywał 
w Kalbergu koło Elbląga. Nie było by w tym może nic dziwnego, 
gdyby nie towarzystwo młodszej od niego o 16 lat Marii Przepał-
kowskiej7. Rok później odbyli razem kolejną podróż, tym razem do 
Belgii, gdzie zamieszkiwali w domu polskiego emigranta. W kon-
tekście tych wydarzeń pojawiły się informacje o rzekomym ślubie 
Krotowskiego i Przepałkowskiej, który miał się odbyć w 1847 roku8. 
Temat ten jest jednak niezwykle lakonicznie opisany i można nawet 
powiedzieć, że w historiografii wokół tego zagadnienia panuję swe-
go rodzaju zmowa milczenia. Temat ten bardzo krótko opisał Stefan 
Kieniewicz wspominając, iż Krauthofer: „(…) z racji nieporządków 
prywatnego życia, w Poznaniu trzymał się na uboczu”9.
Pośrednim dowodem na owe „nieporządki prywatnego życia” po-
znańskiego adwokata jest jego publiczne oświadczenie odnośnie 
przybrania przez niego w 1848 roku polskiego nazwiska „Krotowski”. 
W oświadczeniu tym, opublikowanym na łamach ówczesnej prasy, 
Krauthofer wspomniał o Teofili z domu Kołódzkiej jako „matce dzieci 
moich”10. Charakterystyczne jest to, że nie nazywał jej swoją żoną. 
Wspomniane oświadczenie zakończył następującym zdaniem: „Jako 
prawy syn, składając znaki obczyzny, oświadczam prześwietnemu 
komitetowi: iż odtąd wraz z dziecmi mojemi Bolesławem, Józefą, 
Mieczysławem i Maryą przybieramy polskie nazwisko <<Krotow-
ski>>11. Po raz kolejny pominięta została pani Teofilia, tym razem 
brakuje oświadczenia o tym, że ona również „zwać się będzie panią 
Krauthofer-Krotowską”. Jeśli weźmiemy pod uwagę odmienne wy-
znanie małżonków, ich różne nazwiska oraz „oddzielne” wychowa-
nia potomków to znajdziemy tutaj ważne poszlaki do stwierdzenia, 
że w 1848 roku nie stanowili oni już rodzinnej wspólnoty. 
Charakterystyczna w tej całej zagadce życia prywatnego Jakuba 
Krauthofera-Krotowskiego jest korespondencja, jaką prowadzi-
li w 1848 roku Julia i Antoni Woykowscy (przyjaciele rodziny) 
z panią Przepałkowską, domniemaną ówczesną partnerką życio-
wą poznańskiego adwokata. Korespondencja ta dotyczy okresu, 

6 Marian M. Mika, O pochodzeniu Krauthoferów-Krotowskich, „Kronika Miasta Poznania”, 
1937, R. 15 nr 2, s. 178.
7 M. M. Olejniczak, Życie i działalność…, s. 15-16.
8 Tamże, s. 16.
9 S. Kieniewicz, Społeczeństwo polskie w powstaniu wielkopolskim 1848 roku, Warszawa 
1935, s. 85.
10 „Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego”, 05.04.1848, s. 334.
11 Tamże.
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Młodzieżowy konkurs talentów - Elegant Show !

Wiórek Topiła się w Warcie!

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 

12 lipca  strażacy otrzymali zgłoszenie do topiącej się w Warcie 
kobiety. Kobieta była w stanie skrajnego wycieńczenia i hipoter-
mii. 
Jak poinformowali na swoim strażacy z Heavy Rescue SGRT OSP 
Mosina:
- Na wysokości Łęczycy kobieta topiła się w Warcie, trzymając kona-
ru drzewa. Po dojeździe i wodowaniu łodzi w miejscowości Czapury 
oraz dopłynięciu na miejsce nasi ratownicy dotarli do poszkodowa-
nej i ewakuowali na łódź. Pani w stanie skrajnego wycieńczenia i hi-
potermii została udzielona pomoc medyczna. Po ewakuacji łodzią do 
miejsca wodowania poszkodowana została przekazana Zespołowi 
Ratownictwa Medycznego. – poinformowali strażacy.
Akcję relacjonują też strażacy z jednostki JRG-9 Mosinie w swoim 
biuletynie:
- W piątek 12 lipca w godzinach południowych Dyżurny Stano-
wiska Kierowania Komendanta Miejskiego w  Poznaniu przyjął 
zgłoszenie o kobiecie znajdującej się w rzece Warta. Na miejsce 
zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej nr 9 oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 a  także 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Mosinie. Podczas gdy jednostki 
wyposażone w łodzie wodowały sprzęt, ratownicy z JRG 9 uda-
li się do miejsca wskazanego w  zgłoszeniu drogą lądową, któ-
ra nie pozwalała na przejazd pojazdami. Dzięki szczegółowym 
informacjom przekazanym przez Dyżurnego SKKM o  miejscu 
zdarzenia, ratownicy mimo znacznej odległości i  utrudnień 

terenowych bezbłędnie odnaleźli poszkodowaną kobietę. 
W  wyniku rozpoznania stwierdzono, iż kobieta znajduje się 
przy brzegu utrzymując się na powierzchni wody tylko dzięki 
drewnianej kłodzie. Zaraz po dotarciu pierwszych ratowników 
do poszkodowanej i  wskazaniu dokładnej lokalizacji, na miej-
sce zdarzenia przybyła łódź z  OSP Mosina. KDR podjął decyzję 
o przetransportowaniu kobiety przy użyciu łodzi do miejsca wo-
dowania gdzie następnie została przekazana przybyłemu na 
miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Podczas transpor-
tu poszkodowanej do miejsca przekazania ZRM, ratownicy z OSP 
Mosina udzielali jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Źródło, zdjęcia: Heavy Rescue SGRT OSP Mosina, PSP JRG-9 Mosina

gdy zaraz po nieudanych wydarzeniach Wiosny Ludów Krotowski 
przebywał w więzieniu, a pani Woykowska próbowała się za nim 
wstawić u pruskich oficjeli w Berlinie. W międzyczasie wysyłała 
listy do pani Przepałkowskiej, gdzie opisywała jej przebieg swo-
ich „zabiegów dyplomatycznych”. Zastanawiające w całej tej ko-
respondencji jest to, że w stanie niepewności, spowodowanym 
uwięzieniem poznańskiego adwokata, nie zwraca się Woykowska 
do Teofili z domu Kołódzkiej, tylko do pani Przepałkowskiej. Naj-
ciekawszy w tym kontekście jest jednak ostatni przytoczony przez 
Różę Erzepki list Antoniego Woykowskiego. Zwraca się on do Prze-
pałkowskiej w tonie sugerującym, że miała ona wtedy największy 
wpływ na jego życie i będzie w stanie pohamować jego polityczne 
zapędy12. Jawi się ona zatem jako osoba, która musiała być w życiu 
Krotowskiego osobą znaczącą.
12 Zob. R. Erzepki, Z tek wielkopolskich prof. Bolesława Erzepkiego. Julia Woykowska. Listy 
z r. 1848, „Kronika Miasta Poznania”, 1934, R. 12, Nr 1, s. 105-106.

Razem z owymi „nieporządkami w życiu prywatnym” Jakuba Krau-
thofera-Krotowskiego pojawiły się także „nieporządki” w jego 
działalności politycznej. Kompletnie zmienił on swoją orientację, 
przestawiając się z działalności legalnej na działalność spiskową 
i zbrojną konfrontację z pruskim zaborcą. Działalność, podkreśl-
my to z pełna mocą, niezbyt odpowiedzialną. Być może to zmiana 
obiektu jego westchnień jest najprostszym sposobem na wytłu-
maczenie nagłej przemiany poznańskiego adwokata?
 Wojciech Czeski



28

Bajzel w Parku
Do napisania artykułu natchnęły mnie dwie rzeczy - lektura 
znakomitej książki Drugie życie drzewa (Gutowski, Bobiec, Paw-
laczyk, Zub), z  której zaczerpnięto mnóstwo informacji pisząc 
niniejszy artykuł.  Drugi, a w zasadzie pierwszy powód to kole-
żanki z pracy, które powiedziały, że słyszą często od znajomych: 
„ale macie bajzel w lesie!”. To reakcja na leżące tam martwe 
drzewa. No cóż, Wielkopolanie słyną z wysokiego poczucia este-
tyki a zarazem z gospodarności i takie widoki rodzą w nich natu-
ralny bunt. Jednak kiedy przyjrzymy się obrazom czy zdjęciom 
pierwotnej, prastarej puszczy, prezentują one zawsze obok ży-
wych drzew, powalone olbrzymy. I właśnie takie kadry na pocz-
tówkach, w kalendarzach czy folderach cieszą się większą po-
pularnością, niż widok rosnącego w  rzędach, „posprzątanego” 
lasu. Jednak najważniejsze są nie względy estetyczne a przyrod-
nicze. Zamieranie drzew jest naturalnym procesem mają-
cym niezwykle istotny wpływ na środowisko przyrodnicze 
i przemiany w nim zachodzące, a jego zróżnicowanie i ilość 
ma wpływ na różnorodność gatunkową i stabilność ekosys-
temu. W trakcie stopniowego rozkładu (od kilku do kilkudzie-
sięciu lat) materii organicznej przez tzw. reducentów, zwanych 
też destruentami (głównie bakterie i grzyby) zostają uwalniane 
związki mineralne. Dzięki temu pierwiastki i związki chemiczne 
wykorzystane przez drzewa w  trakcie ich życia, powracają do 
środowiska w procesie obiegu materii i mogą zostać przyswojo-
ne przez następne pokolenia. W ten sposób życie zatacza pełen 
krąg a przyroda sama się „nawozi”. 
Drzewa potrafią osiągać potężne rozmiary i dożywać sędziwego 
wieku. W Polsce do rekordzistów należą cisy, dęby, lipy, wiązy, 
buki, sosny, jesiony czy topole. Ale nawet wtedy, kiedy powali je 
czas, jeszcze na długo pozostają w środowisku ulegając stopnio-
wemu rozkładowi. W naturalnych lasach ilość martwego drew-
na może dochodzić nawet do 50% objętości żywych drzew. Co 
roku kolejne olbrzymy padają, uzupełniając sukcesywnie roz-
kładające się zapasy.
Żywe drzewo ma naturalne mechanizmy obronne, po śmierci 
bariera ta ustępuję i „wrota” zostają szeroko otwarte dla wielu 
nowych mieszkańców, których różnorodność wzrasta wraz z po-
stępującym zamieraniem drzewa. Jedno drzewo od momentu 
obumarcia do jego pełnego rozkładu, zasiedla kilkadziesiąt 
do kilkuset gatunków (!) grzybów, roślin i zwierząt. Pierwsi 
są ci, którzy potrafią radzić sobie z wciąż jeszcze silnie przylega-
jącą korą i przebić się przez twarde drewno, jak np. chrząszcze 
z rodziny kózkowatych czy kornikowatych. W kolejnych fazach 

jest już nieco prościej dobrać się do „drzewnej stołówki”, rośnie 
więc liczba drewnojadów (ksylofagów), jednocześnie pojawiają 
się ich pasożyty i drapieżniki, które na nie polują. Świat bezkrę-
gowców składa się z tysięcy gatunków, których życie uzależnio-
ne jest bezpośrednio od ilości i różnorodności martwego drew-
na w lesie. Są to tzw. gatunki saproksyliczne, do których należą 
przedstawiciele pajęczaków, pierścienic, wijów, mięczaków czy 
owadów. Tworzy się niezwykły mikrokosmos wysoce wyspecja-
lizowanych gatunków, w tym bardzo wielu rzadkich i zagrożo-
nych wyginięciem. Dlatego tak ważne jest pozostawienie w le-
sie stojących dziuplastych drzew, martwych pni, leżących kłód, 
wykrotów, złomów, gałęzi czy konarów. 
Do roślinnych lokatorów martwego drewna należą przede 
wszystkim mszaki. Wśród nich można trafić na wiele cennych 
gatunków. W  Wielkopolskim Parku Narodowym, po gradacji 
brudnicy mniszki w  latach 1975-1982, zamarło wiele sosen. 
W  obszarze ochrony ścisłej „Pod Dziadem” pozostawiono po-
susz, w którym po 15 latach rozkładu stwierdzono 9 różnych ze-
społów mszaków z kilkudziesięcioma gatunkami, w tym mchy 
– meszek krzywolistny – jedyne stanowisko w  Wielkopolsce 
i widłoząb tauryjski – ósme stanowisko w Polsce. Wśród roślin 
naczyniowych nie ma gatunków związanych bezpośrednio 
z rozkładającym się drewnem. Nie oznacza to jednak, że nie ma 
ono dla nich żadnego znaczenia. Wiele roślin zakorzenia się bez-
pośrednio na próchnie tworząc piękne kobierce na kłodach, wy-
rastając z dziupli czy pni. Poza drobnymi roślinami, jak szczawik 
zajęczy czy bluszczyk kurdybanek, można obserwować maliny 
a nawet gatunki drzewiaste. W miejscach gdzie jest dużo mar-
twego drewna tworzy się dużo bogatszy gatunkowo i urozma-
icony krajobrazowo las. 
Grzyby stanowią jeden z najważniejszych składników ekosyste-
mu leśnego. Poza tym, że wchodzą w interakcję symbiotyczną 
z  roślinami, zwaną mikoryzą, to odpowiadają również za roz-
kład martwych szczątek organicznych pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego. Jako jedne z nielicznych organizmów są w stanie 
rozłożyć celulozę i ligninę, a więc związki, z których zbudowane 
jest drewno. Rozkładając masę organiczną dostarczają niezbęd-
nych składników pokarmowych roślinom, z którymi żyją w sym-
biozie. Sieć, którą tworzy grzybnia, porównuje się często do sie-
ci internetowej, którą prawdopodobnie mogą być przesyłane 
różnego rodzaju informacje, np. o  pojawieniu się szkodników, Ze schronienia i pokarmu, jakiego dostarcza martwe drewno, chętnie korzystają padalce

(fot. R. Kurczewski)

Dzięcioły wykuwają dziuple wychowując w nich swoje potomstwo (na zdjęciu pisklę dzięcioła 
dużego), z czasem mogą one służyć również innym gatunkom ptaków, które nie mają tych 
umiejętności (fot. B. Gerlof)
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dzięki czemu drzewa mogą wcześniej reagować uruchamiając 
mechanizmy obronne. Różne gatunki grzybów zasiedlają różne 
stadia rozkładu martwego drewna, ale najwięcej występuje na 
leżących kłodach. Interesującą grupą organizmów, które żyją 
na martwym drewnie są też śluzowce. Budową przypominają 
grzyby, wykazują jednak wiele cech zwierzęcych, np. potrafią 
się przemieszczać! Inni, wyjątkowi mieszkańcy to porosty – or-
ganizmy składające się z grzybów żyjących w ścisłej symbiozie 
z glonami. Szczególnie upodobały sobie leżące lub stojące pnie, 
tworząc na nich wraz z  mchami kolorowe, dywanowe „mapy”. 
Porosty są szczególnie wrażliwe na związki siarki i  azotu stąd 
określane są mianem organizmów wskaźnikowych (indykato-
ry) przy określaniu stopnia zanieczyszczenia powietrza. Jednak 
niektóre gatunki związane z martwym drewnem czy też starymi 
drzewami, są również wskaźnikiem naturalności lasu i ciągłości 
zachodzących w nim procesów przyrodniczych.
Zamierające i martwe drewno ma znaczenie również dla zwie-
rząt kręgowych. Drzewa przewracające się do wody, w  trakcie 
swojego rozkładu użyźniają ją a uwalniające się garbniki mają 
działanie bakteriobójcze, zakwaszają wodę zapewniając niektó-
rym gatunkom ryb odpowiednie warunki do życia i rozmnaża-
nia się. Ryby wśród zatopionych drzew znajdują też doskonałe 
kryjówki czy miejsca na tarło. Podobnie wielu kręgowcom lą-
dowym martwe drewno zapewnia schronienie a także pokarm. 
Płazy, które potrzebują wilgotnego środowiska znajdują tu bar-
dzo dobre warunki do życia. Zwalone pnie są z jednej strony do-
skonałym miejscem do wygrzewania się dla gadów (jaszczurki 
czy węże), z drugiej różnorodne zakamarki pozwalają schronić 
się przed skwarem czy zagrożeniem. Próchno stanowi dla obu 
tych grup zwierząt bardzo dobre miejsce do zimowania, a po-
pularny w Parku zaskroniec, znajdzie w nim świetne warunki dla 
inkubacji jaj. Dla ptaków martwe drewno jest domem i stołów-
ką. Część z nich, jak dzięcioły, potrafi wykuć sobie dziuple sama, 
część korzysta z  pracy innych, wśród nich znajduje się nasz 
herbowy puszczyk. To w  ich zaciszu wysiadują jaja i  opiekują 
się potomstwem. Ilość opisywanych wcześniej bezkręgowców 
związanych z  martwym drewnem jest tak duża, że wykarmia 
całą rzeszę „braciszków skrzydlatych”. Wśród „ptasich gwiazd” 
naszego Parku jest niewątpliwie dzięcioł średni, którego stabil-
na populacja świadczy o odpowiedniej ilości starych i martwych 
drzew. Dzięcioły wykorzystują próchno również jako tam-tam, 
bębniąc donośnie ogłaszają światu zajęcie i gotowość do obro-
ny terytorium oraz wabią partnera (na marginesie – z  tych sa-
mych przyczyn uderzają w  metalowe parapety, lampy, dachy 
czy anteny satelitarne, nie zaś w poszukiwaniu pokarmu, po pro-

stu metaliczny dźwięk niesie wieści jeszcze dalej). Kiedy drzewo 
upada, odsłania się jego system korzeniowy tworzący tzw. wy-
krot. Tu właśnie znajdują nisze dla założenia swych gniazd strzy-
żyki, drozdy, rudziki czy muchołówki, a niekiedy nawet puchacz. 
Ssaki także korzystają z kryjówek, jakie można znaleźć w mar-
twym drewnie. Są to głównie gryzonie, owadożerne (ryjówki 
czy jeże) i  niektóre drobne drapieżniki, jak łasice czy kuny. Tu 
nie tylko można znaleźć przytulne mieszkanko, ale jeszcze bez-
piecznie przezimować. Z dziuplami szczególnie związane są nie-
które gatunki nietoperzy, jak np. borowiec wielki, borowiaczek, 
nocek Natterera, a  wiewiórki często wybierają je, jako miejsce 
bezpiecznego zimowania. 
Mam nadzieję, że teraz spojrzycie Państwo życzliwszym okiem 
na „bajzel” w Parku. Bo martwe drewno nie jest szpecącym kra-
jobraz bałaganem, to jeden z kluczowych elementów mających 
wpływ na różnorodność biologiczną i  stabilność ekosystemu, 
nie mniej cenny niż żywe drzewa i  krzewy. To źródło materii 
organicznej, uwalniające powoli życiodajne elementy dla kolej-
nych pokoleń roślin, to gąbka magazynująca wodę, to hamulec 
erozji budujący glebę i ściółkę.
 Rafał Kurczewski
 Wielkopolski Park Narodowy

Ropucha szara znajduje w martwym drewnie kryjówki i zimowisko (fot. R. Kurczewski) Gęsty „kożuch” mchów i porostów porasta kłodę (fot. R. Kurczewski)

Ciołek matowy – jeden z licznych lokatorów martwego drewna (fot. B. Gerlof)
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„Z każdym kolejnym dniem być lepszą wersją siebie”
Chyba wszyscy chcemy dbać o  siebie, być w  dobrej formie, 
świetnie wyglądać i  czuć się rewelacyjnie. Zachować zdrowie, 
sprawność i dobre samopoczucie na długie lata. Wielu z nas tre-
nuje na siłowni, treningach grupowych w salach fitness czy pod 
okiem trenera personalnego. Dziś rozmawiamy z jednym z nich 
– Maciejem Depczyńskim, instruktorem i  trenerem personal-
nym w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie. Maciej swoją pra-
cę wykonuje z pasją, a każdy klient to dla niego indywidualna 
historia – dlatego z uwagą słucha i z profesjonalizmem doradza 
w realizacji różnorodnych sportowych celów. Jeśli już ktoś trafi 
pod jego skrzydła, może być pewny, że jest w dobrych rękach!
M.M.: Skąd wzięły się u Ciebie sportowe zainteresowania? Co 
zdecydowało, że ta droga stała się nie tylko pasją, ale także 
Twoją pracą?
M.D.: Sport towarzyszył mi przez całe życie. Już jako dwunasto-
latek zacząłem chodzić na siłownię - miałem wtedy nadwagę 
i chciałem coś z tym zrobić. Następnie przez kilka lat trenowa-
łem rugby. W  liceum trenowałem lekkoatletykę i  zaczynałem 
treningi Brazylijskiego Jiu-Jutsu. Z  czasem zacząłem intereso-
wać się różnymi sportami walki oraz treningami mającymi na 
celu zwiększenie siły, poprawienie sprawności i dynamiki. 
Zawsze lubiłem wymieniać się wiedzą i doświadczeniami z  in-
nymi. Pewnego razu kolega zapytał mnie, czy mógłbym go 
trenować, bo chciałby poprawić „formę”. Tak zaczęła się moja 
przygoda jako Trenera i  Instruktora. Z  czasem ilość osób, któ-
re ze mną trenowały, zwiększała się. Ukończyłem kurs Trenera 
Personalnego w Akademii Mistrzostwa Sportowego i rozpoczą-
łem pracę na stanowisku Trenera i Instruktora w Loft Fitness. Od 
tamtej pory minęło już kilka lat, w międzyczasie wciąż poszerza-
łem wiedzę na temat sportu, żywienia i prawidłowych wzorców 
ruchowych. Brałem udział w wielu kursach i szkoleniach, pozna-
łem mnóstwo wspaniałych Trenerów i  Instruktorów, z  którymi 
wymieniałem się wiedzą i doświadczeniami. 
Od kilku lat zajmuję się również Crossfitem, przygotowaniem 
motorycznym pod sporty walki, Kalisteniką czyli treningami 
przy użyciu masy własnego ciała oraz treningami przy użyciu 
odważników kulowych „Kettlebells”, a  także treningami przy 
użyciu taśm podwieszanych „TRX”. Obecnie pracuję w Ośrodku 
Sportu i  Rekreacji jako Trener Personalny i  Instruktor na zaję-
ciach grupowych. 
M.M.: Co myślisz o pracy jako Trener? 
M.D.: Praca trenera daje mi mnóstwo satysfakcji. Poznaję wielu 
ciekawych ludzi. Nie jestem w stanie zliczyć, z iloma osobami 
do tej pory miałem przyjemność współpracować. Każdy z nas 

ma jakiś cel, który chciałby osiągnąć np. schudnąć, nabrać 
trochę masy mięśniowej, poprawić sprawność lub po prostu 
zacząć się ruszać, bo siedzący tryb pracy i stres ma niekorzyst-
ny wpływ na nasze życie. Niektórzy chcą się przygotować na 
wyprawę w  góry, inni chcą wziąć udział w  biegu z  przeszko-
dami, a  jeszcze inni marzą, by zrobić formę do lata. Wtedy 
przychodzę z pomocą. Tłumaczę, jak ustalić zapotrzebowanie 
kaloryczne, daję porady żywieniowe oraz  rozmawiamy, jaka 
forma treningu będzie najskuteczniejsza dla osiągnięcia celów 
treningowych danej osoby. 
Wracając do satysfakcji, najlepsze w  tej pracy jest, gdy widzę, 
jak ludzie pokonują własne słabości – na przykład zaczynają 
robić pompki (a wcześniej nie potrafili zrobić poprawnie nawet 
jednej), redukują tkankę tłuszczową, budują mięśnie, poprawia 
im się samopoczucie, czują się silniejsi, zdrowsi i szczęśliwsi. Nic 
mnie tak nie cieszy jak sukcesy moich podopiecznych i świado-
mość, że korzystnie wpływam na poprawę czyjegoś życia. 
M.M.: Na co mogą liczyć osoby przychodzące do OSiR na Two-
je zajęcia? Czego mogą się spodziewać? 
M.D.: Prowadzę w OSiR zajęcia typu Cross oraz Treningi Obwo-
dowe „TBW”. Na moich zajęciach skupiam się na poprawie siły, 
wytrzymałości, kondycji, koordynacji ruchowej, balansu, a tak-
że świadomości ciała ćwiczących; rzecz jasna, dbam też o  po-
prawną technikę wykonywanych ćwiczeń. Zajęcia różnią się od 
siebie formą ich przeprowadzenia, ale ćwiczenia się powtarzają. 
Zawsze na początku treningu jest rozgrzewka, następnie oma-
wiam, co będziemy robić i  pokazuję jak poprawnie wykonać 
dane ćwiczenie. 
Często skaluję ćwiczenia, czyli dobieram taką formę, by zarów-
no osoba, która pierwszy raz znalazła się u mnie na treningu jak 
i ta, która trenuje już długo i jest zaawansowana, mogły wyko-
nywać tę samą formę ruchu. Wyjaśnię to na przykładzie pom-
pek, które uwielbiam. Osoba początkująca może wykonać to 
ćwiczenie z  rękoma na podwyższeniu, czyli prawie w  pozycji 
stojącej, a osoba zaawansowana - na podłodze na jednej ręce. 
Praktycznie każde ćwiczenie można ułatwić lub utrudnić, wy-
starczy być kreatywnym i wiedzieć, jaki wzorzec ruchu ma być 
ćwiczony. Nowym osobom poświęcam zawsze szczególną uwa-
gę na zajęciach: koryguję, wyjaśniam, czuwam, by od początku 
każde ćwiczenie było wykonane prawidłowo. Nigdy też nie wy-
magam od kogoś, by zrobił coś, czego nie jest w stanie zrobić. 
Wszystko dzieje się powoli, małymi krokami, stopniowo.
M.M.: Co poradziłbyś osobom, które zaczynają trenować? 
Z których zajęć mogą skorzystać? 
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9 lipca odbyło się wydobycie wraków 
aut, znajdujących się w Warcie pod mo-
stem w  Rogalinku. Wydobyte auta to 
Mercedes 124 oraz BMW 735i. Z  dużą 
dozą prawdopodobieństwa, można 
przypuszczać, że zostały one zrzucone 
mostu przez złodziei samochodów, po 
wcześniejszym zdemontowaniu z  nich 
wszystkich części.
Jak dowiedzieliśmy od świadka wydo-
bycia wraków, zostały one wyciągnięte 
przez służby Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie. Policja ma 
teraz sprawdzić, czy znajdują się one 
w rejestrze aut skradzionych.

Wraki odsłoniła tegoroczna susza i rekor-
dowo niski poziom wody w  Warcie. Jak 
dowiedzieliśmy się od mieszkańca Ro-
galinka, wraków jest więcej. Znajdują się 
one po drugiej stronie filara. Ich położe-
nie zostało ustalone przez grupę poszuki-
waczy, którą zainteresowała wiadomość 
o znajdujących się tu wrakach.
O  ile te wydobyte mogły zagrażać je-
dynie osobom kąpiącym się w  rzece, 
to pozostałe znajdujące się po drugiej 
stronie filara są blisko szlaku wodnego 
i mogą spowodować uszkodzenie prze-
pływającej łodzi.
Konieczność wydobycia wraków podyk-

towana jest nie tylko troską o bezpieczeń-
stwo, ale również dbałością o środowisko 
i czystość naszych rzek.
- Rzeka potrafi w  zaskakującym momen-
cie odkrywać swoje skarby. Mieszkańcy 
Rogalinka pod Poznaniem wypatrzyli 
w  Warcie wrak samochodu. Natychmiast 
do akcji wkroczyli pracownicy Wód Pol-
skich z  Nadzoru Wodnego w  Poznaniu. 
Za pomocą lin i  sporego ciągnika udało 
się niechciane znalezisko wyciągnąć na 
brzeg. Teraz trafi tam gdzie jest jego miej-
sce, a  więc na złomowisko. - powiedzieli 
przedstawiciele Wód Polskich.
 źródło: Wody Polskie, kajaki2.pl

Wraki z Warty

M.D.: Często spotykam ludzi, którzy chcą i próbują, jednak nie 
do końca wiedzą jak trenować poprawnie. W efekcie naciągają 
sobie mięśnie, doznają kontuzji i zniechęcają się do aktywności. 
Jeśli zatem chcesz ćwiczyć na siłowni - umów się do trenera, po-
wiedz co chcesz osiągnąć i rozważ opcje, jakie Ci zaproponuje. 
Możesz też iść na zajęcia grupowe, gdzie instruktor dba, by ćwi-
czący nie zrobił sobie krzywdy. Korzystać można ze wszystkich 
zajęć w naszym klubie, bo na każdych jest możliwość zindywi-
dualizowania ćwiczeń. Wachlarz możliwości jest duży, w  ofer-
cie mamy zajęcia dedykowane dla wszystkich grup wiekowych 
o różnym stopniu trudności. Najlepiej spróbować różnych i wy-
brać takie, które najbardziej nam się podobają, bo zmuszać się 
do czegoś czego nie lubimy uważam za błąd. Trening ma nam 
dawać satysfakcję i sprawiać, że z każdym kolejnym dniem jeste-
śmy lepszą wersją siebie.
M.M.: Jesteś także trenerem personalnym. Dla kogo są takie 
treningi i czemu służą?
M.D.: Treningi personalne są - jak sama nazwa wskazuje - ukie-
runkowane na konkretne cele i potrzeby treningowe danej oso-
by. Jest to forma współpracy, która maksymalizuje efektywność 
treningów minimalizując czas potrzebny do ich osiągnięcia. 
Taka forma nie jest monotonna, zawsze bowiem dbam o różno-
rodność ćwiczeń oraz czuwam, by ćwiczący wykonywał wszyst-
ko poprawnie – w  ten sposób minimalizujemy też możliwość 
kontuzji. Jeśli zatem ktoś chce mieć pewność, że ćwiczenia wy-

kona prawidłowo i że zbliżą go one do stawianego sobie celu, 
trening personalny będzie dobrym rozwiązaniem.
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę! Życzę dalszych sukcesów 
i satysfakcji z wykonywanej pracy. 



32

Poznaj swojego sąsiada
Aktywny tryb życia powinien prowadzić 
każdy z nas, niezależnie od wieku. Ruch 
wywiera bowiem zbawienny wpływ na 
funkcjonowanie naszego organizmu, 
dzięki czemu czujemy się lepiej.
Fundacja PETRA senior razem z Powia-
tem Poznańskim i Fundacją Akceptacja 
zaprasza do udziału w spacerach z cyklu 
"Poznaj swojego sąsiada". 
Spacery w których weźmiemy udział 
połączone ze zwiedzaniem regionu, w 
którym się żyjemy, to znakomity sposób 
na aktywne spędzenie wolnego czasu. 
Wspólne spotkania na szlaku oraz pod-
czas biesiadowania mogą wpłynąć rów-
nież na wzmocnienie relacji międzyludz-
kich. 
Zapraszamy do wzięcia udziału we wspól-
nym spacerze, na którym będziemy mogli 
zapoznać się z atrakcjami turystycznymi i 
walorami krajoznawczymi znajdującymi 
się na terenie Gminy Mosina.

Kiedy: 17 sierpnia 2019 r. 
Trasa spaceru:
• start Mosina dworzec kolejowy, 
• Pałac w Rogalinie, 
• Dęby Lech, Czech i Rus,
• Kościół św. Marcelina, 
• Mauzoleum rodziny Raczyńskich
• Zabytkowy drewniany kościół w Roga-
linku
• Przejażdżka drezynami na Osową Górę
• Studnia Napoleona
• Zakończenie na Osowej Górze, ognisko, 
kiełbaski,

Do uczestnictwa we wspólnych space-
rach organizatorzy zapraszają mieszkań-
ców ze wszystkich gmin powiatu poznań-
skiego. Udział w spacerze jest bezpłatny. 
W każdym spacerze może wziąć udział 35 
osób. Każda osoba może skorzystać z jed-
nego spaceru. Zapewniamy poczęstunek 
na trasie.
Dojazd na START i powrót każdy zapew-
nia sobie we własnym zakresie.
Osoby niepełnoletnie muszą być pod 
opieką opiekuna.
Zapisy: 724 976 584, GCI w Mosinie, tel. 
61 8 192 746, gci@mosina.pl
Organizator Spaceru: Fundacja Petra Se-
nior, Starostwo Powiatowe Poznań
 źródło: fundacja.petra-senior.pl
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REMONTY MIESZKAŃ

• szpachlowanie
• malowanie
• montaż płytek ceramicznych
• drobne prace budowlane

SOLIDNIE, FACHOWO

694 233 069

CIEPŁO Z NATURY
• OSZCZĘDNOŚĆ
• KOMFORT
• NOWOCZESNOŚĆ
• EKOLOGIA

www.wassermann.pl
tel. 61 44 11 725, 606 327 863

P.H. WASSER MANN
• pompy ciepła
• klimatyzacja
• �ltry do wody

• fotowoltaika
• kolektory słoneczne

(P
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USŁUGI 
TRANSPORTOWO -

TOWAROWE do 3,5 t

Tani wywóz,
przewóz wszystkiego 

szybko, solidnie

tel. 501 223 965

(P
02
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• KAMIEŃ
     OGRODOWY
• PIASEK
• ŻWIR

LUBOŃ, UL DWORCOWA 15A
TEL. 602 268 614

(P
01

6)

• WĘGIEL
• EKO GROSZEK

OD 700 ZŁ
LUBOŃ, UL DWORCOWA 15A

TEL. 602 268 614

(P
01

7)

Jesteśmy EKO
myjemy na BŁYSK 

• Dojazd do klienta

• Wykonanie usługi możliwe 
w każdym miejscu

• Kompleksowa kosmetyka 
samochodowa

Tel. 881 087 736

(P
01

0)

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

(P
00

5)

tel. 511-037-009

DO WYNAJĘCIA
DUŻY DOM

Z SIEDMIOMA POKOJAMI

W MOSINIE
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Dnia 03 czerwca 2019 r. w Mosinie
przy ulicy Poznańskiej nr 2 (I piętro) 

została otwarta

Kancelaria Notarialna
notariusz Hanny Jaworskiej

oraz
notariusz Marty Poturalskiej. 

Kancelaria urzęduje
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00

tel. kom. 509-031-130

e-mail: mosina.notariusz@gmail.com

Dąb Rus w Rogalinie ma ponad 800 lat!
Znajdujący się na terenie Pałacu w Rogalinie Dąb Rus najstar-
szym dębem w  Polsce? Według najnowszych badań Instytutu 
Dentrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku drzewo ma po-
nad 800 lat! 
Do tej pory za najstarszy dąb w Polsce uważany był Bartek, ro-
snący w województwie świętokrzyskim. Z najnowszych badań 
wynika jednak, że starszy od Bartka jest rogaliński dąb Rus. Rus 
jest prawdopodobnie starszy o ponad sto lat.
– Badania na dębach zostały przeprowadzone przez Instytut Den-
trologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Polegały one na ba-
daniu materiału genetycznego. Na podstawie tych badań został 
określony wiek drzew i okazało się, że w Parku w Rogalinie rośnie 
dąb starszy od Bartka. Rus ma około 800 – 850 lat – powiedział 
Piotr Wilanowski, kierownik sekcji ds. parku w Rogalinie.
Na terenie Park Krajobrazowego w  Rogalinie rośnie wiele in-
nych bardzo starych dębów. Jest to największe w Europie sku-
pisko pomnikowych dębów. Liczy sobie ok. 2000 dębów, z któ-
rych najpotężniejsze mają pnie o  obwodzie sięgającym 9 m, 
a wszystkie o obwodzie pow. 2 m są chronione. Najsłynniejsze 
z nich to Lech, Czech i Rus.
Przypominamy, że Dąb Rus, rosnący na terenie Pałacu w Roga-
linie został sklonowany przez naukowców metodą in vitro. “Ru-
sek”, bo taką nosi nazwę został posadzony w kwietniu b.r. przed 
bramą pałacu w Rogalinie. Sklonowanie tak wiekowego drzewa, 
jak Rus jest olbrzymim osiągnięciem polskich dendrologów.
Według innych źródeł podaje się, że najstarszym dębem w Pol-
sce, mającym nawet 800 lat jest dąb Bolesław rosnący w Bagiczu 
pod Kołobrzegiem.

Najstarszym drzewem w Polsce jest natomiast Cis Henrykowski 
– okaz drzewa z gatunku cis pospolity. Jego wiek oszacowano 
na około 1300 lat, co jest rekordem wśród polskiej flory.
 źródło: teleexpress.tvp.pl
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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
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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
(P

00
9)

JAN RYGLEWICZ

SPECJALISTA
LARYNGOLOG

TEL. 663 595 858

PUSZCZYKOWO, UL. SŁONECZNA 14

(P
00

8)

ZABUDOWY, GARDEROBY

Ekspozycja

czynna:

pn-pt 14.30-18.00

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

(P003)

USŁUGI
TRANSPORTOWE

602 679 211
WYKOPY I PRACE ZIEMNE

• PIASEK
• ŻWIR
• ZIEMIA, ITP.

(P
00

7)

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

fizjoterapeuta i osteopata 

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. 601 395 519

Poznań, ul. Wojskowa 9h
wejście od ul. Wyspiańskiego naprzeciw Areny

godz. przyjęć: pon. czw. 1700-1800

tel. 601 395 519

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/

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

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

(P
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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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tel. 660 769 776

email: pozakontrola@poczta.pl
www: pozakontrola.com

zespół muzyczny

POZA KONTROLĄ
wesela    imprezy    eventy

WOLNE
TERMINY

2020
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