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Sprawdź naszą ofertę w sklepie internetowym

www.cetel.com.pl

WODNO-KANALIZACYJNO-GAZOWA

• rury drenarskie
• kompletne studzienki
• skrzynki do gromadzenia deszczówki
(J001)

• szafki gazowe
tel. 505 102 103 pon-pt 7:00-16:00

Od 7 stycznia 2019 r. nowa siedziba firmy:
Głuchowo, ul. Komornicka 16.

Nowy sklep w Mosinie
ul. Kasprowicza 33
wyprawka

foteliki
samochodowe

wózki
dziecięce

artykuły
dziecięce
pościele

tel. 739 015 015

Sklep internetowy: www.tappi.pl
BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Marek – 05.12.2011:

Tak na 100% trudno powiedzieć, gdzie
jest początek eleganta z Mosiny, ale z tych
wszystkich wersji, które słyszałem, jedna
wydaje mi się prawdopodobna. Często
ją opowiadał mój ojciec, a on się historią interesował od dawna. Zawsze mówił
o Stefanie Czarnieckim, który ze swoim
regimentem zimował w Mosinie. Tak mogło być i zawsze mi się to podobało. Otóż
jak wiesz zapewne żołnierze hetmana
Czarnieckiego kilka miesięcy przebywali
tutaj, jak to się mówi fachowo, na zimowych leżach. W tym czasie jak spadł śnieg
i przyszedł mróz, to ustawały wszelkie walki i wojsko odpoczywało. W Mosinie i okolicznym Trzebawie jeszcze nigdy tylu ludzi
naraz nie przebywało. Leczyli swoje rany,
nabierali sił, naprawiali sprzęt i umundu-

rowanie. Nie wiem czy wtedy było tutaj
bardzo wielu krawców, ale musiała ich
być wystarczająca ilość, aby pracując
systematycznie dzień po dniu solidarnie naprawić podziurawione mundury.
Prawdopodobnie te najbardziej zużyte
zastąpili zupełnie nowymi. Towarzystwo
cały czas nie siedziało w miejscu i co
kilkanaście dni jeździło do Poznania na
różne narady, spotkania, organizowali
fachowe odprawy, pisali zapewne jakieś
sprawozdania do króla z działalności
czy wreszcie raporty finansowe. Część
stanu i kadry dostała urlopy i wyjechała
wcześniej do swoich domów. Kwitło też
zapewne życie towarzyskie, bawiono się
na balach, wszak był karnawał. Dlaczego
o tym mówię? Otóż w takich okolicznościach gdzie spotykali się żołnierze zakwaterowani w różnych miejscowościach
wokół Poznania, prawdopodobnie po
raz pierwszy pojawiło się wspomniane
na początku określenie, czy jak tam inni

mówią, powiedzonko. Wyobrażasz sobie
taką sytuację: jest grono osób, są oficerowie w swoich czystych co prawda, ale
mocno spranych mundurach i wchodzą
rycerze od Czarnieckiego w nowych, gustownie uszytych uniformach. Jest rzeczą
niemalże pewną, że zostają zauważeni.
Pierwsze pytanie jakie zapewne im zadano, to „skąd jesteście, eleganci?”. Jak
inaczej można było nazwać tak wyróżniających się mężczyzn, określenie takie
samo się cisnęło na usta. A oni wówczas
zgodnie z prawdą odpowiedzieli chórem,
że „z Mosiny!”. Przez następne miesiące
zapewne ugruntowało się w towarzystwie poznańskim to pojęcie na tyle, że
po wyjeździe całego regimentu Czarnieckiego zostało w Poznaniu na stałe. I tak
przez lata całe, co ja mówię, przez wieki
zmieniało się jego zabarwienie. Z początkowego, niezwykle pozytywnego, po całkowicie diametralnie inne, czyli kpiarskie.
Roman Czeski

Rozbudowa drogi nr 431 Rogalin – Kórnik
Wojewoda Wielkopolski informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431
Rogalin – Kórnik”. Czy czeka nas wzmożony ruch TIRów?
W 2017 roku Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu ogłosił przetarg na modernizację drogi wojewódzkiej nr 431.
Informację o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji komentuje Pan
Marcin Ługawiak, radny Rady Miejskiej w
Mosinie:
– Rozbudowa drogi 431 na całym odcinku
od Kórnika do Dymaczewa Nowego i budowa mostu w Rogalinku oznaczają według
obecnych planów wpuszczenie do naszej
gminy pojazdów ponad 20 ton na odcinku
zawarcia. W Kórniku rozwijają się tereny
przemysłu i magazynowania. Nasza gmina dla wielu TIRów jadących z Kórnika na
S5 i generalnie przebijających się pomiędzy
drogami 5 i 11 stanie się jednym wielkim
tranzytem. Obawiam się, że wiele samochodów nie będzie jechać na obwodnicę
autostradową, tylko wybierze naszą gminę, bo czas przejazdu będzie podobny, a
po wybudowaniu tzw. Czerwonki w Mosinie nawet krócej będzie jechać przez naszą
gminę. Najpierw powinniśmy się skupić na

budowie dużej obwodnicy południowo-wschodniej, a potem nad mniejszymi typu
Czerwonka, inaczej obudzimy się za kilka
lat w gminie, w której nie da się żyć, jednej z wielu na mapie Polski, w których nie
chce się żyć z powodu nadmiernego ruchu
ciężkiego. Jeszcze możemy coś zrobić. Za

chwilę już nic. – napisał Marcin Ługawiak,
radny Rady Miejskiej w Mosinie.
Modernizacja drogi 431 – jak będzie
wyglądała?
Celem prac ma być zwiększenie szerokości
jezdni (do 7 m) i obciążenia nawierzchni.
Pobocze utwardzone ma mieć szerokość
1,5 metra, a oprócz tego ma zostać zbudowany chodnik o szerokości 2 m. Przewidziano także między innymi przebudowę i
budowę skrzyżowań wraz ze zmianą geometrii czy korektą wlotów bocznych oraz
nową organizacją ruchu.
Pierwsze postępowanie przetargowe na
rozbudowę drogi 431 (Rogalin – Dymaczewo) zostało UNIEWAŻNIONE z powodu zbyt wysokiej oferty jedynego zgłoszonego wykonawcy.

Sprostowanie
W artykule o nazwie „1 Mosin – Wojciech Rost”, który ukazał się w numerze sierpniowym GMP na stronie 3 autorem tekstu ujętym w cudzysłów jest Pan Jacek
Szeszuła z wykształcenia historyk, a twórca monety jedynie wykorzystał podane
przez niego informacje, aby przybliżyć nam odrobinę postać Wojciecha Rosta.
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Alert Mosina - ostrzeżenia i prognozy meteo
Bartosz Grobelny to mieszkaniec Mosiny, który wraz z kolegą, Dominikiem Kesselringiem stworzyli
niezwykle interesującą aplikację dla użytkowników telefonów komórkowych z systemem android.
Aplikacja Alert Mosina - ostrzeżenia i prognozy meteo umożliwia śledzenie pogody w naszym regionie, a także otrzymywanie powiadomień z ostrzeżeniami pogodowymi bezpośrednio na telefon.
W androidowym Sklepie Play została już
opublikowana aplikacja w wersji 1.0. Dzięki aplikacji będziemy zawsze na bieżąco
z wszelkimi informacjami wystawianymi
przez mosiński zespół Alert Meteo Mosina. Instalując ją na swoich urządzeniach
zyskujemy dostęp do danych taki jak:
- prognozy pogody
- alerty o zagrożeniach
- odczyt danych z czujników smogowych
- alert o czystości powietrza
Aplikacja przeznaczona jest dla mieszkańców Gminy Mosina i okolic. Oprogramowanie nie pobiera, ani nie przesyła żadnych
danych do serwerów jej twórców. Pobiera
ona jedynie najnowsze informacje, alerty
oraz dane smogowe z czujników.
Obecna wersja aplikacji posiada bardzo
podstawowe funkcje, mianowicie nasze
posty w trybie cichym oraz alerty z powiadomieniem dźwiękowym. Odczyty na
żywo danych z czujników smogowych,
wraz z dźwiękowymi alertami o przekro-

czeniu stanu zanieczyszczenia.
- Z tego miejsca składamy podziękowania
Dominikowi Kesselringowi, który stworzył dla nas aplikację. Dzięki poświęceniu
przez Dominika swojego wolnego czasu
i wiedzy, mamy wspaniałe narzędzie, które
usprawni docieranie do Państwa z naszymi prognozami i alertami. Brak nam słów,
które mogłyby wyrazić naszą wdzięczność.
- powiedział Bartosz Grobelny.
- Kolejnymi priorytetami dla nas są:
- wprowadzenie automatycznego powiadamiania o burzy w okolicy wykrytej przez
nasz detektor,
- sukcesywne dodawanie kolejnych czujników smogowych do interfejsu,
- bieżące aktualizacje, usprawniające lub
poprawiające ewentualne błędy naszej
aplikacji (tutaj liczymy na waszą pomoc
i zgłaszanie wszelkich błędów i sugestii)
- stworzenie aplikacji dla systemów Apple,
- stworzenie szaty graficznej dla naszych
aplikacji,

- oczywiście najważniejsze, staranie się informować Państwa o prognozach i wszystkich zagrożeniach. - dodają twórcy aplikacji.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów przy rozbudowie tej przydatnej
mieszkańcom naszego regionu aplikacji
pogodowej.

Trasa S5 coraz bliżej!
Wybrano firmę, która dokończy pracę na Wielkopolskim odcinku S5. Podpisano kolejne umowy na
dokończenie trasy Poznań – Wronczyn, w tym m.in robót przy węźle Stęszew.
– Dokończenie drogi ekspresowej S5 w Wielkopolsce coraz bliżej –
informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Wybrano firmę, która dokończy pracę na Wielkopolskim odcinku
S5. Jak podawała na początku lipca GDDKiA:
– 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 zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa. Powierzyliśmy
wykonanie kluczowych robót nowym Wykonawcom – informuje
GDDKiA.
Teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje
o kolejnych ogłoszonych przetargach i podpisanych umowach
na odcinku Poznań – Wronczyn.
– Opuszczona przez włoską firmę budowa odcinka trasy S5 zostanie
dokończona, a kierowcy drogą z Poznania do Wronczyna pojadą
jeszcze w tym roku – informują przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
– Trwają prace nad niezbędnymi materiałami, aby ogłosić kolejne,
ostatnie już postępowania na dokończenie prac S5 Poznań – Wronczyn, m.in. Miejsca Obsługi Podróżnych, zbiorniki retencyjne, roboty
ziemne, drogi zbiorcze, nasadzenia zieleni i uporządkowanie terenu
– dodaje Alina Cieślak, rzecznik GDDKiA w Poznaniu.

Sprawa dotyczy połączenia dwóch odcinków drogi S5 – od Poznania do Wronczyna i od Wronczyna do Kościana – oraz dokończenie budowy drogi zbiorczej nr 1 i węzła Konarzewo. Przetargi
na oba zadania wygrała firma Colas Polska, która zainkasuje 7 mln
430 tys. zł. Umowy zostaną podpisane z początkiem września, jeśli nie wpłyną odwołania od rozstrzygnięcia. Czas na skończenie
robót to tylko 60 dni. Wykonawca będzie musiał oddać 35-kilometrowy odcinek S5 do użytku kierowców jeszcze w tym roku.
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Basen w Mosinie
Opóźnienie w powołaniu spółki

Na lipcowej sesji Rada Miejska w Mosinie
po raz kolejny zdjęła uchwałę o powołaniu spółki do budowy basenu. Dlaczego?
O szczegóły zapytaliśmy radnych.
Podczas sesji radni Rady Miejskiej debatowali nad basenem, który od bardzo długiego czasu ma powstać w Mosinie. Mosińscy
włodarze wysłuchali nawet wykładu na
temat prowadzenia basenu i jego wpływu
na zdrowie.
Niestety radni nie doszli do porozumienia, problemem był akt założycielski
spółki, która będzie zarządzała pływalnią.
O szczegóły, dlaczego spółka zarządzająca

pływalnią nie została powołana zapytaliśmy Dominika Michalaka, wice przewodniczącego RM w Mosinie:
– Tutaj niestety wina leży od strony przygotowania i przedstawienia koncepcji funkcjonowania spółki. Radni chcieli dowiedzieć
się więcej szczegółów ze strony organizacyjno-prawnej oraz finansowej. Burmistrz
nie przedstawił konkretnych liczb, żadnego
(koncepcyjnego) biznesplanu. – powiedział
redakcji radny Dominik Michalak, wice
przewodniczący RM w Mosinie.
Według uchwały przedmiotem działalności powoływanej spółki prawa handlowego pn. Park Strzelnica sp. z.o.o. miało by
być m.in wybudowanie krytego basenu
wraz z infrastrukturą oraz administrowanie i zarządzanie obiektem. Kapitał zakładowy spółki miałby wynosić 3 700 000 zł.
Spółka ta będzie generowała koszty, nawet w przypadku, gdy do budowy pływalni jeszcze nie dojdzie.
– Nie mam wątpliwości, że basen jest nam
bardzo potrzebny. Pozostaje tylko kwestia,

Co z ulicą Łazienną
w Mosinie?
Mieszkanka ul. Łaziennej skarży się na niezmienny stan tej ulicy,
która nadal pozostaje nieutwardzona. Projekt wraz z pozwoleniem na budowę ul. Łaziennej i Kanałowej jest gotowy i przewiduje budowę chodników i jezdni z kostki pozbrukowej.
– Podejmiemy starania o środki finansowe na realizację tej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Po ogłoszeniu kolejnej
edycji konkursu, najprawdopodobniej w sierpniu br., złożymy
wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu –
informuje burmistrz Przemysław Mieloch.

w jakiej formie ma funkcjonować. Czy ma to
być komunalna spółka prawa handlowego,
czy jednostka organizacyjna lub część OSIR.
Burmistrz nie przedstawił żadnych kalkulacji, choć słyszałem, że takowe posiada.
Jedynym argumentem Burmistrza za powołaniem spółki jest odzyskiwanie VAT. W mojej opinii powoływanie spółki prawa handlowego z założeniem, że będzie przynosić
straty, a gmina będzie jej co roku dopłacać,
kłóci się z ideą powoływania spółki kapitałowej i jest czynnością, która ma charakter
pozorny. – dodaje Marcin Ługawiak, radny
RM w Mosinie.
Czekamy na dalsze kroki zmierzające do
wybudowania w naszym mieście wymarzonej pływalni. O działaniach włodarzy
w tym zakresie będziemy na bieżąco informowali na łamach GMP.
(red.)

Wypadek
we wsi Łódź
Jak informują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Stęszewie
13.08 po godzinie 18 doszło do wypadku na trasie Stęszew – Mosina w miejscowości Łódź.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali samochód osobowy, który uderzył w przydrożne drzewo. W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba, która została przetransportowana
do szpitala.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca wypadku
oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Siły i środki na miejscu zdarzenia:
OSP Stęszew , JRG 9 Mosina, ZRM, Policja
źródło, zdjęcie: OSP Stęszew
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Most w Rogalinku podejście numer dwa
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ogłosił przetarg na budowę nowego mostu
w Rogalinku wraz z dojazdami na rzece Warta. Jest to drugie podejście do przetargu, poprzedni zakończył się negatywnie ze względu na wysokie oferty wykonawców (od 62 mln do 76 mln PLN).
Drugi przetarg na most
– Dlaczego tak długo trwa wyłonienie wykonawcy? WZDW wystąpił
ponownie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE w ramach
WRPO. Tym razem po zwiększeniu alokacji środków, projekt uzyskał
większe dofinansowanie (blisko 70 mln). Otwarcie ofert nastąpi 28
sierpnia. Czy tym razem uda się rozstrzygnąć przetarg? Jeśli tak –
budowa rozpocznie się z końcem roku i potrwa około 2 lata. Czy to
oznacza powrót aut ciężarowych >20t Według zapewnień Marszałka nie. Dopóki nie zostanie zmodernizowana DW 431 ograniczenia
zostaną utrzymane. – informuje wice przewodniczący RM w Mosinie, radny Dominik Michalak.
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ogłosił
przetarg na budowę nowego mostu w Rogalinku nad rzeką Wartą pod koniec 2018 roku. Inwestycja miała wtenczas powstać za
około 2 lata, a jej koszt został oszacowany na 43 miliony złotych.
Teraz kwota ta wzrosła do 76 milionów.
Stan obecny
Nawierzchnia drogi w ciągu której znajduje się most jest w stanie
dostatecznym i złym. Występują na niej spękania, deformacje i
wyboje. Droga na moście ma szerokość 5,9 m. Znajdujące się przy
niej chodniki mają od 1,25 do 1,6 m szerokości. Poza mostem są
tylko gruntowe pobocza. Istniejący obiekt zostanie rozebrany. W
jego miejscu przewidziano budowę nowego obiektu.
Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje budowę pięcioprzęsłowego mostu
wraz z dojazdami o łącznej długości ok. 768 m. Nowy most, jak i
cała trasa projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 431 powstanie na północ od obecnego przebiegu drogi. Początek budowy mostu znajdować się będzie na wysokości ul. Niwka Stara (okolice oczyszczalni), koniec – na skrzyżowaniu ul. Północnej a Wodnej
(w tym miejscu most zejdzie na stary ślad). Na dojazdach pojawią
się prawdopodobnie dwie zatoki autobusowe/techniczne.

Wzdłuż drogi powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości
2,5 m. Za mostem przebudowane będzie także skrzyżowanie z
ulicami Wodną i Północną.
Most w Rogalinku
Stary most będzie otwarty przez cały okres inwestycji i zostanie
rozebrany dopiero po otwarciu nowej przeprawy. Ponadto inwestycja obejmuje również przebudowę skrzyżowania ulicy Wodnej
i Północnej wraz z dojazdami do przyległych działek i posesji oraz
budowę ścieżki pieszo-rowerowej na całym omawianym odcinku
drogi. Zarówno piesi jak i zmotoryzowani użytkownicy drogi oraz
rowerzyści będą mogli bezpiecznie korzystać z walorów Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, Pałacu w Rogalinie czy zamku w
Kórniku.
Zwiększony ruch pojazdów ciężarowych
Wraz z planowaną modernizacją trasy 431 most zwiększy “nośność” powyżej 20 ton, co wiąże się w przyszłości z powrotem
samochodów ciężarowych na tej trasie.

Kolejny sukces strażaka z JRG-9!
W dniu 23.08.2019 na terenie Jednostki
Ratowniczo – Gaśniczej Nr 9 w Mosinie
odbyła się uroczysta zmiana służby z
udziałem Zastępców Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Jarosława Zamelczyka oraz mł. bryg. Rafała Kociemby. Przybyli Komendanci wręczyli w
imieniu Wielkopolskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzeja Bartkowiaka list
gratulacyjny str. Adamowi Adamkiewiczowi, w którym serdecznie pogratulował zdobytych osiągnięć sportowych
podczas wyścigu kolarskiego Tour de
Pologne Amatorów.
Wielkopolski Komendant Wojewódzki
nadmienił w przyznanym liście gratulacyjnym, że upowszechnianie i kultywo-

wanie kultury fizycznej jest na trwale
zapisane w strażackiej służbie. Wysokie
osiągnięcia sportowe potwierdzają zasadę, iż w ciężkiej i odpowiedzialnej służbie towarzyszy hart ducha i sprawność
fizyczna oraz godna postawa na sportowych arenach.
Warto wspomnieć, że str. Adam Adamkiewicz w 2019 roku wywalczył tytuł
Mistrza Polski Strażaków PSP w kolarstwie szosowym, tytuł Mistrza Polski w
maratonie MTB oraz tytuł Mistrza polski
Straży Pożarnej w Tour de Pologne Amatorów.
Tekst: kpt. Paweł Zieliński
Zdjęcia: asp. sztab. Jakub Todryk
źródło: Biuletyn JRG-9
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Niebezpieczny remont bloku w Puszczykowie
Do redakcji napisała mieszkanka Puszczykowa, zaniepokojona
wzbudzającym spore wątpliwości remontem bloku w Puszczykowie. Na filmach, które opublikowaliśmy na naszym portalu internetowym www.gazeta-mosina.pl widać wyrzucane z okien bardzo
ciężkie przedmioty, podczas gdy obok znajduje się zsyp.
Straż miejska oraz Urzędnicy rozkładają ręce i kierują do inspektora budowlanego.
Dzień dobry, przesyłam filmiki jak wygląda remont bloku w Puszczykowie, straż miejska poinformowała, że jest to teren prywatny i nie
mogą tam wejść. Sporządzili notatkę, którą prześlą do Urzędu Miasta. - poinformowała redakcję mieszkanka Puszczykowa.
Zapytaliśmy świadków tego zdarzenia o szczegóły:
- Co się działo? A właściwie dalej dzieje. Panowie remontujący blok,
o którego sprzedaży było tak głośno, w sposób zagrażający bezpieczeństwu wyrzucają kawałki wyciętych ścian w całości, wcześniej
z wyższych pięter kondygnacji. Robią to nagminnie, wyrzucają taczki pełne gruzu bez użycia zsypu, który jest zamontowany kilka metrów dalej. - poinformowała redakcję mieszkanka Puszczykowa.
I dodaje:
- Jak już wspomniałam jest to nagminne. W dniu dzisiejszym (07.08
- przyp. red.) również ma miejsce taka sytuacja. Zawiadomiona straż
miejska poinformowała mnie, że jest to teren prywatny i jedyne co
mogą zrobić to zgłosić do Urzędu Miasta. W dniu dzisiejszym dostałam wiadomość, że Urząd Miasta też nie może nic z tym zrobić i proszą o zgłoszenie do inspektora budowlanego, oczywiście zgłoszenie
zostało wysłane. - dodaje mieszkanka.

Blok w Puszczykowie od pewnego czasu ma nowego właściciela.
Budynek ze względu na zły stan techniczny wymaga kapitalnego
remontu. Nowa spółka ma zamiar prowadzić na terenie nieruchomości działalność mieszkaniową oraz hotelarsko – usługową.
Blok najpierw trzeba jednak dostosować do warunków mieszkalnych (budynek był projektowany pod hotel, nie było tam
np. kuchni, mieszkańcy sami przysposabiali sobie mieszkania).
Wszystko wymaga więc przebudowy. Mamy nadzieję, że obędzie
się ona bez tragicznych w skutkach wypadków.

Krosno: Nowa stacja paliw już czynna
Od niedawna w Krośnie koło Mosiny działa nowa, bezobsługowa
stacja paliw. Jak informują Czytelnicy, na stacji występują jednak
drobne problemy techniczne. Jak odpowiadają przedstawiciele
stacji są one na bieżąco usuwane przez jej pracowników.
Całodobowa, bezobsługowa stacja paliw to korzystne dla kierowców naszego regionu, zwłaszcza mieszkańców Mosiny i Puszczykowa, którzy często stoją w kolejce do dystrybutora. Na tego typu
stacji kierowcy mogą oszczędzić czas, bowiem zapłata za tankowanie odbywa się bezpośrednio przy dystrybutorze, bez konieczności udawania się do kasy.
Nowa stacja zlokalizowana jest przy ulicy Głównej, obok marketu
budowlanego “Mrówka“. Dostępne są dwa rodzaje paliw: diesel
oraz benzyna bezołowiowa PB 95.
Płatności odbywają się gotówką oraz kartą. Aby zatankować należy podać kwotę, zapłacić, a następnie zatankować auto.
Jak poinformował nas Czytelnik, na stacji występują jednak pewne
problemy techniczne:
–Tankując dzisiaj na stacji bezobsługowej w Krośnie, po uiszczeniu
opłaty gotówką miałem dziwną sytuację z wydrukiem faktury. Po podaniu danych firmy (dane wyszukano w bazie CEIDG po wstukaniu
NIP – co jest akurat wygodne) nie ma możliwość przejścia do następnego kroku bez wpisania numeru rejestracyjnego. Po jego wpisaniu
wyskakuje komunikat o błędzie, i w efekcie nie udało się wydrukować
faktury. Po zatankowaniu nie dostałem ani faktury ani paragonu. –
poinformował Czytelnik GMP.
Jak się później okazało, sytuacja ta zdarzała się częściej. W odpowiedzi na te i inne zastrzeżenia we wpisie, jaki opublikowaliśmy
na portalu internetowym www.gazeta-mosina.pl przedstawiciele
stacji paliw w Krośnie poinformowali:

Dziękujemy za informacje o błędach, z tego co wiem usterki są
w trakcie usuwania. Wszystko jest naszpikowane elektroniką i zazwyczaj na początku wychodzą drobne nieścisłości, ważne by
szybko to usuwać. Z tego co się zorientowałem Fv, które nie zostały wydrukowane zostaną wysłane na adres firmy.
W innym przypadku przedstawiciele firmy proszą o kontakt.
Wygląda na to, że długoletnie oczekiwania na nową stację paliw
zostały zakończone. Przy stale zwiększającym się ruchu samochodowym, jest to dobra wiadomość dla kierowców w naszym regionie, którzy zmniejszą czas oczekiwania w kolejce do dystrybutora.

8

S Y S T E M Y

N A W A D N I A J Ą C E

turbtoka!
szczo

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 koncentratów. 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 naturalnego włosia z dyszą podającą bardzo gęstą pianę.

(J003)

BEZDOTYKOWA
MYJNIA

Drużyna,
ul. Powstańców Wlkp. 47

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus
Oferujemy:

• 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

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

(J006)

Specjalnością szkółki są bardzo rzadkie, szczepione rośliny. Posiadamy i proponujemy stare
odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni
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Zapraszamy do
korzystania z oferty
wypożyczalni
kajaków kajaki2.pl.

KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

(J007)

Organizujemy
spływy kajakowe
w okolicach Mosiny
rzeką Wartą
i Kanałem
Mosińskim

Skład Opału

"RAMPA"

W. Wereszczyński
stacja PKP Puszczykówko - ładownia

poleca węgiel z Polskich kopalń :
kostka, orzech, miał i Ekogroszek
oraz sezonowane drewno kominkowe
Gwarantowana jakość - 26 lat współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym obecnie Polską Grupą Górniczą

Kontakt:

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

(J008)

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport
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Powstanie plaża miejska!
Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku nad Wartą w Puszczykowie powstanie plaża miejska. Jak udało się ustalić redakcji GMP, Urząd Miejski w Puszczykowie planuje utworzyć piaszczystą
i kamienistą plażę na terenie Zakola Warty. Niestety plaża będzie miała pewne ograniczenia.
Plaża Miejska w Puszczykowie
Zapytaliśmy Urząd Miejski w Puszczykowie
m.in o to w jaką infrastrukturę będzie wyposażona plaża oraz czy w ramach inwestycji zostanie także utworzone kąpielisko.
– Miasto Puszczykowo realizuje projekt pn.
“Zakole Warty w Puszczykowie – rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania“, w ramach którego
przewidziane jest również zorganizowanie
plaży piaszczystej i kamienistej w rejonie
Zakola Warty przy ul. Nadwarciańskiej
w Puszczykowie. Realizacja tego zadania
ma nastąpić w IV kwartale tego roku. - poinformował sekretarz Miasta Puszczykowa,
Pan Maciej Dettlaff.
– Z uwagi na tereny chronione Natura 2000
i rzędną zalewową w rejonie Zakola Warty
oraz warunki konkursu organizowanego
przez NFOŚiGW nie można zrealizować
infrastruktury technicznej na tym obszarze. Nie będzie również zorganizowanego
kąpieliska – nie jest możliwe zapewnienie
bezpieczeństwa potencjalnych użytkowników jak również wspomniane uwarunkowania uniemożliwiają jego realizację.
– dodaje Maciej Dettlaff.
Zakole Warty w Puszczykowie – rozwój
terenów zielonych
Projekt Zakole Warty w Puszczykowie –
rozwój terenów zielonych jest projektem
o charakterze środowiskowym i ma na
celu poprawę estetyki cennego obszaru
jakim jest Zakole Warty oraz zapewnienie możliwości korzystania z niego przez
mieszkańców i gości bez uszczerbku dla
wartości przyrodniczych.

Zakres inwestycji
Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu rekultywacji zalewowego
terenu leżącego nad rzeką Wartą i przekształceniu go w tereny zielone, służące
wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców
Puszczykowa oraz mieszkańców miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest
poprawa jakości środowiska miejskiego
Puszczykowa, rekultywacja na cele środowiskowe i rekreacyjne zalewowego
obszaru zlokalizowanego na terenie mia-

sta i rozwój terenów zielonych. W szerszej
perspektywie będzie to zagospodarowanie poprzez nowe nasadzenia, powstanie
ścieżek rowerowych i spacerowych oraz
plaży kamiennej i piaszczystej.
Umowę o dofinansowanie z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucją Wdrażającą)
podpisano w dniu 27.11.2017 r. W dniu
29.06.2018 r. zawarto aneks dotyczący
przedłużenia terminu realizacji zadania
oraz ograniczenia projektu w części infrastrukturalnej (zmniejszono liczbę ścieżek
i zrezygnowano z oświetlenia).
Zadanie jest w trakcie realizacji. Całkowita wartość projektu to ponad 1,5 miliona
złotych.
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Kącik zielarski

Dziurawiec zwyczajny, kolejny cud natury
Dziurawiec zwyczajny (łac. Hypericum perforatum), znany jest
również jako dziurawiec pospolity, dzwoniec, krzyżowe ziele,
arlika, przestrzelon, ziele św. Jana, świętojańskie ziele, dzwonki
Panny Marii oraz krewka Matki Boskiej. Nazwa dziurawiec wywodzi się z tego, że jeśli popatrzymy na listki pod światło, to zobaczymy charakterystyczne punkciki, które wyglądają jak dziurki. W rzeczywistości nie są to dziurki, tylko zbiorniczki olejków
eterycznych. Świętojańskie ziele rośnie na polach, łąkach, przydrożach, zboczach i w zaroślach, a zaczyna kwitnąć około 24
czerwca i kwitnie aż do września. Surowcem leczniczym jest ziele i kwiaty dziurawca. Zbioru dokonujemy w słoneczny i suchy
dzień, ścinając same kwiaty lub nadziemne części rośliny. Suche
i zdrewniałe fragmenty rośliny usuwamy. Suszymy w suchym,
zacienionym i przewiewnym miejscu, a następnie przechowujemy w szczelnych opakowaniach, na przykład trzywarstwowych
torbach papierowych. Podczas zbioru dziurawca może pojawić
się uczulenie i stany zapalne skóry.
Ziele zawiera glikozydy flawonoidowe, takie jak: hiperozyd,
rutozyd i kwercetynę, związki antronoidowe, olejek eteryczny,
garbniki, hiperyzynę, kwasy organiczne, fitosterole, pektyny,
cukry, kwas askorbinowy, witaminę K i sole mineralne.
Dziurawiec to bardzo wszechstronne i uniwersalne zioło. Substancje zawarte w zielu mają działanie ściągające błonę śluzową
przewodu pokarmowego, przeciwzapalne, uszczelniające ściany
naczyń włosowatych, żółciotwórczo i żółciopędnie, przeciwskurczowe na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i naczyń krwionośnych. Ponadto ziele działa uspokajająco,
przeciwbólowo, zapobiega tworzeniu się kamieni moczowych,
wzmacniająco, odtruwająco, przeciwgorączkowo, przeciwdepresyjnie, antybakteryjnie, robakobójczo. To jednak nie wszystko. To
wszechstronne zioło stosujemy również w przypadku zapalenia
oskrzeli, anginie, grypie i innych dolegliwościach płucnych, oraz
nadkwaśności żołądka, bezsenności, bólach głowy, bólach reumatycznych i mięśniowych, a także w leczeniu alkoholizmu. Zewnętrznie natomiast stosujemy w przypadku wrzodów, odmrożeń, odparzeń, trudno gojących się ran, zapalenia jamy ustnej
i gardła. To naprawdę długa lista, dlatego właśnie ta roślina jest
taka cudowna i wszechstronna.
UWAGA! Dziurawiec powoduje uczulenie na promienie słoneczne, dlatego najlepiej stosować go jesienią, zimą i wczesną wiosną, a podczas kuracji nie należy korzystać z solarium
ani przebywać dłużej na słońcu. Dziurawca nie wolno stosować u kobiet w ciąży, a także u osób z uszkodzoną wątrobą.
W przypadku stosowania leków zalecanych w ciężkich depresjach również nie wolno stosować tego zioła. Najlepiej stosowanie dziurawca skonsultować z lekarzem.

A teraz trzy sposoby na wykorzystanie dzwonków Panny Marii.
Napar z ziela
Zalewamy dwie łyżki rozdrobnionego ziela dwoma szklankami
wrzątku i odstawiamy pod przykryciem na 20 minut. Pijemy po
pół szklanki trzy razy dziennie przed jedzeniem w zaburzeniach
trawienia aby pobudzić wydzielanie soków trawiennych. Napar
ma działanie żółciopędne, moczopędne, rozkurczowe, uspokajające, przeciwbakteryjne, przeciwdepresyjne i wzmacniające. Jako
środek przeciwdepresyjny pijemy cztery razy dziennie minimum
przez 6 tygodni, jednak kuracja nie powinna trwać dłużej niż 3
miesiące. Zewnętrznie stosujemy do płukania jamy ustnej i gardła,
w kaszlu, grypie, a także do okładów na trudno gojące się rany,
owrzodzenia, oparzenia i stłuczenia.
Nalewka z kwiatów dziurawca
100 gram świeżych kwiatów wkładamy do słoja i zalewamy
pół litrem wódki 70% (zrobionej ze spirytusu), słój zamykamy i odstawiamy w ciepłe, ale nie słoneczne miejsce na dwa
tygodnie. Po tym czasie przecedzamy nalewkę i dodajemy
100 gram płynnego miodu i ponownie odstawiamy na trzy
miesiące. Pijemy po 10-15 ml dwa razy dziennie w chorobach wątroby, nerek, dróg moczowych. Nalewka ma działanie
przeciwzapalne, ściągające, przeciwbakteryjne, żółciopędne,
uspokajające, poprawiające trawienie.
Olej dziurawcowy
Bierzemy 10 dag świeżych kwiatów, wkładamy do małego garneczka, dodajemy 2 łyżeczki spirytusu, dokładnie mieszamy
i odstawiamy na 30-40 minut. Po tym czasie dodajemy pół litra
oliwy z oliwek, garneczek umieszczamy w innym garnku z wodą
(kąpiel wodna) i podgrzewamy, ciągle mieszając do chwili kiedy
kwiaty staną się kruche, a oliwa zabarwi się na intensywny czerwony kolor. Oliwę przecedzamy, przelewamy do butelek z ciemnego szkła i przechowujemy w chłodnym i ciemnym miejscu.
Olej stosujemy w przypadku oparzeń I i II stopnia, odmrożeń,
owrzodzeń żylakowych, egzem i ropiejących ran. Olej stosujemy również do masowania przy bólach mięśni, kręgosłupa, nerwów, a także w przypadku półpaśca i obrażeń wysiłkowych.
Przy odrobinie szczęścia i znajomości okolicy znajdziecie Państwo dziurawiec, a wtedy warto mieć przy sobie sekator i koszyk, żeby go zebrać, a potem ususzyć lub zrobić nalewkę czy
olej. Naprawdę warto, bo roślin o tak szerokim spektrum działania nie ma wiele.
Pozdrawiam przeciwdepresyjnie i dziurawcowo
Willma
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Tegoroczna edycja
„Widocznie, bezpieczniej!“ prawie na finiszu.
Lokalna kampania edukacyjno-informacyjna „Widocznie, bezpieczniej!“ niebawem dobiegnie
końca. Nim to się jednak stanie, jest jeszcze wiele do zrealizowania.
Aktualnie trwają intensywne przygotowania do wrześniowych spotkań z przedszkolakami. W pierwszej połowie miesiąca odwiedzimy
zainteresowane przedszkola ze Śremu i Mosiny. W rozmowy z najmłodszymi zaangażowany będzie nie tylko Ambasador kampanii
Radosław Kozal (Przepis na trening), ale również Redaktor Naczelny
czasopisma „BikeBoard“ – Marcin Kondziela, któremu tematyka rowerowa jest bardzo bliska.
W tym roku kampania „Widocznie, bezpieczniej!“ wesprze również
9 edycję Ringu Dookoła Poznania, który startuje 24 sierpnia. Ten
kultowy, rowerowy przejazd ma charakter charytatywny, a w tym
roku będzie promował wśród Uczestników bezpieczne zachowania na drodze. Każda startująca osoba zostanie poinstruowana
o tym jak bezpiecznie poruszać się w grupie oraz jak sygnalizować
manewry na drodze. Każdy pakiet startowy uzupełniony zostanie
także opaską odblaskową.
Koniec września to czas, w którym będziemy chcieli podsumować
działania w ramach kampanii „Widocznie, bezpieczniej!“. Wspólnie
z marką Decathlon Poznań przygotowujemy rozbudowaną edukacyjną strefę rowerową, w której nie tylko dzieci, ale także dorośli znajdą coś dla siebie. Najmłodsi będą mieli okazję przetestować rowero-

wy tor przeszkód i dowiedzieć się, dlaczego jazda w kasku oraz bycie
widocznym na drodze jest ważne. Rodzice i opiekunowie zaś będą
mogli przejrzeć i przetestować rowerowe nowinki techniczne marki
Decathlon. Wspomniana strefa będzie ważnym elementem poznańskiej edycji ogólnopolskiego cyklu biegowego „KIDS RUN“, która zaplanowana została na 21 września, na terenie stadionu w Golęcinie.
Julia Kozal

II Rowerowy Rajd Retro z Arkadym Fiedlerem
W niedzielę 15 września o godz. 10 na terenie rekreacyjno-sportowym przy ulicy Kościelnej 7 w Puszczykowie rozpocznie się II Rowerowy Rajd Retro. Rajd jest kontynuacją ubiegłorocznej imprezy, która
została pozytywnie przyjęta przez liczne grono odbiorców: kolekcjonerów rowerów retro, fascynatów historii oraz kolarstwa, rodziny
z dziećmi, mieszkańców Puszczykowa i powiatu poznańskiego.
- Kontynuując ciekawą formułę rajdów rowerowych, chcemy, aby tegoroczna impreza związana była z wyjątkowym mieszkańcem Puszczykowa - Arkadym Fiedlerem. Jego osoba nie bez przyczyny stanie się głównym bohaterem II edycji Rowerowego Rajdu Retro, bowiem właśnie
w tym roku przypada 125. rocznica urodzin pisarza i podróżnika, a także 45-lecie założenia Muzeum Pracowni-Literackiej Arkadego Fiedlera. powiedziała Agnieszka Hahuła z referatu promocji, kultury i turystyki
w Urzędzie Miejski w Puszczykowie.

- Uczestników i kibiców zachęcamy do przebrania się w stroje retro inspirowane tematyką rajdu: „Pożegnanie z Afryką”. Trasa rajdu wyniesie
około 10 km i poprowadzona będzie ulicami Puszczykowa, wśród malowniczych willi, w otoczeniu lasów Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dla uczestników przewidziane będą rozmaite atrakcje - m.in. wstęp
do Muzeum - Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera. Ponadto na terenie, gdzie zlokalizowany będzie start i meta rajdu, odbędzie się piknik
w stylu retro z rozmaitymi atrakcjami, jak np. warsztaty z jazdy na bicyklu, prezentacja rowerów zabytkowych oraz rowerowa loteria fantowa.
- dodają organizatorzy rajdu.
Koszt uczestnictwa: 10 zł (w pakiecie m.in.: pamiątkowa koszulka,
wstęp do Muzeum Pracowni-Literackiej Arkadego Fiedlera, posiłek).
Zapisy: www.puszczykowo.pl/rajd-rowerowy-retro
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JRG 9 Ćwiczenia z OSP Puszczykowo
Kolejny raz, zgodnie z programem szkoleniowym, zostały przeprowadzone ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego
w wypadkach komunikacyjnych. Zmiana 3 udała się wraz z OSP
Puszczykowo do miejscowości Zamysłowo, gdzie na zezłomowanych pojazdach osobowych doskonalono techniki ratownicze.
Szkolenie przeprowadził mł. kpt. Artur Jewstrat dowódca zmiany
3, który w obrazowy sposób wytłumaczył mechanikę wypadku.
Zajęcia obejmowały zapoznanie się ze sprzętem będącym na
wyposażeniu obu grup, wybraniu odpowiedniej techniki i doboru sprzętu do wykonania dojścia do poszkodowanych. Każdą sekwencję działań omawiano na bieżąco. Po udanych ćwiczeniach,
nastąpiło ogólne podsumowanie wypełnionych zadań.
Opracowanie i zdjęcia:
ogn. Adrian Jankiewicz, zm. 3, JRG-9

Wkręć się!
Od soboty 10 sierpnia trwał XIX Światowy Przegląd Folkloru
Integracje 2019. Na scenie pojawiły się zespoły ludowe z: Bułgarii (Sider Voivoda), Gruzji (TSU Flying Georgians University),
Kolumbii (La Estrella), Węgier (Szeged) i Polski (Zespół Pieśni
i Tańca Zawiercie).
Hasło przewodnie festiwalu „Wkręć się!” nawiązywało do Roku
Stanisława Moniuszki i pieśni „Prząśniczka”, której refren to: „Kręć
się, kręć wrzeciono…”. A wiadomo, iż obroty to element wielu
tańców ludowych. Przez cały festiwalowy tydzień artyści dotarli
do Nowego Tomyśla, Grodziska Wlkp., Damasławka, Leszna, Poznania, Wrześni, Wronek i pobliskiego Lubonia.

Koncert finałowy „Muzyka w Folklorze Świata – Wkręć się!” odbył się 18 sierpnia o godz. 21 w Swarzędzu przy ul. Kosynierów
1. Było to wydarzenie godne uwagi zachęcamy więc gorąco
do uczestnictwa w nim już za rok. Z pewnością tego rodzaju
spektakl, na który składają się takie elementy jak taniec, muzyka i śpiew będzie dla każdego czymś niesamowicie ciekawym.
Wstęp był bezpłatny.
Paulina Korytowska
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„To Mosina jest – moje miasto,
mój oddech, mój śmiech”
„Szeroko na Wąskiej” to jedna z moich
ulubionych imprez w naszej gminie. Tylu
emocji, spotkań, pięknych, rękodzielniczych wyrobów i takiej masy wrażeń na
raz nie doświadczam chyba nigdzie indziej. Nie inaczej było i w tym roku. Jak
tym razem wyglądała dla mnie Wąska?
„Czego to ludzie nie zbierają?”
To tytuł jednego z artykułów Pana Henryka Pruchniewskiego, wieloletniego
współpracownika naszej gazety, a przede
wszystkim – pasjonata, kolekcjonera
i cudownego człowieka, który na zawsze
pozostanie w mej pamięci. Kiedy żył, co
roku prezentował na Wąskiej swoje kolekcje. Tym razem także nie mogło go
zabraknąć. Z radością stawiamy na stoisku zdjęcie Pana Henryka, razem z archiwalnymi artykułami jego autorstwa (na
pierwszej stronie widnieje ten tytuł). To
wspomnienie wywołuje wiele wzruszeń
u osób odwiedzających naszą wystawę.
Szczególnie mocno zostaje mi w sercu
spotkanie z Panią Olą (żoną p. Henryka) –
nie potrzeba słów, by usłyszeć wszystko,
co najważniejsze, by przez tę chwilę być
blisko i poczuć wielkość tego spotkania.
Wiele osób podchodzi do nas tego dnia,
ale to właśnie TA chwila jest dla mnie najpiękniejszym prezentem.
„Gdzie niby nic nie ma i nudno”
Zazwyczaj część artystyczna związana
z rozpoczęciem mija przeze mnie niezauważona, przytłumiona spotkaniami, urządzaniem stoiska itp. – tym razem zatrzymuję się przed sceną i… nieruchomieję
z zaskoczenia. Pracownicy Mosińskiego Ośrodka Kultury śpiewają piosenkę
o Mosinie – „gdzie niby nic nie ma i nudno, gdzie narzekają, że słabo, że smutno”.
A ja stoję przed sceną wśród ludzi, którzy
przychodzą tutaj, bo mają pasję, bo widzą piękno tego regionu, bo to dla nich
ważny dzień… i czuję, że to właśnie jest
„moje miasto, mój oddech, mój śmiech” –
ten komin, ta woda, ten rynek… Niby nic
– „dzieci w szkole, żona w pracy, w domu
pies”, a jednak to miasto ma w sobie coś,
co sprawia, że „chcę mieszkać tu (…), czekać na kolejne powitanie słońca, być tu
mocno, tak na stałe, tak do końca”. Moja
nieposkromiona natura rwie się często w różne miejsca, odległe zakątki, na
nowe szczyty… Wszystko to jest piękne.
Ale w tej jednej chwili, słuchając piosenki,
czuję, że zawsze chcę wracać tutaj.
„Radość pachnie łąką”
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Spaceruję wśród stoisk. Różnorodność
prac, pomysłowość twórców, bogactwo
kolorów, wzorów i kształtów mnie oszałamia. W pewnym momencie dostrzegam… pocztówki. Ręcznie malowane,
najczęściej z motywem pejzażu, delikatne i proste, a jednocześnie piękne. Zwracam uwagę na podpisy pod obrazkami: „Radość pachnie łąką”, „Tam, gdzie
szumi spokój”, „Zawsze szukaj światła”,
„Zatrzymani obok siebie”… Brzmią jak
motto, skłaniają do refleksji, zatrzymują myśli. Wracam do tego stoiska jeszcze kilka razy, staję w milczeniu, niemal
jak w świątyni, skupiając wzrok na tych
małych karteczkach, które sprawiają, że
na ten moment wszystko wokół mnie
przestaje istnieć, gwar cichnie, a ja jestem w totalnie innym świecie. Magia?
Nie – tak działa spotkanie z czyjąś pasją
i wrażliwością. Nawet teraz, gdy wspominam stolik z kolorowymi pocztówkami, wciąż się uśmiecham…
„A żeby śnić, ja muszę iść mą własną
drogą”
Na scenie pojawia się Pan Andrzej Kasprzyk – człowiek, którego szanuję
i podziwiam (o czym wielokrotnie już
wspominałam). Śpiewa. Oj, jak ja lubię
go słuchać! Nie ruszam się spod sceny.
Pan Andrzej wykonuje kilka utworów,
a na koniec śpiewa znany już – pt. „Moja
droga” (F. Sinatra „My Way”). Nawet nie
próbuję powstrzymywać łez, w tej jednej piosence miesza się wszystko: sympatia do Pana Andrzeja, myśli o Mosinie,
moje marzenia, tęsknoty i minione lata,
Wąska z całym jej bogactwem, wzruszenia płynące ze spotkań z ludźmi, nawet
słoneczna pogoda, która towarzyszy
nam przez cały dzień. Dźwięki tej piosenki towarzyszą mi jeszcze długo, do
późna, a kiedy wracam do domu – wcale
nie mam ochoty zasnąć.
To jest moja Wąska. Moja Mosina, moje
miejsce, mój świat. Tu, „gdzie niby nic nie
ma i nudno”, ja znajduję tak wiele. I chcę
tu wracać, podziwiać, marzyć i wzruszać
się do łez.
Marta Mrowińska
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Niedzielny Obiad Rodzinny

• pyszny obiad ze specjałami
Szefa Kuchni w formie bufetu
• napoje: woda, herbata, kawa,
lemoniada w cenie
• warsztaty kreatywne dla dzieci
z animatorem i zwiedzanie kuchni
hotelu
• parking na czas obiadu w cenie 10 zł

Ciesz się smakiem,
my zabawimy dzieci!
Zapraszamy w niedzielę
22.09.2019
w g. 13.00 -17.00

Rozgość się i zrelaksuj
Wszystkim się zajmiemy
Cena:
55 zł / osoba dorosła
dzieci do lat 3: gratis,
powyżej 3 lat: 20 zł

Prosimy o dokonanie rezerwacji:
Restauracja Flavoria, Plac Andersa 3
61-894 Poznań, tel. 600 303 214,
restauracja@andersiahotel.pl

Zapamiętaj datę!
kolejny Niedzielny Obiad Rodzinny
już 27.10.2019!

Centrum Obsługi Przedsiębiorstw
ul. Piaskowa 45, Mosina, tel. 509 749 209

BIURO OGŁOSZEŃ

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.

Biuro Obsługi Klienta: tel. 501-099-327

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

(J010)

(J030)

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

REKLAMA
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W YCENY
DOMY
LOKALE
DZIAŁKI
SPECJALISTYCZNE

(K3024)

NIERUCHOMOŚCI

Rzeczoznawca majątkowy
TEL. 572 642 585

(J013)

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

SZERMIERKA

INTELIGENTNA I PIĘKNA DYSCYPLINA SPORTU,

dla Twojego dziecka!
Zapraszamy wszystkich, zwłaszcza dzieci szkoły podstawowej

przy Zespole Szkół Nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.

Wszelkie informacje pod nr. tel. 502 051 672
BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J029)

do Klubu Szermierczego UKS MUSZKIETER Mosina
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Szpieg w przebraniu partyzanta?
Wprowadzenie
Celem niniejszej rozprawy jest nakreślenie hipotezy rosyjskich
inspiracji w działalności politycznej Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w 1848 roku. Nie będzie to narracji z cyklu opowieści
szpiegowskich, choć będzie momentami zahaczać o takie właśnie klimaty. Z całą mocą pragnę na wstępie podkreślić, że przypuszczalna działalność agenturalna Krotowskiego nie znajduje
żadnego jednoznacznego oparcia w dostępnym nam materiale
źródłowym. W toku niniejszego wywodu postaram się przedstawić, dlaczego takich materiałów nie znajdziemy nawet, jeśli poznański adwokat dał się faktycznie wplątać w sieć pracy agenturalnej. Podobnie jak wiele fragmentów życiorysu Krotowskiego,
także ten obszar pozostaje dla nas tajemniczy i niejednoznaczny. Każda próba jednostronnego wyjaśnienia wątpliwości tylko
i wyłącznie jego rzekomą działalnością agenturalną jest zatem
zwyczajnym pójściem na łatwiznę, przed czym przestrzegam każdego czytelnika niniejszego artykułu.
Rosyjskie służby wywiadowcze w połowie XIX wieku
Zanim zaczniemy rozważania na temat działalności szpiegowskiej
i agenturalnej w połowie XIX wieku, warto choć powierzchownie
nakreślić kontekst historyczny. Od 1825 roku w Rosji rządził car
Mikołaj I z dynastii Romanowów, który był nazywany „żandarmem Europy”. Jednych z jego pierwszych posunięć było utworzenie w 1826 roku Korpusu Żandarmów (od 1836 roku zwanego Oddzielnym Korpusem Żandarmów), na którego czele stanął
Niemiec, Alexander von Beckendorff. W tym samym czasie utworzono tak zwany III Odział Kancelarii Osobistej Jego Cesarskiej
mości, który miał stanowić najwyższy organ tajnej policji1. Mimo
jawności żandarmi tworzyli swoją tajną agenturę, a od 1832 roku
agenturę zagraniczną, której głównym zadaniem było śledzenie
polskiej Wielkiej Emigracji2. Można zatem powiedzieć, że od 1832
roku rosyjskie służby specjalne były także zainteresowane Polakami żyjącymi poza terenami będącymi pod władaniem rosyjskiego
cara. W grę wchodziły również terytoria zaboru pruskiego3.
Z kolei od 1840 na tronie króla Prus zasiada Fryderyk Wilhelm IV,
za którego nastała era łagodniejszego traktowania Polaków i liberalizacji cenzury. Można tutaj przywołać chociażby fakt, że w 1842
roku nie przedłużył on tak zwanego memoriału, na podstawie
którego Polscy zbiegowie z zaboru rosyjskiego, którzy dostali się
na tereny ziem pruskich, byli wydawani z powrotem w ręce rosyjskich władz. Miało to być spowodowane ochłodzeniem stosunków
na linii Berlin-Moskwa. Dzięki temu miało uciec do Poznańskiego
około 3 tysięcy Polaków, którzy zasilili później szeregi poznańskich
spiskowców4. Car rosyjski obawiał się ponadto rosnących wśród
Niemców tendencji zjednoczeniowych oraz nastrojów pojednania
polsko-niemieckiego. Nie w smak było mu bowiem umacnianie
się zachodniego sąsiada Rosji oraz rozwijanie się w Poznańskiem
nastrojów rewolucyjnych i spiskowych.
Na dowód tego warto przytoczyć relacje rosyjskiego dyplomaty,
Petera von Meyendorffa, który odwiedzając Poznań stwierdził, że
w mieście tym „<<duch rewolucyjny rozlewa się jak plama oleju>>. We wrześniu 1840 roku napisał do Beckendorffa [Alexandra,
szefa Oddzielnego Korpusu Żandarmów – przyp. moje], nakłaniając go do przysłania wysokiego rangą carskiego agenta, który
stworzyłby sieć rosyjskich informatorów w takich miastach jak
Poznań i Gdańsk, bo Prusacy nie dość uważnie śledzą poczynania
1 L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław 2005, s. 211-212.
2 E. Kaczyńska, D. Drewniak, Ochrana. Carska policja polityczna, Warszawa 1993, s. 14.
3 J. Iwaszkiewicz, Wielka prowokacja. Rzekomy rząd narodowy 1865 r., Warszawa
1928, s. 22.
4 S. Kieniewicz, Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskiem 1848 roku, Warszawa 1935, s. 45.

polskich rewolucjonistów”5. Warto dodać, że polskie organizacje
spiskowe w Poznańskiem były narażone na inwigilację, co zauważył Bolesław Limanowski. Podkreślił on, że Związkowi Plebejuszy,
na którego czele stał Walenty Stefański, a jednym z jego współpracowników był Jakub Krauthofer-Krotowski, czyniono zarzuty,
że „gromadnie ściągając ludzi, ułatwiał wejście do niego szpiegom
i prowokatorom. I istotnie byli w nim donosiciele6”.
By zamknąć tę cześć rozważań przytoczyć trzeba jeszcze jedną
uwagę, która pojawiła się na marginesie rozważań Limanowskiego.
Odnotował on, że Rosjanie w połowie XIX wieku niszczyli masowo
akta dotyczących polskich spisków: „Moskale niszczą akty swoich
komisji śledczych. Mikołaj Berg, otrzymawszy pozwolenie napisania
historji spisków polskich od 1831 do 1863 r. i korzystania w tym celu
z dokumentów archiwalnych, rychło spostrzegł wielki brak w tych
dokumentach. Okazało się, że w 1865 r. zniszczono 50.000 spraw”7.
Wspomniany Mikołaj Berg w swoim dziele dotyczących polskich
spisków XIX wieku przyjrzał się także po krótce poznańskiemu powstaniu z 1848 roku i nie dostrzegł żadnego związku tych wydarzeń
z Rosją, aczkolwiek jak zanotował „związek ten nigdzie w niczem jawie się nie objawiał”8. Możliwe, że brak „jawnego” związku wynikał
z tego, że bardzo wiele akt rosyjskiego aparatu policyjnego zostało
bezpowrotnie zniszczone?
Podsumujmy zatem dotychczasowe rozważania w kilku żołnierskich zdaniach:
a) Panowanie cara Mikołaja I to okres rozwijającego się aparatu
inwigilacji, którego macki sięgały poza granice Imperium Rosyjskiego;
b) Liberalne tendencje w Poznańskiem w latach 40-tych XIX wieku
sprzyjały rozwijaniu się ruchów spiskowych;
c) Wśród masowej emigracji spiskowców z Rosji do Wielkiego
Księstwa Poznańskiego mogli ukrywać się funkcjonariusze rosyjskiego aparatu policyjnego;
d) Sytuacja międzynarodowa w przededniu Wiosny Ludów była
zdecydowanie niekorzystna dla Rosji, której władca obawiał się
tendencji zjednoczeniowych w Niemczech;
e) Rosnąca tendencje polsko-niemieckiego pojednania mogły zaowocować wspólną, prusko-polską wyprawą wojenną na Rosję. Takie plany były brane na poważne w berlińskim rządzie.
5 A. Zamoyski, Urojone widmo rewolucji. Tajne spiski i tłumienie ruchów wolnościowych 1789-1848, Przełożył Michał Ronikier, Kraków 2016, rozdział XXIX „Polonizm”.
6 B. Limanowski, Historja ruchu rewolucyjnego w Polsce w 1846 r., Kraków 1913,
s. 84.
7 Tamże, s. 52, przypis 4.
8 N. W. Berg, Pamiętniki o polskich spiskach i powstaniach 1831-1862, Kraków
1880, s. 138.
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Hurra na Prusaka!
Wyposażeni w wiedzę o kontekście historycznym o wydarzeniach toczących się w przededniu Wiosny Ludów, możemy teraz
przystąpić do rozważania roli Jakuba Krauthofera-Krotowskiego
w tym burzliwym czasie. W marcu 1848 miała miejsce tak zwana
„rewolucja berlińska”. Na fali protestów i walk ulicznych doszło
do swoistego pojednania króla Fryderyka Wilhelma IV ze swoimi
poddanymi („moimi kochanymi Berlińczykami”). Owocem tego
było między innymi wypuszczenie 20 marca polskich więźniów
przebywających w Moabicie: Ludwika Mierosławskiego i Karola
Libelta. Zapanował nastrój euforii i pojednania polsko-niemieckiego. Od początku pojawiły się głosy o wspólnej wyprawie na
„despotyczną” Rosję, czego najlepszym dowodem było powołanie generała Karla Wilhelma von Willisena na Królewskiego
Cywilnego Komisarza dla Prowincji Poznańskiej. Wydał on bowiem dzieło dotyczące teorii wojskowej na przykładzie wojny
powstańczej 1831 roku i sam spodziewał się bliskiego konfliktu
Prus z Rosją9. Stanisław Karwowski zauważył ponadto, że „sympatye jego do Polaków ściągnęły na niego taką niechęć poselstwa rosyjskiego, że sam król pruski objął rolę cenzora jego artykułów, a wreszcie całkiem mu pisać zakazał”10.
Co w ogniu przypuszczalnego konfliktu prusko-rosyjskiego robił w tym czasie Krotowski? „Nadszedł wreszcie poniedziałek 20
marca. Ranek nie zapowiadał nic nadzwyczajnego. Po Rynku i pobliskich okolicach krążyli – jak zwykle w dni targowe – Krauthofer
i Stefański, rozdając wierszyki propagandowe Hurra na Prusaka”11.
Inne źródła podają z kolei, że Stefański „nie zważając na groźbę odebrania mu koncesji na prowadzenie księgarni i drukarni, mobilizuje
gorączkowo siły plebejskie do wojny z Prusami. To samo czynią radykalizujący adwokat Jakub Krauthofer i poeta Berwiński”12. Oprócz
ewidentnego podburzania ludu przeciwko Prusakom mieli oni także
kolportować wśród ludności Poznania wiersz „Co słychać na świecie”, który kończył się następującym zwrotem:
Więc się na to prędzej naród przysposobi;
W dzień kosy naostrzy – w nocy lanc narobi
A kiedy nadejdzie godzina nam taka,
Więc wszyscy gromadnie: Hurra na Prusaka!13
Rosyjskie knowania
W kontekście atmosfery poprzedzającej wydarzenia Wiosny Ludów
w Poznańskiem warto przytoczyć jako ciekawostkę słowa jednego ich
uczestników, Wojciecha Lipskiego. Opisuje on kolportowaną wtedy
propagandę (kto wie, czy nie także zacytowany powyżej wiersz) jako
„rosyjskie knowania”14. Jego sąd nie wydaje się być specjalnie przesadzonym zważywszy na fakt, że pierwsze dni Wiosny Ludów w Poznaniu to nastrój raczej szykowania się do wojny z Rosją, niż z Prusami.
Odciąganie Polaków od tego pierwszego scenariusza i próba „szczucia” Polaków na pruskiego zaborcę leżało w tym czasie ewidentnie
w interesie Imperium Rosyjskiego. Można naturalnie niuansować
ten obraz i dodać, że oprócz podburzania i prowokowania Krotowski
wybrał także inne, bardziej legalne i stonowane działania15. 20 marca
9 H. Szuman, Wspomnienia berlińskie i poznańskie z r. 1848, Warszawa 1900, s. 37.
10 S. Karwowski, Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego, T. I. 1815-1852, Poznań 1918, s. 398.
11 Z. Grot, F. Paprocki, Szkice poznańskie, Warszawa 1957, s. 150.
12 F. Paprocki, Na polach bitew Wiosny Ludów 1848 r [w:] Polityczna działalność
rzemiosła wielkopolskiego w okresie zaborów (1793-1918), pod red. T. Filipiaka,
Poznań 1963, s. 304.
13 Cyt za S. Kieniewicz, Społeczeństwo polskie…, s. 88. Ten sam wiersz mieli zapewne na myśli cytowani wcześniej Grot i Paprocki, jednak w swojej rozprawie musieli
przypisać mu inny tytuł, niż oryginalnie nosił.
14 W. Lipski, Beiträge zur Beurtheilung der Ereignisse im Grossherzogthum Posen
im Jahre 1848. H. 1, Berlin 1848, s. 78-79.
15 Szerzej o tym zobacz na przykład W. Stefański, Szlachecka Rzeczpospo-

został bowiem wybrany do Komitetu Narodowego – legalnej reprezentacji Polaków - i oddelegowany następnie do negocjacji z Prusakami. Ciekawym i dosyć pikantnym dodatkiem do tych wydarzeń
niech będzie charakterystyka wyżej wspomnianych osób, która wyszła spod pióra hrabiny Celestyny Działyńskiej, żony hrabiego Tytusa
Działyńskiego. W jednym ze swoich listów do księcia Adama Jerzego
Czartoryskiego na gorąco scharakteryzowała członków świeżo powołanego Komitetu, opisując „sędziego Krauthofera” jako „zdatnego,
ale niedobrego człowieka”, a Stefańskiego i Berwińskiego nazwała
„komunistami w najokropniejszym stopniu”16.
Opinia ta jest ciekawa z powodu znanych nam powiązań Krotowskiego z rodziną Działyńskich, zatem nie było to tylko opieranie
się na zasłyszanych plotkach. Stefan Kieniewicz zanotował, że
właściciel kórnickiego pałacu miał pomóc Krauthoferowi w jego
karierze17. Wiemy także, że poznański adwokat wygłaszał w Sali
Czerwonej Pałacu Działyńskich wykłady na temat metodologii
prawa. Osobą, która mu to umożliwiła, był właśnie hrabia Tytus
Działyński, który bezskutecznie starał się o powołaniu w Poznaniu uniwersytetu18. Znana ze swojej pobożności i dobroczynności hrabina Działyńska, będąc osobą dobrze poinformowaną,
wydała o Krotowskim bardzo niekorzystny sąd. Czy ów, według
niej „niedobry człowiek” zasłużył na to przez swoje nieuporządkowane życie rodzinne i religijne19? Możliwy jest jeszcze jeden
scenariusz, który wpisuje się w tematykę niniejszej rozprawy –
być może hrabina Działyńska podejrzewała Krotowskiego o coś,
czym nie chciała się z nami podzielić. Do tematyki powiązań
hrabiego Działyńskiego z poznańskim adwokatem przyjdzie nam
jeszcze wrócić w toku niniejszego wywodu.
Charakterystyczna jest postawa Krotowskiego - członka deputacji,
która 23 marca 1848 udała się na audiencję do króla Prus. Miał
on żądać spełnienia postulatów zbyt odważnych i nierealnych jak
na ówczesne warunki polityczne, wyłamując się przy tym z linii
postępowania reszty członków deputacji20. Mógł to być element
radykalizmu Krotowskiego, który z pełną mocą objawił się podczas wydarzeń Wiosny Ludów. Co jednak, jeśli próbował on grać
pewną wyuczoną rolę, mając za zadanie skłócenie wewnętrzne
deputacji do pruskiego króla? Tak, aby nie doszło do porozumienia Polaków z Niemcami, którego jedną z dalszych konsekwencji
mogła być wojna prusko-rosyjska. To wszystko wpisuje się w charakterystykę Krotowskiego, jaką popełnił Zdzisław Grot w „Polskim Słowniku Biograficznym”: „W Komitecie Narodowym jedyny
reprezentował myśl wojny ludowej z Prusakami”21.
Podwójne nazwisko – podwójna gra?
Wiemy, że na łamach ówczesnej prasy dnia 5 kwietnia 1848 roku
Jakub Krauthofer ogłosił, że postanowił przybrać polskie nazwisko „Krotowski”22. Zastanówmy się zatem, co mogło spowodować podjęcia takiej właśnie decyzji. Potencjalnych scenariuszy
jest wiele i na pierwszy plan może wybijać się chęć zwrócenia na
siebie uwagi. Jak wspomniałem już wcześniej, w swoim zdecydowanym antypruskim stanowisku stanowił on swoisty ewenement
wśród członków polskiego Komitetu Narodowego. Może przez
dodanie sobie polskiego nazwiska chciał udowodnić, nieco na polita hasło nasze, Drezno 1869, s. 27.
16 S.K. Potocki, Wydarzenia 1848r. w poznańskiem w świetle listów i relacji Działyńskich, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 1988, Z. 22, s. 236.
17 S. Kieniewicz, Społeczeństwo polskie…, s. 38.
18 E. Bątkiewicz, Tytus Działyński (1796-1861) Polityk. Społecznik. Twórca
kultury, Poznań 2011, s. 146.
19 Na ten temat szerzej zobacz W. Czeski, Nieporządki Jakuba Krauthofera-Krotowskiego, „Gazeta Mosińsko-Puszczykowska”, Lipiec 2019.
20 Zob. B. Wojcieszak, Tymczasem ciężko…Studia i szkice z dziejów polskiej kultury politycznej w XIX wieku, Toruń 2010, s. 141-142.
21 Z. Grot, Krotowski Jakub, „Polski Słownik Biograficzny”, T. XV, Wrocław
1970, s. 349.
22 „Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego”, 05.04.1848, s. 334.
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kaz, że jego pobudki są jak najbardziej patriotyczne? Mógł czuć
się odepchnięty i marginalizowany, a przez to starał się wzbudzić
zaufanie opinii publicznej. Do kolejnych przypuszczeń dodać można jeszcze to, że chciał zrobić swego rodzaju wybieg – odwrócić
uwagę od swojej nieczytelnej, prowokacyjnej postawy. Co jednak,
jeśli jego podwójne nazwisko było swego rodzaju znakiem prowadzenia podwójnego życia?
Kórnicka demolka
Do kolejnych niejasnych „wybryków” Krotowskiego należała ewidentnie napaść na patrol pruskich huzarów 11 kwietnia
1848 roku w Kórniku. Charakterystyczne było to, że miała ona
miejsce dokładnie w tym samym dniu, w którym doszło do podpisania ugody Komitetu Narodowego z Prusakami w Jarosławcu. Wprawdzie jak relacjonuje Hermann Kunz „herszt Polaków,
okryty złą sławą Krauthofer Krotowski” miał wtedy nie wiedzieć
o podpisanej tego samego dnia ugodzie23, jednak nawet biorąc
to świadectwo za prawdziwe, trudno nie wyczuć tutaj zwyczajnej prowokacji. Reakcją Prusaków było to, że „w tym samym
dniu i następnym żołnierze splądrowali wszystkie domy, połamali sprzęty, pożgali obrazy świętych bagnetami, porąbali krzyże
w kawałki”, a ogród hrabiego Tytusa Działyńskiego „zniszczono,
a zwłaszcza założoną z wielką starannością szkółkę”24. Miała to
być zemsta dokonana właśnie za czyn Krotowskiego25. Działania poznańskiego adwokata zinterpretował Bogumił Wojcieszak
w następujący sposób: „Były to – oczywiście pośrednio, w sposób niezamierzony – działania na korzyść państwa carów, bowiem starcie zbrojne dwóch potencjalnych przeciwników oddalało niebezpieczeństwo wojny z Rosją”26.
Być może istnieje inna, bardziej banalna interpretacja tych wydarzeń, której dokonał swego czasu hrabia Tytus Działyński. Okazuje się, że w 1848 roku razem z Krotowskim byli przetrzymywaniu
w Forcie Winiary w celach położonych naprzeciw siebie27. Przypomnijmy, że panowie znali się jeszcze grubo przed 1848 rokiem.
Uwięziony hrabia Działyński w jednym z więziennych listów pisanych do swojej żony Celestyny określił Krotowskiego mianem
„durnia”28, co stanowić miało podsumowanie jego kórnickiej
„pohulaki” z 11 kwietnia. Hrabia Działyński był człowiekiem temperamentnym, słynącym z ciętej riposty, ale także bardzo spostrzegawczym. Zastanawia to, czy jego drastyczna ocena tyczyła
się tylko działalności kórnickiej, czy może całokształtu ówczesnej
twórczości politycznej poznańskiego adwokata. Jedno jest pewne – hrabia jednoznacznie ocenił kórnicki „wybryk” Krotowskiego,
którego efektem było spustoszenie miasta oraz pięknego majątku. Nie doszukiwał się tutaj żadnego drugiego dna ani inspiracji
wschodniego sąsiada. Dnia 11 stycznia 1849 roku członkowie walnego zebrania Ligii Polskiej, które miało miejsce właśnie w Kórniku, nie dopuścili poznańskiego adwokata do wzięcia udziału w jej
obradach29. Splądrowanie Kórnika musiało zatem mocno wyryć
się w pamięci jego mieszkańców. Nauczony tym doświadczeniem
Krotowski latem 1849 roku zdecydował się na kandydowanie do
pruskiego sejmu z powiatu pleszewskiego, oddalonego od miejsca, w którym okrył się złą sławą.
Myśli niebezpiecznego prowokatora…
Po Kórnickiej „przygodzie” Krotowski wyruszył do Środy, gdzie
miał agitować za utworzeniem specjalnych oddziałów, które miały walczyć „bez względu na konsekwencje o całą Polskę, bądź to
23 H. Kunz, Die kriegerischen Ereignisse im Grossherzogtum Posen im April und
Mai 1848, Berlin 1899, s. 22.
24 S. Karwowski, Historya…, s. 417.
25 S.K. Potocki, Wydarzenia…, s. 246, przypis 3.
26 B. Wojcieszak, Tymczasem ciężko…, s. 142.
27 E. Bątkiewicz, Tytus Działyński…, s. 156, przypis 199.
28 T. Działyński do żony, Port Winiary, 1848, Biblioteka Kórnicka syg. 7332, K. 391.
29 Akt pierwszego walnego zebrania Ligi Polskiej które odbyło się w Kórniku dnia
10., 11. i 12 stycznia 1848, Poznań 1849, s. 31.

z Prusakami, bądź z Moskalami”30. Zastanawiające jest to zestawienie dwóch wrogów, z którymi chciał wtedy walczyć poznański
adwokat. Być może była to celowa strategia prowokatora na wywołanie zamieszek nie tylko wśród wojska, ale także wśród ludności żyjącej nieopodal granicy z zaborem rosyjskim. Dodajmy,
że był to okres, gdy w Berlinie nie podtrzymywano już koncepcji
wojny z Rosją, o czym Polacy najprawdopodobniej jeszcze nie
wiedzieli. Następnie Krotowski wyruszył do Wrześni, a później
do Miłosławia, gdzie stacjonował dowódca polskich oddziałów,
generał Ludwik Mierosławski – zwolennik wojny z Rosją. Krotowski dowodził tutaj grupą zwaną „Bazarem”, która domagała się
podjęcia przez Mierosławskiego kroków nieprzyjacielskich wobec Prusaków. „Bazarczycy” podważać mieli rolę wodza polskich
oddziałów i debatowali nawet za wybraniem innego dowódcy –
majora Romana Czarnomskiego31. Z kolei według Krotowskiego,
„przywódcy malkontentów”32, najlepiej było „powyrzynać skorych do układów <<szlachetków>> i, rozwiązawszy sobie w ten
sposób ręce, ruszyć do boju z Prusakami”33. Przytaczane przez
Rakowskiego słowa Krotowskiego można potraktować jako zapowiedź krwawego postępowania „sądu tajnego korpusu partyzantów”, którego partyzanci dopuścili się później w Mosinie, do
czego nawiążę w kolejnym części wywodu. Ludwik Mierosławski, wyczuwszy prowokacyjne i groźne zachowania Krotowskiego, wysłał go z misją do Berlina w roli polskiego, nomen omen,
agenta34. Misję tę rozpoczął Krauthofer 19 kwietnia 1848 roku.
Pomińmy może szczegółowy opis berlińskiej misji poznańskiego
adwokata wzmiankując tylko, że oprócz spotkania się z miejscowymi oficjelami, miał on w Berlinie rozwieszać na rogach ulic
afisze nawołujące do „bezzwłocznego rozwiązania wszystkiego
wojska pruskiego w W. Ks. Poznańskiem”35.
…wcielone krwawo w czyn
Powróciwszy ze swojej zagranicznej wyprawy Krotowski rozpoczął działalność partyzancką, której efektem było znane nam powszechnie ogłoszenie 3 maja „Rzeczpospolitej Polskiej” w Mosinie. Wiemy z dostępnych nam opracowań i źródeł, że w trakcie
tych kilku dni doszło do wieszania „rzekomych szpiegów”36. Zważywszy na wspomniane wcześniej propozycje „naczelnika Krotowskiego” o „wyrzynaniu ludzi skorych do układów”, wieszanie „rzekomych szpiegów” traktować należy jako wcielenia słowa w czyn
po uzyskaniu przez niego, choć na krótko, realnej władzy. Może
ci „rzekomi szpiedzy” byli faktycznie ludźmi, którzy nie zgadzali
się na szaloną linię postępowania Krotowskiego? Z powodu braku
szczegółowych informacji trudno to jednoznacznie rozstrzygnąć.
Być może dobrze się stało, że epizod tak zwanej „Rzeczpospolitej
Mosińskiej” trwał tylko 5 dni, co mogło przyczynić się do uratowania ludzkich istnień przed wykonaniem wyroków „sądu tajnego korpusu partyzantów”. Istnieje jeszcze jedno, być może zbyt
ryzykowne, wytłumaczenie postępowania Krotowskiego w maju
1848 roku, a należy go szukać w psychologii. Mógł tutaj zadziałać
mechanizm projekcji, czyli przypisania innym własnych negatywnych zachowań, uczuć czy poglądów. Jednym słowem mówiąc –
być może „rzekomy szpieg” sam widział „rzekomych szpiegów”
i chciał się ich pozbyć.
Podsumujmy ten etap rozważań: rok 1848 był czasem, gdy „rozpromieniło się wszystko naokół Krauthofera; uczuł się w swoim
30 J. Moraczewski, Wypadki poznańskie z roku 1848, Poznań 1850, s. 73-74.
31 Tamże, s. 98.
32 S. Karwowski, Historya…, s. 430.
33 K. Rakowski, Powstanie poznańskie w 1848 roku, Lwów 1900, s. 199.
34 Z. Grot, Krotowski Jakub, s. 349.
35 „Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego”, Nr 101, 01.05.1848.
36 Zob. B. Wojcieszak, Ostatni Ikar Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Polityczna
działalność Jakuba Krauthofera w latach 1848-1851 (z uwzględnieniem ówczesnej prasy poznańskiej) [w:] Prasa dawna i współczesna. Cześć czwarta, pod red.
B. Kosmanowej, Poznań 2003, s. 22; „Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego”,
1848, nr 107, 09.05.1848; J. Koźmian, Stan rzeczy w Wielkim Księstwie Poznańskim, „Przegląd Poznański”, T. 8, 1848r, s. 616; S. Karwowski, Historya…, s. 461.
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żywiole ruchu i działania”37, jak trafnie odnotował Marceli Motty. Były o nim faktycznie głośno i szybko rzucił się w wir wypadków tamtego burzliwego okresu. Jego działania jednak pełne były
dwuznaczności, sprzeczności i niedopowiedzeń. Zastanawiająca
i bardzo niepokojąca były jego od początku konsekwentna antypruska postawa w obliczu formowania się polskich oddziałów do
walki z Rosją. Wiele działań z tamtego okresu przypomina bardziej działalność prowokatora niż błyskotliwego i wykształconego
prawnika. Nie wiemy, czy było to tylko prowokowanie nieświadome, czy może świadoma działalność prowadzona na zlecenie
Imperium Rosyjskiego. Jak wspomniałem na początku niniejszej
rozprawy, jeśli nawet Krotowski został wciągnięty na listę płac moskiewskiego rządu, to jego akta mogły najzwyczajniej na świecie
zostać zniszczone wśród akt kilkudziesięciu tysięcy innych spraw.
Jakkolwiek sprawy te faktycznie się miały, winny jestem jeszcze
czytelnikowi kilka przypuszczalnych scenariuszy pozyskania Krotowskiego do potencjalnej współpracy.
Brzęk carskich rubli
Pierwsze co przychodzi mi na myśl, to jego ewidentnie przywiązanie do braterstwa Słowian, które określa się mianem „słowianofilstwa”. Swoje podejście do tej kwestii demonstrował
podczas wygłaszanych w Pałacu Działyńskich wykładów z metodologii prawa, gdzie między innymi „wystąpił z oryginalną
koncepcją prawniczą uzasadniającą potrzebę ochrony zabytków słowiańskich, przede wszystkim cmentarzysk”38. Krotowski miał także zamiar wydawać fachowe czasopismo o tematyce prawniczej o tytule „Prowe”, nazywane tak „na cześć (sic!)
słowiańskiego boga sprawiedliwości”39. Jak zauważył Bolesław
Limanowski „Kwestya słowiańska od samego początku — rzec
można — ukazała się w podwójnej postaci: w dążeniu do republikańskiej federacyi narodów słowiańskich i w monarchicznym
panslawizmie40”. Wspomniany panslawizm nierzadko oscylował
wokół solidarności Słowian pod patronatem Rosji i był rozgrywany przez moskiewski rząd. Warto dodać, że Krauthofer zmienił swój zawodowy tytuł z łacińska brzmiącego „adwokat” na
polski „rzecznik”, co przyjąć się miało wśród polskich prawników41. Może ta zmiana wynikała z niechęci do łaciny, która wiąże się z Kościołem katolickim, z którego Krotowski w 1845 roku
wystąpił42. W tym kontekście jeszcze ciekawiej zabrzmieć mogą
słowa z jednego z jego wykładów, gdy podkreślił on, że Słowianie „zawsze i wszędzie opierali [się] wpływowi praw rzymskich”43. Niechęć do tradycji łacińskiej połączona z przywiązaniem do słowiańskiej solidarności mogły w latach zaborów dać
mieszankę iście wybuchową. Na tej strunie piękne i zwodnicze
melodie mógł wygrywać do ucha Krotowskiego „muzyk” przy
akompaniamencie brzęku carskich rubli.
Wiemy, że od 1832 roku rosyjskie służby specjalne zaczęły prowadzić swoje akcje wśród tak zwanej Wielkiej Emigracji. W 1847
roku miała miejsce tajemnicza wyprawa Krauthofera i Marii Przepałkowskiej do Belgii, gdzie zatrzymać mieli się w domu polskiego
emigranta, co miało mieć związek z „mającymi nastąpić później
wypadkami 1848 r.”44. Być może był to moment pozyskania poznańskiego adwokata do współpracy z „Wielkim Bratem”? Więcej
tutaj jednak przypuszczeń niż twardych faktów.
37 M. Motty, Przechadzki po mieście. Cześć II, Poznań 1888, s. 231.
38 A. Abramowicz, Jacques Boucher de Perthes i język pradziejów, „Archeologia
Polska”, T. XXXVII, 1992, z. 1-2, s. 24.
39 M. Laubert, Studien zur Geschichte der Provinz Posen in der 1. Hälfte des 19.
Jahrhunderts, Poznań 1908, s. 263.
40 B. Limanowski, Historya demokracyi polskiej w epoce porozbiorowej, Zurych
1901, s. 307.
41 W. Trąmpczyński, Epizody historyczne, Warszawa 1914, s. 16.
42 A. H. Kaletka, Jak Krauthofer został protestantem, „Kronika Miasta Poznania”
1929, R.7, Nr 4.
43 „Tygodnik Literacki”, 1841, nr. 47, 22.11.1841.
44 M. M. Olejniczak, Życie i działalność polityczna Jakuba KrauthoferaKrotowskiego. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. Witolda Jakóbczyka, Poznań 1972, s. 16-17.

Potencjalna praca „tajnego współpracownika” była zazwyczaj motywowana kwestiami finansowymi. W przypadku Krotowskiego
wiemy, że był on osobą rozchwytywaną w swoim prawniczym fachu, za czym szły także materialne profity. Jego majętność można
zatem przytoczyć jako argument przeciwko jego przypuszczalnej
płatnej współpracy z obcymi służbami. Na dowód zamożności
adwokata przywołajmy treść jednego z mniej znanych listów Julii Molińskiej-Woykowskiej, przyjaciółki adwokata, do profesora Jana Evangelisty Purkyněgo, w którym określa ona „sędziego
Krauthofera” mianem „swojego bankiera”45. Według Włodzimierza Trąmpczyńskiego Krotowski w 1848 roku miał z kolei sprzedać
wszystko, co posiadał i przeznaczyć to na cele walki partyzanckiej46. Ciekawie koresponduje to także ze sceną z 20 marca 1848
roku, gdy w tłumie ludzi poznański adwokat miał rozdawać ludziom pieniądze z płóciennego worka, by pozyskać ich dla swoich
celów. W jednym z procesów sądowych Krotowskiego porucznik
Wedell zeznał, że były to znaczne sumy47. Wyłania się z tego obraz
człowieka, który własny majątek sprzedał dla celów walki o Ojczyznę. Jak zatem wytłumaczyć inny fakt podawany przez Zdzisława
Grota, że po wydarzeniach Wiosny Ludów Krotowskiemu „jako
człowiekowi zamożnemu niewiele zależało (…) na materialnych
dochodach z adwokatury i notariatu. Dzierżawił w tym czasie majątek Jankowo pod Gnieznem i operował znaczniejszym kapitałem48”? Musiał bardzo szybko stanąć na nogi, zważywszy na fakt,
że przebywał po drodze w więźniu oraz był ciągany (podkreślmy
to, niesłusznie) po niemieckich sądach.
Podsumowanie
Niniejsze rozważania pokazują z jak skomplikowanymi kwestiami
musi zmierzyć się badacz życiorysu Jakuba Krauthofera-Krotowskiego. Na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że im więcej
źródeł na jego temat poznaję, tym więcej pojawia się we mnie
wątpliwości co do jego rzeczywistych intencji. W trakcie pisania
prezentowanego artykułu przyszło mi na myśl pewne porównanie, które chciałbym uczynić zwieńczeniem mojego wywodu.
Postać Krotowskiego przypomina mi w pewnych aspektach jego
życia pułkownika Józefa Zaliwskiego, powstańca listopadowego,
emigranta i kondotiera „światowej rewolucji”. W 1833 roku w ramach organizacji „Zemsta Ludu” podjął się szaleńczej wyprawy
partyzanckiej do Królestwa Polskiego i Galicji w celu podniesienia
ludu do kolejnego powstania. Wszystko świeżo po powstaniu listopadowym, czyli w warunkach beznadziejnych. Jego wyprawa,
co łatwo było przewidzieć, zakończyła się kompletną klęską, wyrokami śmierci i karami więzienia dla jego współpracowników oraz
uwięzieniem samego Zaliwskiego. Ciekawej charakterystyki tej
postaci dokonał Mikołaj Berg, która pasuje w dużej mierze także
do działalności Krotowskiego w 1848 roku: „W Polsce zaś, Zaliwskich niczem nie wyleczysz: dla zadośćuczynienia bujnej fantazyi,
przebojem prą naprzód, nie względząc na niczyje rady, i sądząc się
zawsze prawemi. Cokolwiek im się sprzeciwia, i wszystko co rozsądne i umiarkowane, uchodzi w ich oczach za zdradę ojczyzny, za
potarganie obowiązków prawdziwego obywatela. Ich energia nosi
cechę czegoś dzikiego i chorobliwego; a oni sami zwykle bardziej
pożyteczni wrogom, niżeli własnej ojczyźnie”49.
Wojciech Czeski

45 K. Kardyni-Pelikánová, Nieznane listy Antoniego i Julii Wojkowskich do J. E. Purkyniego, „Sborník prací Filozofické fakulty brnčnské univerzity” D 11, 1964, s. 1964.
46 W. Trąmpczyński, Epizody…, s. 17-18.
47 Zob. „Dziennik Polski”, Nr 160, 16.12.1849, Nr 163, 20.12.1849.
48 Z. Grot, Krotowski Jakub, s. 350.
49 N. W. Berg, Pamiętniki…, s. 16-17.
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Na ważki temat
Świat owadów to najliczniejsza grupa
zwierząt żyjąca w różnorodnych środowiskach. Tym razem bliżej przyjrzymy się
ważkom. Praważka Meganeura monyi żyjąca 300 milionów lat temu, której odnalezione skamieniałe szczątki wskazują, że
rozpiętość skrzydeł tych owadów wynosiła
75 cm a masa ciała osiągała około 150 gramów, jest ich daleką krewną.
Każdy z nas na pewno miał okazję spotkać
te owady, które dość łatwo jest zaobserwować. Szacuje się, że jest ich obecnie na
świecie ponad 6500 gatunków, z czego
w Polsce stwierdzono występowanie 73.
Wyróżniamy dwa podrzędy: ważki równoskrzydłe o delikatnej i smukłej budowie
ciała, ze skrzydłami w spoczynku składanymi pionowo nad ciałem oraz ważki różnoskrzydłe o dość masywnej budowie, ze
skrzydłami rozpostartymi na boki w trakcie spoczynku. Są owadami dwuśrodowiskowymi. Stadium larwalne ma miejsce
w wodzie i w zależności od gatunku trwa
od kilku tygodni do 2-3 lat. Poprzez linienie przebudowują swoje ciało. Ostatnie
linienie/przeobrażenie odbywa się już nad
wodą zwykle o świcie na wystającej z wody
łodydze rośliny, gdzie ważka osiąga postać
dorosłą. Dorosłe osobniki prowadzą lądowy tryb życia, są terytorialne i przepędzają
swoich rywali z fragmentu tafli wody, który
bacznie patrolują.
Ważki są jednymi z najlepszych lotników
wśród owadów. Potrafią zawisać w powietrzu i latać we wszystkich kierunkach z prędkością przekraczającą 10m/s.
Skrzydła poruszane są silnymi mięśniami
przyczepionymi bezpośrednio do skrzydeł,

dzięki czemu przednie i tylne skrzydła mogą
poruszać się niezależnie od siebie. Polują na
owady chwytając je nogami zaopatrzonymi
w sztywne szczeciny. Są w stanie przewidzieć tor lotu ofiary i lecieć „na zbliżenie”.
Jednym z pospolitych gatunków, którą
każdy będzie mógł obserwować podczas
wizyty w Parku nad różnymi typami wód,
jest ważka płaskobrzucha o dźwięcznej łacińskiej nazwie Libellula depressa. Często
przysiada na sztywnych łodygach roślin,
skąd czatuje na ofiary, co jakiś czas zataczając niewielkie kręgi. Rozpiętość jej skrzydeł
wynosi około 8 cm. Obserwujemy znaczny
dymorfizm płciowy (różnice morfologiczne między samicą a samcem), choć jest on
najwyraźniejszy u dorosłej formy owada.
Wspólną cechą są ciemne plamy u nasady
skrzydeł z jasnym użyłkowaniem. Samica
posiada ubarwienie w kolorach brązu i odcieni żółtego. U samca natomiast odwłok
jest błękitny z żółtymi plamkami po bokach.
Ważki występujące w naszym kraju są

ważnym elementem środowiska przyrodniczego. Stanowią ogniwo łańcucha pokarmowego i są nieodłącznie związane z siedliskami wodnymi.
Do głównych zagrożeń ważek należy: przekształcenie cieków i rzek poprzez regulację
brzegów, wykorzystywanie zbiorników
wodnych w celach rekreacyjnych, melioracja stawów i torfowisk i ich wyrównywanie
w celu zwiększenia powierzchni wykorzystywanej rolniczo, wzrost eutrofizacji wód
za sprawą odprowadzania do nich ścieków
i spływów powierzchniowych z nawożonych terenów użytkowanych rolniczo.
Dbając o różnorodność siedlisk, w tym
zachowanie cieków i małych zbiorników
wodnych, stwarzamy dogodne warunki dla
tych ciekawych i pożytecznych owadów.
Artykuł i zdjęcia: mgr inż. Beata
Gerlof, adiunkt Parku
Zespół ds. Ochrony Przyrody i ob
szarów Natura 2000
Wielkopolski Park Narodowy

fot. samiec i samica

Uwaga na oszustów podszywających się pod ZUS!
Ostrzegamy przed fałszywymi mailami, które rzekomo mają pochodzić z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Otwarcie załączników z maila grozi zainfekowaniem komputera i kradzieżą danych wrażliwych.
W ostatnich dniach niektórzy z klientów
ZUS otrzymali maile zatytułowane „Składka” z informacją o błędnie opłaconych
składkach. Korespondencja ma pochodzić
z kancelarii ZUS. W stopce adresowej widnieje natomiast rozwinięcie „gov.pl”, którego to Zakład Ubezpieczeń Społecznych
nie używa. Każdy z maili ma dołączony załącznik, teoretycznie z informacją o błędnie opłaconych składkach.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że drogą mailową nie kieruje
do swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych. Za pośrednictwem
korespondencji elektronicznej klienci Zakładu nie otrzymują żadnych wezwań do

zapłaty, czy też informacji o nadpłatach.
Drogą elektroniczną ZUS kontaktuje się
jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych i wybrali taką właśnie formę
kontaktu. Mail, w takim przypadku, zawsze zawiera imię i nazwisko konkretnego pracownika ZUS.
ZUS ostrzega, by w żadnym przypadku nie
odpowiadać na maile, które rzekomo pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani nie otwierać zawartych w korespondencji załączników. Korespondencja
tego typu ma bowiem najczęściej na celu
zainfekowanie komputera lub uzyskanie
dostępu do danych, które zapisane są

w jego pamięci. W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpliwości co do
nadawcy otrzymanej korespondencji, prosimy o kontakt z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej
pod numerem: 22 560 16 00 lub adresem
mailowym cot@zus.pl.
Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa
ZUS w Wielkopolsce
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Ptasi Park w Mosinie odzyska blask?
Park przy dworcu kolejowym w Mosinie
może zyskać nowy blask. Włodarze zapraszają do konsultacji w sprawie zagospodarowania “Ptasiego Parku“. Ornitologiczna
tematyka stwarza pole do popisu w zakresie doboru elementów małej architektury
czy wyposażenia placu zabaw. Uwagi można składać do 6 września.
Czy Ptasi Park w Mosinie stanie się wizytówką miasta? Co prawda Jedna jaskółka
wiosny nie czyni ale z pewnością jest to
dobry pomysł na zmianę miejsca, które od
jakiegoś czasu kojarzy się jedynie z interwencjami straży miejskiej, rozklekotanymi
urządzeniami do ćwiczeń czy od zawsze
niedziałającą tężnią solankową.
Koncepcja zagospodarowania terenu Parku Ptasiego ma na celu zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa tego miejsca
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 turystyczną dla gości
odwiedzających naszą Gminę.
Ornitologiczna tematyka stwarza pole
do popisu w zakresie doboru elementów
małej architektury czy wyposażenia placu zabaw. W parku będzie można również
wprowadzić elementy edukacyjne, takie
jak tablice z informacjami z zakresu ornitologii.
W nowej koncepcji zaproponowano rozbudowanie istniejącego już placu zabaw,
stworzenie miejsca spotkań ze stolikami
do gier w szachy, stworzenie siłowni zewnętrznej, a także wydzielenie miejsca
pod boisko do badmintona. Układ ścieżek
zwieńcza mały amfiteatr, który nie tylko
stanowić będzie wspaniałe miejsce codziennych spotkań spacerowiczów, ale
również umożliwi różnorakie działania
z zakresu animacji kultury, takie jak spektakle, koncerty, warsztaty i wiele innych.
Na teren parku wejść będzie można czterema ścieżkami. Każda z głównych ścieżek rozdzielać będzie poszczególne strefy
rekreacyjne, tak, aby mieszkańcy i goście
Gminy Mosina mogli swobodnie korzystać
z zaproponowanych udogodnień w otoczeniu relaksującej zieleni.
Burmistrz Gminy Mosina zaprasza do konsultacji projektu koncepcyjnego zagospodarowania Parku „Ptasiego”. Uwagi prosimy
składać do 6 września 2019 r. na adres e-mail: ptasipark@mosina.pl
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Wiodący Operator Logistyki
Meblowej w Europie
oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Opis stanowiska:
- załadunek i rozładunek towaru
- kompletacja , etykietownie, komisjonowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem
stanu na magazynie
Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia
w oparciu o umowę o pracę
- praca z wykorzystaniem nowoczesnych technologii /scanery, system IT
- możliwość podnoszenia kwaliﬁkacji kursy na obsługę wózków widłowych
oraz wózków wysokiego składowania
- motywacyjny system wynagradzania
i premiowania

(J015)

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02
lub 61 819 78 05

FIRMA SPRZATAJĄCA ZATRUDNI w ROSNOWIE I KOMORNIKACH
PERSONEL SPRZĄTAJĄCY
Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, wynagrodzenie zawsze

przeszkolenie.

na czas, przeszkolenie.

Zadania: rejestr zdarzeń, wykonywanie obchodów, kontrola

Zadania: sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów a

pracowników.

także korytarzy i szatni.

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”

KONTAKT: 531-533-200

KONTAKT: 517-574-235

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J018)

AGENCJA OCHRONY ZATRUDNI w MOSINIE / KOMORNIKACH
PRACOWNIKA OCHRONY-DOZORU
Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, wynagrodzenie na czas,

REKLAMA
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HURTOWNIA STALI LUBOŃ
* PRĘTY ZBROJENIOWE
* PROFILE
* BLACHY
* PŁASKOWNIKI
KONTAKT

UL. DWORCOWA 15, 62-030 LUBOŃ

(J020)

(J019)

662 762 099
agnieszka.zadworny@polcopper.pl

(P022)

600 090 882
anna.funiok@polcopper.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Pożar w zabudowie szeregowej
6 sierpnia na ulicy Strzeleckiej w Mosinie, pod budynkiem mieszkalnym
w zabudowie szeregowej palił się samochód w garażu. Jak podają mosińscy
strażacy sytuacja była bardzo niebezpieczna. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala.
– Kolejny niebezpieczny pożar na terenie gminy Mosina. Tym razem palił się samochód w garażu pod budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej. Zdarzenie
miało miejsce o godzinie 2:50 i w jego wyniku dwie osoby z objawami podtrucia gazami pożarowymi zostały przewiezione do szpitala. Było jednak bardzo blisko dużej
tragedii, ponieważ pożar rozwijał się bardzo szybko emitując duże ilości toksycznych
gazów pożarowych. – informują strażacy Heavy Rescue SGRT OSP Mosina
– Niezastąpione w takim przypadku, szczególnie gdy domownicy pochłonięci
są snem są czujki dymu, które po wykryciu pożaru zaalarmują domowników
umożliwiając bezpieczną ewakuację oraz przyczynią się do zminimalizowania
skutków poprzez wcześniejsze przybycie służb ratowniczych. Po raz kolejny zachęcamy mieszkańców gminy Mosina do wyposażania swoich domów w te niedrogie urządzenia. – dodają strażacy z OSP.
Pożar budynku mieszkalnego – biuletyn JRG-9
Jak podają strażacy PSP z JRG-9 :
W dniu 6 sierpnia br. przed godziną 3 w nocy strażacy z JRG 9 zadysponowani
zostali do pożaru budynku mieszkalnego w Mosinie przy ulicy Strzeleckiej. Po
przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego podmiotu ratowniczo-gaśniczego
i dokonanym rozpoznaniu ustalono, iż pali się samochód osobowy w pomieszczeniu garażowym pod budynkiem mieszkalnym. Wszystkim mieszańcom udało
się opuścić mieszkanie przed przybyciem na miejsce pierwszych zastępów PSP.
Działania jednostek polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu
dostępu do pomieszczenia garażowego poprzez wycięcie bramy. Następnie
ugaszeniu pożaru, oddymieniu pomieszczeń całego domu, sprawdzeniu kamerą termowizyjną oraz miernikami wielogazowymi, wyciągnięciu wraku samochodu z garażu za pomocą wyciągarki samochodowej. W wyniku zdarzenia
dwójka z mieszkańców domu z lekkimi objawami zatrucia została przetransportowana przez ZRM na badania do szpitala.
Zdarzenie to pokazało jak ważne jest zamykanie drzwi od pomieszczeń zagrożonych pożarowo. Zamknięte drzwi w znaczny sposób ograniczają rozprzestrzenianie się toksycznych produktów spalania po innych pomieszczeniach w znaczny sposób zwiększając możliwość ewakuacji podczas tego typu zdarzeń.
opracowanie: asp. sztab. Jakub Todryk

"Czujki dymu i tlenku węgla
ratują życie !!!" – OSP Mosina

Strzelecka w Mosinie: O włos od tragedii!
24 sierpnia na ulicy Strzeleckiej w Mosinie w wyniku "brawury" jednego z kierowców po raz kolejny doszło do bardzo
groźnie wyglądającego wypadku. Pojazd,
a dokładnie quad własnej konstrukcji rozbił się na stalowym ogrodzeniu, tuż przed
bawiącymi się w tym czasie na podwórku
dziećmi. Na szczęście obyło się bez ofiar
śmiertelnych.
Ulica Strzelecka w Mosinie to stosunkowo
długi i prosty odcinek drogi. Mimo dużego ruchu pieszych, bawiących się dzieci
oraz rowerzystów, ulica ta często wykorzystywana jest przez piratów drogowych
do osiągania zawrotnych prędkości.
W związku z częstymi wypadkami organizowane były nawet spotkania z udziałem

radnych, policji i strażników miejskich.
Niestety, pomimo usilnych starań władz
i mieszkańców problem nadmiernych
prędkości i wypadków w miejscu tym dalej istnieje. Być może, w najbliższym czasie na ulicy Strzeleckiej pojawią się progi
zwalniające. Czy to rozwiąże problem?
Jak twierdzą mieszkańcy Strzeleckiej, ulica ta wyczerpała już limit pecha na ten
rok. Przypomnijmy, w lutym br. samochód marki Dodge z bardzo dużą prędkością, "na elementach imitujących opony", rozwalił cztery murki będące częścią
elewacji okolicznych budynków, samochód marki Mitsubishi oraz wyrwał znak
drogowy. Kobieta z wózkiem i dzieckiem
ledwo uszła wtedy z życiem.
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O włos od śmierci
Codziennie docierają do nas wieści o wypadkach, katastrofach, walce o ludzkie
życie, problemach społecznych. Jesteśmy
przesiąknięci informacjami, którymi dziś
zalewa nas świat medialny. Obserwując
postawę wielu ludzi można by stwierdzić,
że żyją oni w świecie telewizji i gazet; są
jednocześnie przekonani, że wszystkie
tragedie dzieją się gdzieś daleko i na dobrą sprawę nikogo z nich nie dotyczą.
Ja sama do niedawna żyłam takim złudzeniem. Wydawało mi się, że moje myślenie
jest inne, jednak zdarzenie z ostatnich
tygodni, które miało miejsce w naszym
puszczykowskim lesie nad Wartą (niedaleko Leśnego Ośrodka Szkoleniowego),
uświadomiło mi, jak niewiele potrzeba, by
doszło do wielkiej tragedii i jak życie potrafi postawić człowieka w sytuacji, w której
nigdy nie przypuszczałby się znaleźć.
W środę, 24 lipca 2019 około godziny
piętnastej, gdy wyszłam z moim kolegą
Frankiem na spacer, naszą beztroską wycieczkę przerwało wołanie rannego mężczyzny o pomoc. Mierząc go wzrokiem
zwróciłam uwagę na jego ręce i spodnie,
które były pokryte krwią. Nigdy wcześniej
nie widziałam tak głęboko pociętych ran.
Byłam bardzo wystraszona, ale bez wahania sięgnęłam po telefon i zawiadomiłam
odpowiednie służby ratunkowe. Trudno było mi określić dokładną lokalizację
w lesie, dlatego poleciłam Frankowi, by
pobiegł na Dworzec Kolejowy w Puszczykowie i stamtąd skierował na miejsce
karetkę pogotowia. Zostałam sama. Sta-

rając się zachować zimną krew, dokładnie obejrzałam 47-letniego mężczyznę,
aby mieć pewność, że rany są tylko na
lewej ręce. Nie miałam wątpliwości co do
tego, że człowiek na którego patrzę próbował odebrać sobie życie, podcinając
żyły. Widok i zapach tak dużej ilości krwi
spowodował, że i mnie zrobiło się słabo,
ale wiedziałam, że muszę wytrzymać do
przyjazdu ratowników medycznych. Skorzystałam z rzeczy, które miałam w torebce, oczyszczając i uciskając ranę.
Byłam przerażona, a Pan, którego opatrzyłam, beztrosko palił papierosa, opowiadając mi ciężkim głosem, co skłoniło
go do tego czynu. Widziałam w jego
oczach bezsens i brak nadziei. Powiedziałam mu kilka słów, za które bardzo
dziękował. Trudno było mi rozmawiać

z człowiekiem, który jeszcze przed chwilą
próbował odebrać sobie życie, ale wiedziałam, że ważne jest dla niego każde
moje słowo. Po około dwudziestu minutach przyjechała pomoc medyczna,
zabierając mieszkańca Kościana, męża
i ojca, do szpitala. Trudno było mi to
wszystko zrozumieć.
Dziś wiem, że nie bez powodu Pan Bóg postawił mnie w tym miejscu w tym czasie.
Byłam w szoku, że w trakcie trwania całego
zdarzenia, na jednym z głównych szlaków
nie przeszedł żaden inny człowiek. Uświadomiłam sobie, w jak bardzo poważnej sytuacji się znalazłam. Tymczasem dziękuję
Bogu za to doświadczenie i jestem pełna
nadziei, że ów człowiek odnajdzie jeszcze
sens życia i będzie szczęśliwy.
Julia Szewczuk

Coś nie tak w ZUK
- Parę dni temu byłam w ZUK oddać odpady zielone w workach.
Mam opłacone śmieci do końca roku i wiem, że bez kłopotu mogę
przywieźć odpady do Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jednak napotkałam duży problem. - napisała do redakcji
Pani Katarzyna.
- Jestem osobą niską i miałam duży problem podnieść cały worek z
"zielonym" by wrzucić go do kontenera. Poprzednim razem jak byłam drzwi kontenera były otwarte na oścież i bez kłopotu mogłam
wejść i zostawić odpady. Tym razem było niestety inaczej. Był też
Pan, który przywiózł na przyczepce pełno resztek trawy i widłami
musiał całość przerzucać górą do kontenera. Szkoda, że nie ma
żadnej rampy, która by ułatwiała wyrzucanie śmieci. Dobrym rozwiązaniem byłyby też te OTWARTE drzwi kontenera, przecież cały
czas jest ktoś z obsługi i nadzoruje to miejsce. - napisała Pani Katarzyna, mieszkanka gminy Mosina.
- Może ktoś, coś może w tej sprawie zadziałać? - dodaje mieszkanka.
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Co w Bibliotece „piszczy”
Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji
Kultury w Puszczykowie przy ul. Rynek 15 organizuje różnego rodzaju zajęcia plastyczne, animacje, spotkania z ciekawymi ludźmi,
warsztaty. Część z nich pozostaje odpłatna, wówczas obowiązują
zapisy w Bibliotece lub pod nr tel. 61 819 46 49. Gorąco zachęcamy więc dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w najbliższych wydarzeniach. Poniżej zamieszczamy informacje, co będzie
się działo w Bibliotece w nadchodzącym miesiącu.
7 września (sobota) godz. 10 – 13
Narodowe Czytanie – wspólne czytanie wybranej noweli, quiz tematyczny, warsztaty dla dzieci.
14 września (sobota) godz. 12
Spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Stelmaszyk, autorką opowieści przygodowych, detektywistycznych dla dzieci i młodzieży
(wstęp wolny).
16 września (poniedziałek) godz. 18
Spotkanie z ciekawymi ludźmi: prelegent Norbert Kulpa, temat
spotkania: „Wielkopolskie wątki biografii generała Stefana Grota
Roweckiego” (wstęp wolny).
16 września (poniedziałek) godz. 17
Zapraszamy nauczycieli edukacji przedszkolnej na bezpłatne warsztaty „Jak rozwijać kompetencje kluczowe z LEGO® Education”. Miejsce spotkania: sala konferencyjna hali widowiskowo – sportowej w
Puszczykowie (wejście od ul. Poznańskiej). Obowiązują zapisy.
17 września (wtorek) godz. 16.30 – 17.15
Rozpoczęcie cotygodniowych zajęć KRAINA KSIĄŻEK przewidzianych
dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, CAK ul. Wysoka 1 (koszt 20 zł/mc).
18 września (środa) godz. 16.30 – 17.15

Rozpoczęcie cotygodniowych zajęć CZYTAJNISIE przewidzianych
dla dzieci w wieku od 1 roku do 2 lat (maluszki przychodzą z rodzicami), CAK ul. Wysoka 1 (koszt 20 zł/mc).
19 września (czwartek) godz. 17
SENSOPLASTYKA – zajęcia dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat
wraz z ich opiekunem, zajęcia wspierają rozwój m.in. kreatywności, samodzielności, współpracy, twórczego myślenia, CAK ul. Wysoka1, sala plastyczna (koszt 25 zł).
23 września (poniedziałek) godz. 16 – 17.30
Warsztaty kulinarne DROŻDŻÓWKOWY ZAWRÓT GŁOWY – zajęcia
dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat, dzieci 5 i 6 – letnie obowiązkowo
przychodzą wraz ze swoim opiekunem, CAK ul. Wysoka 1 (koszt 25 zł).
23 września (poniedziałek) godz. 17
Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatne
warsztaty „Jak rozwijać kompetencje kluczowe z LEGO® Education”. Miejsce spotkania: sala konferencyjna hali widowiskowo –
sportowej w Puszczykowie (wejście od ul. Poznańskiej). Obowiązują zapisy.
26 września (czwartek) godz. 16 – 16.30
JAGODOWE PRZYGODY – małe opowieści, bajek czytanie i opowiadanie dla dzieci w wieku 3 – 6 lat (wstęp wolny).
28 września (sobota) godz. 9.00 – 13.00
PCHLI TARG na Rynku w Puszczykowie (wstęp wolny).
4 październik (piątek) godz. 18
Autorski program kabaretowy „Jedz kawiorek” Krzysztofa Daukszewicza. Występ: sala konferencyjna hali widowiskowo – sportowej w Puszczykowie (wejście od ul. Poznańskiej). Bilety w cenie 50
zł będą do nabycia od 3 września w Bibliotece.

REMONTY

504 972 690

(P029)

- panele podłogowe i ścienne
- malowanie
- tapetowanie - sufity podwieszane
- szpachlowanie - zabudowy z płyty G_K
- tynki ozdobne - instalacje wodno-kanalizacyjne
- instalacje centralnego ogrzewania
- płytki
- prace elektryczne
- wykładziny
- montarz drzwi - szafy wnękowe przesuwne
- ścianki działowe - adaptacja poddaszy
10% rabatu z tym ogłoszeniem
BIURO OGŁOSZEŃ

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

REKLAMA

BIURO OGŁOSZEŃ
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Centrum Edukacji i Rekreacji Rodzinka
W ramach działalności Centrum Edukacji i Rekreacji Rodzinka
w Krośnie przy ul. Olszynkowej 1 prowadzone są następujące placówki Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego, Niepubliczne Przedszkole Calineczka oraz całodzienna opieka i różne
formy zajęć dla dzieci w wieku żłobkowym. Jest to dla każdego
rodzica idealne rozwiązanie z uwagi na fakt, że wszystkie te placówki mieszczą się pod tym samym adresem. Dziecko dzięki temu
ma poczucie bezpieczeństwa, przyzwyczaja się do otaczającego
go środowiska i swoich rówieśników, mogąc na spokojnie wspinać się po szczeblach wiedzy.
Obecnie trwa całoroczny nabór do Szkoły Podstawowej, w której
zajęcia odbywają się bezpłatnie. Jest to placówka niepubliczna
realizująca pełną podstawę programową. Nowo powstały budynek z siedmioma salami, świetlicą (otwartą w godzinach 6.30 – 17)
i stołówką, na której dziecko będzie mogło zjeść ciepły posiłek
zapewni uczniom sporą przestrzeń do nauki, odpoczynku i zabawy. Dzieci na co dzień będą mogły również korzystać ze sporej
wielkości boiska znajdującego się tuż przy budynku szkoły oraz
z nowoczesnego placu zabaw, którego wyposażenie dostosowane jest do wieku dziecka. Natomiast w pochmurne i deszczowe
dni różnego rodzaju zajęcia odbywać będą mogły się również
w ogromnym namiocie.
Wyróżnikiem placówki pozostaje to, że bazuje ona na wartościach chrześcijańskich, co oznacza, że edukacja i wychowanie
dzieci prowadzone jest we współpracy z rodzicami. „Kluczowym
jest obdarzanie siebie wzajemnym zaufaniem – zauważa Pani
Dyrektor Dorota Owoc z wykształcenia pedagog i osoba z wieloletnim doświadczeniem zawodowym związanym z opieką nad
dziećmi - nie skupiamy się wyłącznie na poznawaniu dziecka,
ale chcemy również poznać jego rodziców, co w przypadku stosunkowo małej palcówki jest możliwe do zrealizowania. Dzięki
temu wychowawcy łatwiej będzie odkryć potrzeby, ukryte pasje
i zainteresowania dziecka, ale również pozwoli mu to na szybkie
rozwiązywanie rozmaitych problemów edukacyjno – wychowawczych”. Obecnie placówka realizuje projekt „Od Juniora do
Seniora”, aby wskazać dzieciom jak ważne jest poczucie zakorzenienia. Celem szkoły jest tworzenie i podkreślenie więzi łączących pokolenia, wskazanie na to jak ważną rolę odgrywa w życiu
rodzina. Odbywa się to poprzez częste organizowanie imprez
okolicznościowych, warsztatów, spotkań. Szkoła Podstawowa
im. bł. Edmunda Bojanowskiego na pewno dużą wagę przywiązuje do tego, aby dziecko miało wypracowaną pewna hierarchię

wartości. Oferta placówki skierowana jest zatem do konkretnego rodzica, tego który chce wychowywać dzieci w duchu patriotyzmu, chrześcijaństwa i tradycyjnych wartości.
Biorąc pod uwagę potrzeby rodziców i ich dzieci, zwrócono uwagę na to, aby nauka odbywała się tutaj w grupach maksymalnie
18 – osobowych, co nie tylko znacząco wpłynie na podniesienie
poziomu samego kształcenia, ale również pozwoli na indywidualne podejście do każdego dziecka. Niewątpliwym atutem szkoły
pozostaje również to w jaki sposób prowadzone są zajęcia. Stosując metodę odwróconej klasy zadbano o to, aby dziecko uczyło się
samodzielnie nie przez „kłucie”, ale łatwiej zapamiętywało poprzez
czytanie i dyskutowanie na określone tematy. Zadaniem nauczyciela będzie w tym przypadku sprowadzało się do uzupełniania
i systematyzowania wiedzy uczniów. Z kolei metoda projektu
polegająca na obejmowaniu i poznawaniu zagadnienia całościowo sprowadza się do aktywowanie wszystkich zmysłów u dzieci.
Nauka będzie polegała również na łączeniu różnych przedmiotów
takich jak np. polski i historia, a nie sztucznym ich rozdzielaniu,
a to już tzw. praca blokami. W niektórych przypadkach za zgodą
rodziców będzie istniała również możliwość łączenia klas (klasy 1
z 2, 3 z 4 etc.), co w przypadku dzieci szczególnie uzdolnionych
pozwoli na ich ciągły rozwój osobowy. Zajęcia będą trwały 1,5
godziny, a nie 45 minut, co z kolei pozwoli dziecku na przyswojenie większej ilości wiedzy. Dodatkowo prowadzone będą również
bezpłatnie zajęcia dodatkowe: korekcyjno kompensacyjne, robotyka, ezomatematyka, zajęcia plastyczne i sportowe, które przeznaczone będą dla dzieci z klas 0 - 3.
Więcej informacji na temat Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego uzyskamy pod numerem kontaktowym
504 100 430. Zachęcamy również do zapoznania się ze strona internetową placówki pod adresem www.rekreacja-mosina.pl.
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Reanimacja na Szosie Poznańskiej
– relacja świadka zdarzenia
W piątek, 2 sierpnia około godziny 15 na Szosie Poznańskiej
w Mosinie doszło do zatrzymania pracy serca kierowcy pojazdu.
Po trwającej ponad 45 minut reanimacji na środku ulicy, niestety
mężczyzna nie przeżył, mimo wszelkich starań ze strony świadków
oraz ratowników przybyłych na miejsce zdarzenia. Według relacji
uczestnika tego smutnego zdarzenia, Pana Pawła, oprócz niego
i przybyłym po jakimś czasie ratownikom, przez jakiś czas nikt inny
nie pomógł w udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu.
Według relacji Pana Pawła, osoby, która podjęła próbę ratowania
poszkodowanego mężczyzny, nie miał on wsparcia ze strony innych
świadków tego zdarzenia. Oto jak przebiegała akcja ratownicza:
– Byłem osobą, która wyciągnęła Pana z auta i podjęła próbę przywrócenia czynności życiowych. Było dość ciężko podjąć samemu
Pana z auta, wielu kierowców przejeżdżało obok bez zainteresowania, przez pierwsze ok 5-7 minut sam walczyłem z przywróceniem
czynności życiowych na samym środku ulicy, a kierowcy zwyczajnie
mnie mijali. Dopiero na miejsce jako drugi przybył ochotnik z OSP
bodajże Kościan, który stał w korku i widząc całą sytuację ruszył pod
prąd ulicą i zaczął pomagać. W tej chwili do pomocy dołączyli jeszcze
dwaj świadkowie, którzy również udzielili wsparcia. Niestety mimo
trwającej bardzo długo reanimacji wraz z zespołem ratownictwa już
później, nie udało się Pana uratować. Z tego co się dowiedziałem, Pan
wracał z działki do domu do Poznania i na wysokości pizzerii Bolonia
w Mosinie niestety zakończył swoją podróż, mimo ogromnej walki
o życie. – napisał Pan Paweł, kierowca, który udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu.

W przypadku zatrzymania krążenia najważniejsza jest szybkość
reakcji osób z najbliższego otoczenia. Podjęcie resuscytacji oddechowo-krążeniowej przez świadków takiego zdarzenia 2-, a nawet
3-krotnie zwiększa szanse przeżycia chorego. Tym większy szacunek dla Pana Pawła, który mimo braku wsparcia w początkowej
fazie ze strony pozostałych kierowców udzielił pierwszej pomocy
umierającemu mężczyźnie.
Każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy, od naszej reakcji na wypadek zależy życie drugiego człowieka.
Warto pamiętać, że u osoby, która nie oddycha, a jej krążenie jest
niewydolne, mamy tylko 4 minuty na uratowanie jej mózgu przed
nieodwracalnymi zmianami, dlatego tak ważna jest znajomość
podstawowych zasad pierwszej pomocy. Bierne czekanie nie daje
żadnych szans!
Zasady wzywania pomocy:
W pierwszej kolejności poproś głośno o pomoc kogoś, kto przechodzi obok lub stoi i przygląda się.
Możesz zająć się poszkodowanym, a druga osoba może zadzwonić na numer ratunkowy. Jeśli jesteś sam, zadzwoń natychmiast,
a dyspozytor pomoże kierować Twoimi działaniami. Mów spokojnie i odpowiadaj ściśle na pytania dyspozytora. Powiedz:
CO! Co się stało (np. wypadek drogowy, ilość poszkodowanych,
ich stan).
GDZIE! (adres, nr drogi, charakterystyczne punkty).
KTO! Kto zgłasza wezwanie pomocy – numer telefonu i dane
osobowe.
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Szeroko na Wąskiej
15 sierpnia br. w Mosinie przy ul. Wąskiej odbyła się 15 edycja
plenerowej prezentacji „Szeroko na Wąskiej”, w której uczestniczyli artyści amatorzy i profesjonaliści, twórcy, pasjonaci, hobbyści oraz kolekcjonerzy. Gościliśmy wystawców z Mosiny, Krosna,
Dymaczewa, Rogalina, Rogalinka, Pecnej, Komornik, Brodnicy,
Lubonia, Kościana, Biskupic, Stęszewa, Otorowa (k. Szamotuł),
Poznania, Wronek oraz z Kleczy Górnej (Małopolska, okolice Wadowic!). Na stoiskach można było podziwiać m.in.: malarstwo,
fotografię, grafikę, rysunek, prace szydełkowe, dziergane, szyte
ręcznie, wykonane z gliny, modeliny, plasteliny, masy solnej, metalu, drewna, szkła, skóry. Prezentowano również biżuterię, metaloplastykę, kolekcje pamiątek, maszyn do szycia, kroniki, sprzęt
sportowy, książki, gazety archiwalne, dekoracje, zabawki, wyroby
pszczelarskie (miody i woski) i wiele innych ciekawych form. Podczas czterogodzinnej „Szeroko na Wąskiej” zaprezentowało się ok.
106 osób, w tym 81 wystawców na 41 stoiskach. Prezentujemy
ich poniżej, zaznaczając jednocześnie czcionką pogrubioną debiutantów. Pozostałą część stanowili stali bywalcy.
1. Emilia Miedziarek, Maryla Jasińska, Barbara Walkowiak, Renata Grzegorczyk, Zofia Michalak, stoisko nr 1 MOK – pracownia
plastyczna
2. Emilia Jessa, Maria Marciniak, Maria Fischer, Maria Wilczak,
Anna Ossowska, stoisko nr 3 MOK – pracownia ceramiki
3. Beata Buchwald, Iwona Hertig, stoisko nr 4 – rodzinne pamiątki nauczycieli i uczniów SP 2 w Mosinie
4. Alicja Busse, Albert Szuba, stoisko nr 5 – biżuteria artystyczna
5. Kamil Wojtko, stoisko nr 6 – fotografia przyrodnicza okolic Mosiny
6. Łukasz Frost, stoisko nr 7 – wyroby ze skóry
7. Andrzej Dymalski, stoisko nr 8 – kolekcja maszyn do szycia
i żelazek
8. Radosław Senftleben, stoisko nr 9 – metaloplastyka
9. Bronisława Dawidziuk, Barbara Pilat, Jolanta Kowalska, stoisko nr 10 – Mosiński Chór Kościelny
10. Natalia Szymandera, Marcin Szymandera, stoisko nr 11
– UKS Fighters
11. Jolanta Szymczak, Monika Gierszal-Kędzierska, Bożena Siekierska, Andrzej Raźny, Ireneusz Łodyga, Joanna Szymczak, stoisko nr 12 – wymień się książką – Stowarzyszenie Nowoczesna
Rzeczypospolita Mosińska
12. Dorota Żuchowska, stoisko nr 13 – galanteria z tkaniny ręcznie wykonana
13. Monika Kosicka, Joanna Miller, Monika Nieradka, Mirosław
Kosicki, stoisko nr 14 – masa solna, wyroby z drewna, świeczniki,
obrazy
14. Kinga Paluszak, stoisko nr 15 – rękodzieło bawełniane
dla dzieci i domu
15. Anita Pajor, stoisko nr 16 – rękodzieło, zabawki, dekory
ze sklejki, decoupage, łapacze snów
16. Agnieszka Skórzanek, stoisko nr 17 – hand made, poduszki,
maskotki
17. Beata Jarmużek, stoisko nr 18 – dekoracje z lawendy lub
z motywem lawendowym
18. Alina Pawlak, stoisko nr 19 – artystyczne rękodzieło szydełkowe
19. Teresa Kulza, stoisko nr 20 – prace szydełkowe i pudełka
z kart okolicznościowych
20. Andrzej Jankowski, stoisko nr 21 – malarstwo

21. Józefa Andrzejewska, stoisko nr 22 – obrazy wykonane haftem krzyżykowym
22. Teodozja Ludwiczak, stoisko nr 23 – koronka, kołowrotek,
wazony, muszelki
23. Piotr Stanik, Danuta Gawęcka, stoisko nr 24 – modele statków i okrętów
24. Remigiusz Roszak, stoisko nr 25 – modele z plasteliny
25. Zofia Roszak, stoisko nr 26 – rękodzieło z kartonu i papieru (najmłodsza 9 – letnia artystka)
26. Witold Wilhelm, stoisko nr 27 – monety regionalne
27. Dorota Strzelecka, Bernadeta Łuczak, Agnieszka Bereta, Joanna Ptak, Józefa Roszak-Rosić, Czesław Orwat, stoisko nr 28 –
„Salonik” Galeria Sztuki
28. Anna Kędziora, stoisko nr 29 – malarstwo
29. Agnieszka Deker, stoisko nr 30 – malarstwo, grafika, drobne
formy plastyczne
30. Ewa Stanisławska, stoisko nr 31 – malarstwo Związek Artystów Plastyków
31. Maria Silska, stoisko nr 32 – malarstwo Związek Artystów Plastyków
32. Ewa Tresenberg, stoisko nr 33 – malarstwo Związek Artystów Plastyków
33. Sławomir Biernaczyk, stoisko nr 34 – pszczelarstwo, miody,
woski
34. Małgorzata Wiśniewska, Lucyna Smok, Maria Jankowska,
Teresa Magdziarek, Barbara Zaporowska, Barbara Dyderska,
Krystyna Dyderska, Ewa Morawska, Wanda Bartmińska, Sylwia
Waligóra, stoisko nr 35 - Pracownia Artystyczna w Rogalinku
35. Karolina Talarczyk-Wieczorek, Zofia Staniszewska, stoisko nr
36 - Biblioteka Miejska w Mosinie – „Rzecz o teatrze, wentach,
wieńcach i innych zabawach dawnej Mosiny”
36. Marta Mrowińska, Jan Bylczyński, stoisko nr 37 - Gazeta Mosińsko-Puszczykowska – roczniki gazet
37. Bożena Krawczyk, Katarzyna Jóźwiak, Janina Machnik, Jadwiga Wojtkowiak, stoisko nr 38 – Grupa Rękodzieła Artystycznego przy Muzeum Regionalnym w Stęszewie – haft, koronka,
plastyka obrzędowa
38. Barbara Pawłowska, stoisko nr 39 – prace szydełkowe
39. Aniela Bartkowiak, stoisko nr 40 – torby filcowe, rękodzieło
40. Beata Jurek, stoisko nr 41 – szydełkowe wyroby ze
sznurka bawełnianego

Na stoisku Pana Witolda Wilhelma osoby zainteresowane miały możliwość za darmo wybić dla siebie zeszłorocznego 1 Mosina fot. Paulina Korytowska
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Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko nr 9, na którym
Pan Radosław Senftleben zaprezentował nietypowe metalowe
postaci wykonane przez siebie przy użyciu techniki zwanej metaloplastyką. Minionek (żółte słodkie stworzonko) i Transformers
(pozaziemska istota mająca zdolność przeobrażania się w pojazdy) powstały z części VW Polo. Prace nad nimi trwały kilka tygodni, ale efekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Jak widać
sztuka współczesna bywa zabawna i bardzo zaskakująca, a wyobraźnia nie zna granic.
Na małej scenie zaprezentowali się w tym roku: 10 – letnia Amelia
Szulc – śpiew, Andrzej Kasprzyk – śpiew, Carlos Ramirez Orduz – gra
na gitarze. Na scenie podziwiać mogliśmy również zespół gitarzystów działających przy MOK w składzie: Szymon Ciszek, Natalia
Jajczyk, Gabriela Banach, Jacek Hanćkowiak, Filip Cierpiał, Oliwia
Ptaszyńska, Antonina Jankowiak. Kolejnym występującym przed
publicznością zespołem był Chór Emerytów, Rencistów i Inwalidów
„Zawsze Młodzi”, gdzie usłyszeć mogliśmy: Edmunda Górnego, Marię Szczepaniak, Esterę Banach, Stefanię Kubacką, Melanię Ostrowską, Bogumiłę Krupiak, Stanisława Przybysławskiego. Ponadto na
scenie zaśpiewał i zagrał na gitarze Maciej Szulc, autor tekstu i kompozytor piosenki o Mosinie pt. „Ja mieszkam tu…”, którą wykonali
pracownicy MOK: Joanna Janecka-Rembowska i Piotr Demuth
(śpiew, tamburyn), Alicja Adamska (akompaniament na instrumencie klawiszowym), Magdalena Łabenda i Agnieszka Kubiak
(śpiew), Marek Dudek – dyrektor MOK (śpiew, trójkąt), Małgorzata
Witt – koordynator „Szeroko na Wąskiej” (śpiew, chimesy oraz dodatkowo prelekcje o malarstwie patriotycznym na stoisku nr 2).
Kiedy „Szeroko na Wąskiej” dobiegło końca, mieszkańcy Mosiny
mogli skorzystać z atrakcji rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych zorganizowanych m.in. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie na Placu 20 Października.
Jak informuje nas Mosiński Ośrodek Kultury organizator imprezy wydarzenie cieszyło się ogromnym powodzeniem, a koncerty, które odbyły się wieczorem na dużej scenie zgromadziły
rekordową liczbę widzów. Na Placu 20 Października o godz. 19
wystąpił zespół Brodacze live act. Poznański zespół tworzący
muzykę będącą mieszanką autorskich bitów z wykorzystaniem
takich instrumentów jak gitary, syntezatory, flażolety i zastosowaniem rozmaitych efektów dźwiękowych. W 2018 roku wydali
oni swój debiutancki album pod nazwą #beardoelectro. Zaraz
po nim na scenie pojawił się O.S.T.R. polski raper, kompozytor,
producent muzyczny Adam Andrzej Ostrowski. Czterokrotny
laureat nagrody „Fryderyka”, którego albumy rozeszły się w kraju
w ponad 300 tys. egzemplarzy.
Sponsorem tego cieszącego się dużą popularnością wydarzenia był Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie, firmy LUMO
Technika Grzewcza, Husaria Bruk Damian Łagoda, Kreacja Producent Odzieży Damskiej i Młodzieżowej. Patronami medialnymi były TVP Poznań, Radio Poznań, MC Radio. Całą imprezę
zabezpieczały Straż Miejska i OSP Pecna.
Wszystkie wspomniane wydarzenia o charakterze rekreacyjnym
i artystycznym odbywają się cyklicznie co roku w rocznicę „Bitwy
warszawskiej” z 1920 roku oraz w dniu obchodów Święta Wojska
Polskiego.
Plenerowa prezentacja „Szeroko na Wąskiej” na stałe wpisała
się w kalendarz imprez artystycznych Mosiny, ponieważ już od
2005 roku każdego lata organizowana jest przy ul. Wąskiej. Niewielka uliczka za Urzędem Miasta na jeden dzień w roku staje
się szeroką galerią. Pomysłodawcą zorganizowania wystawy był
Andrzej Kasprzyk – były dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury,
a oryginalną nazwę nadała Alicja Adamska zastępca dyrektora
MOK. Wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem zapraszamy już w przyszłym roku.
Paulina Korytowska

Na zdjęciu Maria Silska trzymająca w rękach dzieła własnego autorstwa, które nawiasem ujmując szybko znalazły swego nowego nabywcę fot. Paulina Korytowska

Na zdjęciu modele wykonane z plasteliny i modeliny autorstwa Pana Remigiusza
fot. Paulina Korytowska

„Salonik” zaprezentowany przez Galerię Sztuki fot. Paulina Korytowska

Stoiska z jedzeniem, napojami i innymi drobiazgami również cieszyły się sporym
powodzeniem fot. Paulina Korytowska

36

zespół muzyczny

PRZEWÓZ OSÓB

POZA KONTROLĄ
wesela

imprezy

eventy

WOLNE
TERMINY

e-mail: biuro@wirbus.pl

(J017)

tel. 575-100 –991

SZAFY, KUCHNIE, MEBLE ŁAZIENKOWE
kcyjne
Pracownia Acetrnay i terminy!
stolarska

CIĘCIE I OKLEINOWANIE PŁYT

tel. 660 769 776
www: pozakontrola.com
email: pozakontrola@poczta.pl

Gazeta

www.wirbus.pl

(P024)

(P011)

2020

Mosińsko-Puszczykowska

Wiadomości z regionu

MEBLE

Felietony

Wiry
ul. Podleśna 14

Wywiady
Reportaże

Tel. 61 81 06 001, kom. 502 241 065, 502 670 270
e-mail: biuro@wimax-meble.pl
www.wimax-meble.pl

Redakcja:

(J014)

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

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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"SPOŁEM"
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
W PUSZCZYKOWIE

ZBIORNIKI LPG

i części instalacji gazowych

OFERUJE UMOWĘ O PRACĘ,
NA STANOWISKU
SPRZEDAWCA – KASJER,
NA TERENIE LUBONIA I PUSZCZYKOWA
kontakt:
kadry@psspuszczykowo.pl

AUTOLAWETY - LAWETY

POMOC DROGOWA

62-040 PUSZCZYKOWO,
UL. POZNAŃSKA 101

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

tel: 61 8 133 107
kom: 517 107 483
BIURO ZARZĄDU CZYNNE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 7.00 - 15.00

(J009)

www.autogazwiry.pl
biuro@autogazwiry.pl

(P030)

NOWOŚĆ! Bezpośredni wtrysk gazu

OŚRODEK POBYTOWO - REHABILITACYJNY
„SŁONECZNA” W JAROCINIE
STREFA SPA oraz CENTRUM REHABILITACYJNE

Zrób prezent swoim bliskim:

Voucher „Na Zdrowie”

Zrób prezent swoim dziadkom.
Podaruj im solidną porcję zdrowia, energii i wigoru!

Al. Niepodległości 34 a  63-200 Jarocin  tel. +48 504 157 120  tel. +48 502 552 592  tel. +48 62 505 30 35  biuro@restauracjasloneczna.com.pl  www.domseniorawielkopolska.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

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

• WĘGIEL
• EKO GROSZEK

• KAMIEŃ
OGRODOWY
• PIASEK
• ŻWIR

OD 700 ZŁ
LUBOŃ, UL DWORCOWA 15A
TEL. 602 268 614

(P017)

(P016)

LUBOŃ, UL DWORCOWA 15A
TEL. 602 268 614

DO WYNAJĘCIA

Mosińsko-Puszczykowska

lokal na działalność
gospodarczą

Wiadomości z regionu

(2 pomieszczenia) przy ulicy
Wawrzyniaka 9 w Mosinie.

Felietony
Wywiady

(J054)

Gazeta

W budynku mieści się redakcja
gazety, notariusz, adwokat.

Redakcja:

telefon: 660 031 893

(J021)

Reportaże

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
- malowanie, szpachlowanie
- usługi płytkarskie i instalacyjne
zabudowy nietypowe
- montaż drzwi i podłóg
- usługi elewacyjne i wiele innych...
Profesjonalnie i w przytępnych cenach

ONTY MIESZKA
M
E
Ń
R
• szpachlowanie
• malowanie
• montaż płytek ceramicznych
• drobne prace budowlane

- zabudowy: płyta GK, sufity

(P005)

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

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

SOLIDNIE, FACHOWO

694 233 069

Tani wywóz,
przewóz wszystkiego
szybko, solidnie

(P026)

USŁUGI
TRANSPORTOWO TOWAROWE do 3,5 t

tel. 501 223 965
BIURO OGŁOSZEŃ

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

(P018)
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Zakład Komputerowy B+J
działamy już 25 lat!

polecamy kasy fiskalne - także online w warsztatach konieczna wymiana
do końca roku !

Biuro w Luboniu
tel. 602 267 851

(P028)

sprzęt komputerowy i oprogramowanie:
Insert, RAKS, dGCS Biznesmen,
usługi informatyczne oraz
dokumentacja RODO - od 100 zł

Zadbaj o to co posiadasz.
Ubezpieczymy Twój samochód,
dom, podróż, firmę i zdrowie.

(P031)

AGENCJA
UBEZPIECZENIOWA
PUSZCZYKOWO UL. RYNEK 6
Zaufaj naszemu doświadczeniu
i zyskaj poczucie bezpieczeństwa.
ANNA PRACZYK

668 172 300 ANITA PRACZYK - BŹDZIAK
apraczyk@agentpzu.pl
660 436 788
apraczyk-bzdziak@agentpzu.pl
https://apraczyk.agentpzu.pl

CIEPŁO Z NATURY

P.H. WASSER MANN

(P025)

• OSZCZĘDNOŚĆ
• KOMFORT
• NOWOCZESNOŚĆ
• EKOLOGIA

tel. 61 44 11 725, 606 327 863

www.wassermann.pl

(J031)

• pompy ciepła • fotowoltaika
• klimatyzacja • kolektory słoneczne
• filtry do wody

40

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY
ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE
NASADY
e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl

tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

(J027)

(J026)

(J024)

UBEZPIECZENIA:
komunikacyjne majątkowe
domy mieszkania
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

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

(J025)

AGENCJA
PZU

Zatrudnimy

(J034)

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

(P039)

(J033)

(J032)

Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych
w Poznaniu i okolicach.

Firma STOLARSKA
z branży ogrodowej

WĘGIEL

Poszukuje osoby do pracy
z następującymi umiejętnościami:
- obsługa podstawowych maszyn stolarskich
- organizacja pracy niewielkiego zespołu

BIURO OGŁOSZEŃ

Zgłoszenia prosimy przesyłać mialowo lub
telefonicznie:
maldrew@poczta.onet.pl
tel. 602 468 840
Zamysłowo/k. Stęszewa

692 515 643
(J036)

(J035

Mile widziane:
- komunikatywna znajomość jęz. rosyjskiego
i/lub ukraińskiego

www.cieplozagrosze.pl

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

Montaż:
- Radia
- Alarmy
- Blokady

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

SPECJALISTA
LARYNGOLOG

* wymiana opon
* wulkanizacja

TEL. 663 595 858

Wystawiamy faktury VAT
(P009)

Michał Roszak
Luboń, ul. Dożynkowa 7a

tel. 602 555 346

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-17.00

(P008)

Naprawa:
- Rozruszniki
- Alternatory
- Instalacje elektr.

JAN RYGLEWICZ

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

PUSZCZYKOWO, UL. SŁONECZNA 14

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych
fachowe doradztwo montaż

(J037)

ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

CENY PRODUCENTA!

USŁUGI

Ekspozycja

• PIASEK
• ŻWIR
• ZIEMIA, ITP.
(P007)

czynna:

TRANSPORTOWE

pn-pt 14.30-18.00

WYKOPY I PRACE ZIEMNE

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

602 679 211

• ROLETY
• ŻALUZJE
• MOSKITIERY

Hotel Szablewski

tel. 61 819 12 01

Laryngolog dziecięcy

USG ZATOK

604 255 349

Puszczykowo, ul. Kopernika 15
tel. 601 395 519
Poznań, ul. Wojskowa 9h

Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Warsztaty psychologiczne

wejście od ul. Wyspiańskiego naprzeciw Areny
(J028)

TRUDNOŚCI SZKOLNE
(J041)

tel. 502 439 875
Dr med. Aleksandra Skuratowicz

Psychoterapeuta
Neurofizjoterapeuta

BIURO OGŁOSZEŃ

ﬁzjoterapeuta i DO osteopata

www.ﬁzjo-osteo.pl

PSYCHOLOG

– JAK JE POKONAĆ?

dr Małgorzata Wójcik

(J023)

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

zatrudni
kelnera/kelnerkę
oraz pokojową
na cały etat

godz. przyjęć: pon. czw. 1700-1800

tel. 601 395 519

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

(J042)

1992 r.

Terapia noworodków
i niemowląt metodą
NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

w Dymaczewie Nowym

(J040)

(J039)

(P003)

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od

(J038)

ZABUDOWY, GARDEROBY
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Biuro Obrotu Nieruchomościami

L E G A T®

Kupno, sprzedaż, zamiana,
najem, podział lokali,
nieruchomości. Doradztwo.
Obsługa prawna,
notarialna, geodezyjna.
Luboń, ul. Michała Drzymały 3

tel. 601 77 69 35
61 813 04 91

e-mail: legat@legat-mizerka.pl

KAMIENIARSTWO

Pensjonat Radosna Jesień

KORCZ GRANIT

zatrudni

NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

• kucharkę/kucharza
• ﬁzjoterapeutę
lub rehabilitanta

Luboń

ul. Brzozowa 5
i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

tel. 61 8 103 825
(J048)

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

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

(P004)

www.legat-mizerka.pl

(J047)

(P013)

(J046)

mgr Elżbieta Mizerka - Szmyt
licencja Nr 1363

Pracownia
krawiecka

(J049)

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
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BIURO OGŁOSZEŃ

(J050)

Oferuje szycie na miarę
• sukienki, spódnice, spodnie, żakiety,
suknie wieczorowe, suknie ślubne
• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych
grup wiekowych

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

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

(P014)
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BIURO OGŁOSZEŃ

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

