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Sprawdź naszą ofertę w sklepie internetowym
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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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Zbigniew, kierowca ciężarówki – styczeń 2012

- No nie, proszę pana, ja przecież się tutaj urodziłem, człowiek do
szkoły chodził tyle lat, cały czas jak pan widzi pracuję jako kierowca. Ma się kontakty z różnymi klientami i miałbym nie wiedzieć
nic o elegancie z Mosiny? Przecież nad kanałem stoi jego figura

z brązu i wszyscy zapewne ją oglądają. Pamiętam nawet jak ją tam
stawiali, jeszcze kolega woził im żwir do pozbruków. O ile się nie
mylę, wszystkie roboty skończyli w maju jak na Rynku są te różne
imprezy. I właśnie wtedy wybierają najlepszego eleganta. Takie
różne zawody i konkursy kiedyś były.
- Ale zna pan jakąś historię z nim związaną?
- Ja mam takiego znajomego Witka, co te monety wydaje różne i od niego można się wiele dowiedzieć. Mi się zdaje, że jedna
z tych monet jest z elegantem. Tak na pewno, bo one się nazywają
jakoś tak „Mosińskie” czy „Mosiniaki” albo nie, „Mosiny”. Tak, Mosiny. Witek, proszę pana, jak zacznie opowiadać to ja mogę go słuchać całymi godzinami, chociaż sam jestem gaduła. Ale żeby mnie
pan zabił, to nie pamiętam skąd się ten elegant wziął i dlaczego
z Mosiny. Ja panu dam telefon do niego i sobie pogadacie. O! Tak
będzie chyba najlepiej. Tak mnie pan zaskoczył, że nic więcej nie
powiem, bo normalnie nie pamiętam.
Roman Czeski

Publiczny rejestr umów i zobowiązań
gminy Mosina już dostępny
Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że w Urzędzie Miejskim w Mosinie
nie było możliwości publicznego wglądu do rejestru umów cywilnoprawnych. 14 stycznia zarówno rejestr umów cywilnoprawnych
jak i zobowiązań został udostępniony na stronach urzędu.
– To dla mnie ważny dzień. Jestem pozytywnie zaskoczona. Kropla
drąży skałę. Od kiedy zostałam radną nie było dla mnie chyba ważniejszej rzeczy jak ta i żadna inna sprawa tak mnie ostatnio nie zdołowała jak postawa burmistrza/urzędu w tej sprawie – napisała na
portalu Czas Mosiny Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie,
Pani Małgorzata Kaptur
Wzmocnienie przejrzystości pracy urzędu poprzez utworzenie
rejestru umów cywilnoprawnych z pewnością zwiększy transparentność samorządu m.in poprzez kontrolę społeczną nad
pracą urzędu.
Rejestr Umów obejmuje zobowiązania zawarte od dnia 1 stycznia 2020 r. Publikacji podlegają, zgodnie z Zarządzeniem Burmi-

strza Gminy Mosina, informacje o zobowiązaniach tytułowanych
jako umowa (dostawa, usługa czy robota budowlana), aneks oraz
porozumienie – niezależnie od kwoty, a także zlecenia ZUK i In-house (PUK), które przekraczają kwotę 12.300,00 zł brutto, zawierane przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Mosinie,
podlegające rejestracji w Rejestrze Zobowiązań, z datą zawarcia
od dnia 1 stycznia 2020 r.
Rejestr zobowiązań gminy Mosina obejmuje okres od 1.09.2018
do 31.12.2019 r.

Wpadła do wykopu ziemnego
7 stycznia w Krośnie na ulicy Głównej (koniec ulicy Leszczyńskiej w Mosinie) miał
miejsce groźnie wyglądający wypadek
z udziałem rowerzystki, która wpadła do
wykopu.
Kobieta podróżująca dzisiaj rowerem po
chodniku na ulicy Głównej w Krośnie wpadła do wykopu ziemnego. Wykop oznaczony był jedynie słupkiem drogowym.
Poszkodowanej kobiecie pomocy natychmiast udzielili świadkowie. Była przytomna, ale w szoku i co najmniej mocno poobijana. Na miejsce została wezwana karetka
pogotowia, która przetransportowała poszkodowaną do szpitala.
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“Porozumienie” w sprawie odpadów
– To jest coś niebywałego, żeby wywozić 100 kilometrów odpady –
radny Ryszard Rybicki
Podczas XXI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 30 grudnia
2019 radni zadecydowali o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego wywozu odpadów
ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów stanowiących odpady komunalne pochodzących
z terenu gminy Mosina.
Porozumienie polega na dostarczeniu odpadów do instalacji
znajdującej się na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Gmina Mosina będzie musiała zapłacić 221,00 zł netto za 1 tonę wywożonych bioodpadów oraz pokryć koszty transportu. Według szacunków do instalacji w Rumianku będzie trafiać około 1750 ton
odpadów z naszej gminy. Koszty przekroczą więc pół miliona
złotych. A nie jest wykluczone, że cena za wywóź bioodpadów
może w przyszłości również wzrosnąć.
Co ciekawe odległość z Mosiny do miejsca, gdzie nasze odpady
będą wywożone, wynosi około 50 kilometrów, co w dwie strony daje przybliżoną odległość 100 km. Temat ten skomentował
podczas sesji RM m.in jeden z mosińskich rajców:
– To jest coś niebywałego, żeby wywozić 100 kilometrów odpady –
powiedział radny Ryszard Rybicki
Na temat ten wypowiedział się również Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Waldemar Wiązek:
– Za rok o tym samym czasie będziemy siedzieli w tym samym miejscu i zadawali dokładnie to same pytanie. Ja się zapytam dlaczego
my, Panie Burmistrzu przez tyle lat, nie wyznaczyliśmy jednego, po-

rządnego terenu, gdzie można byłoby odpady zielone składować,
które są znakomitym surowcem, który można sprzedawać. A setki
tysięcy złotych można byłoby zainwestować np. w sprzęt dla ZUKu.
(…) Kompost jest źródłem doskonałego naturalnego nawozu –
powiedział podczas sesji RM radny Waldemar Wiązek.
1 tona biokompostu sprzedawana jest później w zakładzie w Rumianku za 50 zł netto.
źródło: XXI Sesja RM w Mosinie

“Prawo dżungli” pod wiaduktem
Otrzymaliśmy apel od mieszkanki Mosiny dotyczący bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Śremskiej z Kolejową (tuż obok
Komisariatu Policji w Mosinie).
Na skrzyżowaniu nie ma sygnalizacji świetlnej. Jak pisze Czytelniczka, widoczność samochodów wyjeżdżających z tunelu jest
bardzo ograniczona. Mimo, że panuje tutaj ograniczenie do 40
km/h, wielu z kierowców porusza się w tym miejscu niestety szybciej niż z dozwoloną prędkością. Gdy pędzący w tunelu pojazd
znajduje się w jego najniższym punkcie jest niewidoczny dla pieszych korzystających z “zebry”, a także dla rowerzystów i kierowców wyjeżdżających z podporządkowanej ulicy Kolejowej. W ten
sposób dochodzi tam do wielu niebezpiecznych sytuacji.
– Dzień dobry, chciałam poruszyć temat krzyżówki w Mosinie: ul.
Śremska z Kolejową (koło tunelu). Kolejny wypadek i kolejne ładowanie na chodniku. To już nie pierwszy raz. Bardzo proszę o poruszenie tego tematu, kiedyś ktoś zginie tutaj na chodniku. – napisała
do redakcji mieszkanka Mosiny
– Panuje tu prawo dżungli. Nikt nie stosuje się do ograniczeń. Widoczność ograniczona jest przez tunel. Co dziwne wszyscy lądują
na chodniku. Niedawno potrącona została kobieta, która jechała
rowerem po chodniku. Auto wpadło na nią. Starsza Pani, która
mieszka po drugiej stronie miała w płocie na posesji dwa auta. Ja
natomiast po drugiej stronie miałam auto, które powstrzymał znak
na który wjechał kierowca. Gdyby nie on, przypuszczam, że byłby
w naszych drzwiach. To już naprawdę wiele takich incydentów. Pod
okiem policji – dodaje mieszkanka.
Mamy nadzieję, że apel dotrze do osób odpowiedzialnych za organizację ruchu na tym skrzyżowaniu, i zostaną podjęte odpowiednie kroki celem poprawy jego bezpieczeństwa.
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Budowa węzła przesiadkowego w Puszczykowie
Dobiegają końca prace związane z budową zintegrowanego
węzła przesiadkowego przy dworcu w Puszczykowie. W miejscu
tym, od jakiegoś czasu swoją siedzibę ma też straż miejska.
Realizacja projektu budowy węzła przesiadkowego, który zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej oraz Wodziczki z
ul. Wczasową pozwoli na ograniczenie szkodliwej emisji dwutlenku węgla i poprawę stanu środowiska oraz zwiększy atrakcyjność
podróżowania środkami komunikacji publicznej poprzez poprawę dostępności transportowej. Węzeł przyniesie także korzyści
poprzez zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych,
lepsze zarządzanie energią. Budowane jest także oświetlenie placu parkingu oraz system monitoringu. Inwestycja w liczbach:
• 0,75 km wybudowanych dróg rowerowych,
• 46 miejsc postojowych w wybudowanych w systemie „parkuj i jedź”,
• 5 miejsc postojowych dla niepełnosprawnych,

• 26 stanowisk postojowych dla rowerów w systemie „bike&ride”,
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Poznańskim.
W ramach tego zadania powstał parking na kilkadziesiąt aut, w
tym również dla osób niepełnosprawnych. Ciekawostką jest wykorzystanie podczas budowy zabytkowego, rozbiórkowego bruku, który został wbudowany w miejsca postojowe.
Projekt obejmuje także dodatkowe wyposażenie parkingu, takie
jak: monitoring, ławki, kosze na śmieci, info-kiosk, biletomat (bez
zakupu i montażu), miejsca postojowe dla rowerów i motocykli,
tablice informacyjne drogowe, sanitariat, a także zagospodarowanie zieleni. Inwestycja w pobliżu stacji kolejowej została
wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, czyli wykonawca
zaprojektował, a następnie wybudował parking, chodniki i ciągi
pieszo-rowerowe, odwodnienie i oświetlenie.
Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, podobnie jak już działającego
w Puszczykówku, jest współfinansowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Progi zwalniające na ulicy Strzeleckiej
Dobiegł końca montaż długo oczekiwanych progów zwalniających (tzw. poduszek berlińskich) na ulicy Strzeleckiej w Mosinie.
Poduszka berlińska (wyspowy próg spowalniający) – rodzaj progu
spowalniającego, stworzonego by ograniczać prędkość samochodów osobowych jednocześnie nie zakłócając ruchu pozostałych
użytkowników drogi. Aby spełniać te wymagania poduszka jest na
tyle wąska by rowerzyści mogli przejechać z jej prawej strony i by autobusy mogły nad nią przejechać nie najeżdżając żadnym z kół, jednak na tyle szeroka by samochody osobowe musiały na nią najechać
kołami przynajmniej z jednej strony. Poduszki berlińskie, podobnie
jak inne środki uspokojenia ruchu, stosowane są w strefach znacznego ograniczenia prędkości, na drogach wewnątrzosiedlowych
czy w bezpośrednim sąsiedztwie szkół i przedszkoli, czy przejść dla
pieszych. Ze względu na swoje parametry są często stosowane na
ulicach z komunikacją miejską. Zwane są "berlińskimi" ze względu
na to, że po raz pierwszy zastosowano je w Berlinie, gdzie na blisko
70% ulic obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.
Spowolnienie ruchu samochodowego na ulicy Strzeleckiej i związana z tym zmiana organizacji ruchu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Jest to rejon w którym często dochodzi do
wypadków samochodowych, przyczyną których jest nadmierna
prędkość i brawura kierowców.
Progi w znacznym stopniu ograniczą prędkość poruszających się tą
ulicą pojazdów.
żródło: UM, wikipedia
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Podwyżka opłat za śmieci
m.in w gminie Mosina
Od 1 marca 2020 roku wywóz śmieci segregowanych w gminie Mosina będzie kosztował minimum 26
zł za osobę. To dwa razy drożej, w stosunku do obecnej stawki (13 zł za odpady oddawane w sposób
selektywny) czyli ostatniej podwyżki, która miała miejsce w czerwcu 2018 r.
Przypomnijmy: od 1 stycznia wszyscy mieszkańcy gminy Mosina zostali zobowiązani do oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny (segregowane). To nie koniec, od 1 stycznia nie ma już możliwości oddawania odpadów BIO w workach – teraz będą one odbierane jedynie z brązowych kubłów na
bioodpady. Tych, którzy ich nie posiadają, czeka zakup nowego pojemnika. Jego przykładowa cena wg
cennika mosińskiego ZUK-u wynosi 100 zł za mniejszy pojemnik 120-litrowy (obecnie niedostępny).
– Trudna decyzja i informacja. Fala podwyżek za śmieci dociera do
nas. Po rozstrzygnięciu wspólnego przetargu (z Luboniem, Mosiną
i Tarnowem Podgórnym) zgodnie z wyliczeniami cena za śmieci po
przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 26 zł i taka powinna
być opłata. Zgodnie z zapisami ustawy system musi się bilansować
– jako gminy nie możemy na nim zarabiać, ani do niego dokładać.
– poinformował wójt Rokietnicy, Pan Bartosz Derech
30 grudnia 2019 mosińscy radni zadecydowali o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego
wywozu odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne pochodzących z terenu gminy Mosina.
– Nie mam wpływu na ceny odpadów, które jesteśmy zobligowani zagospodarować zgodnie z prawem. Tona zagospodarowania
odpadów zmieszanych kosztuje 486 zł, do tego dochodzi koszt odbioru, transportu, przeładunku, prowadzenia PSZOK i zagospodarowania odpadów segregowanych. – dodaje wójt.
– Podwyżki są efektem drastycznie rosnących cen za zagospodarowanie śmieci oraz pośrednio za ich odbiór. Samorząd ma mały
wpływ na ten stan, odpowiedzialność ponoszą w pełni osoby które
tworzą prawo m. in. w Sejmie (żeby tylko rządu nie oskarżać). Do
tej pory przez 3 lata Gmina Mosina (czyli my podatnicy) dołożyła
do systemu około 7 milionów złotych, co jest niezgodne z prawem
tzn. według nowych przepisów system odbioru śmieci musi się sam
kalkulować. Opłaty w okolicznych gminach to np. 27 zł za osobę
w Komornikach, 26 złotych w Dopiewie, 26 Luboń, 26 Tarnowo
Podgórne. Absurd goni absurd. Jeśli wierzyć prognozom to nie
koniec zamieszania. – skomentował sytuację Dominik Michalak,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie.
Odpady już tylko segregowane
Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do oddawania odpadów
komunalnych w sposób selektywny.
Oznacza to, że właściciele nieruchomości, którzy w deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazali, że będą przekazywać odpady w sposób nieselektywny, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji, w której
wskażą, iż odpady będą przekazywane w sposób selektywny.
Od dnia 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy muszą stosować obowiązujące zasady segregacji odpadów komunalnych.
Mieszkańcy, którzy w złożonej wcześniej deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazali
przekazywanie odpadów sposób selektywny nie muszą składać
nowej deklaracji.
Bioodpady tylko do kubła
Uwaga! Bioodpady nie mogą być wrzucane do pojemników zapakowane w folii, workach i innych opakowaniach z tworzyw sztucznych – muszą być wrzucane bezpośrednio do kubła. W przypadku
niezastosowania się do tego wymogu, pojemnik z bioodpadami
nie zostanie odebrany od mieszkańca przez przedsiębiorcę. Zwolnieni z tego obowiązku są posiadacze kompostowników.
Temat zmian w odpadach i podwyżki komentują internauci:
“Obawiam się że znów lasy będą pełne odpadów.”
“Nie będzie można oddawać odpadów bio w workach! Na mojej
działce po skoszeniu trawy jest średnio 5-6 worków. Sąsiadka ma
10-15 worków trawy. Inni sąsiedzi na ulicy też duże ilości wystawiają podczas zbierania. Czy to trawy czy to liści.”
“Ciekawe czy w związku z zarządzeniem, że odpady bio mają być
wrzucane bezpośrednio do pojemnika częstsze będą też ich odbiory. Naprawdę nie wyobrażam sobie, co będzie się działo w środku
w trakcie upałów, nie mówiąc już o tym że mieszkańcy z większym
ogrodem musieliby mieć tych pojemników kilkanaście… Rozumiem – ekologia, ale łatwo narzucić suchy przepis bez przemyślanego rozwiązania. Nie po to płacimy za odbiór odpadów (i to coraz
więcej), żeby być zmuszonym do samodzielnego ich wywożenia.”
“Czeka nas spora podwyżka opłat w związku z tym,że będziemy je
musieli dodatkowo i obowiązkowo segregować? Ciekawa logika!”

7

Dlaczego drożej za śmieci
- wywiad z burmistrzem
Temat opłat za odpady jest ostatnio bardzo dyskutowaną kwestią. Skąd wzięły się nowe stawki i jaki wpływ na ich wysokość
ma gmina? Co z odpadami segregowanymi? Mieliśmy okazję
porozmawiać na ten temat z Burmistrzem Gminy Mosina. Przemysław Mieloch udzielił nam odpowiedzi na nurtujące mieszkańców pytania.
Na początku chciałabym poruszyć kwestię wysokości opłat
za odpady. Proponowana stawka wynosi 26 zł na mieszkańca. Co wpływa na wysokość opłaty?
Na wysokość stawki wpływają przede wszystkim koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Prawo zamówień publicznych daje nam możliwość zlecania tej usługi naszej własnej
spółce – Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o., co
powoduje, że unikamy sytuacji w której odbiorca ma nadmierne zyski kosztem mieszkańców. Udało nam się wynegocjować
niższe stawki niż w gminach sąsiednich korzystających z usług
np. Selektu.
W jaki sposób Mosina starała się zmniejszyć koszty zagospodarowania odpadów?
Gmina Mosina razem z Gminami Tarnowo Podgórne, Luboń
i Rokietnica wystąpiła we wspólnym przetargu na zagospodarowanie odpadów. Zgłosiła się jedna firma - Zakład Utylizacji
Odpadów CLEAN CITY Sp. z o.o. z ceną 483 zł brutto za tonę
odpadów, co według nieoficjalnych informacji jest kwotą niższą
od proponowanej w Związku Międzygminnym Selekt.
Czy dopłacamy do segregacji?
Niestety tak. Z jednej strony mówi się nam, że koszty funkcjonowania systemu odpadów będą mniejsze, jeżeli gminy będą
sprzedawały tzw. surowce wtórne, a rzeczywistość jest taka, że
mieszkańcy muszą dopłacać do odbioru papieru czy plastiku
bo w Polsce nie ma wystarczającej ilości firm przetwarzających
tego typu odpady.
Jednak segregacja jest przecież potrzebna. Patrząc na stan
naszego środowiska można śmiało powiedzieć, że konieczna.
Oczywiście, jest bardzo potrzebna. Niestety w Polsce nadal wiele brakuje, aby to dobrze funkcjonowało. Przykładem mogą być
niespójne zasady dotyczące segregowania u różnych odbiorców np. w jednej gminie opakowania po jogurcie trafią do plastiku a w innej do śmieci zmieszanych. Od 2020 roku na każdej
gminie ciąży obowiązek osiągnięcia 50-procentowego poziomu
recyklingu odpadów komunalnych. Wynika to z przepisów unijnych. Gmina zapłaci karę jeżeli nie spełni tego warunku, a żeby
go spełnić mieszkańcy muszą dopłacać. Dlaczego mieszkańcy
muszą dopłacać? Wynika to z ustawy, która zakazała dopłacania
do systemu z budżetu gminy.
Przejdźmy jeszcze do kosztów związanych z odpadami
zmieszanymi. Co wpływa na cenę?
Na cenę wpływa przede wszystkim tzw. opłata marszałkowska,
czyli opłata za korzystanie ze środowiska. Od początku 2020
roku wynosi ona 270 zł za tonę odpadów, które trafią na składowisko, a wzrosła ze stawki 170 zł. Na to gmina nie ma wpływu.
Wysoka cena wynika również z niewystarczającej liczby firm
zagospodarowujących odpady, a także sytuacji na rynku, którą

kształtują m.in. wzrost płacy minimalnej czy też wysokie ceny za
paliwa i prąd. Gmina Mosina wystąpiła do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z zapytaniem
o możliwość zwiększenia liczby instalacji przetwarzających odpady. Czekamy na rozstrzygnięcie Marszałka Województwa.
Czy możemy powiedzieć, że Gmina Mosina zrobiła wszystko, aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi cen za gospodarowanie odpadami?
Jeżeli chodzi o aspekty, na które mogliśmy mieć wpływ to
zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby te koszty pozostały jak najmniejsze. Nowy system wszystko stawia na głowie,
nie pomaga fakt, że część mieszkańców świadomie deklaruje
mniejszą liczbę domowników sprawiając, że finalnie wszyscy
płacimy więcej. Jedyne, co możemy robić, to dalej uszczelniać
pobór opłat. Cały czas przeprowadzana jest kontrola deklaracji
„śmieciowych” na podstawie danych z ewidencji ludności. Monitorowane są urodzenia i zgony. Dodatkowo dłużnicy podatku
od nieruchomości są kontrolowani pod kątem uiszczania opłaty
za śmieci.
W przypadku wątpliwości bądź stwierdzonych nieprawidłowości do mieszkańca wysyłana jest Straż Miejska. Aktualnie trwa
ustalanie wymiaru podatku a wraz z nim sprawdzane jest czy
podatnik złożył deklarację.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że udało nam
się rozwiać wątpliwości naszych Czytelników dotyczące
tego tematu.
Również dziękuję za spotkanie. O wszystkich ewentualnych
zmianach i usprawnieniach związanych z odpadami będziemy
na bieżąco informowali naszych mieszkańców.
Rozmawiała Ewa Kazimierska
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Dobrze pomarzyć...

Niestety, nie jest tak dobrze. Według obecnych prognoz
nasze emerytury w przyszłości wyniosą ok. 1/3 ostatniej
pensji (nie tej najwyższej w karierze, tylko ostatniej przed
przejściem na emeryturę). I to pod warunkiem, że wcześniej
pracowaliśmy na podstawie umów, od których były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Dziś średnia emerytura to ok. 1700 zł netto, a według prognoz
w przyszłości emerytury będą coraz niższe, nie wyższe.

Naprawdę tak myślisz? I to właśnie powiesz dziecku, gdy
będzie potrzebowało pieniędzy na akademik i książki?
Przecież pełnoletność to nie wszystko. Dorosłe dziecko
jeszcze przez kilka lat będzie korzystać z pomocy rodziców, zwłaszcza w czasie studiów. Praca dorywcza, często
na ułamek etatu, nie zawsze od razu pozwala na pełne
usamodzielnienie się.

(P090)

Ale lepiej zadbaj o przyszłość swoją i swoich dzieci.

Umów się z konsultantem Prudential i sprawdź, jak zapewnić dziecku i sobie lepszą przyszłość.
Krzysztof Wojciechowski
Konsultant Prudential
tel. 601 77 07 17
krzysztof.wojciechowski1@pru-konsultant.pl

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

BIURO OGŁOSZEŃ

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

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J008)

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport
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Jest odpowiedź marszałka
w sprawie problemów na linii E59
Gminy Mosina i Puszczykowo zmagają się z ogromnym problemem komunikacyjnym. W publikowanych na naszych łamach
artykułach opisywaliśmy sytuacje, w których wielu pasażerów
nie było w stanie dostać się do zatłoczonego pociągu. W związku
z problemami występującymi na linii kolejowej e59, po licznych
skargach mieszkańców Stowarzyszenie Mieszkańców Puszczykowa Izbica poprosiło o pomoc Krzysztofa Dembińskiego, radnego
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z naszego okręgu wyborczego, który wystosował w tej spawie interpelację.
Listy w sprawie linii e59
Mieszkańcy często mają problem z dotarciem do szkoły i pracy
na czas. Awarie i opóźnienia to codzienność dla osób podróżujących pociągiem.
Z tego powodu do Pana radnego Krzysztofa Dembińskiego został skierowany list Stowarzyszenia Izbica, na podstawie którego
radny złożył interpelację w sprawie zbyt małej liczby pociągów
na trasie E59 na odcinku Czempiń-Poznań.
“Zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o pomoc w rozwiązaniu
problemu, który zaistniał na odcinku linii kolejowej E59 Czempiń-Poznań. A konkretnie zbyt małej liczby pociągów oraz zbyt krótkich składów kursujących w godzinach szczytu komunikacyjnego
porannego 6.00-9.00 i popołudniowego 15.00-18.00.” – fragment
listu od Stowarzyszenia
Odpowiedź Marszałka Województwa Wielkopolskiego
(…)W związku z zaistniałą sytuacją zarządca linii kolejowych
stwierdził, iż złożone przez przewoźników kolejowych wnioski
o przydzielenie tras w rozkładzie jazdy 2018/19 przekraczają możliwości trasowania pociągów w trakcie zamknięć torowych. Stąd też
zarządca linii kolejowych podjął decyzję o nieprzydzieleniu kilku
tras pociągów zamówionych przez Przewozy Regionalne sp. z o.o.
co spowodowało znaczne pogorszenie oferty przewozowej.
Dodatkowo w trakcie poszczególnych cykli rozkładów zamknięciowych zmieniły się godziny kursowania pociągów, a część
z nich uległa skróceniu relacji do/ze stacji Czempiń oraz do/ze stacji Kościan. Ponadto w związku z koniecznością zapewnienia wykonawcom prac możliwości dowozu materiałów budowlanych,
zarządca linii kolejowych wprowadził w porze nocnej 4-godzinną
przerwę technologiczną.
Podobnie w nowym rozkładzie jazdy 2019/20 obowiązującym
od 15 grudnia 2019 r. zamknięcia dwóch przyległych szlaków na

odcinku Leszno – Stare Bojanowo oraz torów stacyjnych na stacji
Leszno przy trwającej nadal przebudowie stacji Kościan powoduje
konieczność skrócenia relacji kilku pociągów, a kolejne kursować
będą w znacznym odchyleniu od Rocznego Rozkładu Jazdy. Według przekazywanych przez PKP PLK informacji taka sytuacja potrwa przynajmniej do końca roku 2020.
Wszystkie opisane wyżej utrudnienia powodują, że rozkład
jazdy nie spełnia oczekiwań wszystkich pasażerów, a zbyt
długie przerwy w kursowaniu pociągów powodują ich przepełnienie. Spółka Przewozy Regionalne w odpowiedzi na pismo
w sprawie sytuacji jaka miała miejsce dnia 20 listopada 2019 r. wyjaśniła, że wspomniane wydarzenie miało charakter incydentalny
i wynikało z przejściowych trudności w sytuacji taborowej. Z sprawozdania przesłanego przez Spółkę wynika, że w okresie od 1326.11.2019 r. na łączną liczbę uruchomionych 86 pociągów jedynie
dwukrotnie (obydwa przypadki dnia 20.11.br.) wystąpiła konieczność zmniejszenia zestawienia, z uwagi na problemy z dostępnością sprawnego taboru.
Informuję, również że zwróciłem się do spółki Przewozy Regionalne
o zwiększenie zestawień w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego zarówno w trakcie obecnego rozkładu jazdy jak i nowego rozkładu jazdy, który obowiązywał będzie
od dnia 15 grudnia 2019 r. Przewoźnik podczas licznych spotkań
zobowiązał się na bieżąco kontrolować sytuację i dołożyć wszelkich starań aby realizować przewozy w taki sposób, by zapewnić
wszystkim pasażerom dogodne warunki podróżowania.
Z up. Marszałka Województwa,
Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

Kolizja TIR-ów przed Żabinkiem
Jak poinformowali strażacy z OSP Mosina, 3
stycznia, w lesie przed Żabinkiem, na trasie
Mosina – Śrem miała miejsce kolizja dwóch
samochodów ciężarowych. Na szczęście
w zdarzeniu tym nikt nie ucierpiał.
– Kolizja dwóch samochodów ciężarowych
przed Żabinkiem w lesie. Brak osób poszkodowanych. Na miejscu Jrg-9, OSP Mosina,
Policja. Utrudnienia w ruchu. Proszę zachować ostrożność – poinformowali w dniu
zdarzenia strażacy z OSP Mosina.
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Grypa w Polsce
Jak podaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, na terenie miasta i powiatu poznańskiego
w 2019 roku zgłoszono 45 zgonów z powodu chorób zakaźnych (dane wstępne). W całej Polsce tylko
z powodu wirusa grypy zmarło już 48 osób.
W tym roku wyjątkowo niebezpieczny jest
wirus grypy. Jak podaje Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego w całej Polsce, łącznie od początku października do połowy
lutego z jego powodu zmarło już 48 osób.
Z objawami grypy lub podejrzeniem tej
choroby zgłosiły się do lekarzy 2 665 494
osoby. W ciągu ostatniego tygodnia (styczeń 2019) było to aż 250 tys. pacjentów
(najwięcej w Wielkopolsce – ok. 40 tys.). To
więcej niż w całym poprzednim sezonie.
Lekarze ostrzegają jednak, że szczyt zachorowań dopiero przed nami.
Na co chorowali poznaniacy w 2019 roku
Z kolei Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Poznaniu poinformował o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne zarejestrowane od 1 stycznia do 31
grudnia 2019 roku na terenie miasta i powiatu poznańskiego.
– Zgłoszono 45 zgonów z powodu chorób
zakaźnych (dane wstępne) m.in.: grypy 11,
posocznicy 18, listeriozy 1, AIDS 1, gruźlicy
6, zapalenia opon mózgowych 1, zapale-

nia płuc 5 i choroby Creutzfeldta-Jacoba 2.
Liczba osób hospitalizowanych z powodu
zatrucia środkiem zastępczym lub substancją psychoaktywną – 91. W roku 2018 było
to 200 przypadków – wyjaśnia Cyryla Staszewska z poznańskiego sanepidu.
Grypa i zachorowania grypopodobne –
173 115 (97 398 w 2018 roku) osób, w tym
u 549 (297) pacjentów rozpoznano w badaniach laboratoryjnych najczęściej wirus
grypy typu A.
Wirusowe zapalenie wątroby typu A – 17
(21), odra – 25 (8), ospa – 5.105 (3.912),
szkarlatyna – 680 (454), różyczka – 16 (28),
krztusiec – 63 (70), borelioza – 239 (181),
meningokoki – 13 (6), malaria – 3 (2), lamblioza – 11 (15), listerioza – 6 (2).
Na gruźlicę zachorowało – 64 (73).
Nowo wykryte zakażenia HIV zarejestrowano – 102 (95), na AIDS zachorowało – 9 ( 6),
przypadków kiły – 155 (167), zakażeń rzeżączką – 31 ( 23).
Przypadki styczności i narażenia na wściekliznę – 132 (155) osób.

Zgłoszono 45 zgonów z powodu chorób
zakaźnych (dane wstępne) m.in.: grypy 11,
posocznicy 18, listeriozy 1, AIDS 1, gruźlicy
6, zapalenia opon mózgowych 1, zapalenia
płuc 5 i choroby Creutzfeldta-Jacoba 2.
Liczba osób hospitalizowanych z powodu
zatrucia środkiem zastępczym lub substancją psychoaktywną – 91 (200).
W nawiasach dane za 2018 r.
źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego

Kronika OSP Mosina
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina, do których
doszło od 19 grudnia 2019 roku do 20 stycznia br. Dziękujemy
OSP Mosina za ich udostępnienie.
14 stycznia – załączenie systemu monitoringu p-poż (Mosina, ul. Topolowa)
13 stycznia – zderzenie samochodu z sarną (droga Sasinowo – Wiórek)
– kolizja dwóch samochodów osobowych (Mosina, skrzyżowanie ul. Śremskiej i Kolejowej)
9 stycznia – kolizja samochodu osobowego z samochodem ciężarowym (droga Mosina – Żabinko)
7 stycznia – pożar samochodu osobowego (Rogalin, ul. Kosynierów)
3 stycznia – kolizja dwóch pojazdów ciężarowych (droga Mosina – Żabinko)
27 grudnia – wypadek dwóch samochodów (droga Sasinowo – Wiórek)

Na zdjęciu widoczne roztrzaskane auto osobowe (kolizja z dnia 9 stycznia br., do której doszło
na drodze Mosina – Żabinko) fot. OSP Mosina

23 grudnia – pożar sadzy (Mosina, ul. Podgórna)
21 grudnia – wypadek dwóch samochodów (Krosinko)
Paulina Korytowska

Kronika OSP Puszczykowo
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których doszło
od 19 grudnia 2019 roku do 20 stycznia br. Dziękujemy OSP Puszczykowo za
ich udostępnienie.
17 stycznia – wsparcie udzielone Zespołowi Ratownictwa Medycznego
(Puszczykowo, ul. Spokojna)
12 stycznia – uczestnictwo w WOŚP (Hala widowiskowo – sportowa w Puszczykowie)
4 stycznia – drzewo na drodze (Puszczykowo, droga DW430)
4 stycznia – przewrócony baner reklamowy (Puszczykowo, ul. Wysoka)
Paulina Korytowska

OSP Puszczykowo biorąc udział w WOŚP wykonała krótką prezentację na scenie
obrazującą na czym polegają zadania strażaka, a także zaprezentowała sprzęt,
AED i pokazała przybyłym na czym polega udzielanie pierwszej pomocy.
fot. OSP Puszczykowo
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Czy Mosina coś znaczy?
Na tak postawione pytanie, odpowiemy automatycznie, że oczywiście. Nie chodzi tu rzecz jasna o to, co Mosina znaczy dla każdego z nas, bo z pewnością znaczeń tych jest wiele. Dla jednych
będzie to miejsce, w którym mieszkają od urodzenia, dla innych
w którym pracują lub uczą się, jeszcze inni mają tu swoją rodzinę
lub zamieszkali tu sprowadzając się z różnych stron. Tak postawione pytanie jest poniekąd treścią zagadki, która dotyczy znaczenia
słowa Mosina.
Co właściwie znaczy to słowo, którego używamy na co dzień do
określenia nazwy naszego miasta? Jak każde słowo musi mieć jakieś znaczenie, gdyż zostało utworzone przez ludzi zamieszkujących tu przed nami. Skądś musi ono pochodzić i zanim dotarło
do nas w znanej nam postaci, przebyło z pewnością długą drogę.
Nauka o nazwach
Tego rodzaju zagadnieniami, polegającymi na badaniu nazw własnych m.in. miejsc w topografii przestrzennej, zbiorników i cieków wodnych itp., zajmuje się nauka zwana onomastyką. Jest to
dziedzina interdyscyplinarna, co oznacza, że oprócz onomastów,
lingwistów i leksykografów jest ona w zainteresowaniu również
archeologów, historyków, geografów i topografów. Sam termin
onomastyka wywodzi się z języka greckiego, gdzie onóma, onomatos oznaczają ‘nazwę, imię’. Spójrzmy zatem na to, jak w świetle
tej nauki jawi się imię naszego miasta.
Co ma mech do Mosiny?
Informację na ten temat możemy znaleźć u takich badaczy przedmiotu jak Kazimierz Rymut, Stanisław Rospond, czy Zofia i Karol
Zierhofferowie. Zgodni są oni wszyscy w swojej opinii, wywodząc nazwę Mosiny od mchu. Według nich prasłowiańskie słowo
mъchъ, znaczące tyle co mech, a po rosyjsku moch, utworzyło słowo Moszyna znaczące to samo co Meszyna, czyli miejsce pokryte
mchem, a za taki uznali oni teren, przez który przepływa rzeka
o pierwotnie brzmiącej nazwie Moszniam, Moszinam (niegdyś
rz. Mosinka dzisiaj Kanał Mosiński). Najstarsze zapisy dotyczące
naszych terenów odnoszą się właśnie do nazwy rzeki przepływającej przez Mosinę i tak w 1247 r. kronika Bogufała cytuje usque in
Moszniam, a w innym rękopisie Moszinam.
Interpretacja ta upowszechniła się na tyle, że od lat 80-tych kiedy
to powstała, nikt nie starał się przedstawić innej. Tak sformułowaną odpowiedź, zgodną z twierdzeniem wymienionych badaczy,
możemy łatwo znaleźć np. na stronie internetowej Urzędu Miasta
Mosina. Przyjęło się więc uważać, że Mosina jak i sami mosiniacy
pochodzą od mchu. Kiepski to protoplasta dla miasta stawiającego się w polskim stołecznym panteonie wśród Warsa i Sawy, Kraka
czy gnieźnieńskiego gniazda. Kiepska byłaby to również zagadka,
gdyby takie było jej rozwiązanie.
Ech... ten mech...
Przedstawiony powyżej wywód, ukazujący ewolucję od mchu
do Mosiny, wygląda trochę na sofistyczną formułę. Niby logiczna
i prawdopodobna, ale gdzieś podskórnie wyczuwa się, że coś tu
jest nie tak. Po wnikliwym zagłębieniu się w nią, można dostrzec
kilka nieścisłości:
• Badacze skupili się tylko na nazwie najstarszej, co samo w sobie
nie jest błędem, ale chcąc prześledzić proces ewolucji, uważa się
za stosowne zbadać również etapy pośrednie, czyli jak zmieniała się nazwa przez wszystkie kolejne lata do dnia dzisiejszego.

Można wtedy doszukiwać się, co ówcześni ludzie rozumieli pod
tą nazwą. Tylko w pracy pt: ‘Nazwy Miast Wielkopolski’ jej autorzy
Z. i K. Zeirhofferowie, dokonali takiego przeglądu, lecz do analizy przyjęli tylko rdzeń mosz występujący w nazwie najstarszej,
a pomijając inne. Wszyscy oni zgodnie stwierdzili, że to właśnie
on był odpowiedzialny za utworzenie nazwy Moszyna, choć
w tym brzmieniu pojawia się ona dopiero w 1508 roku.
• W polskim języku, a to ten należy uznać za język, w którym ta nazwa się zrodziła, prasłowiańskie słowo mъchъ, na skutek zmian
zachodzących w trakcie jego rozwoju przeszedł w mech (patrząc
od końca zanik nieparzystego jeru twardego ъ i zamiana parzystego w -e-). Gdyby faktycznie więc u podstaw tych nazw leżał
prs. *mъch-, to zgodnie z wymienionymi powyżej prawidłami języka polskiego, w najstarszym zapisie historycznym musiałoby
pojawić się usque in Meszniam/Meszinam.
• Przytoczenie rosyjskiego słowa moch (odpowiednik pol. mech)
sugeruje pochodzenie Moszniam od mochu, gdy tymczasem byłoby to możliwe tylko pod wpływem ludności posługującej się
językiem rosyjskim, a taka nigdy tu nie była dominującą.
• Mało wiarygodne jest potwierdzanie tezy wyjątkami. To, że
zdarzają się takie wyjątki w języku polskim, gdzie ъ przechodzi
w -o-, nie uprawnia do tak łatwego ich przyjmowania. Taka zmiana może zajść w przypadku, gdy np. miejscowa ludność zatraci
z biegiem lat znaczenie danej nazwy. Wtedy reguły językowe
przestają obowiązywać.
• Przytaczanie przykładu, dotyczącego występowania w różnym
okresach czasu nazwy tej samej, przykładowej miejscowości
znajdującej się w innym miejscu Polski, raz jako Mosyny, Moszny
w 1428 r., ale w Mesna w 1579 r., miałoby zastosowanie, gdyby
wykazano wiarygodną przesłankę, która umożliwiłaby zastosowanie tego wyjątku. Tymczasem kolejny raz badacze potwierdzają swoją tezę wyjątkiem nie, bacząc na analizę nazw, o której
jest mowa w punkcie nr 1.
• Mając na uwadze, że onomastyka cechuje się interdyscyplinarnością, można mieć również zastrzeżenia do zbyt powierzchownego i stereotypowego potraktowania zagadnień z dziedziny
geografii, topografii, hydrografii, historii i archeologii. Należy
przyznać, że opracowania te miały charakter ogólniejszy i trudno tu wymagać od ich autorów, tak wnikliwej analizy przy każdym z haseł w nich opisywanych.
Przytoczona powyżej argumentacja, wykazując wady w dotychczasowych dociekaniach, upoważnia nas do ponownego zbadania sprawy pochodzenia nazwy Mosina. Wygląda na to, że za najbardziej prawdopodobne pochodzenie tej nazwy uznano słowo
mech, argumentację natomiast dopasowano do tak postawionej
tezy. Tymczasem, żeby zrozumieć nazwę danego miejsca, trzeba
je dobrze poznać nie tylko z jednej strony, w tym przypadku językoznawczej, ale należy je poznać od tak zwanej podszewki. Wtedy
rozwiązanie zagadki pojawi się samo.
Mossi, moschi, mosszy... Mosina
Zbierzmy zatem w jednym miejscu wszystkie nazwy pojawiające się na przestrzeni dziejów, pod jakimi występowała dzisiejsza
Mosina. W tym celu skorzystamy z wcześniej już wspominanej
pracy Z. i K. Zeirhofferów pt: ‘Nazwy Miast Wielkopolski’ oraz dzieła
wybitnego historyka i onomasty ks. Stanisława Kozierowskiego
pt. ‘Badania nazw topograficznych dzisiejszej Archidyecezyi Poznańskiej’. Powyższe źródła uzupełnione zostały o nazwy zawarte
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w artykule Agnieszki Krygier, opublikowanym na łamach czasopisma ‘Morena’, poświęconemu badaniom terenu Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Zestawienie wszystkich tych nazw w tabeli,
w porządku chronologicznym dało podstawę do poczynienia następujących obserwacji.
Arkusz1
L.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nazwa
Moszinam
Moszniam
Mosinam
Mossina
Mossina
Mossina
Mosszyna
Mossino
de Mossini
Moszina
Mosyna
Moschina
Mossyna
Mosszyna
Mossyna
Moschin
Moszyna
Moschyna
Mossina
Mosczina
Mosszyna
Mossina
Mosina
ku Mosinej
Moszina
Mosziny
Mosyna
Moßin
Mosina
Moszyna
Mosina
Mosina
Mosina
Mosina
Mosina

Data
1247
1247
1292
1298
1302
1358
1387
1394
1404
1429
1429
1432
1434
1444
1467
1473
1508
1510
1510
1518
1527
1580
1628-1632
1628-1632
1628-1632
1628-1632
1628-1632
1700
1798
1798
1800
1838
1846
1885
1909

Źródło wzmianki
Xs. Stanisław Kozierowski
Xs. Stanisław Kozierowski
Xs. Stanisław Kozierowski
Xs. Stanisław Kozierowski
Z i K. Zeirhofferowie
Z i K. Zeirhofferowie
Z i K. Zeirhofferowie
Z i K. Zeirhofferowie
Z i K. Zeirhofferowie
Xs. Stanisław Kozierowski
Z i K. Zeirhofferowie
Z i K. Zeirhofferowie
Xs. Stanisław Kozierowski
Z i K. Zeirhofferowie
Agnieszka Krygier
Z i K. Zeirhofferowie
Z i K. Zeirhofferowie
Z i K. Zeirhofferowie
Z i K. Zeirhofferowie
Agnieszka Krygier
Xs. Stanisław Kozierowski
Z i K. Zeirhofferowie
Z i K. Zeirhofferowie
Z i K. Zeirhofferowie
Z i K. Zeirhofferowie
Z i K. Zeirhofferowie
Z i K. Zeirhofferowie
Agnieszka Krygier
Agnieszka Krygier
Agnieszka Krygier
Agnieszka Krygier
Agnieszka Krygier
Agnieszka Krygier
Z i K. Zeirhofferowie
Agnieszka Krygier

Bad. Archid.
Bad. Archid.
Bad. archid.
Bad. Archid.
Nazwy m. wlkp.
Nazwy m. wlkp.
Nazwy m. wlkp.
Nazwy m. wlkp.
Nazwy m. wlkp.
Bad. Archid.
Nazwy m. wlkp.
Nazwy m. wlkp.
bad. Archid.
Nazwy m. wlkp.
Morena 92-1
Nazwy m. wlkp.
Nazwy m. wlkp.
Nazwy m. wlkp.
Nazwy m. wlkp.
Morena 92-1
bad. Archid.
Nazwy m. wlkp.
Nazwy m. wlkp.
Nazwy m. wlkp.
Nazwy m. wlkp.
Nazwy m. wlkp.
Nazwy m. wlkp.
Morena 92-1
Morena 92-1
Morena 92-1
Morena 92-1
Morena 92-1
Morena 92-1
Nazwy m. wlkp.
Morena 92-1

można scenę z filmu Jak rozpętałem drugą wojnę światową, gdzie
niemiecki żołnierz próbuje zapisać fikcyjne imię i nazwisko Grzegorza Brzęczyszczykiewicza.
Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, niezrozumiały przebieg
transformacji można wyjaśnić tym, że pierwsi dziejopisarze, mając problem z zapisem słowiańsko brzmiących nazw własnych,
nie zawsze trafnie oddawali przy tym ich sens gubiąc gdzieś znaczenie. Został on uchwycony ponownie, w kolejnych latach, wraz
z upowszechnianiem się pisma. Dalszy ciąg procesu przebiegał
już zgodnie ze wspomnianą zasadą ekonomii wysiłku pod wpływem której, nazwa z biegiem czasu została uproszczona.
Co rzecze rzeka?
Należy przyznać słuszność badaczom jednomyślnie wskazujących pochodzenie nazwy miasta Mosina od rzeki przez nią przepływającej. Wniosek z tego taki, że zanim nazwa przeszła z rzeki
na miasto, a z pewnością rzeka jest starsza od miasta, jej nazwa
musiała funkcjonować wśród ludności mieszkającej w jej pobliżu.
Należy zatem postawić w tym miejscu pytanie, kim była ludność
zamieszkująca te tereny i jakim językiem się posługiwała? Zagadnieniem tym zajęli się językoznawcy Tadeusz Lehr-Spławiński
oraz Henryk Ułaszyn, którzy przebadali ponad sto nazw wodnych
z dorzecza Odry, Wisły i Dniepru oraz obszarów przyległych, celem ustalenia ich pochodzenia. Przedstawiają się one jak niżej.
20
16
15
14
12
11
9
8
5
5

Lehr-Spławiński
słowiańskich
indoeuropejskich
bałtyckich
weneckich
praugrofińskich
irańskich
trackich
germańskich
bałto-słowiańskich
etruskich

21
17
15
13
12
11
9
7
5
5

Ułaszyn
indoeuropejskich
słowiańskich
bałtyckich
weneckich
praugrofińskich
irańskich
germańskich
trackich
bałto-słowiańskich
etruskich i innych

Daje się wyróżnić pięć podstawowych grup morfemów (najmniejsza grupa fonemów, która niesie ze sobą określone znaczenie).
Po oznaczeniu ich kolorami wynik grupowania przedstawiono Nie wiadomo, czy rzeka Mosinka została ujęta w tych badaniach.
w mniejszej tabelce. Widać wtedy, że dominujący morfem brzmi Istotniejsze jest to, że leży na obszarze nim objętym. Wniosek,
mossi-, moschi-, mosszy-. Pojawia się on silnie w zapisach od jaki z tego się nasuwa, jest taki, że nazwy rzek mają pochodzekońca XIII w do końca XVI w. Czym wytłumaczyć, że w latach 1247 nie przedhistoryczne, zatem były one w użyciu na długo przed
i 1292 morfemem tworzącym nazwę było moszi-, mosi-, później tym, zanim pojawiły się pierwszy raz w zapisach na kartach histomossi-, moschi-, mosszy-, aby ponownie z początkiem wieku XVII rii i były one wytworem ludności posługującej się wymienionymi
pojawił się znowu moszi-, mosi- ?
prajęzykami.
Zmieniający się zapis, gdzie -sz- przechodzi w -s- i na odwrót, nie Z tego wniosku wypływają dwa kolejne. Jeden to taki, że do czajest niczym dziwnym. We wspominanym już artykule Agnieszka sów historycznych nazwa mogła wkroczyć już w formie przetwoKrygier (Morena nr. 1 z 1992 r.), omawia nazwę pobliskiego Pusz- rzonej, podlegając prawom wspomnianej ewolucji języka. Drugi
czykowa – Pościukowa. Według niej; obie te nazwy są możliwe, natomiast, uświadamia nam, że skoro nazwa ta utarła się przez
Strona 1
gdyż w początkach rozwoju polskiej ortografii w ten sam sposób za- kolejne wieki musiała być używana przez ludność z nią związaną,
pisywano głoski tzw. szeregu szumiącego ([š] <sz>, [ž] <ż>, [č] <cz>, na tyle znaczącą, aby przenieść ją do powszechnego użycia. Czyli
[Ǯ] <dż>) i szeregu ciszącego ([ś], [ź], [ć], [Ǯ], [dź]).
nie koniecznie teren, przez który przepływa, był w pradziejach tak
Druga sprawa to zmiany jakie zachodzą w języku pod wpływem mocno zamszony jak sugerują to językoznawcy.
tzw. ekonomii wysiłku. W książce Tadeusza Milewskiego poświęconej zagadnieniom językoznawczym możemy na ten temat Jak nie mech to co?
przeczytać: W wielu wypadkach dane rozwiązanie jakiegoś pro- Uznając wyraźnie dominujący morfem mossi- za ten, który utwoblemu komunikacji zwycięża, bo wymaga mniejszego wysiłku niż rzył nazwę Mosina, i mając na uwadze wspomniane problemy
rozwiązanie konkurencyjne, a w razie możliwości wyboru człowiek związane z zapisem nazw oraz proces ewolucji języka, można zaArkusz1
wybiera normalnie rozwiązanie ekonomiczniejsze.
proponować, że morfem ten może znaczyć tyle
Morfemy
Dodać do tego należy problemy, jakie towarzysamo co mosci-.
7 Moszi-, Moszyszą przy zapisywaniu nazw słowiańskich w jęW tym miejscu najbardziej wymowny będzie
3 Moschi-, Moschyzyku łacińskim. W tym właśnie języku pojawiają
fragment poematu Flis, opublikowanego w Kra4 Mosczi-, Mosszysię pierwsze zapisy tych nazw, a że językiem tym
kowie w 1595 r., w którym jego autor Sebastian
10 Mossi-, Mossynie zawsze posługiwali się Polacy mogło dochoFabian Klonowic, opisuje piękno pracy flisaków.
11 Mosi-, Mosydzić do różnych zniekształceń. Przypomnieć tu
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Musiałbyś się też przeprawy przepościć,
Byś coraz rzeki miał szalone mościć,
Prom most osobny; ty stój, a on pójdzie,
		
Aż brzegu dójdzie.
Poniżej w objaśnieniu znaczenia tego fragmentu możemy przeczytać; Nie doczekałbyś się, lub bardzo długo być czekał na przeprawę, gdybyś na każdej rzece, którą w drodze spotkasz miał most
stawiać.
Z tekstu tego dowiadujemy się, że w XVI wieku czynność polegającą na budowie mostu nazywano moszczeniem. Warto też
zwrócić uwagę na zastosowanie słowa przepościć w znaczeniu
puszczanie/przepuszczania w tym przypadku przeprawiania się
przez rzekę.
Wróćmy jednak do owego moszczenia. Potwierdzenie słuszność
poglądu na to, że mossi- znaczyło to samo co mosci-,a mosszy- to
samo co moszczy- możemy odnaleźć w sporządzonym zestawieniu nazw, gdzie, jak podaje Agnieszka Krygier, w 1518 roku w źródłach pisanych widnieje nazwa Mosczina, która w wymowie brzmi
niemal identycznie jak Moszczina. Aby upewnić się jeszcze co do
znaczenia tego słowa, sprawdźmy, co pod tym hasłem można
znaleźć w słownikach etymologicznych, wyjaśniających pochodzenie słów. W słowniku opracowanym przez Wiesława Borysia
czytamy: mościć moszczę od XVI w. ‘wykładać, wyścielać czymś’,
mościć drogę, most ‘budować drogę, most’, w XVI w. rzeki mościć ‘zaopatrywać w mosty’ …
Zaś Witold Mańczak w swoim słowniku pisze następująco: mościć
cz. mostit ‘stawiać most’, r. mostit’ brukować, sch. Mostiti ‘stawiać
most’ Psł. *mostiti, derywat od psł. *mostъ... (gdzie ъ czyt. jak krótkie -u-).
Widzimy zatem, że most pochodzi od mościć/moszczyć i brzmi
on podobnie w wielu innych słowiańskich językach. Wyjaśnia to
też dlaczego te dwa rdzenie były używane na przemian, czyli raz
mos- a innym razem mosz-. Po co zatem na siłę szukać sposobu
przekształcenia tego rdzenia w mech, skoro jest on już z samej
definicji czymś rdzennym i pierwotnym?
Odrębnego wyjaśnienie wymagałoby znaczenia słowa przepościć, na które zwróciliśmy wcześniej uwagę. Wspomnimy tu o nim
jedynie, gdyż potwierdza ono związek lokalnych nazw własnych
z pobliską przeprawą przez rzekę. Podobnie jak w przypadku
Mosiny, tak i Puszczykowo mylnie i stereotypowo jest wywodzone i utożsamiane z terenem gęsto porośniętym, bynajmniej nie
mchem, lecz drzewami tzw. puszczą, lub z puszczykiem, ptakiem
ją zamieszkującym. Tymczasem osada, leżąca nad brzegiem Warty, mogła zajmować się przepuszczaniem podróżnych na jej drugi
brzeg łodziami lub tratwami. Pierwsze moszczone mosty nie były
takie, jakie sobie dzisiaj wyobrażamy. Zanim pojawiły się konstrukcje słupowe, w celu przeprawienia się przez rzekę moszczono jej
dno na różne sposoby, czy to za pomocą drewna czy też kamienia
i ziemi. Stąd np. w języku niemieckim słowo most znaczy brücke,
od brukowania, które przyjęliśmy z języków germańskich do nazywania czynności wykładania dróg kamieniami. Zatem ludność,
zajmująca się obsługą przeprawy, zwana była pewnie dawniej pościukami czyli tymi co przepuszczali przez przeprawę, a ich osada
Pościukowem/Puszczykowem.

Mosina natomiast, zaczerpnęła nazwę swoją od rzeki, która prowadziła do wymoszczonej przeprawy przez Wartę. Stąd rzeka, do
niej prowadząca, nazywana była pewnie Mościnką.
Dzisiaj, stając na moście nad Wartą, z jednej jego strony widzimy
ujście rzeki do niedawna nazywanej Mosinką, dzisiaj Kanałem
Mosińskim, a z drugiej Puszczykowo.
Należy tu wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, co do której zgodni
byli językoznawcy zajmujący się rozwiązaniem tej zagadki. Z. i K.
Zierhofferowie tak napisali o Mosinie:
Rozwój swój zawdzięczała Mosina położeniu u przeprawy przez
Wartę na ważnym już w XIII wieku szlaku handlowym z Poznania do
Wrocławia.
To samo stwierdza Stanisław Rospond. Dziwi to, że żaden z tych
badaczy nie uchwycił tego faktu i nie powiązał go z nazwami
pobliskich miast. Dlaczego tak było? Nie wiadomo. Cieszmy się
z tego, że udało nam się rozwiązać naszą zagadkę i poznać prawdziwe imię Mosiny oraz prawdopodobnie i Puszczykowa.
Na zakończenie należy wyraźnie powiedzieć, że Mosina nie od
mchu lecz od moszczenia, a Puszczykowo nie od puszczy, a od
przepuszczania się wywodzi. Taki rodowód godny jest mościca,
który nie siedział bynajmniej w zamszonej puszczy, a umościł się
raczej w tym dogodnym miejscu, położonym na skrzyżowaniu
wodnych i lądowych szlaków handlowych.
Artykuł ten jest pierwszy z serii, mających na celu okrycie pradziejów Mosiny i jej okolic, które do tej pory nie były szerzej opisywane. Będziemy przy ich pomocy budować most, który prowadzić będzie ze świata współczesnego, do tego zaginionego
w mrokach pradziejów. Choć odkrywanie to jest tak samo trudne
i skomplikowane jak budowa mostu, to mamy nadzieję, że się
ono powiedzie gdyż; omnia mutantur nihil interit (łac. wszystko się
zmienia, nic nie znika).
Autor: Tomasz Kaczmarek

Do brzegu
Tym sposobem dobiliśmy do brzegu, odkrywając niechcący co
prawdopodobnie znaczyła dawniej nazwa dzisiejszego Puszczykowa. Obydwie te miejscowości położone są niedaleko przeprawy
przez rzekę Wartę. Puszczykowo leży niemal w jej starym korycie.
Mościnka, a obecnie Kanał Mosiński fot. Kamil Wojtko

15

Bazylia, nie tylko na talerzu

Kącik zielarski

Niniejszy odcinek poświęcam bazylii, która znana jest przede wszystkim jako roślina przyprawowa, a tymczasem posiada ona również właściwości lecznicze.
Bazylia pospolita (łac. OCIMUM BASILICUM)
Na początek jak zwykle podstawowe informacje. Bazylia pospolita
(łac. OCIMUM BASILICUM) jest rośliną jednoroczną, którą możemy hodować z powodzeniem na ogrodowej grządce, ale także na
balkonie czy w domu w doniczkach. Zbioru ziela na cele lecznicze
dokonujemy na początku kwitnienia, natomiast do celów spożywczych przed kwitnieniem. Bazylię ścinamy sekatorem, rozkładamy
cienką warstwą i suszymy w przewiewnym i zacienionym miejscu.
Po wysuszeniu ziele powinno zachować naturalną barwę oraz bazyliowy aromat. Wysuszony surowiec przechowujemy w papierowych
torbach lub w szklanych słoikach chroniąc przed dostępem światła.
Właściwości lecznicze
Bazylia zawiera olejki eteryczne (najcenniejsze to linalol i eugenol), garbniki, saponiny, glikozydy, flawonoidy, a także kwasy organiczne, enzymy oraz składniki mineralne.
Właściwości lecznicze bazylii są znane już od starożytności. Wykorzystujemy ją w leczeniu schorzeń nerek i pęcherza, w stanach
zapalnych jamy ustnej i gardła, przeziębieniach, chorobach dróg
oddechowych, kaszlu, nieżycie żołądka, w zaburzeniach przewodu pokarmowego, w leczeniu trudno gojących się ran, w stanach
zapalnych skóry, po ukąszeniu przez owady, bólach wątroby i jelit.
Ponadto bazylia wykazuje działanie moczopędne, rozkurczowe,
poprawia apetyt, przeciwdziała wzdęciom, reguluje florę bakteryjną oraz działa antyseptycznie, wzmacniająco, wiatropędnie,
a także uspokajająco na system nerwowy. Świeże liście lub sok
stosujemy do nacierań po ukąszeniu przez owady, do przemywania skóry w stanach zapalnych i grzybicy. Olejek eteryczny stosujemy do kąpieli w stanach przygnębienia, lęku, zmęczenia, a także
wyczerpania nerwowego.
Przepisy
Poniżej przepisy na wykorzystanie bazylii.
Napar z bazylii
Łyżkę suszonego ziela zalewamy 1,5 szklanki wrzątku, odstawiamy na 15 minut pod przykryciem do naciągnięcia, odcedzamy i pijemy trzy razy dziennie po pół szklanki między posiłkami
w wyżej wymienionych schorzeniach i dolegliwościach.
Herbatka z bazylii
Rozdrabniamy 3 łyżki świeżej lub 2 łyżki suszonej bazylii i zalewa-

my 250 ml wrzątku, odstawiamy na 10-15 minut, przecedzamy,
możemy posłodzić łyżeczką miodu. Pijemy dwa razy dziennie po
szklance w przypadku niestrawności, wzdęciach, braku apetytu,
stresu, niepokoju, problemów ze snem. Herbatkę możemy również
stosować do płukania gardła i jamy ustnej w stanach zapalnych
Bazyliowe winko
Rozdrabniamy dwie spore garście świeżej bazylii, umieszczamy
w słoju, zalewamy litrem białego wina, dodajemy łyżkę miodu,
dobrze mieszamy i odstawiamy na 4 dni w ciemne miejsce, codziennie potrząsając słojem. Po tym czasie winko przecedzamy,
zlewamy do butelek i przechowujemy w chłodnym i ciemnym
miejscu. Winko ma około dwóch miesięcy trwałości. Winko pijemy trzy razy dziennie po kieliszku od wódki w przypadku dolegliwości żołądka oraz jelit, a także w migrenie. Winko pomaga
również w czasie menopauzy i w stanach napięcia nerwowego.
Nalewka bazyliowa
250 gram świeżej, rozdrobnionej bazylii umieszczamy w słoju, zalewamy taką ilością wódki, żeby dobrze przykryła warstwę ziela.
Odstawiamy w ciemne miejsce na 6 tygodni, od czasu do czasu
wstrząsając słojem. Po tym czasie nalewkę przecedzamy, przelewamy do butelek z ciemnego szkła i przechowujemy w chłodnym miejscu. Nalewkę stosujemy bezpośrednio na miejsca po
ukąszeniu przez owady, a także w miejscach, na których pojawiła się pokrzywka. Nalewka łagodzi swędzenie, opuchnięcia oraz
działa antyzapalnie.
Bazyliowy ocet
100 gram świeżej lub 50 gram suszonej rozdrobnionej bazylii
wkładamy do słoja lub butelki i zalewamy octem jabłkowym lub
innym owocowym, tak by ocet w całości pokrył ziele. Odstawiamy w ciepłe miejsce na 8 tygodni, od czasu do czasu wstrząsając
słojem. Po tym czasie ocet przecedzamy i przelewamy do butelek. Stosujemy do masowania skóry ciała i skóry głowy aby zregenerować i uspokoić skórę.
I tak oto dotarliśmy do końca artykułu. Mam nadzieję, że od teraz
bazylia będzie dla Państwa nie tylko przyprawą czy składnikiem
sałatek, ale również będzie wykorzystywana jako łatwo dostępne
zioło lecznicze. Zatem smacznego i na zdrowie!!!
Pozdrawiam bazylikowo
Willma

16

W YCENY
DOMY
LOKALE
DZIAŁKI
SPECJALISTYCZNE

(K3024)

NIERUCHOMOŚCI

Rzeczoznawca majątkowy
TEL. 572 642 585

e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl
www.jessa.com.pl
Szpital Halluxmed w Komornikach
zatrudni osobę na stanowisko:

Oferujemy:
• Przyjazną atmosferę w pracy
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Pracę od poniedziałku do piątku

(P062)

RECEPCJONISTKA

Jeśli jesteś zainteresowana/y powyższą
ofertą prześlij swoje CV

sekretariat@halluxmed.pl

PROJEKTUJEMY:
DOMY JEDNORODZINE JEDNO I DWULOKALOWE
BUDYNKI WIELORODZINNE
BUDYNKI USŁUGOWE I HANDLOWE
SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, APTEKI
BUDYNKI PRZEMYSŁOWE, HALE
WNĘTRZA MIESZKALNE, BIUROWE I KOMERCYJNE
PLACE ZABAW
ADAPTACJE PROJEKTÓW TYPOWYCH
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY
ANALIZY DZIAŁKI
DOKUMENTACJĘ DO WARUNKÓW ZABUDOWY
PROWADZIMY FORMALNOŚCI W URZĘDACH
NADZÓR AUTORSKI
PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE

www.rsarchitektura.pl
tel. 509 749 209

(J030)

ARCHITEKTURA

BIURO PROJEKTOWE
RS ARCHITEKTURA
RENATA SZYMAŃSKA-OBIDZIŃSKA
TEL. 509 749 209

fb@RSarchitektura

Oferujmy usługi koparko-ładowarką
i wywrotką z dźwigiem HDS 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 uprawnieniami
możliwość negocjacji ceny w zależności od
długości czasu i rodzaju wykonywanej pracy.

tel. 501 099 327, 572 202 280
BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J010)

ROBOTY
ZIEMNE
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Kancelaria prowadzi cykl bezpłatnych porad prawnych
po uprzednim umówieniu wizyty
Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85
62-030 Luboń
tel. 695 609 449
e-mail: kosewski@bksc.pl

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2
62-060 Stęszew
tel. 695 609 449
e-mail: kosewski@bksc.pl

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9
63-100 Śrem
tel. 695 609 449
e-mail: kosewski@bksc.pl

www.bksc.pl

(P023)

Wszystko dla zwierząt,
z miłości dla zwierząt

(P077)

ul. 3 Maja 103
62 - 040 Puszczykowo

(P041)

- hotel
- salon fryzjerski
- sklep

tel. 608 52 82 62
KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO
TOMASZ BAUM
 udzielanie porad prawnych
 prowadzenie spraw sądowych (pracowni-

czych, spadkowych, ubezpieczeniowych)
 bieżąca obsługa prawna podmiotów

gospodraczych
 przygotowanie umów i pism
 odzyskiwanie wierzytelności

(P042)

tel. +48 604 692 465

e-mail: kancelaria@tomaszbaum.pl
ul. Wiosenna 11, 62-052 Komorniki

Sól i Pieprz
ul. Podleśna 1b
62-040 Puszczykowo

Zapraszamy na pyszne, świeże jedzenie. Nasi kucharze łączą
tradycję z nowoczesnymi trendami kulinarnymi. Każdy
znajdzie u nas coś dla siebie. Od lutego poszerzyliśmy kartę
o dania wegetariańskie i wegańskie. Polecamy też pyszne
zimowe herbatki, a w tygodniu kawę i ciacho za 12 zł.

solipieprz.ak@gmail.com
restauracja.puszczykowo

tel. 503 328 650
BIURO OGŁOSZEŃ

(P046)

(P055)

ORGANIZUJEMY:
przyjęcia okolicznościowe,
komunie, chrzciny, wesela,
przyjęcia rodzinne, catering

www.czerwonekrzeslo.pl

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Nie będzie obwodnicy Czerwonki
Czerwonka czyli droga, która miała łączyć Szosę Poznańską z ulicą Konopnicką
nie powstanie w ciągu najbliższych lat.
O sprawie poinformował Dominik Michalak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Mosinie:
- Po wielu problemach z uzgodnieniami,
projekt zostanie prawdopodobnie zawieszony. Początek prac nad koncepcją drogi
rozpoczęto jeszcze w kadencji 2010/14, gdy
zainicjowano szereg podziałów geodezyjnych nieruchomości, co finalnie doprowadziło do zamiany lub wykupu działek od
prywatnych właścicieli. Łączne nakłady na
wykup nieruchomości pod budowę drogi wyniosły ponad milion złotych, w tym
350 tys. wykup gotówkowy oraz 753 tys.
wartość działki/zamiany (nieruchomość
przekazana przez Gminę z ulicy Stryjeńskiej gdzie powstał pawilon handlowy oraz
domy szeregowe). Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że do marca Gmina Mosina wydała około 60 tys. złotych na procedowanie
projektu budowlanego.
Obecnie Burmistrz wyraził wolę zmiany
koncepcji przebiegu tzw. obwodnicy, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z 2004 roku tj. od
skrzyżowania z ulicą Mocka. Projekt ma być
realizowany przy współpracy z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich i ma
stanowić nowy przebieg Drogi Wojewódz-

kiej 431. – poinformował Dominik Michalak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Mosinie
- W budżecie na rok 2020 Burmistrz zaproponował zabezpieczenie 100 tys złotych na
procedowanie nowego projektu. Jest to dla
mnie o tyle niezrozumiałe, że w planie transportowym Województwa Wielkopolskiego
widnieje pozycja budowy 14 kilometrowego
odcinka obwodnicy tzw. wschodniej łączącej
ulice Mocka z wylotem DW 431 w okolicy Będlewa/węzła Mosina przy drodze S5. Dla tego
odcinka Urząd Miejski jest w trakcie procedowania uzgodnień dotyczących pierwszego
etapu do ulicy Sowinieckiej. Wszystkie działania odbywają się w koordynacji z WZDW ale
bez oficjalnych porozumień z Marszałkiem,
co w mojej ocenie jest błędem.

Powyższe fakty wskazują na jedno – w perspektywie najbliższych kilku lat ciężko będzie przystąpić do budowy alternatywnej
trasy, która może choć w małym stopniu
przyczynić się do poprawy sytuacji drogowej. Burmistrz podczas listopadowej sesji
na której dyskutowaliśmy nad terminem
powołania spółki “basenowej” nie zaprzeczył nawet stwierdzeniom radnego Andrzeja Raźnego, który jasno przekazał, że w tej
kadencji (czyli do 2023 roku) nie mamy
liczyć na rozwiązanie problemów związanych z układem drogowym.
Mam nadzieję, że komisja Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa zbada sprawę w tym roku dogłębnie. – dodaje
Dominik Michalak

Zdewastowali przystanki z broni pneumatycznej
– policja szuka sprawców
Zbulwersowani i zaniepokojeni mieszkańcy Puszczykowa poinformowali Urząd
Miejski o dewastacji czterech nowych
wiat przystankowych. Wybito szyby.
Strzały zostały oddane prawdopodobnie
z broni pneumatycznej stalowym śrutem.
"To kolejny przykład na przestrzeni kilku
ostatnich miesięcy, kiedy ktoś niszczy naszą
wspólną własność."
W maju ubiegłego roku w mieście zostały wymienione 24 wiaty przystankowe.

Nowe przystanki przypadły do gustu
mieszkańcom, którzy ucieszyli się z podniesienia komfortu oczekiwania na autobus. Inwestycja była kosztowna – jedna
wiata to koszt około 10 tysięcy złotych.
Puszczykowska Straż Miejska została poinformowana o zniszczeniu 4 wiat. Zostały
wybite szyby, a dokładnie przestrzelone.
Strzały zostały oddane prawdopodobnie
z broni pneumatycznej stalowym śrutem.
Zbulwersowani i zaniepokojeni miesz-

kańcy Puszczykowa zgłosili sprawę również do Urzędu Miejskiego.
Każdy kto może pomóc w znalezieniu
sprawców tego bandyckiego działania,
bądź dysponuje informacjami istotnymi dla rozwiązania sprawy proszony
jest o kontakt ze Strażą Miejską (tel.
692 458 534), Policją (tel. 572 904 094)
lub Urzędem Miejskim w Puszczykowie
(tel. 61 898 37 28).
źródło: UM w Puszczykowie
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Mój Prąd – dofinansowania do 5 000 zł
Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie montażu fotowoltaiki w rządowym programie
„Mój Prąd”. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, jakim są instalacje fotowoltaiczne. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów
instalacji, maksymalnie 5000 złotych.
Mój Prąd
Mój Prąd to program finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną
na własne potrzeby. Wnioski o dofinansowanie można składać
do 18 grudnia 2020 roku
– Fotowoltaika prosumencka przeżywa prawdziwy boom za sprawą
programu Mój Prąd, w którym do wykorzystania mamy jeszcze prawie
90 proc. z miliardowego budżetu. Te pieniądze pozwolą na dofinansowanie nawet 200 tys. instalacji, które mogą wygenerować ok. 1 TWh
zielonej energii – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.
O programie Mój Prąd
Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy instrument, który jest dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparciu segmentu mikroinstalacji
fotowoltaicznych. Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań
Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.
Więcej informacji na temat programu Mój Prąd znajdziemy na
rządowej stronie internetowej mojprad.gov.pl, gdzie można
sprawdzać aktualny status złożonego wniosku. I nie tylko:
– Przejrzysty interface tej strony pozwala intuicyjnie odnaleźć podstawowe informacje o programie. Znajdziemy tam m.in. instruktaż
składania wniosków, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – powiedział prezes NFOŚiGW Piotr Woźny.
Wniosek można złożyć elektronicznie przez internet, jak również
w wersji papierowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub przesłać go
drogą pocztową, ewentualnie kurierem, na adres NFOŚiGW.
W ramach pierwszego naboru wnioski przyjmowano od 30
sierpnia do 20 grudnia 2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansował ponad
27 tys. instalacji fotowoltaicznych.
źródło: gov.pl

770 lat Rogalinka
i 465 lat Jego Parafii
Dla wszystkich interesujących się lokalną
historią oraz dla tych, którzy interesują się
etnologią, etnografią czy też antropologią
kultury polecamy wyjątkową książkę "770
lat Rogalinka i 465 lat Jego Parafii". Książka to niezwykła tak jak i cała wieś Rogalinek
wraz z jego mieszkańcami. Śmiało można
nazwać ją białym krukiem, albo raczej z łac.
rara avis (rzadkim ptakiem), gdyż jest trudno
dostępna. Nadarza się okazja do jej zakupienia w związku ze wznowieniem jej druku.

Osoby zainteresowane zakupem książki mogą złożyć zamówienie pod nr tel:
508 860 888 - B. Anioła
694 818 697 - R. Zajączek
Koszt książki 180 zł.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej
okazji. To naprawdę spora porcja, która zapewni każdemu przepyszną regionalną
ucztę czytelniczą
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Strzelać każdy może!
Można powiedzieć, że początek roku
w naszej Gazecie rozpoczął się naprawdę
wystrzałowo. Wszystko za sprawą Pana
Piotra Szelągowskiego, który zaprosił
ekipę naszego radia MPL na strzelnicę
w Opalenicy. Pan Piotr swój pierwszy
strzał oddał ponad 30 lat temu i od tego
czasu jest to nieodłączny element jego
życia. Jest On prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego, sędzią
i strzelcem sportowym, promotorem
strzelectwa. Dzięki jego uprzejmości
mieliśmy okazję spróbować swoich sił
w strzelaniu. Wszystko zostało nam bardzo cierpliwie wytłumaczone i pokazane
przez instruktora Dariusza Lejwodę. Na
miejscu rozmawialiśmy również z prezesem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Fryderykiem Pąpką, który przekazał
nam ogromną porcję historii. Mogliśmy
poznać dzieje tego miejsca od początku
jego istnienia.
Opalenickie Bractwo ma ponad 140 letnią historię. Powstało w 1878 roku i początkowo miało typowo militarny charakter. Na pierwszej strzelnicy strzelano
do drewnianych tarcz z broni czarnoprochowej. Obecnie szczególnie popularnej
wśród grup rekonstrukcyjnych i miłośników historycznych militariów. Z czasem
wszystko się rozwijało i rozbudowywało. Niestety w okresie zaborów i wojen
bractwa kurkowe były zmuszone do zaprzestania swojej działalności. Po 1945
roku Polska została praktycznie rozbrojona. Dostęp do broni był bardzo trudny. W komunistycznej Polsce utrwalano
w narodzie ideologię głoszącą, że cywil
nie powinien posiadać własnej broni, że
jest to coś negatywnego. Skrupulatnie
budowano przekonanie o tym, że zwykły obywatel nie powinien mieć nic do
czynienia z bronią. Pan Piotr Szelągowski
podkreśla, że stara się walczyć z tym przeświadczeniem w naszym społeczeństwie.
Każde szkolenie nowej osoby zaczyna
od przełamania w uczniu tych głęboko
zakorzenionych barier. Obecnie bractwo
pełni rolę historyczno-sportową, a jego
siedziba mieści się w celestacie z 1924
roku. Cała strzelnica ma swój niepowtarzalny klimat. Jest to jedno z tych miejsc,
z których nie chce się wychodzić. Piękny historyczny budynek z kaplicą ostatniego króla międzywojennego Mariana
Hoffmana. Brał on udział w Powstaniu
Wielkopolskim jak wielu innych członków bractwa. Ich bohaterstwo i zaangażowanie z pewnością przyczyniło się do
odzyskania przez Polskę niepodległości.
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Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Opalenicy to ludzie, dla których ten sport
stał się prawdziwą pasją i sposobem na
życie. Profesjonalni w każdym detalu.
Jednak mniej więcej od pięciu lat można zaobserwować większe zainteresowanie strzelectwem ludzi nie będących
w żaden sposób z nim związanych. Coraz więcej osób wybiera ten sport jako
formę spędzania wolnego czasu. Na
komercyjnych strzelnicach organizuje się imprezy integracyjne, a w wolne
dni te miejsca są tłumnie odwiedzane
przez całe rodziny. Pan Piotr Szelągowski
twierdzi, że często kobiety radzą sobie
lepiej niż mężczyźni. Strzelanie staje się
modne! W Opalenickim Bractwie Kurkowym działa sekcja młodzieżowa, która
zrzesza uczestników do 18 roku życia.
Powstał również program Młody Patriota, dzięki któremu organizowane są turnieje strzeleckie dla dzieci ze szkół podstawowych. Bractwo współpracuje także
z Liceum Ogólnokształcącym w Opalenicy. Młodzież z klas mundurowych może
szlifować swoje umiejętności strzelnicze
pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Jednak to nie koniec długiej listy
społecznych działań bractwa kurkowego. Jego członków w ciemnozielonych
mundurach niosących sztandary można spotkać na wielu uroczystościach
z okazji świąt zarówno państwowych jak
i kościelnych. Dzięki takim działaniom
promowany jest ten piękny sport, a co
trzeba zrobić aby zacząć swoją przygodę ze strzelaniem? Może to zrobić każdy.
Wstępując do bractwa kurkowego należy opłacić składkę członkowską i opłatę wpisową. Dzięki temu możemy brać
udział w zawodach w barwach bractwa,
uzyskać pomoc w zdobyciu broni oraz
uczestniczyć w miejscowych strzelaniach. Jest to także bardzo dobry sposób
na poznanie nowych ludzi, których łączy
wspólna pasja. Pomimo rozwijającego
się zainteresowania strzelectwem wciąż
mało jest miejsc w Wielkopolsce, gdzie
można uprawiać ten sport. Cieszymy
się, że mogliśmy odwiedzić jedno z nich
w Opalenicy. Może w przyszłości i w naszym mieście powstanie strzelnica?
Link do audycji Radia MPL:
https://www.gazeta-mosina.pl/2020/
strzelac-kazdy-moze/
Rozmawiała Ewa Kazimierska
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Komisja o problemach bazy oświatowej
w Gminie Mosina
W poniedziałek, 20 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Rogalinie odbyło się wspólne posiedzenie
komisji Budżetu i Finansów, komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji oraz Inwestycji, Ochrony
Środowiska i Bezpieczeństwa. W niewielkiej sali gimnastycznej zebrali się także dyrektorzy szkół podstawowych w Rogalinie, Rogalinku i Krosinku, nauczyciele miejscowej szkoły, sołtys z Radą Sołecką oraz
mieszkańcy Rogalina.
Inwestycje oświatowe w gminie Mosina
Przedmiotem obrad były pilne inwestycje oświatowe - budowa
sali gimnastycznej w Rogalinie i Krosinku oraz rozbudowa SP
w Rogalinku. Sytuację w tych placówkach oświatowych przedstawili dyrektorzy.
Szkoła Podstawowa w Rogalinie
Radni zapoznali się z gotowym projektem budowy sali gimnastycznej. Zakres planowanych prac nie wykracza poza podstawowe potrzeby placówki w zakresie budowy sali wraz z zapleczem. Burmistrz określił, że optymalnym terminem początku
prac będą wakacje. Całość inwestycji szacowana jest na około 7
milionów złotych.
Szkoła Podstawowa w Krosinku
Burmistrz określił wstępny termin rozwiązania problemu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który blokuje możliwość dalszego procedowania projektu budowy sali
gimnastycznej. Równolegle toczą się ustalenia odnośnie dodatkowych potrzeb lokalowych szkoły, jednak Burmistrz nie określił
terminu zakończenia prac projektowych. Radni poprosili o przekazanie harmonogramu działań.

Szkoła Podstawowa w Rogalinku
Dyrektor placówki merytorycznie przedstawiła problemy z jakimi zmaga się Szkoła w Rogalinku. Największym problemem jest
stara część szkoły, która jest w fatalnym stanie technicznym. Ponad 100 letni budynek zostanie prawdopodobnie wyburzony,
a w jego miejscu powstanie nowy obiekt. Dodatkowo Pani Dyrektor podkreśliła problemy lokalowe tj. brak sali informatycznej, szatni przy sali sportowej czy też problemy filii Mosińskiej
Biblioteki Publicznej zlokalizowanej przy Szkole.
Powyższe problemy wskazują na jedno - w najbliższym czasie
czekają nasz samorząd 3 duże inwestycje za około 21/25 milionów złotych. To duże wyzwanie, które musimy rozpocząć jak
najszybciej.
Dominik Michalak,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie

Wypadek w Sasinowie
13 stycznia o godzinie 7:35 miał miejsce wypadek w Sasinowie. W wyniku potrącenia sarny samochód dostawczy wylądował na boku.
Uwaga bo po wieczornej mżawce bardzo ślisko na drogach. Prosimy o ostrożność – informują strażacy z OSP Mosina.
– Do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia doszło przed zakończeniem służby w dniu 13.01.2020., na trasie z Sasinowa do Poznania.
Po godzinie 7.00 na prostym odcinku w lesie, przed jadącym samochodem osobowym pojawiła się sarna. Doszło do zderzenia z pojazdem, w wyniku którego auto wypadło z drogi i przewróciło się
na bok. Kierowca opuścił pojazd o własnych siłach, przed przyjazdem zastępów straży pożarnej. Szczęśliwie nie odniósł poważnych
obrażeń. Działania zastępów ograniczały się do zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora w pojeździe i posprzątaniu po kolizji. – relacjonują strażacy z JRG-9 Mosina
Na miejscu działali: JRG-9, OSP Mosina, Policja, ZRM.
źródło: JRG-9 Mosina, Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie
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Ruszył gminny vlog samorządowy
Urząd Miejski w Mosinie rozpoczął serię cotygodniowych vlogów. W pierwszym odcinku Burmistrz Gminy Mosina,
Przemysław Mieloch poruszył kwestię dotyczące problemów komunikacyjnych i pomysłów na ich rozwiązanie. W opublikowanym przez UM w Mosinie materiale, dowiemy się o drogach, jakie powstały w minionym roku na terenie naszej
gminy oraz o planach budowy kolejnych, m.in tych planowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Linia kolejowa nr 361 Puszczykówko – Osowa Góra
Przy okazji opublikowanego materiału, być może już wkrótce dowiemy się jaki los czeka linię kolejową nr 361 Puszczykówko –
Osowa Góra wybudowaną w 1912 roku oraz znajdującego się na
jej końcowej stacji historycznego budynku dawnej kasy biletowej.
Przypomnijmy, że na odcinku tym funkcjonuje bardzo dobrze znana mieszkańcom Mosińska Kolej Drezynowa. W związku z emisją
materiału pytanie w tej sprawie zadał burmistrzowi jeden z aktywniejszych mieszkańców naszej gminy, Pan Artur Nadolny:
– Panie Burmistrzu, czy rozmowy z PKP, o przejęcie ich przez gminę,
nieczynnej linii 361 w granicach administracyjnych miasta Mosina czy również dotyczą części, która dochodzi do stacji końcowej
„Osowa Góra” a jej tory leżą już na terenie szczególnym (WPN) choć
z podziału administracyjnego to teren naszej gminy? Jeśli tak to:
1) co z MKD (Mosińska Kolej Drezynowa)? Czy po pozytywnym przejęciu i wybudowaniu tzw. „Różyczki” ;) nowy ruch, niestety głównie
samochodowy, uniemożliwi bezpieczne funkcjonowanie tego przedsięwzięcia?
2) Jeśli przejęcie dotyczyłoby całej linii kolejowej 361 do kozła oporowego „Ludwigsberg” to co z istniejącą tam kasą biletową. Czy marny
los tego budynku Pozostanie w rękach brutala jakim jest PKP (ten jest
żywo zainteresowany by stan tego budynku doprowadzić do nieodwracalnego zniszczenia, by w świetle prawa z inspektorem nadzoru
budowlanego wydać wyrok o zrównaniu z ziemią, co uczynią w najbliższych 2-3 latach) Czy jest szansa również o przejęcie tej nieruchomości, by uratować 108 lat historii ruchu turystycznego wykonywanego przewozami kolejowymi. Mamy prawdziwą ponad 100 letnią
historię, tego zjawiska (w przeciwieństwie do tzw. „studni Napoleona”), o czym praktycznie nie mamy informacji, a jest jeszcze ostatni
dzwonek by uratować to dla pokoleń.
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(P011)

PRZEWÓZ OSÓB

tel. 575-100 –991

e-mail: biuro@wirbus.pl

KAMIENIARSTWO

Firma
instalacyjna

KORCZ GRANIT

JESSA

NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń

Instalacje C.O.
WOD-KAN, GAZ

tel. 61 8 103 825

tel. 501 443 005
tel. 727 943 038

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

(P004)

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

FIZJOTERAPIA
REHABILITACJA
MASAŻ
Chorzy ze znacznym stopniem niepełnosprawności
przyjmowani są od razu!
Na Fizjoterapię Domową kwalifikują się m.in.:
Pacjenci po udarach (do 12 miesięcy od incydentu)
Chorzy na Stwardnienie rozsiane, Parkinsona,
Reumatoidalne Zapalenie Stawów, Miopatie,
Zapalenie wielomięśniowe, Rdzeniowy zanik mięśni,
Pacjenci z Guzami mózgu, Procesami
demielnizacyjnymi, kolagenozami (np. Toczeń
układowy, Twardzina), Przewlekłymi zespołami
pozapiramidowymi, chorobą wzyrodnieniową stawów
biodrowych i/lub kolanowych

W ramach NFZ
(za darmo)
W domu chorego

tel. 512 046 048

Do 4 miesięcy fizjoterapii za darmo Potrzebujesz jedynie skierowania
np. od lekarza rodzinnego.

Czekamy na Twój telefon!!!
BIURO OGŁOSZEŃ

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

(P043)

www.wirbus.pl
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Runął bilbord w Puszczykowie
W Puszczykowie na skrzyżowaniu ulic Wysokiej i Poznańskiej
doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Sporej wielkości bilbord reklamowy spadł na chodnik i uszkodził sygnalizator. Na
szczęście w zdarzeniu tym nikt nie ucierpiał.
Do zdarzenia doszło w sobotę 4 stycznia. Na miejsce została
wezwana policja i straż, która przesunęła metalową konstrukcję
na pobocze. Incydent został zgłoszony do Centrum Zarządzania
Kryzysowego, gdzie analizowana jest ta groźna sytuacja.
“Tylko dzięki przypadkowi nikogo nie zabił”
– W sobotę byłem świadkiem upadku dużego billboardu Szafoniery na drogę (skrzyżowanie Wysokiej i Poznańskiej). Billboard spadając uszkodził sygnalizację i tylko dzięki przypadkowi nikogo nie
zabił. Interweniowała policja i straż, straż odsunęła go na pobocze.
Billboard stał nielegalnie i jest to dobry przyczynek do dyskusji o
nielegalnych reklamach w Puszczykowie. – skomentował sytuację
Pan Rafał, świadek zdarzenia, który opisuje sytuację w grupie
“Puszczykowo” na portalu facebook.
W związku z zaistniała sytuacją Pan Rafał, zadał też w tej sprawie
pytania do Urzędu w Puszczykowie:
1. Dlaczego Straż Miejska nie interweniowała przed zdarzeniem widząc ten nośnik na głównym skrzyżowaniu miasta?
2. Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte w stosunku do Szafoniery (poważne spowodowanie zagrożenia życia, koszty, interwencja alarmowa służb)?
3. Czy miasto w związku z tym zdarzeniem dokona przeglądu innych nośników na swoim terenie (pozwolenia na budowę, stabilność fundamentów itd.)

Przy okazji wielu z mieszkańców, biorących udział w dyskusji
dostrzegło problem bezpieczeństwa związanego z rozmieszczeniem niesolidnie usytuowanych konstrukcji reklamowych, a
także zweryfikowania ich pod kątem estetyki krajobrazu.
– Kwestia chaosu reklam (zarówno tych niebezpiecznych, jak i tych
zaśmiecających przestrzeń) jest nietknięta w naszym mieście od
lat. Dzięki Ustawie Krajobrazowej z roku 2015 gminy mają możliwość (ale nie obowiązek) podjęcia stosownych uchwał. Wymaga
to jednak solidnej analizy i opracowania. Jak dotąd Rada Miasta
żadnej kadencji nie podjęła się takiego trudu. – komentuje jedna
z mieszkanek.

Taras “niewidokowy”
na“Szwedzkie Góry we mgle”
Zimy w tym roku nie widać. Gdzieś się ukryła, lub przyjść zapomniała. Niemal wiosenna pogoda sprzyja spacerom po Wielkopolskim
Parku Narodowy. Uśpiona jeszcze przyroda, wprowadza spacerowiczów w trochę senny i melancholijny nastrój. Zachęca ich do zatrzymania się, zamyślenia i spokojnego podziwiania widoków. Ruiny
pałacu Klaudyny Potockiej, nawet w tej chłodnej odsłonie są bardzo
atrakcyjne. Można je podziwiać z ławeczki, ustawionej nad brzegiem
jeziora Góreckiego, bądź z pobliskiego tarasu widokowego.
Warto zwrócić uwagę na to, że oprócz tarasów widokowych, są też
na terenie parku tarasy „niewidokowe”. Oddanie do użytku turystom, tej niezwykle rzadkiej konstrukcji z dumą zostało dokonane
w minionym niedawno 2019 roku. Turysta, który zapuści się w tą
część parku, na ławeczce tu nie przysiądzie. Tak nietypowej konstrukcji nie wypada wyposażać w tak banalny mebel.

Zadumać tu nie ma nie tylko na czym, ale i też nad czym, bo widok
jak by zamglony. Stojąc u podnóża tarasu „niewidokowego”, ów
widok, jest taki sam jak i z niego samego. Po co więc silić się na
pokonanie tych paru stopni? Postać można tak samo na dole, jak
i nieco wyżej. Gdyby wybudowana konstrukcja wznosiła się kilka
metrów ponad teren, to można by mówić o jakimś widoku, który
i turyście może by coś powiedział. Inny był chyba jednak zamiar
budowniczych. Nie wiadomo tylko jaki? Niedawno jeszcze, miejsce
to można było zwiedzić i zapoznać się z widokami na Szwedzkie
Góry, spoglądając na nie z różnych stron. Teraz jednak takiej możliwości nie ma, gdyż wraz z wykonaniem tarasu „niewidokowego”,
wykonano również barierki, uniemożliwiające zbliżenie się do nich.
Tomasz Kaczmarek
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Co w Bibliotece „piszczy”
Poniżej tradycyjnie podajemy informacje, co
wydarzy się w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury
w Puszczykowie w lutym br. W przypadku
niektórych zajęć obowiązują zapisy pod numerem tel. 61 8 194 649. Zachęcamy do zapoznania się z programem.
3 – 7 lutego (poniedziałek – piątek), godz.
10 .00– 13.00
„Zielone ferie z Biblioteką”, warsztaty czytelniczo – plastyczne o tematyce proekologicznej
dla dzieci w wieku 6 – 10 lat (nowa lokalizacja:
CAK willa Mimoza, ul. Poznańska 26, zapisy,
koszt 30 zł/tydzień).
6 lutego (czwartek)
Zimowe warsztaty bębniarskie – rytm rozpocznie Iwona Grenda
godz. 15.00 – 15.45 dzieci do lat 7 (15 zł/os.)
godz. 16.00 – 17.00 dzieci i młodzież w wieku
8 – 14 lat (20 zł/os.)
godz. 17.30 – 19.00 wiek uczestników 15 – 100
lat (25 zł/os.)

(willa Mimoza, ul. Poznańska 26, zapisy, minimalna grupa 6 osób).
8 lutego (sobota), godz. 17.00
10 – lecie Akademii Seniora w Puszczykowie
– koncert Tomasza Stokingera „Już nie zapomnisz mnie”
(hala widowiskowo – sportowa, ul. Podgórna
21, bilety w cenie 20 zł dostępne będą w BM,
ul. Rynek 15, dla członków puszczykowskiej
Akademii Seniora wstęp wolny, a bezpłatne
wejściówki zostaną rozdane na zajęciach AS).
14 lutego (piątek), godz. 18.30
Występ Kabaretu CIACH (sala konferencyjna
hali widowiskowo – sportowej w Puszczykowie, wejście od ul. Poznańskiej, bilety w cenie
60 zł od osoby dostępne będą w Bibliotece).
19 lutego (środa), godz. 17.00
Muzyczne spotkanie z Teatrem dla Dzieci:
GRAMY W DREJDLA, GRAMY W KLASY, GRAMY! Spotkanie z muzyką żydowską. Prezentuje grupa „Mozaika” (sala konferencyjna hali
widowiskowo – sportowej w Puszczykowie,

W Mosińskim Ośrodku Kultury zlokalizowanym przy ul. Dworcowej 4 organizowane są m.in. warsztaty, koncerty i spotkania z ciekawymi ludźmi. Co będzie się tutaj „działo” w nadchodzącym miesiącu – przeczytajcie
sami.
26 stycznia – 5 lutego (od niedzieli do środy)
Trwa XX ogólnopolski plener malarski pt. „Ziemia mosińska – pejzażyści
malarze przestrzeni”. Podczas pleneru zostaną otwarte dwie wystawy malarstwa.
27 stycznia o godz. 18 w Sali Kolumnowej MOK zaprezentuje swoje prace
Maria Serwińska – Guttfeld, wystawa potrwa do dnia 3 lutego.
4 lutego o godz. 18 w tej samej sali zostanie otwarta ogólnopolska wystawa malarstwa pt. „Ziemia mosińska – pejzażyści, malarze przestrzeni”.
1 lutego (sobota), godz. 17.00
Koncert Kolęd w wykonaniu: Chóru „Antoniusz” z Przeźmierowa, Chóru
„Francesco” z Wir, Chóru pw. św. Mateusza z Poznania oraz Mosińskiego
Chóru Kościelnego pw. św. Cecylii (Kościół pw. św. Mikołaja w Mosinie).
3 i 5 lutego (poniedziałek i środa), godz. 10
7. Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA. Seanse z najlepszymi filmami
animowanymi wybranymi przez dzieci. 3 lutego br. zapraszamy dzieci w
wieku przedszkolnym, 5 lutego br. zapraszamy dzieci w wieku wczesnoszkolnym (Sala Reprezentacyjna MOK).
5 lutego (środa), godz. 17
Pokaz iluzji (Sala Reprezentacyjna MOK, bezpłatne wyjściówki do odbioru
w biurze MOK).
1 – 7 lutego (od soboty do piątku)
Akcji Zima – ferie 2020 (szczegółowy program na stronie internetowej:
kultura.gmina.pl, osirmosina.pl, mosina.pl).
17 lutego godz. 9 i 11 i 18 lutego godz. 9 i 11 (poniedziałek i wtorek)
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (Sala Reprezentacyjna MOK).
28 marca (sobota) godz. 19
Koncert akustyczny zespołu IRA
Informujemy, że trwa sprzedaż biletów, które są do nabycia bezpośrednio w administracji MOK oraz za pośrednictwem portalu bilety24.pl.
Koncert odbędzie się w Hali Widowiskowo – Sportowej w Mosinie przy
ul. Krasickiego 16.
Paulina Korytowska

wejście od ul. Poznańskiej, bilety w cenie 5 zł
od osoby dostępne będą przed wejściem na
spektakl).
20 lutego (czwartek), godz. 16.30 – 17.00
„Małe opowieści – bajek czytanie i opowiadanie: Pirackie bajki z Siedmiu Mórz” (BM, ul.
Rynek 15).
Paulina Korytowska

Program MOK
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Przelot grupy satelitów “Starlink”
Jeden z mieszkańców naszej gminy zaobserwował w nocy, 21 stycznia sznur satelitów na
niebie. Jak dowiedzieliśmy się od Czytelnika jest to wynik przedsięwzięcia “Starlink“. Dzięki wystrzelonym w kosmos satelitom internet dotrze do każdego miejsca na Ziemi. Nawet
tam, gdzie obecnie jest to niemożliwe.
“Starlink”
Nasz Czytelnik naliczył ich zeszłego wieczora ponad 40:
– Przez przypadek to zauważyłem. Wiem tyle, że to podobno
jedne z satelitów Elona Muska, które mają dostarczać Internet
na świecie w miejscach trudno dostępnych. Ja naliczyłem ich
w dniu dzisiejszym (21 stycznia 2020 – przyp. red.) ponad 40
szt. Docelowo ma ich być ponad 10 tyś. Nazwa tego przedsięwzięcia to “Starlink”. Podobno trwają też prace nad kolejnymi,
które będą miały powłokę, którą nie będzie odbijać promieni
słonecznych, tak żeby nie były widoczne z ziemi – poinformował redakcję Pan Paweł, Czytelnik GMP
Była to partia satelitów Starlink wystrzelonych na orbitę
firmę przez SpaceX. Docelowo po ziemskiej orbicie ma
krążyć nawet 12 tysięcy takich urządzeń. W przyszłości
mają one m.in. zapewniać bezprzewodowy internet nawet w najbardziej niedostępnych dostępnych miejscach.

Tragiczny wypadek pod Mosiną
Jak poinformowali strażacy z OSP Mosina 9 stycznia, na trasie Mosina – Żabinko w wyniku wypadku samochodu osobowego z ciężarowym zginął młody mężczyzna. Druga osoba (kierowca ciężarówki) została poszkodowana. Droga do późnych godzin nocnych
była całkowicie zablokowana.
– Godz. 16:12 wypadek samochodu osobowego z ciężarowym. Droga w kierunku Żabna. W tej chwili trwa uwalnianie kierowcy osobówki. Droga zablokowana. – poinformowali o zdarzeniu strażacy
z OSP Mosina
Akcja ratunkowa była wyjątkowa skomplikowana. Uszkodzenia
pojazdu osobowego były na tyle duże, że strażacy musieli użyć aż
trzech zestawów hydraulicznych.
Odcinek, na którym doszło do wypadku został zamknięty dla ruchu. Służby pokierowały kierowców na objazdy m.in. przez Konstantynowo. Dopiero przed północą droga została odblokowana.
Na miejscu pracował Zespół Ratownictwa Medycznego, a także

Opróżnianie mieszkań,
piwnic z mebli.
Przeprowadzki
Porządkowanie ogródków.

tel. 796-233-660

Straż Pożarna, Policja i Prokuratura, która badała jak doszło do wypadku. Nie ma jeszcze oficjalnych informacji o jego przyczynach.
Na pewno, w momencie, kiedy doszło do tego tragicznego zdarzenia panowały złe warunki drogowe.
Źródło, zdjęcia: Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie

PRACA!!!
ZAKŁAD INSTALACYJNY Z SIEDZIBĄ W MOSINIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO

MONTER INSTALACJI SANITARNYCH
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ OSOBY CHĘTNE DO PRZYUCZENIA
INFORMACJE PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY
ADAM.INSTAL@WP.PL LUB POD NUMEREM TELEFONU 504 558 857
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artykuł sponsorowany
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Kiedy wybrać się do lekarza ortodonty?
Piękny, promienny uśmiech i ładne, proste
zęby są bardzo ważnym elementem naszego wyglądu. Oprócz funkcji estetycznej
prawidłowo ustawione zęby oraz zgryz
wpływają na odpowiednie działanie przewodu pokarmowego, rozwój kości twarzoczaszki oraz poprawne funkcjonowanie
dróg oddechowych i języka. Bardzo ważne, aby na drodze do pięknego uśmiechu
w odpowiednim czasie rozpocząć leczenie
ortodontyczne i zapewnić harmonijny rozwój uzębienia. Bardzo często zadajemy sobie pytanie kiedy należy rozpocząć leczenie
ortodontyczne u dziecka. Zastanawiamy się
także czy dorośli pacjenci też mogą się leczyć – poniżej zamieszczamy kilka ważnych
wskazówek i odpowiedzi na te pytania!
Leczenie ortodontyczne w okresie rozwoju
jest bardzo ważne i przy współpracy pacjenta daje dobre i stabilne rezultaty leczenia. To właśnie wtedy kości rosną i łatwiej
można korygować zaburzenia poprzez odpowiednie modyfikowanie wzrostu kości
twarzoczaszki. Pierwsza wizyta u ortodonty
standardowo powinna odbyć się w wieku
około 6-7 lat, kiedy zaczyna się wymiana
uzębienia i pojawiają się pierwsze zęby stałe. Jest to najlepszy okres do korekty stłoczeń zębów za pomocą aparatów rucho-

W ramach działalności CEIR prowadzimy:
1. Całodzienną opiekę i różne formy
zajęć dla dzieci w wieku żłobkowym.
2. Niepubliczne Przedszkole Calineczka
3. Bezpłatną Szkołę Podstawową
im. bł. E. Bojanowskiego.
Nabór do
a.
szkoły trw

mych. Wyjątkiem od tej reguły są poważne
wady zgryzu takie jak niedorozwój szczęki
oraz przodożuchwie ('za duża żuchwa'), kiedy to leczenie należy podjąć już w okresie
uzębienia mlecznego w wieku około 4-5 lat.
Słaby rozwój szczęki bardzo często wiąże
się z problemami laryngologicznymi, czyli
przerostem migdałów i oddychaniem przez
usta. Jeśli Twoje dziecko boryka się z tymi
problemami to warto odwiedzić ortodontę
jak najszybciej. Dodatkowo warto zastanowić się nad konsultacją ortodontyczną, kiedy dziecko z jakiś powodów straciło przedwcześnie zęby mleczne, gdyż może mieć to
poważne komplikacje w przyszłości. Łatwiej
zapobiegać nieprawidłowemu przesunięciu
zębów stałych w lukę po usuniętym mleczaku aniżeli ich późniejsze korygowanie.
Jeśli jednak pacjent jest już nastolatkiem
albo jest dorosły to nadal nic straconego.
O ile leczenie w okresie dzieciństwa można prowadzić za pomocą aparatów ruchomych o tyle aparaty stałe poradzą sobie

z zaburzeniami zgryzu u dorosłych (z wyjątkiem nielicznych przypadków wymagających również zabiegów chirurgicznych).
Odpowiedź na pytanie czy nie jestem zbyt
stary na leczenie ortodontyczne jest proste
- leczenie ortodontyczne aparatem stałym
nie ma granicy wieku! Możliwość przeprowadzenia procedur medycznych zależy od
stanu zębów i dziąseł, a nie od metryki pacjenta. Zatem jeśli chcesz mieć proste zęby
oraz stać się posiadaczem pięknego uśmiechu i prawidłowego zgryzu to nie musisz
martwić się oto, czy nie jest za późno – wystarczy umówić się do lekarza ortodonty
i rozpocząć swoją przygodę z ortodoncją,
aby jak najszybciej stać się posiadaczem
pięknego uśmiechu!
Tel. 534 500 353
www.studiousmiechu.eu

OFERTA PRACY
Firma z branży targowej poszukuje do pracy na terenie całej Europy:

- montażystów stoisk targowych, elektryków, stolarzy
Wymagane doświadczenie w branży. Zainteresowane firmy oraz osoby
indywidualne prosimy o kontakt pod nr tel. 502-503-464 lub robert@abz.com.pl
ul. Poznańska 22

62-001 Chludowo

www.abz.com.pl
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Uwaga na włamywaczy
Trwa plaga włamań do domów jednorodzinnych na terenie naszego regionu. Do zdarzeń dochodzi najczęściej,
gdy domy są puste. Policjanci zwracają
uwagę, jak powinniśmy zachować się,
aby zminimalizować ryzyko włamania,
a także co robić, gdy do włamania już
doszło.
– Łupem złodziei pada biżuteria i pieniądze, które poszkodowani pozostawiają
w miejscach łatwych do odnalezienia
przez sprawców. Złodzieje dostają się
do wnętrza domów poprzez wyważenie
drzwi tarasowych. Wykorzystują moment, kiedy domowników nie ma i zgaszone są światła. Zagrożone są posesje
bez alarmów, monitoringów i rolet antywłamaniowych. Wszystkie te włamania
miały miejsce około godz. 16:00 do 17:30
– poinformowali redakcję policjanci zajmujący się tą sprawą.
Ewentualne informacje o podejrzanych
osobach, które mogą być powiązane
z włamaniami do domów (dotyczy rysopisów, pojazdów oraz tablic rejestracyjnych) powinniśmy kierować bezpośrednio policjantom (numery poniżej).
Bardzo ważną kwestią jest, aby jakiekolwiek informacje dotyczące włamań, nie
przekazywać publicznie, ponieważ nie
można wykluczyć, że osoby związane
z tym procederem mogą je przeczytać.
Otrzymujemy wiele sygnałów od naszych Czytelników w spawie włamań do
posesji:
– W dniu dzisiejszym na Starym Puszczykowie dwóch mężczyzn czarną Honda
Civic sprawdzali możliwość dostania się
na jedną posesji. Jeden w czarnej bluzie
z kapturem zgolony na krótko, z białym
napisem na klatce piersiowej, drugi niższy
stał w krzakach, kamera nie uchwyciła
jego wyglądu. Nie wiadomo czy w aucie
był ktoś jeszcze. Jeden szarpał za bramę
wjazdową jakby sprawdzał możliwość
przejścia oraz pogwizdywał sprawdzając
czy właściciele mają psa. Drugi schowany
był w krzakach. Sprawa została już zgłoszona puszczykowskiej policji! – informuje mieszkanka Puszczykowa
– Nas obrabowali wczoraj, między godziną 13 a 18 na Wodnej w Mosinie.
Nikogo w tych godzinach nie było
w domu. Dostali się przez okno od
strony ogrodu, policja była. Cały dom
wywrócony do góry nogami. Szukali
gotówki, bo sprzęt został nienaruszony.
Byliśmy dzisiaj na komisariacie złożyć
dodatkowe zeznania, a z nami była ro-

dzina z Mosiny, która tez została wczoraj
obrabowana w ten sam sposób. – informuje mieszkanka Mosiny.
– Błagam o pomoc!! W środę 18.12.2019 r.
około godzin południowych jeżdżąc z towarem po sieci sklepów Pss Puszczykowo
skradziona została perfidnie z auta czarna saszetka z wszystkimi dokumentami
i cała reszta zawartości, która w niej się
znajdowała. Każdego kto by mógł jakoś
mi pomóc udostępnić monitoring albo
jak ktoś coś widział będę bardzo wdzięczny. – napisał do redakcji poszkodowany.
Apelujemy o zachowanie szczególnej
ostrożności.
Wszelkie podejrzane sytuacje można
zgłaszać do puszczykowskiej i mosińskiej Policji. Telefon kontaktowy: 61 841
30 20 (KP w Puszczykowie), 61 841 48
30 (KP w Mosinie) lub 997 oraz 112.

W związku z nasileniem się włamań
i kradzieży na terenie gminy Mosina Policja w Mosinie wystosowała apel, w którym zawraca szczególną uwagę mieszkańcom oraz przekazuje kilka istotnych
wskazówek. Pozwolą one w większym
stopniu zabezpieczyć swoje mienie oraz
ułatwią natychmiastowe podjęcie interwencji przez policjantów. Pamiętajmy,
że każde włamanie oraz kradzież jest
poprzedzone długotrwałą obserwacją
przez włamywacza.
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XVI Mosiński Rajd Orkiestrowy
12.01.2020 r. Automobilklub Wielkopolski Delegatura Mosina
z okazji 28 Finału WOŚP zorganizował rajd samochodowy, w którym uczestniczyć mógł każdy, kto wylicytował numer startowy.
Licytacja odbyła się ok. godziny 11 na targowisku miejskim
w Mosinie. Numer pierwszy z podpisem Jurka Owsiaka został
wylicytowany za kwotę 550 zł.
Łącznie przewidziano start dla około 35 załóg. Podczas licytacji
numerów można było także w zamian za datek do WOŚP-owej
puszki zalegalizować swoją gaśnicę dzięki uprzejmości Centrum Usług Przeciwpożarowych. Jak mówił nam Pan Norbert
Frydrychowicz- Przewodniczący Delegatury, rajd kończy się ok.
godziny 16, a o godzinie 18 przewidziano licytacje i uroczyste
wręczenie pucharów w MOK-u.
Uczestnicy rajdu podczas pokonywania trasy musieli znaleźć
także odpowiedzi na pytania, które przygotował dla nich AW
Mosina. Odpowiedzi były umieszczone na trasie (okolice Mosiny, Pecnej i Iłówca), a o wygranej decydowała najmniejsza ilość
zdobytych punktów karnych. Ostatnią próbą sprawnościową
dla drużyn było pokonanie wirtualnego toru Poznań w MOK-u.
Wygrana zależy nie tylko od umiejętności kierowców ale także
od spostrzegawczości i zgrania całej drużyny. Oprócz zbiórki
pieniędzy na cele charytatywne i wyłonienia zwycięzców impreza ma na celu doskonalić umiejętności uczestników w prowadzeniu pojazdów, podnosić kulturę motoryzacyjną i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Trzymamy kciuki za wszystkich
Uczestników.
Następny rajd przewidziany jest w Walentynki, zapraszamy
chętnych do wzięcia udziału i sprawdzenia swoich umiejętności
za kółkiem.
Ewa Kazimierska

Najmłodsi też aktywni
Członkowie Szkolnego Klubu Młodego Obywatela ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie we
wtorek, 21 stycznia br. odwiedzili Urząd Miejski w Puszczykowie, by przedstawić swoje pomysły na walkę ze smogiem.
Uczniowie klasy 8c, w składzie: Zosia, Zuza, Małgosia, Oliwia,
p. Kasia, Oliwia, Leila, Julia, Maria, Iwo, Piotr, Marcel, Wojtek,
Alek, Kuba, Olek zaangażowali się w sprawy publiczne puszczykowskiego samorządu. Młodzi obywatele spotkali się z
zastępcą burmistrza, Władysławem Ślisińskim, z którym dyskutowali na temat walki z zanieczyszczeniem powietrza. Przekazali również autorski projekt plakatu informującego o konsekwencjach, jakie niesie za sobą smog.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Puszczykowie działają w ramach projektu, realizowanego
przez Metropolia Poznań. Jego celem jest wzrost partycypacji
obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne w samorządach
Metropolii Poznań. W ramach projektu, w 25 placówkach zostały stworzone Szkolne Kluby Młodego Obywatela, w których zrealizowany zostanie program edukacyjny kształtujący
młodzież odpowiedzialną obywatelsko i społecznie, uważną
na otoczenie, respektującą prawa innych i chętnie angażującą
się w wolontariat.
źródło: UM w Puszczykowie
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OGRODY TWOICH MARZEŃ
Wiodący Operator Logistyki
Meblowej w Europie
oferuje pracę na stanowisku:

tel. 788 706 637
tel. 601 648 974

MAGAZYNIER

www.kornelogrody.com.pl

(P100)

Oferujemy kompleksowe
prace ogrodowe

/miejsce pracy Mosina/

(P082)

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)

(P080)

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

Poszukujemy pracowników również do przyuczenia

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,
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GARNITURY

OD 330 ZŁ DO 460 ZŁ
(na komunie, wesela, uroczystości rodzinne)

WIZYTOWE, DZIECIĘCE, MŁODZIEŻOWE
Polecamy szeroki wybór dodatków
w bardzo przystępnych cenach

itury
Garndniówkę!
u
na st

ul. Dąbrowskiego/Strzałkowskiego 2
w Poznaniu (na wys. kina Rialto)

(P066)

www.taniegarnitury.com.pl

(P072)

tel. 61 843 11 75

SALON MEBLOWY, ZAKŁAD PRODUKCYJNY ul. Topolowa 2, 62-053 Pecna

MAIL: sklep@agkmeble.pl
PRODUCENT MEBLI PRAWDZIWYCH
„LENA - ŁUBOWO”
ZAPRASZA DO SWOICH SALONÓW

www.lenameble.pl

(P064)

TEL. 665 545 545

• Salon Firmowy w Łubowie
Łubowo 85B / Gniezna
Kontakt: tel./fax 61 427 57 75
• Centrum meblowe TOP-MEBLE w Komornikach
ul. Poznańska 140 - DUŻE PROMOCJE !!!
Kontakt: tel./fax 61 893 56 03

• Centrum meblowe POLSKIE-MEBLE w Poznaniu
Al. Solidarności 34
Kontakt: tel./fax 61 657 69 73

(P081)

DUŻY WYBÓR MEBLI TAPICEROWANYCH, STOŁOWYCH, SYPIALNI
MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA WG WŁASNEJ ARANŻACJI ORAZ WYBARWIENIA

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

CIĘCIE I OKLEINOWANIE PŁYT

MEBLE

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

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(P032)

Wiry
ul. Podleśna 14
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Dlaczego postanowienia noworoczne
tak szybko się kończą?
Wywiad z Aleksandrą Piasecką, właścicielką gabinetu dietetycznego
Alsand Dietetyka w Puszczykowie.
Styczeń już za nami, a tak wiele z naszych postanowień nawet nie zostało rozpoczętych. Liczne próby,
porażki, walka z samym sobą. Rzucanie palenia,
zdrowe jedzenie, karnet na siłownię, wszystko nadal czeka. Tak ciężko wprowadzić nam zdrowe nawyki do naszego codziennego życia, ale czy to na
pewno musi być takie trudne?
Postanowiłam zagłębić się w tematykę zdrowego
stylu życia i zapytać panią Aleksandrę, co robimy
nie tak, że prawie każda nasza walka o zdrową wersję siebie kończy się niezadowalająco.
Przede wszystkim chciałabym zacząć od tego co Pani myśli na
temat postanowień noworocznych, czy to dobry czas na zmianę
naszego dotychczasowego sposobu na życie, czy może presja
towarzysząca temu wydarzeniu negatywnie wpływa na przebieg zmian, może za dużo od siebie wymagamy?
Każdy moment na pozytywne zmiany jest dobry. Jednak faktycznie, mamy tendencje do wprowadzania zarówno tych większych,
jak i tych zupełnie małych zmian, wraz z POCZĄTKIEM np. tygodnia, miesiąca, wakacji, czy chociażby roku. Nie wydaje mi się,
by w dzisiejszych czasach jakoś specjalnie była wywierana presja
związana z nowym rokiem. Zdaje się, że tendencja jest całkowicie odwrotna – wszystko wokół przekonuje nas do niezależności,
samoakceptacji, nie uleganiu presji. Co, do pewnego momentu
nie jest złe. Jeśli jednak przyświecającą nam ideą, jest m.in. „walka”
o własne zdrowie, warto w tym miejscu poczuć tę „noworoczną
presję” i w myśl sloganu „Nowy Rok – Nowy/a Ja” - rozpocząć wprowadzanie zmian do swojego życia.
Jakie błędy najczęściej popełniają Pani pacjenci, czego powinniśmy unikać?
Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, gdyż każdy pacjent jest
inny i do każdego należy podejść indywidualnie. Mogę jednak powiedzieć, że dość często wśród pacjentów chcących np. pozbyć się
nadprogramowych kilogramów, pokutuje przekonanie, że schudnąć należy szybko, jedząc jednocześnie bardzo mało. W istocie, jest
dokładnie odwrotnie – proces odchudzania powinien przebiegać
systematycznie, ale również w tempie umiarkowanym (ok 0,5-1kg
tygodniowo), aby nasze ciało mogło przyzwyczaić się do zmiany.
Dzięki temu, istnieje duża szansa, że efekt naszej pracy, uda nam się
utrzymać. Kolejnym błędnym przekonaniem jest fakt, że na diecie
powinniśmy jeść bardzo mało, a wręcz doprowadzać do regularnego uczucia głodu. Odpowiednio przygotowana i zbilansowana dieta powinna powodować, że czujemy się syci, pełni energii, a nasza
waga regularnie spada. Dlatego też, w kwestii doboru odpowiedniego planu żywieniowego, powinniśmy zdać się na specjalistę
– dietetyka, który ma odpowiednie wykształcenie i wiedzę. Diety
z internetu obiecujące cuda w tydzień, lub jadłospisy kosztujące
kilkanaście złotych, mogą z dużym prawdopodobieństwem rozregulować nasz metabolizm i – w najlepszym razie – doprowadzić do
popularnego i znienawidzonego jednocześnie, „efektu jojo”.
Jak powinniśmy przygotować się do całej metamorfozy, od czego powinniśmy zacząć?
Na początku, należy zadać sobie pytanie – dlaczego chcę zmienić
siebie/swój tryb życia? To niezwykle istotne, ponieważ, pozwala na

poznanie własnych motywacji. Jeśli w odpowiedzi,
przed oczami staje nam nasz bliski, wymuszający na
nas potrzebę zmiany, to istnieje duża szansa że, metamorfoza nie dojdzie do skutku, gdyż na pewnym
etapie zabraknie właściwej motywacji, którą jest silna – autonomiczna i świadoma chęć zmiany.
Kolejne kwestie, to tak naprawdę już indywidualna
sprawa. Każdy dietetyk ma jakieś wymagania dotyczące przygotowania do pierwszej wizyty. Najczęściej jest to przygotowanie dzienniczka żywieniowego, wykonanie paru podstawowych badań czy
spisanie przyjmowanych leków.
Z pewnością jednak, umawiając się z dietetykiem na spotkanie,
zostaniemy szczegółowo poinformowani, jak powinniśmy przygotować się do wizyty.
Dlaczego warto jak najszybciej zainwestować w zdrowy styl życia, jak duże znaczenie niesie za sobą kwestia tego, jak szybko
postawimy na nasze zdrowie?
Im jesteśmy młodsi, tym łatwiej jest poprawić swoje wyniki, zarówno pod kątem masy ciała, jak również parametrów badań, czy chociażby nawyków żywieniowych. Nie oznacza to jednak, że osoby
nieco starsze nie mogą z powodzeniem zmienić swojego stylu życia.
Wielu moich pacjentów, których można określić 60+, z doskonałymi
wynikami wprowadziło mnóstwo zmian w swoje codzienne życie.
Jednak nie miejmy wątpliwości, że każdy kolejny rok, w którym
zaniedbujemy swoje zdrowie, zwiększa ryzyko zachorowań, m.in.
na nadciśnienie, hipercholesterolemie, dnę moczanową, cukrzycę
typu II, chorobę niedokrwienną serca, lub miażdżycę. Im szybciej
wprowadzimy zdrowe nawyki do codziennego życia, tym większa
szansa, że ominie nas konieczność dożywotniego przyjmowania
leków, kolejki do lekarzy różnych specjalizacji, a w ekstremalnych
przypadkach długie pobyty w szpitalach.
Tak wiele informacji możemy znaleźć w sieci na temat, jak szybko schudnąć, co zrobić aby polepszyć swój wizerunek? Bardzo
często łykamy wszystko co czytamy jak pelikany, jak nie wpaść
w pułapkę, nie zrobić sobie krzywdy? Jakie konsekwencje niesie
za sobą nie prawidłowo stosowana dieta?
W dietetyce, podobnie jak w innych dziedzinach, bardzo często chodzi o to by po prostu szybko zarobić pieniądze. Ktoś, kto
reklamuje swoją dietę jako cudowny sposób, dzięki któremu
schudniemy bardzo szybko, bardzo dużo, w bardzo krótkim czasie i w dodatku, w bardzo atrakcyjnej cenie, najprawdopodobniej
stawia wyłącznie na ilość sprzedanych diet, nie zaś na ich jakość.
Tak jak wspominałam wcześniej, tylko odpowiednio zbilansowana, dostosowana do naszych indywidualnych potrzeb dieta,
może nas najbardziej zbliżyć do sukcesu. Pamiętajmy o tym, aby
dokładnie sprawdzić kim jest osoba, która ma przeprowadzać naszą dietoterapię. Dietetyk powinien być osobą z wykształceniem
kierunkowym, który na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę. Każdy
pacjent, ma pełne prawo do weryfikacji dyplomu dietetyka, z którym zamierza pracować. To o czym zawsze przypominam moim
pacjentom – każdy nadprogramowy kilogram był „wypracowywany” długimi miesiącami. Nie oczekujmy zatem od naszych ciał, że
pozbędziemy się ich w tydzień. Dajmy sobie szansę na ZDROWĄ
zmianę. Na ZDROWE odchudzanie.
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Co zrobić aby mieć większe szanse na wprowadzenie na stałe
zdrowych nawyków żywieniowych, oraz aktywności fizycznej?
Po pierwsze, należy uzbroić się w cierpliwość. Znaleźć odpowiednią pomoc (dietetyk, trener personalny, psycholog), ustalić plan
działania i konsekwentnie, dzień po dniu budować małymi kroczkami, zdrowe nawyki i ciało.
Ma Pani jakieś sposoby na to jak się motywować, gdzie szukać
inspiracji, co robić w chwili kryzysu?
To bardzo indywidualna kwestia. Każda osoba potrzepuje tak naprawdę nieco innego rodzaju motywacji. Często pomaga po prostu rozmowa – nawet z kimś bliskim, czasami wystarczy czas. Czas
z samym sobą, aby stanąć, odetchnąć, spojrzeć na siebie trochę
z boku i znaleźć od nowa siłę do działania. Niektórym osobom pomaga zwizualizowanie celu, chociażby w postaci ładnego ubrania
w mniejszym rozmiarze, czy wymarzona liczba na wadze. Zdarza
się, że problem jest na tyle duży, iż należy uświadomić sobie, że na
tym etapie nie poradzimy sobie już sami – wtedy warto porozmawiać z psychologiem lub psychodietetykiem, który pomoże nam
odnaleźć odpowiednią motywację i w miarę możliwości, wyeliminować czynniki, które mogą stanowić przeszkodę.
Jakie konsekwencje niesie za sobą spożywanie złego jakościowo jedzenia na nasze zdrowie?

Właściwe odżywianie ma kluczowe znaczenie w kwestii jakości
naszego zdrowia. Jedząc niezdrowo, niesystematycznie, niedbale,
obciążamy nasz organizm, utrudniając mu prawidłowe funkcjonowanie. Po pewnym czasie, może to skutkować nie tylko nadprogramowymi kilogramami, ale również dysfunkcjami organizmu
i chorobami, z którymi prawdopodobnie będziemy musieli walczyć większą część naszego życia.
Na koniec chciałabym prosić Panią, aby powiedziała nam kilka
słów o swoim gabinecie, a także aby zachęciła Pani naszych czytelników do postawienia na zdrowy styl życia.
Nasz gabinet mieści się w Puszczykowie przy ul. Piaskowej 28a.
Zajmujemy się osobami dorosłymi, z problemem nadwagi, otyłości czy chorób dietozależnych. Prowadzimy edukację kobiet w ciąży, kobiet we wczesnych etapach macierzyństwa, osoby z nietolerancjami i alergiami pokarmowymi, a także te, które po prostu
chcą zmienić swoje nawyki żywieniowe. Serdecznie zachęcam
do odwiedzenia strony internetowej gabinetu: www.dietetyka.
alsand.eu, oraz profilu na Facebook'u. Zmianę nawyków żywieniowych można zacząć w każdym momencie, ale najlepiej zrobić
to teraz. Bo to właśnie ten moment może okazać się najlepszy, by
zadbać o siebie, swoje zdrowie i zainwestować w przyszłość bez
leków i niekończących się wizyt u lekarza.

Husse - z miłości do zwierząt
Nie ulega wątpliwości, że każdy właściciel psa lub kota kocha
swojego pupila i dba o niego najlepiej, jak potrafi. Troszcząc się
o zwierzęta, coraz większą wagę przywiązujemy do sposobu ich
żywienia i jakości pokarmu, które im podajemy. Obecnie rynek
oferuje ogromne ilości różnego rodzaju karm i niełatwo zdecydować, którą z nich wybrać. Istnieje jednak producent, który proponuje nie tylko wysokiej jakości pokarm, ale także kompleksowe
doradztwo, opiekę i pomoc w zakresie żywienia zwierząt, a przy
tym - dostarcza to wszystko bezpośrednio do domu klienta! Szanowni Państwo, poznajcie Husse!
Szwedzka jakość z pasją
Husse to szwedzki producent wysokiej jakości suchej i mokrej karmy oraz kosmetyków i drobnych smakołyków dla psów i kotów.
Firma Husse została założona w Sztokholmie w 1987 roku przez
Toma Eliassona, a jej głównym celem jest od początku promowanie zdrowego stylu życia zwierząt. W 1993 roku firma rozpoczęła ekspansję na terenie Skandynawii, a 3 lata później rozszerzyła
działalność na inne rynki europejskie oraz Amerykę Środkową
i Południową. W 2008 roku firma rozpoczęła sprzedaż produktów
na terenie Polski. Obecnie Husse posiada sieć ponad 1300 franczyzobiorców i dystrybutorów, głównie na terenie Europy. W 2019
roku w Polsce działało 50 franczyzobiorców i ponad 150 dystrybutorów. Firmę tworzą i reprezentują ludzie z pasją, kochający zwierzęta i troszczący się o ich zdrowie.
Najwyższej jakości produkty
Proces produkcji karm Husse oparty jest na tradycyjnych, skandynawskich recepturach, opracowanych ze szczególną starannością
przez lekarzy weterynarii i dietetyków. Wszystkie produkty wytwarzane są wyłącznie ze starannie dobranych, wysokiej jakości,
łatwostrawnych składników, które kupowane są tylko od sprawdzonych, dbających o środowisko dostawców.
Bezpośrednia dostawa do klienta
Husse to nie tylko produkt, to przede wszystkim usługa dostawy
karmy do Klienta. Konsultanci Husse z pasją pomagają dobrać
odpowiednią karmę dla każdego zwierzęcia w zależności od jego

wieku, rasy czy wagi, a także z uwzględnieniem specjalnych wymogów żywieniowych. Dzięki tej usłudze klient nie musi nosić
ciężkich worków z karmą ani tracić czasu na zakupy w tradycyjnych sklepach. Wystarczy złożyć zamówienie, a Konsultant Husse
skontaktuje się z klientem, uzgodni sposób płatności i godzinę
dostawy zamówienia.
Przeszkoleni sprzedawcy
Znalezienie odpowiedniej karmy dla psa czy kota nie zawsze jest
łatwe. Produkty Husse są dostępne wyłącznie u lokalnych dystrybutorów, którzy są przeszkoleni z zasad żywienia psów i kotów.
Dzięki temu karma dla psa lub karma dla kota jest dobierana indywidualnie dla każdego pupila. Dystrybutor doradzi również
w przypadku wątpliwości w doborze karmy i pomoże wybrać odpowiednią dla zwierzęcia opcję. Klient ma także możliwość otrzymania bezpłatnej próbki karmy, dzięki czemu może bezpiecznie
sprawdzić, jak jego pupil zareaguje na nowe pożywienie. Husse
gwarantuje również stały kontakt z dostawcą, który chętnie rozwieje wszelkie wątpliwości oraz odpowie na pojawiające się pytania, szukając dla klienta najlepszego rozwiązania.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na www.husse.pl lub zadzwoń: 573-091-475, 602-449-500

Szwedzkie karmy dla psów i kotów
z dostawą do domu
Zamów bezpłatną próbkę i katalog produktów

602 449 500
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Mosińsko-Puszczykowska

Wiadomości z regionu
Felietony
Wywiady
(J017)

Reportaże

REMONTY

504 972 690

10% rabatu z tym ogłoszeniem
BIURO OGŁOSZEŃ

(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
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(P020)

*Podany rabat dotyczy modelu Outlander w wersji wyposażenia 2.0 Instyle Plus CVT. Na kwotę 20 000 zł składają się: rabat gotówkowy w wysokości 15 510 zł,
dodatkowy rabat 1 500 zł z tytułu zakupu pakietu ubezpieczeń PZU 4,3% oraz komplet opon zimowych o wartości 3 200 zł gratis. Szczegóły u autoryzowanego
dealera Mitsubishi. Informacje na temat złomowania samochodów Mitsubishi oraz przydatności do recyklingu są dostępne na www.mitsubishi.pl.
Spalanie w cyklu mieszanym: 7,5 – 8,7 l/100 km. Średnia emisja CO2 w cyklu mieszanym: 170 – 196 g/km.

BIURO OGŁOSZEŃ

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

38

Węzeł gordyjski
„Rzeczpospolitej Mosińskiej”
1. Wstęp
Dnia 3 maja 1848 roku na mosińskim rynku Jakub-Krauthofer-Krotowski ogłosił Rzeczpospolitą Polską ze stolicą w Mosinie –
tak zadekretowana i bezdyskusyjna wersja historii obowiązuje do
dnia dzisiejszego w naszym mieście. Z relacji świadków tamtych
wydarzeń wynika jednak sporo wątpliwości co do rzeczywistej
roli, jaką odegrał w nich Krauthofer. W okresie od grudnia 1849
r. do lutego 1850 r. władze pruskie wytoczyły mu dwa procesy
karne, które Krotowski wygrał. Prokurator zarzucał mu zdradę stanu, a głównym dowodem na to miało być porzucenie przez niego państwowej służby notariusza i adwokata i włączenie się do
działalności polskiego ruchu niepodległościowego wiosną 1848
roku. W pierwszym z tych procesów zeznawali świadkowie oraz
uczestnicy wspomnianych wydarzeń, a ich zeznania stanowią
znakomity materiał podważający obowiązującą wersję historii
„Rzeczpospolitej Mosińskiej”.
2. Próba chronologicznej rekonstrukcji
Żeby lepiej zrozumieć, co działo się owego pamiętnego dnia 3
maja 1848 roku, musimy przyjrzeć się wydarzeniom, które miały
miejsce dzień wcześniej. Z samego rana z Poznania do Głogowa
udał się odział 122 pruskich żołnierzy landwery pod dowództwem
oficerów Burgunda i Brachvogla1. Około godziny jedenastej zostali rozbrojeni przez odział partyzantów kapitana Cypriana Celińskiego w okolicach Trzebawia, „¾ mili od Stęszewa”. Zdecydowana
większość żołnierzy z pruskiego oddziału stanowili Polacy, którzy
przeszli na stronę partyzantów, a pojmanych dowódców wzięto
„pod klucz” i przetrzymywano w chałupie we wsi Górka2. O całej
sytuacji miał poinformować w Poznaniu jeden ze zbiegłych pruskich żołnierzy. Okazało się, że pojmany przez partyzantów Otto
Brachvogel był synem radcy sprawiedliwości z Poznania, Carla
Wilhelma Brachvogla. Ten ostatni był z kolei kolegą Jakuba Krauthofera3. Ojciec pojmanego żołnierza wysłał do wsi Górka furmankę z przebywającym wtedy w Poznaniu Krotowskim, który podjął
się misji uwolnienia niemieckich oficerów4. Miał on wykonywać
owo zadanie na zlecenie poznańskiego Komitetu Narodowego.
Krauthofer przybył do Górki jeszcze tego samego dnia i domagał
się wypuszczenia uwięzionych żołnierzy. W tym celu musiał jednak otrzymać rozkaz od naczelnika Celińskiego, dlatego też oddalił się celem jego uzyskania. Krotowski miał zdobyć owo polecenie
z podpisem dowódcy partyzantów, a wypuszczenie pruskich jeńców nastąpiło „nazajutrz wskutek uchwały rady wojennej”5.
W międzyczasie w nocy z 2 na 3 maja wkroczył do Mosiny polski
odział powstańczy złożony z 150 ludzi, wśród których był także
Krauthofer6. Oddziałem tym dowodził Kamieniecki, który poległ
później pod Rogalinem7 . Mosina nie była tej nocy dobrze strzeżona przez Prusaków: na warcie stali piekarz Fuchs oraz listonosz
Glaser, a jedynym „groźnym” przeciwnikiem był rozbrojony przez
powstańców żandarm Walewski8. Krotowski na wyraźne polecenie
1 „Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego”, 05.V.1848, nr 104, s. 430.
2 „Gazeta Polska”, 05.V.1848, nr 37, s. 137; 6.V.1848, nr 38, s. 140.
3 Zob. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta Notariusza Jakóba Krauthofera
w Poznaniu, syg. 53/176/0/-/9, Sprawa 1830 z 16.IX.1847r.
4 „Dziennik Polski”, 18.XII.1849, Nr 161, s. 585; „Zeitung des Großherzogthums
Posen”, 04.V.1848, nr 103, s. 600.
5 „Gazeta Polska”, 18.XII.1849, nr 289, s. 1204.
6 „Zeitung des Großherzogthums Posen”, 13.V.1848, nr 111, s. 641-642.
7 „Gazeta Polska”, 18.XII.1849, nr 289, s. 1203.
8 „Dziennik Polski”, 18.XII.1849, Nr 161, s. 585.

naczelnika Włodzimierza Wilczyńskiego ustanowił w miejsce niemieckiego burmistrza Kulau polskiego włodarza, Wojciecha Rosta9. Podczas procesu sądowego Krotowskiego z 1849 roku pięciu
świadków miało zeznać, że ten przemówił do mieszkańców następującymi słowami: „Obywatele! Pan Rost został burmistrzem, jego
więc słuchajcie, a nie Niemca!”10. Inne relacje mówią, że poznański
adwokat „w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mianował burmistrza nauczyciela Rosta rodaka i wręczył mu nominację opatrzoną
pieczęcią (Orzeł Jagielloński, w miejscu korony wieniec, napis: Polska powstająca)”11. Kwestią dyskusyjną jest to, czy owa uroczysta
nominacja miała miejsce w nocy, czy już w świetle dnia, jednak do
omówienia tego zagadnienia przejdę w dalszej części niniejszego
artykułu. Rankiem wypuszczeni pruscy żołnierze zostali odstawieni z Górki do Mosiny przez Trojanowskiego12, gdzie po podpisaniu
specjalnego oświadczenia, zostali po południu całkowicie uwolnieni13. Krótka relacja zamieszczona na ten temat w poznańskiej
prasie brzmiała następująco:
„Działo się w Mosinie 3. Maja 1848
Schwytanym dnia wczorajszego przez partyzantów rzeczpospolitej polskiej panom oficerom: 1) porucznikowi Burgund i 2)
porucznikowi Brachvogel oświadczono z polecenia szefa sztabu
partyzantów, że pod warunkiem zostaną wypuszczeni na wolność, jeżeli dadzą słowo honoru oficerskie, że walczyć nie będą
przeciw rzeczypospolitej polskiej.14”
Po podpisaniu oświadczenia oficerowi wrócili do Poznania o 4 po
południu „w zupełnym zdrowiu”15.
3. Nocna zmiana?
Na podstawie zaprezentowanych do tej pory źródeł należy stwierdzić, iż 3 maja na terenie rozciągającym się między Trzebawiem,
Mosiną i Rogalinem funkcjonował korpus partyzantów, który
uznawał się za reprezentantów „rzeczpospolitej polskiej”. Dnia 3
maja pod Mosiną korpus partyzantów wystosował oficjalne pismo do królewskiego pruskiego generalnego sztabu z informacją
o wypuszczeniu pruskich oficerów. Pismo zostało wystosowane
„w imieniu rzeczpospolitej polskiej” i podpisane przez Włodzimierza Wilczyńskiego z Krzyżanowa (naczelnika korpusu partyzantów), Franciszka Maciejowskiego oraz Jakuba Krotowskiego16.
Po raz kolejny w relacjach dotyczących wydarzeń z 3 maja pojawia
się określenie „Rzeczpospolita Polska”, co świadczy o tym, że została ona najprawdopodobniej ogłoszona między 2 a 3 maja 1848
roku. Zdarzenie to mogło mieć miejsce w nocy w momencie ustanowienia burmistrzem Wojciecha Rosta. Równie dobrze mogło to
nastąpić już za dnia – między porankiem (wypuszczeniem z Górki
niemieckich jeńców) a okolicami południa, gdy pruscy oficerowie
podpisali w Mosinie oświadczenie, że nie będą walczyć przeciw
Rzeczpospolitej Polskiej. Być może oficjalną nominację „opatrzona pieczęcią” Rost otrzymał przy świetle dnia, niejako po raz drugi,
tym razem w bardziej oficjalnych okolicznościach niż pod osłoną
nocy. Co jednak, jeśli nominacja miała miejsce tylko raz, w nocy
9 „Gazeta Polska”, 19.XII.1849, nr 290, s. 1226, s. 1204.
10 „Dziennik Polski”, 16.XII.1849, nr 160, s. 579.
11 „Gazeta Polska”, 6.V.1848, nr 38, s. 140.
12 „Dziennik Polski”, 18.XII.1849, Nr 161, s. 585.
13 Die polnische Insurrektion in Posen im Frühjahr 1848: Nach eigener
Anschauung, mit Benutzung amtlicher Quellen u. den Nachrichten zuverläßiger
Berichterstatter von L. v. J, Głogów 1849, s. 111.
14 „Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego”, 05.V.1848, nr 104, s. 430.
15 Tamże.
16„Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego”, 10.V.1848, nr 108, s. 445.
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z 2 na 3 maja? Oznaczałoby to, iż wręczający nominację Krotowski
musiał dysponować oznaczeniem „Polski powstającej” już wcześniej. Czas obróbki pieczęci w tamtych czasach nie należał do najszybszych, więc tym bardziej zagadkowym jest fakt wykonania
tego typu stempla w tak krótkim czasie. Od przybycia Krauthofera Z Poznania do Górki do pamiętnej „nocy mosińskiej” minęło
zaledwie kilka godzin. Pieczęć ta musiała zatem zostać wykonana
znacznie wcześniej, co mnoży kolejne wątpliwości, które trudno
jednoznacznie rozstrzygnąć.
4. Mefistofelesowskie sprawstwo
Pomocna w rozwikłaniu przedstawionych wątpliwości może być
relacja Ludwika Mierosławskiego, dowódcy wojskowego powstania roku 1848 w Poznańskiem. Zanotował on, że „Krotowski większością głosów odbiera komendę Celińskiemu i 3go Maja ogłasza
osobną Rzeczpospolitą Polską w Mosinie”17. Jest to jedyna relacja
źródłowa z tamtych wydarzeń, która jednoznacznie wskazuje na
osobę Krotowskiego jako jedynego inicjatora i sprawcę ogłoszenia Rzeczpospolitej Polskiej. Byłbym jednak bardzo ostrożny
z uznaniem jej za całkowicie wiarygodną. Mierosławski zasugerował, że odebranie komendy Celińskiemu odbyło po „spisku
demokratycznym” urządzonym przez Krotowskiego, co nie jest
zgodne ze stanem faktycznym. Wiemy bowiem, że odziały Celińskiego i Wilczyńskiego udały się do Rogalina, gdzie naczelnikiem
korpusu partyzantów obrany został Wilczyński, bez przeprowadzania jakiegokolwiek spisku18. Po drugie, Mierosławski w swojej
pracy obrał sobie za cel rzucanie inwektyw w kierunku swoich
przeciwników politycznych, do których zaliczał także Krauthofera.
Zasugerował on na przykład, że Krotowski miał trafić do obozu
pod Trzebawiem przyniesiony przez Mefistofelesa19. Chciał on dodatkowo pognębić poznańskiego adwokata przypisaniem mu samodzielnego sprawstwa w nieodpowiedzialnym i anarchicznym
czynie, jakim według niego było ogłoszenie Rzeczpospolitej Polskiej w tamtym okresie. Komentował on te wydarzenia z wyraźną
ironią i pogardą. Jak już zaznaczyłem: jest to jednak jedyna znana
nam relacja źródłowa jednoznacznie odnosząca się do proklamacji Rzeczpospolitej Polskiej dnia 3 maja w Mosinie, wskazująca
jako jej inicjatora wyłącznie Jakuba Krauthofera-Krotowskiego.
Pogląd o samodzielnym sprawstwie poznańskiego adwokata został później powtórzony przez Kajetana Rzepeckiego w 1898 roku.
Omawiał on w swojej pracy między innymi wydarzenia Wiosny
Ludów w Poznańskiem sugerując, jakoby Jakub Krauthofer ogłosił
dnia 3 maja Rzeczpospolitą w Mosinie20. Brak jest jednak przypisów w jego pracy, ale z łatwością można domyślić się, że źródłem
tego podania był z pewnością Ludwik Mierosławski. W końcu
w żadnym innym znanym nam tekście źródłowym potwierdzenia
tego doniesienia nie znajdziemy. Do polskiej historiografii pogląd
ten trafił także za sprawą Kazimierza Rakowskiego, którego relacja
z majowych dni 1848 roku w Mosinie i okolicach nie jest do końca rzetelna i zawiera błędy faktograficzne21. Rakowski musiał tutaj
ewidentnie zaufać relacji Mierosławskiego. Krauthofera jako jedynego ogłaszającego dnia 3 maja w Mosinie Rzeczpospolitą Pol17 L. Mierosławski, Powstanie poznańskie w roku 1848, Paryż 1860, s. 339-340.
18 Zob. Z. S. Feliński, Pamiętniki, Opracował, przygotował do druku i opatrzył
przedmową E. Kozłowski, Warszawa 2009, s. 336.
19 L. Mierosławski, Powstanie poznańskie…, s. 339.
20 K. W. Rzepecki, W półwiekową rocznicę. Rok 1848-my. Opis wypadków
w Berlinie i W. Księstwie Poznańskiem. Podług źródeł współczesnych skreślił
Białyniak, Poznań 1898, s. 59.
21 K. Rakowski, Powstanie poznańskie w 1848 roku, Lwów 1900, s. 251252. Rakowski podaje na przykład, że dowodzącym w akcji pod Stęszewem
był Cedrowski (faktycznie Cyprian Celiński), podaję datę 6 maja jako dzień
proklamacji „Rzeczpospolitej polskiej” w Kórniku (faktycznie miało to miejsce
dzień później), a Krotowski miał działać na własną rękę, choć jak sam twierdził,
otrzymał on polecenie od Komitetu Narodowego, a akcję z 2 na 3 maja
wykonywał jako członek oddziału dowodzonego przez Kamienieckiego.

ską widzieli także Stanisław Karwowski22 oraz Stefan Kieniewicz23.
Mimo, iż ich prace są rzetelnie opracowane i udokumentowane,
to również tutaj autorzy, powołujący się na Mierosławskiego, dokonali pewnego skrótu myślowego. W przypadku Karwowskiego
brakuje przypisu do zaprezentowanej przez niego wizji tamtych
wydarzeń, a Kieniewicz powołał się także na pracę Hansa Schmidta. Niemiecki historyk z kolei w swoim opisie wydarzeń zachował
należytą ostrożność przy powoływaniu się na Mierosławskiego
i skonfrontował jego relacje z innymi źródłami. Uznał, że w Mosinie
dnia 3 maja Rzeczpospolitą ogłosili: Włodzimierz Wilczyński, Franciszek Maciejewski i Jakub Krotowski24. Mimo tego za sprawą wymienionych wyżej polskich historyków samodzielny jakoby czyn
Krotowskiego do dnia dzisiejszego na dobre zadomowił się w naszej rodzimej historiografii i jest praktycznie uznawany za pewnik.
Skonfrontujmy go jednak z innymi źródłami by wykazać, że brak
jest jednoznacznych wskazań do utrzymywania takiego poglądu.
Co więcej – łatwo można znaleźć kontrargumenty dla tak postawionej tezy.
5. Rogalińskie tropy
Pierwszym ważnym źródłem jest opracowanie Jędrzeja Moraczewskiego, który zanotował: „W Mosinie dnia 3go maja, jakby na
przekorę monarchistycznej rocznicy w Polsce, ogłoszono Rzeczpospolitą Polską, złożono dawną, a mianowano nową władzę
miejską”25. Ta krótka uwaga nie zawiera żadnych nazwisk osób,
które miały tego czynu dokonać. Idźmy dalej do cytowanej już
częściowo przeze mnie relacji z procesu sądowego Krauthofera
z grudnia 1849 roku. Prokurator w akcie oskarżenia zasugerował,
że ogłoszenia Rzeczpospolitej Polskiej w Mosinie dokonał korpus
partyzancki Wilczyńskiego i Krauthofera26, jednak w toku postępowania sądowego stwierdzenie to nie zostało udowodnione.
Potwierdził się za to inny zarzut, do którego przyznał się sam Krauthofer: ogłoszenie Rzeczpospolitej Polskiej na rynku w Kórniku
w dniu 7 maja 1848 roku27. O akcie proklamacji z dnia 3 maja, dokonanym rzekomo przez Krotowskiego, nie ma również wzmianki
na łamach ówczesnej prasy wielkopolskiej.
Sprawa jeszcze bardziej komplikuje się przy poszerzeniu bazy
źródłowej. Jak podaje słynny pamiętnikarz poznański Marceli
Motty, akt ogłoszenia Rzeczpospolitej został dokonany przez
Włodzimierza Wilczyńskiego w Rogalinie28, na co wskazywać
miała według niego litografia wykonana przez Marcina Jaroczyńskiego. Sugerując się zapewne tym podaniem, podobnie
sprawę zinterpretował Włodzimierz Trąmpczyński w swoim
opracowaniu. Zanotował on co następuje:
„Zebrawszy około siebie sztab, >>Pan Naczelnik<< proklamował
wobec licznie zebranych obywateli z sąsiedztwa, chłopów z dóbr
rogalińskich, mieszczan z pobliskiej Mosiny ->>Rzeczpospolitą
Poznańską<<”29. „Panem naczelnikiem” był naturalnie Włodzimierz Wilczyński. W relacji tej zwraca także uwagę spostrzeżenie, iż proklamacja miała być dokonana przy udziale „mieszczan
z pobliskiej Mosiny” oraz rogalińskich chłopów, co jednoznacznie
sugeruje Rogalin jako miejsce proklamacji. Trudno rozstrzygnąć
jednoznacznie, czy ogłoszenie Rzeczpospolitej Polskiej faktycznie
22 S. Karwowski, Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego, T. I. 1815-1852,
Poznań 1918, s. 461.
23 S. Kieniewicz, Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskiem 1848 roku,
Warszawa 1935, s. 248.
24 H. Schmidt, Die polnische Revolution des Jahres 1848 im Grossherzogtum
Posen, Weimar 1912, s. 355.
25 J. Moraczewski, Wypadki poznańskie z roku 1848, Poznań 1850, s. 141.
26 „Dziennik Polski”, 15.XII.1849, Nr 159, s. 575.
27„Dziennik Polski”, 16.XII.1849, nr 160, s. 582.
28 M. Motty, Przechadzki po mieście, T.1, opracował i wstępem opatrzył Z. Grot,
Poznań 1999, s. 306.
29 W. Trąmpczyński, Epizody historyczne, Warszawa 1914, s. 19.
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miało miejsce w Rogalinie. Stanowiska tego starał się bronić Stanisław Karwowski sugerując, że proklamacji dokonano zarówno
w Mosinie, jak i w Rogalinie30. Jeśli jedyną podstawą do takich
twierdzeń była prezentowana na łamach niniejszej publikacji litografia, to możemy mieć do czynienia z błędną interpretacją. Sam
tytuł tego dzieła faktycznie brzmi bowiem: „Rada wojenna i obiór
Naczelnika partyzantów w Rogalinie w dniu 4tym Maja 1848”31.
Dodatkową przesłanką przemawiającą za tym, że proklamacji nie
dokonano w Rogalinie może być relacja świętego arcybiskupa
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, jednego z powstańców oddziału kapitana Cypriana Celińskiego. W swoich „Pamiętnikach”
nie odnotował on nigdzie żadnego ogłoszenia Rzeczpospolitej
Polskiej mimo, iż przebywał w tym okresie razem z powstańcami w Rogalinie32. Być może uznał to wydarzenie za mało istotne
w swoich relacjach. Możliwa jest jeszcze jedna interpretacja, która tłumaczyłaby wiele z przedstawionych tutaj wątpliwości: być
może uroczystej proklamacji zarówno w Mosinie, jak i Rogalinie
po prostu nie było. Po szczegóły zapraszam Państwa do kolejnej
części niniejszego wywodu.
6. Doktryna Krauthofera
Pewnym kluczem do rozwiązania wątpliwości związanych z majowymi dniami 1848 roku jest moja propozycja odtworzenia
części linii obrony Krotowskiego, którą wraz ze swoim adwokatem Władysławem Niegolewskim zaprezentowali oni podczas
procesów politycznych oskarżonego Krauthofera w latach 18491850. Nie wiadomo, na ile była ona wypracowana przez samego oskarżonego i jego adwokata już po fakcie, jako usprawiedliwienie swoich czynów z roku 1848, a na ile była faktycznym
odtworzeniem jego toku myślenia z okresu Wiosny Ludów. Być
może była to też myśl panująca w polskim korpusie partyzantów w 1848 roku. Nazwijmy ją roboczo, nieco na wyrost „doktryną Krauthofera”.
Krauthofer wygłosił przed sądem w swoim pierwszym procesie
z grudnia 1849 pogląd, który powtórzył w kolejnym, z lutego
1850 roku: „Wtedy [tj. w 1848 roku – przyp. moje] panowała anarchia. Ja mówię, że ona do dzisiaj się nie skończyła”. Dodał także, że
okres zbrojnej konfrontacji Prusaków z Polakami w 1848 roku był
okresem interregnum, powszechnie panującego prawnego stanu
bezkrólewia, w związku z czym uważał się on za urzędnika owego
„interregnum” i rościł sobie prawo do sprawowania legalnej władzy. Jak sam przyznał, w dniu 11 kwietnia 1848 roku w Kórniku,
gdzie „aresztował” pruskiego porucznika Bergena, miał nawet
prawo rozstrzelania go i nic mu za to nie groziło33. Co usprawiedliwiało według Krotowskiego takie podejście? Chodziło o to, że
w Berlinie miała wtedy zapanować klika zamiast konstytucyjnej
władzy, która stanęła naprzeciw, legalnego wtedy, polskiego wojska34. Krauthofer bronił swojego stanowiska tym, że król pruski
miał w 1848 roku złamać swoje przyrzeczenia, co według polskiego prawa z 1768 zwalniało z posłuszeństwa poddanych wobec
władcy35. Polski opór był zatem według niego w pełni uzasadniony. Dodatkowo Krotowski wypowiedział przed sądem następujące słowa: „Rzeczpospolita Polska z punktu widzenia prawnego
istnieje do dnia dzisiejszego”36.
Ta linia obrony podtrzymana była również, gdy mowa była
30 S. Karwowski, Krotowski (Krauthofer-K) Jakub [w:] Wielka Powszechna
Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, T. XLI, Warszawa 1908, s. 151.
31 J. Mulczyński, Poznańska Wiosna Ludów w grafice i malarstwie w XIX wieku,
„Kronika Miasta Poznania”, 2008 nr 1, s. 293.
32 Zob. Z. S. Feliński, Pamiętniki, s. 335-343.
33 Krotowski’s Reden, Herausgegeben von Gustav Senst, Poznań 1850, s. 8.
34 Tamże, s. 34.
35 J. Saski, Sprawa dyscyplinarna Jakuba Krotowskiego przed Sądem Honorowym
Adwokatów w Poznaniu w dniu 16 lutego 1850 roku, [w:] Szkice z dziejów
adwokatury polskiej, pod red. R. Łyczywka, Warszawa 1976, s. 41.
36 Tamże, s. 39.

o ustanawianiu polskiego burmistrza w Mosinie: „Był zupełnie
w swym prawie, wedle konwencji Jarosławieckiej [z 11 kwietnia 1848 roku – przyp. moje] i miał do tego rozkaz od Wilczyńskiego”37. Miał również pełne prawo do ogłaszania Rzeczpospolitej Polskiej w Kórniku argumentując to tym, że wypełniał
tylko przyrzeczenia generała Pfuela, który w swojej odezwie
obiecał, że „będzie rząd polski”38. Wpisuje się to w treść pisma
wysłanego w maju 1848 roku do sądu głównego w Poznaniu,
pod którym podpisał się Krotowski. Naczelny dowódca korpusu partyzantów, czyli Włodzimierz Wilczyński, wzywał w nim do
zaprzestania wykonywania czynności sądowych przez pruskie
organa sprawiedliwości oraz zaniechania egzekwowania dekretów przez tamtejsze władze39. W myśl owej roboczo przeze mnie
nazwanej doktryny Krauthofera, pruskie władze były nielegalne,
w związku z czym musiały one ustąpić miejsca legalnej władzy
polskiego korpusu partyzantów.
Zastanówmy się teraz, jakie konsekwencje w maju 1848 roku
mógł wywołać przedstawiony powyżej tok rozumowania. Jeśli
faktycznie myśl taka panowała wśród partyzantów, to każdy opanowany przez nich teren był terenem Rzeczypospolitej Polskiej.
Mogła się ona zatem „zacząć” w lasach trzebawskich 2 maja i nie
wymagała żadnego specjalnego aktu powołującego ją do życia.
Sam fakt wkroczenia polskich partyzantów w nocy do Mosiny
mógł być swoiście pojętym aktem proklamacji Rzeczpospolitej
Polskiej, który nie wymagał dodatkowych czynności formalnych.
Mogli oni wkraczać do Mosiny już jako partyzanci Rzeczypospolitej, która w myśl przedstawionej doktryny, a więc „z punktu widzenia prawnego”, nigdy nie przestała istnieć. Partyzanci opanowywali wtedy różne wsie i miasta: Stęszew, Trzebaw, Górka, Łódź,
Mosina, Krosno, Rogalinek, Sowiniec, Rogalin, Radzewice, Kórnik
i Bnin. Nic nie wiadomo, by w każdej z tych miejscowości i wsi
powstańcy ogłaszali Rzeczpospolitą Polską. Wiemy, że takie akty
miały miejsce w Kórniku i Stęszewie – w tym drugim aktu dokonał
Rymarkiewicz wraz z ludem, „który się ciągle gromadził do obozu
między Trzebawiem, Górką i Łodzią”40. Być może rozumianą w ten
sposób doktrynę należy podsumować krótkim: „gdzie partyzanci,
tam i Rzeczpospolita”.
7. Przeszacowana rola
Po przeanalizowaniu źródeł dotyczących procesu sądowego Jakuba Krauthofera-Krotowskiego z grudnia 1849 wyłania się obraz osoby, która nie była wcale motorem napędowym i przywódcą polskiej partyzantki. Odnaleźć można tutaj jeszcze jeden ciekawy smaczek: zeznania zamieszczone przez zdystansowaną do
jego osoby „Gazetę Polską”, a pominięte w szerokim omówieniu
procesu Krotowskiego opublikowanym w odcinkach na łamach
„Dziennika Polskiego”. Ten drugi periodyk był bowiem ciepło
nastawiony do poznańskiego adwokata i jego rewolucyjnych
zapędów, w związku z czym nie opublikował zeznań umniejszających jego zasług dla podpoznańskiej partyzantki. Przed
sądem zeznawał Włodzimierz Wilczyński, który był naczelnikiem
polskiego korpusu partyzantów. „Gazeta Polska” opublikowała
jego wyjaśnienia o następującej treści: „Krotowski był drugim
szefem mojego sztabu i naczelnikiem biura; komendy wojskowej żadnej nie miał, ponieważ jego wydział był czysto cywilnym;
jeżeli zaś czasem znajdował się przy pojedynczych oddziałach,
to przecież obok niego zawsze był inny dowódca wojskowy, gdy
tymczasem on tylko cywilne funkcje przy tym oddziale sprawował”41. Krotowski wykonywał polecenia Wilczyńskiego, mianując polskich urzędników w Mosinie, Kórniku i Bninie. Krotowski
37 „Dziennik Polski”, 16.XII.1849, nr 160, s. 582.
38 Tamże.
39 „Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego”, 09.V.1848, nr 107, s. 442.
40 J. Moraczewski, Wypadki…, s. 144.
41 „Gazeta Polska”, 19.XII.1849, nr 290, s. 1226.
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i Wilczyński potwierdzili także przed sądem pod przysięgą, że do
poznańskiego adwokata należało wydawanie wyroków śmierci
na „rzekomych szpiegach”42. Adiutant naczelnika, Walenty Żochowski zeznał z kolei co następuje: „Krotowski był szefem biura
sztabowego w korpusie partyzanckim i wojskowego urzędu nie
piastował, raz tyko przypominam sobie była mu oddana kompania, wszakże nie on sam nią komenderował”43.
Przedstawione zeznania są pierwszym punktem do rozwiązania
owego „węzła gordyjskiego” mosińskiej historii. Okazuje się, że
środowiska sprzyjające Krotowskiemu celowo jego rolę wyolbrzymiały i ukrywały niewygodne dla niego fakty już w połowie
XIX stulecia. Paradoksalnie przeszacowanie roli Krauthofera leżało także w interesie jego oponenta, Ludwika Mierosławskiego.
Jak już wcześniej zaznaczyłem, podał on w swojej książce przykład poznańskiego adwokata jako symbol nieodpowiedzialności i anarchii, która objawiła się już w kwietniu 1848 roku, gdy
ten nawoływał do odebrania dowództwa Mierosławskiemu.
Miał on według cytowanej relacji samodzielnie odpowiada
za spiski i ogłoszenie Rzeczpospolitej Polskiej. Było dla Mierosławskiego niezwykle wygodnym przypisywanie Krauthoferowi
negatywnych w jego rozumieniu czynów, których się faktycznie
nie dopuścił. Taki mechanizm oczerniania przeciwnika znany
jest przecież do dnia dzisiejszego.
Wiemy także, że na łamach jednej z poznańskich gazet zamieszczono pismo wysłane do poznańskiego sądu w imieniu naczelnika korpusu partyzantów, pod którym podpisał się Krotowski
jako „szef”44. Chodziło naturalnie o „szefa sztabu”, a tak skonstruowane pismo mogło być odebrane jako dowód na faktyczne dowództwo Krauthofera w całym tym partyzanckim przedsięwzięciu majowym. Łatwo się nabrać na to bez konfrontacji owego
pisma z pozostałym materiałem źródłowym. Podobnie mogli
myśleć czytelnicy poznańskiej prasy w tamtym okresie, a także
władze pruskie, które zamieszczone na łamach dziennika pismo
odebrać mogły jako dowód na jednoosobowe sprawstwo Krauthofera. Ten tok myślenia jest jednak tak samo uprawniony, jak
przypisywanie władzy burmistrza urzędnikowi, który podpisuje
i stempluje dokument pieczątką „z upoważnienia burmistrza”.
Podobnie było z rolą Krotowskiego – występował on bowiem
„z upoważnienia” naczelnika Wilczyńskiego, nie przypisując sobie przy tym jego roli i uprawnień.
Na te wszystkie „sprzyjające” wyolbrzymianiu roli Krauthofera
okoliczności nałożona została jeszcze jedna warstwa w postaci
komunistycznej propagandy. Pochodzący z biednej rodziny robotniczej Krotowski bardziej pasował na bohatera niż syn „obszarnika” - Wilczyński. Poznański adwokat był dodatkowo konsekwentnie antyniemiecki45 i sam zawdzięczał sobie osiągnięcie
pozycji w środowisku prawniczym mimo niesprzyjającej sytuacji
materialnej. Dostał od komunistycznej propagandy dodatkowe
„punkty za pochodzenie”. Podsumowując te wszystkie warstwy „węzła gordyjskiego” należy uznać, że okoliczności mocno
sprzyjały Krauthoferowi przez lata, więc nie dziwi fakt wyolbrzymiania jego roli do dnia dzisiejszego.
8. Mitologia mosińska
Czy byt, w imieniu którego wyroki śmierci wydawał Krotowski,
możemy nazwać „Rzeczpospolitą Mosińską”? Lektura „urzędowych dokumentów” wydanych w maju 1848 przez korpus
partyzantów nie pozostawia żadnych złudzeń: oficjalna nazwa
brzmiała „Rzeczpospolita Polska” i żadna inna. Nadzieją dla wy42 Tamże.
43 Tamże.
44 Zob. „Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego”, 09.V.1848, nr 107, s. 442 oraz
podrozdział „Doktryna Krauthofera” niniejszego wywodu.
45 Z. Grot, Krotowski Jakub, „Polski Słownik Biograficzny”, T. XV, Wrocław 1970,
s. 349.

znawców mosińskich mitów mogą być jednak słowa…Ludwika
Mierosławskiego. Użył on określenia „rzeczpospolita Mosińska”46
w niezwykle pejoratywnym kontekście. Oprócz ewidentnego
pognębienia Krotowskiego chciał ukazać małość i zaściankowość utworzonego rzekomo przez niego bytu. Używając tego
terminu chciał także podkreślić błahość, efemeryczność i sztuczne napuszenie „rzeczpospolitej Mosińskiej”. Odnotował to także
Stanisław Karwowski zauważając, iż Rzeczpospolitą ową „współcześnie, nie bez złośliwości, mianem >>mosińskiej<<” nazwano47. Do budowania kolejnego mitu przyczynił się także Włodzimierz Trąmpczyński, który określił poznańskiego adwokata mianem prezydenta „pięciodniowej Rzeczpospolitej Polskiej”48. Nie
dosyć powtarzania – faktycznym naczelnikiem „Rzeczpospolitej
Polskiej” był Włodzimierz Wilczyński. Przypisywanie Krotowskiemu roli „prezydenta” to już czysty upust ułańskiej fantazji.
W mosińskiej Izbie Muzealnej można do dnia dzisiejszego oglądać dokument z okresu Wiosny Ludów. Jest nim tak zwany „list na
obywatelstwo” z 28 marca 1848 roku, w którym władze miejskie
nadały Wojciechowi Rostowi prawa obywatelskie miasta Mosina.
Został on później mianowany przez Krauthofera na burmistrza
w maju tego samego roku. Celowo przytaczam ten fakt, ponieważ
nieraz już słyszałem, że dokument ten jest rzekomo dokumentem
proklamacji „Rzeczpospolitej Mosińskiej” lub też nominacją na
burmistrza miasta, którą podpisać miał Krotowski. Nic bardziej
mylnego. 28 marca 1848 roku poznański adwokat prawdopodobnie jeszcze nie wiedział, że bieg wypadków zaprowadzi go ponad
miesiąc później do tego uroczego miasteczka.
Kolejnym mitem pokutującym do dnia dzisiejszego jest rzekomy
status Mosiny jako kilkudniowej stolicy Polski. Trudno uznać za
państwo efemeryczny byt trwający kilka dni, w związku z czym
trudno też mówić, by posiadało ono jakąkolwiek stolicę. Jeśli już
musimy silić się na tego typu interpretację faktów, to do statusu
stolicy należałoby raczej zaliczyć Rogalin – siedzibę władz ówczesnej Rzeczpospolitej Polskiej, bazę wypadową, centrum dowodzenia planowanymi akcjami, miejsce zakwaterowania wojsk. Wystarczyło Prusakom zaatakowanie i zdobycie owej „stolicy”, by efemeryczny byt rozleciał się jak domek z kart. Już sam ten fakt świadczy
o tym, jaką rolę sprawowała wtedy twierdza rogalińska. Jej zdobycie było swego rodzaju zrealizowaniem ewangelicznego słowa:
„Uderzę pasterza i rozproszą się owce trzody”49. Jednym słowem:
uderzono w głowę i zamierzony efekt osiągnięto błyskawicznie.
9. Podsumowanie
Mimo, iż moim zdaniem nie udało mi się całkowicie rozwiązać
owego węzła gordyjskiego, to mam nadzieję, że przyczyniłem
się chociaż częściowo do „oczyszczenia przedpola” dla triumfu
prawdy historycznej. Faktyczna rola Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w znanych nam partyzanckich dokonaniach maja
1848 roku nie była tak znacząca, jak się ją przedstawia w oficjalnej wersji wydarzeń. Pełnił on funkcje cywilne: odpowiadał za
sądownictwo, mianowanie urzędników i sporządzanie dokumentów, nie miał jednak samodzielnego dowództwa wojskowego nad partyzantami. Być może to on dokonał owej sławetnej
proklamacji, jednak brak jest solidnej podstawy źródłowej do
podtrzymywania takiego stanowiska. Nie było „Rzeczpospolitej
Mosińskiej”, a Mosina nie była nigdy stolicą Polski – ta smutna
dla wielu konstatacja niniejszego artykułu niech będzie gorzką
pigułką, która pomoże wybudzić się z krainy historycznych iluzji.
Wojciech Czeski
46 L. Mierosławski, Powstanie…, s. 340.
47 S. Karwowski, Krotowski…, s. 151.
48 W. Trąmpczyński, Epizody…, s. 15.
49 Mt, 26, 31. Cytat pochodzi z przekładu Pisma Świętego Jakuba Wujka S. J.,
wydanie trzecie poprawione, Kraków 1962.
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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.

43

Wystawa z okazji 100-lecia
Klubu Sportowego 1920 Mosina
18 stycznia 2020 roku mieliśmy okazję
uczestniczyć w uroczystym otwarciu
wystawy z okazji 100-lecia Klubu Sportowego 1920 Mosina, która mieści się
w Galerii Sztuki na mosińskim rynku.
100-lecie Klubu Sportowego 1920
Mosina w Galerii Sztuki
Ekspozycję będzie można oglądać do
29 lutego br. w późniejszym czasie planowana jest organizacja wystawy plenerowej. Na otwarciu sala galerii była
wypełniona gośćmi po brzegi. Pojawiło
się ponad 50 osób, m.in. Prezes klubu
Paweł Szeląg, Wiceburmistrz Adam Ejchorst i wielu innych gości. Podczas
uroczystych przemówień podziękowano osobom zaangażowanym w pomoc
przy realizacji wystawy. Szczególne
podziękowania skierowano dla Panów
Stanisława Dorosińskiego i Stefana Bartkowiaka za ogromny wkład w tworzenie
ekspozycji. Przedstawiono przyszłościowe plany klubu oraz wspomniano o jego
dotychczasowych osiągnięciach. Organizatorem wystawy jest Pani Agnieszka
Bereta, miłośniczka fotografii. Kiedy zapytaliśmy ją o szczegóły dotyczące wystawy z błyskiem w oku opowiadała o jej
przygotowaniu i zbieraniu potrzebnych
materiałów. Mówi, że kocha to co robi
a wtedy praca nie męczy tylko staje się
przyjemnością.
Historia klubu jest opisana i podzielona
na dziesięciolecia. Zgromadzono wiele
historycznych już fotografii, pamiątkowych dokumentów, pucharów i medali.

Początki klubu sięgają roku 1920, kiedy
to grupa miłośników sportu zrzeszyła 25
członków. Założycielami byli Cezary Różański, Czesław Neldner, Feliks Szulakieiwicz, Jan Samler, Alfred Jasiński, Ludwik
Jaworski i Antoni Pazgrat. Klub przyjmuje
nazwę Mosiński i początkowo nie jest
zrzeszony w żadnym związku. Niestety
ze względu na kłopoty finansowe działalność klubu zostaje zawieszona do roku
1924 lecz kiedy rusza spowrotem zostaje zarejestrowana przez władze miejskie
i Związek Piłki Nożnej w Poznaniu. W 1925
roku nazwa zostaje zmieniona na Obra.
Później przychodzi, a klub odradza się po

jej zakończeniu 22 września 1945 roku.
W 1950 roku powołano Komitet Budowy
Boiska a po dwóch latach obiekt przy ul.
Konopnickiej zostaje oddany do użytku.
W 1955 roku pierwszy raz w swojej historii awansują do rozgrywek okręgowej
klasy. Na początku lat 90-tych wybrano
nowy samorząd, a klub przyjmuje nazwę
Mosiński Klub Sportowy OBRA. Zachęcamy mieszkańców do odwiedzenia
galerii i zapoznania się z historią klubu.
Jesteśmy dumni z naszych sportowców
i życzymy samych sukcesów w kolejnych
latach swojej działalności.
Ewa Kazimierska
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Gdy nadejdzie kryzys
- Informator dla ludności cywilnej
Co zrobisz gdy zabraknie prądu i bieżącej wody? Czy jesteś przygotowany/a, żeby przeżyć dwa tygodnie bez
możliwości zakupienia żywności i podstawowych środków do życia? Czy wiesz jak zachować się w trakcie ataku
terrorystycznego albo skażenia chemicznego? Przedstawiamy pierwszą część przewodnika dla ludności cywilnej,
przygotowanego przez Stowarzyszenie Terytorialni.
Polska obronność
Na polską obronność składają się dwa nierozłączne czynniki, które mają na celu ochronę kraju, wolności a przede wszystkim życia
obywateli polski. Jest to obrona militarna (wojsko) oraz obrona
cywilna. Każdy z nas ma obowiązek działać, jeśli Polska jest zagrożona.
Obrona militarna
Obrona militarna składa się Polskich sił zbrojnych a w nich wojsk
lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych, wojsk specjalnych oraz wojsk obrony terytorialnej.
Siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej bronią naszej niepodległości i granic.
Obrona cywilna
Obrona cywilna to system, mający na celu ochronę ludności
cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań
zbrojnych, klęsk żywiołowych lub katastrof, przezwyciężanie ich
następstw i zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.
Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność, co oznacza, że wszyscy obywatele uczestniczą w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli
się w sytuacji zagrożenia.
Obowiązek obrony Polski
Pamiętaj, że jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej masz obowiązek obrony ojczyzny. Jeśli masz pomiędzy 18 a 60 rokiem życia (
kobiety od 18 do 55 roku życia) w razie zagrożenia możesz zostać
wezwany do pomocy na różne sposoby:
• pełnienie służby wojskowej,
• wykonywanie obowiązków wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych i przydziałów mobilizacyjnych,
• świadczenie pracy w ramach pracowniczych przydziałów
• mobilizacyjnych,
• pełnienie służby w obronie cywilnej,
• uczestniczenie w samoobronie ludności,
• odbywanie ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych,

Świadczenia rzeczowe
Władze Polski po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny mogą
dokonać rekwizycji posiadanych przez obywateli nieruchomości
oraz pojazdów/maszyn do użytku na cele przygotowania obrony
Państwa. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP
pozwala na wezwanie do przekazania mienia:
W czasie pokoju:
• dla sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej - czas wykonywania świadczeń wynosi do 48 godzin, najwyżej trzy razy w roku;
• w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub ćwiczeniami
w jednostkach przewidzianych do militaryzacji - do 7 dni, tylko raz w roku;
• w celu zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich
skutków do czasu ustania przyczyny.
W czasie wojny nie ma żadnych ograniczeń.

Strefa działań wojennych
Gdy już dojdzie do konfliktu zbrojonego, wróg będzie atakować
punkty strategiczne, w tym także miasta. Przebywanie w takich
rejonach jest skrajnie niebezpieczne i może przeszkadzać
w skutecznej obronie. Gdy w rejonie miejsca Twojego zamieszkania toczą się walki:
• Ewakuuj się do bezpiecznego miejsca poza strefę działań wojennych (pomyśl wcześniej jak i gdzie możesz ewakuować się
z rodziną). Zabierz ze sobą ważne dokumenty, pieniądze oraz
zapas żywności i wody
• Stosuj się do przekazywanych komunikatów i poleceń służb
porządkowych lub wojska
• Podróżuj tylko w dzień
• Nie skradaj się, nie wykonuj gwałtownych ruchów
• Nie ubieraj się w rzeczy z kamuflażem – nie przypominaj żołnierza!
Tekst i opracowanie merytoryczne:
Stowarzyszenie Terytorialni
Fundacja na rzecz wspierania inicjatyw proobronnych „Terytorialni”
www.terytorialni.pl
Grafika: Zuzanna Tofil
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Zgromadź zapas potrzebnych rzeczy

Poniżej kilka porad na temat zapasu najbardziej potrzebnych rzeczy do przetrwania kryzysu. Zacznij przygotowania już dziś i 
Ǥ

Woda

Pożywienie

Ciepło

Komunikacja






 żǡǡ
 Płatki owsiane, kukurydziane
  o długim okresie ważności
 Olej słonecznikowy, rzepakowy
 mięsne i rybne
 ǡ
 ǡ 
 Miód, migdały, orzechy, masło
 
 Przyprawy, cukier, sól, pieprz
 

 Ciepłe ubrania, koce, czapki
 Ciepła, nieprzemakalna odzież
 Śpiwór
 Świece, świeczki TǦ
 Zapałki
  
 Alternatywne źródła ciepła, promienniki
ǡ

 ǡ
słonecznymi lub ręczną prądnicą
  
 
 
 Ładowarka samochodowa
  
 Lista ważnych numerów telefonów


   
 Ǥ  
ludzki organizm może wytrzymać
 około ͵ Ǥ Przeciętna
osoba dorosła w naszym klimacie
 spożywać Ǥ ʹ litrów
Ǥ
Woda będzie także potrzebna 

przygotowywania
posiłków 
Ǥ



Wiaderko z przykrywką
Środki do odkażania wody 

Higiena i zdrowie

Stałe utrzymanie higieny pomoże
uniknąć zakażeń i infekcji. Szczególnie
 się
zwracać
uwagę 
na czystość rąk.
Jeśli toaleta nie działa, możesz wziąć
mocne plastikowe torby i umieścić 
Ǥ

Ważne jest posiadanie w domu
żywności, która
zapewni wystarczającą ilość kalorii.
Gromadź niepsujące się produkty,
które można szybko przygotować,
wymagają niewielkiej ilości wody
lub można je spożywać bez
Ǥ   
w miejscach suchych, chłodnych,
dala od światła.








Chusteczki nawilżane
 
Leki przeciwbólowe, na rozwolnienie
Worki na śmieci
Apteczka zawierająca środki do
odkażania, plastry, przylepce,
opatrunki i bandaże
 



W razie awarii ciepłowni, elektrowni
lub gazociągu mieszkanie bardzo
szybko wytraci ciepło, szczególnie 
w okresach zimowych. Zbierz rodzinę 
   ǡ  
  ǡ  
pokoje. Uważajǡ aby nie wywołać
pożaru używając alternatywnych źródeł
ciepła. Dbaj o dostęp świeżego
Ǥ


Inne

   

 
 Gotówka w małych nominałach
  
    

W przypadku kryzysu musisz mieć
możliwość otrzymywania ważnych
informacji od władz i służb
porządkowych. Musisz także być 
w stanie śledzić, w jaki sposób
media
raportują
wydarzeniǡ
pozostać w kontakcie z krewnymi 
i przyjaciółmi oraz być w stanie
dotrzeć do służb ratowniczych 
w razie nagłej potrzeby.






Więcej na temat zapasu
żywności i innych potrzebnych
 

ǣȀȀǤǤȀǨ
ȀΨʹͲȀΨʹͲ
ΨʹͲΨͶΨͺͷΨʹͲΨͷΨ
ΨʹͲ ΨͷΨͺʹΨʹ
ͲΨʹͲǤ



„Mimoza” sercem kulturalnym
Willa „Mimoza” odzyskała swój dawny blask. Wreszcie zakończyła
się jej rewitalizacja i wkrótce stanie się ona miejscem „tętniącym
życiem” i integrującym lokalną społeczność.
„Mimoza”
Na łamach naszego czasopisma będziecie mogli dowiedzieć się
m.in. jakiego rodzaju wydarzenia i zajęcia będą się tutaj odbywały. Ale to nie wszystko, cofniemy się również w czasie, aby nakreślić Wam historię związaną z tym budynkiem. Wiele trudu włożono w to, aby „Mimoza” nadal istniała, a z czym było to związane,
o tym już wkrótce...

8

STARE KSIĄŻKI
DOKUMENTY
PAMIĄTKI

lokal na działalność
gospodarczą
(2 pomieszczenia) przy ulicy
Wawrzyniaka 9 w Mosinie.

W budynku mieści się redakcja
gazety, notariusz, adwokat.

telefon: 660 031 893
(P054)

(P073)

726 250 217

DO WYNAJĘCIA
(J054)

KUPIĘ

Gazeta
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Mosińsko-Puszczykowska

Wiadomości z regionu
Felietony
Wywiady
Reportaże
Redakcja:

DORADCA PODATKOWY
(P102)

Alicja Szymańska

nr wpisu
06651

• DORADZTWO PODATKOWE
• USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE
• ZUS
• JPK - Jednolity Plik Kontrolny
• BHP
• PODPIS ELEKTRONICZNY
(J059)

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/

AUDIT

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
ul. Macieja Rataja 124, 61-695 Poznań
ul. Parkowa 7, 62-030 Luboń

BIURO OGŁOSZEŃ

(J021)

tel. 602-103-657
(P052)

61 893 50 22
500 44 96 96

audit@interia.pl

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

REKLAMA
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(P079)

Hotel
pracowniczy

Dymaczewo Stare
tel. 502 553 077

(P031)

AGENCJA
UBEZPIECZENIOWA
PUSZCZYKOWO UL. RYNEK 6
Zadbaj o to co posiadasz.
Ubezpieczymy Twój samochód,
dom, podróż, firmę i zdrowie.
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

AUTO CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

do samochodów DOSTAWCZYCH

także po
remoncie.
tel. 794 444 679
tel. 519 582 415
BIURO OGŁOSZEŃ

11

to

Lis

a

d
pa

Now
iny

(J069)

biur
i mieszkań,

FIAT DUCATO
PEUGEOT BOXER
CITROËN JUMPER

(P044)

Sprzątanie
ul. Nowiny 30, 62-030 Luboń
Tel. 601 710 634, 795 109 288
e-mail: czesciducatolubon@gmail.com

www.czesciducato.pl

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

BIURO OGŁOSZEŃ

(P058)

(J035

WĘGIEL
692 515 643
www.cieplozagrosze.pl

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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• Naprawa i regulacja
• Wymiana szyb i uszczelek
• Montaż nawiewników
• Roletki, plisy i moskitiery

* wymiana opon
* wulkanizacja
Wystawiamy faktury VAT
(P009)

Michał Roszak

Powierzchnia ok 2-100 ha, bez
planu zagospodarowania terenu,
klasa gruntu IV lub gorsza, bez
drzew i zabudowań, obszar nie
objęty formami ochrony przyrody,
linia SN (średniego napięcia)
przebiegająca przez działkę lub
w bliskiej odległości, stacja
energetyczna GPZ. Obszar nie
objęty formami ochrony przyrody.

tel. 664 779 961

ELEKTRYK

USŁUGI TRANSPORTOWE

- montaż instalacji
- roboty ziemne
- awarie elektryczne
- drobne prace budowlane

722 136 029
511 177 391

(P092)

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt pod nr tel.
519 879 590,
biuro@peo24.pl, Adrian Nyczke

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

- PIASEK
- ŻWIR
- ZIEMIA ITP.
WYKOPY I PRACE ZIEMNE

602 679 211

Terapia noworodków
i niemowląt metodą
NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

w Dymaczewie Nowym

(J040)

(J039)

Hotel Szablewski

1992 r.

Sobecki Zbigniew

tel. 602 555 346

Luboń, ul. Dożynkowa 7a

OFERUJEMY ATRAKCYJNE
WARUNKI WSPÓŁPRACY
OK. 9 000 ZŁ ROCZNIE ZA 1 HA.

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od

Montaż:
- Radia
- Alarmy
- Blokady

(P063)

Klimatyzacje:
- napełnianie
- odgrzybianie

PODSTAWOWE KRYTERIA
ELEKTROWNI SŁONECZNEJ:

• ROLETY
• ŻALUZJE
• MOSKITIERY

Naprawa:
- Rozruszniki
- Alternatory
- Instalacje elektr.

SERWIS OKIEN

(P075)

do wydzierżawienia
pod budowę
farm słonecznych
(fotowoltaicznych)

ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

tel. 61 819 12 01

dr Małgorzata Wójcik

ﬁzjoterapeuta i DO osteopata

tel. 502 439 875
www.ﬁzjo-osteo.pl

(J023)

POSZUKUJEMY
GRUNTÓW

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

BIURO OGŁOSZEŃ

Problemy z nadwagą:
jak je pokonać?

(J028)

(J041)

Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

www.fortemed.pl
ul. Dożynkowa 16
61-622 Poznań

(P095)

NOWOCZESNA
MEDYCYNA, GINEKOLOGIA
ORAZ
CHIRURGIA ESTETYCZNA

604 255 349

+ 48 510 936 516
+ 48 510 936 525

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Autoryzowany
Punkt Sprzedaży
F.H.U. „DEPO”

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

tel. 601 77 69 35
61 813 04 91

www.legat-mizerka.pl

(J047)

(J037)

Luboń, ul. Michała Drzymały 3

(P013)

pon.-pt. 8.00-16.00

CENY PRODUCENTA!

L E G A T®

mgr Elżbieta Mizerka - Szmyt
licencja Nr 1363
Kupno, sprzedaż, zamiana,
najem, podział lokali,
nieruchomości. Doradztwo.
Obsługa prawna,
notarialna, geodezyjna.

Godziny otwarcia:

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych
fachowe doradztwo montaż

Biuro Obrotu Nieruchomościami

e-mail: legat@legat-mizerka.pl

Pensjonat Radosna Jesień

zatrudni

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

(J048)

(J038)

• kucharkę/kucharza
• ﬁzjoterapeutę
lub rehabilitanta

Pracownia
krawiecka

(J049)

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

BIURO OGŁOSZEŃ

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

(J050)

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

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

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Elżbieta Bylczyńska
Współpraca: Paulina Korytowska, Marta Mrowińska, Wojciech Czeski, Roman Czeski,
Dorota Lisiak, Tomasz Kaczmarek, Piotr Milewski, Ewa Kazimierska oraz Willma.
Publikujemy interesujące teksty naszych czytelników dotyczące
regionu, w którym działamy. Istnieje możliwość dostarczenia
artykułów bezpośrednio do skrzynki pocztowej znajdującej się
przy budynku redakcji.
Biuro ogłoszeń tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Zeskanuj i napisz

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

REKLAMA

(J043)

(J045)

(J044)
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BIURO OGŁOSZEŃ

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

oferuje sprzedaż piasku
oraz mieszanek
piaskowo żwirowych

FOTOWOLTAIKA
POMPY CIEPŁA
KOLEKTORY SŁONECZNE
• PROJEKT • MONTAŻ • SERWIS

tel. 797 516 519
797 602 975

tel. 600 400 510

(P084)

ŻWIROWNIA
BIECZYNY

kopalniabieczyny@gmail.com

BIURO OGŁOSZEŃ

www.energiasloneczna.info.pl

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

(P051)
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