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studiomlodosci

 
Jedyna kapsuła PowerSlim Studio w Polsce - trening 
modelujący ciało -  leczenie podczerwienią osteoporozy, 
reumatyzmu, rwy kulszowej, nadciśnienia

 100% likwidacji cellulitu i rozstępów

 trening modelujący ciało - przyjemnie i bez żadnego wysiłku

 wypełnianie kwasem hialuronowym z certy�katami medycznymi

 najnowszy laser węglowy

 plazma - niechirurgiczne podnoszenie powiek 
i podbródka

 trwałe laserowe usuwanie trądziku, przebarwień, 
rumienia, blizn, owłosienia

 nici liftingujące do twarzy i ciała- zero 
zmarszczek 

 makijaż permanentny - trwały "make up" na 
wiele lat 

 natychmiastowe zamykanie naczynek 
i usuwanie każdej zmiany skórnej falą RF 
(np. włókniaków, kurzajek, prosaków) 

 STUDIO WIECZNEJ MŁODOŚCI ul. Poznańska 9, 62-050 Mosina
tel. 602 244 445, e-mail: kontakt@studiomlodosci.pl, www.studiomlodosci.pl 

NAJBOGATSZA OFERTA WSZYSTKICH USŁUG KOSMETYCZNYCH
I KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ W OKOLICY
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- Ja pamiętam tylko jedną wersję, a  po-
dobno są jeszcze inne, ale dokładnie ich 
nie znam. Prawdę mówiąc, ta o  żołnier-
zach Krauthofera-Krotowskiego, która Ci 
opowiem, wydaje mi się bardzo prawdo-
podobna i  ciekawa. Otóż w  okresie Wio-
sny Ludów Mosina była stolicą Polski, co 
prawda nie długo, ale jednak. Właśnie ten 
dowódca miał na Rynku ogłosić tę wiado-
mość. Miasteczko zostało oficjalnie wy-
zwolone i  wobec licznie zgromadzonych 
mieszkańców oraz swoich żołnierzy Jakub 
Krauthofer-Krotowski odczytał uroczysty 

rozkaz o  tym, że Mosina zostaje tymcza-
sową stolicą Polski. Radość i  euforia były 
bardzo duże, wszyscy się cieszyli i wiwato-
wali. Każdy chciał się jakoś do tego święta 
przyłączyć, coś zrobić, zadziałać, pomóc 
nowemu wojsku. Podobno bardzo silny 
cech stanowili krawcy, którzy postano-
wili spontanicznie wyposażyć żołnierzy 
w  nowe mundury, aby godnie mogli się 
prezentować w  nowej roli. Ja myślę, że 
może nie wszyscy zaraz zostali obszyci, 
ale na pewno kadra oficerska i dowódcy. 
Przecież czasu nie mieli za wiele, bo po 
chwilowym święcie musieli ruszyć do boju 
z  Niemcami. Tak mówią, że podobno jak 
spotkały się inne odziały, to ci z  Mosiny 
wyglądali bardzo elegancko. Od tamtego 
czasu można powiedzieć, że zaczęto tak 

nazywać dobrze ubranych panów, któ-
rzy wyróżniali się w towarzystwie. Jestem 
przekonany, że elegant z  Mosiny swoją 
historię zapoczątkował właśnie od tam-
tych wydarzeń. Wiem ja mam już 77 lat 
i zawsze mi te zdarzenie imponowały i je-
stem dumny z tego, że taka mała mieścina 
była przez chwilę stolicą Polski, w czasach, 
kiedy wszystkie polskie ziemie znajdowały 
się pod zaborami. 
 Roman Czeski

Post scriptum: Ta jakże barwna opowieść 
jest znakomitym przykładem połączenia 
dwóch mosińskich legend: o elegancie z 
Mosiny oraz o stolicy Polski, którą Mosina 
nigdy przecież nie była.
 Wojciech Czeski

Kolega na opłatku chóru, 21.01.2011:

Bądźcie czujni!
Jedna z naszych Czytelniczek wysłała nam informację o podejrza-
nym mężczyźnie, który wtargnął w nocy z 11 na 12 lutego na jej 
działkę. Był to wysoki człowiek w czapce i krótkiej kurtce. Niestety 
w ciemności nie udało się dostrzec nic charakterystycznego. Na po-
sesję przy ul. Gombrowicza wszedł od strony lasu, około godziny 2 
w nocy. Mało prawdopodobne, aby był to przypadek. ,,Zakładam, 
że uczciwych zamiarów nie miał, bo 2 w nocy to dziwna godzina na 
wchodzenie na czyjś teren" - pisze nasza Czytelniczka, która o tej 
godzinie spokojnie spała. Na szczęście o incydencie poinformowa-
ła ją od razu sąsiadka, która go zaobserwowała. Mężczyzna uciekł, 
kiedy usłyszał otwierające się drzwi balkonowe. Od tego czasu po-
dobne sytuacje nie miały miejsca. Mamy nadzieję, że tak zostanie 
i będziemy mogli cieszyć się spokojem jednak warto pozostać czuj-
nym. Mieszkańcy Osiedla za Barwą uważajcie na siebie! E.K.

Otrzymaliśmy informację o podejrzanych kartkach, jakie znaleź-
li mieszkańcy w swoich skrzynkach. Może to być próba wyłudze-
nia pieniędzy.
 ,,Kartkę znalazłam kilka dni temu w skrzynce na listy. Wydało mi 
się to dziwne, bo z nikim wcześniej się nie kontaktowałam w spra-
wie dachu” – mówi pani Małgorzata. Oprócz niej podejrzane proś-
by o kontakt znaleźli sąsiedzi.
Uwaga na oszustów
Metoda na „pilny kontakt” jest już znana w Polsce. Dzwoniąc pod 
numer wskazany przez naciągaczy możemy usłyszeć tylko kilka 
sygnałów, a w międzyczasie naliczone zostaną bardzo wysokie 
opłaty za  połączenie. Takie sytuacje mają miejsce w całej Polsce.
Nie zawsze jednak takie kartki oznaczają oszustwo. Podobne działa-

nie podejmują agencje nieruchomości. W ten sposób budują swoją 
bazę kontaktów ,,Niektórzy faktycznie podrzucają takie karteczki, 
jednak jest to niezgodne z etyką zawodową pośredników nierucho-
mości.” – mówi Andrzej Piotrowski z biura obrotem nieruchomo-
ści Patio. – ,,Jeśli taka osoba należy do stowarzyszenia pośredników, 
sąd koleżeński jest bardzo surowy w ocenie takich działań. Najczę-
ściej są to jednak osoby, które nie dostały się do takiej organizacji.”
Nie oddzwaniajmy
Choć policja w Mosinie zgłoszenia dot. podejrzanych kartek nie 
otrzymała, lepiej nie oddzwaniać na nieznane nam numery. ,,Je-
śli mieszkańcy mają obawę, że może to być próba wyłudzenia, 
to mogą zgłosić to do nas, my wtedy będziemy ustalać do kogo 
należy numer i czy jest to oszust. Nie każda taka kartka to oszu-
stwo, ale jeśli nie znamy numeru, lepiej oczywiście nie oddzwa-
niać. Szczególnie powinniśmy uważać na numery zaczynające 
się kierunkowym innym niż Polska.” – otrzymaliśmy informację 
od policji w Mosinie.
Sprawdziliśmy numer podany na kartkach, w internecie nie 
znajdujemy pod nim żadnej działalności dekarskiej.
 Wojtek Pierzchalski

Podejrzany numer na kartkach. Lepiej nie oddzwaniać
Las przy ulicy Gombrowicza

Takie kartki znaleźli mieszkańcy Mosiny. fot. Czytelnik
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Czytelnicy pytają nas o stan przejścia podziemnego pod torami 
na ulicy Sowinieckiej w Mosinie.
– (…) Codziennie wielokrotnie w  ciągu dnia piesi czekają przed 
zamkniętym przejazdem kolejowym. Wiele osób ryzykuje przecho-
dzenie przez tory przy opuszczonych zaporach aby zdążyć na au-
tobus lub pociąg. Czy wykonanie remontu przejścia podziemnego 
nie powinno być dawno załatwione? Za co burmistrz i  urzędnicy 
pobierają wynagrodzenie skoro nie potrafią tej sprawy sfinalizo-
wać? W imieniu mieszkańców osiedla “Za Barwą” proszę o pomoc 
i nieustawanie w próbie załatwienia w/w sprawy – pisze do redak-
cji Czytelniczka GMP 
O  sprawę przejścia podziemnego zapytaliśmy Urząd Miejski 
w Mosinie. 
– Przekazuję odpowiedź na zapytanie dotyczące przejścia pod-
ziemnego pod torami na ul. Sowinieckiej w Mosinie, na podstawie 
informacji uzyskanej we właściwym referacie Urzędu Miejskiego 
w  Mosinie   – napisała w  odpowiedzi na zapytanie redakcyjne 
Pani Joanna Nowaczyk z UM w Mosinie
Odpowiedź Urzędu
– Urząd Miejski w Mosinie potwierdza, że podziemne przejście dla 
pieszych w ciągu ulicy Sowinieckiej zostało wyłączone z użytkowa-
nia decyzją 21 grudnia 2017 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego i  aktualnie, ze względów bez-
pieczeństwa, nadal nie zostało przywrócone dla ruchu pieszych. – 
poinformował Urząd Miejski w Mosinie
– Informujemy, że Gmina Mosina wniosła skargę kasacyjną od wy-
roku z dnia 9 maja 2019 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie, który uchylał decyzję Głównego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego z dnia 23 sierpnia 2018 r. oraz poprzedzającą ją 
decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego z dnia 22 maja 2018 r. – dodają urzędnicy
– Do chwili obecnej Gmina nie otrzymała informacji o  terminie 
rozpatrzenia wniesionej skargi. Kwestią wymagającą rozstrzygnię-
cia jest to, jaki podmiot winien być odpowiedzialny za utrzymanie 
podziemnego przejścia dla pieszych w  ciągu ul. Sowinieckiej. Bez 
ustalenia właściwego podmiotu, nie będzie możliwe określenie 
terminu przywrócenia użytkowania przejścia. – informuje Urząd 
Miejski w Mosinie.
W Biuletynie Informacji Publicznej trafiliśmy natomiast na inter-
pelację, jaką 23 sierpnia 2019 roku złożył w tej sprawie mosiński 
radny, Pan Arkadiusz Cebulski:

– Zwracam się z zapytaniem jaki obecnie jest stan prawny przejścia 
podziemnego pod torami na ul. Sowinieckiej oraz kiedy przejście 
zostanie przywrócone dla ruchu pieszych. – pytał w sierpniu Ar-
kadiusz Cebulski
Odpowiedź Urzędu w Mosinie na interpelację radnego RM 
w Mosinie:
– Podziemne przejście dla pieszych w ciągu ulicy Sowinieckiej zo-
stało wyłączone z  użytkowania decyzją 21 grudnia 2017 r. Wiel-
kopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
i  aktualnie nadal ze względów bezpieczeństwa nie zostało przy-
wrócone dla ruchu pieszych. Jednocześnie Gmina Mosina informu-
je, iż w dniu 9 maja 2019 r. przed Wojewódzkim Sądem Administra-
cyjnym w Warszawie zapadł wyrok (Sygn. akt: VII SA/Wa 2505/18), 
który uchylił decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
z dnia 23 sierpnia 2018 r. oraz poprzedzającą ja decyzję Wielkopol-
skiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z  dnia 
22 maja 2018 r. – podał Urząd Miejski w Mosinie
– Mając na uwadze powyższe aktualnie Gmina Mosina analizuje 
stan prawny i  rozważa zasadność wniesienia skargi kasacyjnej od 
ww. wyroku. Przywrócenie przejścia dla pieszych w  ciągu ulicy So-
winieckiej w Mosinie dla ruchu pieszych uzależnione jest od uregu-
lowania będących w toku wszelkich komplikacji prawnych, oraz od 
usunięcia nieprawidłowości wskazanych w decyzji Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. – dodał urząd 
w odpowiedzi na interpelację radnego Arkadiusza Cebulskiego
Czy doczekamy się w końcu otwarcia i remontu przejścia? Wiele 
wskazuje, że nieprędko. J.B.

17.02.2020r. około godziny 8:20 doszło do wypadku na ulicy 
Głównej w Krośnie. Kobieta prowadząca samochód dostawczy 
wyjeżdżając z ulicy Leśnej w kierunku Drużyny wjechała w auto 
ciężarowe. Kierowca ciężarówki jechał sam i  nie ucierpiał. Ko-
bieta, która w niego wjechała podobno była wcześniej mocno 
zdenerwowana i to właśnie przez stres nie zachowała dostatecz-
nej ostrożności wyjeżdżając z podporządkowanej ulicy. Niestety 
z miejsca wypadku zabrało ją pogotowie, ponieważ przez ucisk 
pasów skarżyła się na problemy z oddychaniem.

Wyjazd z ul. Leśnej na ul. Główną często jest dosyć kłopotliwy. 
Jest to bardzo ruchliwe miejsce, gdzie należy być ostrożnym.
 Ewa Kazimierska

Podziemne komplikacje

Wypadek na ulicy Głównej w Krośnie

Pojazd dostawczy po wypadku
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Mimo zapewnień Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego skandalicznie niski 
komfort podróży pociągiem POLREGIO 
nie poprawił się. Gminy Mosina i Pusz-
czykowo zmagają się z ogromnym pro-
blemem komunikacyjnym. W publiko-
wanych na naszych łamach artykułach 
opisywaliśmy sytuacje, w których wielu 
pasażerów nie było w stanie dostać się do 
zatłoczonego pociągu.
– Zwracam się do Państwa z prośbą o za-
interesowanie tematem łamania przez 
POLREGIO umowy z UMWW dot. przewo-
zów i skrajnej nieudolności przewoźnika w 
zakresie realizacji przewozów. Sceny, które 
rozgrywają się około godziny 15:30 na pe-
ronie 6 dworca głównego to nieporozumie-
nie. Na stacji Poznań Dębiec o 15:52 jeszcze 
gorzej. – napisał do redakcji Pan Maciej 
Kowalczyk
Pociąg relacji Poznań Główny (odj. 15:49) – 

Leszno jest zestawiany przez przewoźnika 
z jednego składu EN57, pomimo informa-
cji o wiążącej Polregio z UMWW umowy 
na 2xEN57. Dzieje się tak w popołudnio-
wym szczycie, po godzinnej przerwie od 
poprzedniego pociągu w kierunku Leszna/
Wrocławia Gł. Efektem jest olbrzymie prze-
pełnienie pociągu, brak możliwości wejścia 
do niego pasażerów wsiadających na sta-
cjach Poznań Dębiec i Luboń koło Pozna-
nia, a wręcz ryzyko omdleń czy wypadnię-
cia z pociągu na peron po otwarciu drzwi. 
Do tego przepychanki przy wsiadaniu na 
peronie 6 dworca głównego. Komfort po-
dróży jest bydlęcy. – dodaje pasażer.
– Państwa zainteresowanie z pewnością 
zmotywuje urzędników Urzędu Marszał-
kowskiego, Urzędu Transportu Kolejowego 
i przewoźnika do reakcji. – pisze Pan Maciej
Oczywiście interesujemy się tematem od 
dłuższego czasu,  i mocno liczmy na jak naj-

szybszą poprawę tej skandalicznej sytuacji.
“A ścisk taki, że nie potrzeba ogrzewania. 
Już 15 min przed odjazdem pociąg prze-
pełniony…”
“Czy to można komuś zgłosić? Przecież 
to już nawet nie jest śmieszne do jasnej 
cholery”
“Który to już raz.” - komentują pasażerowie.
J.B.

Nocny pożar przyłącza gazowego

,,Komfort podróży jest bydlęcy”

W nocy 2 lutego przy ulicy Wiejskiej w Mosinie doszło do pożaru 
przyłącza gazowego. Słup ognia był wysoki na kilka metrów. Stra-
żacy z OSP Pecna na swoim profilu społecznościowym opubliko-
wali film, w którym widzimy, jak niebezpieczne było to zdarzenie. 
– W dniu 02.02.2020r o godzinie 01:20 nasze zastępy GBA-Rt i GLBM 
zostały zaalarmowane przez SKKM w Poznaniu do pożaru przyłą-
cza gazowego w miejscowości Mosina. – poinformowali Strażacy 
z OSP Pecna 
– Na miejsce zadysponowanych zostało naszych 8 zastępów. Zda-
rzenie miało miejsce kilka metrów od budynku, który jest jeszcze 
w  budowie i  istniała obawa, że ogień może się rozprzestrzenić, ale 
sytuacja sytuacja szybko została opanowana. Nikomu nic się nie sta-
ło. Po zabezpieczeniu i sprawdzeniu teren działań przekazany został 
pracownikom pogotowia gazowego – powiedział oficer dyżurny 
wojewódzkich strażaków.
– 2 lutego 2020 roku w  godzinach nocnych do Centrum Powiada-
miania Ratunkowego w Poznaniu wpłynęło zgłoszenie o palącym się 
przyłączu gazowym przy ul. Wiejskiej w Mosinie. Stanowisko Kierowa-
nia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 

zadysponowało jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej 
na miejsce zdarzenia. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i rozpozna-
niu ustalono, że wydobywający się gaz z instalacji średniego ciśnienia 
spala się. Działania prowadzone były przez ratowników zabezpieczo-
nych w sprzęt ochrony dróg oddechowych przy wykorzystaniu dwóch 
linii gaśniczych . Oprócz gazu pożarem objęte były też śmieci zgroma-
dzone w  workach, które znajdowały się w  bezpośrednim otoczeniu 
przyłącza gazowego. Działaniami w obronie zostały objęte budynki 
znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu pożaru. Akcja została zor-
ganizowane w oparciu o dwie sekcje gaśnicze. Pierwsza składała się 
z  pojazdów gaśniczych pochodzących z  następujących jednostek: 
– Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 9, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Pecnie, Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewicach. W skład drugiej 
Sekcji weszły następujące jednostki:
-Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie, Szkoła Aspirantów PSP w Po-
znaniu. W kolejnej fazie działań możliwe było przystąpienie do pracy 
Pogotowia gazowego, które ograniczyło wyciek poprzez zaciśnięcie 
rury doprowadzających gaz ziemny do miejsca awarii. Na miejscu 
akcji obecny był Dyżurny Kierownictwa Komendanta Miejskiego PSP 
w Poznaniu w osobie Naczelnika Wydziału PR st. kpt. Kamila Witosz-
ko. Miejsce prowadzonych działań w  celu zabezpieczenia zostało 
przekazane Policji, która ustala przyczynę powstania pożaru. – rela-
cjonuje mł. kpt. Łukasz Sokołowski z JRG9 PSP w Mosinie. Red. 
 zdjęcia: Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie
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Najważniejsze Inwestycje Gminy na rok 2020

Inwestycje 2020
Gmina największy dochód posiada od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej. Jest to ok. 40 % całego dochodu. W tabeli Informatora 
Mosińskiego możemy przeczytać, że drugie miejsce w wielkości 
dochodów zajmuje pozycja ,,Rodzina”. Z niej gmina pozyskuje 
prawie 27 % funduszy. Są to pieniądze jakie Mosina dostaje na 
różnego rodzaju świadczenia rodzinne i wychowawcze.
Inwestycje przedstawione w  Informatorze Mosińskim zostały 
podzielone następująco:
Baza Oświatowa
Przewidziano prace związane z  rozbiórką i  rozbudową części 
szkoły w Rogalinku, budowę sali gimnastycznej w Rogalinie. Po 
zmianach w projekcie i planie miejscowym ma nastąpić wybu-
dowanie dodatkowych sal dydaktycznych oraz sali gimnastycz-
nej w szkole w Krosinku. Potrzebna jest także termomoderniza-
cja szkoły w Daszewicach i remonty przedszkoli. Przewidywany 
koszt tych inwestycji wynosi 16-20 mln zł. Niestety w budżecie 
na ten rok nie została ujęta budowa nowego budynku Przed-
szkola Integracyjnego nr 3 w Mosinie.
Pływalnia
Temat, który przewija się od lat. Jest gotowy projekt oraz po-
zwolenie na budowę.  Powołano spółkę ,,Park Strzelnica” sp. 
z o.o., która ma wybudować i prowadzić pływalnię. Po wyborze 
Zarządu zaczną się prace nad budżetem inwestycji oraz zosta-
nie ogłoszony przetarg. Obecnie wybrana została tylko Rada 
Nadzorcza, w której skład wchodzą osoby powołane przez Bur-
mistrza i wskazane przez Radę Miejską, czyli: Paulina Kubacka, 
Rafał Ratajczak i Adam Wdowicki.
Drogi i komunikacja
Wszyscy korzystający z PKP doskonale znają problem przepeł-
nionych pociągów  do Poznania. Największym wydatkiem na 
rok 2020 ( ponad 8,7 mln zł) ma być budowa trzech stacji prze-
siadkowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej. Po modernizacji kolei 
planuje się uruchomienie kolei metropolitalnej. Jeżeli chodzi 
o  drogi, jedną z  większych inwestycji będzie  modernizacja ul. 
Sowinieckiej  wraz z  wymianą rur wodociągowych, kanalizacji 
deszczowej i częściową budową kanalizacji sanitarnej. Budowa 
zbiornika na wody deszczowe w okolicy ul. Leśmiana jest klu-
czowa dla odblokowania i  odwodnienia dróg na Osiedlu nr 5 

,,Nowe Krosno”. Łączny koszt tej inwestycji to prawie  9  mln zł 
z czego uzyskano dofinansowanie w wysokości 6,6 mln zł. Dota-
cje uzyskano także na na budowę ul. Strzałowej i Długiej w Mo-
sinie. Na zmiany czeka również ul. Podgórna i  ul. Sikorskiego 
w  Rogalinku ale w  pierwszym rzędzie trzeba wybudować ka-
nalizację deszczową od ul. Podgórnej do Warty. Jak możemy 
przeczytać w  Informatorze Mosińskim, ze względów bezpie-
czeństwa bardzo istotne jest postawienie kładki pieszo-rowe-
rowej nad Kanałem Mosińskim w ciągu ul. Lipowej w Krosinku. 
Ma powstać most łączący ul. Harcerską z ul. Łazienną oraz most 
na przedłużeniu ul. Krasickiego.
Co z korkami?
Dla mieszkańców Mosiny, którzy codziennie dojeżdżają do pracy 
czy szkoły pokonanie wjazdu do miasta jest ogromnym utrapie-
niem. Korki w Mosinie są już porównywalne z tymi w Poznaniu. 
Ile jeszcze czasu potrwa wprowadzenie jakichkolwiek ułatwień 
w tej kwestii? Obecnie trwa tworzenie treści porozumienia z Mar-
szałkiem Województwa Wielkopolskiego mówiącego o wykona-
niu projektu ciągu komunikacyjnego od skrzyżowania dróg 430 
i 431 przez rejon działek, przecięcie ul. Pożegowskiej i toru kolejo-
wego do ul. Konopnickiej. We wcześniejszych latach Wielkopolski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich odrzucał możliwość budowy drogi 
wg planu, ponieważ droga wojewódzka nie może dwukrotnie 
przecinać toru kolejowego w tak małej odległości. Obecnie trwa-

Dochody gminy Mosina wynoszą  190 408 004,41  zł zaś wydatki plasują się na poziomie  201 154 
735,11 zł. Przyjrzyjmy się budżetowi na rok 2020 oraz inwestycjom jakie są w planach.

Szkoła Podstawowa ‘’Pod Lipami” w Krosinku

Przyszły budynek Urzędu MiastaUl. Strzałowa w trakcie przebudowy
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Czy powstanie nowy budynek
Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Mosinie?
Obecny budynek Przedszkola Integracyjnego nr 3 przy ul. To-
polowej w  Mosinie powstał w  1981 roku. Miał to być obiekt 
tymczasowy, przeznaczony do dalszej rozbudowy. Od tamte-
go czasu minęło prawie 40 lat, a zmieniło się niewiele.
Coś zaczyna się dziać
11 lutego br. Burmistrz Gminy Mosina wydał obwieszczenie, 
w którym informuje, że ustalona została lokalizacja inwestycji 
rozbudowy przedszkola z  pomieszczeniami żłobka oraz roz-
biórką istniejącego budynku. Jest to już druga decyzja w  tej 
sprawie i  stanie się ostateczna w  połowie marca 2020r. Kon-
kretnych terminów rozpoczęcia prac budowlanych jednak 
nie ma. W 2020r. inne inwestycje w zakresie Oświaty wyniosą 
około 20 mln złotych. W budżecie na ten rok budowa przed-
szkola nie została już uwzględniona. Przewiduje się, że będzie 
to 2021/22 rok. Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miasta, po-
zwolenie na budowę ma zostać wydane mniej więcej w poło-
wie roku. Projekt rozbudowy budynku jest już gotowy. Został 
złożony wniosek o  wydanie decyzji pozwolenia na budowę, 
ale postępowanie zostało zawieszone ze względu na procedo-
waną decyzję na wycinkę drzew oraz uzyskanie nowej decyzji 
o lokalizacji celu publicznego uwzględniającą możliwość loka-
lizacji miejsc postojowych. 
W Mosinie brakuje państwowego żłobka
Państwowy Żłobek to instytucja, której od lat brakuje w naszej 
Gminie. Problem rośnie wraz z  ilością nowych mieszkańców. 

Młodzi rodzice, którzy muszą szybko wrócić do pracy ratują się 
najczęściej pomocą dziadków lub wynajmują nianie. Funkcjo-
nują także prywatne placówki.  - Moje dziecko jest jeszcze za 
małe na przedszkole. Powrót do pracy to dla mnie prawdziwe 
logistyczne wyzwanie. Myślę, że nie tylko ja jestem w  takiej 
sytuacji. Państwowy żłobek w  Mosinie ułatwiłby życie wielu 
młodym rodzicom - Pisze nasza Czytelniczka. W planie rozbu-
dowy budynek przedszkola ma mieć także wygospodarowane 
miejsce właśnie na żłobek. 
Obecny stan budynku
Remont jest konieczny. Brakuje odpowiedniej termoizolacji. 
Budynek jest wykonany z komponentów, które miały być tym-
czasowe, a  po tylu latach zdecydowanie źle spełniają swoją 
funkcję. Podczas upałów, wysoka temperatura w  środku jest 
bardzo uciążliwa. Zimą pomieszczenia szybko się wychładza-
ją. Cienkie ściany stanowią bardzo kiepską, w  zasadzie nie 
istniejącą izolację. Wystarczy pierwszy rzut oka na budynek, 
aby stwierdzić, że nie jest on w najlepszym stanie. Brakuje tak-
że miejsca. Obecnie w przedszkolu funkcjonują trzy oddziały 
integracyjne oraz jeden specjalny.  Personel przedszkola robi 
wszystko co w  ich mocy, aby dogodzić dzieciom. Jest to na-
prawdę wyjątkowe miejsce, w którym pracują ludzie w pełni 
oddani temu co robią. Chcielibyśmy aby mogło ono funkcjo-
nować w dużo lepszych warunkach niż obecnie. Wszyscy cze-
kamy na zmiany.  E.K.

ją starania o przejęcie gruntów z torem kolejowym, co pozwoli na 
rozwiązanie tego problemu.
Mają ruszyć także prace nad obwodnicą południowo-wschod-
nią. Gmina otrzymała również dotację z Funduszu Dróg Samo-
rządowych na budowę ul. Brzechwy. Jednocześnie kończą się 
pracę nad projektem ul. Lema, która miałaby zostać wybudowa-
na w przyszłym roku. Dzięki temu ruch z Osiedla za Barwą będzie 
mógł zostać wyprowadzony ze ścisłego centrum miasta na ul. 
Śremską i dalej do Poznania.
Inwestycje Społeczne
Planuje się budowę Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Opiekę znajdą w nim osoby niepełnosprawne, które ukończyły 
już edukację szkolną. Podopieczni, którzy mogliby uczestniczyć 
w  warsztatach terapii zajęciowej. Ośrodek miałby udzielać po-

mocy na wielu płaszczyznach. Przewiduje się także przebudowę 
świetlicy w Sowinkach.
Wodociągi i kanalizacja sanitarna
Najważniejszymi inwestycjami w  roku 2020 ma być magistrala 
wodna Krosno-Borkowice-Bolesławiec oraz budowa kanalizacji 
sanitarnej i wodociągu w Krosinku. Zadania te będą realizowane 
we współpracy z Aquanet-em.
Nowy budynek Urzędu Miasta
Radny Dominik Michalak na swojej stronie napisał o  adaptacji 
dawnego budynku Ośrodka Zdrowia na budynek Urzędu Miej-
skiego, Firma TWM z Poznania rozpoczyna już prace budowlane, 
które mają zakończyć się w kwietniu 2021 roku. Jest to również 
niewątpliwie jedna z większych inwestycji w naszej gminie. Jej 
koszt wyniesie prawie 3,5 mln złotych. E.K.

Jedna z sal, w której na codzień odbywają się zajęcia 

Obecny budynek przedszkola



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

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

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

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

odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus

Oferujemy:

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

tel.  510-180-730,  696-169-526,  694-791-095
www.szkolkaralus.pl e-mail: kontakt@szkolkaralus.pl
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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kolor

W ramach NFZ
(za darmo)

W domu chorego

tel. 512 046 048

Chorzy ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
przyjmowani są od razu!

Na Fizjoterapię Domową kwali�kują 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

Do 4 miesięcy �zjoterapii za darmo - 
Potrzebujesz jedynie skierowania
np. od lekarza rodzinnego.

Czekamy na Twój telefon!!!

FIZJOTERAPIA
REHABILITACJA
MASAŻ



BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

Zapraszamy do 
korzystania z oferty 

wypożyczalni 
kajaków kajaki2.pl. 

Organizujemy 
spływy kajakowe 

w okolicach Mosiny 
rzeką Wartą 
i Kanałem 
Mosińskim
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Gwarantowana jakość - 26 lat współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym - 
obecnie Polską Grupą Górniczą

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

Skład Opału

"RAMPA"
W. Wereszczyński

stacja PKP Puszczykówko - ładownia

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

oraz sezonowane drewno kominkowe

Kontakt:  61 633 61 04, 606 767 414 , 61 813 33 41
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Jakiś czas temu pisaliśmy o  planowanej rozbudowie Ptasiego 
Parku przy dworcu kolejowym w Mosinie. Niestety, okazuje się, 
że inwestycja nie zostanie zrealizowana.
Ptasi Park przez wielu mieszkańców kojarzony jest się z  inter-
wencjami straży miejskiej, rozklekotanymi urządzeniami do 
ćwiczeń czy od zawsze niedziałającą tężnią solankową. Dlatego 
informacja o rozbudowie mogła cieszyć. Okazuje się jednak, że 
zaplanowana przez Urząd Miejski rewitalizacja parku nie zosta-
nie zrealizowana.
Koncepcja zagospodarowania terenu Parku Ptasiego miała na 
celu zwiększenie atrakcyjności i  bezpieczeństwa tego miejsca 
dla mieszkańców Mosiny. W  projekcie zaproponowano cieka-
wy układ ścieżek, który z lotu ptaka tworzy kształt jaskółki. Ten 
wyjątkowy akcent nawiązujący do nazwy parku, miał sprawić, że 
miejsce to miało stać się również atrakcją turystyczną dla gości 
odwiedzających Mosinę.
W  koncepcji zaproponowano rozbudowanie istniejącego już 
placu zabaw, stworzenie miejsca spotkań ze stolikami do gier 
w  szachy, stworzenie siłowni zewnętrznej, a  także wydzielenie 
miejsca pod boisko do badmintona. Układ ścieżek miał zwień-
czyć mały amfiteatr, który nie tylko miał stanowić miejsce co-
dziennych spotkań spacerowiczów, ale również umożliwić róż-
norakie działania z zakresu animacji kultury, takie jak spektakle, 
koncerty, warsztaty i wiele innych.
Zapytanie do urzędu w  sprawie realizacji inwestycji złożył 10 
stycznia 2020 r. Dominik Michalak, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Mosinie.
– Proszę o  udzielenie informacji na temat etapu zaawansowania 
prac nad pozyskaniem dofinansowania dla rewitalizacji Ptasiego 
Parku w  Mosinie. Czy wniosek przeszedł ocenę formalną i  został 
dopuszczony do dalszej oceny? – pytał radny Dominik Michalak 
w interpelacji złożonej w Urzędzie Miejskim w Mosinie
Odpowiedź urzędu
W  odpowiedzi na pismo złożone przez Pana Radnego Dominika 
Michalaka informuję, że Gmina Mosina dnia 31.10.2019r. złoży-
ła wniosek o  dofinansowanie projektu „Z  lotu ptaka – działania 
proekologiczne na terenie Gmin Czempiń i Mosina, polegające na 
stworzeniu szlaku oraz wielu ofert edukacji przyrodniczej, zajęciach 
i  kampanii edukacyjnej, a  także na doposażeniu i  modernizacji 
ośrodków edukacji ekologicznej”. Gmina Mosina pełniła w projek-
cie rolę Partnera. Liderem Projektu, a tym samym głównym wnio-
skodawcą, była Gmina Czempiń. W ramach omawianego projektu 

jednym z zadań projektowych były działania inwestycyjne mające 
doprowadzić do rewitalizacji Ptasiego Parku w Mosinie.
Dnia 13.12.2019r. wpłynęło do Gminy Czempiń drogą elektroniczną 
pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
dot. uzupełnień i wyjaśnień do złożonego wniosku o dofinansowa-
nie w  ramach oceny formalnej, jakie powinien przedstawić Lider 
i wskazani Partnerzy. Skan ww. pisma został przesłany przez lidera 
Gminie Mosina. Gmina Mosina podjęła działania zmierzające do 
opracowania kompleksowej odpowiedzi na powyższe pismo, czy-
li do złożenia wyjaśnień i  uzupełnień dotyczących Gminy Mosina 
i przekazania ich Liderowi, tak by zachować ciągłość procedowania 
oceny formalnej wniosku. 
W trakcie prac nad odpowiedziami na rzecz oceny formalnej, Bur-
mistrz Gminy Mosina został poinformowany przez Zastępcę Burmi-
strza Gminy Czempiń o wycofaniu się z projektu, a tym samym po-
rzuceniu dalszego procesu procedowania oceny formalnej wniosku 
o  dofinansowanie. Referat Zarządzania Projektami i  Funduszami 
Zewnętrznymi kilkukrotnie kontaktował się z  równorzędną jed-
nostką w Urzędzie Gminy Czempiń odpowiedzialną za opracowa-
nie omawianego wniosku, celem uzyskania informacji dotyczących 
rezygnacji – poinformował Urząd Miejski w Mosinie. 

Publikowaliśmy na łamach GMP również alternatywną koncep-
cję zagospodarowania Ptasiego Parku, jaką otrzymaliśmy od 
Pana Konrada Tuszewskiego, mieszkańca Mosiny, który posiada 
spore doświadczenie w kształtowaniu przestrzennym. Być może 
projekt ten teraz spotka się z większym zainteresowaniem Urzę-
du Miejskiego. J.B.

Nie będzie rewitalizacji parku

Ptasi Park w Mosinie – widok na dworzec kolejowy 

Nieczynna tężnia solankowa w Ptasim Parku

Ptasi Park w Mosinie – plan koncepcyjny, niestety okazuje się, że projekt 
nie będzie realizowany
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 Jak mniej płacić za prąd
czyli wszystko o fotowoltaice

Energia ze słońca
Mieliśmy okazję porozmawiać z  Panem 
Adamem Skornią, właścicielem firmy  So-
laren- Instalacje Fotowoltaiczne, który jest 
specjalistą w  tym temacie. Na początku 
należy zaznaczyć, że panele fotowoltaicz-
ne to coś innego niż kolektory słoneczne. 
Czym różnią się od siebie? W największym 
skrócie możemy powiedzieć, że panele 
fotowoltaiczne służą do produkcji prądu 
a kolektory do podgrzewania wody. Panele 
wytwarzają prąd z energii słonecznej, który 
możemy wykorzystać na różne sposoby. 
Z  kolei kolektory dostarczają ciepło, które 
jest głównie przeznaczone do przygoto-
wywania ciepłej wody. Oczywiście moż-
na za jej pomocą ogrzewać dom. Jednak 
w naszym położeniu geograficznym może-
my mówić raczej o dogrzewaniu. Ponieważ 
ilość promieni słonecznych zimą jest za-
zwyczaj zbyt mała aby dostatecznie ogrzać 
cały budynek. Zdecydowanie lepszym roz-
wiązaniem są panele fotowoltaiczne.
Ogniwa fotowoltaiczne
Dzisiejsze ogniwa są bardzo trwałe i wydaj-
ne. Konserwacja nie przysparza kłopotów, 
ich trwałość szacowana jest na minimum 
30 lat. Dzięki takiej instalacji możemy spo-
ro zaoszczędzić. Przeciętny koszt waha się 
w granicach 22 tyś. złotych i zwraca się po 
ok. 5 latach użytkowania. Po tym okresie 
możemy cieszyć się darmową energią. 
Instalacja fotowoltaiczna, oprócz paneli 
składa się również z  systemu mocowań, 
zabezpieczeń, przewodów i  inwertera. 
Cały system aby był bezobsługowy i  nie-
awaryjny musi być zamontowany przez 

specjalistów i  wykonany z  dobrej jakości 
materiałów. Bardzo ważne jest aby insta-
lacja była zakładana przez sprawdzonych 
fachowców takich jak Pan Adam Skornia.
Ulgi i dotacje na fotowoltaikę
W  Naszej gminie możemy zaoszczędzić 
na takim rozwiązaniu dzięki dwóm rodza-
jom dotacji oraz uldze termomoderniza-
cyjnej. Pierwsza dotacja to ogólnokrajo-
wy program ,,Mój Prąd”, który ma na celu 
zwiększenie produkcji energii elektrycz-
nej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Je-
żeli zdecydujemy się na montaż instalacji 
fotowoltaicznej o mocy od 2 kWp do 10 
kWp możemy otrzymać nawet do 5 000 
zł. Należy jednak pamiętać, że program 
nie łączy się z  innymi dotacjami. Może-
my także skorzystać z programu ,,Czyste 
Powietrze”, który przewiduje dofinanso-
wania także na instalację odnawialnych 
źródeł energii. Pamiętajmy także o uldze 
termomodernizacyjnej. Od stycznia 2019 
roku koszty instalacji systemu można od-

liczyć od podstawy obliczenia podatku 
dochodowego. W  ramach ulgi możemy 
odzyskać nawet 10 000 zł ze zwrotu po-
datku.
Firma Solaren- Instalacje Fotowoltaicz-
ne  zajmuje się kompleksowo swoimi 
klientami. Nie tylko instalując system fo-
towoltaiczny, ale pomagając także w spra-
wach związanych z rozliczeniem iwestycji 
i dotacją. Więcej informacji znajdziemy na 
ich stronie internetowej https://solaren-fo-
towoltaika.pl/ lub pod numerem telefonu 
669 165 622. Przy rosnących z  każdym 
rokiem cenach prądu jest to niewątpliwie 
jeden z najlepszych pomysłów na zmniej-
szenie kosztów utrzymania domu. Nie 
dziwi więc ogromny wzrost w ilości zakła-
danych instalacji. W  szczególności teraz, 
kiedy są jeszcze na to fundusze z  dotacji 
i  instalacja może być całkowicie spłacona 
w 5 lat. E.K.

Kupię przedwojenne
Pocztówki, zdjęcia

Monety, sztućce
Zegarki i inne

509 445 892

Przykład gotowej realizacji Firmy Solaren-Instalacje Fotowoltaiczne

Zauważyliśmy, że temat ekologii i dotacji budzi sporo emocji wśród naszych Czytelników. Ostatnio 
bardzo modnym tematem stały się panele fotowoltaiczne. Dotarliśmy do kogoś, kto rozwiał nasze 
wszelkie wątpliwości w ich kwestii. 
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Radosne świętowanie porażek wydaję się niestety być do 
dnia dzisiejszego naszym narodowym sportem. Nie ina-
czej jest z rokrocznymi obchodami wydarzeń z maja 1848, 
w których mieszkańcy Mosiny świętują rzekomy status mia-
sta jako kilkudniowej stolicy Polski. W całym tej radosnej 
atmosferze ginie jednak pamięć o ofiarach tamtych dni. By 
rzetelnie ocenić dane wydarzenia potrzebujemy twardych 
i w miarę kompletnych danych, a nie wydumanej propa-
gandy. Wychodząc temu zapotrzebowaniu naprzeciw, za 
cel niniejszego artykułu obrałem sobie próbę zarysowania 
rozmiaru szkód, jakie dokonane zostały w maju 1848 roku 
w Mosinie oraz jej okolicach.
Pierwszym i najważniejszym założeniem, jakie należy na 
wstępie poczynić, jest uznanie, iż dysponujemy dosyć 
ubogim materiałem źródłowym, który umożliwia nam od-
tworzenie tylko niektórych aspektów interesujących nas 
wydarzeń. Rozmiar szkód, jakie wyrządzili partyzanci oraz 
Pruscy żołnierze w maju 1848 roku jest zatem trudny do 
precyzyjnego oszacowania. Omawiając dostępny nam ma-
teriał źródłowy musimy mieć na uwadze, że jest to tylko pe-
wien wycinek, a całości najprawdopodobniej nie uda nam 
się w pełni odtworzyć. Mimo to uważam, że warto podjąć 
się takiego wysiłku, by z porozrzucanych na kartach różnych 
źródeł puzzli ułożyć jedną układankę. Przywołam tylko te 
jej fragmenty, które w mojej ocenie wydają się najbardziej 
istotne. Pomijam tutaj wszelakie sugestie o działalności ra-
bunkowej polskich partyzantów, które są bardzo nieprecy-
zyjne i często niezwykle mętne.
Krótka relacja z 3 maja 1848 roku, która ukazała się na ła-
mach poznańskiej „Gazety Polskiej”, jest źródłem historycz-
nym, od którego warto zacząć nasze rozważania. Z tonu 
wypowiedzi wynika, że była to relacja sporządzona przez 
partyzantów, którzy w tamtych wydarzeniach brali żywy 
udział. Oprócz opisu starcia pod Stęszewem z drugiego 
maja znajdziemy tam także krótką wzmiankę o następują-
cej treści: „nieszczęśliwy przypadek wystrzału karabinowe-
go, trzech naszych poranił”1. Nie wiemy, jak ciężkie były to 
rany, czy były one śmiertelne w skutkach, czy tylko powierz-
chowne i szybko zaleczone. Niemniej jest to jeden z opisów 
wskazujący na niebezpieczeństwo zabawy z bronią. Wiemy 
z innych podań, że wśród bawiących się w tamtym okre-
sie wojaczką istniał prawdziwy deficyt ludzi obeznanych 
z wojennym rzemiosłem. Jeden z uczestników tamtych 
wydarzeń, święty arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński 
wspomina na przykład, że „brak ludzi fachowych zmuszał 
naczelników do posuwania na oficerów tych wszystkich, co 
choć umysłowym wykształceniem nad ludem górowali”2. 
Ów nieszczęśliwy wypadek mógł być zatem konsekwencją 
braku obycia polskich wojaków z obsługą broni.
Do ofiar działalności partyzantów w naszym mieście zaliczyć 
należy ludzi, na których wydano i wykonano wyroki śmierci 
przez powieszenie. Nie znamy ich dokładnej liczby ani na-
zwisk, za wyjątkiem kapitana Tołkaczewskiego3. Na czele 
1  „Gazeta Polska”, 6.V.1848, nr 38, s. 140.
2  Z. S. Feliński, Pamiętniki, Opracował, przygotował do druku i opatrzył 
przedmową E. Kozłowski, Warszawa 2009, s. 336.
3 Zob. np.: H. Schmidt, Die polnische Revolution des Jahres 1848 im Grossherzog-

sądu, który owe wyroki na „rzekomych szpiegach” wydawał, 
stał Jakub Krauthofer4. Owa iście rewolucyjna metoda po-
stępowania poprzedzała faktyczne działania wojenne skie-
rowane przeciwko Prusakom, co wiele nam mówi o charak-
terze tamtych wydarzeń i każe zadawać niewygodne pytania 
o faktyczne intencje „korpusu partyzantów”. Władysław 
Niegolewski, który bronił Krauthofera w jego procesach po-
litycznych wspomniał w kontekście mosińskich wydarzeń 
roku 1848 o tym, że ten „reprezentował (…) niejako ideę 
pokoju w wojnie”5. Działalność owego samozwańczego, 
osławionego „sądu tajnego korpusu partyzantów” trudno 
jednak określić jako propagowanie działań pokojowych.
Partyzanci obrali sobie w owych dniach majowych siedzi-
bę w pobliskim Rogalinie, który do dnia dzisiejszego słynie 
z pięknego pałacu. Przemianowali go na swoją kwaterę, jed-
nak sprawa ma jeden nieciekawy i dosyć istotny szczegół, 
o którym nie za wiele się do dnia dzisiejszego mówi. Pałac 
był bowiem przeznaczony przez nieobecną wtedy w Rogali-
nie hrabinę Konstancję Raczyńską na wojskowy lazaret dla 
rannych w bitwach pod Książem, Miłosławiem i Sokołowem 
powstańców. Dodajmy gwoli precyzji chronologicznej, że 
bitwy te miały miejsce na przełomie kwietnia i maja 1848 
roku i nie były bezpośrednio związane z wyczynami korpu-
su partyzantów z Rogalina i okolic. Ci zajęli zatem pałac bez 
wiedzy i zgody hrabiny Raczyńskiej, zmieniając przy tym jego 
dobroczynne przeznaczenie mimo informacji przekazanych 
przez obecną tam służbę pałacową6. Ciekawa jest korespon-
dencja, jaką przedstawiciele tej służby prowadzili z wielce 
niezadowoloną z tego faktu hrabiną. Jeden z nich doniósł na 
przykład, że „nieszczęście w Rogalinie jest przyprowadzone 
przez Krotowskiego, który nie uważając na lazaret w Roga-
linie założyć się mający, obsadził zamek”7. Jan Balcerkowicz 
lamentował z kolei: „Ach biada temu przed tronem Boga, 
który założył obóz w Rogalinie, ciężki rachunek musi zdać 

tum Posen, Weimar 1912, s. 355; J. Koźmian, Stan rzeczy w Wielkim Księstwie 
Poznańskim, „Przegląd Poznański”, T. 8, 1848r, s. 616.
4 „Gazeta Polska”, 19.XII.1849, nr 290, s. 1226.
5 Obrona dra Władysława Niegolewskiego w sprawie Jakuba Krotowskiego na są-
dach przysięgłych w Poznaniu dnia 18. Grudnia 1849r., Poznań 1850, s. 21.
6 A. Lewin do hrabiny Raczyńskiej, 05.V.1848 [w:] S. Wasylewski, Obóz powstań-
ców w Rogalinie w r. 1848, „Kronika Miasta Poznania”, Rocznik XIV, 1936, s. 123.
7 Baj do hrabiny Raczyńskiej, 24.V.1848, [w:] S. Wasylewski, Obóz powstań-
ców…, s. 132.

Pożoga 1848
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ten przed panem Bogiem za J[aśnie] W[ielmożną] Panią i za 
nas biednych ludzi, cośmy niczym niewinni i potraciliśmy 
nasze mizerne majątki. Biada Wilczyńskiemu i Lewickiemu, 
bo to oni są przyczyną do tego, aby obóz był w Rogalinie”8.
Wiemy, że funkcjonowanie tak dużego sztabu partyzantów 
pochłaniać musiało sporo zapasów, które pierwotnie mia-
ły być przeznaczone na potrzeby lazaretu dla rannych po-
wstańców. Zamiast tego zaopatrywani w kaszę, mąkę i owies 
dla koni byli partyzanci z korpusu Wilczyńskiego i Krautho-
fera. Jeden z członków pałacowej służby, Orębowicz napisał 
do hrabiny Raczyńskiej, że partyzanci „tutaj założyli głów-
ny obóz oficerów i różnych starszych, którym codziennie 
musimy śniadanie, obiady, herbatę z naszej strony dawać, 
jest przeszło 40 osób, a zatem nadzwyczajnie dużo cukru, 
kawy i masła wychodzi”9. Są to straty trudne do oszacowa-
nia, ale zadajmy w tym miejscu retoryczne pytanie: ile ludzi 
można było uratować, gdyby jednak ów lazaret w Rogalinie 
powstał? Plany te jednak pokrzyżował korpus partyzantów 
mieniących się reprezentantami „Rzeczpospolitej Polskiej”.
Omawiając te wydarzenia możemy dosyć płynnie przejść do 
strat powstańców biorących udział w bitwie pod Rogalinem 
z dnia 8 maja 1848 roku. W samej bitwie według jednego 
z anonimowych świadków zginąć miało 11 kosynierów oraz 6 
żołnierzy, którzy potopili się w Warcie w trakcie odwrotu. Od-
notował on także, że nie policzono dokładnie wszystkich po-
ległych, ponieważ „zaraz zabierano trupów ze sobą”10. Inne 
źródła podały z kolei, że w dniu tym 30 powstańców zabito, 
wielu raniono, lecz tych zabrali ze sobą powstańcy11. Pokrywa 
się to z relacją jednego z niemieckich historyków, który rów-
nież podał liczbę 30 poległych w tym starciu Polaków12. Trud-
no podać więcej nazwisk zabitych po stronie polskiej – jedno 
z nich to nazwisko oficera Kamienieckiego, o których w swo-
im procesie wspomniał Jakub Krauthofer13. Pod murami ro-
galińskiego pałacu zginał także Garczyński ze wsi Brzoza pod 
Bukiem, dowódca powstańców z oddziału trzebawskiego. 
Przybył on na odsiecz polskim powstańcom już po zakończe-
niu bitwy pod Rogalinem, a jego próba odbicia pałacu okazała 
się bezskuteczna. Zginął on „ugodzony kulą w głowę”14. 
Oprócz strat wojskowych warto odnotować także gwałty 
Prusaków dokonane tego dnia na bezbronnych cywilach. 
Dysponujemy wartościowym źródłem, jakim niewątpliwie 
jest wpis z metryk parafii w Rogalinku, który dotyczy po-
grzebanych na tamtejszym cmentarzu w dniu 12 maja 1848 
roku. Temat ten został już częściowo omówiony przez pana 
Piotra Wilanowskiego na stronie internetowej „Czas Mosi-
ny”15, jednak chciałbym uzupełnić go o inny materiał histo-

8 Jan Balcerkowicz do hrabiny Raczyńskiej, 22.V.1848 [w:] S. Wasylewski, Obóz 
powstańców…, s. 134.
9 Orębowicz do hrabiny Raczyńskiej, 06.V.1848 [w:] S. Wasylewski, Obóz po-
wstańców…, s. 124.
10 Nieznany sprawozdawca, Rogalin, dnia 8 maja 1848. Obóz i po nim wydarzone 
wypadki [w:] S. Wasylewski, Obóz powstańców…, s. 121.
11 „Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego”, 14.V.1848, nr 112, s. 461-462.
12 H. Kunz, Die kriegerischen Ereignisse im Grossherzogtum Posen im April und 
Mai 1848, Berlin 1899, s. 153.
13 „Gazeta Polska”, 18.XII.1849, nr 289.
14 Nieznany sprawozdawca…, s. 120. Zob. także: Archiwum Archidiecezjalne 
w Poznaniu, Metryki pogrzebów parafii w Rogalinku (lata 1820-1851), wpis 
z 12.V.1848.
15 https://czasmosiny2.pl/meandry-historii-o-kolumnie-granicznej-z-xviii-w-i-
mogilach-powstancow-z-1848-r-w-rogalinie [dostęp: 15.02.2020 18:41].

ryczny. W samych metrykach znajdziemy informacje o czte-
rech zabitych tego dnia mieszkańcach Rogalina:
1) Mateusz Kusztelak z majątku Rogalin, lat około 50, mąż 

Urszuli oraz ojciec piątki dzieci;
2) Michał Woźniak – lat 34, mąż Józefy oraz ojciec dwójki 

dzieci;
3) Jan Krzyszkowiak – lat 55, zabity w swojej stajni;
4) Stanisław Szymon Tuliszka, brak podanego wieku, mąż 

Franciszki.16

Idąc tropem metryk kościelnych, przeprowadziłem również 
kwerendę w archiwaliach mosińskiej parafii, jednak nie ma 
tam żadnej wzmianki o pogrzebanych w tym okresie po-
wstańcach. Część z wymienianych wyżej nazwisk pokrywa 
się z listą zabitych podaną przez Orębowicza w liście do hra-
biny Konstancji Raczyńskiej. Podał on nazwisko Kusztelaka, 
którego „bez najmniejszej przyczyny zabito”, „staruszka 60 
letniego Jana Kryszkowiaka, który do chlewa szedł spusz-
czać swoją krowę, aby mu się nie spaliła, zastrzelono” oraz 
„komornika Michała Woźniaka, chorowitego, który przed 
śmiercią uciekał nad rzekę, zastrzelili”17. Oprócz tego wymie-
nił Orębowicz nazwisko blisko 80 letniej ochmistrzyni Mag-
daleny Trześniewskiej, której „śmierć i kilka dniową chorobę 
(…) można także przypisać brutalstwu żołdactwa, bo jedy-
nie tylko z nastraszenia się umarła”18. Zapis ten modelowo 
koresponduje z inną relacją na temat śmierci owej biednej 
staruszki: „wypędzona z własnego schronienia przez rozju-
szone żołnierstwo, błąka się po krzakach i niedostępnych 
miejscach, kryjąc się przed okrucieństwem wojska. I tak ta, 
która pamiętała Francuzów, Moskali, Bajerów, Czuwaków, 
Tatarów i inne narody za czasów Napoleona, dziś od swoich 
bez przyczyny ścigana, nareszcie znużona i osłabiona, życie 
zakończyła”19. Mocno poraniony wskutek szału pruskiego 
wojska wyszedł komornik Maciej Balbierz, którego Prusacy 
„siedzącego przy swoich rzeczach i dzieciach na dworze, po-
żgali i potłukli tak, że ledwie z życiem uszedł”20.
Straty majowych dni 1848 roku to nie tylko straty w ist-
nieniach ludzkich, ale także dewastacja majątków. Przede 
wszystkim najbardziej zniszczony z tamtych dniach został 
pałac w Rogalinie, co zostało opisane w następujący spo-
sób: „Rozbestwione żołdactwo pruskie wpadło na kształt 
Wandalów do pałacu, łamało meble, tłukło kosztowne ser-
wisy, dziurawiło obrazy, rozrywało pałaszami makaty i go-
beliny”21. Doszczętnie spalone zostały budynki gospodarza 
Króla, które Prusacy podpalili zaraz po wkroczeniu do Ro-
galina22. Jak podał anonimowy sprawozdawca, „nie tylko 
dwór był rabowany i niszczony, ale nadto ubodzy kmiotko-
wie, którzy do niczego nie należeli i upatrywali swej korzy-
ści w roli i pracy, zostali zrabowani jako to: Antoni Snuszka, 
Paweł Jóźwiak, Mikołaj Pawłoski i wielu innych, do których 

16 Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Metryki pogrzebów parafii w Ro-
galinku (lata 1820-1851), wpis z 12.V.1848.
17 Orębowicz do hrabiny Raczyńskiej, 15.V.1848, [w:] S. Wasylewski, Obóz po-
wstańców…, s. 126.
18 Tamże.
19 Nieznany sprawozdawca…, s. 119.
20 Orębowicz do hrabiny Raczyńskiej, 15.V.1848…, s. 126.
21 W. Trąmpczyński, Epizody historyczne, Warszawa 1914, s. 22.
22 Nieznany sprawozdawca…, s. 118.
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o świadectwo powołać się można”23. Jak wywnioskować 
można z tych lakonicznych relacji, poważne szkody odnieśli 
także ludzie, którzy z walkami o Rogalin oraz działalnością 
polskich partyzantów nie mieli nic wspólnego. Mimo, że 
bestialstwa tego dopuścili się pruscy żołnierze, to winę za 
ten stan rzeczy jeden z zarządców rogalińskiego majątku 
widział po stronie polskich powstańców. W swojej rela-
cji podkreślił on, że spustoszenie to „wskutek w Rogalinie 
zgromadzonych kosynierów, którzy przez 5 dni swój obóz 
tam założyli, ze strony wojska wykonano”24. Taki są niestety 
„uroki” walki partyzanckiej, że największe straty ponoszą 
w niej najczęściej bezbronni cywile. Częściowo przewidział 
to i chciał uniknąć takiego obrotu sprawy Gustaw Potwo-
rowski, kierujący Komitetem Narodowym w 1848 roku 
i jego chyba najtrzeźwiej myślący członek. Gdy w kwiet-
niu 1848 roku decydowały się losy przyszłego powstania 
(klasyczny dylemat „bić się czy nie bić”) powiedział on co 
następuje: „jeśli mamy zginąć my [czyli członkowie Komi-
tetu – przyp. moje] to lepiej urządźmy rewolucję w Pozna-
niu. Padnie nas kilkunastu dla honoru, ale po co gubić tych 
chłopów, co stoją w obozie, którym obiecaliśmy, że będzie 
Polska”25. Na nieszczęście także dla rogalińskich chłopów, 
sprawy obrały niestety zgoła inny bieg.
Walki pod Rogalinem nie kończyły jednak starć polskich party-
zantów w naszych okolicach. Jak podaje Franciszek Jaśkowiak, 
walki toczyły się także w okolicach Puszczykowa Starego. Za-
notował on, że „według tradycji lokalnej walki powstańcze 
w roku 1848 przeciągnęły się tutaj najdłużej, bo aż do żniw, 
a chłopi puszczykowscy znajdowali trupy, kosząc zboże. Ostat-
nia potyczka powstańców z wojskiem pruskim miała się odbyć 
właśnie na polach Puszczykowa Starego. Poległych pogrzeba-
no w przyległym lesie w kilku mogiłach zbiorowych. Spoczy-
wają tam także kosynierzy z Puszczykowa Starego”26. Ten leśny 
cmentarz z siedmioma anonimowymi mogiłami powstańców 
znajduje się przy ścieżce prowadzącej czerwonym szlakiem 
od Starego Puszczykowa do Grajzerówki. Mogiły wyposażano 
w brzozowe krzyże, a „po pierwszej wojnie światowej można 
było widzieć w lesie puszczykowskim kosy powstańcze na pa-
miątkę poprzybijane do starych sosen”27. Z kolei polegli po-
wstańcy z Trzebawia pochowani zostali na cmentarzu położo-
nym na północnym brzegu Jeziora Góreckiego. Jest on jednak 
mocno zarośnięty i zapomniany, przez co bardzo trudno go od-
naleźć28. Prusakom przypisuje się zniszczenie ostrzałem artyle-
ryjskim pałacu Klaudyny Potockiej położonego na tak zwanej 
Wyspie Zamkowej29, co podważa Jaśkowiak uważając, że brak 
jest ku temu rzetelnej podstawy źródłowej30. 

23 Tamże, s. 120.
24 Relacja zarządcy dóbr Georga Bussego, Poznań 18.V.1848 [w:] S. Wasylewski, 
Obóz powstańców…, s. 128.
25 Cyt za: B. Wojcieszak, Ostatni Ikar Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Politycz-
na działalność Jakuba Krauthofera w latach 1848-1851 (z uwzględnieniem ówcze-
snej prasy poznańskiej) [w:] Prasa dawna i współczesna. Cześć czwarta, pod red. 
B. Kosmanowej, Poznań 2003, s. 24.
26 F. Jaśkowiak, Wielkopolski Park Narodowy. Zielone zaplecze Poznania, „Kro-
nika Miasta Poznania”, 1958, rocznik XXVI, nr 2, s. 41. Jak wykazały badania 
archeologiczne z 2013 roku, w mogiłach tych faktycznie nie spoczywają ludzkie 
szczątki. Prawdopodobnie powstańcy mogli zostać pochowani gdzieś w pobliżu 
tych symbolicznych mogił. Zob. ww.gazeta-mosina.pl/2013/list-w-butelce [dostęp 
21.02.2020 19:35]. 
27 Tamże.
28 Tamże, s. 41-42.
29 Czyni tak na przykład Edyta Bątkiewicz. Zob. E. Bątkiewicz, Tytus Działyński 
(1796-1861) Polityk. Społecznik. Twórca kultury, Poznań 2011, s. 154-155.
30 F. Jaśkowiak, Wielkopolski Park…, s. 42.

W 1848 roku Mosina, obok Leszna, była jedynym miastem 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, które ominęła panująca 
wtedy epidemia cholery31. Marne to jednak pocieszenie 
w obliczu tragicznych wydarzeń majowych dni Wiosny Lu-
dów. Przyniosły one naszej gminie śmierć, pożogę i zniszcze-
nie, a rzekomy status Mosiny jako kilkudniowej stolicy Polski 
jest marnym pocieszeniem w obliczu opisanych przeze mnie 
cierpień. Gdy zestawimy ze sobą te dwie rzeczy, to uznać 
musimy niestety, że bilans maja 1848 był dla nas tragiczny. 
Wniosek z tego taki, że powinniśmy pamiętać o tych wy-
darzeniach, jednak nie na sposób wesołej celebracji, tylko 
zadumy nad ogromem zniszczeń oraz pamięci o poległych. 
Tym bardziej, że znamy niektóre ofiary z imienia i nazwi-
ska. W tym miejscu chciałbym zaapelować do ludzi dobrej 
woli, którzy być może znają dokładne położenie zapomnia-
nego cmentarza leżącego nad brzegiem Jeziora Góreckiego 
o pomoc w jego odnalezieniu. Dzięki temu będzie możliwe 
oddanie należytego hołdu poległym pod Trzebawiem par-
tyzantom. Nauczmy się ponadto radośnie świętować nasze 
zwycięstwa, a nie porażki. Mamy powód do dumy chociażby 
z naszych licznych, mosińskich powstańców wielkopolskich 
lat 1918-1919. Powstania wygranego, a nie tragicznego 
w skutkach nieodpowiedzialnego czynu maja 1848 roku.

 Wojciech Czeski 

31 S. Karwowski, Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego. T. I. 1815-1852, 
Poznań 1918, s. 497.
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Nie było „Rzeczpospolitej Mosińskiej”
"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 historycz-
nych iluzji." - Wojciech Czeski
Jest 19 lutego bieżącego roku. Kolejny, normalny dzień pracy 
Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i  Promocji. Nadanie nazw 
nowym ulicom, dyskusja, drobne nieporozumienia, głosowanie. 
Przechodzimy do punku Roczny plan wydarzeń gminnych i lokal-
na historia. Głos zabiera Wojciech Czeski, nasz redakcyjny kolega, 
zaproszony przez Panią Przewodniczącą RM Małgorzatę Kaptur 
oraz Przewodniczącego wyżej wymienionej komisji, Pana Roma-
na Kolankiewicza. Zaproszenia na komisję otrzymują również: 
Jacek Szeszuła i Przemysław Mieloch.  Żadna z  wymienionych 
osób nie zjawia się na komisji. Szkoda. Czyżby nie bez znaczenia 
był tutaj publikowany na łamach GMP cykl artykułów autorstwa 
Wojtka? Kolejno były to:

• Dwa oblicza Jakuba Krauthofera-Krotowskiego
• Zygmunt Szczęsny Feliński – Zapomniany bohater Rzeczy-

pospolitej Mosińskiej
• Jakub Krauthofer-Krotowski jako rewolucjonista
• Niewielkopolski etos
• Szpieg w przebraniu partyzanta?
• Spreparowany życiorys Jakuba Krauthofera-Krotowskiego
• Węzeł gordyjski „Rzeczpospolitej Mosińskiej”

Autor porusza w nich jakże kontrowersyjny temat życiorysu Jakuba 
Krouthofera-Krotowskiego i jego wpływu na losy naszego miasta. To 
trudny temat. Jak wynika ze żmudnych  badań i ustaleń Wojtka, wie-
le jest w nim nieścisłości. Jeśli nie powiedzieć wprost: kłamstw. Gra 
rozchodzi się nawet o Medal Kapituły ... Rzeczpospolitej Mosińskiej.
- Jeżeli nie mamy dowodów, to nie znaczy, że czegoś nie było. Nie 
możemy też potwierdzić, że było. To jest różnica. Nie było czegoś 
takiego jak Rzeczpospolita Mosińska, to jest nazwa wymyślona 
przez właściwie jedną osobę, żeby ośmieszyć wydarzenia, które 
się tutaj działy przez te parę dni. (…). Zakres działań partyzantów, 
którzy brali m.in udział w Mosinie obejmował znacznie większy 
obszar niż tylko obszar gminy Mosina. Jeśli nazywalibyśmy to 
Rzeczpospolitą Mosińską, obrażalibyśmy również inne miejsco-
wości, które były również poddane władzy korpusu partyzantów. 
(…) Rola Krotowskiego [w maju 1848 roku – przyp. red.] na pew-
no sprowadzała się do tego, że był przewodniczącym trybunału, 
który odpowiadał za wydawanie i wykonywanie wyroków śmier-
ci na osobach, które były podejrzewane o szpiegowsko. (…) Jest 
rzeczą zmyśloną, że Mosina była kiedykolwiek stolicą Polski. To 
jest akurat czystej maści wymysł.(…) Należy się zastanowić jak to 
się ma do naszych słynnych rekonstrukcji historycznych. Nie chcę 
tego krytykować, gdyż wysiłek ludzi, którzy brali w tym udział jest 
ogromny, bardzo cenię sobie, że ludzie naprawdę poświecili mnó-
stwo swojego czasu i chęci żeby tego dokonać, czego w ogóle nie 
chcę podważać. Pytanie na czym bazujemy pisząc te rekonstruk-
cje. Jeżeli mamy źródła historyczne możemy je odtworzyć, jeżeli 
nie mamy, niestety wprowadzamy w błąd. I to jest bardzo przykre. 
- powiedział podczas komisji Wojciech Czeski.
- Wysunąłem kiedyś propozycję żeby Mosinę zrobić miastem kró-
lewskim, i  to uczynić sztandarem promocji gminy. Ponieważ Mo-
sina była własnością króla, stąd nasz herb do dzisiaj ma tutaj na-
wiązanie do herbu państwa polskiego, czyli do Orła Białego. Nasze 
barwy [Mosiny - przyp. red] nawiązują jednoznacznie do herbu - 
złoty kolor nawiązuje do złotej korony. Kłóci się to z  tym, że gdy 
przyszli partyzanci „Rzeczpospolitej Mosińskiej”, niejako tą koronę 
odtrącili. - dodaje Wojciech Czeski.

Następnie po krótkiej dyskusji, radny Marcin Ługawiak zapytał 
o Dni Rzeczpospolitej Mosińskiej.
W  dyskusji udział również wzięła radna Wiesława Mania: - To co 
tutaj teraz padło, to co pojawia się w jakiejś lokalnej prasie, to jest 
swojego rodzaju rewolucja. Chciałabym uczestniczyć w spotkaniu 
historyków. Z  jednej strony mamy tutaj Pana, z  jednej strony są 
osoby, które na podstawie dokumentów przez szereg lat do pew-
nych rzeczy też prowadziły. Mówimy o czymś bardzo ważnym. Pój-
ście w kierunku, że coś nie miało miejsca to jest już zaprzeczenie 
faktów. Dobrze byłoby usłyszeć opinię z różnych źródeł.
- Dodam w tym miejscu, że Pan Jacek Szeszuła również został za-
proszony na to spotkanie. Niestety z powodów zdrowotnych nie 
mógł dotrzeć. Na komisję zaproszony został również Burmistrz, 
Przemysław Mieloch - powiedział przewodniczący komisji, Pan 
Roman Kolankiewicz.
W Mosinie od kilkunastu lat przyznawany jest Medal Rzeczypo-
spolitej Mosińskiej. Listę nagrodzonych otwiera Jakub Krauthofer-
-Krotowski. - Na medalu mamy napisane: "Urzędowo proklamuje 
i  ustanawiam Rzeczpospolitą Mosińską, której godłem będzie 
orzeł z wieńcem i napisem Polska Powstająca - Jakub Krotowski". 
Czy to jest jakiś cytat, czy jest to wymysł? - zapytał wprost Roman 
Kolankiewicz
- Nigdzie nie ma takiego źródła, jeśli jest, chętnie je poznam - od-
powiedział Wojciech Czeski
- Osoby, które nie są historykami, i bazują na tych relacji bez złej 
woli zostali wmanewrowane w pewien schemat. Musimy się za-
stanowić, w  jaki sposób te odkrycia, badania Pana Wojtka Cze-
skiego będą wpływały na naszą rzeczywistość. - powiedziała Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie, Pani Małgorzata Kaptur.
Podczas komisji Pan radny Marcin Ługawiak zaproponował zorga-
nizowanie konferencji naukowej na ten temat. - Może świat nauki 
byłby zainteresowany. Zmierzmy się z tym mitem, tudzież faktem, 
w sposób ciekawy, naukowy.  - powiedział radny.
Radni obiecali spotkać się podczas jednej z kolejnych komisji aby 
skonfrontować fakty, interpretacje, przy udziale innych history-
ków, z nadzieją dojścia do konsensusu w tym trudnym temacie. 
- Widzę konieczność, abyśmy spotkali się w tym temacie jeszcze 
raz. - podsumował Roman Kolankiewicz.
Wojciech Czeski przypomniał ponadto swoją propozycje wzno-
wienia w Mosinie tradycji jarmarku na 25 maja. Pierwszy raz przy-
wilej odbywania jarmarków nadał miastu Król Władysław Jagiełło 
w 1429 roku. Przywilej ten był odnawiany przez kolejnych wład-
ców aż do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zarówno data, jak 
charakter takiego jarmarku nie burzyła by w  żaden sposób po-
rządku obchodów Dni Mosiny. Radni bardzo pozytywnie odnieśli 
się do tej propozycji widząc w tym ciekawą i pozytywną szansę na 
promocję Gminy oraz alternatywę dla obecnego motywu prze-
wodniego, czyli Rzeczpospolitej Mosińskiej.
Czy po lekturze tego artykułu (Węzeł gordyjski „Rzeczpospolitej 
Mosińskiej” - przyp.red.) autorstwa Wojciecha Czeskiego nadal 
powinniśmy celebrować Dni Rzeczpospolitej Mosińskiej, przy-
znawać Medal Rzeczpospolitej Mosińskiej, twierdzić, że byliśmy 
przez jeden dzień stolicą Polski? Na pewno czeka nas dyskusja 
i zmierzenie się z małym kryzysem tożsamości lokalnej. - napisał 
następnego dnia na łamach TTVI Mosina Pan Marcin Ługawiak, 
radny RM w Mosinie. J.B.
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tel. 501 099 327, 572 202 280

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.

Oferujmy usługi koparko-ładowarką
i wywrotką z dźwigiem HDS w zakresie:

(J
01

0)

ROBOTY
ZIEMNE

  

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

W YCENY  
NIERUCHOMOŚCI

     DOMY 

     LOKALE 

     DZIAŁKI 

     SPECJALISTYCZNE 

TEL. 572 642 585 
Rzeczoznawca majątkowy

(K
3

0
2

4
)

ARCHITEKTURA

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           fb@RSarchitektura

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

(J
03

0)

kolor

tel. 503 328 650

Sól i Pieprz
ul. Podleśna 1b

62-040 Puszczykowo

solipieprz.ak@gmail.com

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

(P
04

6)

restauracja.puszczykowo

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

tel. +48 604 692 465
e-mail: kancelaria@tomaszbaum.pl
ul. Wiosenna 11, 62-052 Komorniki (P

04
2)

Poszukiwany
jest piesek ze zdjęcia.

11 letni Benji rasy West 
Highland White Terrier. 

Pies posiada chipa. 
Właściciel wyznaczył 

nagrodę za pomoc 
w jego odnalezieniu.

telefon:
515 258 120
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Kancelaria prowadzi cykl bezpłatnych porad prawnych 
po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2

62-060 Stęszew
tel. 695 609 449

e-mail: kosewski@bksc.pl

Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85

62-030 Luboń
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 (P
02

3)

- hotel
- salon fryzjerski
- sklep

Wszystko dla zwierząt,
z miłości dla zwierząt

tel. 608 52 82 62
ul. 3 Maja 103

62 - 040 Puszczykowo (P
07

7) (P
04

1)

PRZEWÓZ OSÓB

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

(P
01

1)

Firma
instalacyjna

JESSA
Instalacje C.O.

WOD-KAN, GAZ

tel. 727 943 038
tel. 501 443 005

(P
04

3)
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W otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, na terenie kory-
tarza ekologicznego w okolicy wsi Rybojedzko w gminie Stęszew 
planowana jest inwestycja budowy osiedla 24 domów jednoro-
dzinnych (docelowo miało ich być 27). Dyrekcja WPN jest przeciw-
na planowanej inwestycji, gdyż korytarz ten jest niezwykle cen-
nym pod kątem przyrodniczym obszarem, dającym schronienie 
i możliwość przemieszczania się wielu gatunkom zwierząt. O sytu-
acji jako pierwsi redakcję poinformowali Czytelnicy.
O wypowiedź i szczegóły tej kontrowersyjnej sprawy zapytaliśmy 
dyrekcję WPN oraz Urząd Gminy Stęszew.

Zabudowa mieszkaniowa na terenie korytarza ekologicznego
Dyrekcja WPN informuje, iż jest przeciwna planowanej inwestycji na 
przedmiotowym obszarze. Działka o  nr ewid. 102/27 położona jest 
w  korytarzu ekologicznym pozwalającym na utrzymanie łączności 
ekologicznej, która jest niezbędna dla zapewnienia m. in. spójności 
obszarów przyrodniczo cennych, zachowania we właściwym stanie 
ochrony populacji zwierząt, migracji zwierząt i roślin, przestrzeni ży-
ciowej gatunków, w tym szczególnie dużych ssaków, przepływu ge-
nów i zróżnicowania puli genowej, co wpływa na trwałość populacji 
zagrożonych gatunków. 
Mimo, dwukrotnej, nieudanej próby uzyskania warunków zabu-
dowy przez developera, teraz teren może zostać zabudowany. Do 
11 lutego swoje uwagi mogli zgłaszać mieszkańcy.
Stanowisko urzędu gminy Stęszew
Informację o  szczegółach planowanej inwestycji czytamy w  od-
powiedzi na pytania skierowane do Urzędu Gminy Stęszew. Infor-
macji udzieliła nam Pani Karolina Szczepańska, Podinspektor ds. 
promocji, marketingu i obsługi prasowej:
– W związku z planami inwestora, dotyczącymi budowy osiedla dom-
ków jednorodzinnych w  miejscowości Rybojedzko i  złożonym wnio-
skiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia, Burmistrz Gminy Stęszew nałożył na 
wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko wraz z  przedłożeniem stosownego ra-
portu. Złożona dokumentacja została przesłana zgodnie z procedura-
mi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. W toku postępowania 
sprawy inwestor dokonał zmian, redukując zakres inwestycji z 27 na 24 
budynki jednorodzinne. Instytucje przedstawiły swoje stanowiska, opi-
niując raport. – poinformowała redakcję Karolina Szczepańska, Pod-
inspektor ds. promocji, marketingu i obsługi prasowej
– Warto wspomnieć, że w roku 2008 dla terenu przedmiotowej działki 
podjęta była już próba uzyskania warunków zabudowy. Postępowa-
nie zakończono dwukrotnym wydaniem decyzji odmownej. W  dal-
szym etapie postępowania, poinformowano mieszkańców o wszczę-
ciu postępowania w tejże sprawie oraz o możliwości składania uwag 
i wniosków poprzez tzw. udział społeczny. Ostateczna decyzja zosta-
nie podjęta po dokonaniu analizy wszystkich materiałów zebranych 
w sprawie. – dodaje Karolina Szczepańska. 
Co na to Wielkopolski Park Narodowy?
Stanowisko WPN przedstawił Pan Piotr Kozłowski, Gł. specjalista ds 
udostępniania Parku (treść listu do UG w Stęszewie, przesłana do re-
dakcji za zgodą dyrektora WPN):
“W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji dotyczącej prowadzo-
nego postępowania w  sprawie wydania decyzji o  środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na 
budowie 27 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą 
wewnętrzną na części działki o nr ewid. 102/27 obręb Rybojedzko (za-
wiadomienia z dnia 20.09.2018 r. zn.spr.Oś.6220.16.2018 + korespon-

dencja w sprawie), Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego in-
formuje, iż jest przeciwna planowanej inwestycji na przedmiotowym 
obszarze. Działka o nr ewid. 102/27 położona jest w korytarzu ekolo-
gicznym pozwalającym na utrzymanie łączności ekologicznej, która 
jest niezbędna dla zapewnienia m. in. spójności obszarów przyrod-
niczo cennych, zachowania we właściwym stanie ochrony populacji 
zwierząt, migracji zwierząt i  roślin, przestrzeni życiowej gatunków, 
w tym szczególnie dużych ssaków, przepływu genów i zróżnicowania 
puli genowej, co wpływa na trwałość populacji zagrożonych gatun-
ków. Zwierzęta migrują korzystając z funkcjonujących korytarzy eko-
logicznych. Znając jednocześnie behawior zwierząt, między innymi 
fakt, iż mogą i migrują na znaczne odległości, to pozostawienie ob-
szarów wolnych od zabudowy, nabiera na znaczeniu.
Ponieważ przedmiotowy teren, a w nim omawiana działka znajduje 
się w otulinie Parku zdefiniowanej w art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614) jako stre-
fa ochronna granicząca z formą ochrony przyrody i wyznaczona in-
dywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed 
zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka, 
w związku z czym nie mogą być prowadzone na nim działania sta-
nowiące zagrożenie dla wartości, dla których został utworzony Park.
Brak w chwili obecnej zatwierdzonego planu ochrony WPN oraz miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego nie może dawać 
uprawnień do dowolnego sposobu zagospodarowania przedmioto-
wego terenu. Dlatego ustawodawca w art. 53 ust.4 pkt. 7 w związku 
z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945) oraz art. 106 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096) zobowiązał do uzgadniania decyzji 
o warunkach zabudowy z Dyrektorem Parku, który jest interesariu-
szem chronionej przyrody.
Przedmiotowa inwestycja, polegająca na budowie 27 budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, stanowiłoby barierę antropogenicz-
ną. W  przypadku planowanej inwestycji, należy brać pod uwagę 
szerszy kontekst wynikający z sytuacji przestrzennej danego obszaru. 
Zabudowa tego obszaru w sposób znaczący zakłóciłaby drożność ko-
rytarza ekologicznego, uniemożliwiając migrację zwierząt.
W  prowadzonych badaniach naukowych dotyczących funkcjono-
wania korytarzy ekologicznych wykazano, że im szersze jest pasmo 
nieprzekształconych siedlisk w  krajobrazie i  im mniej przyrodniczo 
zdegradowane jest jego otoczenie, tym efektywniej obszar ten pełni 
funkcje korytarza ekologicznego, będąc jednocześnie ostoją bioróż-
norodności danego krajobrazu. Zajmowanie terenów otwartych pod 
funkcje m. in. mieszkaniowe oraz towarzysząca im infrastruktura pod 
rozbudowę systemów transportowych oraz liniowej infrastruktury 

Deweloper kontra WPN
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Już od pewnego czasu chcieliśmy aby na-
sze radio MPL wypełniło się muzyką i po-
woli, małymi krokami zaczynamy realizo-
wać nasz plan. W naszych głowach zrodził 
się pomysł na ,,Próbę mikrofonu” czyli pro-
jekt, dzięki któremu nasi Słuchacze mogą 
poczuć niepowtarzalny klimat jaki panuje 
na próbach zespołów.
Drugi odcinek to spotkanie z zespołem the 
OLD BAND. Wybraliśmy się do nich w zim-
ny, styczniowy wieczór, ale swoim graniem 
i  poczuciem humoru skutecznie ogrzali 
atmosferę. Udowodnili, że grać można 
w każdym wieku. Metryka nie ma znacze-
nia, jeżeli się spełniasz i lubisz to, co robisz. 
Mała, ale przytulna salka na obrzeżach Po-
znania to miejsce gdzie się spotykają, aby 

wspólnie grać. Maskujące siatki i cała masa 
porozstawianych instrumentów stworzyły 
niepowtarzalny klimat.
Liderem zespołu jest Wojtek, który na 
gitarze gra od 40 lat. Zdobyte podczas 
udziału w  wielu projektach doświadcze-
nie zaowocowało pomysłem na the OLD 
BAND, w  którym jest gitarzystą, kompo-
zytorem i  autorem niektórych tekstów. 
Na gitarze basowej gra Szymon. Jego 
przygoda z  tym instrumentem zaczęła 
się w okolicach 2000roku. Od tego czasu 
przeszedł przez wiele muzycznych projek-
tów. Od poezji śpiewanej po ciężki metal. 
Jego zespół Rusty Spoon zajął II miejsce 
w przeglądzie kapel we Wrocławiu i wydał 
amatorsko album. Zaś z  zespołem Freud 
Theory zagrał kilka koncertów przed taki-
mi zespołami jak Costerkeller i KAT. Jednak 
największy sukces odniósł z  poznańską 
kapelą All in Roli, z którym doszedł do pół-
finałów Must be The Music. Był prezesem 
stowarzyszenia Środa Rock Festival i  or-
ganizował z  nim festiwal o  tej samej na-
zwie w swoim rodzinnym mieście- Środzie 
Wielkopolskiej. Na perkusji szaleje Marian, 
który zaczął grać w wieku 5 lat. Debiutu-
jąc w  zespole ,,LILIPUT”. W  1969roku po-
wstał zespół ,,Śmigielanie 69”, którego był 
członkiem. Nie pozostawił muzyki nawet 
będąc zawodowym żołnierzem. Podczas 
pracy w wojsku grał w zespole PRO FOR-
MA. Później związał się z  the OLD BAND 
i tak został do dzisiaj, tworząc aranże per-

kusyjne do wszystkich utworów. Muzyka 
była od zawsze również w życiu Sebastia-
na, który dopełnia zespół swoimi gitaro-
wymi dźwiękami. Grać nauczył go ojciec, 
a największą radość dają mu występy na 
żywo.Na koniec zostawiłam wisienkę na 
torcie jaką jest wokalistka Zuza. Śpiewa od 
2004 roku, kiedy to zaczęła występować 
w  utworzonym przez Pawła Krawczonka 
zespole ,,New Voice”. Miała także okazję 
zaśpiewać z Dżemem i Afrikiem Simonem. 
Ognista burza loków i piękny głos dodają 
wyrazistego charakteru kapeli. Odcinek 
można zobaczyć na youtubie, po wpisa-
niu w przeglądarkę hasła ,,Próba Mikrofo-
nu the OLD BAND” lub na facebook’owym 
profilu Próby Mikrofonu. EK

PRÓBA MIKROFONU the OLD BAND

technicznej, wpływa znacząco na różnorodność biologiczną poprzez: 
ograniczenie powierzchni naturalnej i półnaturalnej przyrody, zmia-
nę warunków siedliskowych, a  w  efekcie przekształcenie ekosyste-
mów i ustępowanie gatunków wrażliwych, utrudnienie rozprzestrze-
niania się gatunków w wyniku tworzenia barier ekologicznych.
Na przedmiotowym terenie nie mogą być rozważane żadne rozwią-
zania alternatywne. Jest to obszar, który powinien w całości pozostać 
wyłączony spod zabudowy i utrzymany jako korytarz ekologiczny.
W związku z powyższym, Dyrektor Parku jest przeciwny zabudowie 
przywołanego powyżej obszaru.” 
 Zbigniew Sołtysiński, Dyrektor WPN

– Sprawa obecnie jest procedowana w UG. Jeżeli Urząd wyda nega-
tywną opinię to może się sprawa zakończyć na tym etapie, a  jeżeli 
przygotują projekt decyzji i nam przyślą do uzgodnienia, to zapewne 
dyrektor podtrzyma stanowisko negatywne i  wyda postanowienie 
odmowne (mamy na to od otrzymania projektu 14 dni). Inwestor 
może wówczas złożyć zażalenie do ministra środowiska (Klimatu?) 
Minister zazwyczaj mając mało argumentów daje do ponownego 
rozpatrzenia dyrektorowi Parku. Wówczas Park ma 2 m-ce na po-
stępowanie administracyjne. Wówczas jest czas na czynności, które 
pozwalają na szczegółowe zebranie argumentów, opinii, przyrodni-
czych również ekspertów z zewnątrz, itp. Po kolejnym wydaniu posta-

nowienia odmownego inwestor może kolejny raz zażalić do ministra, 
a ten mając wystarczającą ilość argumentów, podtrzymać postano-
wienie negatywne dyrektora. Wówczas inwestor może zaskarżyć mi-
nistra. Tak mniej więcej wygląda postępowanie w sytuacji, kiedy WPN 
nie wyraża zgody na daną inwestycję. – poinformował Piotr Kozłow-
ski, Gł. specjalista ds udostępniania Parku.
O dalszych losach planowanej zabudowy na terenie korytarza eko-
logicznego będziemy informowali Państwa na naszych łamach. J.B.
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Wiodący Operator Logistyki 
Meblowej w Europie

oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia 

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

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

kursy na obsługę wózków widłowych 
oraz wózków wysokiego składowania

- motywacyjny system wynagradzania 
i premiowania

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

nowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem 

stanu na magazynie

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02

lub 61 819 78 05

(J
01

5)

 AGENCJA OCHRONY ZATRUDNI w MOSINIE / KOMORNIKACH 
PRACOWNIKA OCHRONY-DOZORU 

Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, wynagrodzenie na czas, 

przeszkolenie. 

Zadania: rejestr zdarzeń, wykonywanie obchodów, kontrola 

pracowników.  

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” 

 
KONTAKT: 531-533-200 

 FIRMA SPRZATAJĄCA ZATRUDNI w ROSNOWIE I KOMORNIKACH 
PERSONEL SPRZĄTAJĄCY 

Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, wynagrodzenie zawsze 

na czas, przeszkolenie. 

Zadania: sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów a 

także korytarzy i szatni. 

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” 

 
KONTAKT: 517-574-235 (J

01
8)

Poszukujemy pracowników również do przyuczenia
(P
08

2)
(P
08

0)

www.lenameble.pl

PRODUCENT MEBLI PRAWDZIWYCH
„LENA - ŁUBOWO”

ZAPRASZA DO SWOICH SALONÓW

• 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

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

(P
06

4)
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ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52 , POZNAŃ DĘBIEC

+4 8 794 593 777
W W W. SKLEPMOTOSFER A .PL

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

GARNITURY
OD 330 ZŁ DO 460 ZŁ

(na komunie, wesela, uroczystości rodzinne)

WIZYTOWE, DZIECIĘCE, MŁODZIEŻOWE
Polecamy szeroki wybór dodatków

w bardzo przystępnych cenach

tel. 61 843 11 75
ul. Dąbrowskiego/Strzałkowskiego 2

w Poznaniu (na wys. kina Rialto)www.taniegarnitury.com.pl

Garnitury

na studniówkę!

(P
07

2)

TEL. 665 545 545  MAIL: sklep@agkmeble.pl
SALON MEBLOWY, ZAKŁAD PRODUKCYJNY ul. Topolowa 2, 62-053 Pecna

(P
06

6)

ul. Poznańska 22 62-001 Chludowo www.abz.com.pl

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

OFERTA PRACYW 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

szkoły trwa.
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Policjanci przejęli
176 kilogramów marihuany!

Policjanci zabezpieczyli 176 kilogramów marihuany i  zatrzymali 5 
osób. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty związane z przestępczo-
ścią narkotykową i decyzją sądu najbliższe miesiące spędzą w aresz-
cie. Grozi im do 12 lat więzienia. Czarnorynkowa wartość narkotyków 
wynosi około 7 milionów złotych. 
31 stycznia na ulicy Sowinieckiej w Mosinie miała miejsce niecodzien-
na akcja policji. Funkcjonariusze grupy operacyjnej dokonali zatrzy-
mania i zabezpieczyli czarne worki, w których jak już wiemy znajdo-
wały się narkotyki. Podobna akcja miała taż miejsce w Luboniu.
– Policjanci z Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Po-
znaniu zabezpieczyli 176 kilogramów marihuany. W  tej sprawie funk-
cjonariusze zatrzymali 5 osób. Wszyscy podejrzewani usłyszeli zarzuty 
związane z przestępczością narkotykową i decyzją sądu najbliższe 3 mie-
siące spędzą w areszcie. Grozi im do 12 lat więzienia.  – poinformował 
Piotr Garstka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
31 stycznia br. policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu 
przystąpili do realizacji sprawy nad którą pracowali od kilku miesięcy. 
Była to kontynuacja innej sprawy narkotykowej z października 2019 r. 
W działania zaangażowani byli również policjanci z WDŚ KMP Poznań 
i z poznańskiej Grupy Realizacyjnej. 
Tego dnia w godzinach popołudniowych policjanci kryminalni przy-
stąpili do zatrzymań w Mosinie. Dwóch mężczyzn zostało zatrzyma-
nych. W pojeździe którym się poruszali, funkcjonariusze zabezpieczyli 

46 kilogramów marihuany. Policjanci natychmiast przeszukali także 
hale magazynową, z której wyjechali mężczyźni. W jej wnętrzu zabez-
pieczono kolejne 84 kilogramy zielonego narkotyku. 
Niemal w tym samym czasie policjanci realizowali także zatrzymania 
w podpoznańskim Luboniu. Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP 
w Poznaniu zatrzymali tam 3 osoby. Jeden z mężczyzn, który poruszał 
się samochodem miał przy sobie 21 kilogramów marihuany. Drugi 
z zatrzymanych przebywał w mieszkaniu w Luboniu i gdy zauważył 
policjantów, przez okno balkonowe wyrzucił paczkę, w której scho-
wał 3 kilogramy narkotyku. Podczas przeszukania samochodu kolej-
nego z zatrzymanych, policjanci odkryli 20 kilogramów marihuany. 
Łącznie podczas realizacji, policjanci zabezpieczyli 176 kilogramów 
narkotyków. 5 mężczyzn, mieszkańców województwa wielkopolskie-
go i pomorskiego, zostało zatrzymanych. W trakcie swoich czynności, 
funkcjonariusze ściśle współpracowali z  prokuratorami Prokuratury 
Rejonowej Poznań Nowe Miasto, którzy złożyli także wniosek o areszt 
dla wszystkich zatrzymanych. Decyzją sądu mężczyźni najbliższe 3 
miesiące spędzą w areszcie. Usłyszeli zarzuty związane z przestępczo-
ścią narkotykową. Grozi im do 12 lat więzienia. Red.
źródło: Komenda Wojewódzka Policji w  Poznaniu; zdjęcia: materiały 
operacyjne policji

Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina, do których doszło od 
21 stycznia do 20 lutego br.  Dziękujemy OSP Mosina za ich udostępnienie.

25 stycznia – pożar sadzy w kominie (Mosina, ul. Słowackiego)

2 luty – pożar przyłącza gazowego (Mosina, ul. Wiejska)

3 luty – załączenie systemu monitoringu p-poż (Mosina, ul. Topolowa)  

10 luty – załączenie systemu monitoringu p-poż (Puszczykowo szpital)

13 luty – pożar warsztatu (Krosno, ul. Główna)

18 luty – pożar pustostanu (Mosina ul. Farbiarska)

Kronika OSP Mosina
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Zamknięty most na Kanale Mosińskim
Most na Kanale Mosińskim łączący ulicę Nadwarciańską w Pusz-
czykowie z ulicą Targową w Mosinie został zamknięty dla ruchu.
Otrzymaliśmy odpowiedzi z urzędów w Mosinie oraz w Pusz-
czykowie na zadane przez naszą redakcję pytania odnośnie 
tego, kiedy most zostanie naprawiony i oddany do użytku. 
Sytuacja wydaje się być jednak bardziej skomplikowana niż 
się wydawało…

W związku z tym, że most jest usytuowany na terenie Mia-
sta Puszczykowa, a wykorzystywany jest przede wszystkim 
przez mieszkańców Gminy Mosina, decyzja o naprawie musi 
zostać podjęta wspólnie przez przedstawicieli obydwu gmin. 

Most łączył ulicę Targową w Mosinie z Nadwarciańską w Pusz-
czykowie często wykorzystywany był przez pieszych i rowe-
rzystów, a także kierowców do ominięcia korków na wjeździe 
do Mosiny od strony ulicy Mocka. Tuż przed jego zamknię-
ciem udało nam się zrobić zdjęcia, w jakim stanie znajdował 
się obiekt. Jak widzimy na fotografiach, stwarzał duże niebez-
pieczeństwo dla poruszających się po nim ludzi.
– W odpowiedzi na zapytanie w sprawie naprawy mostu na Ka-
nale Mosińskim informuję, że dokumenty w tej sprawie zostały 
przekazane Burmistrzowi Miasta Mosina. Sprawa uszkodzenia 
mostu jest nam znana od około miesiąca, problem był już oma-
wiany na spotkaniach Burmistrzów Miasta Puszczykowo i Mia-
sta Mosina. W związku z tym, że most jest usytuowany na terenie 
Miasta Puszczykowa, a wykorzystywany jest przede wszystkim 
przez mieszkańców Gminy Mosina, decyzja o naprawie musi 
zostać podjęta wspólnie przez przedstawicieli obydwu gmin. 
Decyzja będzie poprzedzona podpisaniem stosownego porozu-
mienia. W związku z powyższym, z kolejnymi pytaniami doty-
czącymi działań związanych z naprawą mostu, proszę  zwracać 
się bezpośrednio do Burmistrza Miasta Mosina  – poinformował 
Remigiusz Motycki, Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruk-
tury z Urzędu w Puszczykowie
– W nawiązaniu do poniższej wiadomości informujemy, że za-
rządcą przedmiotowego mostu jest Miasto Puszczykowo. Z uwa-
gi na powyższe Pana wiadomość została przesłana do Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie. – poinformowała Anna Pawlicka-
-Różańska, Kierownik Referatu Mienia Komunalnego z Urzędu 
w Mosinie
I tutaj błędne koło się zamyka. Niektórym może przypominać 
to sytuację zamkniętego przejścia podziemnego przy ulicy 
Sowinieckiej w Mosinie. Tutaj ani PKP, ani gmina nie poczuwa-
ły się do odpowiedzialności za utrzymanie tego obiektu, który 
niszczeje do dzisiaj.
Mamy nadzieję, że urzędnicy i burmistrzowie dojdą jednak do 
szybkiego porozumienia, a most nad Kanałem Mosińskim bę-
dzie mógł być z powrotem wykorzystywany przez mieszkań-
ców i nie podzieli losów takich obiektów jak przejście podziem-
ne, czy od lat nieczynna już tężnia solankowa w Ptasim Parku. 

Most zapewniał przejazd rolnikom na łąki, ponadto przebie-
gają przez niego:

1. szlaki turystyczne, 
2. Nadwarciański szlak rowerowy, 
3. Szlak do turystyki konnej, 
4. Szlak pielgrzymkowy Św. Jakuba. 

Wygląda na to, że służy on chyba nieco szerszej społeczności 
niż tylko mieszkańcom Mosiny. Red.



24

kolor
KOLOR

Mosina tonie w śmieciach
„Wywożę worki do Poznania, bo tutaj nie ma już gdzie wrzucać”

Otrzymaliśmy zdjęcia zalegających śmieci na łąkach w okolicy osiedla 
Morena i ul. Lipowej w Mosinie.
– W zeszłym roku zebrałem tu 200 litrów śmieci, a teraz jest jeszcze gorzej 
– pisze pan Tomasz.
W okolicy osiedla Morena, możemy poczuć się jak w Neapolu i nie 
chodzi tu o walory turystyczne, wzdłuż całej ul. Lipowej leżą śmieci. 
Władze zapewniają, że problem nie jest im obcy i podejmują odpo-
wiednie działania – Zgłoszenie dotyczące osiedla Morena już przyjęli-
śmy. Na pewno to zostanie posprzątane, zajmą się tym osoby odrabia-
jące prace społeczne. W  całej gminie jest duży problem takich dzikich 
wysypisk, mamy specjalną tablicę, na której zaznaczamy te punkty 
i staramy się tam jak najszybciej posprzątać – mówi nam Mikołaj Zyk 
ze Straży Miejskiej w Mosinie. Jednak bałagan w tamtych okolicach 
zdaje się być tylko jedną z twarzy śmieciowego problemu w naszej 
gminie.
Porządek za drogi?
Według ustawy z 1996 roku, to gmina ma obowiązek na swoim te-
renie utrzymywać porządek i  czystość. Są to ustawowe obowiązki 
samorządu, który powinien tak konstruować przepisy, by było to jak 
najprostsze. Jednak rzeczywistość pokazuje inny obraz. Marek Gul-
czyński, kierownik działu usług komunalnych w Mosinie – Żeby po-
sprzątać takie dzikie wysypisko, musimy mieć najpierw zlecenie od gmi-
ny, takie są przepisy. Sami nie możemy jeździć i zbierać odpadów. Jako 
dział usług komunalnych, utylizujemy to, co pozbiera straż miejska. Na 
ten moment nie mamy takiego zlecenia dot. okolic osiedla Morena.
Jak się dowiedziałem, Zakład Usług Komunalnych proponował gmi-
nie rozwiązanie, w ramach którego jego pracownicy mogliby sprzą-
tać i  utylizować odpady bez specjalnego zlecenia. Chcieć to móc? 
Niestety, gmina miała zasłonić się zbyt dużymi kosztami takiego roz-
wiązania i problemami administracyjnymi. Do dzisiaj nie uzyskaliśmy 
z urzędu odpowiedzi w tej sprawie.
Ogródki działkowe toną w śmieciach
Ze śmieciami próbują się uporać też mieszkańcy wypoczywający na 
ogródkach działkowych. Jak informuje nas Czytelnik, problem na 
ogródkach działkowych „Pod Lasem” trwa już kilka lat. – Wszystko 
zmieniło się 5 lat temu, kiedy część działek trafiła w ręce prywatne. Wtedy 
władze ROD przestały interesować się tym terenem. Ogrodzenie i brama 
zostały skradzione, więc każdy mógł tam wejść. Ludzie wywozili ogrom-
ne ilości śmieci, łącznie z oponami. To się zmieniło dopiero po interwencji 
u burmistrza, w wyniku której zainstalowano nową bramę.
Zainstalowanie bramy jednak nie rozwiązało wszystkich problemów, 
bo choć odpadów z zewnątrz było mniej, to dyrekcja ogródków od li-
stopada 2018 do maja 2019 nie podpisała umowy na wywóz śmieci. – 
Jako korzystający z ogródków zawarliśmy indywidualne umowy na wy-
wóz odpadów, jednak zostały one rozwiązane bez naszej wiedzy przez 
prezesa ROD w Mosinie. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero, gdy śmieci 
przestały być wywożone. – mówi nam Czytelnik, który woli zostać ano-
nimowy. W tym momencie na terenie ogródków znajduje się jeden 
kontener, z którego śmieci są odbierane raz w miesiącu. Tylko te, które 
znajdują się w śmietniku, o leżące dookoła odpady mieszkańcy mu-
szą martwić się sami, ponieważ ZUK wg. przepisów może wywozić 
jedynie śmieci z kontenera. – Zaczęliśmy wywozić śmieci do naszych 
domów, gdzie jesteśmy zameldowani. To absurd, że musimy brać ze 
sobą worki do samochodów i wieźć je do Poznania, bo kierownictwo nie 
jest w stanie zapewnić porządku na terenie ogródków – mówi Czytelnik.
Porozrzucane śmieci biorą się stąd, że część ogródków jest pod nadzo-
rem kogoś innego. Ta osoba mieszka w Poznaniu i nie interesuje się tym, 
co się dzieje na działkach, a tam mieszka nielegalnie kilka osób bezdom-

nych. Te osoby podrzucają śmieci pod nasz kontener. – mówi Janusz 
Łubiński, prezes ROD w Mosinie – Rzeczywiście, rozwiązałem umowę 
za działkowców, bo pomimo ich indywidualnych umów, wrzucali śmieci 
i tak do kontenera.
Choć prezes ROD przyznaje, że ma obowiązek zorganizować wy-
wóz śmieci z ogródków, sytuacja wygląda jakby utknęła w martwym 
punkcie.
Bezcenną przyrodę również zaśmiecamy
Bałaganiarze nie oszczędzają nawet Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego. – W WPN jest bardzo dużo dzikich wysypisk śmieci. Zlokalizowa-
ne są często przy publicznych drogach gruntowych – Mosina Pożegowo, 
Górka, Trzebaw, Puszczykowo, Niwka. Nad jeziorami śmieci są porzuca-
ne przez wędkarzy oraz prawdopodobnie przez mieszkańców z okolicy 
Parku. – mówi nam Małgorzata Bręczewska z zespołu ds. udostępnia-
nia Parku.
Niektórzy mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i sprzą-
tają sami to, czego innym nie chciało zanieść się do śmietnika. Pan 
Piotr Rubisz w ramach wolontariatu zbiera śmieci w Wielkopolskim 
Parku Narodowym. A jest co zbierać, pan Piotr na swoim facebooku 
pokazuje, co można znaleźć na terenie najściślej chronionej przyro-
dy. W okolicach „grajzerówki” znalazł już radia samochodowe, rolety, 
a nawet… worki z moczem odpięte od cewnika.
WPN wraz z okolicznymi szkołami organizuje akcje edukacyjne dot. 
śmiecenia w lasach, a od stycznia 2020 uruchomiony został wolonta-
riat, w ramach którego każdy może posprzątać w lesie. Niestety pomi-
mo podejmowanych działań, sytuacja zdaje się stać w miejscu, tak jak 
śmieci leżą i trują nas wszystkich.
Uchwała śmieciowa znów odrzucona
W kontekście opisanego bałaganu warto wspomnieć, że 10 lutego 
Rada Miejska na nadzwyczajnej sesji odrzuciła uchwałę regulującą 
opłaty za śmieci. Stosunkiem głosów 9 do 8 nie ustalono, ile zapłaci-
my w tym roku za odpady. Kolejna sesja i głosowanie w tej sprawie są 
przewidziane na następną sesję.
 Wojtek Pierzchalski

Zapraszamy również do odsłuchania audycji radiowej przeprowa-
dzonej z Panem Piotrem Rubiszem oraz  Andrzejem Walterem: 
https://www.gazeta-mosina.pl/2020/chronimy-miejsce-swojego-zycia/
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Jesion, to nie tylko ozdoba i cień

Jesion wyniosły (łac. Fraxinus excelsior) to piękne i okazałe drze-
wo dorastające do 40 metrów wysokości, często występujące 
w parkach czy na ogrodach. Surowcem zielarskim są liście i kora 
jesionu. Zbioru liści dokonujemy w suchy i ciepły dzień, ścina-
jąc sekatorem dobrze rozwinięte, wykształcone, zdrowe liście, 
pozbawione plam i przebarwień. Natomiast korę pozyskujemy 
wiosną z  młodych gałęzi, kiedy to drzewa wytwarzają miazgę 
jeszcze przed rozwojem liści. Nacinamy poprzecznie korę, a na-
stępnie nacinamy wzdłuż i  zdejmujemy nożem odcinki kory 
o długości 15-20 cm. Liście i korę suszymy w zacienionym i prze-
wiewnym miejscu. 
Kora tego drzewa zawiera fraksynę, fraksynol, eskulinę oraz 
eskulentynę, czyli związki kumarynowemające działanie mo-
czopędne i  rozkurczowe, a także sekoirydoidy, kwas ursolowy, 
stigmasterol, sole mineralne, a także garbniki katechinowe i ga-
lusowe. Liście zawierają również kwas jabłkowy, flawonoidy, fe-
nolokwasy, garbniki i związki kumarynowe. 
Teraz kilka słów o działaniu i właściwościach. Otóż wyciągi z kory 
i  liści jesionu mają działanie żółciopędne i  przeciwreumatyczne. 
Kora posiada ponadto właściwości przeciwzapalne, przeciwwysię-
kowe, przeciwbólowe, tonizujące i przeciwgorączkowe. Natomiast 
przetwory z liści stosujemy w reumatyzmie, schorzeniach pęche-
rza, dnie, a także jako środek przeczyszczający i moczopędny.
A poniżej jak zwykle kilka przepisów, pozwalających wykorzy-
stać liście i korę tego popularnego drzewa. 
Odwar z kory jesionu
Łyżkę rozdrobnionej kory zalewamy szklanką ciepłej wody, go-
tujemy pod przykryciem do momentu wrzenia i potem, na ma-
leńkim ogniu jeszcze przez 5 minut. Odstawiamy na 15 minut 
do naciągnięcia, przecedzamy i pijemy 3 razy dziennie po 1/3 
szklanki.

Odwar z liści jesionu
Zalewamy 2 łyżeczki rozdrobnionych liści szklanką zimnej wody, 
dotujemy doprowadzając do wrzenia, odstawiamy pod przykry-
ciem na 5 minut do naciągnięcia, przecedzamy i pijemy 3 razy 
dziennie po szklance w przypadku dolegliwości reumatycznych 
oraz dla przepłukania dróg moczowych.
Nalewka z kory jesionu
Świeże, rozdrobnione liście klonu wkładamy do słoja i zalewa-
my 40% wódką w takiej ilości, by całkowicie przykryła liście. Słój 
zamykamy, odstawiamy w ciemne i chłodne miejsce na cztery 
tygodnie, wstrząsamy słojem od czasu do czasu. Po tym czasie 
nalewkę przecedzamy i  przelewamy do butelek z  ciemnego 
szkła. Przyjmujemy 2-3 razy dziennie po 20 kropli w przypadku 
reumatyzmu i dla oczyszczenia dróg moczowych.
Nalewka z kory jesionu
Wkładamy luźno do słoja rozdrobnioną korę, zalewamy 70% 
wódką, tak by przykryła całkowicie korę. Zamknięty słój od-
stawiamy na 6 tygodni w  ciemne i  chłodne miejsce, od czasu 
do czasu wstrząsając słojem. Następnie przecedzamy nalewkę 
i przechowujemy w butelkach, najlepiej z ciemnego szkła. Przyj-
mujemy 3 razy dziennie po 15 kropli w przypadku reumatyzmu 
oraz bólu stawów. Nalewkę możemy również stosować ze-
wnętrznie, rozcieńczając ją w stosunku 1:1 z wodą destylowaną 
i smarując nią dwa razy dziennie bolące stawy.
Jak Państwo widzicie przepisy nie są trudne i każdy może je wy-
korzystać, ponieważ jesion występuje powszechnie, a surowiec 
leczniczy jest łatwy do pozyskania. A zatem życzę drogim Czy-
telnikom udanych zbiorów. Na razie czas na korę, natomiast na 
liście musimy jeszcze troszkę poczekać. 
 Pozdrawiam jesionowo
 Willma

Kącik zielarski

Wielu z Czytelników wie o tym, że lipa, brzoza czy sosna mają właściwości lecznicze. Ale czy wie-
dzą Państwo, że popularny jesion to również drzewo-zioło? Otóż tak, jesion także leczy. I dlatego 
ten odcinek poświęcam temu drzewu. 
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Słupy na środku ścieżki
Na facebookowej grupie Sprawa dla GMP pojawił się post, do-
tyczący słupów oświetleniowych, zlokalizowanych na środku 
ścieżki rowerowej.
Sytuację opisuje Pan Tomasz, mieszkaniec Mosiny. – Realizacja 
drogi z chodnikami i ścieżka rowerowa w ulicy Brzechwy – słupy 
oświetleniowe usytuowane prawie w środku ścieżki rowerowej. 
Czy naprawdę na etapie projektu drogi, lub teraz realizacji, nie 
było możliwości uwzględnienia oświetlenia ulicznego? Takie ko-
lizje powodują zagrożenie dla mieszkańców, którzy będą korzy-
stać z tej drogi. – informuje Pan Tomasz Babecki
Sprawę szybko wyjaśnił Dominik Michalak, wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Mosinie. – W przedmiarze robót jest pozycja 
usunięcia/przestawienia ponad 16 słupów i postawienie nowych 
z oprawami Led. Słupy nie zostaną na środku chodnika, proszę 
się o to nie martwić. Będą one przestawione, było to uwzględ-
nione w planach budowy. – komentuje Dominik Michalak.
Nie jest to jedyny tego typu absurdalny przypadek jaki ma miej-
sce w naszej gminie. Zdarzają się bowiem sytuacje, że w projek-
tach nie jest np. uwzględniona wymiana słupa energetycznego, 
znajdującego się na środku chodnika. No cóż.
Odpowiedź Urzędu Miasta w Mosinie
– Jednym z podstawowych założeń do projektu ulicy Brzechwy w 
Mosinie było zaprojektowanie zagospodarowania pasa drogowe-
go w sposób umożliwiający nasadzenie zieleni, szczególnie drzew. 
– informuje UM w Mosinie
– W pasie drogowym drzewa mogą być sadzone wyłącznie w te-
renie pozbawionym urządzeń infrastruktury podziemnej. Jedynym 

możliwym rozwiązaniem, by wprowadzić zieleń w pasie drogowym 
na tej ulicy, było zlokalizowanie chodników i ścieżki rowerowej nad 
uzbrojeniem biegnącym wzdłuż posesji, z istniejącym już oświe-
tleniem drogowym. Zostało ono wybudowane wiele lat wcześniej, 
przed powstaniem dokumentacji projektowej budowy ul. Brze-
chwy, kiedy na tej ulicy nie zakładano lokalizacji chodników, ścieżki 
rowerowej i jezdni. Stąd kolizja istniejącego oświetlenia drogowe-
go z rozwiązaniem drogowym przyjętym w realizowanej obecnie 
inwestycji. Zamówienie na roboty drogowe przewiduje usunięcie 
tej kolizji, a oświetlenie drogowe otrzyma nową lokalizację.- poin-
formował Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy Mosina

Na budowę ulicy Brzechwy gmina Gmina Mosina uzyskała dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt 
realizacji zadania na poziomie wniosku o dofinansowanie: 4 458 
713 zł. Wartość dotacji z umowy o dofinansowanie: 2 117 971 zł. J.B.

Na zdjęciach: ulica Jana Brzechwy w trakcie budowy
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Ozonowanie zębów
nowoczesna i bezbolesna metoda profilaktyki 

próchnicy zwłaszcza u dzieci.
Ozon jest jedną z  alotropowych odmian 
tlenu. Jego nazwa pochodzi od greckie-
go słowa odzon – co oznacza pachnieć. 
Historia ozonoterapii sięga 1783 roku, 
kiedy to holenderski chemik van Marum 
opisał gaz o „szczególnym zapachu”. Nisz-
czenie patogenów przez ozon opiera się 
na jego silnych właściwościach utleniają-
cych. Tlen atomowy, jako reaktywna for-
ma powstała z  rozpadu ozonu, reaguje 
ze związkami organicznymi, powodując 
ich utlenienie. Niezwykle istotnym dzia-
łaniem ozonu jest poprawa utlenowania 
i odżywienia komórek co znacznie popra-
wia metabolizm tkanek i działa leczniczo. 
W jamie ustnej ozon jest skutecznym środ-
kiem dezynfekującym zębinę zakażoną 
szczepami bakterii próchnicotwórczych 
przez co wpływa na neutralizację pH w ak-
tywnych ubytkach próchnicowych. Oksy-
dacyjne działanie ozonu na aminokwasy 
wpływa hamująco na proces deminerali-
zacji szkliwa i zębiny. Już kilkunastosekun-
dowa aplikacja ozonu powoduje redukcję 
flory bakteryjnej w 99%. 

Sam zabieg ozonoterapii jest bardzo ła-
twym oraz bezstresowym sposobem le-
czenia, szczególnie u małych pacjentów, 
dla których wizyta u  stomatologa jest 
ogromnym stresem. W  trakcie zabiegu 
lekarz-dentysta stosuje specjalną szklaną 
sondę, którą przykłada do powierzchni 
zębów i dziąseł, aby uwolnić na nie czą-
steczki ozonu. Aby uzyskać najlepsze 
efekty przeciwpróchnicowe po zastoso-
waniu ozonu stosujemy fluoryzację kon-
taktową. Dezynfekcja powierzchni zęba 
ozonem sprzyja penetracji jonów fluoru, 
wapnia i  fosforu do głębszych warstw 
tkanek zęba w  sposób większy niż kla-
syczna fluoryzacja - zabiegi te wzajemnie 
się wzmacniają! 
Ozonoterapia wspiera także leczenie en-
dodontyczne. Jednokrotna, 40-sekundo-
wa aplikacja ozonu do kanału zęba po-
wodowała szybsze ustąpienie objawów 
zapalenia w  postaci bólu czy obrzęku 
oraz głębszą i  bardziej rozległą dezyn-
fekcję systemu korzeniowego zęba, co 
wpływa na skuteczność leczenia endo-

dontycznego. Skuteczność ozonoterapii 
została potwierdzona także w  wybra-
nych przypadkach zmian patologicznych 
w  obrębie tkanek przyzębia i  błony ślu-
zowej jamy ustnej – w leczeniu opryszcz-
ki wargowej, zapalenia dziąseł lub przy-
zębia. Skuteczność ozonu przypisano 
jego zdolnościom przenikania w  trudno 
dostępne miejsca i  eliminacji bakterii 
niedostępnych dla płynów i  żeli. Prze-
ciwbakteryjne działanie ozonu znajduje 
zastosowanie w leczeniu zapalenia kości 
i suchego zębodołu. 
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Koronawirus, grypa i globalny kryzys
Obecnie na świecie jednym z  ważniejszych problemów jest koro-
nawirus. Uważa się, że to on może zapoczątkować globalny kry-
zys. Wiele mówi się o tym, że takowy może niedługo nadejść. Tego 
przecież nauczyła nas już historia. Ekonomiści debatują czy tym ra-
zem będzie to jedynie spowolnienie gospodarcze czy też sytuacja 
jaka miała miejsce w roku 1929 lub 2008. Koronawirus 2019-nCoV 
to odzwierzęcy wirus, który najpierw zaatakował w Wuhan, stolicy 
chińskiej prowincji Hubei, ale obecnie zanotowano już przypadki 
zachorowań w ponad 20 innych krajach. Z powodu epidemii w Chi-
nach część fabryk ograniczyła produkcję. Niektóre po Nowym Roku 
nadal nie zostały otwarte. W porównaniu z IV kwartałem 2019 roku 
w  I  kwartale 2020r światowe dostawy komputerów mogą spaść 
nawet o 20%, zaś jeżeli chodzi o telefony komórkowe może być to 
spadek wielkości nawet 50%. Koronawirus namiesza także w branży 
motoryzacyjnej. W Hubei liczne zakłady produkowały pojazdy, m.in. 
dla Hondy a obecnie są zamknięte do odwołania. Fabryki w sąsied-
nich prowincjach również zawiesiły działalność. Takie prowincje jak 
Szanghaj, Guangdong, Anhui, Hubei, czy Jangsu produkowały pra-
wie 70% pojazdów w Chinach. Jednak nawet jeżeli zakłady zaczną 
pracować na nowo to pojawia się problem logistyczny przez zakazy 
podróżowania i  utrudnienia w  transporcie. Ucierpi także sprzedaż 
detaliczna. Mówi się, że teraz wszystko jest z Chin, także nie trudno 
przewidzieć, jakie skutki będzie miał brak wszelkich komponentów 
czy materiałów stamtąd pochodzących. ,,Pracownicy naszej firmy 
już teraz obawiają się konsekwencji braku dostaw towarów z Chin. 
Podniesienie cen będzie konieczne”- mówi nam jeden z pracowni-
ków firmy zajmującej się sprzedażą akcesoriów komputerowych.

Jeżeli chodzi o nasze zdrowie, to specjaliści twierdzą, że groźniejsza 
od koronawirusa jest grypa. Jak podaje Światowa Organizacja Zdro-
wia na powikłania pogrypowe co roku na całym Świecie umiera od 
290 do 650 tysięcy osób. Cyryla Staszewska, rzeczniczka powiato-
wego sanepidu podaje, że od 1 października 2019 roku do 15 lutego 
2020r. w Powiecie Poznańskim odnotowano 5 przypadków zgonów 
z powodu grypy. Odnotowano aż 111 924 zachorowań i podejrzeń 
zachorowań-dodaje. Mówi się, że Rząd Chiński celowo zaniża poda-
waną liczbę osób zarażonych koronawirusem. Obydwoma możemy 
zarazić się drogą kropelkową i przez bliski kontakt. Na grypę może-
my się szczepić, chociaż przeciwników tych szczepień jest porów-
nywalnie tyle samo co zwolenników. Przeciwko koronawirusie nie 
opracowano jeszcze szczepionki, cały czas trwają badania. Dzienna 
zapadalność na grypę wynosi ponad 100 przypadków na 100 tyś. 
ludności*. Jak w wielu innych przypadkach, najważniejsza jest pro-
filaktyka. Pamiętajmy o częstym myciu rąk, zasłanianiu ust podczas 
kaszlu, kichania i  unikaniu zatłoczonych miejsc w  sezonie zacho-
rowań. Grypa jest też często mylona ze zwykłym przeziębieniem, 
jednak nie należy jej bagatelizować. W internecie pojawia się wiele 
publikacji porównujących te dwa wirusy. Profilaktyka w obydwóch 
przypadkach jest taka sama. Najważniejsze jest przestrzeganie za-
sad higieny. Red.
 *źródło: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
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Dusimy unikatową przyrodę.
Smog w Wielkopolskim Parku Narodowym

Drzewa się duszą
– Dzisiaj mamy opóźnioną reakcję drzewostanu na to, co działo 
się przez wszystkie lata zaniedbań – mówi Zbigniew Sołtysiński, 
dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego – Na terenach po-
łożonych bliżej zakładów w Luboniu, mamy problemy z drzewa-
mi. Rośliny wolniej rosną, drzewa które wyglądają na sześćdzie-
siąt lat, w rzeczywistości mają już sto. Rafał Kurczewski, zastępca 
dyrektora ds. ochrony przyrody – Smog jest jak ściek-oddziałuje 
na wszystkie elementy ekosystemu. Siarczany, które są w smogu, 
bardzo szkodzą drzewom iglastym. Jeśli dodatkowo mamy suszę, 
tak jak teraz, niebezpieczeństwo dla przyrody jest bardzo duże.
Niektórzy mieszkańcy najbliższego sąsiedztwa WPN zauważają, 
że często jest gorzej niż w samym Poznaniu. – Studiuję i pracuję 
w Poznaniu, jakiś czas temu wyprowadziłam się z Puszczykowa. 
Kiedy w Puszczykowie wieczorem szłam biegać, wracając czu-
łam się jakbym spaliła paczkę papierosów. – Maria, studentka 
finansów – czuć różnicę, kiedy czekam na pociąg. W Poznaniu 
jest lepiej niż na stacji w Puszczykowie.
Związane ręce
Puszczykowo jest jednym z pierwszych miast na terenie powiatu 
poznańskiego, które uruchomiło program dopłat do wymiany 
pieców na gazowe. – Miasto może tworzyć korzystne warunki 
do zmiany zachowania, jednak to sami mieszkańcy muszą mieć 
chęć, by swoje nawyki zmienić – mówi Agnieszka Zielińska-Ada-
miak z urzędu miasta Puszczykowo. – W pierwszym roku dopłat 
wniosków mieliśmy tylko pięć, ale w 2018 i 2019 było już około 
sześćdziesiąt. Nie zawsze powodem nie wymieniania pieców 
jest niska świadomość, ale też warunki materialne. Dlatego uru-
chomiliśmy również dopłaty do rachunków za gaz.

Adam Moskal z mosińskiego alarmu smogowego zauważa jed-
nak, że wymiana pieców to kwestia lat – Nie wierzę, że w krót-
kim czasie uda się wyeliminować „kopciuchy”. Wymiana i póź-
niej zamontowanie nowych pieców-to wszystko trwa. To może 
zająć nawet dziesięć albo piętnaście lat. Dlatego tak ważne jest, 
żeby już dzisiaj nauczyć się poprawnie rozpalać piece, od góry. 
Sytuację może polepszyć uchwała o  prawidłowym spalaniu, 
która została przekazana do Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego już w październiku zeszłego roku.
W walce ze smogiem nie pomagają przepisy, które ograniczają 
straże miejskie i gminne. – Cały problem polega na tym, że dzi-
siaj w Polsce można zakopcić całe miasto, o ile robi się to certyfi-
kowanym węglem. Możemy źle rozpalając w piecu zadymić całą 
ulicę, a to i tak będzie zgodne z prawem. Dlatego kontrole straży 
miejskiej są tak nieefektywne. - Mówi Moskal. I tak straż miejska 
w Puszczykowie w latach 2018-2019 wystawiła cztery mandaty 
za zanieczyszczanie powietrza. Dariusz Borowski, komendant 
straży miejskiej w Puszczykowie
– Przez dwa lata wystawiliśmy tylko cztery mandaty, bo tylko 
w tych przypadkach znalazły one uzasadnienie. Reszta, z prawie 
czterystu kontroli, nie ujawniły spalania śmieci. Jeśli na fakturze 
widnieje certyfikowany węgiel, nic z tym nie możemy zrobić.
Sami zjemy nasz smog
- Przez wiele lat było tak, że Poznań był śmierdzący, a w Pusz-
czykowie można było złapać oddech, bo było świeże powie-
trze. Teraz jest na odwrót, to jest nie do opanowania – mówi 
mi mieszkanka Puszczykowa, którą spotykam niedaleko stacji 
Puszczykówko. – Kiedy wieczorem otwieram okna na taras, du-
szę się, jest strasznie.
Już dzisiaj sytuacja w  sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego nie napawa optymizmem, a jak zaznacza Rafał Kur-
czewski z WPN, skutki zaniedbań będziemy odczuwać na wła-
snej skórze – Jak mówi powiedzenie „w przyrodzie nic nie ginie”. 
Te zanieczyszczenia zostają np. w jeziorach, wszystko się utrzy-
muje w obrocie. Gleba również jest zanieczyszczona przez opa-
dy. A przecież w ziemi rosną rośliny, które potem zjemy.
  Wojtek Pierzchalski

Według Europejskiej Agencji Środowiska smog zabija rocznie w Polsce 48 tysięcy osób. Oprócz 
nas, dusi się też Wielkopolski Park Narodowy. Skutki naszego działania, będziemy odczuwać 
przez następne dziesiątki lat – alarmują władze WPN.

Takie obrazki w Mosinie i Puszczykowie to niestety częsty widok
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Andrzej Lajborek
spotkanie w Galerii Sztuki w Mosinie

Pierwszy mosiński bank czasu

09.02.2020 r. w  Galerii Sztuki w  Mosinie 
odbyło się spotkanie z  aktorem Teatru 
Nowego w  Poznaniu Andrzejem Lajbor-
kiem. Było to kolejne wydarzenie z cyklu 
,,Sztuka i  życie”. Rozmowę poprowadziła 
Pani Anna Kochnowicz-Kann. Andrzej 
Lajborek jest jednym z  najbardziej zna-
nych, poznańskich aktorów. Od wielu lat 
podczas obchodów rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego wciela się w  rolę Igna-
cego Jana Paderewskiego. W  1971 roku 
ukończył studia na Wydziale Aktorskim 
w  Państwowej Wyższej Szkole Teatral-
nej im. Ludwika Solskiego w  Krakowie. 
W  tym samym roku zadebiutował rolą 
Jana w ,,Grze w zbijanego Ionesco” w re-
żyserii Jerzego Jarockiego. Od tamtego 
czasu wcielił się w  ponad sto ról teatral-
nych. Przyszedł na świat w Grajewie. Dzie-
ciństwo i  pierwsze lata młodości spędził 
w Toruniu. W latach 1971- 1975 pracował 
w  Teatrze Dramatycznym w  Szczecinie. 
W 1975r. został aktorem Teatru Nowego 
im. Tadeusza Łomnickiego w  Pozna-

niu. Wystąpił m.in. w  spektaklach takich 
reżyserów jak Janusz Wiśniewski, Izabella 
Cywińska, Barbara Fijewska czy Jerzy Sa-
tanowski. W  1979 roku został laureatem 
Białego Bzu. Czyli nagrody przyznawa-
nej najpopularniejszym wykonawcom 
poznańskich scen. W  2013 roku Minister 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego od-
znaczył go medalem ,,Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis”. 
Sala na piętrze Galerii Sztuki była wypeł-
niona gośćmi po brzegi. Andrzej Lajbo-
rek dzięki swojej charyzmie i pasji w każ-
dym słowie sprawił, że zimny, niedzielny 
wieczór okazał się przesympatycznym 
zakończeniem weekendu. Aktor opowie-
dział wiele ciekawych historii ze swojego 
życia. Wspominał czasy studiów. Wyjaśnił 
w  jaki sposób doszło do tego, że wybrał 
taki kierunek swojej kariery, ponieważ do-
stał się także na prawo. Opowiadał o wielu 
ważnych dla niego ludziach, m.in. o Tade-
uszu Łomnickim. Przy okazji uroczystości 
rozdania Oscarów, która miała miejsce 
w nocy z 9 na 10 lutego 2020r. wspomniał 
także swojego przyjaciela Wiesława Ko-
masę. Film jego syna, Jana Komasy ,,Boże 
Ciało” otrzymał nominację do Oscara 
w  kategorii ,,najlepszy film zagraniczny”. 
Podczas rozmowy z  Panią Anną podkre-
ślał, że aktorstwo i  sztuka umiejętności 
mówienia tak, aby ludzie słuchali jest nie-
zwykle pomocna w wielu dziedzinach ży-
cia. Przytoczył tutaj przykład Papieża Jana 
Pawła II, który jeszcze jako osoba świec-

ka wstąpił do szeregów zespołu Teatru 
Rapsodycznego. Właśnie tam nauczył się 
przemawiać. Wiedział kiedy podnieść głos 
a kiedy go obniżyć, w którym momencie 
wziąć oddech i  kiedy powtórzyć zdanie. 
Niewątpliwie dzięki szlifom aktorskim 
brylował w  swoim sposobie mówienia. 
Umiejętności zdobyte dzięki aktorstwu 
przydały się bardzo wielu ludziom pozor-
nie z nim nie związanym. 
Wszyscy obecni na spotkaniu goście jed-
nogłośnie przyznali, że liczą na to, iż An-
drzej Lajborek nie odwiedził Mosiny po 
raz ostatni i będzie jeszcze okazja do ko-
lejnego spotkania. E.K.

Czasodzielnia to inicjatywa, dzięki której każdy może za darmo 
mieć skoszony trawnik czy nauczyć się języka. W zamian wystar-
czy poświęcić tylko swój czas. 
Załóżmy, że psuje nam się samochód, a pilnie musimy gdzieś po-
jechać. Od wypłaty minęło już trochę czasu i co teraz? Tu z pomo-
cą przychodzi Czasodzielnia. Możemy ogłosić się na stronie, że po-
trzebujemy naprawy samochodu, a w zamian skosimy trawnik czy 
dokonamy drobnych napraw u kogoś w domu. Nic nie płacimy, 
dajemy tylko swój czas i umiejętności. 
Jak to działa?
W czasodzielni „walutą” jest czas. Jedna godzina to jeden czas. Jeśli 
zaoferujemy godzinną lekcję nauki gry na gitarze, możemy ocze-
kiwać w zamian np. godziny nauki angielskiego. To sposób, by wy-
mieniać się swoimi umiejętnościami całkowicie za darmo. Oprócz 
realnej pomocy, inicjatywa ma zintegrować lokalną społeczność. 
– Czasodzielnia to strona społeczności mosińskiej i okolic, zrzesza-
jąca ludzi gotowych dzielić się swoim czasem, pomocą, wiedzą. 
Grupa ma na celu poszerzenie prospołecznych działań w okolicy 
Mosiny. – czytamy na fanpejdżu organizatorów.

Takie banki czasu, jak czasodzielnia działają na całym świecie. Ideę 
wymyślił Amerykanin Edgar Hahn, który w 1980 roku w Stanach 
Zjednoczonych stworzył TimeBank. W Polsce takie inicjatywy za-
częły pojawiać się w latach 90’ i do dziś cieszą się dużą popularno-
ścią. W naszych okolicach największym był Poznański Bank Czasu, 
który istniał do 2013 roku i zrzeszał ok. 180 osób. Teraz czekamy na 
rozwój czasodzielni w Mosinie i okolicach. Szczegóły na facebooku 
Czasodzielnia-Mosina. W.P.
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AUDYCJE
Zapraszamy do przesłuchania kolejnych audycji radiowych na 
stronie 
www.gazeta-mosina.pl/audycja-radiowa/

“Góry dają mi wolność”
Są ludzie, którzy w górach zdobywają szczyty wchodząc na naj-
wyższy z nich. Są też i tacy, którzy szczyty górskie zdobywają bie-
gając po nich. Zarówno w jednym i drugim przypadku wiąże się 
to z poznawaniem szczytu swoich własnych możliwości. Łukasz, 
nasz dzisiejszy gość, w długodystansowych biegach po górach, 
jak sam mówi znajduje wolność. 
Wysiłek, zmęczenie i ból, które musi wtedy pokonać wymagają 
od niego niezwykłej waleczności. Nie przeszkadza mu to jednak 
w podziwianiu piękna przyrody i w poznawaniu nowych ludzi. 
Wspomnieć tu należy wywiad z  września 2016 roku opubliko-
wany na łamach naszej gazety, przeprowadzony przez Elżbietę 
Bylczyńską z Łukaszem, która trafnie zatytułowała go “Zakapior 

z Mosiny“.  W trakcie dzisiejszego wywiadu z Łukaszem, staraliśmy 
się ustalić jaki czynnik decyduje o tym, że człowiek może prze-
biec 240 km. Wydawałoby się, że może to być kwesta pieniędzy, 
które zapewniają odpowiednie przygotowanie i sprzęt, albo, że 
to bardziej kwestia predyspozycji fizycznych i  kondycji, czy też 
ostatnie przypuszczenie dotyczyło niezwykle twardej psychiki. 
Odpowiedź Łukasza zaskoczyła nas wszystkich. Jeśli chcecie ją 
poznać, to zapraszamy do posłuchania. 

”Nie wolno nam tego zapomnieć”
Po co pisać kronikę Rogalinka? Jaki jest sens poświęcania wielu 
godzin swojego życia na żmudną i niezapłaconą pracę? Te pyta-
nia, a może jeszcze bardziej odpowiedź, której udzielili jej auto-
rzy, wybrzmiewają ze zdwojona siłą.
Podczas nagrywania audycji obchodzony był Międzynarodowy 
Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu co skłania do pogłębionej 
refleksji, na temat przetrwania nie tyle poszczególnej osoby, ale 
całego narodu. Pan Bogdan Anioła przypomniał nam, że “naro-
dy, które tracą pamięć, giną”. Chociaż, holokaust to określenie 
na ludobójstwo dokonane przez Niemców na Żydach w czasie II 
wojny światowej, to równie groźna w skutkach może być zagłada 
dokonana na narodowej pamięci. Dlatego “nie wolno nam tego 

zapomnieć”. Nie wolno nam zapomnieć tego, kim byli nasi przod-
kowie mieszkający tu przed nami, dzięki którym, jesteśmy tym, 
kim jesteśmy.
Osoby zainteresowane zakupem książki mogą złożyć zamówie-
nie pod nr tel:
508 860 888 – B. Anioła
694 818 697 – R. Zajączek 

Do naszej redakcji dotarło kilka skarg na fatalny stan ul. Tylnej 
w Krośnie. Pojechaliśmy więc to sprawdzić. Już sam wjazd grozi 
uszkodzeniem auta. Na samym początku znajduje się ogromna 
dziura, którą trudno ominąć. Jadąc nawet z minimalną prędko-
ścią, samochód ciągle podskakuje na wybojach. Zdajemy sobie 
sprawę, że w takim stanie jest także wiele innych ulic, jednak tu-
taj sytuację znacząco pogarsza ogromna ilość przejeżdżających 
tam pojazdów. Odkąd ul. Boczna jest jednokierunkowa, cały 
ruch ze strony TBS-ów jest puszczony w prawo. Właśnie w nie-
utwardzoną ul.Tylną. Dziennie jest to kilkadziesiąt samocho-
dów. Podczas mojej krótkiej rozmowy z jednym z mieszkańców 
minęło nas kilkanaście aut. To naprawdę spory ruch jak na nie-
utwardzoną drogę osiedlową. Ul. Boczna jest jednokierunkowa, 
ponieważ brakowało tam miejsca dla pieszych. Mieszkańcy mieli 
kłopoty z wyjeżdżaniem ze swoich posesji. Teraz ten sam kłopot 
spadł na ich sąsiadów z ul.Tylnej. Ruch tam jest nasilony również 

dlatego, że część osób wybiera trasę ul. Leszczyńską aby ominąć 
progi zwalniające na ul.Strzeleckiej.
,,Latem kurzy się okropnie, okna już po paru godzinach od umycia 
są brudne na nowo. Jeżeli spadnie deszcz to powstają ogromne 
kałuże. Jedna przy drugiej. Nie ma jak przejść. Nawet jeżeli dro-
ga zostanie wyrównana to po paru dniach sytuacja wygląda już 
tak samo. Oprócz samochodów często przejeżdżają tędy ciągni-
ki.” – mówi jeden z naszych Czytelników. Mieszkańcom doskwie-
ra także hałas spowodowany natężonym ruchem. Szczególnie 
w weekendy, kiedy większość osób robiących zakupy w pobliskim 
centrum handlowym wraca właśnie tą drogą na ul. Leszczyńską.
Ul. Tylna jeżeli zostanie w  przyszłości utwardzona, to prawdo-
podobnie również będzie jednokierunkowa ze względu na brak 
miejsca na dwa pasy ruchu. Jednak mamy nadzieję, że jej miesz-
kańcy w końcu doczekają się asfaltu i przede wszystkim spokoju.
 EK

Fatalny stan ul. Tylnej w Krośnie



33

BIURO OGŁOSZEŃ

JRG - 9 Pożar garażu w miejscowości Krosno

Unia Europejska sfinansuje bezpłatne 
badania w szpitalu w Puszczykowie

19 marca w szpitalu w Puszczykowie od-
będą się bezpłatne badania USG. „Zdro-
wa aorta” to projekt nastawiony na wcze-
sne wykrycie niebezpiecznego tętniaka 
aorty brzusznej. 
Badania są bezpłatne, ponieważ sfinansuje 
je Unia Europejska w ramach funduszy re-
gionalnych. Odbędą się w każdym mieście 
powiatowym Wielkopolski. Z bezpłatnych 
badań mogą skorzystać szczególnie zagro-
żeni mężczyźni w wieku 50-69 lat. To oni są 
w grupie najwyższego ryzyka, które rośnie 
wraz z wiekiem, bo tętniak atakuje prawie 
10% mężczyzn, którzy przekroczyli 75 lat. 
W  przypadku osób palących papierosy 
ryzyko zachorowania może wzrosnąć na-
wet o 850%. Szansę na powstanie tętniaka 
wzrastają również przez nadciśnienie czy 
wysoki cholesterol. 
Cichy zabójca
Tętniak aorty brzusznej przez długi czas 
może nie dawać żadnych objawów. Często 
jest on wykrywany dopiero w  momencie 
pęknięcia, a  wtedy szanse na przeżycie są 
już niewielkie. O niebezpieczeństwie zwią-
zanym z  tętniakiem aorty brzusznej mówi 
dr Andrzej Łukaszyk, koordynator oddzia-
łu kardiologii w  szpitalu w  Puszczykowie 
– Pęknięcie tętniaka można porównać do 
wybuchu granatu w brzuchu, krew zalewa 
wtedy całą jamę brzuszną. Śmiertelność 
w  takiej sytuacji osiąga aż 70%. Połowa 
z  tych osób nie przeżywa drogi do szpita-
la. Nawet jeśli ktoś z pękniętym tętniakiem 
trafi na stół operacyjny, jego szansę na 
przeżycie są niewielkie, szczególnie jeśli po-
równamy je z  ryzykiem planowej operacji 

zabezpieczającej aortę przed pęknięciem.
Poszerzenie aorty, w wyniku którego po-
wstaje tętniak, jest nazywane przez nie-
których lekarzy cichym zabójcą. – Tętniaki 
rosną zwykle bardzo długo i  z  racji swo-
jej lokalizacji najczęściej niedają niemal 
żadnych objawów. Pękają za to nagle - 
z  fatalnym skutkiem i  stąd nazywane są 
przez lekarzy cichym zabójcą. – mówi dr 
Andrzej Łukaszyk. 
Jak się bronić?
Organizatorzy badań i  lekarze są zgodni: 
najważniejsza w  walce z  tętniakiem aor-
ty brzusznej jest profilaktyka. Przez to, że 
trudno jest zauważyć pierwsze objawy 
poszerzenia aorty, a późniejsze mogą być 
niejednoznaczne, wczesne wykrycie za 
pomocą USG może uratować życie. – Więk-
szość pacjentów jest bezobjawowa albo 
objawy są bardzo skąpe. Stąd wielka rola 
profilaktyki. Dzięki wczesnemu wykryciu 
tętniaka możemy go obserwować i zapla-
nować leczenie. – mówi dr Łukaszyk – Jeśli 
tętniak jest mniejszy i  wykryty wcześniej, 
śmiertelność spada niemal o połowę.
Jak czytamy w materiale wysłanym przez 
organizatorów badań, najczęstszymi obja-
wami tętniaka są bóle w okolicy krzyżowo-
-lędźwiowej promieniujące do ud i krocza. 
Czerwona lampka powinna nam się za-
świecić również, gdy czujemy się niena-
turalnie pełni po zjedzeniu posiłku. Szcze-
gólnie narażeni na niebezpieczeństwo są 
wszyscy, u których w rodzinie już ktoś miał 
tętniaka. U osób, których rodzice cierpieli 
na tętniaka, ryzyko wystąpienia wzrasta 
nawet jedenastokrotnie. 

Co na to mieszkańcy?
Postanowiliśmy spytać się mieszkańców 
Mosiny, czy wiedzą o  badaniach, które 
będą przeprowadzone. – Pierwsze słyszę 
– mówi mi pan Dariusz. Taka odpowiedź 
padła jeszcze kilkakrotnie w ramach krót-
kiej sondy. – Na razie nic mi nie dolega, 
więc nie wybieram na badania. Nie wiem 
jakie są przyczyny powstawania takiego 
tętniaka – mówi mi pan Janusz z Mosiny. 
Pan Waldemar, który na co dzień mieszka 
w  Niemczech i  do Mosiny przyjechał do 
rodziny słyszał reklamę w  radiu – Super 
akcja, na pewno bardzo potrzebna, gdy-
bym był w  marcu w  Polsce, wybrałbym 
się. To bardzo ważna inicjatywa, szczegól-
nie w dzisiejszych czasach, gdy jesteśmy 
zestresowani i  bardziej narażeni na cho-
roby – mówi. 
Badania odbędą się 19 marca w  Szpita-
lu w  Puszczykowie. Obejmują USG aorty 
jamy brzusznej. Zapisać się na nie można 
pod numerem telefonu organizatora 503-
075-095.
 Wojtek Pierzchalski

W dniu 13 lutego 2020 roku kilka minut po północy zmiana I z Jed-
nostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 9 została zadysponowana przez 
Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w  Poznaniu do 
pożaru garażu w  miejscowości Krosno. Po dojeździe na miejsce 
zdarzenia stwierdzono, że pali się warsztat samochodowy, który 
w całości objęty jest pożarem. Działania Straży Pożarnej polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu 3 prądów wody 
w natarciu. W dalszej części działań ustalono, że w środku znajduje 
się samochód osobowy i 4 butle z gazem (2 szt. argon i 2 szt. dwu-
tlenek węgla), które zostały schłodzone. Do oddymienia pomiesz-
czenia konieczne było wykonanie otworu w tylnej ścianie garażu 
przy pomocy piły do betonu i stali oraz pilarki do cięcia drewna. 
W  ostatnim etapie działań częściowo rozebrano i  wyniesiono na 
zewnątrz wewnętrzną konstrukcje garażu zbudowaną z płyt OSB 
oraz sprawdzono pomieszczenie przy użyciu kamery termowizyj-
nej. Zastępy po 2 godzinach wróciły do bazy. W działaniach brali 
również udział strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie. 
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Nie było meczu, żebym nie strzelił bramki 
Rozmowa z Mieczysławem Zwierzchowskim

Zaczynał w juniorach, a 20 lat później wraz 
z oldboyami grał w „Pucharze Polski”. Jego 
karierę piłkarską zakończyła groźna kontu-
zja, która okazała się być furtką do hokeja. 
Rozmowa z  Mieczysławem Zwierzchow-
skim, członkiem honorowym Klubu Spor-
towego 1920 Mosina.
Jak rozpoczęła się Pana przygoda z Klu-
bem Sportowym 1920 Mosina?
Mieczysław Zwierzchowski: Swoją ścieżkę 
piłkarską rozpocząłem w  1960 roku, gdy 
miałem zaledwie 12 lat. Grałem wówczas 
w trampkarzach, a następnie w juniorach 
i  seniorach, aby po latach założyć druży-
nę oldboyów (1986 rok). Po zakończeniu 
kariery sportowej nadal uczestniczyłem 
w życiu klubu jako działacz, będąc również 
członkiem zarządu. W  międzyczasie gra-
łem również w tenisa stołowego, jeździłem 
na rowerze i  trenowałem lekkoatletykę. 
Miłość do sportu zaszczepił we mnie mój 
ojciec – Bolesław, który był sportowcem. 
To właśnie on zawsze dopingował mnie 
i brata w tym, co robimy.
Jeżeli chodzi o piłkę nożną – na jakiej po-
zycji Pan grał?
MZ: Grałem zawsze na pozycji środkowe-
go napastnika. Nie było meczu, żebym nie 
strzelił bramki
Kto miał największy wpływ na Pana ka-
rierę piłkarską?
MZ: Na kształtowanie mojej sportowej 
osobowości wpłynął ojciec. Poza tym dużą 
rolę odegrali trenerzy: Marian Fontowicz, 
który swego czasu był bramkarzem „Warty 
Poznań”, a także Kazimierz Nowak i Stani-
sław Dorosiński. Stasiu, zawsze w  szatni 
przed meczem powtarzał: „Panowie piłka-
rze, gramy swoje”, takie miał powiedzenie 
(śmiech).
Jakie momenty w  karierze wspomina 
Pan najlepiej, a jakie uznaje Pan za naj-
gorsze? 
MZ: Dla mnie najlepszym okresem była gra 
w  lidze juniorów. Mieliśmy wtedy wspa-
niałą drużynę i sztab, osiągaliśmy sukcesy. 

W meczu z „Olimpią Poznań” strzeliłem pięć 
bramek. Fantastycznym doświadczeniem 
było dla mnie również prowadzenie dru-
żyny oldboyów, graliśmy nawet w „Pucha-
rze Polski”, z którego odpadliśmy dopiero 
w  czwartej rundzie. Najgorszy natomiast 
okazał się dla mnie mecz w Opalenicy. Do-
znałem wtedy kontuzji, która pozbawiła 
mnie możliwości realizacji moich marzeń. 
Złamałem nogę w kilku miejscach, do dzi-
siaj jest ona trochę krzywa (śmiech).
Co się stało w  momencie, gdy nie mógł 
już Pan grać w piłkę?
MZ: Skupiłem się na hokeju. Na łyżwach 
nauczył mnie jeździć mój ojciec. W  1965 
roku zgłosiłem swoją drużynę „Sokół” do 
niezrzeszonej ligi hokejowej. Zajmowali-
śmy w lidze czołowe miejsca, pisała o nas 
prasa. Na lodzie również byłem „bramko-
strzelny”, zostałem nawet królem strzelców.
Gdzie graliście mecze, bo przecież w Mo-
sinie próżno szukać lodowiska?
MZ: My nie musieliśmy mieć oświetlonych 
lodowisk. Wystarczył nam zamarznięty ka-
nał, wylew Warty czy Jezioro Budzyńskie. 
Czasami graliśmy też na zamarzniętych 
stawach w Parku Sołackim czy Dębinie. Na 
meczach hokejowych było wtedy więcej 
ludzi niż w kościele…
Czy wyobraża sobie Pan sekcję hokejową 
w Mosinie?
MZ: Nie wiem czy dziś to realnie możliwe. 
Jest za ciepło, a poza tym nie są na to prze-
znaczane środki finansowe. Przede wszyst-
kim jednak hokej nie jest zbyt popularny. 
Chyba potrzebna byłaby „hokejomania” 
(śmiech).
„Lechem” żyje cały Poznań, klub jest dla 
mieszkańców miasta bardzo ważny, czy 
taki sam stosunek do lokalnie działają-
cych klubów mają mieszkańcy mniej-
szych miejscowości takich jak nasza?
MZ: Dzisiaj dla rodziców ważne jest to, aby 
ich dzieci szkoliły się w znanych szkółkach 
takich jak „Lech” czy „Warta”. A przecież ta-
lent można rozwijać wszędzie. Gdy ktoś 
jest uzdolniony i pozostaje pod okiem do-
brego trenera, sukces osiągnie w  każdym 
miejscu. Robert Lewandowski nie od razu 
był piłkarzem „Bayernu Monachium”. Szko-
da, że lokalny patriotyzm nie jest tak ważny 
w  naszej gminie. Być może to dlatego, że 
mieszka tutaj coraz więcej ludzi „napływo-
wych”, którzy nie czują „mosińskiej więzi”.
Czy wielu kibiców przychodziło kiedyś na 
mecze?
MZ: Tak, bardzo wielu było kibiców, dużo 
więcej niż dzisiaj. Kiedy graliśmy w A kla-

sie, były pełne trybuny.
Czy Klub Sportowy 1920 Mosina zmienił 
się przez te lata? 
Minęło 60 lat, różnice są ogromne. Kiedyś 
sport to była jedyna rozrywka. Każdy chciał 
grać w piłkę. Dzisiaj dzieci więcej czasu spę-
dzają przy komputerach, przez co też na 
treningi przychodzi mniej młodzieży.
Jest Pan honorowym członkiem Klubu 
Sportowego 1920 Mosina, skąd to wy-
różnienie?
MZ: Myślę, że to pytanie należałoby skie-
rować do osób, które mi go przyznały 
(śmiech). Ale wydaje mi się, że to dzięki mo-
jemu wieloletniemu zaangażowaniu i  pra-
cy na rzecz klubu. Jak wcześniej wspomnia-
łem, zacząłem w 1960 roku jako zawodnik, 
a pracę zakończyłem w 2002 roku jako czło-
nek komisji rewizyjnej, to sporo czasu.
Czy jako członek honorowy ma Pan ja-
kieś obowiązki?
MZ: Formalnie nie. Myślę jednak, że w ser-
cu każdego z nas (członków honorowych 
– red.) czyli Stanisława Dorosińskiego, Ste-
fana Tymy i Stefana Bartkowiaka, klub ma 
szczególne miejsce i zawsze będzie je miał. 
Tytuł zobowiązuje, ale czy on jest, czy by 
go nie było, Klub Sportowy 1920 Mosina to 
bardzo ważny etap mojego życia.
Czego Pan życzyłby klubowi z okazji jego 
setnych urodzin?
MZ: Myślę, że moje życzenia są bardzo prag-
matyczne. Na pewno życzyłbym środków 
finansowych na rozwój działalności. Wię-
cej dzieci na treningach, bo wtedy istnieje 
większa szansa na odkrycie nowych talen-
tów. Jak również tego, żeby pierwszy zespół 
„piął się po szczeblach” jak najwyżej. Sukce-
sy przyciągają jak magnes: sponsorów, za-
wodników, a przede wszystkim kibiców.
Jako Redakcja GMP serdecznie dziękujemy 
Panu Mieczysławowi za poświęcony czas.
 Rozmawiali
 Paulina Korytowska  
 i Wojciech Pierzchalski

Mieczysław Zwierzchowski, gość redakcji GMP. 

Oldboye, Klub Sportowy 1920 Mosina, lata 90'. Mieczy-
sław Zwierzchowski w górnym rzędzie, drugi od prawej. 
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1,5 mln zł kary za nieuczciwe praktyki
Starsi konsumenci są często narażeni na 
nieuczciwe praktyki podczas sprzedaży na 
prezentacjach. Handlowcy wykorzystują 
ich problemy ze zdrowiem. Urząd Ochrony 
Konkurencji i  Konsumentów ukarał dwie 
firmy (ze Stęszewa i  Mrowina) sprzedają-
ce klientom produkty podczas pokazów. 
Mają zapłacić blisko 1,5 mln zł kar.
Firma MEDISPOL ze Stęszewa (obecnie 
Radnar z  Poznania), która organizowa-
ła prezentacje produktów i  prowadziła 
sprzedaż na pokazach w  ofercie miała 
aparat medyczny do terapii pulsującym 
polem magnetycznym niskiej częstotli-
wości. Informowała, że celem spotkania są 
bezpłatne badania profilaktyczne. W  rze-
czywistości chodziło o  prezentację oferty 
handlowej i sprzedaż. Co więcej, w trakcie 
prezentacji przedstawiciele handlowi pro-
wadzili „badania” wykorzystując urządze-
nie AM Scan, choć urządzenie to nie jest 
wyrobem medycznym przeznaczonym do 
oceny stanu zdrowia. Następnie, na pod-
stawie tak uzyskiwanych wyników infor-
mowali konsumentów o  rzekomo stwier-
dzonych dolegliwościach i  tym samym 
wprowadzali konsumentów w błąd co do 
ich aktualnego stanu zdrowia. Przedstawi-
ciele handlowi mogli w ten sposób wpły-
wać na decyzje konsumentów o  zakupie 
oferowanego aparatu do magnetoterapii.
Firma zaniechała kwestionowanych prak-
tyk w  maju 2019 roku. Kary za wprowa-
dzenie konsumentów w  błąd wyniosły 
prawie 400 tys. zł (397 111 zł). Ponadto 
o  decyzji Prezesa UOKiK przedsiębiorca 
musi poinformować wszystkich klien-
tów, którym sprzedał produkty między 29 
grudnia 2017 r. a 21 maja 2019 r.

Z kolei forma Pollana Med z Mrowina za-
praszała konsumentów na organizowa-
ne przez siebie prezentacje produktów, 
takich jak maty i  pasy masujące, systemy 
czyszczące (specjalistyczne, wielofunk-
cyjne odkurzacze), naczynia kuchenne, 
zestawy noży i wyciskarki, obiecując przy 
tym darmowe prezenty. Handlowcy infor-
mowali konsumentów, którzy decydowali 
się na zakup, że nie przysługuje im prawo 
odstąpienia od umowy. Ze skarg wynikało, 
że postanowienia o prawie do odstąpienia 
były wykreślane z  wzorców umów przez 
pracowników Pollana Med. Rzekomo po-
wodem był fakt, że towar był w promocji.
– Zgodnie z ustawą o prawach konsumen-
ta od umowy sprzedaży zawartej poza lo-
kalem przedsiębiorstwa oraz na odległość 
można odstąpić w terminie 14 dni od jej za-
warcia bez podania przyczyny. Nie ma zna-
czenia, czy towar kupiony był w standardo-
wej cenie, czy w promocji. Nie można tego 
prawa nikomu odebrać – mówi Tomasz 
Chróstny, prezes UOKiK.
Z  informacji zebranych przez UOKiK wy-
nika, że gdy konsumenci skutecznie od-
stępowali od umowy i  odesłali towar, 
firma nie zwracała im pieniędzy, mimo 
kierowanych do niej wezwań do zapłaty. 
Prezes Urzędu nakazał zaniechać tej prak-
tyki. Przedsiębiorca zaprzestał prowadze-
nia sprzedaży bezpośredniej w  grudniu 
2018 roku. Nałożona kara wyniosła ponad 
1 mln zł (1 052 684 zł).
Konsumenci, których interesy zostały naru-
szone przez spółki Pollana Med i Medispol 
(dziś Radnar), mogą dochodzić swoich in-
dywidualnych roszczeń. Ogłoszona w śro-
dę decyzja urzędu powinna im to ułatwić.

Konsumencie, uważaj na pokazach!
Jeśli idziesz na prezentację, pamiętaj, że 
zazwyczaj jest to pokaz handlowy, mają-
cy przekonać Cię do zakupu produktu.
• Gdy otrzymasz zaproszenie na spotka-

nie lub bezpłatne badanie, ustal, czy 
będą na nim oferowane towary lub 
usługi. Pamiętaj – nie ma nic za darmo!

• Uważaj na „promocje”, wyjątkowe ofer-
ty, gdy sprzedawca mówi ci, że musisz 
podjąć decyzję w tej chwili, bo okazja 
się nie powtórzy – nie działaj pod pre-
sją czasu.

• Zastanów się, czy oferta na pewno jest 
atrakcyjna.

• Nie udostępniaj nikomu dowodu oso-
bistego.

• Uważnie czytaj umowy, konsultuj decy-
zje z kimś bliskim.

• Nie bierz pożyczki na zakup sprzętu 
na pokazie, nie zgadzaj się na wizytę 
w banku ze sprzedawcą.

• Pamiętaj, że na odstąpienie od umowy 
zawartej poza lokalem masz 14 dni.

• W  razie problemów szukaj pomocy 
u rzecznika konsumentów.

Pomoc dla konsumentów:
Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infoli-
nia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Regionalne Ośrodki Konsumenckie: 22 
299 60 90 – Dlakonsumenta.pl. J.B.
 źródło: UOKiK

Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których do-
szło od 20 stycznia do 20 lutego br. Dziękujemy OSP Puszczykowo za ich 
udostępnienie.

10 luty – zdarzenie monitoringu p-poż – alarm odwołany (Puszczykowo, 
ul. Żupańskiego)
4 luty – zderzenie dwóch samochodów osobowych (Puszczykowo, ul. Wy-
soka)
3 luty – zdarzenie monitoringu p-poż (Puszczykowo, ul. Kraszewskiego)
30 stycznia – samochód osobowy wjechał w ogrodzenie (Puszczykowo, ul. 
Nadwarciańska)
23 stycznia – miejscowe zagrożenie, plama oleju po awarii autobusu (Pusz-
czykowo, ul. Posadzego)

Kronika OSP Puszczykowo

Plama oleju po awarii autobusu. Działania OSP Puszczykowo i JRG9 Mosina pole-
gały na neutralizacji i zebraniu substancji ropopochodnych. fot. OSP Puszczykowo
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tel. 61 810 57 34

www.meble-komfort.pl
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Czynne przez 7 dni w tygodniu ul. Poznańska 10, Mosina

ALKOHOL
PAPIEROSY
TYTONIE
CYGARA

E-PAPIEROSY 
pREMIXY

BAZY
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kolor kolor

tel. 600 400 510

FOTOWOLTAIKA
POMPY CIEPŁA

KOLEKTORY SŁONECZNE
• PROJEKT • MONTAŻ • SERWIS

www.energiasloneczna.info.pl
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ŻWIROWNIA
BIECZYNY

oferuje sprzedaż piasku
oraz mieszanek

piaskowo żwirowych

tel. 797 516 519
797 602 975

kopalniabieczyny@gmail.com
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(2 pomieszczenia) przy ulicy 
Wawrzyniaka 9 w Mosinie.

W budynku mieści się redakcja 
gazety, notariusz, adwokat. 

DO WYNAJĘCIA

telefon: 660 031 893

lokal na działalność 
gospodarczą
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61 893 50 22
500 44 96 96

DORADCA PODATKOWY
Alicja Szymańska

nr wpisu
06651

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

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

tel. 602-103-657
audit@interia.pl

726 250 217KU
PI

Ę STARE KSIĄŻKI
DOKUMENTY

PAMIĄTKI
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KAMIENIARSTWO
KORCZ GRANIT
NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

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

tel. 61 8 103 825
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Hotel
pracowniczy

 Dymaczewo Stare 
tel. 502 553 077

(P
07

9)

e-mail: czesciducatolubon@gmail.com      www.czesciducato.pl

ul. Nowiny 30, 62-030 Luboń
Tel. 601 710 634, 795 109 288

FIAT DUCATO
PEUGEOT BOXER
CITROËN JUMPER

11 Listopada

N
ow

in
y

AUTO CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

do samochodów DOSTAWCZYCH

(P
04

4)

tel. 519 582 415
tel. 794 444 679

Sprzątanie

także po
remoncie.

biur
i mieszkań,

(J0
69

)

Spotkania

• Kreowanie indywidualnego wizerunku.

• Dostosowanie stroju do typu sylwetki, 
kolorytu, temperamentu.

• Przegląd szafy.

tel. 604 293 392

ze stylistką
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tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY

ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE

NASADY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl
(J
03

2)

AGENCJA
PZU

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
(J
02

4)

Kwali�kowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy

(J
03

4)
(J

02
5)

(J
02

7)

(J
03

5 (P
05

8)

(J
02

6)

(J
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KOMPLEKSOWE 
WYKOŃCZENIA 
WNĘTRZ
• układanie płytek
• szpachlowanie
• malowanie
• zabudowa z płyt G-K

518 672 394
501 468 446

(P
11

1)
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SERWIS OKIEN
• Naprawa i regulacja
• Wymiana szyb i uszczelek
• Montaż nawiewników
• Roletki, plisy i moskitiery

Sobecki Zbigniew

tel. 664 779 961

(P
06

3)

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

722 136 029
511 177 391

NOWOCZESNA
MEDYCYNA, GINEKOLOGIA

ORAZ
CHIRURGIA ESTETYCZNA

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

+ 48 510 936 516
+ 48 510 936 525

(P
09

2)

(P
09
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USŁUGI TRANSPORTOWE

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

602 679 211 (P
07

5)

ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

Naprawa:
- Rozruszniki
- Alternatory
- Instalacje elektr.

Montaż:
- Radia
- Alarmy
- Blokady

Klimatyzacje:
- napełnianie
- odgrzybianie

* wymiana opon
* wulkanizacja

Wystawiamy faktury VAT

Michał Roszak
Luboń, ul. Dożynkowa 7a

tel. 602 555 346

(P
00

9)

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

www.juni-tech.pl

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od 1992

 r.

• ROLETY
• ŻALUZJE

• MOSKITIERY

(J
03

9)

Hotel Szablewski
w Dymaczewie Nowym

zatrudni 
kelnera/kelnerkę

oraz pokojową 
na cały etat

tel. 61 819 12 01

(J
04

0)

(J
04

1)

dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875

Terapia noworodków
i niemowląt metodą 

NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

www.fizjo-osteo.pl

fizjoterapeuta i DO osteopata 
(J
02

3)

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Problemy z nadwagą: 
jak je pokonać?

(J
02

8)

do wydzierżawienia 
pod budowę

farm słonecznych 
(fotowoltaicznych)

OFERUJEMY ATRAKCYJNE
WARUNKI WSPÓŁPRACY

OK. 9 000 ZŁ ROCZNIE ZA 1 HA.

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.

POSZUKUJEMY
GRUNTÓW

PODSTAWOWE KRYTERIA
ELEKTROWNI SŁONECZNEJ:

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt pod nr tel. 

519 879 590,
biuro@peo24.pl, Adrian Nyczke
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta

(J
04

8)

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

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/
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Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

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

Pracownia
krawiecka
Oferuje szycie na miarę

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

• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych 

grup wiekowych

(J
05

0)

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

61 813 04 91

Biuro Obrotu Nieruchomościami

 L E G A T®
mgr Elżbieta Mizerka - Szmyt

licencja Nr 1363

Kupno, sprzedaż, zamiana,
najem, podział lokali,

nieruchomości. Doradztwo.
Obsługa prawna,

notarialna, geodezyjna.

e-mail: legat@legat-mizerka.plwww.legat-mizerka.pl

(P
01

3)
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Autoryzowany
Punkt Sprzedaży
F.H.U. „DEPO”

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

CENY PRODUCENTA!

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-16.00

fachowe doradztwo montaż

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych

(J
03

7)
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Mosińsko-Puszczykowska

Wiadomości z regionu

Wywiady

Felietony

Reportaże

Redakcja: 
ul. Wawrzyniaka 9

62-050 Mosina
Godziny otwarcia: 10:00  - 17:00

tel. 535 756 926, 535 424 414
e-mail: redakcja@gazeta-

mosina.pl
www.gazeta-mosina.pl

 facebook.com/GazetaMP/
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Od 7 stycznia 2019 r. nowa siedziba �rmy:
Głuchowo, ul. Komornicka 16.tel. 505 102 103    pon-pt 7:00-16:00

• rury drenarskie 

• kompletne studzienki 

• skrzynki do gromadzenia deszczówki 

• szafki gazowe

WODNO-KANALIZACYJNO-GAZOWA

Sprawdź naszą ofertę w sklepie internetowym

www.cetel.com.pl

(J
00

1)
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