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- Co tutaj obok stoi za figura, nie wie pan 
czasem? Taka jakaś dziwna, święty jakiś 
czy powstaniec może?
- Nie, nie, proszę pana, to jest figura ele-
ganta z Mosiny, to pan nie wie? Przecież tu-
taj bardzo dużo ludzi przychodzi i robi so-
bie z nim zdjęcia, a musiałby pan widzieć 

go wieczorem jak ładnie podświetlony. 
W  ogóle tak między nami, to Mosina jest 
właśnie znana chyba najbardziej z elegan-
ta. Ciekawa historia jest z  tym związana, 
a mianowicie kiedyś dawno temu mieszka-
ło tutaj bardzo wielu krawców. Oni właśnie 
najbardziej rozsławili to miasteczko i  od 
nich wszystko się zaczęło. Szyli podobno 
ubrania pierwszej klasy, znane najbardziej 
ponoć w samym Poznaniu. Nic więcej nie 
umiem powiedzieć, może tutejsi będą coś 
ciekawego mogli powiedzieć. Widać jak 

o ten pomnik dbają, można nawet powie-
dzieć, że go bardzo lubię. No bo proszę 
pana, stroją go w  różne dodatkowe rze-
czy, tak, tak. Na przykład na Gwiazdkę stał 
kilka razy w czerwonej czapce Gwiazdora 
z takim długim pomponem. Wyglądał przy 
tym odświętnie i nawet mu było w tym „do 
twarzy”, że tak powiem. Albo kiedyś ktoś 
mu zawiązał na szyi szalik i to wcale nie ja-
kiś byle jaki. Ja myślę, że może ktoś go zgu-
bił i inni zawiązali, żeby się łatwiej znalazł. 
 Roman Czeski

14.02.2012, u optyka koło pomnika Eleganta:

Sytuacja miała miejsce  po godzinie 23. 
Mężczyzna był najprawdopodobniej pod 
wpływem narkotyków. Jest to mieszkaniec 
Mosiny, który był już wcześniej karany. Po 
napadnięciu na sklepy uciekał rowerem, 
a  następnie skradzionym autem. Po roz-
biciu samochodu wtargnął na strych przy-
padkowego domu i  zabarykadował się. 
Policjanci otoczyli budynek i  ewakuowali 
mieszkańców, a zatrzymania dokonali we-
zwani na miejsce funkcjonariusze grupy 
realizacyjnej KMP Poznań.
Rozmawialiśmy z  pracownikami napad-
niętych sklepów. Byli bardzo roztrzęsieni 
całą sytuacją. 
Do zdarzenia odniósł się rzecznik prasowy 
policji w Poznaniu   – Mężczyzna wtargnął 
z  siekierą w  ręku do trzech sklepów i  ranił 
w sumie trzy osoby. Następnie skrył się w jed-
nym z domów. Na miejsce wysłano funkcjo-
nariuszy z  grupy realizacyjnej, którzy doko-
nali zatrzymania – poinformował mł. insp. 
Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy policji 
w Poznaniu.
Informacje z  zespołu prasowego wiel-
kopolskiej policji
Jak podała Iwona Liszczyńska z  zespołu 
prasowego wielkopolskiej policji – Mężczy-
zna wtargnął kolejno do trzech sklepów spo-
żywczo-monopolowych. Żeby zmusić sprze-
dawców do wydania mu pieniędzy, ranił ich 
toporkiem. Trzy osoby odniosły obrażenia, 
ale jak podaje policja, były to rany powierz-
chowne, niezagrażające życiu ani zdrowiu 
poszkodowanych. Żadna z pokrzywdzonych 
osób nie wymagała hospitalizacji.
– Jak ustalili policjanci, sprawca z ukradzio-
ną gotówką uciekł do mieszkania swojej 

konkubiny, a  stamtąd kontynuował uciecz-
kę, najpierw skradzionym rowerem, a  póź-
niej samochodem, który również ukradł. 
Ale szybko rozbił auto – relacjonuje Iwona 
Liszczyńska. Następnie 29-latek wtargnął do 
pobliskiego domu i  tam zabarykadował się 
na poddaszu.
– Policjanci w pierwszej kolejności, ze wzglę-
dów bezpieczeństwa, ewakuowali mieszkań-
ców tego domu. Po chwili napastnik został 
obezwładniony i zatrzymany – powiedziała 
Iwona Liszczyńska, policjantka z  zespołu 
prasowego wielkopolskiej policji.
Mężczyzna usłyszał zarzuty – grozi mu 
dożywocie
Napastnik usłyszał zarzuty. Łącznie jest 

ich osiem, a najpoważniejsze to usiłowa-
nie zabójstwa z użyciem siekiery, rozbój, 
włamanie i  naruszenie miru domowego. 
Ponieważ to nie pierwsze jego przestęp-
stwo, może mu grozić nawet dożywo-
cie. Mężczyzna nie przyznaje się do winy  
– Najpoważniejszy zarzut to usiłowanie 
zabójstwa w  związku z  rozbojem przy 
użyciu siekiery. Sprawca ma 29 lat, był 
uprzednio karany. Co ważne, wszystkich 
tych czynów dopuścił się w  warunkach 
recydywy w  związku z  popełnionym 
przestępstwem przeciwko mieniu – po-
wiedział prokurator. – podaje rzecznik 
Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. 
Łukasz Wawrzyniak. (red.)

Brutalna seria ataków w Mosinie
4 marca 2020 r. około godziny 23 zamaskowany mężczyzna napadł na trzy sklepy na rynku. Poszkodo-
wane zostały trzy osoby, pracownicy sklepów. 
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Okres epidemii koronawirusa to trud-
ny czas dla wszystkich. Nałożone przez 
rząd obostrzenia dotyczące wychodzenia 
z  domu, zamknięte szkoły i  zawieszona 
działalność restauracji czy kin – to wszyst-
ko daje się nam we znaki. Koronawirus 
również nie oszczędził gminy Mosina. To 
stąd pochodzi pierwsza śmiertelna ofiara 
patogenu w  Polsce. Przez moment oczy 
całego kraju były skierowane na Czapury, 
skąd pochodziła 57-latka. 
Jak koronawirus dotarł do Puszczykowa? 
W  poniedziałek, 9 marca, potwierdzono 
pierwszy przypadek koronawirusa w Wiel-
kopolsce. To mieszkanka Czapur w gminie 
Mosina. Zaraziła się prawdopodobnie od 
znajomej, która wróciła kilka dni wcześniej 
z  Włoch, bez objawów wskazujących na 
koronawirusa. 57-latka z Czapur w piątek, 
6 marca, trafia do szpitala w Puszczykowie 
z  ostrą niewydolnością oddechową. Tam 
przebywa do poniedziałku, kiedy potwier-
dzono zarażenie. Przez kilka godzin leży na 
oddziale otwartym z  innymi pacjentami. 
W końcu trafia na oddział zakaźny poznań-
skiego szpitala po trzech dniach. 
Kobiety nie udało się uratować. Oprócz 
niej, zarażeni są jej mąż i córka, ale oni po-
zostają w  stanie stabilnym. W  Czapurach 
poruszenie. Testy na obecność koronawi-
rusa są przeprowadzane u synów kobiety 
– wyniki negatywne. Zarażony mąż jest 
szafarzem w  kościele w  Czapurach, więc 
testom poddaje się również proboszcz 
parafii i  burmistrz gminy Mosina – Prze-
mysław Mieloch, który z  duchownym 
miał kontakt. Wyniki obu badań okazują  
się negatywne. 
W  Wielkopolsce w  tamtych dniach przy-
bywało zakażeń. Pacjentem „nr 7” z  koro-
nawirusem w naszym regionie okazuje się 
pielęgniarka z puszczykowskiego szpitala. 
Miała kontakt z  pacjentką, która przeby-
wała na oddziale w Puszczykowie. Jej stan 
jest dobry. Do 25 marca na kwarantannie 
w gminie Mosina przebywa 60 osób, pod 
48 adresami. 
Zamknięte szkoły i  targowiska, proku-
ratura w Puszczykowie
Dzień po potwierdzeniu koronawirusa 
w puszczykowskim szpitalu władze miasta 
decydują się na zamknięcie szkół. Jeden 

z  rodziców z  SP nr 1 miał mieć kontakt 
z  zarażoną 57-latką na oddziale. Nie wie-
dząc jeszcze o  pozytywnym wyniku na 
koronawirusa, w poniedziałek rano wysłał 
dzieci do szkoły. Tego samego dnia szkoły 
zamyka również gmina Mosina. Dzień póź-
niej placówki oświatowe są już zamknięte 
w całym kraju. 
13 marca burmistrz Mosiny zamyka tar-
gowisko i ogranicza pracę urzędu dla in-
teresantów. Decyzja dotyczy też Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Z  dnia na dzień za-
mkniętych jest coraz więcej instytucji. 15 
marca na terenie całego kraju rząd wpro-
wadza stan zagrożenia epidemicznego. 
Po śmierci pacjentki z Czapur prokuratura 
w  Poznaniu zainteresowała się szpitalem 
w  Puszczykowie. W  internecie opubliko-
wano list od personelu szpitala. Twierdzą 
w nim, że w puszczykowskim szpitalu nie 
dopełniono procedur bezpieczeństwa 
w obliczu zagrożenia koronawirusem. W li-
ście zarzucono szpitalowi w Poznaniu nie 
przyjęcie pacjentki na oddział zakaźny po-
mimo objawów SARS-Cov2. Prokuratura 
jednak odmówiła wszczęcia śledztwa. Na 
tej decyzji zaważyła wiarygodność infor-
macji. Śledczy uznali anonimowy list za 
niewiarygodny. Więcej o sprawie na str 7. 
Jak nie dajemy się szaleństwu korona-
wirusa? 
Epidemia to dla wszystkich trudny czas, 25 
marca weszły w życie kolejne restrykcje. Na 
ich mocy ograniczono możliwości porusza-
nia się. Wyjść z domu możemy tylko w kilku 
uzasadnionych przypadkach. (więcej na 
stronie 10). Jednak nawet w tej wyjątkowej 
sytuacji pojawiają się inicjatywy, które po-
magają uporać się z koronawirusem. 
OSP w Puszczykowie wraz z parafią w Ko-

mornikach zorganizowali zbiórkę darów 
dla lekarzy. Do przyczepy na puszczykow-
skim rynku mieszkańcy wrzucili wodę czy 
środki higieniczne. Łącznie zebrano pra-
wie 1200 kg towaru. Pomoc trafiła do szpi-
tala w Puszczykowie. – Pierwszy człowiek, 
który przyjechał z pomocą, pojawił się już 
po 15 minutach od momentu pojawienia 
się komunikatu w  internecie. Życzliwość 
Parafian jest ogromna. – komentuje zbiór-
kę proboszcz parafii w  Komornikach, ks. 
Tomasz Ren. 
Ten sam szpital postanowił wspomóc 
restaurator z  Mosiny. Adam Bilski, wła-
ściciel restauracji „Adamo” przywiózł 
personelowi ciepły posiłek. Jak nam mó-
wił pod szpitalem, nie chciał by produk-
ty kupione przed zamknięciem punk-
tów gastronomicznych zmarnowały się.  
– Postanowiłem pomóc lekarzom w szpi-
talu, bo pracują bardzo ciężko na co dzień, 
a walcząc z koronawirusem na pewno jesz-
cze bardziej potrzebują wsparcia – powie-
dział nam restaurator. 
Natomiast mosińska Jadłodzielnia zorga-
nizowała akcję szycia maseczek. Do akcji 
zgłosiło się około 50 chętnych. Pomaga-
ją harcerze, którzy zbierają pieniądze na 
materiały i siostry zakonne. Tylko jednego 
dnia uszyto 2000 maseczek, w  przygo-
towaniu jest kolejnych 10  000. Trafią do 
szpitali w Puszczykowie i Poznaniu, a także 
w Grudziądzu, Nowym Tomyślu i Świeciu. 

Koronawirus w Mosinie i Puszczykowie. 
Jak sobie radzimy?

9 marca na wszystkich mieszkańców Mosiny i okolic spadła wiadomość, że w szpitalu w Puszczykowie 
wykryto koronawirusa. 57-latka z Czapur trzy dni później okazała się pierwszą śmiertelną ofiarą pato-
genu w Polsce. Jak sobie radzimy w tym trudnym czasie? 
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- Ze względu na sygnały z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego o  planowanym ograniczeniu udostępniania danych 
o liczbie osób w kwarantannie do danych tylko dla całego re-
gionu, sprawa ewentualnego udostępniania przez Gminę na 
bieżąco takich informacji dotyczących jej terenu, była kilka-
krotnie konsultowana z Urzędem Wojewódzkim. Z tego powo-
du nie podawaliśmy do tej pory dziennej statystyki o naszych 
mieszkańcach odbywających kwarantannę. - informuje Urząd 
Miejski w Mosinie
- Jednak mimo braku w dalszym ciągu jednoznacznych wytycz-
nych Wojewody, w związku ze zgłaszanym zapotrzebowaniem 
społecznym na bieżącą informację o  liczbie osób objętych 
prawną kwarantanną w  naszej Gminie, publikujemy raport 
Burmistrza w tej sprawie. Zamieszczone dane zostały udostęp-
nione przez Komisariat Policji w Mosinie. - dodają urzędnicy
Raport o osobach objętych kwarantanną ma być na bieżąco ak-
tualizowany i publikowany na stronie Urzędu Miasta w Mosinie.
źródło: Urząd Miejski w Mosinie, Komenda Policji w Mosinie

Koronawirus w Gminie Mosina: kwarantanna
Urząd Miejski w Mosinie publikuje dane na temat osób objętych kwarantanną. 
Zamieszczone dane zostały udostępnione przez Komisariat Policji w Mosinie.

Pół miliona na walkę z koronawirusem.
Gmina pomoże strażakom i straży miejskiej. 

W piątek 20 marca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Na 
posiedzeniu zwołanym przez burmistrza, radni przeznaczyli 500 
000 zł na pomoc służbom w  gminie. Skorzystać z  przesunięcia 
środków mają też objęci kwarantanną i osoby starsze. 
Radni przeznaczyli 350 000 zł na zakup m.in. maseczek, kombi-
nezonów ochronnych czy rękawiczek jednorazowych. Fundusze 
trafią też na środki i urządzenia do dezynfekcji rąk, pomieszczeń, 
mebli i  pojazdów. Otrzymane wsparcie, służby mają wykorzy-
stać również na zabezpieczenie miejsc ewentualnej dezynfekcji. 
Z pomocy skorzystają OSP i straż miejska  w Mosinie. 

Skorzystają też seniorzy
Pozostałą część rezerw, 150 000 zł, przeznaczono na pomoc 
dla osób starszych i objętych kwarantanną. Gmina chce prze-
znaczyć te pieniądze na żywność, leki, środki higieny osobistej 
i dezynfekcji. Pomoc starszym jest pokłosiem wydanego przez 
wojewodę zakazu. W jego myśl, do ośrodków pomocowych nie 
mogą być przyjmowani nowi pacjenci. 
Ze wspomnianych 150 000 zł sfinansowane zostaną również 
posiłki dla służb ratowniczych. Koszty ewentualnych nadgo-
dzin strażaków czy strażników miejskich, również  zostaną po-
kryte z rezerwy. 

Na ulicach Puszczykowa Policja Miejska oraz 
Straż Miejska przez megafon apelują do 
mieszkańców. W  komunikacie policja prosi 
mieszkańców, żeby pozostali w  swoich do-
mach i  mieszkaniach, a  ci którzy muszą być 
poza domem, by unikali bezpośredniego kon-
taktu z innymi osobami.
Nagrany apel, rozgłaszany przez megafon, jest 
oficjalnym i ujednoliconym komunikatem, któ-
ry zaczął pojawiałć się w polskich miastach.
Pełen komunikat brzmi:
“Szanowni Państwo, W  związku z  ogłoszoną 

w  Polsce epidemią koronawirusa prosimy, aby 
dla własnego bezpieczeństwa pozostać w  do-
mach. Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca 
zamieszkania, należy unikać bezpośredniego 
kontaktu z innymi osobami, zachowując dystans 
co najmniej dwóch metrów. Prosimy o niegrupo-
wanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. 
Apelujemy, zostańcie w domach. To od odpowie-
dzialnej postawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj 
i jutro, ale przez cały czas trwania epidemii zależy 
zdrowie i życie nasze oraz najbliższych.”
 źródło: Urząd Miejski w Puszczykowie 

Apel służb o pozostanie w domach
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Uczniowie z mosińskiej szkoły
nie przestrzegali kwarantanny? Nie musieli

Uczniowie z  mosińskiego Zespołu Szkół 
nr 1 im. Adama Wodziczki wylecieli na 
praktyki do włoskiego Rimini 9 lutego. 
W trakcie ich pobytu okazało się, że Wło-
chy to europejskie ognisko pandemii 
koronawirusa. Dyrekcja szybko podjęła 
decyzję o ich powrocie do kraju oraz za-
trzymaniu uczniów i nauczycieli na dwa 
tygodnie w domach. 
11 marca Paweł Zawieja, dyrektor zespo-
łu szkół poinformował, że kwarantanna 
uczniów zakończyła się. – U  żadnego 
z  uczestników wyjazdu nie zostały za-
obserwowane objawy zarażenia korona-
wirusem – dodaje w  komunikacie. Tuż 
przed powrotem młodzieży wicedyrek-
torka szkoły zapewniała – Po powrocie ci 
uczniowie pozostaną w domach na czas, 
który zapewni wszystkim uczniom bez-
pieczeństwo. Rodzice dzieci, które nie 
pojechały do Włoch mogą być spokojni. 
– mówiła nam Beata Zakrzewska dwa dni 
przed powrotem dzieci. 
Kwarantanna a nadzór epidemiologiczny
– Kwarantanną obejmowane są osoby, 
które miały kontakt z  osobą zarażoną 
Covid-19 lub podejrzanymi o  zarażenie 
koronawirusem – czytamy na stronie 
pacjent.gov.pl. Takiej osobie nie wolno 
wychodzić, nawet z  psem na spacer, do 
sklepu czy do lekarza. Uczniowie, którzy 
byli we Włoszech nie zgłosili kontaktów 
z zarażonymi koronawirusem, zatem zo-
stali objęci nadzorem epidemiologicz-
nym, a nie kwarantanną. 
Z  nadzorem epidemiologicznym mamy 
do czynienia, jeśli ktoś np. pracował 
w budynku, w którym przebywał nosiciel 
koronawirusa, był w tej samej przestrze-
ni. Czyli w  takiej sytuacji, gdy nie było 
bezpośredniego kontaktu z  nosicielem 
lub chorym, ale na wszelki wypadek 
sprawdza się stan zdrowia tej osoby. 
Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. 
Odbywa się w  porozumieniu z  pracow-
nikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie 
epidemiologicznym. Należy przejść na 
pracę zdalną w  domu, zawiesić życie to-
warzyskie, ograniczyć do minimum wyj-
ścia. Dwa razy dziennie mierzyć sobie 
temperaturę, kontrolować swój stan zdro-
wia. – czytamy dalej na pacjent.gov.pl.

Dzieci nie przestrzegały kwarantanny? 
Od kilku dni zaczęły napływać bardzo 
jasne sygnały „Dzieci, które były we Wło-
szech nie przestrzegały zasad kwaran-
tanny”. – Cały czas wychodzili z  domu 
i funkcjonowali w Mosinie, tylko w formie 
rozrywki. – czytamy. – Powinien się tutaj 
pojawić artykuł jak była łamana kwaran-
tanna, jakie to powodowało ewentualne 
zagrożenie epidemiologiczne – inny ko-
mentarz.
Uczniowie, którzy wrócili z Włoch nie byli 
objęci kwarantanną przez służby sani-
tarno – epidemiologiczne. Byli pod ich 
nadzorem, co znaczy, że nie można było 
wyciągnąć żadnych konsekwencji wo-
bec dzieci, które by wychodziły z domu. 
Beata Zakrzewska, wicedyrektorka tech-
nikum w  Mosinie pod koniec lutego 
mówiła – Razem z  rodzicami jesteśmy 
zgodni co do tego, że młodzież póki co 
powinna zostać w  domu i  monitorować 
swój stan zdrowia. Szkoła nie może niko-
go zmusić do kwarantanny, kluczowy dla 
bezpieczeństwa będzie zdrowy rozsądek 
i zastosowanie się do zaleceń Głównego 
Inspektora Sanitarnego. – tłumaczyła. 
Zatem w  przypadku pojawiania się 
uczniów na ulicach Mosiny, nie można 
było wobec nich wyciągnąć konsekwen-
cji. Ich pobyt w  domu i  ograniczenie 

życia towarzyskiego zależało tylko i  wy-
łącznie od zdrowego rozsądku rodziców 
i samych uczniów. – Żeby policja kontro-
lowała, czy ktoś, kto jest objęty kwaran-
tanną, jej przestrzega, wobec takiej oso-
by musi zapaść decyzja administracyjna. 
– mówi mi Iwona Liszczyńska z Komendy 
Miejskiej policji w Poznaniu.
Policja sprawdzi, czy przestrzegamy 
kwarantanny
Obecnie w Mosinie i okolicach na kwaran-
tannie przebywa około 50 osób. Liczba ta 
spadła w ostatnich dniach z powodu wy-
kluczenia u  niektórych osób zakażenia 
koronawirusem. – Na ten moment poli-
cjanci na terenie gminy Mosina nie ujaw-
nili żadnych nieprawidłowości w związku 
z przestrzeganiem kwarantanny – mówi 
podinsp. Iwona Liszczyńska z  Komendy 
Miejskiej w  Poznaniu – Funkcjonariusze 
minimum raz na dobę kontrolują, czy 
poszczególne osoby przestrzegają zasad 
kwarantanny. Najczęściej taka kontrola 
odbywa się w dzień i bez bezpośrednie-
go kontaktu policjanta z  osobą objętą 
kwarantanną – dodaje. 
Policja w całej Polsce na bieżąco dostaje 
informacje o kolejnych osobach objętych 
kwarantanną. Za jej nieprzestrzeganie 
grozi grzywna do 5 tys. zł. W.P.

27 lutego dwudziestka uczniów z mosińskiego technikum wróciła z Rimini. Miejscowość znajduje 
się na północy Włoch, gdzie obecnie szaleje koronawirus. W ostatnich dniach napływa do nas wiele 
sygnałów, że dzieci z technikum nie przestrzegały kwarantanny. Jak się okazuje, nie musiały, bo nie 
były nią objęte. 
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Prokuratura sprawdziła szpital w Puszczykowie. 
Śledztwa nie będzie

Wzmożone kontrole przestrzegania ograniczeń

57-letnia kobieta na oddział zakaźny w Poznaniu została prze-
wieziona w niedzielę 8 marca, a w poniedziałek potwierdzono, 
że jest zarażona koronawirusem. W czwartek, 12 marca, wice-
prezydent Poznania – Jędrzej Solarski poinformował o śmierci 
pacjentki. Przed przewiezieniem na oddział zakaźny, przez trzy 
dni przebywała w szpitalu w Puszczykowie. 
Szpitale nie dopełniły obowiązków? 
Kilka dni po śmierci pacjentki na portalu epoznan.pl opubli-
kowano list od personelu puszczykowskiego szpitala. Według 
treści listu, w placówce miało dojść do niedopełnienia procedur 
bezpieczeństwa przy przyjęciu pacjentki. Członek personelu 
podał też informacje o  rzekomej odmowie przyjęcia kobiety 
na oddział zakaźny poznańskiego szpitala w  piątek, 6 marca. 
Pomimo zaobserwowanych u  niej objawów zarażeniem koro-
nawirusem. Po tej odmowie kobieta miała wrócić do Puszczy-
kowa, gdzie dwa dni przebywała na oddziale otwartym. W po-
niedziałek, 9 marca, już było wiadomo, że 57-latka z Czapur ma 
koronawirusa.
Listem zainteresowała się poznańska prokuratura. Po jego pu-
blikacji poprosiła o  wydanie dokumentacji medycznej szpitale 
w Poznaniu i Puszczykowie. – Decyzję podjęto w związku z pu-
blikacją listu. Teraz będziemy zapoznawać się z treścią dokumen-
tacji. Dopiero po jej analizie zostaną podjęte ewentualne decyzje 
dotyczące dalszych kroków – informował wtedy prok. Łukasz 
Wawrzyniak, rzecznik poznańskiej prokuratury okręgowej.
Kluczowa wiarygodność informacji 
Dzisiaj jednak już wiadomo, że śledztwa w sprawie śmierci za-
rażonej koronawirusem kobiety nie będzie – Decyzja ta została 

podjęta w wyniku analizy złożonego zawiadomienia opartego 
na informacjach, którym nie można przypisać cechy wiarygod-
ności, co jest niezbędne do wszczęcia i prowadzenia postępo-
wania karnego – czytamy w oświadczeniu na stronie interneto-
wej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
Prokuratura odmowę wszczęcia śledztwa tłumaczy niewiary-
godnością informacji. 
– W środkach masowego przekazu w związku z epidemią ko-
ronawirusa pojawia się wiele emocjonalnych, niesprawdzo-
nych i  zdarza się też, że nieprawdziwych informacji. Wynikają 
one bądź to z  powodowanej zrozumiałymi emocjami błędnej 
oceny zdarzeń, bądź czasem, niestety, z rozmyślnego działania 
obliczonego na wywołanie sensacji. Szereg takich informacji 
pojawia się zwłaszcza w  internecie. Nie mogą one stanowić 
przesłanki do podejmowania czynności procesowych przez 
prokuraturę – czytamy dalej w komunikacie. W.P

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 24 marca br. polecił wój-
tom, burmistrzom i prezydentom miast na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego podjęcie działań przez straże gminne w 
zakresie kontroli przestrzegania przez mieszkańców zaleceń 
służb sanitarnych dotyczących zapobiegania rozprzestrzenia-
nia się koronawirusa, w szczególności ograniczenia przebywa-
nia w miejscach publicznych. Przypominamy, że od 25 marca, 
takie między innymi ograniczenie zostało wprowadzone Roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia.
Straż Miejska w Mosinie, od momentu wystąpienia zagrożenia 
koronawirusem w naszej Gminie, prowadziła akcję informa-
cyjno-profilaktyczną na jej terenie, kontrolując stosowanie się 
mieszkańców do apeli Burmistrza Gminy Mosina o pozostanie 
w domach i opuszczanie ich tylko w razie konieczności.
W obecnej sytuacji, w związku ze stanem epidemii i wpro-
wadzonymi na drodze prawa, czyli Rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia ograniczeniami w przemieszczaniu się, Straż 
Miejska podczas wzmożonych patroli będzie prowadzić 

szczególną kontrolę ich przestrzegania, a także przestrze-
gania innych zaleceń służb sanitarnych dotyczących zapo-
biegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. (red.)

Prokuratura przyjrzała się dokumentacji wydanej przez szpitale w Puszczykowie i szpital im. J. Stru-
sia w Poznaniu. Wydane dokumenty dotyczyły przyjęcia na oddziały pacjentki, która jest pierwszą 
ofiarą śmiertelną koronawirusa w Polsce. 



• 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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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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Sąsiedzka pomoc w czasach pandemii. 
Restaurator pomógł lekarzom w Puszczykowie

– Postanowiliśmy pomóc lekarzom w szpitalu, bo pracują bar-
dzo ciężko na co dzień, a walcząc z koronawirusem na pewno 
jeszcze bardziej potrzebują wsparcia – mówi mi Adam Bilski, 
właściciel restauracji “Adamo” w Mosinie. Wychodzi ze szpitala 
z kilkoma pustymi torbami, w których przywiózł ciepły posiłek 
dla personelu.
Dzięki dostarczonemu posiłkowi do szpitala, udało się też ura-
tować sporą ilość jedzenia przed zmarnowaniem. – Dostaliśmy 
dużą dostawę produktów, które normalnie byśmy zużyli przez 
weekend. Niestety z powodu zamknięcia wszystkich lokali, nie 
byliśmy w stanie sprzedać wszystkiego. By uniknąć wyrzucania 
jedzenia na śmietnik, postanowiliśmy pomóc personelowi szpi-
tala i zapewnić im darmowy posiłek. – mówi mi Adam Bilski. 
W ostatnich dniach internet zalewają nagrania i zdjęcia pustych 
półek w marketach. Pomimo zapewnień rządu, że sklepy spo-
żywcze pozostaną otwarte, wiele osób postanowiło robić za-
pasy. Niestety, w internecie już pojawiają się pierwsze zdjęcia 
żywności na śmietnikach. Co roku na śmietnik trafia w Polsce ok. 
9 milionów ton jedzenia. Wg danych Polskiej Federacji Banków 
Żywności czteroosobowa polska rodzina rocznie wyrzuca do 
śmieci żywność wartą 2 tys. zł. Na przeciw tym zatrważającym 
statystykom postanowił wyjść restaurator z Mosiny. 

Z “Adamo” do personelu trafiły głównie wysokoenergetyczne 
potrawy. – Przywiozłem szaszłyki z ziemniakami i surówkami. 
Do tego 8 różnych rodzajów pizzy – wylicza Adam Bilski. Nie 
wyklucza, że jeśli będzie jeszcze taka potrzeba, na pewno znów 
pomoże lekarzom i pielęgniarkom. 
 Wojtek Pierzchalski 

Rząd wprowadza ograniczenia w przemieszczaniu się. 
Wyjście z domu tylko w kilku przypadkach

– Wdrażamy ograniczenia w poruszaniu się. To bardzo trudna faza-
-ograniczenia dotyczą każdego z nas. Ta decyzja jest niezbędna, by 
maksymalnie ograniczyć naszą aktywność – powiedział premier. 
Rząd od 25 marca wprowadza znaczące zmiany w dotychczaso-
wych przepisach. To koniec ze spacerami w  okolicznych lasach 
i zabawami na placach zabaw.
Nowe ograniczenia dotyczą każdego, nie tylko osoby objęte 
kwarantanną czy nadzorem sanitarnym. Wyjść z  domu będzie-
my mogli tylko w uzasadnionych przypadkach. A są to: wyjście 
na zakupy, do pracy, pomoc rodzinie, wolontariat w ramach walki 
z  koronawirusem, spotkania z  osobami, z  którymi pozostajemy 
w stałym pożyciu czy spacer z psem. Ograniczenia nie obejmują 
też wyjścia do apteki .

Przepisy, które zostały  wprowadzone, zakazują wszelkich zgroma-
dzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Nowe ograniczenia dotyczą rów-
nież komunikacji miejskiej: na każde dwa miejsca w tramwaju czy 
autobusie może przypadać maksymalnie jedna osoba. czy lekarza.
– Jeśli nie ograniczymy naszych kontaktów do minimum, to nie 
ograniczymy liczby chorych, nie uratujemy większej liczby ludzkich 
żyć. Wiem, że jest trudno, ale proszę o jeszcze większe ograniczenia – 
mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. 
Premier potwierdził, że w kontrolowaniu, czy stosujemy się do no-
wych ograniczeń, policji pomoże wojsko. Za złamanie reguł grozi 
mandat do 5 000 zł, w zależności od sytuacji. Obostrzenia mają 
obowiązywać do 11 kwietnia. 
 Wojtek Pierzchalski

Mateusz Morawiecki ogłosił zaostrzenie zasad przemieszczania się. Z domu wyjdziemy tylko do pracy, 
na zakupy i do rodziny. Za nieprzestrzeganie nowych przepisów grożą surowe kary.

Walka z koronawirusem trwa. Lekarze we wszystkich szpitalach są przemęczeni, w czasie pandemii 
jeszcze bardziej niż zwykle. W całej Polsce mieszkańcy i restauratorzy spontanicznie ruszyli persone-
lowi medycznemu na pomoc, przywożąc darmowe posiłki. Takie wsparcie otrzymali lekarze w pusz-
czykowskim szpitalu.
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Jak radzimy sobie z koronawirusem

Służby wspierają dystrybucję żywności

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie apeluje do rodzin obję-
tych kwarantanną, o zgłaszanie telefoniczne potrzeb w zakresie 
dostarczenia żywności. Warunkiem koniecznym do uzyskania tej 
formy pomocy jest decyzja Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego o objęciu kwarantanną.
- Jednocześnie proszę o otoczenie wsparciem w formie dokony-
wania zakupów Państwa sąsiadów – osoby samotne, starsze i nie-
pełnosprawne. Proszę też o  telefoniczne zgłaszanie do Ośrodka 
Pomocy Społecznej w  Mosinie osób samotnych, pozbawionych 
wsparcia, wymagających pomocy w dokonaniu zakupów. - infor-
muje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Dyżur telefoniczny
W  związku z  dynamicznie rozwijającą się sytuacją dot. rozprze-
strzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, Kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej w  Mosinie, wychodząc naprzeciw potrzebom 
osób objętych obowiązkową kwarantanną na podstawie decy-
zji wydanej przez służby sanitarne, w szczególności osobom sa-
motnym, starszym, niepełnosprawnym, wymagającym wsparcia 
w postaci żywności i leków informuje, że pracownicy Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Mosinie codziennie do godziny 19.00 pełnią 
dyżur telefoniczny pod numerem 61 819 20 82.

źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mosinie, Straż Miejska 
w Mosinie 

15 marca br. liczba osób przebywających 
na kwarantannie spadła z  ponad 90 do 
54. Jednak ta liczba może ulegać ciągłej 
zmianie, dlatego pamiętajmy aby zacho-
wywać wszystkie środki ostrożności i  sto-
sować się do zaleceń Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Wychodzimy z  domu rzadko, 
tylko jeżeli konieczna jest taka potrzeba. 
Burmistrz przypomina, że jeżeli idziemy 
na spacer do lasu, to wybierajmy miejsca, 
gdzie nie ma dużych skupisk ludzi. W nie-
dzielne popołudnie na Gliniankach i  nad 
jeziorem Góreckim spacerowały prawdzi-
we tłumy. Burmistrz Przemysław Mieloch 
zachęca mieszkańców także do korzystania 
z  e-usług, dzięki którym możemy załatwić 
wiele spraw bez wychodzenia z domu. Je-
żeli chodzi o korzystanie z e-usług naszego 
Urzędu Miejskiego, nie można powiedzieć, 
że jest to bardzo łatwe i przyjemne. Zmiana 
deklaracji śmieciowej to trochę szukania na 
ich stronie. Osoby starsze zapewne będą 
potrzebowały czyjejś pomocy. Jednak póź-
niej idzie to już całkiem sprawnie i z własne-
go doświadczenia możemy potwierdzić, że 
przez internet faktycznie można załatwić 
większość urzędowych spraw.
Również lokalne szkoły wprowadziły sys-
tem e-nauczania, poprzez Librusa przeka-
zywane są informacje o materiale do zreali-
zowania w domu. Szkoła Podstawowa nr 
1 w Mosinie poszła o krok dalej i prowadzi 
lekcje w formie telekonferencji. Dzieci spo-
tykają się z  nauczycielem na wideoczacie. 

Wystarczy mikrofon i  słuchawki. Najpierw 
przeprowadzano testy, a  od 16 marca ru-
szyły normalne zajęcia przez internet. Wiel-
kie brawa dla pracowników SP1 za ich po-
mysłowość i zaangażowanie.
W tym trudnym okresie musimy szczegól-
nie pamiętać o  ludziach starszych i  cho-
rych. Jadłodzielnia Mosina przygotowała 
akcję sąsiedzkiej pomocy w zakupach i  in-
nych sytuacjach wymagających wsparcia.
Jadłodzielnia Mosina zrezygnowała także 
z  gminnego dofinansowania w  wysokości 
12 000 zł, które otrzymała w ramach inicja-
tywy lokalnej ,,Torby- Bumerangi”. Kwota 
zostaje w budżecie gminy i będzie przezna-
czona na walkę z  koronawirusem. Jednak 
to nie koniec ich długiej listy pozytywnych 
działań. Wspierali oni również akcję zbiera-
nia jednorazowych sprzętów medycznych 
dla pracowników SOR’u  w  Szpitalu HCP 
w  Poznaniu oraz prowadzą facebookową 

grupę informacyjną “Koronawirus Gmina 
Mosina“. Akcja zbierania maseczek i rękawi-
czek przyczyniła się do uzbierania ok. 500 
maseczek w przeciągu paru godzin. Jednak 
materiałów będzie brakowało cały czas, więc 
zachęcamy do włączenia się w zbiórkę.
Cieszymy się, że nasza społeczność potrafi 
być tak dobrze zorganizowana w trudnych 
sytuacjach. Są to wieści, dzięki którym mo-
żemy w końcu się uśmiechnąć. Możemy na 
siebie liczyć.

15 marca br.odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Mosina. Przedstawi-
ciele Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych, Straży Pożarnej, 
Straży Miejskiej i Policji analizowali obecną sytuację związaną z koronawirusem. Omówiono zasady 
współpracy i określono zadania niezbędne do pomocy mieszkańcom.

Straż Miejska i Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie współpracują z organizacjami i instytucjami m.in. 
w zakresie transportu paczek żywnościowych oraz innych środków niezbędnych do egzystencji dla 
osób potrzebujących, w tym objętych kwarantanną.
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Chcielibyśmy rozpocząć od właściwych 
postaw obywatelskich. Michał Koło-
dziejczak, Naczelnik OSP Mosina i  Ko-
mendant Gminny jednostek OSP z terenu 
Gminy Mosina, przygotował dla Państwa 
krótki wpis, z  którego dowiecie się kilku 
najważniejszych rzeczy o  zachowaniu 
w tej trudnej sytuacji.
Najważniejsza jest troska o siebie, jednak 
musimy pamiętać o  rodzinie, sąsiadach 
i  innych osobach z  naszej lokalnej spo-
łeczności. Możemy dziś spierać się o wiele 
aspektów epidemiologicznych i dyskuto-
wać o  sposobach rozprzestrzeniania się 
wirusa, o  którym tak naprawdę wiemy 
jeszcze niewiele. Z pewnością należy być 
ostrożnym w  stwierdzeniu “Mnie to nie 
dotyczy, ja się nie zarażę. Jestem w  grupie 
niskiego ryzyka“. W  ten sposób możemy 
nieświadomie roznosić chorobę na in-
nych, a także dawać negatywny przykład, 
który ma bardzo duży wpływ na zacho-
wanie innych.
Przestrzeganie pewnych reżimów epi-
demiologicznych jest dzisiaj bardzo 
ważne!
Równie ważne jest zrozumienie celu ich 
wprowadzania, ale również zapobieganie 
niepotrzebnej panice i  nie potęgowanie 
jej. Dlatego każde słowo wypowiedziane 
w mediach przez polityków, dziennikarzy, 
przedstawicieli służb, musi być przemy-
ślane oraz mieć jasny przekaz.

Twoja praca jest ważna!
W  tym miejscu chcielibyśmy przytoczyć 
przykład zaobserwowany już w  naszym 
środowisku. Nawołujemy do pozostania 
w domach, zamykamy kolejne instytucje, 
sklepy, restauracje, itp. W  wyniku czego 
coraz więcej ludzi ma poczucie zagroże-
nia, co zaczyna się przekładać na masowe 
odmowy pracy pod różnymi pretekstami. 
Po co się narażać skoro najbezpieczniej 
jest zostać w domu? W ten sposób już te-
raz produkcję zaczynają ograniczać, np. 
piekarnie. Brak pracowników powoduje, 
że planuje się wprowadzić pracę na jed-
ną zmianę. Zabraknie chleba i innej pod-
stawowej żywności? Lokalni sklepikarze 
w  obawie przed wirusem zamkną swoje 
sklepy, a  my będziemy zmuszeni jeździć 
do innych miast po zakupy. Hasło  “zostań 
w domu” przestanie funkcjonować, a epi-
demia będzie mogła się nadal rozprze-
strzeniać. My jako kupujący powinniśmy 
wpierać lokalnych przedsiębiorców w tej 
trudnej sytuacji, chociażby zamawiając 
od czasu do czasu jedzenie na wynos z są-
siednich restauracji za symboliczną kwo-
tę. To pozwoli im przetrwać kryzys. 
Każdy obywatel powinien sobie zrobić 
rachunek sumienia. 
Czy moja praca jest ważna i  potrzebna 
społeczności lokalnej? W  jaki sposób 
wpłynie na jej funkcjonowanie? Jak mogę 
ją wykonywać w  bezpiecznych warun-

kach? W  tym trudnym czasie nie tylko 
służby są ważne. Każdy z  nas ma wpływ 
na to, jak poradzimy sobie z tym zagroże-
niem. Musimy mieć świadomość, że nasza 
praca jest ważna dla lokalnej społeczno-
ści. Potrzebny jest rozsądek, bardzo jasne 
informacje ze strony władz. Społeczeń-
stwo musi mieć poczucie bezpieczeństwa 
i wiedzę, jak zapobiegać rozprzestrzenia-
niu się wirusa.
Najgorsze co nas może teraz spotkać to 
panika i  nieracjonalne zachowanie. Za-
chowajmy spokój i rozsądek.
W internecie roi się od stron, które rozpo-
wszechniają fałszywe informacje. Niektó-
re z nich na pierwszy rzut oka mogą nam 
się wydać sprawdzone i godne zaufania. 
Są jednak znaki, które podpowiadają 
nam, które z  nich są fabrykami fałszy-
wych informacji.  Zachęcamy Państwa 
do przeczytania naszego artykułu o  fake 
newsach, aby móc łatwiej rozpoznać nie-
prawdziwe informacje i nie ulegać niepo-
trzebnej panice. E.K.      

O właściwych postawach obywatelskich

Uwaga na fałszywe ulotki

Na łamach naszej gazety prezentujemy cykl wpisów informacyjnych tworzonych we współpracy ze stra-
żakami z OSP Mosina. Będziemy opisywać wszystkie niejasne zagadnienia związane z obecną sytuacją 
zagrożenia korononawirusem.

Oszuści coraz częściej wykorzystują trudną sytuację jaka panuje obecnie w naszym kraju. Ich celem są 
najczęściej osoby starsze, będące w bardzo ciężkim położeniu. 

Osoby te nie mają możliwości skorzystania z opieki lekarskiej, 
jaką mieli jeszcze do niedawna. Na domiar złego w skrzynkach 
pocztowych na terenie Mosiny i Puszczykowa pojawiają się fał-
szywe ulotki zachęcające do bezpłatnych badań…
Na ulotce podana została lokalizacja badań i termin – najbliższy pią-
tek w restauracji “Nad Starą Piwnicą”. Skontaktowaliśmy się z właści-
cielem restauracji, gdzie rzekomo miały być przeprowadzane owe 
badania. – Nie wykonujemy żadnych badań, jest to wprowadzanie 
ludzi w błąd. Jesteśmy restauracją, a nie laboratorium , a tym bardziej 
szpitalem. Proszę informować innych aby nie dali się oszukać. – po-
wiedziała Mariola Kamzelak właściciel Restauracji “Nad Starą Piwnicą”.
Uwaga na koronawirusowych oszustów!
Prosimy Państwa o przekazanie informacji seniorom, którzy nie 
korzystają z internetu aby zignorowali informacje zawarte w fał-
szywej ulotce. Warto uczulić ich też, że podobne próby będą zda-

rzać się coraz częściej. I bez tego są teraz w naprawdę trudnym 
położeniu związanym ze stanem zagrożenia epidemicznego. Fakt 
ten wykorzystywany jest właśnie przez oszustów.
Również Bank PKO BP ostrzega przed fałszywymi wiadomościa-
mi. Z ich treści wynika, że pieniądze z naszego konta zostaną 
przekazane do NBP na podstawie “specustawy o koronawiru-
sie”. To oczywiście kłamstwo. Przestępcy polecają kliknąć w link, 
żeby “zatrzymać 1000 złotych”. Skutkiem będzie zainfekowanie 
telefonu hakerskim oprogramowaniem. Nie ma żadnych prze-
pisów o zabieraniu pieniędzy z powodu epidemii. Pod żądnym 
pozorem nie klikajmy w link.
Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem: Niepraw-
dziwe informacje w związku z koronawirusem. Jak nie dać się 
dezinformacji i „fejkom”. J.B.
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Jak nie dać się dezinformacji
i fake newsom w internecie? 

Przy okazji epidemii koronawirusa, inter-
net został zalany tzw. fake newsami. Są to 
nieprawdziwe informacje rozpowszech-
niane często przez zajmujące się tym fir-
my lub inne kraje. Fake newsy mają pro-
wadzić do dezinformacji, która skutkuje 
paniką wśród społeczeństwa, nieufnością 
do władz i ogólnego chaosu. 
W dobie epidemii pojawiały się niepraw-
dziwe infor macje np. o kordonie sanitar-
nym wokół Czapur czy o tym, że pierwsza 
ofiara koronawirusa w Polsce zmarła 2 dni 
wcześniej niż przekazały to władze, które 
rzekomo ukrywają coś. Rozpowszechnia-
nie takich insynuacji zaczęło wprowadzać 
nerwowość i  napędzać spiralę oskarżeń. 
A  to w  sytuacjach kryzysowych społe-
czeństwu jest nie na rękę. 
Takie fake newsy jednak nie zalewają 
internetu tylko w  czasie epidemii koro-
nawirusa. Codziennie na portalach spo-
łecznościowych i  licznych stronach, do 
siania dezinformacji ruszają armie ludzi. 
By się przed nimi bronić w czasach epi-
demii, ale nie tylko, stworzyliśmy dla 
państwa krótki poradnik. 
Sprawdź stronę internetową
W internecie roi się od stron, które rozpo-
wszechniają fałszywe informacje. Niektóre 
z nich na pierwszy rzut oka mogą nam się 
wydać sprawdzone i  godne zaufania. Są 
jednak znaki, które podpowiadają nam, 
które z nich są fabrykami fałszywych infor-
macji. Na co zwrócić uwagę? 
– Adres strony internetowej: niektóre fał-

szywe strony mają podobne adresy do 
prawdziwych. Np. https://www.gaze-
ta-mosina.pl/ to pełny, prawdziwy ad-
res URL naszej strony. Fałszywa strona 
mogłaby mieć np. adres https://www.
gazetamosina.pl/ czy https://www.ga-
zeta-mosina.com.pl/ 

– Czy tytuł jest krzykliwy? Strony z  fake 
newsami często w swoich tytułach uży-
wają pisanych wielkimi literami takich 
sformułowań jak „SKANDAL” „WOW” 
„NIEPRAWDOPODOBNE” 

– Czy autor tekstu się podpisał? Na naszej 
stronie mogą państwo znaleźć podpi-
sy naszych autorów. Jeśli nad tekstem 
pracowała więcej niż jedna osoba, jest 
oznaczony jako Redakcja. W przypadku 
fałszywych źródeł informacji autor czę-

sto się nie podpisuje. Jeśli się podpisał, 
warto sprawdzić, czy jesteśmy w stanie 
odnaleźć inne jego teksty 

– Czy w  tekście są cytaty? Brak cytatów 
w tekście powinien zapalić u nas lampkę 
ostrzegawczą. Na stronach prawdziwych 
portali, szczególnie na kontrowersyjne 
tematy, zamieszczane są wypowiedzi. 

– Czy są podane źródła danych i cytatów? 
Wątpliwości powinny wzbudzić dane 
przytoczone bez źródła lub takie, któ-
rych nie da się odnaleźć. 

Sprawdź profil na facebooku, twitterze, 
instagramie 
Fałszywe informacje rozsiewane są rów-
nież na facebooku czy innych social media. 
Na co powinniśmy zwrócić uwagę, zanim 
poinformujemy sąsiadów o otoczeniu na-
szej miejscowości przez wojsko? 
– Czy konto ma zdjęcie profilowe? Więk-

szość fałszywych kont nie ma zdjęć pro-
filowych. To samo tyczy się facebooka 
jak i twittera 

– Czy posty są monotematyczne czy zupeł-
nie różne? Skrajności powinny zwrócić 
naszą uwagę. Wiekszość fake kont publi-
kuje informacje tylko na jeden temat lub 
na kompletnie ze sobą niezwiązane. 

– Czy mogę sprawdzić listę znajomych 
konta na facebooku lub obserwujących 
na twitterze i Instagramie? Często fały-
szywe konta na facebooku mają ukryte 
listy znajomych lub wcale ich nie po-
siadają. Na Instagramie naszą uwagę 
powinna przykuć sytuacja, gdy konto 
obserwuje bardzo dużo użytkowników, 
ale nie jest ono obserwowane przez ni-
kogo lub bardzo mało osób. 

Jak nie dezinformować innych?
Często sami nieświadomie możemy za-
cząć siać panikę wśród innych. Nie spraw-
dzając wcześniej otrzymanych informacji 
i  publikując je dalej, pogłębiamy chaos 
informacyjny. A  ten prowadzi do nerwo-
wości i nieufności. Co możemy zrobić, by 
przeciwdziałać dezinformacji?
– Nie piszmy w  komentarzach niespraw-

dzonych informacji. Sprawdźmy, jakie 
jest źródło naszej wiedzy. Czy jest to wia-
rygodna instytucja lub osoba. Opierajmy 
się na źródłach rządowych czy organiza-
cjach z  doświadczeniem i  renomą. Ko-
rzystajmy ze stron i profilów rządowych: 

ministerstw, kancelarii, rzeczników. Wie-
dzę czerpmy z krajowych lub międzyna-
rodowych portali informacyjnych, co do 
których mamy pewność, że są prawdzi-
we i rzetelne. Opierajmy się na informa-
cjach podanych przez agencje prasowe: 
PAP w Polsce, czy Reuters na świecie. 

– Nie udostępniajmy materiałów, które 
mogą być fałszywe. Opierając się na 
wiedzy, którą postaraliśmy się pań-
stwu przekazać powyżej, sprawdzaj-
my prawdziwość stron internetowych 
i profili w mediach społecznościowych. 
Udostępniona przez nas fałszywa in-
formacja zaczyna żyć w internecie wła-
snym życiem. 

– Korzystajmy z platform, które zajmują się 
sprawdzaniem prawdziwości informacji 
np.: konkret24.pl, demagog.org.pl, de-
maskator24.pl 

  Wojtek Pierzchalski

Kupię przedwojenne
Pocztówki, zdjęcia

Monety, sztućce
Zegarki i inne

509 445 892

Codziennie internet jest zalewany nieprawdziwymi informacjami. Niektóre z nich mają u nas wzbudzić 
niepokój i strach. Inne spowodować nieufność do innych. Wszystkie jednak mogą być niebezpieczne. 
Jak się przed nimi bronić?

Przykładowy fake news o zamknięciu granic Warsza-
wy. Podobne informacje pojawiały się o zamknięciu 
Poznania czy Czapur. Źródło www.policja.pl
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Strażacy wyszli na ulice. Trwa dezynfekcja

E-targowisko w Mosinie

Strażacy z OSP Mosina uzbrojeni w odzież ochronną i środki de-
zynfekujące na bazie alkoholu etylowego ruszyli do walki z wi-
rusem na ulicach gminy Mosina.
Strażacy dezynfekują newralgiczne miejsca, takie jak przystanki, 
poręcze parkomaty, przyciski do zmiany sygnalizacji, stojaki na ro-
wery i inne, na których może znajdować się niebezpieczny wirus.
– Skupiamy się na elementach infrastruktury które najczęściej 
dotykamy. Przyciski sygnalizacji świetlnej, parkomaty, poręcze, 
stojaki na rowery. Nie dezynfekujemy natomiast ławek poza 
przystankami autobusowymi, placów zabaw i siłowni zewnętrz-
nych ponieważ nie czas by z nich korzystać. Skończyliśmy obec-
nie Mosinę a  Strażacy działają na trasie Rogalinek, Sasinowo, 
Wiórek, Czapury, Daszewice. Następnie kolejne części gminy. 
Działania w  obrębie tych najczęściej używanych urządzeń jak 
przyciski na sygnalizacji świetlnej będziemy ponawiać co kilka 
godzin. Dziękujemy za zrozumienie kierowców i mieszkańców 
którzy pomagają nam w prowadzaniu bezpiecznych działań. – 
informują Strażacy z Heavy Rescue SGRT OSP Mosina
- Dezynfekcja którą prowadzimy w przestrzeni publicznej oczy-
wiście nie czyni ich w 100% bezpiecznych. Z uwagi jednak na 
pogodę i  niskie temperatur które wydłużają czas przetrwania 
wirusa poza organizmem ludzkim chcemy maksymalnie skró-
cić okres jego aktywności. W  porozumieniu z  Burmistrzem 
Gminy Mosina postanowiliśmy analogicznie od dziś oznaczać 
infrastrukturę miejską (ławki , place zabaw, siłownie zewnętrz-
ne) które nie powinny być obecnie przez nas używane i nie są 
poddawana dezynfekcji. Liczymy, że taka naklejka przypomni 
naszym mieszkańcom o występującym zagrożeniu i spowoduje 
odstąpienie od korzystania z nich. - dodają strażacy
– OSP powstało z członków danej społeczności lokalnej by nieść 
jej pomoc w zagrożeniu. I ta idea jest niezmienna od 150 lat. Bo 
nie jesteśmy oderwani od swoich rodzin sąsiadów czy znajo-
mych. Sytuacja jest szczególna, działania również, zresztą w od-
powiedzi na zapotrzebowanie. I nie zamierzamy nie pomagać jak 
jest taka potrzeba. – odpowiada Heavy Rescue SGRT OSP Mosina 
na jeden z komentarzy w swoim profilu społecznosciowym 
 źródło, zdjęcia: OSP Mosina

Mając na uwadze specyficzną sytuację spo-
wodowaną epidemią koronawirusa, a  co 
za tym idzie ograniczeniami związanymi 
z handlem i zamknięciem Targowiska w Mo-
sinie, Urząd Miejski w  Mosinie uruchomił 
nową formę wymiany kontaktów między 
sprzedawcami a  klientami, która umożliwi 
robienie zakupów z dowozem do domu lub 
odbiorem u handlarzy. To miejsce tak jak tar-
gowisko - podzielone na branże. 
Jak to działa? Sprzedawcy zgłaszają się do 
administratorów strony zostawiając infor-
mację o  towarach, które oferują, formie 
dostawy oraz numer kontaktowy. Strona 
e-targowisko Mosina udostępnia kontakty 

zainteresowanym klientom, którzy chcąc 
dokonać zakupów muszą skontaktować 
się ze sprzedawcą z  listy, zamówić towar 
i umówić się na formę płatności i odbioru.
Taka forma wymiany kontaktów wspiera 
lokalnych przedsiębiorców, a klientom uła-
twia dokonywanie zakupów praktycznie 
bez wychodzenia z domu, co w aktualnej 
sytuacji jest niezwykle istotne. Akcja zosta-
ła bardzo dobrze przyjęta przez społecz-
ność Gminy Mosina i szybko się rozwija.
Numery telefonu do pracowników Refe-
ratu Promocji i  Kultury: 61 8109 528, 61 
8109 569, 61 8109 557.
Referat Promocji i Kultury, UM w Mosinie
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Pomaganie jednoczy ludzi
Każdego dnia lekarze, ratownicy me-
dyczni, pielęgniarki oraz inni pracownicy 
szpitali stawiają czoła walce z  koronawi-
rusem. Narażają swoje zdrowie, aby rato-
wać innych. Tym razem sami potrzebują 
naszej pomocy. Na apele pracowników 
służby zdrowia w całej Polsce, dotyczące 
braków środków ochrony osobistej odpo-
wiedziało tysiące osób. W  naszej okolicy 
również nie brakuje dobrych i  chętnych 
do pomocy ludzi.
OSP Puszczykowo wraz z Parafią św. Jana 
XXIII w  Komornikach, 18 marca br. zor-
ganizowała kolejną zbiórkę na rzecz pa-
cjentów oraz personelu medycznego. Do 
wydarzenia dołączyła się również firma 
TOVAGO G.P. Wapniarscy Sp.j. z  Puszczy-
kowa.  – Wczorajsza zbiórka to niewielki 
wycinek tego, co w ogóle robimy. W po-
niedziałek zorganizowaliśmy pierwsze 
wydarzenie. Od godziny 12 do 18 zbie-
raliśmy rzeczy na terenie rynku w  Pusz-
czykowie. Tam udało się zebrać 1200 
kg towaru, który został dostarczony do 
Szpitala w  Puszczykowie. Zbiórka w  śro-
dę, w  tym samym miejscu – prawie 700 
kg towaru. Współpracujemy z  lokalnymi 
przedsiębiorstwami. Zobaczymy jakie 
będzie zapotrzebowanie szpitala po na-
szych dostawach– Mówi nam druh OSP 
Puszczykowo, Jakub Haściło.
Strażacy, jak i wszystkie inne osoby zaan-
gażowane w niesienie pomocy mają teraz 
pełne ręce pracy. Organizacja i  dopilno-
wanie wszystkiego przy zbiórce to zajęcie 
dla conajmniej 3,4 osób pracujących na 
cały etat. 
Założenie jest takie, że wszystkie dary, 
które trafiają do szpitala w  Puszczykowie 
przechodzą przez OSP Puszczykowo. Ak-
cję ,,Pomoc dla szpitali” wspiera również 
Jadłodzielnia Mosina. Na swoim facebo-
ok’owym profilu zachęcają do wzięcia 
udziału w  zbiórkach. Zorganizowali także 
akcję szycia maseczek dla szpitali, która 
ruszyła w środę 18 marca. Wszysto zaczę-

ło się od ogłoszenia na facebook’u Jadło-
dzielni.Odpowiedziało na nie około 50 
osób, które zaangażowały się w szycie ma-
seczek w domowym zaciszu. Jedna z firm 
przekazała bezpłatnie flizelinę, ktoś inny 
podarował gumki. Znalazły się także oso-
by, które wszystko posortowały i  pocięły.
Rozwożeniem i  układaniem materiałów, 
zakupem drucików oraz prowadzeniem fa-
cebook’owej grupy zajęła się Renata Kuba-
la.Ogromną rolę odegrała również Siostra 
Anna Świtalska, która była odpowiedzialna 
za transport, organizację krawcowych oraz 
pozyskanie części materiałów. Bez tych 
dwóch kobiet to wszystko mogłoby się nie 
udać. Obecnie sytuacja w wielu szpitalach 
jest taka, że personel w ogóle nie ma ma-
seczek. W takim momencie każda ochrona 
jest lepsza niż jej brak. Każda maseczka jest 
na wagę złota.
Organizacja przekazała już maseczki do 
szpitala w Puszczykowie oraz do Szpitala 
Klinicznego im. Heliodora Święcickiego 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w  Poznaniu. Zaopa-
trzony został także szpital przy ul. Lutyc-
kiej w Poznaniu. Maseczki trafiły także do 
mosińskich sklepów, aby chronić sprze-
dawców. Do akcji przyłączyły się siostry 
zakonne oraz harcerze, którzy zajmują 
się zbiórką środków na kolejne materia-

ły. W  niedzielę 22 marca maseczek było 
1200. Ta liczba rośnie w  bardzo szybkim 
tempie, ciągle dołączają nowe osoby 
chętne do szycia. Mieszkańcy naszej gmi-
ny potrafią się zjednoczyć i  skutecznie 
nieść pomoc w tym trudnym czasie.  E.K.

Kronika OSP Puszczykowo
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których do-
szło od 21 lutego do 20 marca br. Dziękujemy OSP Puszczykowo za ich 
udostępnienie.
19 marca – pożar skrzynki energetycznej (Puszczykowo, ul. Krótka)
8 marca – pomoc ZRM (Puszczykowo, ul. Spokojna)
25 luty – drzewo pochylone nad drogą (Puszczykowo, ul. Dworcowa)
                drzewo nad chodnikiem (Puszczykowo, ul. Poznańska)
23 luty – kolizja dwóch samochodów (Puszczykowo, DW430)
 Paulina Korytowska
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kolor

LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.  tel./fax +48 61 8136 525; +48 61 8132 891
ul. Główna 51 B, Krosno    e-mail: lumo@lumo.com.pl
62-050 Mosina     www.lumo.com.pl

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE OBRÓBKI METALI:

Cięcie elementów z blach laserem Fiber – 6000 W:
- stal węglowa do grubości 25 mm
- stal nierdzewna do grubości 30 mm
- stal ocynkowana do grubości 3 mm
- aluminium do grubości 30 mm
- miedź do grubości 15 mm 
- mosiądz do grubości 12 mm
- maksymalny format arkusza 3000 x 1500 mm

Gięcie blach prasą krawędziową CNC – 170 ton:
- maksymalna grubość giętych detali 6mm
- maksymalna długość detali 3000mm

Spawanie elementów i konstrukcji ze stali węglowych i nierdzewnych:
- technika spawania MIG/MAG/TIG

Malowanie proszkowe detali/elementów metalowych:
- maksymalne wymiary malowanej konstrukcji/ elementu (wys./szer./dł.): 1500/1000/2000 mm

FIRMA PRODUKUJE I POLECA:
- ekologiczne kotły grzewcze z certyfikatami „5 klasy” i  „Ecodesign”
  (na pellets o mocach od 15 do 300 kW, na ekogroszek o mocach od 18 do 70 kW)
- kotły olejowe o mocach od 15 do 500 kW
- wymienniki oraz bufory ciepłej wody użytkowej
- gruntowe pompy ciepła
- systemy kominowe ze stali szlachetnych

PONADTO W OFERCIE POSIADAMY:
- pellets w workach 15 kg
- palniki na pellets
- palniki wentylatorowe na olej opałowy
- układy sterowania kotłów
- wybrana armatura wodno - instalacyjna

Firma LUMO Technika Grzewcza istnieje od 1984 roku.

Jako przedsiębiorstwo przy produkcji wykorzystujemy najnowocześniejsze maszy-
ny i rozwiązania techniczne, a dzięki temu, że posiadamy również nowoczesną 
strukturę zarządzania i wykwalifikowany personel zapewniamy Państwu:

• Darmowe wyceny na podstawie dostarczonych rys. w formatach DWG I DXF
• Indywidualne podejście do Klienta
• Konkurencyjne ceny z możliwością negocjacji
• Szybkość i fachowość realizacji
• Wysoką jakość produkowanych urządzeń i wykonywanych usług

Życzymy Państwu
Zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych
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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

kolor
kolor

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

- 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)

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)

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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Targowisko Miejskie przy ul. Farbiarskiej w Mosinie to cieszący się od lat dużą popularnością kom-
pleks handlowy. Na jego terenie można było zakupić  artykuły spożywcze pochodzące z lokalnych 
upraw, produkty regionalne od lokalnych rolników-przedsiębiorców. Targowisko to też spore skupi-
sko ludzi. W związku z epidemią koronawirusa zostało więc zamknięte do odwołania. Czy słusznie? 
Tymczasem markety (w większości zagraniczne), w których tłoczą się teraz tłumy ludzi odnotowują 
rekordowe zyski.

Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny: 
“Aktualna sytuacja powinna być motywacją 
dla branży spożywczej, aby jeszcze skrupu-
latniej przestrzegać wymagań sanitarnych 
i  higienicznych na każdym etapie łańcucha 
żywnościowego. Przepisy prawa żywno-
ściowego nakładają na przedsiębiorców 
wymagania higieniczne, których celem jest 
zapobieganie zanieczyszczeniu mikrobiolo-
gicznemu żywności.”
Aby skutecznie zapobiegać rozprzestrze-
nianiu się koronawirusa, należy zadbać 
o  stosowanie się do tych wymogów. 
Szczególnie teraz, kiedy został wprowa-
dzony stan epidemii.
Zamknięte targowisko w Mosinie
Jak powiedział burmistrz Mosiny w swo-
im samorządowym wideoblogu - Mamy 
wieczne zamieszanie z  targowiskiem 
i  sprzeczne komunikaty, które do nas 
wpływają. Przed chwilą otrzymałem ko-
lejny, ostateczny komunikat sanepidu, 
który wskazuje na różne warunki, jakie 
trzeba spełnić, aby targowisko mogło 
być otwarte. Gdyby to targowisko było 
otwarte mielibyśmy wielką rzeszę ludzi, 
którzy się przemieszczają. Mielibyśmy 
jedno wielkie siedlisko i groźbę rozprze-
strzenienia się koronawirusa. - powie-
dział wczoraj na łamach samorządowe-
go wideobloga Przemysław Mieloch.
E-targowisko
W ramach pomocy rolnikom Urząd Miejski 
w Mosinie uruchomił alternatywną formę 
wymiany kontaktów między sprzedawca-
mi a  klientami. Sprzedawcy zgłaszają się 
do administratorów strony internetowej, 
zostawiając informację o towarach, które 
oferują, formie dostawy oraz numer kon-
taktowy. Jak czytamy na stronie urzędu, 
strona e-targowisko Mosina udostępnia 
kontakty zainteresowanym klientom. Ci, 
którzy chcąc dokonać zakupów muszą 
skontaktować się ze sprzedawcą z  listy, 
zamówić towar i  umówić się na formę 
płatności i odbioru.
A co z rolnikami, którzy nie mają internetu?
Rozmawiamy z  lokalnymi rolnikami, któ-
rzy do tej pory sprzedawali swoje produk-
ty na targowisku. Nie wszyscy korzystają 
z internetu. - Zdarzają się klienci, których 

znam i przyjeżdżają do mnie osobiście za-
kupić potrzebne produkty. Jednak jest to 
mała część tego, co udało mi się sprzeda-
wać na targowisku. Jak tak dalej pójdzie, 
większość towaru się zepsuje i pójdzie na 
straty - mówi nam rolnik, który chce po-
zostać anonimowy. Jak udało się ustalić, 
podobnego zdania są też inni rolnicy. Na-
wet, ci którzy posiadają internet, i  ogła-
szają się na portalach społecznościowych 
muszą liczyć się ze sporymi stratami.
Na pytanie zadane przez redakcję urzęd-
nikom, co z  rolnikami, którzy nie posia-
dają internetu, otrzymaliśmy odpowiedź:  
- Jeśli chodzi o  rolników, to informacja 
zwrotna jest taka, że bardzo się cieszą, 
że taka możliwość powstała. Oczywiście 
nie zadowolimy wszystkich od razu, ale 
na ten moment, gdy sytuacja jest kryzy-
sowa to rozwiązanie zaczyna się spraw-
dzać. - poinformowała nas urzędniczka 
z Referatu Promocji i Kultury. W odpowie-
dzi otrzymaliśmy też numery telefonu do 
Referatu Promocji i Kultury, dzięki którym 
rolnicy mogą zgłosić swoje towary: 61 
8109 528, 61 8109 569, 61 8109 557.
A w marketach tłumy...
Tymczasem mieszkańcy licznie tłoczą się 
w marketach, których w naszym regionie 
nie brakuje. Nasza redakcyjna koleżanka 
robiąc ostatnio zakupy w jednym z mosiń-
skich supermarketów zaobserwowała, że 
nie wszędzie wprowadzono rozwiązania, 
które mogłyby pomóc w walce z rozprze-
strzenianiem się wirusa. "Po prostu nie 
mają czym tego zrobić... Półki sklepowe 
znowu uginają się od towarów. Wygląda 
na to, że jedzenia nie zabraknie. Jednak 

nasz trud włożony w zatrzymanie wirusa 
może okazać się nieskuteczny." (więcej 
w artykule: Niebezpieczne markety).
"Nie zamykajcie targowisk"
Rolnicy bez dostępu do targowiska zo-
stają zatem z  towarem. Sytuacja robi się 
dramatyczna, bo wcześniej czy później 
ulegnie on przeterminowaniu, po prostu 
zgnije. Dlatego minister rolnictwa i  roz-
woju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wy-
stosował do samorządowców apel:
- Jest wytyczna Głównego Inspektora Sani-
tarnego, że nie ma żadnego powodu, żeby 
zamykać targowiska. Ja się dziwię samorzą-
dowcom, którzy się na to decydują. W  spo-
sób pochopny likwidują miejsca w  których 
mieszkańcy zaopatrują się w żywność, a rol-
nicy, głównie ci drobni, mogą sprzedawać 
swoje produkty, często tej najwyższej jakości. 
To po stronie właściciela targowiska jest za-
dbać o to, by handel odbywał się tam w spo-
sób bezpieczny - powinien zadbać o  odpo-
wiednie odległości, płyny dezynfekujące lub 
chusteczki. Nie powinno się odcinać rolni-
ków od ich możliwości zarobku na targowi-
skach. Takie zakupy - najczęściej na świeżym 
powietrzu - są zdecydowanie bezpieczniej-
sze niż w zamkniętych sklepach z wewnętrz-
ną cyrkulacją powietrza. Targowiska powin-
ny wciąż pracować. Szczególnie jeśli są tam 
zachowane wszelkie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa. Wielu samorządowców 
zdecydowało o dalszej pracy targowisk - tłu-
maczy minister Jan Krzysztof Ardanowski.
A jakie jest Państwa zdanie? J.B.

Zamknięte targowisko. A w marketach tłumy 
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Czy noszenie maseczki ma sens?

25 marca br. wieczorem łączna ilość zakażonych osób w Polsce 
wynosiła 1051. Liczba ta stale rośnie, a  ludzie starają się robić 
wszystko, aby uchronić się przed zarażeniem. Lekarz z jednego 
z poznańskich szpitali żali się, że dochodzi do skrajnych sytuacji, 
gdzie pacjenci w szpitalach odlewają płyn do dezynfekcji w ku-
beczki lub termosy, kradną rękawiczki i  maseczki. Uważają, że 
te rzeczy przydadzą im się do ochrony własnej po powrocie do 
domu, nie zważając na dobro innych, a personel szpitala nie jest 
w stanie nad tym zapanować. Coraz częściej możemy spotkać 
ludzi poruszających się po mieście w maseczkach. Maseczki na 
dobre wpisały się w  naszą codzienność. Jest to niepotrzebny 
efekt paniki czy jednak słuszne działanie?
Eksperci z WHO wydali oficjalne oświadczenie, w którym zale-
cają noszenie zwykłych maseczek chirurgicznych osobom, które 
mają wysoką gorączkę, trudności z  oddychaniem, kaszlą i  ki-
chają. Chronią w ten sposób inne osoby przed zarażeniem. Ma-
seczka stanowi barierę, kiedy chory kicha i kaszle. Należy także 
pamiętać, że maseczka sama w sobie może stać się źródłem za-
każenia jeżeli nie będziemy przestrzegali innych zasad profilak-
tyki. Zazwyczaj poziom filtracji w maseczkach to ok 1 mikrometr, 
koronawirus jest mniejszy niż 0,3 mikrometra i przenosi się dro-
gą kropelkową, dlatego zwykłe maseczki nie chronią nas w pełni 
przed zarażeniem. Na rynku są dostępne dwa rodzaje maseczek 
ochronnych: chirurgiczne i półmaski. Chirurgiczne dzielą się na 
typy I, II i III. Na salach operacyjnych wykorzystuje się typ II, któ-
rych skuteczność szacowana jest na 95%. Półmaski z kolei ozna-
czamy klasami: FFP1, FFP2 i FFP3. Wysoki poziom ochrony przed 
koronawirusem wykazują maseczki posiadające filtr FFP3. Pro-
fesjonalny sprzęt ochrony osobistej musi posiadać atest. Tylko 
wtedy mamy pewność, że został wykonany zgodnie z obowią-
zującymi normami. Ze względu na opór powietrza, maseczka 
musi być często zmieniana, ponieważ między nią a ustami wzra-
sta poziom dwutlenku węgla i pary wodnej. Jest to jeden z argu-
mentów za tym, aby ludzie zdrowi nie nosili maseczek. Bardzo 
ważną rolę odgrywa jej prawidłowe założenie. Należy pamiętać 
o kilku kluczowych zasadach:
• Przed założeniem maseczki należy dokładnie umyć ręce.
• W  przypadku maseczki chirurgicznej należy znaleźć umiesz-

czony w  jej górnej części drucik, który po odpowiednim do-
pasowaniu pozwala dokładnie przylegać maseczce do górnej 
części nosa.

• Nie powinno być luki między twarzą, a maską, która powinna 
zakrywać usta, nos i podbródek.

• Nie wolno dotykać maseczki rękoma po jej założeniu,
• Maseczkę zdejmujemy chwytając za jej dolną część i od razu 

wyrzucamy.
Wiele osób zastanawia się jednak czy z maseczkami nie jest tak 
jak z masłem w czasach PRL-u. Był jego deficyt, więc zachwalano 
margarynę. Jak pamiętamy, ta teoria szybko uległa zmianie, kie-
dy sytuacja z produkcją masła się poprawiła. Obecnie maseczek 
brakuje wszędzie. Ostatnio Strażacy z OSP Mosina wsparli Pogo-
towie Ratunkowe w  Poznaniu, dzieląc się z  nimi swoimi zapa-
sami. Ludzie szyją maseczki w domowym zaciszu, ratując w ten 
sposób sytuację w wielu szpitalach. 
Prawidłowo noszona maseczka na pewno nie zaszkodzi także 
osobom zdrowym.Niektóre kraje wprowadziły nakaz nosze-
nia maseczek podczas poruszania się po mieście, np. Czechy 
czy Słowacja. Noszenie maseczek przez osoby chore, kichające 
i kaszlące jest od wielu lat praktykowane w Japonii jako ochrona 
innych przed zakażeniem drogą kropelkową.
– Szansa na transmisję drogą kropelkową jest dużo mniejsza niż 
przez kontakt z rękoma. Niestety każdy człowiek ma nawyk do-
tykania twarzy mimowolnie, kilkadziesiąt razy dziennie. Gdy za-
czynają pylić rośliny, alergicy dotykają również oczu. Skuteczne 
osłonięcie twarzy przed dotykiem rąk jest ważnym elementem 
ograniczenia możliwości zarażenia. Ważne jest, aby mieć świa-
domość, że funkcjonujemy w ten sposób. W związku z tym pil-
nujemy dokładnego mycia rąk i unikamy dotykania twarzy lub 
skutecznie ją osłaniamy. – Mówi nam Michał Kołodziejczak, na-
czelnik OSP Mosina.
Pamiętajmy jednak, że najważniejsze jest częste i dokładne my-
cie rąk oraz utrzymanie odpowiedniego dystansu (najlepiej 3 m) 
od innych osób. Pozostanie w domu to niestety aktualnie naj-
lepsza forma obrony przed koronawirusem jaką wymyślono. E.K.

Na łamach naszej gazety publikujemy serię artykułów tworzonych we współpracy z OSP Mosina, któ-
re mają na celu rozwianie wątpliwości w wielu tematach związanych z koronawirusem. Tym razem 
zajmiemy się maseczkami.
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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
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

UBEZPIECZENIA
DLA FIRM

OSOBOWE

DORADZTWO I POMOC W POSTĘPOWANIACH ODSZKODOWAWCZYCH

606 30 10 79andrzej.gyurkovich@gmail.com

majątek; pojazdy, ładunki, pracownicy, OC – działalności,
spory z Urzędem Skarbowym czy ZUS - em.

wypadkowe, życiowe, leczenia, turystyczne, 
OC- osób prywatnych, rowerzysty, OC- zawodowe,
domy, mieszkania, auta, domy letniskowe.

ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52
POZNAŃ DĘBIEC

+4 8 794 593 777
W W W. SKLEPMOTOSFER A .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
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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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Wpływ koronawirusa na lokalną kulturę

Parkowanie po staremu
Podczas nadzwyczajnej sesji RM radni odrzucili projekt uchwały 
w sprawie zawieszenia opłat za parkowanie w centrum Mosiny. 
Miało to ograniczyć ryzyko zakażeń wirusem SARS-CoV-2 pod-
czas nabywania biletów parkingowych oraz ułatwić mieszkań-
com dostęp do znajdujących się na rynku aptek.
– Obsługa parkometrów w  naszej Strefie Parkowania sprzyja 
rozprzestrzenianiu się bakterii i wirusów. Nie wszyscy korzystają 
z  aplikacji mobilnej. Wobec zaistniałej epidemii koronawirusa 
w naszej Gminie wnoszę o czasowe odstąpienie od pobierania 
opłat za parkowanie w strefie. Sytuacja jest wyjątkowa i należy 
eliminować każde możliwe zagrożenie dla dobra nas mieszkań-
ców. – wnioskowała radna Wiesława Mania
Wiele polskich miast w  obliczu epidemii rezygnuje z  opłat za 
parkowanie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. 
Chodzi o  ograniczenie dotykania parkomatów, czy ułatwienie 
funkcjonowania mieszkańcom, którzy opiekują się bliskimi oso-
bami mieszkającymi w centrach.
W  Mosinie dodatkowym argumentem było ułatwienie miesz-
kańcom dojazdu do znajdujących się na rynku aptek. – W obec-
nej sytuacji dostępność do aptek jest priorytetowa – powiedział 
zastępca burmistrza Mosiny, Adam Ejchorst.
Większością głosów przeciw projekt uchwały dotyczący zawie-
szenia opłat za parkowanie został jednak odrzucony.

W 2015 roku Burmistrz Mosiny Jerzy Ryś zdecydował, aby admi-
nistrowanie Strefą Płatnego Parkowania powierzyć Zakładowi 
Usług Komunalnych. Później, według przedłożonego w  2017 
roku sprawozdania finansowego wynikało, że prowadzenie stre-
fy przez Zakład Usług Komunalnych jest działalnością deficyto-
wą, a strata z tego tytułu wynosiła wówczas 12 505 zł (przychód 
netto minus koszty ZUKu).
Opłaty za parkowanie wynoszą obecnie: 1,40 za pierwszą godzi-
nę, 1,60 za drugą, 1,80 za trzecią i 1,40 zł za każdą następną. Za 
brak opłaty czy przekroczenie czasu parkowania kierowca może 
otrzymać wezwanie do opłacenia dodatkowej opłaty (kary) – 50 
zł. Parkowanie w SPP w Mosinie jest płatne od poniedziałku do 
piątku od godziny 9 do 18, w sobotę i niedzielę jest bezpłatne.
Zawieszenie pobierania opłaty parkingowej dla Poznania za-
sugerował w  liście skierowanym do prezydenta Poznania pod 
koniec marca wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. – 
Wzorem innych miast, sugeruję wdrożenie czasowej rezygnacji 
z pobierania opłaty parkingowej w centrum miasta co umożliwi 
dojazd do pracy osobom korzystającym na co dzień z komuni-
kacji miejskiej, oraz ograniczy dotykanie parkomatów – napisał 
wojewoda wielkopolski
Czy pobór opłat zostanie jednak zawieszony również w  Mosi-
nie? Dowiemy się już wkrótce. J.B.

Niestety w numerze kwietniowym gazety nie jesteśmy w stanie 
podać do publicznej wiadomości jakiego rodzaju  wydarzenia, 
zwykle organizowane przez Bibliotekę Miejską im. Małgorzaty 
Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie i Mosiń-
ski Ośrodek Kultury, odbędą się terminowo. O zmianach związa-
nych z funkcjonowaniem tych podmiotów czy też planowanych 
przez nich, mających odbyć się w najbliższym czasie zajęciach, 
imprezach kulturalnych postaramy się Państwa informować na 
bieżąco za pośrednictwem naszego portalu internetowego.
W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koro-
nawirusa wszystkie obiekty sportowe i  rekreacyjne na terenie 
Puszczykowa zostały w  marcu zamknięte. Biblioteka Miejska 
w  dniach 11 – 24 marca pozostała nieczynna (w  tym okresie 
terminy zwrotów wypożyczonych książek były automatycznie 
przedłużone). Zgodnie z zarządzeniem z dn. 10 marca br. wyda-
nym przez Burmistrza Miasta Puszczykowo wszystkie wydarze-
nia kulturalne, zajęcia Akademii Seniora, zajęcia odbywające się 
w willi Mimoza oraz w hali widowiskowo – sportowej do końca 
marca zostały odwołane.

Mosiński Ośrodek Kultury zachęca natomiast do wspólnych 
działań online. Przygotowano m.in. cykl zajęć dla najmłod-
szych, lekcje dla seniorów, lekcje dla gitarzystów przez „Skype” 
czy wykłady z historii sztuki. Instruktorzy zachęcają również do 
wspólnego działania pod hasłem „Zostań w domu”.  Szczegóły 
kampanii dostępne są na portalu Facebook. Internauci mogą 
wykonać plakat promujący hasło, którego forma jest dowol-
na (prace można przesyłać na adres mailowy Ośrodka Kultury 
w formie zdjęcia lub skanu). Dla zainteresowanych rękodziełem 
artystycznym pracownia plastyczna MOK przygotowała porady 
oraz instrukcje dotyczące wykonywania ozdób wielkanocnych. 
MOK zgodnie z zasadą „legalne źródła – legalna kultura” zachęca 
także do oglądania cyklu reportaży, koncertów, spektakli i słu-
chowisk. Propozycją dla młodego widza są wyróżnione na wielu 
festiwalach filmy Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, do 
których linki zamieszczono na stronie internetowej Fb MOK. 
Co przyniesie nam kolejny miesiąc, niestety nie jesteśmy w sta-
nie przewidzieć. Musimy być jednak „dobrej myśli”, że w końcu 
nasze życie kulturalne wróci do normy.
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Nie wywoź śmieci do lasu!
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
w najbliższym czasie będzie przybywało 
śmieci w lasach. Pomaga w tym m.in ko-
ronawirus, zachęcający do spacerów na 
łonie przyrody. – Na terenie Wielkopolskie-
go Parku Narodowego działa PATROL WPN. 
Grupa współpracująca ze Strażą Parku. Co 
istotne, nie ma godzin urzędowania, a więc 
może pojawić się WSZĘDZIE i  O  KAŻDEJ 
PORZE. – informuje Piotr Rubisz, Koordy-
nator Wolontariatu WPN
– Patrol zajmuje się między innymi moni-
torowaniem szlaków i całego terenu WPN. 
Radzimy byś DOBRZE SIĘ ZASTANOWIŁ, 
czy warto to robić!   Dla przypomnienia, 
polecam lekturę Art. 162 Kodeksu Wykro-
czeń (Dz.U.2019.821 t.j. | Akt obowiązują-
cy) – dodaje Piotr Rubisz

Art. 162. [Zanieczyszczenie lasu] 
§ 1.

Kto w  lasach zanieczyszcza glebę lub 
wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, 
śmieci, złom, padlinę lub inne nieczy-
stości, albo w inny sposób zaśmieca las, 
podlega karze grzywny albo karze na-
gany.

§ 2.
Jeżeli czyn sprawcy polega na zako-
pywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu 
do gruntu w  lasach lub w  inny sposób 
składowaniu w  lesie odpadów, sprawca 
podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3.
W  razie popełnienia wykroczenia okre-
ślonego w  § 1 można orzec nawiązkę, 
a w razie popełnienia wykroczenia okre-

ślonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do 
wysokości równej kosztom rekulty-
wacji gleby, oczyszczenia wody, wy-
dobycia, wykopania, usunięcia z lasu, 
a  także zniszczenia lub neutralizacji 
odpadów.
Piotr Rubisz, Koordynator Wolontariatu WPN

Centrum Handlowe w Łęczycy

Budynek zlokalizowany przy ul. Poznań-
skiej 29, w  którym mieścić będzie się 
łącznie 19 lokali handlowych, do użytko-
wania oddany ma zostać na przełomie 
września i  października br. Część z  tych 
pomieszczeń o  powierzchni od 26,3 m2 
do 146,5 m2 posiadających własny węzeł 
sanitarny nadal jest dostępna dla najem-

ców, którzy na własny koszt będą mu-
sieli wykończyć lokal i zaaranżować jego 
wnętrze. Dwa lokale z  przeznaczeniem 
na działalność o  charakterze piekarskim 
i cukierniczym oraz z przeznaczeniem na 
działalność o  charakterze gastronomicz-
nym będą miały dostęp do terenów zie-
lonych w celu urządzenia tzw. „ogródków 

letnich”. Teren nowego centrum handlo-
wego wraz z „Lidlem” tworzy jedną całość. 
Obiekty łączą wspólne parkingi i  drogi 
dojazdowe. Z oferty handlowo – usługo-
wej galerii będą mogli korzystać nie tyl-
ko mieszkańcy Łęczycy, ale również po-
bliskiego Lubonia, Wir, Puszczykowa czy 
Mosiny.

Mieszkańcy Łęczycy nie mogą ostatnio narzekać na brak inwestycji w ich regionie. Powstały tutaj 
takie obiekty handlowe jak „Biedronka” czy „Lidl” czy stacja paliw BP. A już wkrótce (na przełomie 
lipca i sierpnia br.) ma zostać ukończona kolejna inwestycja jaką jest Centrum Handlowe Łęczyca 
powstające przy drodze wojewódzkiej nr 430, łączącej Poznań z Puszczykowem i Mosiną. 

Na ulicach Mosiny pojawiły się tabliczki 
zachęcające do zaciągnięcia wysokopro-
centowej pożyczki. Podobne szyldy rekla-
mowe pojawiły się również w Luboniu.
Sprawę zbadali dziennikarze portalu lu-
boni.pl, którzy dowiedzieli się w Urzędzie 
Miasta Luboń, że miasto nie wyraziło zgo-
dy na montaż przedmiotowych reklam.
Okazało się, że jest to nielegalny proceder. 
– W  związku z  zaistniałą sytuacją sprawa 
została niezwłocznie zgłoszona do Straży 
Miejskiej, która wezwała właściciela reklam 
do ich usunięcia i  nałożyła mandat karny. 
Ponowna wizja w terenie z dnia 09.03.2020r. 
potwierdziła usunięcie reklam z terenu miej-
skiego. – czytamy odpowiedź urzędników 
na łamach portalu luboni.pl
Dzięki informacjom uzyskanym od wice-

przewodniczącego rady miejskiej w Mosi-
nie, Dominika Michalaka dowiadujemy się, 
że tabliczki zlokalizowane w Mosinie rów-
nież zostały postawione bez zezwolenia.
O informacje w sprawie tabliczek zlokali-
zowanych w  Mosinie zwróciliśmy się do 
Urzędu Miejskiego w Mosinie. 
– W  odpowiedzi na zapytanie w  sprawie 
tabliczek reklamowych, na podstawie wy-
jaśnień udzielonych przez Referat Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie 
informuję, że do Urzędu Miejskiego w  Mo-
sinie nie wpłynął wniosek o  wydanie zgody 
na umieszczenie przedmiotowych tabliczek 
na terenach należących do Gminy Mosina. 
W związku z tym zostało wszczęte postępo-
wanie w  sprawie zajęcia pasa drogowego 
poprzez zlokalizowanie tablic reklamowych 

na terenie dróg zarządzanych przez Burmi-
strza Gminy Mosina. Ponadto przekazano 
informację do Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu o tabliczce 
zlokalizowanej w ciągu ul. Szosa Poznańska. 
– napisała w  odpowiedzi Joanna Nowa-
czyk z Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Nielegalne tabliczki
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W prowadzonym przez gminę vlogu samorządowym Przemysław Mieloch przedstawił nową 
koncepcję usprawnienia ruchu w Mosinie. Nadzieje jak zawsze są duże, ale jak pokazała prze-
szłość, dobra wola nie zawsze wystarczy. Dlatego postanowiliśmy, że będziemy dla państwa 
przedstawiać kolejne niezrealizowane inwestycje drogowe w Mosinie.        

Jak w Mosinie władze próbują usprawnić ruch 
i dlaczego im nie wychodzi.

Ranking największych klap drogowych.

Nowy most?
Najnowszy pomysł zakłada budowę mo-
stu w  ciągu ulic Harcerskiej i  Łaziennej. 
Ponadto gmina chce wnieść o  zmianę 
organizacji ruchu na skrzyżowaniu Szo-
sy Poznańskiej i ul. Poniatowskiego. Z tej 
ostatniej kierowcy mają wjechać w  ul. 
Harcerską, by skorzystać z nowego mostu 
na kanale i ul. Łazienną dostać się do ul. 
Strzeleckiej. Wcześniej kierujący mogliby 
skręcić w  prawo w  ul. Konopnickiej i  to 
ma ułatwić dojazd do Dymaczewa czy 
Stęszewa. Budowa mostu i  rozbudowa 
ulicy Łaziennej burmistrz szacuje na ok. 5 
milionów zł.
Burmistrz Mieloch kończy przedstawie-
nie planu pytaniem w  eter „dlaczego 
nikt wcześniej nie zaproponował takiej 
organizacji ruchu?”. Tutaj pojawiają się 
mieszkańcy. Wiele osób mieszkających 
na ulicach Poniatowskiego, Harcerskiej 
czy Łaziennej obawia się zbyt dużego ru-
chu pod swoimi oknami. To zrozumiałe, 
patrząc na intensywność ruchu w  Mo-
sinie. Pojawia się również kwestia bez-
pieczeństwa, która też wydaje się być 
zasadna, patrząc na styl jazdy niektórych 
kierowców.

Dobrymi chęciami…
W  ostatnich latach gmina przedstawiała 
już kilka innych pomysłów na uspraw-
nienie ruchu w  Mosinie. Każdy, kto musi 
przebrnąć przez miasto, by dotrzeć do 
domu albo pracy, wie, że takie inwestycje 
są niezbędne. Niestety do tej pory koń-
czyło się na szumnych zapowiedziach 
i korki w Mosinie jak były, tak są.
Kolejne plany inwestycji są coraz droższe, 
a  setki tysięcy złotych są wyrzucane na 
projekty, które później i  tak nie są reali-
zowane. Tak było w  przypadku obwod-
nicy „czerwonki”, pod którą wykupiono 

działki za milion złotych, a  w  budżecie 
na rok 2020 zabezpieczono kolejne 100 
tys. na procedowanie nowego projektu. 
Obwodnicy jak nie było, tak nie ma, i nic 
nie wskazuje na to, by najbliższym czasie 
powstała. Szczególnie w obliczu najnow-
szego pomysłu władz.
Dlatego postanowiliśmy stworzyć dla 
państwa subiektywny ranking niezrealizo-
wanych inwestycji drogowych w  gminie 
Mosina. Były szumne zapowiedzi i projek-
ty za setki tysięcy złotych. Były nadzieje na 
rozładowanie ruchu, a zostaje zamiana sa-
mochodu na rower.

Ranking największych klap drogowych
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Ciemna strona księżyca
Ul. Sowiniecka to dla wielu mieszkańców nie lada wyzwanie. Kierow-
cy, by nie zgubić na niej koła czy urwać zawieszenia, muszą jechać 
tam slalomem. Piesi natomiast wracają do domu przemoknięci – 
Przez to, że są takie dziury często wracam do domu mokra, bo kie-
rowcy ochlapują pieszych – mówi mi pani Grażyna, którą spotykam 
na ulicy Sowinieckiej. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy od lat doma-
gają się jej remontu. Niestety, droga dojazdowa do posesji w Mosinie 
i  dalej – Sowińcu, Baranówku i  Krajkowie, nadal strukturą bardziej 
przypomina księżyc niż ulicę.
Pierwsze plany przebudowy Sowinieckiej pojawiły się w  2014. 25 
września odbyła się sesja Rady Miasta, na której firma Aquanet przed-
stawiła plan modernizacji wodociągów i  kanalizacji na lata 2015-
2019. Koncepcja zakładała budowę drogi za 2 miliony zł i wymianę 
infrastruktury wodociągowej. Jeszcze w  2014 miał powstać projekt 
przebudowy, a dwa lata później cała inwestycja miała być zakończo-
na. Jak wyszło, wszyscy wiedzą.
Pytania i odpowiedzi
Dalszy ciąg dramatu ul. Sowinieckiej to dopiero rok 2018. 17 sierp-
nia radny Dominik Michalak wysyła do burmistrza Jerzego Rysia za-
pytanie o  modernizację Sowinieckiej. Były gospodarz miasta i  gmi-
ny uprzejmie informuje w  odpowiedzi, że prace projektowe już się 
zakończyły. Co więcej, początek prac przewidziany jest na rok 2019. 
W pracach miały wziąć udział trzy podmioty: Aquanet S.A., który do 
inwestycji miał dorzucić 2,5 mln zł, Powiat Poznański-3,1 mln i Gmina 
Mosina ze swoim wkładem 2,9 mln zł. Na wyobraźnie na pewno dzia-
ła to, co znajdziemy w planowanym zakresie prac. Wymiana kanaliza-
cji deszczowej, czyli nowe studzienki i odpływy – to pierwszy punkt. 
Dalej wymiana sieci wodociągowej. Następnie remont chodników 
i budowa nowych miejsc postojowych. No i w końcu budowa nowej 
konstrukcji jezdni.
W październiku 2018 odbywają się wybory samorządowe, po których 
nowym burmistrzem zostaje Przemysław Mieloch. Do nowych wło-
darzy również zostaje wysłane zapytanie o ul. Sowiniecką. W piśmie 
odpowiadającym na wniosek radnego Jana Marciniaka dostajemy 
więcej szczegółów dotyczących rozbudowy ulicy. Tym razem zastęp-
ca już obecnego burmistrza – Adam Ejchorst udziela wyczerpującej 
odpowiedzi. Z pisma dowiadujemy się, że na projekt modernizacji So-
winieckiej wydano 77 170, 20zł. Gmina dała ok 42 tyś, resztę dorzucił 
powiat. Natomiast koszt inwestycji szacowany jest na trochę ponad 8 
milionów. Dowiadujemy się też, że pozwolenie na budowę już zostało 
wydane. Do dzisiaj nie ruszyła.

Co dalej? 
Od czasu zapytań radnych Michalaka i Marciniaka upłynął ponad rok. 
W międzyczasie w październiku 2019 zostało podpisane kolejne poro-
zumienie pomiędzy Aquanetem, Powiatem i Gminą. Wydawałoby się, 
że to koniec zmagań mieszkańców z dziurawą drogą. Szczególnie, że 
w październiku 2019, w Informatorze Mosińskim – piśmie samorządo-
wym gminy, możemy przeczytać, że na przebudowę drogi przeniesio-
no z innych sektorów budżetu 1,5 miliona zł. Dalej czytamy, że całość 
inwestycji ma się zakończyć na przełomie lat 2020/2021.
Najnowszy termin zakończenia koszmaru mieszkańców ulicy Sowiniec-
kiej i wszystkich, którzy muszą z niej korzystać znów działa na wyobraź-
nie. Jednak sami zainteresowani nie wierzą, że może coś się zmienić. 
– Kilka lat temu już nam wymienili liczniki wody na nowe, bo miał być 
remont. Od tego czasu nic się nie zmieniło, a ta droga to katastrofa. W ze-
szłym tygodniu drogowcy znów połatali dziury kostkami i pojechali. Tyle 
z remontu – mówi mi pani Katarzyna, którą spotykam na ulicy Sowiniec-
kiej. Pani Grażyna również nie wierzy w zmianę swojej sytuacji – Obiecują 
remont już od kilku lat, a nic nie ruszyło. – To bardziej przypomina ser 
szwajcarski niż drogę – mówi pan Andrzej, jedzie rowerem – Już nawet 
nie jeżdżę samochodem, tylko rowerem, bo idzie zawieszenie urwać. Cią-
gle łatają dziury kostkami, które potem i tak są luźne. Oprócz tego wszę-
dzie leżą kamienie, które potem uszkadzają samochody – dodaje. Tak 
naprawdę każdy mieszkaniec ul. Sowinieckiej może się podzielić swoją 
historią, jak fatalny stan drogi wpływa na jego życie – Codziennie jeżdżę 
tu samochodem, zawożę dzieci do szkoły i je odbieram. Przez te dziury 
nie da się jeździć szybciej niż 20 km/h. Przy nowych osiedlach drogi są 
budowane od razu, a tutaj od lat nic się nie dzieje – mówi pani Natalia.
Na zapowiedziach koniec?
Zapowiedzi dotyczące remontu ulicy Sowinieckiej towarzyszą nam 
już od kilku lat. Co roku mieszkańcy doznają kolejnych rozczarowań. 
Kierowcy muszą jeździć slalomem, by ominąć dziury i  studzienki, 
a  piesi uważać na kałuże i  wodę lecącą spod kół samochodów. Ul. 
Sowiniecka służy setkom, jak nie tysiącom osób. Wszyscy mieszkańcy 
okolicznych ulic i wsi: Krajkowa, Sowińca czy Baranowa, codziennie 
muszą się zmagać z dziurawą nawierzchnią. 
Właśnie dlatego ul. Sowiniecka rozpoczyna nasz ranking. Jest przykła-
dem nieudolności kolejnych ekip rządzących gminą. Pomimo projek-
tów za dziesiątki tysięcy, szumnie podpisywanych umów i przesuwania 
środków w budżecie na kolejne lata, nie potrafili poprawić losu miesz-
kańców. Katastrofalny stan jednej z głównych ulic w Mosinie jak w ka-
lejdoskopie pokazuje, że dobre chęci nie wystarczają i nie poprawiają 
komfortu życia. Liczymy jednak, że na przełomie 2020 i 2021 roku bę-
dziemy mieli okazję napisać o zakończonym remoncie ul. Sowinieckiej. 

Szwajcarski ser na Sowinieckiej

Koniec koszmaru mieszkańców Sowinieckiej? 
Powiat ogłosił przetarg na budowę ulicy

Stan ulicy Sowinieckiej od lat pozostawia wiele do życzenia. By ominąć dziury i wystające studzien-
ki kanalizacyjne, kierowcy muszą jechać slalomem. Przebudowa ulicy łączącej Mosinę z Sowińcem 
otwiera ranking największych klap drogowych w gminie. 

Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na budowę Sowiniec-
kiej. W inwestycji oprócz powiatu, wezmą udział gmina Mosina i 
Aquanet. Remont ma się zakończyć w listopadzie 2020.
Dramatyczny stan Sowinieckiej opisywaliśmy już kilkakrotnie. 
Mieszkańcy jednej z głównych ulic w Mosinie codziennie muszą 
mierzyć się z dziurami, wystającymi studzienkami i koleinami. Oso-
by, które wybrały samochód obawiają się uszkodzenia pojazdu. 
Spacerowicze po deszczu wracają do domu przemoknięci, ochla-
pani wodą spod przejeżdżających aut. Na tej ulicy nic nie wygląda 
tak, jak powinno.

Niecały miesiąc od naszej ostatniej publikacji w rankingu klap 
pojawia się jednak światełko w tunelu. Powiat ogłosił przetarg na 
remont Sowinieckiej. Oprócz powiatu, do inwestycji dołożą się 
gmina i Aquanet. Koszt? Około 8 milionów złotych. Inwestycja ma 
objąć m.in. remont nawierzchni, wydzielenie miejsc postojowych, 
budowę nowych chodników i modernizację sieci kanalizacyjnej. W 
dokumentacji projektowej próżno jednak szukać wzmianki o dro-
dze rowerowej.
Wykonawca, który zostanie wyłoniony w przetargu na dokończe-
nie remontu ma czas do 30 listopada 2020 roku.
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Drugą klapą, którą postanowiliśmy państwu przybliżyć, jest nieudana budowa wschodniej ob-
wodnicy Mosiny. Miała podnieść jakość transportu w Gminie do „standardów europejskich”. 
Jednak trasa biegnąca z Kórnika, w marcu 2020 wygląda dokładnie tak samo, jak w 2008 roku, 
kiedy pojawił się pomysł obwodnicy. 

Przetargi, przetargi, spotkania…
By znaleźć pierwsze wzmianki o wschodniej 
obwodnicy Mosiny, trzeba cofnąć się o ponad 
dekadę. W 2008 roku Gmina ogłasza pierwszy 
przetarg w sprawie drogi. 23 października roz-
poczęto poszukiwania projektanta obwodnicy. 
Ma ona przebiegać od ul. Mocka do ul. Po-
wstańców Wielkopolskich w Nowinkach – Dru-
żynie. Po drodze ma powstać most na kanale. 
W wyniku przetargu nie zostają podjęte żadne 
działania, które przybliżają mieszkańców do 
korzystania z obwodnicy.
Kolejny przetarg to rok 2011. Chodzi o opraco-
wanie II etapu wschodniej obwodnicy. Udaje 
się, 11 lipca 2012 zorganizowano spotkanie w 
Borkowicach z mieszkańcami Drużyny, Dyma-
czewa Starego i Nowego, Nowinek, Bolesławca 
i właśnie Borkowic. Jak czytamy w notatce, na 
spotkaniu mieszkańcy przedstawili szereg wąt-
pliwości w związku z realizacją trasy. Zdaniem 
niektórych wątpliwe były planowane lokaliza-
cje rond czy przejść dla zwierzyny z sąsiednie-
go Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Niestety, spotkanie i przetargi na niewiele się 
zdały. W 2011 ani w kolejnych latach moderni-
zacja drogi 431 nie rozpoczęła się i nic nie za-
powiadało, żeby miało się stać inaczej. W 2013 
Gmina podjęła szereg decyzji, które uniemożli-
wiły budowę obwodnicy. Chodzi o podpisane 
w styczniu i listopadzie decyzje o uwarunkowa-
niach środowiskowych. Nie uwzględniono w 
nich wzrostu natężenia ruchu po modernizacji 
mostu w Rogalinku. Wbrew Regionalnemu Dy-
rektorowi Ochrony Środowiska, Gmina uznała, 
że nie ma potrzeby badania wpływu nowej ob-
wodnicy na środowisko! Pomimo najbliższego 
sąsiedztwa Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go. Burmistrzem była wtedy Z. Springer.
Za drogo 
Z informatora Mosińskiego z czerwca 2017 
dowiadujemy się, że w wyniku modernizacji 
standard podróży drogami 430 i 431 zostanie 
podniesiony do poziomu europejskiego. – Bę-
dziemy czynili wielkie starania, aby obwodni-
ca (choćby w części) powstała jak najszybciej 
– Czytamy w ramce z Przemysławem Mielo-
chem, wtedy zastępcą burmistrza Jerzego Ry-
sia. Do starań w gminie Mosina zdążyliśmy się 
już przyzwyczaić, gorzej z realizacją. Nie inaczej 
było tym razem.
11 września 2017 Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu poinformował, że 
oferta na budowę obwodnicy, którą przedsta-
wił zwycięzca przetargu, jest za droga. Urzędni-
cy chcieli się zamknąć w 19 milionach, z czego 
16 miała dołożyć Unia Europejska. Firma Budi-
mex z Warszawy zaproponowała wykonanie 
obwodnicy za 42 miliony, co dwukrotnie prze-

wyższyło budżet. Tym samym przetarg został 
unieważniony.
Może do 2027 się uda 
Jesienią 2017 burmistrz Gminy – Jerzy Ryś, 
wraz ze swoim zastępcą – Przemysławem Mie-
lochem spotkali się z ówczesnym marszałkiem 
województwa. Wojciech Jankowiak miał wtedy 
zapewnić władze Mosiny o zarezerwowanych 
środkach w budżecie województwa na remont 
drogi z Kórnika przez Mosinę i dalej Stęszewa. 
W aktualnej wciąż perspektywie unijnej (2014-
2020) nie wystarczyło jednak pieniędzy na ob-
wodnicę.
Gmina jeszcze w tym samym roku wystąpiła 
do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich o uzyskanie warunków, które powinny być 
spełnione w projekcie obwodnicy. Zarezerwo-
wano także środki w budżecie gminy na wyko-
nanie takiego projektu. Nie pierwszy raz, zoba-
czymy, czy ostatni. Jak czytamy w informatorze 
Mosińskim z maja 2018, wszystkie dokumenty 
i projekty powinny być gotowe w ciągu trzech 
lat. Dzięki temu w perspektywie unijnej na lata 
2021-2027 mają znaleźć się środki na budowę 
obwodnicy Mosiny.
Obwodnica 20 lat po pierwszym przetargu? 
Jeśli obwodnica powstanie podczas perspek-
tywy unijnej na lata 2021-2027, oznaczałoby 
to, że od pierwszych planów minie od 13 do 
19 lat. To kilkanaście lat bez wbicia ani jednej 
łopaty pod budowę drogi, która znacznie od-
ciążyłaby ruch w centrum Mosiny. Trasy, która 
dla każdego, kto ma styczność z mosińskimi 
korkami, wydaje się niezbędna. W poniedzia-
łek, 9 marca, korek do skrzyżowania ul. Mocka z 
Szosą Poznańską zaczynał się już w Rogalinku. 
Takie dni pokazują, że powstanie drogi omija-

jącej centrum Mosiny to powinien być priory-
tet dla władz.
Wschodnią obwodnicę umieszczamy w na-
szym rankingu z uwagi na niezbędność takiej 
inwestycji w naszej Gminie. Znajduje się w 
tym zestawieniu również z powodu na bez-
precedensowy czas oczekiwania na budowę 
od czasu pojawienia się pomysłu. Nieporo-
zumienia z władzami województwa, z miesz-
kańcami i z instytucjami chroniącymi środo-
wisko. Brak pieniędzy na kluczową dla gminy 
inwestycję. Działania podejmowane doraźnie 
i, można odnieść wrażenie, spontanicznie. To 
wszystko powoduje, że 12 lat od pierwszego 
przetargu w tej sprawie, wschodniej obwod-
nicy nadal nie ma.

Obwodnica w 2027 zamiast 2017
Ranking największych klap drogowych
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Od lat mieszkańcy ulicy Łaziennej borykają się z dziurawą nawierzchnią. Nie mogą liczyć na roz-
wiązania inne niż wysypanie gruzu i przejechanie po nim równiarką. Ulica Łazienna w Mosinie 
to trzecia pozycja w naszym rankingu największych klap inwestycyjnych w gminie.

200 metrów księżyca w Mosinie

Ulice Łazienna i Kanałowa łączą dwie inne ważne arterie w 
Mosinie: ul. Mostową i ul. Strzelecką. Przejazd tymi dwoma 
drogami stanowiłby alternatywę dla osób, chcących ominąć 
skrzyżowanie Leszczyńskiej i Śremskiej. Kierowcy stoją jednak 
przed wyborem pomiędzy niebezpiecznym skrzyżowaniem, 
na którym regularnie dochodzi do stłuczek, a walką o niezer-
wanie zawieszenia.
Przypadek ulicy Łaziennej jest podobny do innej drogi, którą 
opisaliśmy w naszym rankingu – ul. Sowinieckiej. Każdy kierow-
ca, który musi przez nią przebrnąć, co kilka metrów staje przed 
wyborem, którą dziurę ominąć, a której zaufać, że nie będzie na 
tyle głęboka, by uszkodzić samochód. Remont Łaziennej jest za-
powiadany od lat, a jej modernizacja mogłaby rozładować ruch 
na innych drogach. Jaka jest historia tej klapy?
Łazienna na Euro?
Nadzieje mieszkańców na remont mógł rozbudzić uchwalony 
w 2012 roku plan zagospodarowania przestrzennego dla ulic 
Łaziennej i Strzeleckiej. Czytamy w nim, że ulicę zakwalifikowa-
no jako dojazdową. Co za tym idzie, na Łaziennej mogłaby po-
wstać jezdnia z dwoma pasami, każdy w jedną stronę. Oprócz 
tego, założono budowę chodników i wydzielenie miejsc par-
kingowych. Na części ulicy bliżej Kanału, zaplanowano ścieżkę 
pieszo-rowerową.
O ile ulica Strzelecka doczekała się remontu i bez przeszkód 
można z niej korzystać, Łazienna nadal jest w fatalnym stanie. 
A przecież w uzasadnieniu planu przestrzennego z 2012 czyta-
my „niewątpliwie do zadań Gminy Mosina będzie należało wy-
kupienie i urządzenie dróg publicznych oraz wyposażenie tego 
terenu w brakującą infrastrukturę techniczną” i „urbanizowanie 
obszarów położonych w granicach administracyjnych miast, a 
szczególnie blisko jego centrum (…) jest o wiele bardziej ko-
rzystne ekonomicznie i społecznie niż urbanizowanie terenów 
położonych poza ośrodkami wiejskimi, czy też miejskimi.”
Niemoc trwa już 14 lat
Przedstawiony w 2012 roku plan przestrzenny to jednak nie 
pierwsza wzmianka o remoncie Łaziennej, którą udaje mi się 
znaleźć. W „Merkuriuszu Mosińskim” z listopada 2006 trafiam na 
tekst „Wykaz najważniejszych prac, projektów, inwestycji zreali-
zowanych w latach 2003-2006”. Na końcu artykułu dowiadujemy 
się, że gmina wynegocjowała (nie ma podane z kim ani na jakich 
warunkach) realizację kilkunastu zadań. Na ostatniej, czternastej 
pozycji znajduje się budowa ulicy Łaziennej.
W listopadzie minie 14 lat od podania tej informacji. W tym cza-
sie zdążono np. zbudować odcinek trasy S5 z Poznania do Wro-
cławia czy dokończyć i tak legendarną już modernizację Ronda 
Kaponiera w Poznaniu. Stadion Narodowy w Warszawie, który 
mieści 58 tys. osób, budowano 4 lata. Ulica Łazienna w linii pro-
stej ma 220 metrów, a jej przejście wg Google zajmuje 3 minuty.
Tłuczeń, równiarka, deszcz i dziury
W marcu opisaliśmy sposób gminy na poradzenie sobie z dziu-
rawą ulicą Łazienną. Jest to wysypywanie kilka razy w roku tłucz-
nia na drogę i przejechanie po nim równiarką. Takiego rozwią-
zania nie chwalą sobie jednak mieszkańcy – Jest lepiej, niestety 
tylko do pierwszego deszczu. Skutek marny, jeżeli weźmiemy 
pod uwagę to, że równiarka przejeżdża tutaj mniej więcej dwa 
razy w roku – mówi nam mieszkanka ul. Łaziennej.

W internecie ceny utwardzenia 200 metrowej drogi tłuczniem 
wahają się pomiędzy 5 000 zł a 10 000 złotych. W zależności 
od jakości materiału, którym ulica ma zostać wyrównana i gru-
bości warstwy tłucznia. To wysokie koszty, szczególnie jeśli 
spojrzymy na efektywność takich działań – Już po pierwszym 
deszczu dziury pojawiają się na nowo – mówi nam inna miesz-
kanka ul. Łaziennej.
Czy uda się w tym roku?
W sierpniu 2019 gmina podjęła starania o dofinansowanie bu-
dowy ulicy Łaziennej. – Podejmiemy starania o środki finansowe 
na realizację tej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Po ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu, najprawdopodobniej 
w sierpniu br., złożymy wniosek o dofinansowanie tego zada-
nia ze środków Funduszu – informuje burmistrz Przemysław 
Mieloch. Możliwe zatem, że w 2020 uda się w końcu zmoder-
nizować Łazienną.
Ulica Łazienna znajduje się w naszym rankingu z kilku po-
wodów. Przede wszystkim ze względu na to, jak fatalny jest 
jej stan, szczególnie po deszczu. Sposób radzenia sobie z nią 
to drugi powód. Utwardzanie tłuczniem i jazda równiarką są 
uciążliwe dla mieszkańców i służb, a oprócz tego drogie i nie-
efektywne. Zmodernizowane ulice Łazienna i Kanałowa mo-
głyby zmniejszyć ruch w okolicy niebezpiecznego skrzyżowa-
nia Śremskiej, Leszczyńskiej, Mostowej i Wawrzyniaka. Przez 
swój stan, nie mogą spełnić takiej roli. Absurdalny jest również 
fakt, że przez 14 lat gmina nie potrafiła zmodernizować ulicy o 
długości 200 metrów.
A przecież w planie zagospodarowania przestrzennego dla Ła-
ziennej z 2012 roku czytamy „Nie ulega wątpliwości, że przed-
miotowy plan miejscowy umożliwi racjonalny i zrównoważony 
rozwój tego terenu, w konsekwencji też całego miasta Mosina”.
 Wojtek Pierzchalski

Ranking największych klap drogowych
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Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina, do których 
doszło od 21 lutego do 20 marca br. Dziękujemy OSP Mosina za 
ich udostępnienie.

18 luty – pożar pustostanu (Mosina, ul. Farbiarska)
19 luty – wypadek samochodowy na moście w Rogalinku 
                   pożar pustostanu (Mosina, ul. Sowiniecka) 
20 luty – załączenie monitoringu P-poż w obiekcie   
 (Mosina, ul. Topolowa) 
23 luty – zalana droga (Mosina, ul. Wybickiego) 
27 luty – pożar poddasza (Drużyna, ul. Zielona) 
28 luty – pożar sadzy w kominie (Pecna, ul. Kozia) 
14 marca – pożar sadzy w Kominie (Mosina, ul. Słowackiego)
15 marca – pożar skrzynki elektrycznej (Puszczykowo, ul. Krótka)

W ramach pomocy Heavy Rescue przekazało również do Wojewódz-
kiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu około 30 maseczek.
 Paulina Korytowska

8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet. 
W  Polsce to święto zyskało na popular-
ności dopiero w  czasach PRL-u. Była to 
znakomita okazja do nagłaśniania akcji 
propagandowych prowadzonych przez 
państwo, np. kampanii przeciwko alko-
holiźmie. Symbolem tego okresu stał się 
czerwony goździk i rajstopy, czyli zestaw 
jakim obdarowywano prawie wszyst-
kie kobiety w tamtych latach. Jednak na 
świecie  święto jest obchodzone od 1909 
roku, kiedy to w  Nowym Jorku odbyły 
się  uroczyste obchody z okazji pierwszej 
rocznicy strajku pracownic fabryki tek-
stylnej, który zakończył się tragicznie. Za-
rząd fabryki zamiast negocjacji, zamknął 
kobiety w  zakładzie, w  którym wybuchł 
pożar. Zginęło 129 kobiet. Pierwsze lata 
świętowania były raczej manifestem ku 
emancypacji kobiet niż radosnym świę-
tem. Na szczęście czasy się zmieniły i cho-
ciaż nadal droga do równego traktowania 
ludzi jest daleka, dzisiaj Dzień Kobiet ob-
chodzimy na różne, miłe sposoby.
W Galerii Sztuki w Mosinie ten dzień roz-
począł się otwarciem wystawy ,,Mosinianki 
Pokolorowane” autorstwa Agnieszki Bere-
ty. Dzięki niej możemy zobaczyć starodaw-
ne fotografie mieszkanek naszego miasta, 
w które tchnięto nowe życie. - W doborze 
zdjęć na wystawę współpracowałam z pa-
nią Józefą Roszak- Rosić. Wspólnie przej-
rzałyśmy zbiory i  wybrałyśmy najciekaw-
sze zdjęcia, z początku było ich ponad 300. 
Wybierałyśmy tak, aby pokazać kobiety 
w różnych rolach życiowych: wychowują-
ce dzieci, w zakładzie pracy, w sytuacjach 
rodzinnych, towarzyskich, spacerujące po 
ulicach naszego miasta. Tą wystawą chce-
my pokazać nie tylko urodę i  piękno na-
szych mosinianek, ale też czasy w których 
żyły, jak się ubierały, dbały o urodę i nosiły 
modne fryzury. Chcemy przybliżyć tą wy-

stawą minione lata.- Mówi nam autorka 
wystawy, Agnieszka Bereta.
Z  uwagi na sytuację zagrożenia korona-
wirusem Galeria została zamknięta dla 
zwiedzających. Jednak wystawę może-
my podziwiać w  internecie. Fotografie 
są dostępne na facebook’u Galerii Sztuki 
w Mosinie. 
Kolejną wystawą, którą możemy cieszyć 
oko dzięki e-zwiedzaniu Galerii Sztuki 
w  Mosinie jest wernisaż prac prof. Marii 
Targońskiej pt. ,,Materia”. Maria Targoń-
ska urodziła się w 1954 roku w Olsztynie. 
W 1980 roku uzyskała PWSSP w Gdańsku 
na Wydziale Malarstwa i  Grafiki w  pra-
cowni Kazimierza Śramkiewicza. Od 1981 
roku pracuje w ASP w Gdańsku, obecnie 
na stanowisku profesora. Od 2003 roku 
pełni funkcję Kierownika Katedry Rysun-
ku na Wydziale Malarstwa. Jest autorem 
kilkunastu recenzji w  przewodach dok-
torskich, habilitacyjnych i  profesorskich. 
Od 2009 roku jest członkiem Komisji Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
do spraw oceny szkół artystycznych. Lau-
reatka wielu nagród i wyróżnień w dzie-
dzinie rysunku. Jest autorką 35 wystaw 
indywidualnych i  uczestniczką 250 wy-
staw zbiorowych w kraju i za granicą. Jej 
prace znajdują się w  zbiorach polskich 
oraz zagranicznych miedzy innymi: USA, 

Kanadzie, Australii, Holandii, Szwecji, Fin-
landii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii, 
Szwajcarii, Francji, Niemczech, Izraelu, 
Gruzji i Litwie. 
Kobiecość jest piękna sama w sobie, bez 
zbędnego upiększania. To nieuchwytna 
cecha, budząca podziw u  innych ludzi. 
Niezwykła siła, która kształtuje się już 
w dzieciństwie. Ma na nią wpływ wycho-
wanie i  otaczające środowisko. Galeria 
Sztuki w  Mosinie pokazała piękno Mo-
sinianek z  dawnych lat, ale oprócz tego 
zewnętrznego możemy podziwiać pięk-
no wewnętrzne jakie posiada prof. Maria 
Targońska i ukazuje je światłu dziennemu 
poprzez swoje prace. 
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia 
profilu Galerii Sztuki w  Mosinie na face-
book’u  i  chwili kontemplacji nad sztuką 
z  kubkiem ulubionej kawy. Teraz wyjąt-
kowo większość z nas może znaleźć na to 
czas i zapomnieć na chwilę o problemach.
E.K.

Kronika OSP Mosina

Kobiecość jest piękna sama w sobie
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Uwaga na kradzieże w Krosinku!
Dostaliśmy wiadomość, że w nocy z 23.03 na 24.03 br. skra-
dziono koła samochodu jednego z naszych Czytelników. Auto 
zostało zniszczone. Ma wygięte progi, pod którymi umieszczo-
no kołki. Nasz Czytelnik mieszka pod lasem, gdzie wieczorem 
jest bardzo ciemno. To zdecydowanie ułatwia złodziejom dzia-
łanie. W ostatnim czasie w okolicach Krosinka doszło do wielu 
kradzieży. Najczęściej ginęły katalizatory, ale też inne części 
samochodowe. 
- Nie możemy mówić o pladze, jednak proszę, aby mieszkańcy 
zachowali czujność. Kradzieże zdarzają się w ostatnim czasie 
dosyć często. Musimy uważać. – Mówi nam w rozmowie telefo-
nicznej jeden z policjantów z Komisariatu w Mosinie. 
Naszą uwagę powinny zwrócić nieznane auta, które zaczynają 
parkować w naszej okolicy lub podejrzanie zachowujący się 
ludzie. Wszystko co odbiega od codzienności. Ważna jest nie 
tylko czujność właścicieli, ale także sąsiadów. Pamiętajmy tak-
że o zamykaniu drzwi od domu. Złodziejowi wystarczy kilka 
sekund na zabranie cennych rzeczy z mieszkania. E.K.

Wiele nieutwardzonych dróg w naszej gminie próbuje się utrzymać w dobrym stanie dzięki regular-
nym przejazdom równiarki drogowej. Czy to na pewno dobre wyjście z sytuacji?

Tam, gdzie nie ma asfaltu a  ruch jest spory, w  zastraszającym 
tempie tworzą się dziury. Niektóre drogi są wysypane tłuczniem. 
Jednak jest to przywilej nie dla wszystkich. Chociaż tłuczeń ma 
swoje wady, sprawdza się lepiej niż sam piach, równany od cza-
su do czasu równiarką. Po przejechaniu maszyny obniża się po-
ziom drogi. Powstają gigantyczne kałuże.
– Zjazd z  431 na ul. Górecką oraz skrzyżowanie ul.Górecka i  ul. 
Skrzynka w Krosinku. Tak jak przewidywałem przejechała równiar-
ka z  tym, że zniszczyła kompletnie nawierzchnię i  teraz wystają 
ostre kawałki gruzu i kamieni wyrwane z tej nawierzchni, a dziury 
i  tak pozostały. Są nawet głębsze. Co więcej po tym przejechaniu 
powstała rynna, bo teraz fragment do skrzyżowania jest już nieco 
niżej niż reszta ulic. Parodia, a wystarczy nasypać tłucznia i ubić. 
Pozdrawiam, może znajdziecie chwilę na interwencję w tym tema-
cie. – pisze do naszej redakcji jeden z Czytelników.
Ul. Górecka nie wygląda, aż tak źle jak inne ulice w naszym mie-
ście. Wszyscy jesteśmy już przyzwyczajeni do dużo gorszych wi-
doków. Można pokusić się o stwierdzenie, że w tym przypadku 
to jeszcze bardzo dobry stan! Jednak jak zauważył nasz Czytelnik, 
problemem są wystające ostre kamienie oraz obniżenie całej dro-
gi. Równiarka drogowa zdecydowanie nie rozwiązuje problemu. 
Zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z  zapytaniem, czy mają inny 
pomysł na polepszenie stanu nieutwardzonych dróg. Niestety, po 
wielu próbach kontaktu, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.
Również ulica Iwaszkiewicza w Mosinie wygląda źle. Wyrówna-
nie na krótki czas spłyciło dziury, ale odsłoniło studzienki Aqu-
anetu, które stwarzają teraz zagrożenie dla kierowców. W desz-
czowe dni wielu mieszkańcom bardziej przydałaby się amfibia 
niż samochód.
–Wyrównanie faktycznie pomaga. Jest lepiej, niestety tylko do 
pierwszego deszczu. Skutek marny, jeżeli weźmiemy pod uwagę 
to, że równiarka przejeżdża tutaj mniej więcej dwa razy w roku. – 
mówi nam mieszkanka ul. Łaziennej.

– Już po pierwszym deszczu dziury pojawiają się na nowo. Proszę 
zobaczyć jak wygląda odcinek między mostem a  przystankiem 
autobusowym. Niestety nie mamy się czym chwalić. Chodnik też 
jest w fatalnym stanie.– żali się nasza Czytelniczka również z ul. 
Łaziennej.
Równanie pomaga na chwilę i jest wykonywane zdecydowanie 
za rzadko, tłuczeń ma tyle samo zwolenników co przeciwników, 
a na utwardzenie wszystkich dróg nie ma pieniędzy. Wydaje się, 
że większość mieszkańców jest pozostawiona w sytuacji, z któ-
rej nie ma dobrego wyjścia. E.K.

Równiarka, tłuczeń - antidotum na dziury?
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Próba Mikrofonu. Zespół SchlafRock

Ich początki sięgają roku 2013. Właśnie wtedy grupa znajomych 
zaczęła wspólnie grać dzięki inicjatywie Kamila, który jako jedy-
ny pozostał w zespole do teraz. W 2017 roku SchlafRock przyjął 
formę jaką ma do dzisiaj. W kwietniu 2018 roku powstała ich 
debiutancka EPka. W tą piękną, słoneczną niedzielę, na swojej 
próbie zarazili nas dobrym humorem i energią. O tym co robią 
opowiadają z pasją. Żyją muzyką, a efekty tego możecie zoba-
czyć w najnowszym  nagraniu Próby Mikrofonu. 
Kim są członkowie zespołu?
Kamil "Vento" Nowak, gitara: Jego przygoda z muzyką zaczę-
ła się w 2010 roku, wtedy dostał od rodziców swoją pierwszą 
gitarę elektryczną i mały wzmacniacz. Pierwsze miesiące gry 
były typowe- nauka akordów, tłumienie strun i inne podstawy. 
Później przyszedł czas na pierwsze utwory. Metallica, Iron Ma-
iden, Deep Purple oraz inne klasyki rocka i metalu.  - Jednym 
z pierwszych, całych utworów, który umiałem grać w całości i 
to nawet z solówką był ,,Autystyczny" Luxtorpedy. Ten kawałek 
ma już 9 lat...- Mówi nam o swoich początkach Kamil. W 2013 
roku po raz pierwszy zaprosił znajomych do wspólnego grania. 
Był to szkolny projekt. Przełom nastąpił pod koniec roku, gdy 
do ich sali prób w Centrum Kultury w Suchym Lesie przyszła 
pani Dyrektor owego ośrodka i zaproponowała im występ na 
koncercie WOŚP. To właśnie wtedy Kamil oficjalnie założył ze-
spół SchlafRock. Poza zespołem realizuje nagrania we własnym 
studio. - To mocno poszerza moje horyzonty muzyczne, gdyż 
zdarzało mi się poza rockiem, realizować nagrania hip-hopowe, 
rapowe, nagrywać wokalistki pop, czy instrumentalistów róż-
nych gatunków.Osobiście poza graniem rocka, bardzo często 
gram i komponuje na pianinie oraz od czasu do czasu zdarza 
mi się skomponować muzykę orkiestrową. - Z pasją tłumaczy 
nam Kamil.
Kacper Drzewiczewski "Kac3.14", wokal: Miłość do muzyki za-
szczepił w nim ojciec, fan metalu i rocka. Od słuchania takich 
zespołów jak Metallica był już mały krok do kupna pierwszej gi-
tary. Jako nastolatek grał w zespołach coverowych, na gitarze i 
perkusji. Potrafił chwycić również za bas. W tym samym czasie 
zaczynał też swoją przygodę z rapem. W końcu koleżanka pole-
ciła go jako basistę do SchlafRocka. - Tam przez pewien czas by-
łem instrumentalistą, aż do momentu w którym stwierdziliśmy, 
że połączymy moje dwie zajawki i dorwałem się do mikrofonu. 
Od tamtego czasu nawijam w SchlafRock'u, a dodatkowo kom-
ponuję rapowe instrumentale.- Mówi Kacper.
Marcin "Marjan" Kasperski, perkusja: Muzyką zainteresował 
się w liceum, kiedy to trafił do klasy, w której było kilka osób 
grających na różnych instrumentach. W myśl powiedzenia ,,z 
kim przystajesz, taki się stajesz" chciał nauczyć się grać. Zaczął 
od jedynego instrumentu, jaki posiadał w domu- był to akorde-
on. Marcin jest leworęczny, dlatego przyciski i klawisze tego in-
strumentu stanowiły dla niego podwójne wyzwanie. Próbował 
także grać na gitarze, jednak nie był przekonany do zakupu in-
strumentu dla leworęcznych. W końcu jeden z jego znajomych 
zaproponował mu grę na perkusji. Od razu to poczuł. Pierwszy 
zespół założyli ze znajomymi w liceum. Było kilka koncertów, 
a próby nagrywali ma mikrofon od słuchawek obudowany po-

duszkami, żeby uniknąć przesteru na wejściu. Radzili sobie jak 
mogli. Przez ten etap przewinęło się wiele osób, ale nikt nie za-
grzał miejsca na stałe. Po 3 latach ciągłych zmian i braku efek-
tów Marcin postanowił dołączyć do istniejącego już składu. W 
internetowych ogłoszeniach znalazł SchlafRock i tak został z 
nimi do dzisiaj.
Sławomir "Kilaman" Kliemann, gitara: Związany z muzyką od 
zawsze, jednak za początek swojej drogi uważa moment, w któ-
rym dostał od brata pierwszą gitarę. -Może nie powinienem, ale 
przyznam, że nie rzadko uciekałem z zajęć lekcyjnych by tylko 
wrócić do swojego pokoju, nastroić wiosło i studiować kolejne 
riffy moich ulubionych zespołów. Podobny stan utrzymuje się 
do dziś. Wciąż mam apetyt na... więcej. Cały czas chcę się uczyć 
czegoś nowego, grać rzeczy jakich jeszcze wczoraj nie umiałem. 
Robię to z ogromną przyjemnością i tak zostanie już na zawsze.- 
mówi Sławomir.
Cezary ''Belson" Pukownik, bas: Pochodzi z Torunia, do Pozna-
nia przyjechał w 2016 roku. Interesuje się muzyką, jej produkcją, 
elektroniką i informatyką. Hobbistycznie buduje własne efekty 
gitarowe i małe wzmacniacze. Przygodę z muzyką na poważ-
nie zaczął w liceum, kiedy nauczył się grać na pianinie. Później 
była gitara i pierwsze występy na koncertach. Po przyjeździe do 
Poznania, tworzył piosenki w domowym studiu, ale brakowało 
mu wspólnego grania w zespole. W 2017 roku poznał ekipę ze 
SchlafRock’a. Był to moment, kiedy akurat pracowali nad nową 
płytą i potrzebowali basisty. Tak gra z nimi do dzisiaj.
Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z twórczością zespo-
łu SchlafRock. Na pewno dodadzą Wam pozytywnej energii na 
ten trudny okres, w którym się teraz znaleźliśmy. 

-------------
Skąd pomysł na ,,Próbę Mikrofonu”? 
Już od pewnego czasu chcieliśmy aby nasze radioMPL wypełni-
ło się muzyką i powoli, małymi krokami zaczynamy realizować 
nasz plan. W naszych głowach zrodził się  pomysł na projekt, 
dzięki któremu nasi Słuchacze mogą poczuć niepowtarzalny 
klimat jaki panuje na próbach zespołów. Wszystkie odcinki 
można zobaczyć na naszym kanale na YouTube. 
E.K.

W kolejnym odcinku Próby Mikrofonu przedstawiamy Wam zespół SchlafRock. Na początku 
marca, kiedy jeszcze wszystko toczyło się u nas normalnym trybem, pojechaliśmy na ich próbę. 
Jest to zespół wywodzący się z Poznania, grający rock w połączeniu z metalem i hip hopowym 
wokalem. 
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Jeden z naszych gminnych radnych wyróżnia się na tle innych w szczególny sposób. Swoim działaniem 
udowadnia, że nie obejmuje swojego stanowiska dla pieniędzy. Po raz kolejny przekazując dietę radne-
go na stypendia dla uzdolnionych dzieci, doceniając te, które robią coś wyjątkowego. Przeciwny obec-
nemu systemowi. Sam o sobie mówi, że ,,parcie na szkło” to nie jego bajka, dlatego w naszej rozmowie 
pozostał anonimowy. 

Życie to nie jest pasmo ocen celujących

Ewa Kazimierska: Dlaczego w ogóle polityka? Dlaczego zosta-
łeś radnym? 
Po pięciu latach trochę straciłem do tego serce. Pozbyłem się na-
iwnych złudzeń, że da się rozwiązać pewne sprawy na zasadzie 
normalnych, zdrowych relacji międzyludzkich i wolnorynkowych 
mechanizmów. Administracja to zupełnie inny świat. Trzeba z nią 
spędzić wiele godzin, porozmawiać  z pracownikami, wziąć udział 
w  komisjach rady miejskie, czy sesjach. Zobaczyć jakie radni 
otrzymują dokumenty lub bardziej jakich nie…, wiedza jest u nas 
reglamentowanym towarem. Dopiero wtedy jest szansa zrozu-
mieć, że to wszystko jest tak dalece inne od naszych wyobrażeń. 
To Twoje odczucia po pięciu latach, a co Tobą kierowało wte-
dy? Co miałeś w sercu pięć lat temu?
Parę rzeczy mnie irytowało. Nigdy nie byłem człowiekiem, któ-
ry jeśli ma jakiś problem, to go piętnuje publicznie, siedząc 
w cieple domu, na kanapie, ale nigdy nie ,,podejmuje rękawicy”. 
Zwyczajnie wyszedłem z założenia, że jak mnie coś interesuje, 
to spróbuję na to wpłynąć. Nie będę marudził i narzekał, tylko 
spróbuję to zmienić.
Jak Tobie to wyszło z perspektywy czasu?
Pewne rzeczy udało się zrobić. Niestety jest zdecydowanie wię-
cej przegranych niż wygranych, z naciskiem na zdecydowanie.
Dlaczego?
Nie wiem tego. Może nie mam takiej zdolności przekonywania, 
używam złej argumentacji? Może większość ma inną wizję. Za-
pytaj o to pozostałych radnych.
Jednak jest coś co zdecydowanie wyszło Ci bardzo dobrze. 
Jest to już dziesiąta edycja Twojego projektu. Oddajesz swo-
ją dietę radnego na stypendia dla wyjątkowych uczniów. Ile 
dzieci w ciągu tego czasu skorzystało z Twojej pomocy?
Około 300 dzieci, 20 dostało półroczne stypendia, 30 nagrody 
finansowe. Wszystkie zgłoszone dzieci otrzymały drobne nagro-
dy rzeczowe. Stypendia przyznawane są co pół roku, dla dwójki 
dzieci z klas 4-8, natomiast nagrody finansowe w liczbie trzech 
przeznaczone są dla dzieci z klas 0-3. 
Co było Twoją motywacją do stworzenia takiego projektu?
Czy wszystko w życiu musi mieć jakieś motywacje? Trudno mi 
powiedzieć. Z natury jestem człowiekiem impulsywnym. Jedna 
z najbliższych mi osób, zapytała kiedyś, dlaczego to robię i czy 
nie mam co robić z  pieniędzmi, przecież mam swoje dzieci? 
Trudno w to uwierzyć, ale jest kilkoro ludzi, którzy nie postrze-
gają przydzielania stypendium jako pozytywu. Nie mam tutaj 
na myśli osób z samorządu tylko ludzi, których dobrze znam.
Dlaczego w takim razie się na to zdecydowałeś?
Przy którejś edycji sam zadałem sobie to pytanie. Zacząłem za-
stanawiać się nad motywacją i chyba nie było żadnej. Może je-
dynie taka, że w szkole zawsze nagradzani są uczniowie przez 
nią wytypowani. Jest grono wyjątkowych uczniów, jednakowo 
zdolnych, ale pomijanych, bo nie potrafią, nie chcą dostosować 
się do zasad panujących w  szkole. W  szkole zbyt małą uwagę 
zwraca się na to, czy dzieci potrafią, np. angażować się społecz-
nie. Jednak w moim odczuciu jest to dorabianie teorii, sztuczne 
szukanie uzasadnienia moich działań. W  momencie podejmo-

wania takiej decyzji nie było z mojej strony żadnych przemyśleń.
Na pewno nie można zarzucić Tobie tego, że jesteś w Radzie 
Miasta dla pieniędzy.
Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Tak, wiem, że że jest opinia 
o ludziach, którzy zasiadają w samorządzie, że robią to dla pienię-
dzy i pewnie co do zasady, ta opinia jest słuszna, ale nie powinni-
śmy generalizować. Stypendia i nagrody to połowa mojej diety, 
druga połowa to rzeczy, które gdzieś po drodze trzeba „załatwić” 
i  opłacić. Ja nie jestem typem frontmana. Mam duże problemy 
z parciem na szkło. W zasadzie nie mam go w ogóle, odczuwam 
zażenowanie w takich sytuacjach i to sprawia mi trudność pod-
czas pełnienia funkcji publicznej. Zawsze wolałem pracę organicz-
ną niż robienie czegoś na pokaz. Dużo ludzi mówi mi, np. że nie 
powinienem uzewnętrzniać swoich przekonań politycznych, np. 
na facebook’u (jako radny) bo tracę wyborców o  innych poglą-
dach. Trudno, ja taki jestem i będę. Właśnie nasza różnorodność 
jest czymś pozytywnym. Nie chciałbym, żeby wszyscy mieli po-
dobne poglądy, nawet gdyby miały być tożsame z moimi.  Z dzie-
sięciu stypendiów byłem chyba na trzech rozdaniach nagród, bo 
…. rodzice zasugerowali mi, że powinienem, bo tak wypada. Nie 
usiadłem z dyrekcją, tak jak mi sugerowano, tylko z mieszkańca-
mi. Jestem jednym z mieszkańców. Zarzucono mi też, że ubrałem 
się w  sportową marynarkę, koszulkę polo i  dżinsy. Powinienem 
być w krawacie? Być może. Nie znalazłem powodu, żeby się zmie-
niać. Nikt mnie w to nie wtłoczy. 
Jak Twój program wygląda od strony organizacyjnej? Rodzice 
zgłaszają uczestnictwo swoich dzieci?
Tak, regulamin przewiduje, że każdy może zgłosić dziecko, 
niekoniecznie rodzice. Sąsiedzi lub osoby postronne również. 
W  tym roku po raz pierwszy pojawiły się zgłoszenia z  innych 
szkół w  gminie. Muszę nad tym „posiedzieć”, zastanowić się. 
Historia zaczęła się tak, że jak napisałem regulamin to był jaki 
był, bo nie miałem pojęcia co robię. Nie uwzględniłem wielu 
aspektów. Zrobiłem go tak, jak wtedy potrafiłem, czyli raczej źle. 
Chciałem, aby w pierwszej edycji były przyznane dwa stypendia 
i trzy nagrody finansowe, łącznie 5 wyróżnień. Napłynęło chyba 
ok. 20 wniosków, ale po 5 latach dokładnie nie pamiętam. Dziw-
nie to zabrzmi, ale…. ocenianie ludzi...nie powinno się w ogóle 
tego robić. Jednak ocenianie w ramach jakiegoś konkursu, regu-
laminu jest trudne i obciążające psychicznie.
Nie wiedziałeś kogo odrzucić?
Jest tak wiele ciekawych dzieci o porównywalnych osiągnięciach. 
To jest niesprawiedliwe, że ktoś może być pominięty. Zawsze na 
miarę moich możliwości, oczywiście finansowych staram się, aby 
pozostałe dzieci dostały drobne nagrody rzeczowe. To nie jest 
nic wielkiego, ale myślę, że zawsze dzieciaki to docenią, dlatego 
powinniśmy nagradzać wszystkie dzieci. Z reguły wpływa ok. 30 
wniosków,  to już spora liczba i ciężko wybrać bez wątpliwości. 
W  tej edycji pojawiła się jeszcze szkoła w  Rogalinie, której nie 
przewidywałem, ale spokojnie i dla tych dzieciaków coś znajdę.  
Trudno podejmować takie decyzje? W  Mosinie na dodatek 
przecież wszyscy się znają.
Daje mi to dużo satysfakcji, ale jest trudne. Mam problem z tym, 
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że się tutaj urodziłem. Moja żona nie. Część rodziców znam. 
Z kilkoma siedziałem w ławce szkolnej albo robiłem inne rzeczy, 
które się robi jak ma się 16, 17 lat. To są sytuacje, w których może 
trochę brakuje mi obiektywizmu, natomiast wtedy przekazuję 
wnioski żonie. Nie zna tylu mieszkańców gminy, ilu ja, więc zdej-
muje ze mnie kłopot z bycia obiektywnym. Jest jeden plus tej 
akcji z nagrodami. Widziałem wiele dzieci, które dostawały sty-
pendium w wieku 7, 9 lat, a po pięciu latach widzę u nich bardzo 
duży progres. Absolutnie nie czuję się jako jakiś ,, ojciec sukce-
su”, ale sprawia mi to dużą frajdę.
Na pewno pomoc daje nam satysfakcję. Dużo czasu musisz 
poświęcić na ten projekt?
Nie, absolutnie. Tylko za pierwszym razem, bo musiałem napisać 
regulamin. Chciałem, żeby jak najwięcej dzieci wzięło udział.
Ktoś dorzuca coś od siebie finansowo? Masz jeszcze jakichś 
sponsorów?
Nie, myślę, że to by wtedy zatraciło ideę. Miałem nadzieję po-
ciągnąć trochę ludzi, którzy zajmują się tym co ja. W sensie z sa-
morządu, ale nie chyba wyszło to za dobrze, chyba, że o tym nie 
wiem. Przewodnicząca Rady Miasta chętnie udziela się w  róż-
nych przedsięwzięciach charytatywnych, wiem o jednej radnej 
z obszarów wiejskich. Pewnie są inni, którzy robią to co ja, ale 
zdecydowanie lepiej się z tym maskują.
Szczerze? Wydaje mi się, że mało ludzi wie o  Twojej inicjaty-
wie. W ogóle nie jest ona wypromowana.
To już jest kwestia szkoły. Ja stworzyłem system i przeznaczyłem 
środki finansowe. Dziś jest wiele dróg przekazywania informacji. 
Myślę, że promocja ze strony szkoły jest bardziej wiarygodna niż 
moja, ale np. plakaty z reguły rozwieszałem sam. Pomagał szkol-
ny klub sportowy, np. umieszczał informację na swoim profilu. 
Pięć lat temu, w szkole praktycznie nie było żadnego systemu 
stypendiów. Ta inicjatywa ,,zapaliła iskrę” do działania. Obecnie 
szkoła z własnej puli funduje wiele nagród.
To dobra informacja, pomoc i sposób na motywowanie. 
Dzieci potrzebują tego, że ktoś docenia to co robią. Uczniowie 
w  szkole, czy dorośli w  pracy. Ocena jako wynagrodzenie nie 
jest skutecznym i długotrwałym motywatorem. Skuteczniejsze 
jest to, że ktoś zauważa to co robimy i  powie nam, że robimy 
to dobrze.  Nasze dzieci są wychowane w sposób liberalny i nie 
są pilnowane, jeśli chodzi o naukę, oczywiście skutek bywa róż-
ny. Nie będę ich zmuszał do udziału w wyścigu szczurów. Będą 
same musiały zmierzyć się z życiem i dorosłością. 
Coraz więcej rodziców zaczyna buntować się przeciwko wspo-
mnianym przez Ciebie ,,wyścigu szczurów” w szkole. Takowy 
prowadzi często donikąd.
Nikt na rozmowie o pracę nie pyta o oceny ze szkoły. Ważne są 
umiejętności interpersonalne. Dzieci nie biorą udziału w  tym 
wyścigu z  własnej woli. Robią to, bo my dorośli tego chcemy. 
Spełniają nasze niespełnione ambicje. Mają tak wypchany ty-
godniowy grafik, że nie znajdują w  nim czasu na zabawę, na 
swoje sprawy, na robienie….niczego. Przecież nawet my, dorośli 
nie chcemy żyć w ten sposób. Szukamy spokoju i wytchnienia, 
a nieustanny wyścig fundujemy własnym dzieciom.
Jesteś przeciwnikiem ,,wyścigu szczurów”. Czy w  takim razie 
Twoje stypendium nie trafia tylko do dzieci ze świadectwem 
z ,,czerwonym paskiem”? 
Staram się wziąć pewien przekrój. W poprzedniej edycji była część 
dzieci ze średnią ocen zaczynającą się od czwórki z przodu i było to 
bardziej 4.0 niż wyżej. Jednak to, co robiły poza zajęciami było tak wy-
jątkowe, że całkowicie kompensowało braki w stopniach. To co po-
wiem, na pewno nie będzie popularne, ale jestem pełen obaw, czy 
dzieciaki z samymi ocenami celującymi odnajdą się w dorosłym życiu. 

Zderzenie z dorosłym życiem może być dramatyczne. Wtedy może 
okazać się, że to 6.0 jest mało lub nic nie warte, a większość rzeczy 
w życiu opiera się na zwykłym szczęściu i zbiegu okoliczności. Cza-
sami lepiej jak dziecko ma przytarte uszy w szkole i ma pewne pro-
blemy, które potrafi przełamać. Powiedzmy sobie wprost, życie to nie 
jest pasmo ocen celujących. Sytuacja, gdzie dzieci poprawiają oceny 
z przedmiotów jest dla mnie niedopuszczalna. Ocena poprawkowa 
ma większą wagę niż ocena z  pierwszego terminu. Jedno z  moich 
dzieci dwa razy poprawiało ocenę, ale to była samowola… Taki sys-
tem nie uczy, że powinno się coś zrobić w określonym czasie. W nor-
malnej pracy nie mamy szans na poprawki. Pracodawca nie poklepie 
pracownika po plecach mówiąc ,,popraw to w  kolejnym terminie 
i zapłacę Ci…. więcej”. Nie mam wątpliwości, że szkoła uczy świetnie, 
ale przystosowuje do życia, które kończy się tam, gdzie mieszczą się 
drzwi szkoły, a chyba wszystkim nam zależy, żeby dzieciaki odnalazły 
się w dorosłym życiu, bo zdaje się do tego ma służyć edukacja. 
4.0? Za moich czasów to była dobra średnia? Teraz uważana 
za słabszą. Dużo się zmieniło?
W  szkole, którą pamiętam z  dzieciństwa świadectwo z  wyróż-
nieniem miały dwie, trzy osoby w  klasie. Teraz są klasy, gdzie 
czerwony pasek ma 15 osób. Statystyka jest nieubłagana. Po-
przeczka wymagań jest teraz zupełnie w innym miejscu. Obec-
nie uczelnie techniczne mają zajęcia dodatkowe z matematyki 
dla studentów pierwszego roku. Dla mnie to błędna droga. 
Faktycznie, Świat się zmienia. Niekoniecznie na lepsze. Może 
zejdźmy na bardziej pozytywne tematy. Masz kontakt z tymi 
dziećmi i ich rodzicami?
Tak, tak. Kiedyś zostałem zaproszony na obiad. Czasami dosta-
ję zdjęcia z imprez, np. Mistrzostw Świata w Karate. Jest dziew-
czynka, która gra na bramce w  Lechu Poznań. Dostaję zdjęcia 
z meczów, upominki, nie sposób wymienić wszystkich tych dzie-
ciaków, bo było ich znacznie, znacznie więcej, choć przyznam, 
że największą frajdę sprawia mi, kiedy dzieciaki na ulicy mówią 
mi dzień dobry lub cześć. 
Cały przekrój talentów...
Różne są zainteresowania dzieci, łącznie w 10 edycjach nagród 
przewinęło się z 300 dzieciaków. Był chłopiec, który robił w wie-
ku 6 lat instalacje związane z  elektrotechniką. Inny budował 
duże instalacje z  kartonów. Czasami jest mi trochę wstyd, że 
dzieci potrafią robić takie rzeczy, a ja dorosły…. nie. 
Myślisz, że obecny system jest krzywdzący dla takich dzieci? 
Które robią coś wyjątkowego, ale nie potrafią zmieścić się 
w sztywnych ramach schematów?
Jeżeli rozmawiamy o systemie, to myślę, że nie będę oryginalny, 
nie mam o nim dobrego zdania. Żeby być uczciwym, to nie jest 
kwestia realizacji założeń systemu edukacji, tylko samych  zało-
żeń tego systemu. Wiele jest pomysłów, których się nie wdraża. 
Nie ma czasu, ani pieniędzy żeby pielęgnować w dzieciach ich 
talenty, albo w większości pomagają rodzice, albo nikt.  Gdybym 
ja miał budować system, to na pewno zrezygnowałbym z ocen. 
Ktoś zapyta jak sprawdzić wiedzę, ale problem polega na tym, 
że oceny pokazują stopień w jakim dziecko odnajduje się w ra-
mach obecnego systemu kształcenia, a nie wiedzę ucznia i jego 
predyspozycje. Rodzice są ukierunkowani na sztuczne robienie 
wyników przez swoje dzieci.  Jeśli ktoś zna szkołę i nie jest in-
fantylny, to wie jak to działa. Zielniki, plakaty, etc. Powinniśmy 
wrócić do egzaminów wstępnych. 
Jednak do tej pory człowiek pozostaje oceniany przez całe swo-
je życie. Mam nadzieję, że za jakiś czas spotkamy się znowu, aby 
porozmawiać o  tym, jak rozrósł się Twój projekt. Chciałabym 
usłyszeć, że pomaga więcej osób. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. 
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"Gdybym miała powiedzieć, co dziś myślę o świecie, z prawą ręką na sercu, tak szczerze - powiedziała-
bym, że jeszcze nie jest najgorzej, chociaż czasy do życia mamy podłe. Mimo to, gdy wróżę z gwiazd, wy-
chodzi mi, że przed nami jeszcze wiele pięknych dni. Moje oczy są nadal zielone, a w moim oknie wciąż 
kwitnie nadzieja, pełne światła są moje dłonie, jeszcze wierzę w drugiego człowieka".*

"Moje oczy są nadal zielone", 
czyli nadzieja w cieniu korony

Z prawą ręką na sercu, tak szczerze...
Jest poniedziałek, 9 marca 2020 roku. Mam za sobą ponad ty-
dzień chorowania, leżenia w  łóżku, osłabienia, wymuszonej 
bezczynności, narastającego przygnębienia i  załamania, spo-
wodowanych głównie brakiem możliwości ruchu i trenowania. 
Totalnie zaangażowana w  sport (kolarstwo górskie), z  każdym 
kolejnym bezczynnym dniem tracę pewność siebie, optymizm 
i siły nie tylko fizyczne. Czekam w przychodni po kolejne zwol-
nienie lekarskie, czuję, że nie jestem w stanie wrócić do pracy 
i codziennych obowiązków. We wszystkich mediach coraz gło-
śniej o koronawirusie, od kilku dni temat stał się nagle bardzo 
bliski - w mojej okolicy wykryto pierwszy przypadek zarażenia. 
Zaczynam się niepokoić, ale wciąż wizja spadku formy jest pro-
blemem pierwszoplanowym. 
Kolejne dni znowu spędzam w domu.  Czuję się coraz lepiej, za-
tem niemal cały czas mej aktywności wypełnia praca nad przy-
gotowaniem zajęć indoor cycling (jestem instruktorem) - opra-
cowuję materiał na kilka tygodni, postanawiam wykorzystać 
siedzenie w domu na jakieś konstruktywne zajęcie. Czuję zmę-
czenie, wciąż jestem bardzo słaba, ale przynajmniej mniej my-
ślę o "uciekającej" formie; zaczynam też gotować, przyrządzam 
smaczne, zdrowe potrawy, myślę, na jaki kolor pomalować pa-
znokcie... Wydaje się, że jest lepiej. Ale coraz intensywniej docie-
rają do mnie informacje odnośnie wirusa, siedzenie w domu nie-
stety sprzyja zalewaniu mojej głowy wszelkimi wiadomościami, 
a to z kolei powoduje, że czuję się bardzo przygnębiona i coraz 
mocniej wystraszona. Z czasem przeradza się to w panikę.
Czasy do życia mamy podłe
Nagle w ciągu dwóch kolejnych dni wywraca się totalnie wszyst-
ko: zamykają kluby, zawieszają działalność mojego miejsca pra-
cy, pustoszeją właściwie wszystkie miejsca publiczne. Sytuacja 
zmienia się z godziny na godzinę, mój umysł, przyzwyczajony 
do planowania wszystkiego z  dużym wyprzedzeniem, nie po-
trafi wskoczyć na te nowe obroty. Czuję się kompletnie zagubio-
na, niby mam teraz dużo czasu, ale zupełnie nie wiem, co robić, 
miotam się, spędzam godziny przy komputerze i  telewizorze 
wyszukując nowych informacji na temat aktualnej sytuacji... Na-
kręcam swój lęk, mój mózg nie potrafi przyjąć już żadnej innej 
informacji, nie widzę, nie słyszę, nie ma mnie - jest wirus.
Nadchodzi weekend. Próbuję się trochę oderwać, wychodzę na 
spacer do lasu, na łąki, pierwszy raz od dawna (długo mnie trzyma 
ta infekcja!) wsiadam na rower, noga rwie się do kręcenia, oddy-
cham innym powietrzem. Na chwilę wirus opuszcza mój umysł.
Poniedziałek, 16 marca. Od rana z każdą upływającą godziną ro-
śnie mój niepokój, który z czasem przeradza się w lęk - co będzie, 
jeśli teraz zachoruję? Coś mi się stanie? Złapię kolejną infekcję, 
przydarzy mi się wypadek, kontuzja itp.? Wszystkie służby posta-
wione w stan najwyższej gotowości do walki z koronawirusem, 
nie będzie więc gdzie i do kogo udać się po pomoc... To nie jest 
prawda, ale moja głowa jest mistrzem w podsycaniu lęku i wy-
myślaniu czarnych scenariuszy! Przypominam sobie, ile razy od-

kładałam wizytę u  okulisty, zrobienie kontrolnych badań krwi, 
innych specjalistów... Wielokrotnie myślałam, że nigdy nie należy 
odkładać niczego na potem. Bo tego "potem" może już nie być... 
Do tej pory wciąż jednak "jutro" było, a ja umiałam je dokładnie 
zaplanować, więc i tych słów sama przed sobą nie traktowałam 
poważnie... Teraz dociera do mnie, że od jakiegoś czasu liczyło się 
JUTRO, plany, strategie, kalendarz wypełniony po brzegi, skrupu-
latne notowanie wszystkiego, co będzie, co jest do zrobienia, cele 
na przyszłość, marzenia... A tu nagle okazuje się, że jutra nie ma, 
bo nie ma planów, niczego nie można przewidzieć i nie wiadomo, 
w jakim świecie się obudzę... jeśli w ogóle się obudzę. To mnie naj-
bardziej przeraża, pusty kalendarz wywołuje panikę... bez planów 
i przewidywalności nie istnieję. 
Mimo to, gdy wróżę z gwiazd, wychodzi mi...
Mija kolejny tydzień. Powoli zdrowieje moje ciało, ale umysł 
i  emocje - szaleją. Przeżywam prawdziwe rozstrojenie wszyst-
kiego, czuję się tak, jakby przewalało się przeze mnie tornado. 
Jednego dnia, ba! jednej chwili jestem radosna, myślę: ok, dam 
radę, będzie dobrze, z każdej sytuacji się podniosę... 
a za chwilę czuję, że kompletnie opuszczają mnie siły, nie widzę 
nadziei, światełka, nie chce mi się ruszyć nawet palcem... Wła-
śnie - palce. To przez nie ucieka mi czas, a zdając sobie z tego 
sprawę, jeszcze bardziej się denerwuję, sama siebie ganię, jed-
nocześnie nie potrafiąc wykrzesać siły, by to zmienić... Totalny 
chaos. Pewnego dnia jadę nad Wartę. Jedno z  moich ulubio-
nych miejsc, gdzie latem kwitnie życie, cumują łodzie, pachnie 
trawą i smażoną rybą, teraz stoi puste. Przechadzam się wśród 
traw, obserwuję pasące się na polu sarny, piję kawę z termosu 
w małej filiżance (kawiarnia zamknięta, więc zabrałam ze sobą). 
Ta wyprawa to pierwszy przełom: owszem, czas ucieka mi przez 
palce. Owszem, zmarnowałam go już sporo, najpierw chorując, 
potem miotając się w sytuacji, która mnie przerosła. Ale może 
po prostu trzeba na to pozwolić. Pozwolić sobie na marnowanie 
czasu - to brzmi w mojej głowie jak bluźnierstwo, jednak ta myśl 
powoli wyzwala, uspakaja, wycisza. Nie mam planów, postano-
wień, w kalendarzu nie zapisałam nic od wielu dni... Nie mogę 
powiedzieć, że dobrze mi z tym. Ale przynajmniej już nie pani-
kuję. ZWALNIAM - tym razem świadomie.
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Zosia, Małgorzata i Agnieszka to trzy ko-
biety, które łączy wieloletnia przyjaźń, 
sięgająca czasów szkolnych, jak również  
wykonywany z  pasją i  zaangażowaniem 
zawód. 
Akcja powieści zaczyna się w  chwili, gdy 
w środowisku nauczycielskim, który repre-
zentują bohaterki, rozważa się możliwość 
rozpoczęcia strajku. Czytelnik staje się 
świadkiem wszystkich dylematów i  wąt-
pliwości z tym związanych, zaś w pewnym 
momencie zostaje wprowadzony w  cen-
trum wydarzeń, dzięki czemu poznaje 
blaski i  cienie zawodu nauczycielskiego 
i ma szansę na wyrobienie sobie własnego 
sądu na jego temat. Zyskuje też możliwość 
skonfrontowania obiegowych opinii  na 
temat pracy nauczyciela oraz jego roli we 
współczesnej szkole z  bezpośrednią rela-
cją z pokoju nauczycielskiego.
Powieść nie traktuje jednak wyłącznie o za-

wodowych perypetiach bohaterek.  Ich ży-
cie prywatne  obfituje w  zaskakujące sytu-
acje i niespodziewane zwroty akcji. 
Agnieszka ze względu na dotkliwe prze-
życia z dzieciństwa związane z rozwodem 
rodziców, nie potrafi ułożyć sobie w spo-
sób właściwy relacji we własnym mał-
żeństwie, zaś pewnymi decyzjami naraża 
swój związek na rozpad. Zosia cierpi z po-
wodu nieporozumień z  mamą i   związa-
nym z tym poczuciem odrzucenia i braku 
wsparcia z  jej strony. Małgorzata obawia 
się, że dorastające dzieci wkrótce się usa-
modzielnią, a  jej przyjdzie zmierzyć się 
z syndromem pustego gniazda.
Bohaterki towarzyszą sobie w  różnych 
sytuacjach, świetnie się bawią, ale też  
dzielą się refleksjami na temat otaczającej 
rzeczywistości, wspierają się nawzajem, 
a  gdy mają problem, wspólnie szukają  
sposobów na jego rozwiązanie.    

Rozczarowania

Przed nami jeszcze wiele pięknych 
dni
Mija kolejnych kilka dni. Niewiele robię, 
dużo śpię, spaceruję, zaczynam wracać 
do regularnych treningów. Nie ma ju-
tra, jest teraz - to proste i niby wiadome 
od zawsze. A  jednak z  trudem do mnie 
dociera. Od znajomych słyszę, że teraz 
można nadrobić zaległości w lekturach, 
zająć się czymś, na co nie miało się do-
tąd czasu, zrobić coś innego... Dla mnie 
oznaczałoby to ponowne wypełnia-
nie kalendarza po brzegi, planowanie, 
planowanie, planowanie... czyli coś, co 
uwielbiam i  znam, a  co właśnie mi się 
zawaliło. I  może zawalić się ponownie. 
Dlatego, choć przychodzi mi to z  tru-
dem, postanawiam tym razem NIE pla-
nować. Od tej chwili już świadomie moje 
życie toczy się powoli, a ja pozwalam się 
zaskakiwać każdej nadchodzącej chwili. 
Wstaję, delektuję się śniadaniem, ze spo-
kojem wyjeżdżam do lasu i robię trening 
bez natłoku myśli i  czekających mnie 
spraw, piszę, wsiadam do auta i odwie-
dzam nowe miejsca... Jedyne, czego się 
trzymam, to unikanie osobistego kon-
taktu z  ludźmi, jestem w  tym ostrożna 
może aż do przesady, ale nie zamierzam 
luzować. I  trzymam się myśli, że dzisiaj, 
teraz, to jedyne, co jest pewne. Może nie 
zdobędę kolejnych szczytów, nie pobi-
ję następnych rekordów, nie rozciągnę 
doby i nie zmieszczę w niej jeszcze wię-
cej, mocniej, bardziej... 

W tej chwili dla mnie umiejętność bycia 
TERAZ, w tej nieprzewidywalnej rzeczy-
wistości to dopiero wyzwanie! Uczę się 
nowego spojrzenia, bycia, obserwuję 
i - jestem.
W moim oknie wciąż kwitnie nadzieja
Popołudnie, 24 marca. Wracam z  tre-
ningu - endorfiny szaleją, ogarnia mnie 
radość, bo to pierwszy tak długi trening 
po wymuszonej, chorobowej przerwie. 
Czuję, że sił z dnia na dzień przybywa. 
Wchodzę do domu i... dowiaduję się, 
że od jutra wprowadzone zostają nowe 
obostrzenia związane 
z  pandemią; znów wkrada się pani-
ka, spędzam dwie kolejne godziny na 
szukaniu aktualnych informacji, myślę, 
jak zabezpieczyć się treningowo na 
wypadek, gdybym w  ogóle nie mogła 
wyjść z domu... Lęk, lęk, lęk. Zmęczona 
wszystkim, zamykam komputer, wy-
chodzę na spacer z  psem, oddycham, 
patrzę na piękne, pełne gwiazd niebo. 
Po powrocie w  oknie stawiam gałązki, 
na których lada moment pojawią się 
liście. Świeże, zielone, soczyste... ŻYWE. 
W  moim oknie kwitnie nadzieja. Jutro 
będzie dobry dzień. (M.M.)

--------
*A. Lipnicka "Moje oczy są zielone"
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Fiołek wonny, żeby w gardle nie drapało, 
żeby łatwiej się kaszlało

Fiołek wonny (łac. Viola odorata) rośnie w parkach, starych ogro-
dach, zagajnikach, ocienionych łąkach, przy płotach, na zanie-
dbanych pastwiskach i wzdłuż żywopłotów. Surowcem lecz-
niczym są małe fioletowe kwiatki, liście oraz korzenie. Kwiaty 
zbieramy w słoneczny dzień w okresie kwitnienia, który przypa-
da na marzec i kwiecień. Oskubujemy delikatnie kwiatki, tak by 
ich nie zdusić i suszymy w zacienionym i przewiewnym miejscu. 
Przechowujemy w papierowych torbach, płóciennych workach 
lub w naczyniach z ciemnego szkła. Liście zbieramy od marca 
do czerwca i suszymy jak liście. Natomiast korzenie zbieramy od 
września do października, lub w marcu przed kwitnieniem. Naj-
lepiej suszyć w suszarkach w temperaturze 30 stopni. 
Fiołek wonny zawiera związki terpenowe (iron i wiolutozyd), pi-
peronal, parmon, estry kwasu sakicylowego, undekanon, heksa-
nal, pochodne jononu, izobornelol, flawonoidy, witaminę C oraz 
składniki mineralne. 
Ta mała roślinka jest wspaniałym lekiem wykrztuśnym, gdyż 
upłynnia wydzielinę, która utrudnia oddychanie i zalega w gar-
dle i oskrzelach. Regeneruje błony śluzowe, przynosi ulgę w su-
chości gardła oraz działa delikatnie napotnie. Oprócz tego po-
maga w napięciowych bólach głowy spowodowanych ciągłym 
stresem, leczy bezsenność, wzmacnia serce, oczyszcza krew, 
pobudza przemianę materii oczyszczając organizm z toksyn i 
metabolitów. Dzięki temu z powodzeniem można go stosować 
przy trądziku, łojotoku i innych chorobach skóry. 

Poniżej, jak zwykle, przedstawiam kilka przepisów na wykorzy-
stanie tego wiosennego ziółka.
Syrop z kwiatów fiołka
Trzy szklanki świeżych kwiatków fiołka wonnego wkładamy do 
emaliowanego garnka, zalewamy szklanką wody, gotujemy na 
wolnym ogniu pod przykryciem przez 10-15 minut, a następnie 
odstawiamy na 12 godzin. Po tym czasie odcedzamy i ponow-
nie gotujemy na małym ogniu ciągle mieszając stopniowo do-
dajemy cukier trzcinowy, w takiej ilości by powstał syrop. Prze-
lewamy do butelek, stawiamy „do góry nogami”, przykrywamy 
kocem i czekamy do wystygnięcia. Syrop przechowujemy w 
chłodnym i ciemnym miejscu. Pijemy 2-3 razy dziennie po łyż-
ce, dzieci po łyżeczce dwa razy dziennie. Można również go do-
dać do herbatki ziołowej. Syrop ma ładny jasnofioletowy kolor 
i oryginalny smak. Jego picie upłynni wydzielinę zalegającą w 
oskrzelach i gardle, skutecznie powlecze nasze błony śluzowe i 
pomoże w ich regeneracji, kiedy zaatakują nas wirusy i bakterie 
chorobotwórcze. Syrop złagodzi uporczywy i suchy kaszel, za-
działa lekko napotnie, a oprócz tego ukoi napięciowe bóle gło-
wy i zapewni krzepiący sen. Z tego powodu syrop zalecany jest 
nie tylko dla ludzi chorych na grypę czy chore oskrzela, ale także 
dla ludzi znerwicowanych i psychicznie zmęczonych. Dodatko-

wo syrop pomaga usunąć toksyny i metabolity z organizmu, 
przyśpieszy proces przemiany materii oraz oczyści naszą cerę. 
Napar z suszonych kwiatów fiołka
Łyżkę suszonych kwiatów zalewamy szklanką wrzątku, odsta-
wiamy do naciągnięcia na 15 minut, przecedzamy i pijemy cie-
pły. Napar działa uspokajająco na system nerwowy, oczyszczają-
co na krew, jest zalecany także dla dzieci po przebytej odrze czy 
szkarlatynie. Zewnętrznie stosujemy do przemywania zmienio-
nej chorobowo skóry.
Herbatka z kwiatów i liści fiołka
1-2 łyżki świeżych lub suszonych kwiatów i liści fiołka zalewamy 
szklanką wrzątku, odstawiamy na 10 minut pod przykryciem 
do naciągnięcia, przecedzamy. Pijemy trzy razy dziennie przy 
przeziębieniu, grypie, kaszlu i bólu gardła. Zewnętrznie do prze-
mywania lub kompresów na zmienioną chorobowo skórę. Her-
batkę można podawać również dzieciom. Skład herbatki można 
rozszerzyć o kilka innych wiosennych ziółek. W tym celu w rów-
nych proporcjach mieszamy kwiaty i liście fiołka, kwiat stokrot-
ki, liść babki lancetowatej, igliwia świerka pospolitego i owoców 
kopru włoskiego. Łyżkę mieszanki zalewamy wrzątkiem, odsta-
wiamy pod przykryciem na 5-10 minut i przecedzamy. 
Ocet fiołkowy
Sporą garść posiekanych kwiatów i liści fiołka wkładamy do 
butelki z szeroką szyjką lub do słoika, zalewamy 500 ml octu 

Kącik zielarski

Witam Państwa wiosennie i przedstawiam kolejną niepozorną roślinę, która jest nie tylko zwiastunem 
wiosny, ale również surowcem leczniczym i kulinarnym. Chodzi o fiołka wonnego, który właśnie teraz 
kwitnie i można go z powodzeniem zbierać, jeśli tylko wybierzemy się na spacer lub rozejrzymy na 
ogrodzie. Dzięki temu będziemy na świeżym powietrzu, a i przy okazji schylając się po te drobniutkie 
kwiatki, rozruszamy zastałe po zimie ciało. Tego ziółka nie powinno zabraknąć w naszych ziołowych 
apteczkach, zwłaszcza w czasach przeziębień i grypy, a także na naszych talerzach jako dodatek do 
sałatek czy masła ziołowego. 
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18 Marca w godzinach południowych na ul. Strażackiej w Puszczykowie doszło do próby rabunku. 
Dwóch mężczyzn wtargnęło na posesję i próbowało ukraść paczkę. To kolejna w ostatnim czasie pró-
ba kradzieży w Puszczykowie. 

jabłkowego, wszystko dobrze wymieszać, zamknąć i odstawić 
w ciemne miejsce, w temperaturze pokojowej na 2 tygodnie. 
Codziennie wstrząsamy butelką/słoikiem. Po dwóch tygodniach 
przecedzamy. Przyjmujemy łyżkę dziennie w celu wzmocnienia 
serca. Rozcieńczony z przegotowaną wodą stosujemy do mycia 
lub okładów na skórę w wypryskami. Ocet z powodzeniem mo-
żemy stosować do sałatek wiosennych.
Miód z fiołkiem
Szklankę świeżych kwiatów fiołka wkładamy do słoika i dokład-
nie mieszamy z dwoma szklankami płynnego miodu (np. aka-
cjowy, lipowy) i odstawiamy na dwa tygodnie w ciemne miejsce 
w temperaturze pokojowej. Po tym czasie możemy miód prze-
cedzić lub zostawić kwiaty w miodzie. Przyjmujemy kilka razy 
dziennie po łyżeczce, trzymając jak najdłużej w ustach i powoli 
przełykając. Miodzik stosujemy w suchym kaszlu, kłopotach z 
odkrztuszaniem i krztuścu.
Olej fiołkowy
Garść świeżych kwiatów fiołka wkładamy do słoika, zalewamy 
szklanką oleju migdałowego tłoczonego na zimno i odstawiamy 
w słoneczne miejsce na 6 tygodni. Olej powinien przykryć kwiat-
ki. Po tym czasie odcedzamy olej, kwiatki z oleju można dodać 
do sałatki wiosennej, natomiast olej stosujemy z powodzeniem 
do pielęgnacji skóry dziecka, gdyż ma właściwości łagodzące 
i uspokajające. Olej można dodać do potraw z drobiu lub ryb, 
gdyż wzbogaci walory smakowe potrawy. Olej ma ważność 4-6 
miesięcy.

Tak oto dotarliśmy do końca fiołkowego odcinka. Ja za chwilkę 
biorę koszyk w dłoń i idę na spacer na fiołkowe zbiory. Słonko 
pięknie świeci, więc aż chce się wyjść i pogimnastykować przy 
skubaniu kwiatków i liści. 
Na koniec życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia i pogody du-
cha w tym trudnym koronawirusowym czasie. Mam nadzieję, 
że nie jesteście Państwo na kwarantannie i możecie swobodnie 
udać się na spacer lub wyjść na ogród. Pamiętajmy o innych wio-
sennych ziołach, które zaczynają rosnąć, a mogą nam pomóc 
wzmocnić nasze organizmy w tym trudnym okresie. Korzystaj-
my z darów natury robiąc wiosenne sałatki. Gorąco polecam do 
spożywania młodego mniszka lekarskiego, czosnku niedźwie-
dziego, stokrotki, babki lancetowatej, jasnoty białej, bluszczyku 
kurdybanka, podagrycznika, pierwiosnka, pokrzywy czy taszni-
ka pospolitego. Z każdym tygodniem będzie przybywać roślin, 
które możemy wykorzystać do celów kulinarnych i leczniczych. 
Zatem korzystajmy ze świeżego powietrza, spacerujmy, rozglą-
dajmy się i zbierajmy cudowne dary natury. Nie zapomnijmy, 
żeby zbierać tylko rośliny z czystych miejsc, gdzie nie jeżdżą sa-
mochody, gdzie nie są stosowane nawozy czy inne chemikalia, 
i tam gdzie nie siusiają pieski. I jak zawsze zasada podstawowa, 
zioła zbieramy w suche i słoneczne dni. 
 Pozdrawiam Państwa fiołkowo
 Willma

– Około południa dwóch mężczyzn weszło na moją posesję i pró-
bowali ukraść paczkę, która leżała przy furtce. Weszli jak do sie-
bie! – opowiada mi pani Anna. Mężczyźni podjechali na ul. Stra-
żacką w godzinach południowych. Wcześniej w Puszczykowie 
widział ich inny mieszkaniec – Byli w czarnym kombi, Audi albo 
Volkswagen. Zapamiętałem nietypowy początek tablicy rejestra-
cyjnej DZL – mówi. 
Na tablice z województwa dolnośląskiego, a dokładnie z powia-
tu złotoryjskiego, zwróciła uwagę również pani Anna, z  której 
posesji mężczyźni próbowali ukraść paczkę. Później inny miesz-
kaniec czarne kombi widział w okolicach jeziora Jarosławieckie-
go. Już ze ściągniętymi tablicami. 
Złodziejom nie udało się ukraść paczki, bo była dość ciężka. To 
przez to, że w środku była… karma dla zwierząt. Jak mówi pani 
Anna, mężczyzna ciągnął za sobą karton tak długo, aż do nie-
go nie dobiegła – Paczka była dość ciężka bo była w niej karma 
dla zwierzaków. Złodziej nie reagował na krzyki, kiedy wybiegłam 
z domu, puścił ją dopiero, gdy już byłam obok niego – opowiada.
Kolejna próba kradzieży w Puszczykowie 
Niedawno pisaliśmy o wtargnięciu dwóch mężczyzn na posesję 
w okolicach szpitala w Puszczykowie. Dzisiejsza próba kradzie-
ży to druga taka sytuacja w ostatnim czasie. Złodzieje stają się 
coraz bardziej zuchwali – Przed domem stały nasze samochody, 

więc wiadomo, że ktoś jest w domu. Żadnych zahamowań – mówi 
pani Anna
Sprawa już została zgłoszona na policję. Póki co, nie ma infor-
macji, żeby poprzednie próby włamań były powiązane z dzisiej-
szym zajściem. Natomiast złodzieje pomimo braku łupu, dają 
się mieszkańcom we znaki. – Zawsze czułam się w Puszczykowie 
bezpieczna. Po dzisiejszej sytuacji jestem przestraszona – dodaje 
pani Anna. 
 Wojtek Pierzchalski

Złodzieje w Puszczykowie.
Próbowali ukraść…karmę dla zwierząt
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Walka jest na macie, potem są przyjaźnie

Faustyna, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z taekwondo? Kie-
dy zaczęłaś się tym interesować?
Na początku jeździłam konno, ale po pewnym czasie stwierdziłam, 
że nie jest to sport dla mnie. Nie czułam tego. Chciałam coś robić, 
mieć jakąś pasję. W mojej szkole są organizowane różne zajęcia, 
więc postanowiłam wybrać coś dla siebie. Miałam najpierw spró-
bować swoich sił na taekwondo, a potem wybrać się na lekcje tań-
ca. Jednak już pierwszy trening spodobał mi się tak bardzo, że na 
tańce nie poszłam. Miałam wtedy niecałe 9 lat. Taekwondo mnie 
od razu zafascynowało, lubię to kopanie, energię. To nie jest zwy-
czajne bicie. Trener nam kiedyś powiedział, że jest to ,, szermierka 
nogami”. Musisz się opanować i  dać z  siebie wszystko. W  czasie 
walki trzeba myśleć, każdy ruch jest przemyślany.
Ile razy w tygodniu trenujesz?
Cztery razy, a w sobotę mam treningi wzmacniające, które zalecił 
mi mój trener. 
Treningi odbywają się  w Poznaniu?
Faustyna: W poniedziałki, środy  i czwartki w Poznaniu, we wtorki 
w Mosinie. Na treningi wzmacniające jeżdżę do Lubonia. 
Jest to mocno urazowy sport?
Trener: Nie,  przede wszystkim jest to sport olimpijski, a żeby mógł 
nim być musi być bezpieczny dla człowieka. Jest to dokładnie 
sprecyzowane w Karcie Olimpijskiej.
Faustyna: Mamy też ochraniacze. Jeżeli ktoś w ogóle nie chce brać 
udziału w walkach to jest jeszcze Poomsae, czyli układy, w których 
robi się różne efektowne kopnięcia, bez walki. 
Faustyna, opowiedz nam o mistrzostwach. Jak Ci się podobało? 
Jak wyglądał cały wyjazd?
Przylecieliśmy tam w piątek i od razu wzięłam udział w 1,5 go-
dzinnym treningu. W sobotę także treningi, a w niedzielę odby-
wały się walki. Ja walczyłam późno, dopiero o 17.30. Wszystkie 
trzy walki miałam z  Ukrainkami, trzecia była dla mnie najlep-
sza pomimo przegranej.  Cały wyjazd był dla mnie niezwykły! 
Z  dziewczyną ,z  którą walczyłam w  finale mam nadal kontakt. 
Walka jest tylko na macie, potem są przyjaźnie. Mam satysfak-
cję, że mogłam powalczyć na takim poziomie. Na campie z kolei 
zdobyłam duże doświadczenie.
Oczywiście Faustyna była tam z Panem?
Tak, tylko, że ja wyjechałem trochę wcześniej z  kadrą juniorów, 
a  Faustyna doleciała do nas. Turniej był poprzedzony trzydnio-
wym campem.  Ukraina ma bardzo wysoki poziom i grono świet-
nych zawodników. Są w tym lepsi od Polski. Z Mosiny pojechała 
Faustyna i  chociaż to były jej pierwsze zagraniczne zawody, to 
byłem pewien, że sobie poradzi. 
Ile było uczestników ogółem, a ilu z Polski? 
Trener: Ponad trzystu zawodników na campie. Około dziewię-
ciuset zawodników z  Ukrainy, Polski, Mołdawii Białorusi, Uzbe-
kistanu.  Jeżeli chodzi o polaków, to z kadry kadetów i juniorów 
przyjechało szesnaście osób, a  z  naszego klubu dwie. Łącznie 
osiemnaście osób.
Czy macie w planach kolejne wyjazdy zagraniczne? *

Zagraniczne obecnie nie, ale w Polsce : Puchar Polski w Swarzędzu, na-
stępnie W Ostrowcu Świętokrzyskim również Puchar Polski.
Trener: Ja dodam, że nieco później mamy w planach międzynarodo-
wy turniej w Berlinie.
Faustyna, wiążesz swoją przyszłość z taekwondo?
Jeszcze nie wiem. Zawsze będę chciała trenować bo mi się to podoba 
i tego chcę, ale nie wiem czy zostanę trenerem.  Nie wiem jeszcze kim 
bym chciała zostać w przyszłości.
Panie Andrzeju, od ilu lat trenuje Pan dzieci?
Zacząłem być trenerem jeszcze na studiach, w  97 roku miałem 
swoją pierwszą grupę. Od tego czasu minęły 23 lata.
Później powstał UKS Szakal Jeżyce...
Tak, było to w 2005 roku. Jestem prezesem klubu i jednym z trene-
rów. Ten klub to moja perełka, oczko w głowie. 
Treningi w ramach działalności klubu mogą odbywać się w Po-
znaniu, w Mosinie, gdzieś jeszcze?
W Poznaniu w dwóch miejscach, w Mosinie w jednym. W Roba-
kowie i w Luboniu,  również w dwóch miejscach. W Mosinie ćwi-
czy około trzydziestu dzieci. Planujemy się dalej rozwijać, mamy 
upatrzone kolejne miejsce, a  niebawem dołączy do nas jeszcze 
jeden trener. Obecnie jest w Niemczech, ale od przyszłego sezo-
nu chce współpracować z nami.  W Mosinie treningi odbywają się 
w OsiRze. Można zapisywać się przez cały rok. Wystarczy przyjść 
na trening.
Ile łącznie dzieci jest w Klubie?
Na chwilę obecną ok. 140 dzieci.
A dorośli? Też mogą u Państwa trenować?
Mamy też sekcję dorosłych.  Pani Magda, Mama Faustyny  trenuje 
w tej grupie. Treningi odbywają się w Poznaniu.
Jest duże zainteresowanie wśród dorosłych?
Nie za duże, głównie są to rodzice dobrze rokujących zawodni-
ków, którzy u nas trenują.  Wspólna pasja, dlatego rozegraliśmy 
to tak, aby treningi dzieci i rodziców odbywały się jednocześnie. 
Zdecydowanie ułatwia to całą logistykę. 

Naszą redakcję odwiedziła Faustyna Tomczak, która zajęła drugie miejsce w Międzynarodowych 
Mistrzostwach w Taekwondo, w Kijowie oraz jej trener, prezes Klubu UKS Szakal Jeżyce, Andrzej 
Bartosiewicz.  Faustyna pomimo swoich niespełna jedenastu lat osiągnęła w sporcie już tak wie-
le, że z pewnością zawstydziłaby swoimi osiągnięciami niejednego dorosłego. W odróżnieniu od 
wielu swoich rówieśników, nie spędza czasu grając na telefonie, ale poświęca się całkowicie swo-
jej pasji. Teraz, dzięki wsparciu Pana Andrzeja odnosi coraz więcej sukcesów.
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Czyli Faustyna trenuje razem z mamą?
Faustyna: Nie, bo to wygląda tak, że sala jest podzielona na pół 
kurtyną.  Trenujemy w tym samym czasie, ale nie przeszkadzamy 
sobie nawzajem. 
Co taekwondo może dać dzieciom, poza sprawnością fizyczną?
Jest mnóstwo takich rzeczy. Ciekawe wyjazdy, znajomości. 
W swoim warsztacie trenerskim obserwuję duży rozwój osobisty 
poprzez sport. Opracowałem autorski program, w którym bardzo 
szczegółowo planujemy proces rozwoju i  bardzo szczegółowo 
sprawdzamy jaki postęp zrobiliśmy. Dzieci mają swoje dzienniki, 
w których zapisują notatki. Robimy analizy walk. Określamy cele, 
zadania. Dzieci lepiej poznają swoje silne i słabe strony. Przepro-
wadzają dialog wewnętrzny, dowiadują się jak sposób myślenia 
wpływa na ich działanie. 
To na pewno ćwiczy silną wolę. Silny charakter, dziecko musi 
mieć dużo samozaparcia żeby poświęcać tyle czasu na treningi.
Trener: Oprócz zajęć grupowych, spotykamy się także indywi-
dualnie. Analizujemy walkę, zadaję pytania, np. co w  danym 
momencie dziecko czuje, co myśli. Poznanie samego siebie, od-
nalezienie swoich mocnych stron, nauka wiary w  siebie. Są to 
wartości, których dziecko nie nauczy się w szkole, a które niosą 
bardzo wiele ze sobą. 
Faustyna, jak wyglądały Twoje przygotowywania do zawodów?
Na pewno dawałam z siebie wszystko, dużo trenowałam. Próbo-
wałam realizować zadania wyznaczone przez trenera dzięki ana-
lizom walk.
Jakie to są zadania?
To jest dosyć szczegółowe zagadnienie ze wględu na indywidual-
ne podejście do każdego zawodnika.  
Jak Pan motywuje dzieci do ćwiczeń? Żeby to nie był chwilo-
wy zapał? Wiadomo, żeby ogień płonął trzeba stale do niego 
dokładać.
Jeżeli mówimy o Faustynie to startujemy z innego poziomu. Ona 
pomimo swojego wieku jest bardzo świadoma. Zupełnie inaczej 
pracuję z nią, niż z chłopcem, który dopiero zapisał się na zaję-
cia. Silną stroną w naszym klubie jest to, że mamy opracowany 
plan rozwojowy dla wszystkich grup. Mamy bardzo dobre po-
dejście do dzieci, uwielbiają naszych trenerów.  Co jakiś czas or-

ganizujemy na koszt klubu spotkania itegracyjne, np. wspólna 
pizza czy wyjście do parku linowego. Tworzymy naprawdę fajną 
społeczność i atmosferę, bez tego klub nie istnieje. Na początku 
jest to bardziej zabawa z elementami taekwondo niż prawdziwy 
trening. Dzieci czują się u  nas dobrze i  po prostu chcą z  nami 
spędzać czas.
W jaki sposób możemy zachęcić dziecko do sportu?
Musimy je motywować przez ciągłe pobudzani chęci do działa-
nia. Obecnie Ukraina odnosi tak dobre wyniki, bo tam dzieci, żeby 
wyjechać za granicę muszą trenować. Tylko ciężką pracą można 
coś osiągnąć. U nas też tak kiedyś było. Teraz zagraniczne wyjazdy 
są ogólnodostępne. Dla naszych dzieci to nie jest absolutnie żad-
ną motywacją, potrzebują czegoś innego. Trudniej jest je zmoty-
wować niż dzieci, które nie mają wszystkiego podanego na tacy.
Czy Taekwondo jest popularne?
Nadal nie. Jako prezes klubu najwięcej energii wkładam w marke-
ting i to jest jak walka, żeby ktoś zwrócił na nas uwagę i przyszedł 
do nas. Gdyby było popularne to bylibyśmy spokojni o nabory, 
a teraz ja walczę o to, żeby ktoś do nas przyszedł. Jest gorzej niż 
było kiedyś. W moim odczuciu sport jest coraz mniej popularny.
Nawet pomimo mody na zdrowy styl życia i bycie ,,fit”?
Ta moda jest wśród dorosłych. Dzieci żyją w świecie telefonów. 
Jest coraz gorzej. Chcielibyśmy, aby to się zmieniło.
Faustyna: Kiedyś na lekcji religii mieliśmy pokazać swoje ulubio-
ne zajęcie i prawie wszyscy pokazali spanie albo gre na telefonie. 
Ja pokazałam taekwondo i nie zostało to dobrze odebrane przez 
resztę uczniów.
Powinno się to zmienić dla dobra nas wszystkich. Dziękuję, że 
pomiędzy treningami znaleźliście odrobinę czasu dla naszej 
gazety. Życzymy kolejnych sukcesów i  liczymy, że Teakwondo 
będzie zdobywało coraz większe rzesze fanów. 
Dziękujemy. 
 Rozmawiała Ewa Kazimierska

-------
*Zawodnicy przygotowywali się do wyjazdów, jednak ze wględu na 
zagrożenie zarażenia koronawirusem i działaniami w związku z tym 
podjętymi wszystkie zawody zostały odwołane. 

Kajakiem pod prąd
– wywiad z podróżnikiem Robertem Tomalskim

Postawił sobie za cel przepłynąć wszystkie 
rzeki „naj” i to pod prąd. Na swoim koncie, 
oprócz Wisły i Odry, ma już Dunaj, Wołgę 
i trasę z Sewastopola do Moskwy rzekami 
Donem i Moskwą. Nie udało mu się zdobyć 
rzeki Jangcy. Nie pokonała go sama rzeka, 
lecz problem ze sprzętem. W czasie takich 
wypraw nie ma co liczyć na wygody. Nocu-
je zazwyczaj w namiocie, choć zdarza się, 
że zasypia w kajaku. Jak sam mówi – trzeba 
umieć przespać się nawet na kamieniu.

To nie tylko zmaganie się ze swoimi słabo-
ściami i wyzwanie sportowe. To również 
okazja, by pomóc 15-letniemu Kubie. A 
wszystko po to, aby zmobilizować ludzi 
dobrej woli do pomocy Kubie.  

Wywiad przeprowadzony przez zespół Ra-
dia MPL na przystani wodnej w Puszczyko-
wie odsłuchamy na stronie:  https://www.
gazeta-mosina.pl/2020/kajakiem-pod-
-prad-robert-tomalski/

Płynie Wartą, kajakiem pod prąd, z Kostrzyna nad Odrą do źródła rzeki.  Do przepłynięcia ma 
ponad 800 kilometrów. W wywiadzie udzielonym dla Radia MPL, opowiedział o swoich wcze-
śniejszych wyprawach. 
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MEBLE

Luboń ul. Kręta 1B 
tel. 61 810 57 34

www.meble-komfort.pl
biuro@meble-komfort.pl

Polub nas na Facebooku

kolor

  

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

W YCENY  
NIERUCHOMOŚCI

     DOMY 

     LOKALE 

     DZIAŁKI 

     SPECJALISTYCZNE 

TEL. 572 642 585 
Rzeczoznawca majątkowy
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)
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ALKOHOL
PAPIEROSY
TYTONIE
CYGARA

E-PAPIEROSY 
pREMIXY

BAZY
LIQUIDY

BONGO
SHISHA
FAJKI

AKCESORIA
Czynne przez 7 dni w tygodniu
(pn.–czw. 10.00–21.00, pt.–sob. 10.00–22.00, niedz. 9.00–22.00)
W ŚWIĘTA WIELKANOCNE (12, 13 KWIETNIA) CZYNNE W GODZ. 10.00–22 .00

ul. Poznańska 10, Mosina
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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

(J0
54

)
(P
05

4)

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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)
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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/

KAMIENIARSTWO
KORCZ GRANIT
NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

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

tel. 61 8 103 825

(P
00

4)

USŁUGI
TRANSPORTOWE

602 679 211
WYKOPY I PRACE ZIEMNE

• PIASEK
• ŻWIR
• ZIEMIA, ITP.

(P
00
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Hotel
pracowniczy

 Dymaczewo Stare 
tel. 502 553 077

(P
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tel. 519 582 415
tel. 794 444 679

Sprzątanie

także po
remoncie.

biur
i mieszkań,
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)
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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)
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KOMPLEKSOWE 
WYKOŃCZENIA 
WNĘTRZ
• układanie płytek
• szpachlowanie
• malowanie
• zabudowa z płyt G-K

518 672 394
501 468 446

(P
11
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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
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2)
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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
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Hotel Szablewski
w Dymaczewie Nowym

zatrudni 
kelnera/kelnerkę

oraz pokojową 
na cały etat

tel. 61 819 12 01

(J
04

0)
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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)

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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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

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

61 813 04 91

Biuro Obrotu Nieruchomościami

 L E G A T®
mgr Elżbieta Mizerka - Szmyt

licencja Nr 1363

Kupno, sprzedaż, zamiana,
najem, podział lokali,

nieruchomości. Doradztwo.
Obsługa prawna,

notarialna, geodezyjna.

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

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
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