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"Skoro jesteśmy na tym świecie, 
korzystajmy z niego, ile możemy"

Dużo pomysłów 
i korków, mniej 
działania i dróg

Jak świat radzi
sobie z pandemią?
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Sklep internetowy: www.tappi.pl
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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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- O, widzę eleganta z Mosiny, no wie pan 
co, pierwszy raz widzę eleganta z Mosiny. 
Nigdy nie przypuszczałbym, że może być 
jakaś figurka. Dotychczas dla mnie jest 
związany ze wspomnieniem mojej babci, 
bo tylko ona tak na nas czasem mówiła. 
A ile przy tym było śmiechu, mówię panu. 
Ona potrafiła w dowcipny sposób, nie ura-
żając nikogo coś czasem skomentować. 
Nie pamiętam, żeby dotyczyło to w  jakiś 
szczególny sposób wyglądu, stroju czy coś 

w tym rodzaju. Utkwiły mi w pamięci bab-
cine kawały. Skora zawsze do psikusów, 
wszystko potrafiła celnie jednym zdaniem 
podsumować. I właśnie stosowała określe-
nie „elegant z Mosiny” nie w znaczeniu, że 
„wyglądasz jak…”, tylko raczej, że „jesteś, 
idź ty elegancie…” albo „gdzie byłeś ele-
gancie…” (jak późno do domu się wracało) 
albo „chodź do mnie tutaj i co mi powiesz 
nowego elegancie…” albo na przykład 
„jeszcze no masz ode mnie 5 złotych mój 
ty elegancie z  Mosiny i  idź już do tego 
kina”, „…a to ci dopiero elegant z Mosiny, 
psia jucha jedna”, „widziałeś go, elegant 
z Mosiny się znalazł”, „urwis z ciebie, istny 

elegant z Mosiny”, a do dziecka: „niech cię 
elegant z Mosiny świśnie…”. 
U nas w domu powiedzonka babci nikt nie 
śmiał powtarzać, bo ona robiła to w sposób 
niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju. 
Dla mnie tak wychowanego jest określe-
niem szalenie pozytywnym, optymistycz-
nym i  powiedziałbym – dobrodusznym. 
Sam nigdy nie dociekałem, dlaczego tak 
mówiła, dopiero teraz mi się o  tym przy-
pomniało. W  domu, jak to się mówi ani 
mama, ani ojciec nigdy tego zwrotu nie 
używali, bo był niejako zarezerwowany dla 
babci i tylko ona wiedziała co to oznacza.
 Roman Czeski

25.05.2012, szef koła wędkarskiego z Poznania:

Szanowni Państwo Apelujemy!
Pozostańcie w  domach, ograniczcie kontakty i  wyjścia do nie-
zbędnego minimum, a w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia 
nie wahajcie się wezwać Nas do pomocy.
Okres epidemii, to także czas gdy oszuści próbują za wszelką cenę 
pozyskać pieniądze w szczególności od seniorów pod pretekstem 
walki z KORONAWIRUSEM. Nie ulegajmy emocjom i pamiętajmy, 
że instytucje zajmujące się walką z  epidemią nie kontaktują się 
z osobami prywatnymi, nie oferują maseczek czy testów na KO-
RONAWIRUSA, nie zbierają datków w  mieszkaniach i  domach, 
nie sprzedają szczepionek i cudownych medykamentów oraz nie 
prowadzą dezynfekcji mieszkań.

Pamiętajmy!
Jeżeli zadzwoni telefon, a po drugiej stronie rozmówca nakłania 
Nas na przekazanie pieniędzy, oferuje produkty medyczne, dia-
gnostykę wirusową to jest to prawdopodobny oszust. W  takiej 
sytuacji najlepiej należy się rozłączyć, a następnie poinformować 
o  takiej rozmowie Policję pod nr. 112. Policja wciąż monitoruje 
kwestię przestępczości i  codzienne ujawnia przypadki oszustw. 
Większość z  tych przypadków kończy się ukaraniem sprawców, 
jednak pełny sukces możemy osiągnąć wyłącznie przy wsparciu 
obywateli.
PRACUJEMY DLA WAS! ZOSTAŃCIE W DOMU DLA NAS!
 Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Apel policjantów: Uwaga na oszustów
Policjanci przypominają mieszkańcom o ograniczeniu do niezbędnego minimum kontaktu z innymi osobami. 
Przestrzegają też przed coraz częstszymi przypadkami oszustw pod pretekstem walki z koronawirusem.
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Dlaczego będąc w domu znajduję w skrzynce awizo?
Czekamy na paczkę, a zamiast niej w skrzynce znajdujemy kartkę-
-niespodziankę. Awizo, jak to możliwe skoro cały dzień jesteśmy 
w domu? Zdarzają się też skrajne przypadki, kiedy to uśmiechnię-
ty listonosz wręcza nam awizo osobiście. Dlaczego nie dostajemy 
paczki tylko jesteśmy zmuszeni odwiedzić pocztę?
W rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków 
wykonywania powszechnych usług pocztowych czytamy, że 
jeżeli paczka waży więcej niż 2 kg, listonosz nie ma obowiązku 
jej dostarczania. Jest też różnica między przesyłkami rejestro-
wanymi, a  nierejestrowanymi. Rejestrowane to listy polecone 
lub wartościowe paczki z  nadanym numerem, dzięki któremu 
można sprawdzić ich status. Jeżeli nasza przesyłka jest, np. zwy-
kłym listem ekonomicznym to zostanie dostarczona do naszego 
domu tylko jeżeli zmieści się w naszej skrzynce pocztowej. Jeżeli 
tak nie jest, listonosz NIE MA obowiązku dostarczania nam jej 
do rąk własnych i zostawia awizo.
Jeżeli czekamy na małą i lekką przesyłkę, a i tak znajdujemy awizo, 
wtedy jest to wina niesprawnie działającej poczty. W takim przy-
padku możemy złożyć skargę w urzędzie pocztowym. Jednak na 
finansową rekompensatę możemy liczyć tylko w przypadku, kie-
dy udowodnimy, że przez niedostarczenie nam przesyłki ponieśli-
śmy dodatkowe koszty.
Znak rozpoznawczy poczty - kolejki.
Kiedy słyszę słowo ,,poczta” to pierwszym skojarzeniem jakie po-
jawia się w mojej głowie jest ,,kolejka”. Problem był duży jeszcze 
przed pandemią koronawirusa. Planując sprawy do załatwienia, ni-
gdy nie było wiadomo ile czasu spędzimy zanim dostaniemy się do 
pocztowego okienka. Czy będziemy akurat mieli to szczęście, któ-
re przytrafia się nielicznym i trafimy na pustkę, czy utkniemy w 20 
minutowym postoju?  – Od rana czekałam na paczkę, w skrzynce 
znalazłam awizo. Dobrze, widocznie listonosz nie mógł jej zabrać 
ze sobą i czeka na mnie na poczcie. Pojechałam ją odebrać, wysta-
łam swoje w kolejce i co się okazało przy okienku? Paczka jest do 
odebrania dopiero w dniu następnym od dostarczenia awizo, bo 
podobno teraz ma ją listonosz. Gdzie w takim razie jest ta paczka 
naprawdę? – Mówi nam jedna z naszych Czytelniczek.
Kolejki są też teraz…
Od czasu wprowadzenia obostrzeń, kolejki gromadzą się przed 
wejściem na pocztę. Jak w przypadku wielu innych placówek, dla 
bezpieczeństwa, interesanci są wpuszczani pojedynczo. – Czeka-
łem w  kolejce 40 minut.- Mówi nam mężczyzna, który odbierał 
z poczty swoją korespondencję. Placówki mają skrócone godziny 
otwarcia, w dni robocze do 6 godzin, w ustalone dni powinny być 
otwarte od 14 do godziny 20 lub zamiennie przez trzy godziny 
w sobotę. Placówki, które przed epidemią były czynne całodobo-
wo teraz pracują siedem razy w tygodniu od godziny 8 do 20.
Co z naszym bezpieczeństwem?
– W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów i pracowników, 
poczta jest w stałym kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitar-
nym i na bieżąco wprowadza jego zalecenia- Informuje na portalu 
Medonet rzecznik prasowy Poczty Polskiej, Justyna Siwek.

Na stronie internetowej Poczty Polskiej czytamy: Spółka wdrożyła 
procedury zapewniające bezpieczeństwo Klientom i pracownikom 
przy dostawie przesyłek. Oprócz tradycyjnej formy doręczenia (do 
skrzynki) wszystkie przesyłki listowe rejestrowane, paczkowe i ku-
rierskie (z  zastrzeżeniem przesyłek z  dokumentami zwrotnymi) 
można odebrać bez pokwitowania. W  tym przypadku wystarczy 
jedynie okazać pracownikowi Poczty Polskiej z  bezpiecznej odle-
głości dokument tożsamości, np. dowód osobisty, paszport czy 
prawo jazdy. Pracownik Poczty Polskiej sam spisze 4 ostatnie cyfry 
numeru weryfikowanego dokumentu. Wdrożono także procedury 
bezkontaktowego odbioru i doręczania krajowych i zagranicznych 
przesyłek paletowych.
Jak to wygląda w praktyce? Zapytaliśmy o to jednego z mieszkań-
ców Mosiny – Z powodu pełnienia przeze mnie funkcji urzędowej, 
dostaję listy polecone kilka razy w  tygodniu. Za każdym razem 
podpisuję potwierdzenie odbioru, po prostu używam swojego 
długopisu. – odpowiada. Wybierając się do placówki pocztowej 
również warto zabrać ze sobą swój długopis. Pamiętajmy także 
o zdezynfekowaniu rąk, jeżeli będziemy musieli złożyć podpis na 
pocztowym tablecie.
Wypłaty przekazów rentowo-emerytalnych i prenumeraty gazet
Wypłaty przekazów rentowo-emerytalnych pozostają bez zmian. 
Dla osób przebywających na kwarantannie wdrożono szczególne 
środki ostrożności. Również prenumeraty czasopism są dostar-
czane bez żadnych zmian.
W jakich godzinach poczty w Mosinie są otwarte?
Próbowaliśmy dodzwonić się do Urzędu Pocztowego przy ul. 
Jana Krasickiego 1 w  Mosinie, aby uzyskać informację o  godzi-
nach otwarcia. Niestety bezskutecznie, nikt od rana nie odebrał 
telefonu. Podobno najbliżej prawdy jest kartka zawieszona na 
drzwiach pocztowych. To samo dotyczy poczty przy ul. Kolejowej.
Poczta, ul. Krasickiego 1 - poniedziałek: 14.00 - 20.00, wtorek-pią-
tek: 8.00 - 14.00, sobota: nieczynne.
Poczta, ul. Kolejowa 1 - poniedziałek: 14.00 - 20.00, wtorek-piątek: 
8.00 - 14.00, sobota: nieczynne.
EK

Funkcjonowanie poczty
w dobie epidemii koronawirusa

Ostatnio do naszej redakcji dotarły zdjęcia z godzinami otwarcia poczty w Mosinie przy ul. Krasickie-
go. Awizo, Google i kartka na drzwiach – każde z nich informowało o innym czasie działania placówki. 
Takie niezwykłe przypadki często spotykają klientów tej instytucji. Jak wygląda sytuacja w urzędach 
pocztowych teraz, w czasach koronawirusa?
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Kupię przedwojenne
Pocztówki, zdjęcia

Monety, sztućce
Zegarki i inne

509 445 892

Grzybno to wieś leżąca w powiecie śremskim, jednak w najbliż-
szym sąsiedztwie gminy Mosina. Znajduje się tam Zespół Szkół 
rolniczych wraz z internatem. W obliczu stale rosnącego zagro-
żenia koronawirusem w Polsce, władze wojewódzkie przygoto-
wują kilkanaście miejsc na ewentualną zbiorową kwarantannę. 
Jednym z nich jest internat Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie.
Miejsca zbiorowej kwarantanny
Burmistrz gminy Mosina poinformował o przygotowaniach 
szkoły w Grzybnie na kwarantannę. Rzeczywiście, internat szkół 
rolniczych jest brany pod uwagę przez województwo jako miej-
sce pobytu dla potencjalnie zakażonych koronawirusem.
Jak dowiaduję się w Urzędzie Wojewódzkim, w każdym powie-
cie jest przygotowywane przynajmniej jedno takie miejsce. 
Jednak rzecznik wojewody nie chce podawać szczegółów. Wia-
domo natomiast, że miejsca zbiorowej kwarantanny są przygo-
towywane w razie gwałtownego wzrostu zachorowań.
Jak dowiaduję się w śremskim Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego, na terenie powiatu nie ma specjalnych izolatoriów 
dla chorych. Dlatego województwo poprosiło o wyznaczenie 
miejsc, gdzie ewentualnie mogłaby przebywać większa liczba 
zarażonych.
Póki co internat ani dla chorych ani dla zdrowych
23 marca rozmawiam z wicedyrektorką szkoły w Grzybnie – 
mgr inż. Beatą Maciejewską – Dzisiaj odbyła się wizyta służb 

sanitarnych w naszym internacie. Sprawdzono ilość miejsc, 
mamy ich około 60, i warunki, jakie tu panują. Skontrolowano 
kuchnię, sanitariaty, ile mamy telefonów – mówi.
Inspektorat Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego po wi-
zytacji miał sporządzić raport, po którym zapadłaby decyzja w 
związku z internatem. Na razie jednak nie wiadomo, czy Grzyb-
no stanie się miejscem zbiorowej kwarantanny. 17 marca szko-
ła poinformowała osoby przebywające tam o konieczności za-
brania swoich rzeczy. Póki co internat stoi pusty.

Kwarantanna w internacie w Grzybnie
W jednym ze swoich vlogów burmistrz Przemysław Mieloch informował o przygoto-
waniu szkoły w Grzybnie na kwarantannę. Trafią tam zarażeni koronawirusem?

Zgodnie z ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd, w dowolnym sklepie może przebywać 
ograniczona ilość osób w stosunku do tego, ile znajduje się w nim kas. Pomysł na obejście 
przepisów znalazła popularna sieć marketów “Biedronka” dokładając fikcyjne kasy, aby móc 
wpuszczać większą ilość klientów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ukrócił już ten 
przykry proceder, i nałożył karę w wysokości 30 000 zł.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Poznaniu, informuje, że w związku 
ze zgłoszoną interwencją, w jednym z 
poznańskich sklepów „Biedronka” prze-
prowadzona została kontrola dotycząca 
bezpieczeństwa wprowadzanych do ob-
rotu środków spożywczych.

– W trakcie kontroli stwierdzono, iż na 
terenie sklepu znajdowało się 6 kas fiskal-
nych stacjonarnych prawidłowo zorgani-
zowanych oraz jedna kasa umieszczona 
na wózku sklepowym i podłączona do 
gniazdka elektrycznego. – informuje Cy-
ryla Staszewska Rzecznik prasowy PSSE
Dostawienie kolejnej kasy mobilnej miało 
na celu umożliwienie wpuszczania większej 
liczby osób, o czym świadczyła zamiesz-
czona na drzwiach wejściowych do obiek-
tu kartka informująca, iż na terenie sklepu 
może jednocześnie przebywać 21 osób.
– Sztuczne zwiększanie liczby stanowisk 
kasowych w celu większej liczby klientów, 
nie tylko stanowi zagrożenie dla życia i 
zdrowia wszystkich znajdujących się na 
terenie tego obiektu osób. Taka praktyka 
niesie ze sobą ryzyko związane z rozprze-
strzenianiem się koronawirusa przez co 
stanowi zachowanie zagrażające zdrowiu 

i życiu ogółu społeczeństwa. Mając na 
względzie ochronę życia i zdrowia ogółu 
społeczeństwa oraz fakt naruszenia pra-
wa, PSSE w Poznaniu nałożył karę w wy-
sokości 30.000 złotych. – dodaje Cyryla 
Staszewska

Kara dla Biedronki
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Jak świat radzi sobie z pandemią?
Rozmowy z „za granicą”

Na świecie zanotowano ponad 2 miliony przypadków korona-
wirusa. 160 tysięcy z nich okazało się już śmiertelnych. Liczba 
ozdrowiałych natomiast zbliża się do 600 tysięcy. Pandemia 
o  takiej skali wywołała szereg obostrzeń, zakazów i  nakazów 
na całym świecie. 
Duża część świata została zmuszona do pozostania w domach, 
a poza nimi do noszenia maseczek czy czekania w kolejkach do 
sklepu. Pandemia uruchomiła też falę pomocy dla służb medycz-
nych. Przeprowadzane są zbiórki pieniędzy, szyte są maski, orga-
nizuje się akcje poparcia dla lekarzy i ratowników medycznych. 
Cały świat zmaga się z niewidzialnym przeciwnikiem. Wszędzie 
jednak ta walka, choć bardzo podobna, trochę się różni od sie-
bie. W różnych państwach, władze inaczej zareagowały na nie-
bezpieczeństwo, społeczeństwa także. 
Dlatego postanowiliśmy zapytać się kilku osób z  różnych kra-
jów, jak u  nich wygląda walka z  koronawirusem. Mamy przy-
gotowane rozmowy z mieszkańcami Serbii, Ukrainy, Austrii czy 
Stanów Zjednoczonych. 
Zapytamy się o  to, jak władza reaguje na pandemię. Spróbuje-
my dowiedzieć się, jak bardzo walka z patogenem różni się od tej 
w Polsce. Dowiemy się, jak społeczeństwo tego kraju radzi sobie 
ze społecznym dystansowaniem się i ogólnonarodową kwaran-
tanną. Wreszcie, spytamy, co w innych krajach mówi się o Polsce. 
Pierwszym krajem, z  którego mieszkańcem porozmawialiśmy, 
jest Serbia. Jak tam wygląda życie w czasie epidemii, opowie-
dział nam Predrag, 47 letni przedsiębiorca z Belgradu.

Predrag, w Polsce wprowadzono wiele obostrzeń, m.in. jesz-
cze niedawno zamknięte dla ludzi zostały Lasy Państwowe. 
Co zmieniło się w Serbii?
Przede wszystkim w  połowie marca został wprowadzony stan 
wyjątkowy. Obowiązuje nas także godzina policyjna. Z domu nie 
można wychodzić od godziny 17 do 5 rano.  W weekendy, jeżeli 
nie posiadamy przepustki, to z domu nie możemy wyjść wcale. 
W tygodniu wychodzimy tylko do pracy, sklepu, czy w wyjątko-
wych sytuacjach. Pod koniec kwietnia miały się odbyć wybory 
samorządowe. Jednak ze względu na wprowadzenie stanu wy-
jątkowego zostały przełożone o  dwa lata. Całemu zamieszaniu 
z wyborami towarzyszyła ogromna propaganda polityczna. 
W polskich szpitalach brakuje środków ochrony własnej. Ma-
seczki i rękawiczki są na wagę złota. Pomagają zwykli ludzie, 
szyjąc maseczki w swoich domach. Czy w Serbii też macie ten 
problem?
Na początku epidemii faktycznie też mieliśmy ten sam problem. 
Później dotarły do nas duże dostawy z Chin i teraz już raczej nie 
słyszy się, żeby w szpitalach brakowało tych środków. Serbowie 
także szyją maseczki w domach, ale głównie dla siebie.
W jaki sposób rząd pomaga przedsiębiorcom? Kryzys finan-
sowy dotyka cały świat.
Pracownikom, którzy zostali w domu i są zatrudnieni w firmach, 
które mają problemy finansowe, rząd wypłaca pensję. Dostają 
minimalną krajową. Jak epidemia się skończy, to każdy dostanie 

100 euro. Podobno ma to pobudzić gospodarkę. Również eme-
ryci dostali teraz jakieś wsparcie. 
Nasze sklepy między godziną 10.00 a  12.00 są otwarte wy-
łącznie dla osób starszych, po 65 roku życia. Jak chroni się 
seniorów w Serbii?
Ludzie po 65 roku życia mogą robić zakupy tylko w piątki mię-
dzy godziną 16.00 a 19.00. 
Są kolejki?
Ogromne, często stoimy prawie godzinę zanim uda nam się 
wejść do sklepu. 
Niedawno w Serbii obchodziliście święta wielkanocne. Jak je 
spędziłeś?  
Sam, w swoim mieszkaniu. Nie mogłem nawet wyjść do sklepu. 
Święta były traktowane jak każdy weekend. Wszyscy spędziliśmy 
je uwięzieni w domach, bez możliwości spotkania się z rodziną. 
Nie zanosi się na szybkie zmiany...
Niestety, aktualnie nie mówi się o jakimkolwiek luzowaniu ob-
ostrzeń. Musimy być silni.

Udało nam się także porozmawiać z 46 letnim George’em z Ru-
munii, w której stan wyjątkowy ma potrwać  do 16 maja. George 
prowadzi swoją firmę w Bukareszcie.  Zajmuje się sprzedażą ak-
cesoriów komputerowych. 
George, jakie restrykcje zostały wprowadzone w  Rumunii 
w związku z ogłoszeniem stanu wyjątkowego?
Możemy wychodzić z  domu tylko do pracy, na zakupy lub 
z psem. Wychodząc musimy posiadać ze sobą przepustkę. Jeżeli 
chodzi o pracę, przepustka musi zawierać nazwę miejsca pracy 
i trasę jaką musimy pokonać, żeby do niej dotrzeć. W przypad-
ku zakupów, musimy podać powód wyjścia oraz nazwę sklepu. 
Najlepiej żeby było to miejsce jak najbliżej domu. Jeżeli musisz 

Koronawirus dotarł już na każdy kontynent. Całe społeczeństwa walczą z nowym patogenem. Jed-
ne rządy wprowadzają kolejne obostrzenia na obywateli, inne je zdejmują. Jak wygląda walka 
o zdrowie w innych krajach? Spytaliśmy o to mieszkańców kilku państw. 

Fot.1. Szpital w Rumunii dla chorych na COVID-19 wybudowany przez Auchan i Leroy Merlin.
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wyjść z psem to tylko w swojej okolicy, również z przepustką. 
Czy społeczeństwo przestrzega tych zaleceń?
Raczej tak, ponieważ nasza policja stała się bardzo restrykcyj-
na. Kontroluje i nakłada grzywny w wysokości od 2000 ron (410 
euro) nawet do 20000 ron (4100 euro). Nie warto się wyłamy-
wać, mało kogo na to stać. 
Co ze starszymi osobami, dla których wirus jest najgroźniejszy?
Ludzie po 65 roku życia mogą wychodzić jedynie pomiędzy go-
dziną  11.00 a 13.00. Jeżeli mają jakieś szczególne potrzeby, muszą 
zadzwonić do kogoś, kto załatwi im w mieście wszystkie sprawy.
W polskich szpitalach brakuje środków ochrony własnej. Zwy-
kli ludzie szyją w swoich domach maseczki i wysyłają je medy-
kom. Jak wygląda sytuacja służby zdrowia w Rumunii? 
Na dziś (21.04.2020r.) mamy 8746 zarażonych i 451 przypadków 
śmiertelnych. Na ten moment służba zdrowia działa jeszcze bez 
zarzutów, podobno obliczono, że braki tych środków mogą za-
cząć się za jakieś dwa miesiące. Maseczki nie są dostępne w ap-
tekach, możemy je kupić jedynie przez internet. Jednak tam są 
sprzedawane po kosztach zakupu. Niektóre szpitale są faktycz-
nie zatłoczone jednak nadal nie przepełnione.
Czy zwykli ludzie w jakiś sposób wspierają Waszą służbę zdrowia?
Największe rumuńskie przedsiębiorstwa zbierają i  przekazują 
pieniądze na medyczne zapasy. Wielu z  nich ma bezpośred-
ni kontakt z  Chinami, skąd sprowadzają dostawy samolotowe 
środków medycznych.
Auchan i Leroy Merlin wybudowało nowy szpital o powierzchni 
7500m2 dla chorych na COVID 19.  Utworzono wiele zbiórek. Je-
stem zdumiony jak potrafiliśmy się zjednoczyć w pomocy. 
Zwykli ludzie robią niezwykłe rzeczy, a  co z  Państwem? Jak 
wygląda pomoc rządu dla przedsiębiorców?
Obecnie mamy 170 tys. osób, które straciły pracę oraz 1,5 mi-
liona osób na zwolnieniach, którym państwo wypłaca 75% 
średniego wynagrodzenia (maksymalnie do 470 euro). Ponadto 
rząd rusza z programami dla małych i średnich przedsiębiorców, 
będą bezzwrotne pożyczki. Moim zdaniem, w  przeciągu paru 

miesięcy będziemy mieli prawdziwy obraz tego jak kryzys wpły-
nie na nas wszystkich, ile osób zostanie bez pracy. 
Jak cała sytuacja wpływa na codzienne życie?
Najbardziej cierpią restauracje, kawiarnie i hotele. Są zamknięte 
od początku epidemii i pewnie będą to ostatnie miejsca, które 
zostaną otwarte. Również wiele małych sklepów jest pozamyka-
ne. Otwarte zostały jedynie sklepy z jedzeniem, apteki oraz na 
szczęście dla mnie-sklepy z elektroniką.
Musicie nosić maseczki?
Jest wiele regionów, gdzie lokalne władze wprowadziły taki na-
kaz. Jednak nie ma takich przepisów w całym kraju, ludzie noszą 
maseczki z własnej woli.
A jak wyglądały u Was święta wielkanocne?
Mamy bardzo wielu ludzi, którzy pracują za granicą i  wracają 
do domu dwa razy do roku, na święta. Dlatego władze nalegały 
do pozostania w domu, nie przemieszczania się oraz, aby oso-
by pracujące poza krajem nie przyjeżdżały na święta. To bardzo 
smutne, ale musimy tego przestrzegać dla dobra wszystkich. 
Kiedy zamierzacie luzować obostrzenia i powoli powracać do 
normalności? 
Obecnie trwają dyskusję nad tym, aby od 15 maja zacząc powoli 
i stopniowo wracać do normalności.  Jednak jeżeli sytuacja się 
pogorszy raczej wszystkie obostrzenia zostaną przedłużone. Nie 
chcę o tym myśleć. Życzę wszystkim Polakom dużo zdrowia.
Dziękuję za rozmowę i również życzę zdrowia oraz wytrwałości. 

 Ewa Kazimierska i Wojtek Pierzchalski

Fot.2. Stolica Serbii- Belgrad w wielki piątek, godzina 16:55.

Fot.3. Kolejka do sklepu w Belgradzie.
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O  sytuacji w  Ukrainie porozmawialiśmy 
z  Wiktorią. Pochodzi z  Charkowa, gdzie 
wróciła na czas pandemii. Na co dzień 
studiuje w Polsce. Opowiedziała nam, jak 
w Ukrainie wygląda walka z pandemią. 
Jakie obostrzenia towarzyszą wam na 
co dzień? 
Wiktoria: Bardzo podobne jak w  Polsce. 
Również mamy obowiązek noszenia ma-
seczek w przestrzeni publicznej. Pojawia 
się związanych z tym wiele wątpliwości, 
bo prawnie ulica nie jest miejscem pu-
blicznym. Przez to jest problem z nakła-
daniem kar na osoby, które się nie sto-
sują do przepisów. Zamknięte pozostają 
instytucje kulturalne i nie można organi-
zować np. spektakli. 
Jak do obostrzeń podchodzi społeczeń-
stwo? 
W: Na początku można było wyczuć 
bunt i niechęć wobec ograniczaniu wol-
ności. Teraz jednak wszyscy zrozumieli 
powagę sytuacji i  chyba się przyzwy-
czaili. Zdarzają się jednak wyjątki: w ob-
wodzie Charkowskim odcięto od świata 
jedną wieś. To przez to, że jej mieszkańcy 
pojechali na pogrzeb ofiary koronawi-
rusa na zachód Ukrainy. Tam się zarazili 
i przywieźli wirusa ze sobą. Dzisiaj w tej 
wiosce jest około 20 zakażonych osób. 
Ale u  nas ogólnie jest problem z  zaufa-
niem władzy…
Dlaczego? 
W: Kilka dni temu jeden z  lokalnych oli-

garchów przekazał około 2 miliony do-
larów władzom miasta, by wspomogły 
szpitale. Miały zostać za to kupione testy 
i sprzęt. Do dzisiaj nikt tego wszystkiego 
nie widział. Spotkałam swojego lekarza 
rodzinnego, który mówi, że nic nie dotar-
ło do szpitali. Nie wiadomo, co się stało 
z  pieniędzmi. A  testów w  Ukrainie robi 
się bardzo mało, dużo mniej niż w Polsce. 
Dane o chorych są więc bardzo zaniżone. 
W Polsce na początku dużo ludzi ruszy-
ło szyć maseczki dla personelu medycz-
nego, klaskali na balkonach, w  Ukra-
inie medycy mogą liczyć na podobne 
wsparcie? 
W: Z tym materialnym nie jest najlepiej. 
Wielu Ukraińców nie stać, by kupić mate-
riał i szyć z niego maski dla innych. Dużo 
ludzi nie ma dla siebie, co dopiero dla 
szpitali. 
Pandemia to kolejne wyzwanie dla 
Ukrainy w ostatnich latach, los Was nie 
oszczędza, jak zareagowaliście na wia-
domości o wirusie? 
W: Gdy wracaliśmy z  przyjaciółmi do 
domów z  Polski, faktycznie sytuacja 
skojarzyła nam się z  początkiem wojny 
w 2014 roku. Zarówno wtedy jak i dzisiaj 
– towarzyszy nam niepewność, co bę-
dzie dalej. Ale tak jak w przypadku wojny 
na wschodzie, która nadal trwa, do pan-
demii powoli się przyzwyczajamy. Teraz 
oprócz konfliktu zbrojnego i  koronawi-
rusa, zaczęły  płonąć lasy w całym kraju. 

Czy w Ukrainie coś się mówi o Polsce? 
W: W „głównym nurcie” niewiele: media 
są raczej skupione na naszej sytuacji, 
która robi się naprawdę ciężka. W niektó-
rych kręgach jednak rozmawia się o za-
grożeniu demokracji w  Polsce, w  kon-
tekście wyborów korespondencyjnych. 
Właśnie raczej jako zagrożeniu. 
 Rozmawiał Wojtek Pierzchalski

Burmistrz Puszczykowa – Andrzej Balcerek zapowiedział, że po 
dwie maseczki trafią do każdego domostwa w mieście. Miasto 
zamówiło ich 7 tysięcy.
– Maseczki sukcesywnie będą dystrybuowane do Państwa z za-
chowaniem wszystkich niezbędnych środków ostrożności – 
czytamy w komunikacie burmistrza Puszczykowa. W ostatnich 
dniach maski trafiły już do puszczykowskich seniorów. Miasto 
zapowiedziało maseczki dla każdego gospodarstwa domowe-
go. Każde domostwo nie oznacza jednak, że maski trafią do 
wszystkich.
W dalszej części komunikatu czytamy, że do każdego gospo-
darstwa domowego dostarczone zostaną dwie maseczki. Co 
z pozostałymi osobami? – Maseczki, które wysyłamy są prze-

znaczone dla tych domowników, którzy faktycznie muszą 
wyjść z domu: do sklepu czy do urzędu. Cały czas zachęcamy 
do pozostania w  mieszkaniach i  wychodzenia tylko w  nie-
zbędnych sytuacjach – mówi mi Maciej Dettlaff, sekretarz mia-
sta Puszczykowo.
Na razie Puszczykowo nie planuje rozsyłania maseczek do 
wszystkich. Miasto ma jednak dostosowywać zamówienia do 
potrzeb mieszkańców – Na bieżąco monitorujemy potrzeby 
w zakresie zaopatrzenia w maski – mówi Maciej Dettlaff – Przy-
pominamy też, że twarzy nie trzeba zasłaniać maską – możemy 
użyć np. szala – dodaje. Póki co Puszczykowo zamówiło około 
7 tysięcy maseczek, które dotrą do mieszkańców w najbliższy 
weekend.

Zamknięte wioski i znikające miliony dolarów. 
Koronawirus w Ukrainie

Maseczki dla mieszkańców Puszczykowa

Do 24 kwietnia w Ukrainie potwierdzono 7647 przypadków koronawirusa. Jak mówią mieszkańcy, 
liczby te są bardzo zaniżone. W szpitalach brakuje testów i sprzętu, a kiedy do placówek trafia po-
moc finansowa, pieniądze znikają. 

Takie paczki żywnościowe dostali niektórzy mieszkańcy 
Charkowa. Podarował je prezydent miasta. - To propa-
ganda, żadnej realnej pomocy w walce z koronawiru-
sem władze nie zapewniają - mówi nam Wiktoria.



9

Wpisując w  wyszukiwarkę hasło ,,domowa kwarantanna” wy-
skakuje nam masa śmiesznych filmików ukazujących ludzi 
w  dresach, z  kieliszkiem i  butelką wina. Na początku lutego 
media obiegł news o brytyjczyku, który wyleczył się z COVID-19 
poprzez picie ciepłej whisky z miodem. Wszystko to w połącze-
niu z kieliszkiem dobrego alkoholu z pewnością poprawi nam 
humor podczas przedłużającego się w nieskończoność pobytu 
w domu. Jednak oprócz krótkotrwałej poprawy nastroju, często 
spożywany alkohol w żaden inny sposób nie wpływa pozytyw-
nie na nasze zdrowie. Wręcz przeciwnie, ma szkodliwy wpływ 
na cały organizm.
Na początek trochę statystyki:
• Blisko 15% dorosłych polaków nadużywa alkoholu, 800 tysięcy 

osób jest uzależnionych.
• Rocznie w  Polsce z  powodu nadmiernego picia alkoholu 

umiera 10 tysięcy osób. Częste picie ma negatywny wpływ 
na układ krążenia, układ nerwowy i oddechowy. Jak wiemy, 
skutki poważnie odczuwa również nasza wątroba.

• Codziennie w naszym kraju sprzedaje się 8,7 mln litrów piwa. 
W ciągu roku daje to wynik 3,2 miliarda litrów piwa!

• W  2019 firma Synergion przeprowadziła badania w  ramach 
projektu badawczego dotyczącego rynku alkoholowego 
w Polsce, prowadzonego na zlecenie Związku Pracodawców 
Przemysłu Piwowarskiego. Badanie ,, Dokąd płynie mała wód-
ka” ukazuje jak zmieniają się zachowania konsumenckie na 
skutek wprowadzenia do sprzedaży małych butelek z  wód-
ką, czyli tzw. małpek. Alkohol w  małych butelkach sprawia, 
że Polacy piją go śmielej. Według firmy Synergion codziennie 
w lokalnych sklepach, w całej Polsce małe wódki kupuje po-
nad 700 tysięcy pracowników fizycznych, często przed pracą, 
ponad 500 tys. mężczyzn podczas spaceru ,,z psem”, prawie 
500 tys. emerytów i około 400 tys. młodych kobiet. Każdego 
dnia małpkę kupuje nawet 3 miliony ludzi!

Czy alkohol zabija koronawirusa?
70% procentowy alkohol to najlepszy środek do dezynfekcji 
różnych powierzchni dzięki odpowiedniej zawartości wody. 
Koronawirus należy do wirusów otoczkowych, które można 
unieszkodliwić za pomocą alkoholu. Jednak jako środek dezyn-
fekcyjny sprawdza się tylko w tym przypadku. Jego spożywanie 
w żaden sposób nie chroni nas przed zakażeniem. – Nie tędy 
droga, ktoś musiałby wlać do płuc. Czy w płucach będzie sku-

teczny? W stu procentach, bo martwi nie chorują.- Mówi w pro-
gramie TVPINFO, wirusolog, prof. Włodzimierz Gut. Alkohol 
osłabia organizm, który może później trudniej znosić infekcję. 
Eksperci odradzają także picie w czasie izolacji w celu zmniej-
szenie stresu i lęku. Jest to bowiem krótkotrwała pomoc, która 
nie sprzyja utrzymaniu pozytywnych mechanizmów wzmacnia-
jących zdrowie, np. dobrze przespana noc. Alkohol nie uchroni 
nas przed samotnością.
Jak duży to problem w czasie pandemii?
Od początku pandemii we Francji spożycie wina wzrosło o 6%, 
a napojów spirytusowych o 12%. Czy u nas ten wzrost będzie 
jeszcze większy? Polacy często piją w  samotności, a  nasz sto-
sunek do alkoholu jest bardzo swobodny. Problem traktowany 
jest w naszym kraju zdawkowo.
-Anglicy zwrócili uwagę, że ponad 6 proc. miejsc w szpitalach 
zajmowanych jest w  tej chwili przez ludzi, których zdrowie 
ucierpiało z powodu spożycia alkoholu. Lekarze apelują o to, by 
nie pić i nie zawracać im głowy czymś, co człowiek sam może 
powstrzymać. Te państwa, które w sposób odpowiedzialny pro-
wadzą politykę społeczną mają na uwadze problemy związane 
z alkoholem.- Mówi w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska 
Press były dyrektor Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Krzysztof Brzózka. Przypomnijmy, że alkohol 
jest też rakotwórczy. Jego nadmierne spożycie zwiększa ryzy-
ko nowotworów gardła, układu trawiennego, wątroby i piersi. 
U kobiet, które często sięgają po drinka diagnozuje się więcej 
infekcji HPV.
WHO zajęło oficjalne stanowisko w temacie spożywania alko-
holu w czasie pandemii. Picie w żaden sposób nie chroni przed 
COVID-19 i może być niebezpieczne.
Są też zalety…
Niewielka ilość alkoholu rozgrzewa, pobudza i  poprawia tra-
wienie. Czerwone wino zawiera resweratrol, czyli silny antyok-
sydant zwalczający wolne rodniki. Lampka wina na pewno nam 
nie zaszkodzi. Holenderscy naukowcy udowodnili, że umiarko-
wane i okazjonalne picie piwa obniża ryzyko zachorowania na 
cukrzycę typu II. Słowo ,,umiar” ma w  tym temacie kluczowe 
znaczenie.
Pamiętajmy, że warunkiem bezpiecznego picia jest rozsądek, 
który musimy uruchomić zanim sięgniemy po pierwszy kieli-
szek. EK

Na zdrowie! Czy na pewno?
Wszyscy  znamy doskonale krążące po sieci memy ,,Który to już raz robię alkoholowe zapasy na ten 
tydzień?”, ,,Koronawirus nie ma szans w słowiańskich krajach”.

dezynfekcja 70% alkoholem fot. OSP Mosina
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Niedobory wody, zagrożenie dla rolnictwa
i wzrost cen żywności. Susza 2020

Gmina Mosina w ciągu ostatnich dwóch lat była jednym z najbar-
dziej poszkodowanych suszą regionów w kraju. Teraz pola, ogrody 
i lasy znów cierpią w wyniku braku wody. W tych ostatnich rośnie 
też ryzyko pożarów. W lasach obowiązuje trzeci, najwyższy stopień 
zagrożenia pożarowego.
Jeszcze parę miesięcy temu minister gospodarki zapowiadał, że 
czeka nas największa od 50 lat susza. Okazuje się, że scenariusz ten 
jest jak najbardziej realny.
Stan wody na wodowskazie przy moście Rocha w  Poznaniu 
w  kwietniu wynosił poniżej 150 cm. Rok temu, w  kwietniu 2019 
roku stan ten wynosił 186 cm, a w 2018 roku – 290 cm. Przypomnij-
my, że w latach tych sytuacja już wtedy była zła.
– W  czasie wiosny powinniśmy mieć do czynienia z  wezbraniem 
spowodowanym topnieniem śniegu, jednak w regionie wodnym 
Warty zima była praktycznie bezśnieżna. Miesiące minionego se-
zonu zimowego odznaczyły się średnią temperaturą powietrza 
znacznie powyżej normy z wielolecia – podaje Jarosław Władczyk 
z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Po-
znaniu. – W dużej części obszaru regionu wodnego Warty od roku 
2018 utrzymuje się niżówka hydrogeologiczna. Niestety, tegorocz-
ne opady nie zrekompensowały bezśnieżnej zimy. Opady w lutym 
tylko chwilowo poprawiły sytuację na rzekach, kiedy to stany wody 
na niektórych wodowskazach pomiarowych Warty osiągnęły strefę 
stanów średnich. Niemniej jednak obecnie utrzymują głównie sta-
ny niskie. – dodaje Jarosław Władczyk. 
Oprócz tragicznej sytuacji spowodowanej suszą wielu rolników ma 
też problem ze sprzedażą swoich dotychczasowych plonów. Jest to 
spowodowane zakazem handlu na targowisku w Mosinie wprowa-
dzonym 13 kwietnia w związku z epidemią koronawirusa. Jeszcze 
pod koniec marca rozmawialiśmy z  rolnikami, którzy do tej pory 
sprzedawali swoje produkty na targowisku w Mosinie. – Zdarzają 
się klienci, których znam i przyjeżdżają do mnie osobiście zakupić 
potrzebne produkty. Jednak jest to mała część tego, co udało mi się 
sprzedawać na targowisku. Jak tak dalej pójdzie, większość towaru 
się zepsuje i pójdzie na straty – mówił rolnik w rozmowie z redak-
cją. A nie jest to jedyny problem 
Susza, problemy związane z epidemią koronawirusa, pogłębiający 
się kryzys niekorzystnie wpłynie na portfele konsumentów. Kon-
sekwencją będzie z  pewnością wzrost cen żywności. – Obecnie 

wzrost ten w przypadku warzyw wynosi 41 proc. rok do roku i 27 
proc. w odniesieniu do owoców – wylicza Magdalena Szlezyngier, 
menedżer ds. klientów strategicznych, DNB Bank Polska w rozmo-
wie na łamach portalu wiadomoscihandlowe.pl
Dodatkowym problemem będzie również brak pracowników se-
zonowych przy zbiorze warzyw i owoców.  – Problem ten dotknie 
również Polskę, gdzie zabraknie pracowników z Ukrainy – komen-
tuje Magdalena Szlezyngier.
W Polsce retencjonujemy zaledwie ok. 6 proc. wody, co jest naj-
niższym wskaźnikiem w całej UE. – To są zaniedbania wielu de-
kad, które wraz z obecną pogodą wpływają na sytuację hydro-
logiczną naszego kraju – mówi z  kolei w  rozmowie z  Business 
Insider Polska Sergiusz Kieruzel, rzecznik prasowy Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej.
Celem zarówno małej jak i  dużej retencji jest zachowanie wody 
opadowej w miejscu, gdzie ona spadła. Zbiorniki retencyjne gro-
madzą ją w okresie nasilonych opadów i stanowią rezerwuar wody 
na czas suszy. To pozwala na przetrwanie wodnym ekosystemom, 
znacznie spowalnia również procesy suszowe. 
Czy wzorem lat ubiegłych czekają nas apele o rozważne korzysta-
nie z wody oraz ograniczenie podlewania ogrodów? Wszystko na 
to wskazuje. Jednak w tym roku problemy mogą być o wiele więk-
sze, a konsekwencje dalej idące. Jeśli nie zaczniemy działać i myśleć 
nad rozwiązaniami czeka nas kolejny, bardzo trudny czas. (JB)

To już kolejny rok z rzędu, w którym sytuacja hydrologiczna nie napawa optymizmem. Jeszcze nie do-
czekaliśmy się upałów, a już borykamy się z pogłębiającą suszą. Stanowi ona poważne zagrożenie dla 
rolnictwa. Wczesne żniwa, ubogie plony wzrost cen żywności to jednak niejedyne problemy z jakimi 
będziemy zmagać się w tym roku. Nie wspominając o epidemii koronawirusa…

WARZYWA
OWOCE
I JAJKA 

ZADZWOŃ
721 731 124

Z DOWOZEM

R E K L A M A

Warta na wysokości Rogalinka – obecny stan wody. Targowisko w Mosinie jest nieczynne od 13 marca.

Susza na polach fot. Majątek Rogalin (2018 rok).



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

Szwedzkie karmy dla psów i kotów
z dostawą do domu

Zamów bezpłatną próbkę i katalog produktów

573 091 475

MEBLE

Luboń ul. Kręta 1B 
tel. 61 810 57 34

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

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

PRZEWÓZ OSÓB

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

JESSA
Instalacje C.O.

WOD-KAN, GAZ

tel. 727 943 038
tel. 501 443 005

(P
04

3)

Kancelaria prowadzi cykl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2

62-060 Stęszew
tel. 695 609 449

e-mail: kosewski@bksc.pl

Oddział Mosina
ul. Poznańska 2
62-050 Mosina
tel. 602 468 329

e-mail: bartkowiak@bksc.pl

Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85

62-030 Luboń
tel. 695 609 449

e-mail: kosewski@bksc.pl

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9

63-100 Śrem
 tel. 695 609 449

e-mail: kosewski@bksc.pl

www.bksc.pl (P
02

3)

G
a
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Mosińsko-Puszczykowska

Wiadomości z regionu

Wywiady

Felietony

Reportaże

Redakcja: 
ul. Wawrzyniaka 9

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

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

mosina.pl
www.gazeta-mosina.pl

 facebook.com/GazetaMP/
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Pierwszy przypadek wirusa ASF
na terenie Wielkopolski

O  zagrożeniu Afrykańskim Pomorem Świń informowaliśmy już 
w grudniu ubiegłego roku. Teraz Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
opublikował komunikat o wykryciu pierwszego ogniska w gmi-
nie Dopiewo.  – Potwierdzono pierwszy przypadek występowa-
nie wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u  trzody chlewnej na 
terenie Wielkopolski, w  powiecie poznańskim. W  gospodarstwie 
w miejscowości Więckowice, w gminie Dopiewo. Zarażone zwierzęta 
pochodziły z gospodarstwa w województwie lubuskim, gdzie przed 
kilkoma tygodniami potwierdzono ASF. – informuje Tomasz Stube, 
rzecznik Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Potwierdzenie ogniska afrykańskiego pomoru świń w  Wielko-
polsce jest dramatem dla wszystkich producentów świń. Jednak 
w najgorszej sytuacji są dziś rolnicy, którzy po wydaniu rozpo-
rządzenia wojewody wielkopolskiego znaleźli się w  obszarach 
zagrożonych i zapowietrzonych. 
Po stwierdzeniu ogniska ASF wyznaczone zostają obszary: za-
powietrzony – w promieniu 3 km od ogniska oraz zagrożony – 
w promieniu kolejnych 7 km od ogniska. 
W obszarze zapowietrzonym (promień 3 km) wokół Więckowic 
znalazło się 61 stad świń utrzymujących nieco ponad 5,5 tys 
zwierząt. Z kolei w obszarze zagrożonym (promień 7 km) zloka-
lizowanych jest 391 stad utrzymujących 22,5 tys. świń. 
Afrykański pomór świń (African Swine Fever – ASF) to szybko 

szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są 
świnie domowe, świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpie-
nia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: za-
każenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt 
w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.
Zgodnie z OIE przyjmuje się, że okres inkubacji choroby wyno-
si 15 dni (okres inkubacji w  środowisku naturalnym: 4-19 dni, 
w przypadku choroby o ostrym przebiegu: 3-4 dni).
Wirus jest wyjątkowo  odporny na działanie niskich tempera-
tur i  zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach 
(zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z  mięsa 
wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym 
choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni 
lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrze-
nianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób 
i  pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu 
i  narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodar-
stwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę 
oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) za-
wierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików.
źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Główny Inspektorat Weterynarii

Zakaz wstępu do lasu nie miał podstawy prawnej.
Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich

– Rzecznik Praw Obywatelskich zdaje sobie sprawę z zasięgu epide-
mii koronawirusa, prędkości jej rozwoju, jak i łatwości rozprzestrze-
niania przy bliskich kontaktach między ludźmi. Dostrzega też, że 
wielu obywateli nie przestrzega podstawowych zasad ostrożności 
i mimo apeli władz, a nawet zakazów prawnych, spotyka się w gru-
pach na świeżym powietrzu w celach towarzyskich – czytamy w ko-
munikacie zamieszczonym na stronie RPO.
– Nierozsądne zachowana niektórych osób nie mogą jednak ograni-
czać wszystkich, tym bardziej gdy chodzi o korzystanie z podstawo-
wych praw i wolności, takich jak wolność poruszania się, prawo do 
korzystania ze środowiska, jak i dbałości o własne zdrowie – także 
psychiczne. Dla przeważającej części społeczeństwa możliwość ru-
chu poza domem, w kontakcie z naturą, jest niezbędna dla zachowa-
nia dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego. Wpływa korzystnie 
na odporność i pozwala na odprężenie. Pomaga w przezwyciężeniu 
stresu i stanów depresyjnych. A rozległe tereny lasów i parków naro-
dowych pozwalają na zachowanie bezpiecznego dystansu do dru-
giej osoby – informuje Rzecznik Praw Obywatelskich.
RPO opisał swoje wątpliwości w piśmie do Ministra Środowiska. 
Apelował o uchylenie pozbawionych podstaw prawnych decyzji 
wprowadzających generalne zakazy wstępu na tereny leśne po-

zostające w zarządzie Lasów Państwowych oraz do parków naro-
dowych.
Wcześniej Ministerstwo Środowiska zakazoło wstępu do lasów. 
Zakaz wstępu dotyczył też Wielkopolskiego Parku Narodowego 
oraz terenów w okolicy Glinianek w Mosinie. 
Od 20 kwietnia rząd przywrócił możliwość korzystania z  lasów, 
parków narodowych. 

Jak twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich obowiązujące w kwietniu zakazy wstępu do lasów nie miały 
podstaw prawnych.

Pierwszy przypadek wirusa ASF na terenie Wielkopolski w powiecie poznańskim. Powiatowy lekarz 
weterynarii w Poznaniu wydał dziś decyzję o wyznaczeniu gospodarstwa w pobliskiej gminie Dopie-
wo jako ogniska tej niebezpiecznej dla zwierząt choroby.  Został już wyznaczony obszar zapowietrzo-
ny i zagrożony na terenie dwóch powiatów. 
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Największa klapa w Mosinie. 
„Czerwonka” na 1. miejscu w rankingu

„Czerwonka” w  założeniu miała połączyć Szosę Poznańską z  ul. 
Konopnickiej. Niespełna kilometrowy odcinek byłby alternatywą 
dla tych, którzy chcieliby dostać się do Krosna, Dymaczewa czy 
Stęszewa. Droga omijałaby korki w centrum Mosiny, które dzię-
ki „czerwonce” byłyby mniejsze. Wszystko to brzmi rozsądnie, ale 
plany nie doczekały się realizacji. Do tego w Mosinie już nas przy-
zwyczajono.
Czekamy dopiero siedem lat
„Czerwonka” to prawdopodobnie jedna z najdłużej planowanych 
dróg w  gminie. Na około 650-metrowy odcinek systematycznie 
rezerwowane są środki od 2013 roku. Prawdopodobnie na drogę 
przyjdzie nam poczekać jeszcze długie lata, mając w pamięci, że 
gmina nie potrafi od 14 lat wyremontować 200-metrowej ul. Ła-
ziennej. Na 600 metrów potrzeba zatem czasu.
Pierwsze wzmianki o budowie „czerwonki” to rok 2013. W budże-
cie zarezerwowano środki i  mieszkańcy niebawem mieli zyskać 
małą obwodnicę. Jednak w 2014 budowa nadal nie ruszała. Na 
zapytanie jednego z radnych, zastępca ówczesnego burmistrza, 
Sławomir Ratajczak, zapewnił, że koniec prac projektowych to 
wrzesień 2014 roku.
W  międzyczasie gmina wykupiła działki pod drogę. Łącznie za 
około milion złotych. 350 tys. poszło z budżetu, pozostałą część 
stanowiły działki, które gmina wymieniła na te pod „czerwonkę”. 
Jedna z działek znajdowała się przy ul. Stryjeńskiej. Prywatni in-
westorzy zdążyli już tam wybudować domki szeregowe i pawilo-
ny handlowe, a na budowę „czerwonki” do dzisiaj nawet nie ma 
przetargu.
Kosztowne projekty
Kolejne lata to rezerwowanie dziesiątek, a  nawet setek tysięcy 
złotych rocznie na projekty. Do 14 marca 2019, łącznie na proce-
dowanie projektów wydano 60 000 złotych. Co więcej, zastępca 
burmistrza Tomasz Łukowiak w piśmie, w której zawarł tę infor-
mację, nie był w stanie odpowiedzieć, ile gmina jeszcze na pro-

jekty wyda. Bo te wciąż są przygotowywane. Na rok 2020 gmina 
zabezpieczyła w swoim budżecie 100 000 złotych na procedowa-
nie projektu drogi.
Do lat 2019-2020 jeszcze wrócimy, bo ciekawy dla budowy „czer-
wonki” był rok 2018. Jak możemy się domyślić, w 2018 trwały „pra-
ce projektowe”. Do tej pory są to nadal jedyne prace, jakie miały 
miejsce od początku istnienia koncepcji „czerwonki”.
Gmina sama przeciwko wszystkim
W  piśmie z  2018 Przemysław Mieloch tłumaczy nam, dlaczego 
i przez kogo prace nad “czerwonką” się przeciągają. Na liście znaj-
dziemy: Wielkopolski Park Narodowy, Starostwo Powiatowe, PKP 
i właścicieli okolicznych działek. Jak widać, gmina nie miała łatwo. 
Jednak w kwietniu 2018 roku, gdy wszystkie przeszkody w posta-
ci mieszkańców i  leśników, zostały pokonane, na budowę prze-
znaczono w budżecie 5,4 miliona złotych.
We wrześniu już zdjęto te pieniądze z  planów budżetowych. 
Okazuje się, że pomimo prac nad projektami za dziesiątki tysięcy 
złotych, Zarząd Dróg Wojewódzkich miał wątpliwości co do ich 
poprawności. Tereny oznaczono jako kolejowe, pomimo tego, że 
wcale takie nie były, nie udało się porozumieć ze Starostwem co 
do odległości pomiędzy skrzyżowaniami i popełniono błędy przy 
podziale budowy na etapy. Wątpliwości Zarządu budziły również 
poprawność sporządzonych map.
Historia najnowsza
W marcu 2019 zastępca burmistrza informuje, że prace projekto-
we w związku z „czerwonką” zakończą się pod koniec roku. W tym 
samym piśmie zaznacza jednak, że termin może ulec wydłużeniu. 
Powód? Problemy z ustaleniem „geometrii” drogi oraz prace zwią-
zane z opracowaniem zasięgu dokumentacji. Przypomnijmy, na 
dokumentacje już w tamtym momencie wydano 60 000 złotych.
Mamy słoneczny kwiecień 2020, ostatecznego projektu budowy 
drogi nadal nie ma. Co za tym idzie, nie został ogłoszony jeszcze 
żaden przetarg. Tymczasem doszły ogromne wyzwania natury 
epidemiologicznej. W  tej perspektywie trudno spodziewać się 
„czerwonki” w najbliższych latach.
Znamienna dla wszystkich wydarzeń opisanych powyżej, jest sy-
tuacja, która miała mieć miejsce na posiedzeniu Rady Miejskiej 
w listopadzie 2019. Jak mówił radny Dominik Michalak w styczniu 

O tej inwestycji powiedziano już wiele. Razem z basenem mogłaby rywalizować o miano największej 
klapy w historii Mosiny. „Czerwonka” to zwieńczenie naszego rankingu.

W tym miejscu miała powstać czerwonka - obwodnica Mosiny.

Tłumaczenie kolejnych niepowodzeń z związku z czerwonką przez Gminę.
Źródło czasmosiny2.pl
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tego roku, na posiedzeniu burmistrz miał nie protestować przeciw-
ko stwierdzeniom radnego Andrzeja Raźnego, które poddawały 
wątpliwości powstanie “czerwonki”. Radny miał powiedzieć, że roz-
wiązań drogowych w tej kadencji (do 2023) raczej nie powinniśmy 
się spodziewać. Mimo to, tradycyjnie, na 2020 w budżecie wygo-
spodarowano 100 000 złotych na projekty związane z „czerwonką”.
Klapa nad klapy
Realizacja „czerwonki” nie bez powodu wieńczy nasz ranking 
największych klap. Nieudolność i  spontaniczność działań władz 
w tym zakresie przez lata urosła do absurdalnych rozmiarów. Re-
zerwowanie od siedmiu lat w budżetach pieniędzy na tę inwe-
stycję nic nie dało. Na projekty wydano dziesiątki tysięcy złotych. 
Miliony na wykup działek. Zawsze jednak gmina znajdywała win-
nych swoich niepowodzeń.
W odpowiedziach Urzędu na pytania radnych czytamy absurdal-
ne przerzucanie winy za przedłużanie się realizacji inwestycji na 
WPN, PKP, Powiat, a nawet mieszkańców. W kontekście opisanej 
„inwestycji” tym bardziej ponura wydaje się być wypowiedź Prze-
mysława Mielocha z 2016 roku. W rozmowie z ttvi Mosina zazna-
czając słowo „realnie” mówi, że „czerwonka” powstawać będzie 
w 2018 roku.
 Wojtek Pierzchalski

Jadłodzielnia Mosina działa jak magnes

Ponad trzy tygodnie temu postanowiliśmy uszyć trochę mase-
czek dla lokalnego szpitala, by pomóc w trudnej sytuacji. I, jak to 
zwykle bywa w grupie Jadlodzielni, kilka osób zaoferowało swo-
ją pomoc. Ruszyliśmy z akcją: pozyskania materiałów, zaprosze-
nia krawcowych, tworzenia grupy, ogarniania transportu oraz 
miejsca, gdzie rozdamy materiały i odbierzemy uszyte maseczki.
I tu pojawia się Renata Kubala z najlepszą lokalizacją i wielką 
chęcią pomocy. A że dla niej nie ma rzeczy niemożliwych (co 
wiemy nie od dziś) już kilka dni później kilkadziesiąt osób ode-
brało pierwsze pakiety materiałów przygotowane do szycia 
przez Renię.
Fantastyczna reakcja ogromnej rzeszy osób gotowych: bezin-
teresownie szyć, przekazywać materiały, wspierać finansowo, 
transportować, informować, poszukiwać i kupować materiałów, 
organizować zbiórki, kontaktować się ze szpitalami, przygoto-
wywać wykroje, rozdzielać materiały itd. itp. spowodowała, że 
mała pomoc zaoferowana przez Renatę stała się wymagającą 
pracą od rana do późnego wieczora!
Dziś w jej prywatnym domu działa magazyn materiałów i ma-
seczek, jest punkt kontaktowy dla wszystkich szyjących a liczby 
telefonów i wiadomości z setek przechodzą w tysiące.
Bywa, że jednego dnia przyjeżdża kilka tysięcy gotowych mase-
czek, kilometry gumy, belki materiału i kilkadziesiąt osób. Wiele 
ze spotkań jest bardzo emocjonalnych, bo sytuacja szpitali i me-
dyków jest bardzo, bardzo trudna. Jest dużo łez ale też nadziei 
i uśmiechu, bo Renia jest wulkanem energii i bardzo pozytyw-
nym człowiekiem.
Niedługo minie miesiąc naszego wspólnego działania. Wiele 
osób szyjących i pomagających poświęca się, by pomagać me-
dykom w tym trudnym czasie. Bardzo często maseczki szyte są 

wieczorami lub nocami. Widzimy zaangażowanie, determinację 
i wspaniałe działanie – często anonimowe. Dzielimy się i poma-
gamy, bo taka jest potrzeba.
Dziś powoli zbliżamy się do 30 000 uszytych maseczek i przeka-
zanych do kilkudziesięciu oddziałów szpitalnych w całej Polsce. 
Staramy się też wspierać inne grupy fantastycznych ludzi, którzy 
zdecydowali się szyć maseczki dla szpitali.
Dziś wiemy, że wszystko to (i dużo więcej) byłoby niemożliwe 
bez Niej! Renia – dziękujemy
 Jadłodzielnia-Mosina

Magnes, który przyciąga ludzi z przeróżnymi talentami i chęcią działania. Dla każdego z nas tym 
„magnesem” jest zapewne coś innego, ale suma talentów i możliwości wielu osób sprawia, że TU 
wszystko jest możliwe.

W tym miejscu miała powstać czerwonka - obwodnica Mosiny.
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Dużo pomysłów i korków, mniej działania i dróg. 
Podsumowanie rankingu klap [komentarz]

Na pomysł rankingu największych klap drogowych w Mosinie wpa-
dliśmy, gdy burmistrz Mieloch przedstawił najnowszy pomysł rozła-
dowania korków w mieście.  Zakłada on budowę mostu łączącego 
ulice Harcerską i Łazienną. Gdy oglądaliśmy w redakcji tamten wi-
deoblog, przyszło nam do głowy jedno pytanie „który to już raz?”.
Mosty, obwodnice, kładki 
Pod wpływem tego pytania, postanowiliśmy sprawdzić, ile w Mo-
sinie już było pomysłów na usprawnienie ruchu. Okazało się, że 
do rankingu na pewno będzie co wpisać. Przeszukaliśmy więc całą 
historię inwestycji w Mosinie w poszukiwaniu najbardziej spekta-
kularnych przetargów, obietnic i projektów.
Nasz ranking można podzielić na trzy części: obwodnice, sery szwaj-
carskie i  usprawnienie ruchu pieszego i  rowerowego. Te pierwsze 
znacząco by rozładowały korki w mieście, tak jak rzekomo ma to zro-
bić budowa mostu na Kanale w ciągu ulic Harcerskiej i Łaziennej.
W  Mosinie były dwie koncepcje obwodnic: tzw. wschodnia ob-
wodnica i „czerwonka”. Obie są planowane od wielu lat i czekają 
na realizację. Nic jednak nie wskazuje na to, by miały powstać 
w najbliższym czasie. W poświęconym im tekstom krok po kroku 
przedstawiliśmy próby realizacji tych inwestycji.
Z tych opisów wyłania się bardzo ponury obraz, który nie pozwa-
la wierzyć, by w  Mosinie mogłoby cokolwiek się zmienić. Próby 
budowy „czerwonki” i  wschodniej obwodnicy, jak w  kalejdosko-
pie pokazywały nieudolność kolejnych ekip rządzących gminą. 
W oczy szczególnie kłuły setki tysięcy złotych wydawane na pro-
jekty, które zdają się dzisiaj być fantastyką. Ale też nie uwzględnia-
nie przyrody, z którą sąsiadujemy, nie napawa optymizmem.
Sery mosińskie 
Kolejne dwie klapy to ulice Sowiniecka i Łazienna. Te drogi na re-
monty czekają kilkanaście lat. Ich stan odbiega od standardów nie 
tyle unijnych, co nawet polskich. Łatane co kilka metrów kostką 
brukową dziury na Sowinieckiej tworzą absurdalny obraz. Na Ła-
ziennej z kolei powierzchnia ulicy jest zdominowana przez dziury, 
które nie dają szans na komfortowy przejazd.

Brak remontu tych ulic dziwi szczególnie, że ich mieszkańcy upo-
minają się o  nie od lat. Podczas zbierania materiałów do tekstu 
o  Sowinieckiej, każda spotkana tam osoba mogła się podzielić 
swoją historią dotyczącą tej ulicy. Natomiast mieszkańcy Łazien-
nej są przez Urząd traktowani wyjątkowo, w  negatywnym tego 
słowa znaczeniu.
O pomyśle mostu nad Kanałem w ciągu ich ulicy dowiedzieli się 
z vloga samorządowego. Konsultacje z mieszkańcami, w których 
sąsiedztwie ma być puszczony duży ruch? A po co to komu? Z ta-
kiego założenia wyszli urzędnicy. I to bardzo smutne, bo to właśnie 
samorządowcy powinni najlepiej znać potrzeby mieszkańców 
swoich miasteczek czy gmin. Próbować dialogu z nimi. Ogłaszanie 
inwestycji w internecie bez jakichkolwiek rozmów z mieszkańca-
mi nie jest dobrym kierunkiem.
Tak naprawdę w części „serów” moglibyśmy opisać kilkanaście ulic 
w  całej Gminie. Po tekście o  Łaziennej wysypały się komentarze 
mieszkańców, których ulice są w  skandalicznym stanie. Ulice Gór-
skiego, Kusocińskiego czy Malinowskiego to tylko kilka z propozycji.
Scenariusz remontów większości tych dróg jest jednak taki sam: 
rozsypywany jest tłuczeń, po którym przejeżdża równiarka. W ran-
kingu jednak zdecydowaliśmy oddać się miejsce jednej z  głów-
nych dróg – Sowinieckiej i Łaziennej, która na remont czeka kil-
kanaście lat.
Mosina nie leży przy granicy, więc kładki nie będzie 
W rankingu umieściliśmy też nieudaną budowę kładki na Kanale 
Mosińskim. Miała połączyć wspomnianą już ul. Łazienną z ul. Har-
ceską. Na dzień dzisiejszy tam jest planowany most, ale były takie 
czasy, gdy gmina chciała coś zrobić dla pieszych i  rowerzystów. 
Wymyślono wtedy kładkę pieszo-rowerową.
Takowa nie powstała do dzisiaj. Były burmistrz Jerzy Ryś w swoich 
pismach dotyczących kładki twierdził nawet, że takie rozwiązanie 
pasowałoby do charakteru gminy. I trudno się nie zgodzić: na tere-
nie gminy Mosina mamy dostatek terenów doskonale nadających 
się na wycieczki piesze i rowerowe. Mało jest obszarów miejsko-
-wiejskich w Polsce, które mogłyby pochwalić się tak bliskim są-
siedztwem parku narodowego.

W piątek 28 lutego zapowiedzieliśmy, że stworzymy redakcyjny ranking nieudanych inwestycji drogo-
wych w Mosinie. Przez pięć tygodni, co piątek, opisywaliśmy kolejne fiaska poprawy komfortu podró-
żowania w Mosinie. Dzisiaj przyszedł czas na podsumowanie rankingu.

Korki na wjeździe do Mosiny (Szosa Poznańska).

Mieszkańcy Łaziennej o inwestycji pod ich oknami dowiedzieli się z internetu. 
Źródło czasmosiny2.pl.
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Jednak urzędnicy postanowili nie korzystać z położenia i charak-
teru terenu, którym przyszło im zarządzać. Kładka na realizacje 
czekała 13 lat. W międzyczasie okazało się, że Gmina nie dostanie 
na nią dofinansowania, bo takowe dostają tereny przygraniczne. 
W lutym tego roku kładka i tak przegrała z koncepcją mostu. Mo-
stu, którym mają pojechać samochody. A na którym piesi i rowe-
rzyści będą gośćmi.
Ale po co to w ogóle? 
Ktoś może pomyśleć „w Mosinie jak jest, każdy wie, po co jeszcze 
się nad tym rozwodzić?”. To prawda, każdy kto musi przejechać 
przez Mosinę samochodem w  godzinach porannych do pracy 
albo popołudniowych, wracając z niej, wie jak jest. Każdy, kto musi 
przejechać Sowiniecką czy Łazienną, wie jak jest. Jednak tworząc 
ranking chcieliśmy zwrócić uwagę na skalę „nie da się” w Mosinie.
Ta skala okazała się większa niż nam się wydawało. Przy każdej 
z opisywanych inwestycji łapaliśmy się za głowę. Oczywiście, pro-
cedury w związku z organizowaniem przetargów czy tworzeniem 
projektów – to wszystko nie jest proste. Żeby zmodernizować na-

wet 200 metrów Łaziennej, musi ruszyć cała urzędnicza machina. 
Ale to tak jakbyśmy oddali samochód do naprawy, a mechanik by 
nam powiedział, że nie wymieni koła, bo to trudne.
Tak samo jest z  samorządem. Jako mieszkańcy oddajmy nasze 
miasta i gminy w ręce ludzi, którym ufamy, że będą potrafili nimi 
zarządzać i naprawiać to, co nie działa. Przetargi, konsultacje, do-
tacje – w  tym samorządowcy powinni być ekspertami, bo tego 
wymagają stanowiska przez nich zajmowane. Jeśli mechanik by 
nam powiedział, że wymiana koła jest zbyt trudna i tego nie zrobi, 
wzięlibyśmy samochód do kogoś innego. Ta sama zasada spraw-
dza się również wobec samorządowców.
 Wojtek Pierzchalski

Przelot satelitów konstelacji
Starlink Elona Muska nad Mosiną

Była to partia satelitów Starlink wystrzelonych na orbitę firmę 
przez SpaceX. Docelowo po ziemskiej orbicie ma krążyć nawet 12 
tysięcy takich urządzeń. W przyszłości mają one m.in. zapewniać 
bezprzewodowy internet nawet w najbardziej niedostępnych do-
stępnych miejscach.  fot. Rafał Maculewicz 

Miejsce powstania ewentualnej kładki – Kanał Mosiński na wysokości ulicy Łaziennej 
w Mosinie.

Dziury na ul. Sowinieckiej regularnie są łatane m.in. kostką brukową.
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"Skoro jesteśmy na tym świecie,
korzystajmy z niego, ile możemy" 

Kasia miała być gościem Radia MPL na początku marca. Jednak sytuacja rozwijającej się szybko pan-
demii spowodowała, że nasze spotkanie z konieczności przesunęło się w czasie. Pomyślałam jednak, 
że możemy porozmawiać inaczej... Ten wywiad powstał - jak przystało na czasy izolacji - na odle-
głość. Wymieniałyśmy się mailami pełnymi coraz to nowych informacji, rozmawiałyśmy głównie pi-
sząc do siebie. W ten sposób udało się spisać kilka myśli, którymi chcę się podzielić. 

Drogi Czytelniku! Przedstawiam Ci Kasię Tomczak - 34-letnią 
kobietę, która w życiu spróbowała już wielu aktywności: jeździ 
na rowerze, pływa kajakiem, wspina się w skałkach, żegluje, jeź-
dziła na nartach, chodzi po górach... Ma za sobą nawet skok ze 
spadochronem! Może nie byłoby w tym nic tak bardzo zadziwia-
jącego, gdyby nie to, że Kasia... urodziła się z dziecięcym poraże-
niem mózgowym. Mimo swoich ograniczeń nigdy nie zrezygno-
wała z życia. Jest przykładem dla mnie i wielu osób, udowadnia, 
że jeśli się tylko chce i bardzo do czegoś dąży - można to osią-
gnąć. A przede wszystkim - jest moim Przyjacielem, od wielu lat 
mam możliwość dzielenia z nią wielu jej pasji, spędziłyśmy ra-
zem mnóstwo czasu i - szczerze mówiąc - nie wyobrażam sobie 
życia bez niej, jak również - nie wyobrażam sobie piękniejszej 
przyjaźni niż nasza. Zapraszam do lektury - a jak tylko okolicz-
ności pozwolą, Kasia z pewnością przyjedzie do radia. Wówczas 
będzie można poznać ją bliżej - warto! 

M.M.: Jak wspominasz swoje dzieciństwo? Co dawało Ci wów-
czas siłę, a co było najtrudniejsze?

K.T.: Swoje dzieciństwo wspominam bardzo wesoło. Mieszka-
łam - i nadal mieszkam - w niedużym mieście, na osiedlu, gdzie 
zawsze było pełno dzieciaków, gwarno i  ja - jedna Kasia, która 
zawszę "szła" za innymi dziećmi. Śmieję się mówiąc, że szłam, bo 
tak naprawdę pełzałam na czworakach i krzyczałam do innych 
dzieci: "poczekajcie!". Kiedy byłam mała, nie widziałam i nie zda-
wałam sobie sprawy z tego, że się jakoś różnię od innych. Potem 

rodzice kupili mi balkonik i mogłam już poruszać się przy jego 
pomocy. A jeszcze później tato zrobił mi pierwszy rower trójko-
łowy Zrobił go ze zwykłego roweru, pamiętam jak się cieszyłam, 
że będę miała rower jak wszystkie dzieci w okolicy. Kiedy wyje-
chałam nim na osiedle to był szał, wszyscy chcieli się przejechać 
:) Zaliczyłam kilka wywrotek, ale miałam rower, pierwszy własny 
rower. To było coś! Taki rower mam zresztą do dziś, już nie ten 
sam, ale on pozwala mi na swobodne przemieszczanie się, daje 
samodzielność i zapewnia sporą dawkę ruchu. A przy okazji ta-
kie przejażdżki rowerowe to zawsze fajna przygoda. 
Jeśli chodzi o te trudniejsze momenty, na pewno jednym z nich 
był wyjazd moich dwóch przyjaciółek, Ewy i  Marty, z  naszego 
miasta. Rozjechały się po świecie, powychodziły za mąż, a ja zo-
stałam sama w małym miasteczku i nagle skończyły się wyjścia 
do kina, na lody, wspólne spacery. To był bardzo trudny czas 
dla mnie. Na szczęście, nasza przyjaźń przetrwała i teraz nadal 
mamy ze sobą kontakt. 
Trudne okresy to także szkoła i toczenie bojów o to, by udowod-
nić innym, że moja głowa pracuje normalnie, a tylko "obudowa" 
jest nie taka jak u innych :) Ale dzięki uporowi mojej mamy i mo-
jej pracy udało mi się skończyć gimnazjum i nawet dostałam się 
do liceum - ale potem było już coraz trudniej, spalałam się przy 
tym emocjonalnie, więc odpuściłam. Po prostu czasami koszty 
są zbyt duże i nie trzeba dążyć do celu za wszelką cenę.
A skąd biorę siły? Wsparcie zawsze miałam w rodzinie - dla nich 
byłam i  jestem normalna, rodzice traktowali mnie zawsze tak 
samo jak inne swoje córki, nigdy nikt nie dał mi odczuć, że je-
stem niepełnosprawna. Rodzina to wielka siła. 
M.M.: Jesteś ciekawa świata, ludzi, wydaje się, że nigdy się nie 
zatrzymujesz. Skąd bierzesz energię do działania? 
K.T.: Tak, to prawda - jestem ciekawa świata. Lubię szalone rze-
czy, adrenalinę, emocje, lubię, kiedy dzieje się coś ciekawego, 
życie jest wtedy intensywne a ja czuję, że żyję. A energia bierze 
się właśnie z takich działań - robisz jedną szaloną rzecz i masz 
ochotę na kolejne I dzięki na przykład wyjazdom na żagle czy 
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rajd rowerowy po Mazurach zyskuję energię, to mi daje wielką 
radość z  życia. Nigdy mnie nie cieszyły obozy spokojne, zwy-
czajne, z typową terapią zajęciową. Nie mówię, że są złe, tam też 
dzieje się wiele pożytecznych rzeczy - one są po prostu nie dla 
mnie. Ja czuję, że żyję, kiedy jestem w skałkach i mogę się wspi-
nać, pływam kajakiem, jeżdżę konno, robię rzeczy, które wcze-
śniej mi się nie śniły - ale jeśli już pojawi się jakaś myśl o czymś 
kolejnym, można być pewnym, że to zrealizuję. Po prostu nie od-
puszczam tak łatwo :) Podsumowując - jedno działanie daje mi 
siłę do następnego, wiarę w siebie i to, że można w życiu robić 
wiele szalonych rzeczy.
M.M.: Który z Twoich "szalonych" pomysłów wspominasz jako 
najpiękniejszy? 
K.T.: Wspomnień jest wiele. Ale chyba takie najpiękniejsze to co-
roczny Bieg na Tak w  Poznaniu. Dzięki mojej przyjaciółce Marcie 
pobiegłyśmy razem, to była kolejna rzecz, której nigdy wcześniej 
nie robiłam. Marta biegała wtedy bardzo dużo i  ten start to była 
też możliwość dzielenia z nią jej pasji. Było pięknie :) Od tamtego 
biegu startujemy w Biegu Na Tak co roku i zawsze jest to ogromne, 
radosne przeżycie. Pamiętam, że po tym pierwszym biegu zrobiło 
się o mnie trochę głośno - w naszej lokalnej gazecie powstał artykuł 
o  niepełnosprawnej dziewczynie, która przebiegła 1500 metrów 
(bo taki był nasz dystans). Były gratulacje, trochę sławy :) Ale udało 
się zarazić parę osób, które razem z nami startują teraz co roku.
Z  Biegiem Na Tak wiąże się też jedno z  piękniejszych dla mnie 
wspomnień.  Któregoś roku na profilu Stowarzyszenia Na Tak 
udostępniono konkurs organizowany przez jeden z ośrodków re-
habilitacyjno-wypoczynkowych w Górach Świętokrzyskich. Trze-
ba było napisać w komentarzu, z kim chciałoby się spędzić tam 
weekend i  dlaczego. Marta zamieściła wtedy swoją wypowiedź 
z  uzasadnieniem, że ten weekend chciałaby spędzić ze mną... 
Okazało się, że - wygrała! I tym sposobem spędziłyśmy cudowne 
dwa dni w  górach. Korzystałyśmy z  dobrodziejstw ośrodka, był 
basen, park linowy, spacery... Ale najbardziej szalonym pomysłem 
był wypad na Łysicę. Ruszyłyśmy zaraz po śniadaniu, pogoda nam 
dopisywała, miałyśmy też sporo czasu, więc szłyśmy bez pospie-
chu. I tak weszłam na najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich! Dłu-

go nie mogłam uwierzyć w to, co zrobiłam, dopiero po zejściu na 
dół dotarło do mnie, że zdobyłam ten szczyt... To był jeden z pięk-
niejszych momentów w realizacji szalonych pomysłów. 
M.M.: Jak radzisz sobie z pokonywaniem własnych ograniczeń?
K.T.: Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Jestem świadoma 
mych ograniczeń i myślę, że dość realnie patrzę na siebie. Czę-
sto żartuję sobie sama z siebie - na przykład z mojej niewyraźnej 
mowy, chwiejnego chodu, w ogóle z niepełnosprawności. Taki 
dystans do siebie bardzo pomaga. Choć nie ukrywam, że z dru-
giej strony jestem dość wrażliwa i bardzo wszystko przeżywam, 
ale na szczęście mam wokół siebie ludzi, którzy mnie wspierają. 
Jest jeszcze jedna ważna rzecz: myślę, że z jednej strony, trzeba 
być świadomym swoich ograniczeń, ale z drugiej - nie podda-
wać się i nie skazywać od razu na niepowodzenie. Nie myślę, że 
mi się nie uda, bo jestem niepełnosprawna. Myślę raczej, co zro-
bić, kogo zaangażować, żeby mój kolejny pomysł mógł zostać 
zrealizowany. I zwykle się udaje :)    
M.M.: Co poradziłabyś osobom, które wątpią w  swoje możli-
wości i nie mają odwagi, by zrobić pierwszy krok w kierunku 
realizacji marzeń? 
K.T.: Że skoro tu jesteśmy na tym święcie to mamy z niego korzy-
stać na tyle ile możemy.
M.M.: O czym marzysz teraz? Co będzie następnym celem do 
zrealizowania? 
K.T.: Teraz tak najbardziej marzę o wyjedzie z przyjaciółmi. Mamy 
takie czasy, że nie widzieliśmy się już bardzo długo, zatem nie jest 
ważne gdzie, chciałabym po prostu wyjechać i spędzić z nimi tro-
chę czasu. Trudno planować czy myśleć o czymś więcej w obec-
nej sytuacji. A na bardziej szalone pomysły przyjdzie jeszcze czas. 
M.M.: Życzę Ci zatem spełnienia tych i wszystkich innych ma-
rzeń. Bardzo dziękuję za rozmowę. 
 (rozmawiała: Marta Mrowińska)
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W ostatnim czasie został rozpisany drugi konkurs na prezesa spół-
ki „Park Strzelnica”, ponieważ pierwszy nie został rozstrzygnięty.
- Realnie rzecz biorąc, mamy obecnie koronawirusa i nie wiemy jakie 
skutki przyniesie obecna sytuacja dla budżetu Gminy Mosina – bę-
dziemy to analizowali.   Natomiast z  drugiej strony, teraz, w  czasie 
koronawirusa, potencjalne oferty budowy pływalni będą najtańsze, 
skoro brakuje różnego rodzaju inwestycji, które miały być realizowa-
ne. Firmy poszukują pracy dla siebie i  w  takich niekorzystnych dla 
firm warunkach, my dla Gminy możemy korzystniej, czyli taniej wy-
budować pływalnię. Kolejna rzecz – Narodowy Bank Polski obniża 
stopy procentowe, co przekłada się na obniżenie kosztów kredytów. 
Chcemy, aby w dużej mierze  pływalnia była wybudowana z tak zwa-
nych obligacji przychodowych, a w sytuacji kryzysu  oprocentowa-
nie jest teraz najniższe w historii państwa polskiego. Jest to element 
sprzyjający, jeśli chodzi o finansowanie budowy pływalni. - informu-
je Przemysław Mieloch Burmistrz Gminy Mosina

W ciągu ostatnich 50 lat stał się on jednym 
z największych niereligijnych świąt, w któ-
rym każdego roku uczestniczy około mi-
liard ludzi. Świadomość ekologiczna każde-
go z nas bardzo wzrosła w ostatnim czasie. 
Jednak wiedza to nie wszystko i potrzebne 
są konkretne działania. Już od najmłod-
szych lat dzieci uczone są segregacji śmie-
ci czy oszczędzania wody i prądu, a nadal 
wiele osób ma z tym problem. Nasza plane-
ta tonie w plastiku, a ludzie zachowują się 
jak jej właściciele, chociaż wcale nimi nie są. 
W  piątek, 24.04.2020r. odbył się ogólno-
światowy strajk przeciwko bierności polity-
ków wobec katastrofy klimatycznej. Fridays 
For Future to ruch młodzieżowy założony 
przez słynną działaczkę Grete Thunberg. 
Młoda aktywistka tym razem wezwała swo-
ich zwolenników, aby przenieśli protesty 
do sieci, z powodu koronawirusa. Całe rze-
sze młodych ludzi udostępniło w internecie 
zdjęcia z hasztagami #ClimateStrikeOnline, 
#FridaysForFuture czy #climatestrike. – Kry-
zys klimatyczny i ekologiczny jest najwięk-
szym kryzysem, przed jakim kiedykolwiek 
stanęła ludzkość, ale na razie (oczywiście 
w  zależności od tego, gdzie mieszkasz) 
będziemy musieli znaleźć nowe sposoby 

zwiększania świadomości społecznej i po-
pierania zmian, które nie angażują zbyt du-
żych tłumów. Słuchajcie lokalnych władz 
– apeluje szwedzka aktywistka.
Marianna Jasiczak z  Puszczykowa oraz 
Franek Niemczewski z  Mosiny założyli 
grupę MŁODZIEŻOWY STRAJK KLIMA-
TYCZNY MOSINA PUSZCZYKOWO. 14 
grudnia 2019 roku odbyło się pierwsze 
spotkanie otwarte i od tego czasu, grupa 
12 osób regularnie działa na rzecz ochro-
ny środowiska. Poza strajkami na ulicach 
i  tymi internetowymi, młodzież z  MSK 
stara się wywrzeć presję na rządzących, 
aby wprowadzili zmiany systemowe, ta-
kie jak np. zakaz używania plastiku jed-
norazowego użytku na imprezach ma-
sowych, czy wprowadzenie przez miasto 
stanu kryzysu klimatycznego. - W Mosinie 
i  Puszczykowie również jest młodzież, któ-
ra nie zgadza się na brak przeciwdziałania 
katastrofie klimatycznej, dlatego założy-
liśmy tutaj ruch Młodzieżowego Strajku 
Klimatycznego. Zapraszamy wszystkich, 
a  w  szczególności szkoły, harcerzy i  gru-
py młodzieży do wspólnego działania na 
rzecz klimatu. - Czytamy na ich facebo-
ok’owym profilu. 

Ci młodzi ludzie odznaczają się dużą wie-
dzą i świadomością, często przewyższającą 
wielu starszych od nich. – W naszych ape-
lach opieramy się o najnowsze badania na-
ukowców i   raporty IPCC.- Mówi nam Ma-
rianna Jasiczak, jedna z  założycielek MSK 
Mosina Puszczykowo. 
W  dobie pandemii koronawirusa, interne-
towe strajki i  świadome dbanie o  środo-
wisko we własnym zakresie to jedyne co 
większość ludzi może zrobić, aby zapobiec 
klimatycznemu i  ekologicznemu kryzy-
sowi. Dbajmy o naszą planetę, żeby nasze 
dzieci i wnuki mogły żyć w otoczeniu takiej 
przyrody jaką sami pamiętamy. EK

Świadoma młodzież w walce
z ekologicznym kryzysem

22 kwietnia br. obchodziliśmy kolejny Dzień Ziemi. Początki tego święta sięgają 1970 roku, kiedy 
to po raz pierwszy na ulice wyszło 20 milionów Amerykanów sprzeciwiających się zanieczyszczaniu 
środowiska. Dzięki Gaylord’owi Nelson’owi w 1970 roku ustanowiono Międzynarodowy Dzień Zie-
mi obchodzony pod patronatem ONZ. 

O basenie ciąg dalszy.
Kolejny konkurs na prezesa spółki

Po długim czasie oczekiwania są wieści na temat budowy pływalni w Mosinie. Wczoraj burmistrz 
Przemysław Mieloch poinformował jak obecnie wygląda sytuacja.



23

Mosiński Ośrodek Kultury działa online

Biblioteka będzie otwarta dla czytel-
ników przez sześć godzin dziennie 
(pn. i pt. 9.00 – 15.00, wt., śr. i czw. 12.00 
– 18.00). Przez pozostałe dwie godziny 
przygotowywane będą zamówienia oraz 
dokonywane niezbędne prace sanitarne. 
Z myślą o seniorach (osoby po 65 roku 
życia) biblioteka oferuje książkę z dowo-
zem do domu. Literaturę można zama-
wiać pod numerem telefonu 61 8 194 
649 wew. 21 oraz drogą mailową glina@
puszczykowo.pl. Przy składaniu zamó-
wienia należy zaznaczyć, że jest to zamó-
wienie z dowozem (realizowanym w śro-
dy). Punkt zwrotu książek oraz punkt 
wypożyczeń książek będą znajdowały 
się na parterze budynku. Tu czytelnicy 
będą oddawali książki oraz odbierali za-
mówione pozycje. W  punkcie odbioru 
książek przebywać będzie mogła jedna 

osoba, a  w  kolejce przed budynkiem 
trzeba będzie zachować bezpieczną od-
ległość zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. Biblioteka już teraz zachęca do 
tego, aby od dnia jej otwarcia książki 
zamawiać telefonicznie lub mailowo 
(wypożyczalnia dla dzieci 61 8 194 649 
wew. 20, niedzielska@puszczykowo.pl, 
wypożyczalnia dla dorosłych 61 8 194 
649 wew. 21, glina@puszczykowo.pl). Na 
stronie internetowej www.biblioteka.
iq.pl znajduje się katalog online, w któ-
rym znajdziemy dostępne, interesujące 
nas tytuły. Zamówienie będzie gotowe 
do odbioru następnego dnia, a  książki 
będą czekać na odbiór przez dwa dni, po 
czym wrócą na półki. Zwracane książki 
podlegać będą 14 – dniowej kwaran-
tannie i dopiero po tym okresie zostaną 
zdjęte z konta czytelnika.

Wszystkie te rozwiązania wprowadzane 
są zgodnie z  rekomendacjami Biblioteki 
Narodowej. Zachęcamy do śledzenia stro-
ny internetowej biblioteki oraz jej profilu 
na portalu społecznościowym Facebook, 
gdzie mamy nadzieję już wkrótce zostanie 
podana data otwarcia placówki.

Mosiński Ośrodek Kultury przypomina i  zaprasza do udziału 
w zajęciach online. Relację z zajęć m.in. lekcji z nauki gry na gi-
tarze lub wokalnych można obejrzeć na portalu Facebook MOK. 
Dużym zainteresowaniem na dzień dzisiejszy cieszą się zajęcia 
z rękodzieła artystycznego. Powstają wspólne galerie prac, któ-
re uczestnicy przygotowują w zaciszu domowym. Wiele porad 
z  rysunku, malarstwa i  rzeźby przygotowała pracownia cera-
miczna. W każdą środę odbywają się również zajęcia dla senio-
rów. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt poprzez FB, ma-
ilowo lub telefonicznie pod nr 669 606 633.

Dzień Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja 
W  imieniu społeczności Gminy Mosina w  niedzielę 3 maja br. 
o godz. 11.15 w kościele parafialnym pw. Św. Marcelina w Ro-
galinie, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch oraz Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur złożą kwiaty i za-
palą znicz przed sarkofagiem, w którym spoczywa Prezydent Hr. 
Edward Raczyński. O godz. 11.45 władze samorządowe Gminy 
Mosina złożą kwiaty i zapalą znicz przed Pomnikiem Tadeusza 
Kościuszki przy ul. Dworcowej. Pracownicy Straży Miejskiej 
w  Mosinie, druhowie OSP z  Gminy Mosina oraz pracownicy 
MOK zapalą znicze w Miejscach Pamięci Narodowej na terenie 
Gminy Mosina. „Zachęcamy mieszkańców do wywieszenia na 
terenie swoich posesji flag państwowych. Pierwsze dni maja: 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Narodowe 
Trzeciego Maja to szczególny okres, w  którym manifestujemy 
nasz patriotyzm” zauważają pracownicy MOK. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia br. biblioteki mają zostać otwarte (w zakre-
sie wypożyczania książek oraz innych materiałów bibliotecznych) w II etapie znoszenia ograniczeń związa-
nych z COVID – 19 (data nie jest jeszcze znana). Wiadomo jednak, że funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej 
im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie, po jej mającym nastąpić wkrótce otwarciu, tak, aby mogła ona 
sprostać nowym wymaganiom w zakresie zachowania bezpieczeństwa zdrowia ulegnie zmianie. 

Biblioteki, a II etap odmrażania gospodarki
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KRAUTHOFEROWE WIEŚCI
1/2020

W związku ze zbliżającymi się wielkimi krokami obchodami kolejnej rocznicy wydarzeń Wio-
sny Ludów 1848 roku w naszym mieście, postanowiłem zacząć publikować na łamach Gazety 
swój autorski cykl. Nazwałem go „Krauthoferowe wieści”, ponieważ będzie to zbiór anegdot, 
ciekawostek, aktualności i pytań związanych z osobą Jakuba Krauthofera. Drugim powodem 
powstania tego cyklu jest fakt, że w zaskakująco szybkim tempie powstaje pełna biografia 
poznańskiego adwokata w wydaniu książkowym. Kolejne odsłony cyklu będą miały za zada-
nie między innymi wprowadzenie i zachęcenie czytelników do jej lektury.

Pierwszą dobrą wiadomością, którą chciałbym się z  Państwem 
podzielić jest to, że krótko przed zamknięciem bibliotek spowo-
dowanym ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego uda-
ło mi się zakończyć moje kwerendy archiwalne i  biblioteczne. 
W związku z czym apel „zostań w domu!” wykorzystuję twórczo 
na pisanie biografii Jakuba Krauthofera. Tempo pracy oraz mno-
gość powstałych w jej trakcie nowych wątków pozytywnie mnie 
zaskoczyły, co dobrze wróży na przyszłość. W  dniu 09.04.2020 
oficjalnie zakończyłem pierwszą część pracy, będącą opowieścią 
o  życiu Krauthofera przed okresem Wiosny Ludów 1848 roku. 
Znajdą w niej państwo omówienie między innymi takich tema-
tów jak lata szkolne i studenckie rzeczonego adwokata, wspina-
nie się po szczeblach prawniczej kariery, pasje oraz życie rodzin-
ne Krauthofera. W ramach cyklu postaram się za każdym razem 
przedstawić krótki fragment nieukończonej jeszcze książki, która 
nie przeszła do tej pory procesu korekty. Dodatkowo w planach 
mamy opublikowanie całej biografii w odcinkach na łamach Ga-
zety. Przewidywana objętość pracy każe zakładać, że może to za-
jąć około 20 numerów.
Drugą pozytywną informacją, jaką chciałbym się z Państwem po-
dzielić jest to, że w oficjalnej gazecie gminnej „Informator Mosiń-
ski” (marzec/kwiecień 2020, nr 2/3) pojawiła się ciekawa informa-
cja o Krauthoferze. Na stronie 15 rzeczonego numeru napisano 
o nim, że „w Mosinie, w roku 1848 ogłosił niepodległość Polski”. 
To już zdecydowanie wyraźniejszy krok w kierunku prawdy histo-
rycznej. Wiemy, że w oficjalnie prezentowanym stanowisku mówi 
się o tym, że poznański adwokat miał ogłosić niepodległą repu-
blikę – „Rzeczpospolitą Mosińską” – ze stolicą w Mosinie. Dlaczego 
Mosina nie była w  maju 1848 roku miastem stołecznym, omó-
wiłem w swoim obszernym tekście z  lutowego wydania Gazety 
(„Węzeł gordyjski Rzeczpospolitej Mosińskiej”). Przypomnijmy 
ponadto w tym miejscu, że nazwa „Rzeczpospolita Mosińska” jest 
terminem użytym, by wydarzenia z 3 maja 1848 ośmieszyć. Nie 
była ona używana przez osoby, które prawdopodobnie w Mosinie 
ogłosiły niepodległość „Rzeczpospolitej Polskiej”. 
Na oficjalnej stronie Gminy Mosina od lat zamieszczony jest ar-
tykuł Joanny Nowaczyk zatytułowany „Krótki sen o Polsce”, który 
opowiada o  Jakubie Krauthoferze oraz wydarzeniach Wiosny 
Ludów. Po raz pierwszy został opublikowany 12 lat temu i  już 
w  momencie publikacji informacje zawarte w  artykule były 
nieaktualne. W październikowym wydaniu Gazety z 2019 roku 
(„Spreparowany życiorys”) omówiłem niektóre błędy faktogra-
ficzne, które artykuł ten zawiera. Rozszerzoną listę wraz z  ko-

mentarzem zamieszczam poniżej z  bardzo istotnego powodu: 
jest to oficjalne stanowisko Gminy, z którego korzystają ludzie 
nie do końca zorientowani w temacie i błędy te niestety powie-
lają, nie zdając sobie z tego sprawy:
1) Według Joanny Nowaczyk Krauthofer miał „własnym sump-

tem” zgromadzić środki na studia prawnicze. Nie jest to praw-
dą, ponieważ w trakcie ich trwania pobierał on pomoc socjal-
ną dla potrzebujących. Wynika to z  oficjalnej dokumentacji 
przebiegu jego akademickiej nauki; 

2) Miał on ukończyć studia prawnicze w Berlinie i pracować przez 
jakiś czas w  stolicy Prus. Twarde dowody źródłowe mówią 
coś zgoła innego – studia odbył we Wrocławiu, a następnie 
pracował w Gnieźnie i Bninie (Rękopisy Biblioteki Kórnickiej, 
Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawie pomocy materialnej 
na studiach, sygnatura BK 07351, K 51-54). Jako dowód na 
akademicką naukę we Wrocławiu zamieszczam skan doku-
mentu z Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. 

3) Na łamach „Tygodnika Literackiego” Krauthofer miał opubli-
kować artykuł na temat potrzeby przeciwdziałania germani-
zacji. Niestety, Joanna Nowaczyk nie podała, o który artykuł 
chodzi. Prawdopodobnie dlatego, że takiego artykułu po 
prostu nie było;

4) Krauthofer rzekomo „zainicjował w poznańskim pałacu Dzia-
łyńskich polskie zebrania o  charakterze popularno-nauko-
wym”. Faktycznie ich inicjatorem był hrabia Tytus Działyński, 
który uzyskał na ich organizację oficjalną zgodę od pruskich 
władz (E. Bątkiewicz, Tytus Działyński (1796-1861) Polityk. 
Społecznik. Twórca kultury, Poznań 2011, s. 146.);

5) Ogłoszenie przez Krauthofera artykułu prasowego na temat 
równouprawnienia języka polskiego w  pruskim sądownic-
twie miało według Joanny Nowaczyk spowodować „ostrą 
reakcję władz pruskim” i  oddanie go pod stały nadzór poli-
cyjny. Chodziło o to, że poznański sąd, niezgodnie z ówcze-
snym prawem, odmówił przyjęcia skargi Krauthofera w  ję-
zyku polskim. Ten w  odpowiedzi kwestię tę nagłośnił we 
wspomnianym artykule prasowym. Sprawę opisałem szerzej 
w pierwszej części biografii poznańskiego adwokata, dlatego 
przytaczam jeden z mówiącym o tym fragmentów: „(…) oma-
wiany artykuł prasowy ukazał się w gazecie w epoce, w której 
obowiązywała cenzura prewencyjna. Władza zatem dopusz-
czała do opinii publicznej tylko takie głosy, które były przez 
nią tolerowane i wcześniej ocenzurowane. Artykuł Krautho-
fera mieścił się zatem w granicach konstruktywnej krytyki lo-
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kalnej władzy sądowniczej, której to postępowanie nie było 
w  tym kontekście zgodne z  polityką pruskiego rządu”. Owa 
„ostra rekcja władz” owszem nastąpiła, ale jej ostrze wymie-
rzone było w poznański sąd, a nie w osobę Krauthofera, któ-
remu władza ta przyznała rację. Na dodatek wspomniany ar-
tykuł ukazał się… w języku niemieckim na łamach urzędowej 
„Gazety Wielkiego Xsięstwa Poznańskiego”;

6) Wątek dotyczący rzekomej „Rzeczpospolitej Mosińskiej” za-
wiera wiele nieścisłości. Po pierwsze, wydarzenia te miały 
miejsca w nocy z 2 na 3 maja 1848 roku. Po drugie, to wkra-
czający pod osłoną nocy partyzanci, a  nie mieszkańcy Mo-
siny, rozbroili żandarma. Po trzecie, odziałem partyzantów 
dowodził oficer Kamieniecki, a  nie Krauthofer. Po czwarte, 
nie wiemy dokładnie, jak wyglądało ogłoszenie „Rzeczpospo-
litej Polskiej”, jeśli faktycznie doszło do niego w Mosinie. Po 
piąte zaś, choć nie dość powtarzania, Mosina nie była w tym 
okresie stolicą Polski. Wszystko to omówiłem już wcześniej 
w artykule „Węzeł gordyjski…”. Przytaczam teraz celem skon-
frontowania fragment artykułu Joanny Nowaczyk: „3 maja, 
dochodzi w mieście do wystąpień, w trakcie których na we-
zwanie przybywa Jakub Krauthofer-Krotowski wraz ze swoim 
powstańczym oddziałem. Tutaj, w  obecności zgromadzo-
nych mieszkańców, proklamuje on Rzeczpospolitą Mosińską, 
a Mosinę ogłasza tymczasową stolicą polskiego państwa”. 

Zawierający omówione wyżej błędy artykuł tworzy niestety ka-
non naszej lokalnej wiedzy na temat wydarzeń sprzed 172 lat. By 
nie szukać daleko – w wydanej na 170-lecie obchodów „Rzeczpo-
spolitej Mosińskiej” gazetce okolicznościowej publikacja ta zosta-
ła zamieszczona bez żadnych poprawek, przez co wprowadzono 
mieszkańców w błąd. Mimo omówienia tych błędów w paździer-
nikowym numerze Gazety z  2019 roku nie zostały one do dnia 
dzisiejszego sprostowane. Miejmy nadzieję, że obchody kolejnej 
rocznicy wydarzeń z maja 1848 roku pozwolą na weryfikację wie-
lu nieścisłości, które przez lata narosły wokół tematu. 

By nie pozostawiać na koniec smutnego akcentu, zamieszczam 
fragment rozdziału poświęconego pasjom życiowym Jakuba 
Krauthofera, który znalazł się w  opracowywanej przeze mnie 
biografii:
„Studiując we Wrocławiu żak z Bnina stosunkowo blisko miał do 
pasm Sudetów, z czego z pewnością nieraz korzystał. To praw-
dopodobnie w okresie lat studenckich zapałał miłością do gór-
skich przygód. Z tego okresu znamy w zasadzie tylko jego jedną, 
częściowo udokumentowaną wyprawę z roku 1827. Dokładnie 
24 lipca udało mu się zdobyć Śnieżkę, czego dowodem był jego 
wpis w księdze pamiątkowej znajdującej się w schronisku poło-
żonym na tym sudeckim szczycie. Jak sam w swoim krótki wpi-
sie zaznaczył, nie żałował, że zdobywając Śnieżkę przeszedł tyle 
ciężkich trudów, świętując swoje dwudzieste pierwsze urodziny. 
Z dumą podkreślił także, że jako „z  rodu Polak” jest on żakiem 
wrocławskiej Alma Mater na wydziale prawa. Na końcu swojego 
wpisu gorąco pozdrowił on swoich kolegów ze studenckiej bra-
ci. Nie znamy niestety więcej detali z owej letniej wyprawy. Do-
myślać się jedynie możemy, że w tego typu przygodach ujście 
znajdowała owa nutka szaleństwa i  brawury, która tak bardzo 
objawiła się w dalszym etapie życia Jakuba Krauthofera. By nie 
sięgać zbyt daleko, kolejna jego znana wyprawa górska była już 
popisem czystej ułańskiej fantazji”. Szczegóły kolejnej wyprawy 
znajdą państwo w biografii poznańskiego adwokata.
 Wojciech Czeski

(Akta Wydziału Prawa, Allgemeines Studenten Register Iuristische Fakultät Abgegangene Studenten, sygnatura P 228, s. 255);
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Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych w gminie 
Mosina
Pierwotnie budowa węzłów miała zakończyć się w listopadzie 
2019 r. Powodem opóźnień w realizacji tej inwestycji była m.in 
zaplanowana przez jedną ze spółek budowa …biletomatów. 
Wykonawca, który zobowiązał się wykonania tego zadania teraz 
ma termin do 31 maja 2020 roku (dotyczy węzłów w Mosinie i 
Pecnej; poprzednio ich realizacja miała nastąpić do końca kwiet-
nia 2020 r.).
O dalszych postępach w budowie węzłów w Mosinie i Pecnej 
poinformował ostatnio urząd. – Trwają prace projektowe wyko-
nywane przez firmę BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie. Obecnie 
wykonawca uzupełnia dokumentację o nieprzewidziane na eta-
pie ogłoszenia przetargu dodatkowe uzgodnienia z Polskimi Ko-
lejami Państwowymi obejmujące zmiany, które na prośbę opera-
tora Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – Koleje Wielkopolskie Sp. 
z o.o. zostały uwzględnione przez Gminę Mosina przy realizacji tej 
inwestycji. Podpisano aneks terminowy z wykonawcą, w którym 
zobowiązał się do wykonania całego przedmiotu umowy do dnia 
31 maja 2020 r. – informuje Urząd Miejski w Mosinie.
Lepiej sytuacja przedstawia się natomiast w Drużynie – Wyko-
nawcy działający w konsorcjum zgłosili zakończenie prac pro-
jektowych i złożony został wniosek o wydanie decyzji pozwole-
nia na budowę. Podpisano aneks terminowy z Wykonawcami, w 
którym zobowiązali się do wykonania całego przedmiotu umo-
wy do 30 kwietnia 2020 r. – podaje UM.

Zadanie budowy w Mosinie, Drużynie i Pecnej realizowane jest 
w ramach projektu „Niskoemisyjnych przedsięwzięć w zakresie 
transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina – Etap I”, w for-
mule „Zaprojektuj i wybuduj”. Projekt współfinansowany z Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014-2020.

Od 15 kwietnia 2020r. w Drużynie obowiązuje tymczasowa or-
ganizacja ruchu. Rozpoczęto prace nad budową ścieżki rowero-
wej wraz z przebudową drogi.

Za realizację budowy ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiato-
wych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi 
dojazdowej do węzła przesiadkowego przy przystanku kole-
jowym Drużyna Poznańska oraz budowy ścieżki rowerowej i 
przebudowy drogi powiatowej nr 3911 P odpowiedzialny jest 
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.
Przypominamy, że w Drużynie ma powstać węzeł przesiadkowy, 
w ramach projektu ,,Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie 
transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina-etap I”, na który 
gmina otrzymała 6 947 365,9 zł dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej.
W ramach budowy węzła mają powstać także m.in. parkingi dla 
samochodów osobowych, miejsca parkingowe dla rowerów, 
wjazdy i drogi manewrowe oraz chodniki. Wszystko miało być 
gotowe pod koniec kwietnia, jednak termin ten zbliża się nie-
ubłaganie, a jakiekolwiek prace dopiero ruszają. Takie opóźnie-
nie niestety nie stanowi już dla nas żadnego zaskoczenia.
– Podpisano aneks terminowy z Wykonawcami, w którym zo-
bowiązali się do wykonania całego przedmiotu umowy do 30 
kwietnia 2020 r. Planowany termin uzyskania decyzji o pozwo-
leniu na budowę – na przełomie lutego i marca 2020 r.- czytamy 
na stronie Urzędu Miasta Mosina. EK

Co dalej z budową węzłów przesiadkowych

Węzeł przesiadkowy. Rozpoczęto budowę 
ścieżki rowerowej w Drużynie

Trwają prace projektowe dotyczące budowy węzłów przesiadkowych. Wcześniej informowaliśmy 
o opóźnieniach w ich budowie. Tymczasem są kolejne. Urząd Miejski w Mosinie, na łamach swojego 
biuletynu samorządowego poinformował o postępach w realizacji tej długo oczekiwanej przez miesz-
kańców inwestycji.  Czy doczekamy się w końcu lepszej komunikacji?

Wycinka drzew -przygotowania do budowy ścieżki rowerowej w Drużynie. Zdjęcie wy-
konano 18 kwietnia. Węzeł przesiadkowy miał być gotowy pod koniec kwietnia 2020r
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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)

ul. Poznańska 10, Mosina

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)

 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)

AGENCJA OCHRONY ZATRUDNI w MOSIN / KOMORNIKACH
PRACOWNIKA OCHRONY DOZORU

IE
-

Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, wynagrodzenie na czas, 
przeszkolenie.
Zadania: rejestr zdarzeń, wykonywanie obchodów, kontrola 
pracowników.

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O 

KONTAKT: 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”

531 533 00- -2

Poszukujemy pracowników również do przyuczenia
(P
08

2)
(P
08

0)
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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

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

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)

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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dom w stanie
deweloperskim

wysoki standard

TEL. 797 012 900

NA SPRZEDAŻ

SZRENIAWA

SYSTEMY NAWADNIA JĄCE

Ul. Powstańców Wlkp. 47
62-053 DRUŻYNA

Tel: 61 813 26 13
Kom: 695 59 49 48

e-mail: irjaza@irjaza.pl

SYSTEMY NAWADNAJĄCE

W ramach NFZ
(za darmo)

W domu chorego

tel. 512 046 048

Chorzy ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
przyjmowani są od razu!

Na Fizjoterapię Domową kwali�kują się m.in.:

Pacjenci po udarach (do 12 miesięcy od incydentu)
Chorzy na Stwardnienie rozsiane, Parkinsona, 
Reumatoidalne Zapalenie Stawów, Miopatie, 
Zapalenie wielomięśniowe, Rdzeniowy zanik mięśni,
Pacjenci z Guzami mózgu, Procesami 
demielnizacyjnymi, kolagenozami (np. Toczeń 
układowy, Twardzina), Przewlekłymi zespołami 
pozapiramidowymi, chorobą wzyrodnieniową stawów 
biodrowych i/lub kolanowych

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

Czekamy na Twój telefon!!!

FIZJOTERAPIA
REHABILITACJA
MASAŻ

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

oferuje sprzedaż piasku
oraz mieszanek

piaskowo żwirowych

tel. 797 516 519
797 602 975

kopalniabieczyny@gmail.com

(P
08

4)

  

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

W YCENY  
NIERUCHOMOŚCI

     DOMY 

     LOKALE 

     DZIAŁKI 

     SPECJALISTYCZNE 

TEL. 572 642 585 
Rzeczoznawca majątkowy

(K
3
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(J
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20-lecie Pracowni Artystycznej w Rogalinku

W  środę 4 marca bieżącego roku, świętowali oni wspólnie 20 
rocznicę istnienia tej placówki. Prowadzona jest ona przez To-
warzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich, którego prezesem 
jest pani Lucyna.
Tego dnia, w  kościele katolickim obchodzimy wspomnienie 
Świętego Kazimierza Jagiellończyka – królewicza (1458-1484). 
Jego życiorys przypomniał podczas kazania ks. Marian Cynka, 
profesor historii sztuki, który wraz z  ks. Eugeniuszem Kiszką, 
proboszczem tutejszej parafii, odprawili mszę świętą w intencji 
zmarłych, którzy za życia związani byli z pracownią w Rogalinku. 
Po wysłuchanym kazaniu można było oczami wyobraźni ujrzeć 
ikonę tego świętego męża, trzymającego w  jednym ręku lilię, 
a  w  drugim zwój ze słowami łacińskiego hymnu Omni die dic 
Mariae (Dnia każdego sław Maryję). 
W  pracowni w  Rogalinku ikon nie brakuje. Jest ich tu całkiem 
sporo. Oprócz nich na ścianach wiszą portrety oraz pejzaże, in-
spirowane bardzo często pięknem okolicznej przyrody. Wszyst-
kie zgromadzone tu obrazy są piękne. Nie szokują one odbiorcy, 
lecz działają na niego kojąco poprzez ciepło swoich barw i  ła-
godność spojrzeń. To właśnie one przywitały mnie, gdy nieco 
spóźniony przybyłem na trwającą już uroczystość. Te same 
spojrzenia dało się dostrzec również u ich twórców, którzy licz-
nie zgromadzili się tego dnia w  pracowni. Jak się okazało, nie 
tylko pięknie malują, ale też piszą wspaniałe wiersze. Poważne 
poematy i wesołe fraszki, co rusz wprowadzały zgromadzonych 
w inny nastrój, podobnie zresztą jak marcowa pogoda, która raz 
wpuszczała do pracowni słoneczne promienie innym razem pu-
kała w szyby kroplami deszczu. 
Były kwiaty, uściski, podziękowania i wiele wspomnień związanych 
z  ludźmi, którzy przez ostatnie dwadzieścia lat byli członkami tej 
rodziny. To jest chyba najwspanialsze dzieło, jakie można znaleźć 
w  pracowni w  Rogalinku. Przyjemnie obserwować ludzi, których 
łączy wspólna pasja. Każdy jest tu zawsze mile widziany. Często 
do pracowni trafiały osoby, które nigdy wcześniej nie malowały. 
Tu, pod czujnym okiem pani Lucyny, rozwijały swoje umiejętno-
ści, o których istnienie same siebie wcześniej nie podejrzewały. Są 
też osoby, którym umiejętności zdobyte w Pracowni Artystycznej 
w Rogalinku utorowały dalszą drogę rozwoju, kierując je w progi 
Uniwersytetu Artystycznego. Dla innych malowanie stało się oka-
zją do połączenia przyjemnego z  pożytecznym i  zarobienia tym 
sposobem na przysłowiowy chleb. Obrazy, które tu powstają, bar-
dzo często przekazywane są na aukcje charytatywne, a środki, uzy-
skane z ich sprzedaży, wsparły dotychczas wiele szlachetnych dzieł. 

Zejdźmy jednak na ziemię, bo to właśnie troska o zachowanie 
piękna tutejszego krajobrazu, a zwłaszcza o majestatyczne, sta-
re dęby, tak licznie tu występujące, przyczyniła się do powsta-
nia pracowni. Historię jej utworzenia przedstawiła pani Grażyna 
Hipś, wspominając, że ta idea pojawiła się w trakcie wspólnych 
spacerów odbywanych po rogalińskich łęgach. Później, w celu 
ich ochrony, dostrzegając grożące im niebezpieczeństwa, powo-
łano Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich. Podejmowało 
ono działania, mające na celu objęcia tego obszaru ochroną, co 
poskutkowało utworzeniem Rogalińskiego Parku Krajobrazo-
wego. Następnie powstała w  ramach Towarzystwa sekcja pla-
styczna, która dała początek dzisiejszej Pracowni Artystycznej. 
Samo Towarzystwo zostało w dużej mierze założone przez gro-
no emerytowanych nauczycieli, uczących niegdyś w szkole znaj-
dującej się w Rogalinku, noszącej imię prof. Adama Wodziczki. 
Słuszność powiązania idei ochrony przyrody ze sztuką, najlepiej 
zdają się oddawać słowa patrona szkoły, który mawiał że „Przy-
roda odarta z  wdzięków nie zwiąże serca, nie zapłodni myśli”. 
Całe szczęście, dzięki działaniom Towarzystwa nie została ona 
odarta ze swych wdzięków i do dzisiaj zawiązuje serca i zapład-
nia myśli między innymi osób tworzących w Pracowni Artystycz-
nej w Rogalinku. 
Na zakończenie pozostaje przyłączyć się do licznych gratulacji 
i życzeń, które tego dnia na ręce pani Lucyny Smok, złożyli przy-
byli goście. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli władz Gminy 
Mosina, Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz Galerii Sztuki w Mosi-
nie, którzy dostrzegają szczególne znaczenie tego miejsca i ludzi 
w nim działających, w krzewieniu kultury polskiej. Bo w Pracowni 
Artystycznej w Rogalinku oddycha się nią pełną piersią. 
 Tomasz Kaczmarek

Jaką nadać formę swojej pracy? Jaką zastosować technikę, jak zaplanować kompozycję, aby najlepiej 
przekazać treść? Takie pytania zadaje sobie z pewnością wielu artystów, stojąc przed sztalugą ubraną 
w śnieżnobiałe płótno. W takich sytuacjach, na dobrą radę ze strony pani Lucyny Smok, już od dwu-
dziestu lat, mogą liczyć wszyscy tworzący w Pracowni Artystycznej w Rogalinku.
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To nasze nowe czasy, czas pandemii koronawirusa. Ale tak wła-
śnie ma być, mamy się izolować, mamy zostać w domach, to dla 
naszego bezpieczeństwa.
Zostań w domu
Tylko co to dla nas znaczy – ZOSTAĆ W DOMU? Bycie z bliskimi 
przez 24 godziny wydaje się być czymś miłym, nareszcie mo-
żemy pobyć razem, rozmawiać, zabawić się, zrobić też coś dla 
siebie. Tyle, że kiedy jesteśmy nauczeni życia w pędzie, to takie 
nagłe zatrzymanie, a do tego narzucone ograniczenia, powodu-
ją frustrację. Okres radości i zadowolenia z czasu wolnego prze-
radza się w  niepokój, pojawia się lęk o możliwość zachorowa-
nia, doskwierają uczucia smutku, samotności, nudy wynikającej 
z izolacji, pojawiają się poważne obawy o przyszłość ekonomicz-
ną, a za tym idzie chęć ucieczki w stronę tego, co chwilowo przy-
nosi ulgę – alkoholu.
Alkohol staje się wentylem
Gdy dziś robiłam zakupy w  jednym z  większych sklepów spo-
żywczych, stojąc przy kasie obserwowałem ludzi. Na taśmie 
u każdego znajdowało się po kilka butelek: piwa, wina lub wód-
ki. Gdy pytałam kasjerkę, jakie ilości teraz alkoholu schodzą, to 
według niej – trzykrotnie więcej. Uzupełniają półki z alkoholem 
częściej niż przed miesiącem.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowy 
(PARAPA) w  artykule „Dezynfekcja wewnętrzna” przedstawia 
opinie sprzedawczyni:
Marta z Poznania zauważa, że często te same osoby robią duże 
zakupy dwa dni z rzędu. – Mówią, że muszą się zabezpieczyć, a ko-
lejnego dnia robią to samo. Są to przeważnie studenci organizują-
cy imprezy, oraz osoby w średnim i starszym wieku. Mam wrażenie, 
że dodatkowe wolne wykorzystywane jest jako okazja do picia – 
mówi Pani Marta.
Co to znaczy, że teraz pijemy więcej?
Młodzież często nie traktuje obecnej sytuacji poważnie,  wcze-
śniejsze doniesienia wykluczały lub ograniczały zachorowa-
nia  młodych ludzi, a przynajmniej choroba przebiegała bezob-
jawowo. Ostatnie informacje ze świata świadczą, że wirus dotyka 
młodzież i  dzieci. W  tym przedziale wiekowym też występują 
zgony. Brak regularnych zajęć, zawieszone szkoły, studia, zajęcia 
sportowe, brak możliwości kontaktu ze znajomymi. Energia, któ-
rej nie ma gdzie rozładować, powoduje frustrację, zagubienie, 
nudę, a takie uczucia są  złym doradcą.
Jednak czy rzeczywiście pijąc alkohol uchronimy się przed zaka-
żeniem koronawirusem?
Alkohol nas nie uratuje
Wirusolog prof. dr hab. Krzysztof Pryć mówi w rozmowie z WP 
Kobieta: „alkohol w żaden sposób nie uratuje nas przed choroba 
wirusową”.
Picie alkoholu nie zwalcza koronawirusa, nie chroni przed nim 
i  nie sprawi, że wyzdrowiejemy. Spożywanie alkoholu osłabia 
organizm i obniża odporność, ma negatywny wpływ na system 
immunologiczny człowieka.
Spożywanie alkoholu jest dodatkowym obciążeniem dla orga-
nizmu, a  nie ochroną. Przy zagrożeniu ze strony  koronawiru-
sa  wskazane jest ograniczenie zarówno spożywania alkoholu, 
jak i palenia tytoniu.

Naukowcy z Loyola University w Chicago  poprosili ochotników 
o wypicie 4 lub 5 kieliszków wódki w czasie 20 minut. Następnie, 
przez kilka godzin, pobierano od nich próbki krwi. Okazało się, 
że początkowo skuteczność układu immunologicznego wzra-
sta, jednak w ciągu kolejnych godzin – mocno spada.
Koronawirus ( COVID-19) atakuje płuca, wiec z pewnością osoby 
palące papierosy są bardziej narażone na zachorowanie. Warto 
pomyśleć o ograniczeniu, a najlepiej o zerwaniu z nałogiem. Jest 
motywacja, warto ją wykorzystać.
Izolacja sprzyja przemocy
Gdy wieczorem kładłam się spać, w  sąsiednim mieszkaniu usły-
szałam silne trzaśnięcie drzwiami. Pomyślałam: sąsiadowi puściły 
nerwy. Ponieważ znam tych ludzi, wiem, że był to upust emocji, ale 
co z tymi rodzinami, w których przemoc była już wcześniej? Teraz 
musi być jeszcze trudniej.
Kwarantanna, czy nawet zwykły apel o  niewychodzenie z  do-
mów, dla wielu rodzin przeradza się w prawdziwy koszmar i to 
nie z powodu koronawirusa, a tych najbliższych.
Zgłoszeń na policję o tym, że członek rodziny zniszczył telewi-
zor, telefon, czy pod wpływem alkoholu pobił żonę, jak twierdzą 
policjanci, jest znacznie więcej. Nie wszyscy dobrze znoszą od-
cięcie od świata, od szkoły, od znajomych i dalszych członków 
rodziny. Stres spowodowany pandemią, czy możliwością utraty 
pracy, wywołuje napięcie, które ludzie rozładowują na najbliż-
szych. A po wzmocnieniu alkoholem, dochodzi do aktów prze-
mocy i agresji.
W naszej gminie również nastąpił wzrost aktów przemocy do-
mowej. Policjanci z posterunku w Komornikach są w pełnej go-
towości, by nieść pomoc ofiarom, wystarczy tylko zadzwonić 
pod numer interwencyjny 112, by uchronić przed agresją siebie 
i swoich bliskich. Mamy prawo się bronić!
Kiedy to się wreszcie skończy?
Gdy włączam telewizor, od razu wybieram kanał z wiadomościa-
mi i już czytam na pasku, ile nowych zachorowań, ile ludzi dziś 
zmarło, jakie nowe ograniczenia. Duża liczba trudnych informa-
cji zwiększa poczucie lęku, niepokoju czasami frustracji i bezrad-
ności.
Czy mi to pomaga? Czy tak chce się czuć? Warto zadać sobie ta-
kie pytania. Jeśli nie, należy ograniczyć oglądanie wiadomości, 
zaglądać do nich raz dziennie – to wystarczy. Warto wzmocnić 
swoją odporność fizyczna i psychiczną, ograniczyć alkohol, pa-
pierosy, zadbać o regularne posiłki, w których będą owoce i wa-
rzywa.
Trzeba też zadbać o sferę psychiczną. Skrupulatnie zaplanować 
każdy dzień, by nie zostawiać sobie czasu na niezdrowe myśli. 
Organizować czas z bliskimi oraz czas dla siebie: książka, serial, 
sport, praca w  ogrodzie, zabawa z  dziećmi czy psem, kąpiel, 
odpoczynek, itp. Ważne, byśmy mieli swój kącik, by móc pobyć 
z sobą, tylko z sobą.
Ważna jest też rozmowa z bliskimi w domu, ze znajomymi przez 
telefon lub online,   z  sąsiadami na balkonie. Wiele ośrodków 
terapeutycznych, psychologów umożliwia rozmowy przez In-
ternet, sesje są darmowe lub w  promocyjnych cenach. Nasza 
gmina też taką pomoc oferuje, warto zapoznać się z jej ofertą na 
stronie internetowej. To czas, by sobie pomagać. Alkohol  nigdy 

Jak radzić sobie z lękiem.
Alkohol w czasach epidemii

Gdy jechałam dziś przez miasto, ogarnęło mnie przerażenie. Puste ulice, puste parkingi przy galeriach, 
przed „Biedronką” klienci stoją w dwumetrowej odległości od siebie. Świeciło słońce, było ciepło, po-
goda wiosenna, a ludzi brak.
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JRG - 9 Pożar samochodu

Kronika OSP Mosina Kronika OSP Puszczykowo

W dniu 15 kwietnia 2020 roku około godziny 6.00 do Stanowi-
ska Kierowania Komendanta Miejskiego wpłynęło zgłoszenie 
o pożarze samochodu osobowego w miejscowości Mosina. Do 
zdarzenia zostały zadysponowane samochody GBA-Rt 2,5/16 
oraz GCBA-Rt 5/35 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że pożarem objęty 
jest cały pojazd marki Ford Focus. Działania Państwowej Straży 
Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz po-
daniu dwóch prądów gaśniczych wody w natarciu na palący się 
samochód. Po ugaszeniu pożaru, wrak pojazdu sprawdzono przy 
pomocy kamery termowizyjnej w celu wyeliminowania ukrytych 
zarzewi ognia. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.
 Zdjęcia:
 asp. sztab. Paweł Ruskowiak, JRG-9, zmiana D.
 Opracowanie:
 mł. asp. Przemysław Zbierski, 

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

4 kwietnia – wypadek (Mosina, ul. Leszczyńska) 
6 kwietnia – pożar lasu (Nowinki)
8 kwietnia – załączenie systemu monitoringu P-poż (Mosina, 

sklep „Tesco”)
14 kwietnia – pożar lasu (Sowiniec) 
17 kwietnia – dwukrotne załączenie systemu monitoringu P-poż 

(Puszczykowo, szpital)
 20 kwietnia – zadymienie w piwnicy (Krosno, ul. Główna) 

W okresie od 20 marca do 22 kwietnia br. jednostka OSP Mosina 
uczestniczyła w 65 działaniach związanych z epidemią COVID-19.

Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do 
których doszło od 21 marca do 20 kwietnia br. Dziękujemy OSP 
Puszczykowo za ich udostępnienie.

7 kwietnia – pożar poszycia leśnego (Puszczykowo, ul. Dąbrowskiego)
                       pożar trawy (Puszczykowo, ul. Nadwarciańska)
4 kwietnia – pompowanie namiotu SOR (Puszczykowo, ul. Kra-
szewskiego)
3 kwietnia – pomoc ZRM (Puszczykowo, ul. Kosynierów Miło-
sławskich)
21 marca – drzewo powalone na dom (Puszczykowo, ul. Słowac-
kiego)

niczego nie załatwił, teraz też tego za nas nie zrobi. Bądźcie roz-
sądni, zadbajcie o siebie, a wówczas będziecie mogli też zadbać 
o bliskich.
12 porad, jak radzić sobie z lękiem w czasie epidemii
1. Poczucie kontroli jest ważne, wiec planuj swój dzień i skrupu-
latnie to realizuj.
2. Czytaj książki, oglądaj filmy, sprzątaj, gotuj, pracuj w ogrodzie, 
uprawiaj sport, spaceruj (na  tyle, na ile to możliwe, by  nie łamać 
przepisów). Masz okazję, realizuj to, na co nie było czasu.
3. Nie zajmuj się tym, co jeszcze nie nastąpiło, bo masz wpływ 
tylko na to co jest tu i teraz.
4.  Sprawdzaj wiadomości raz dziennie, to wystarczy, by być na 
bieżąco.
5.  Sprawdzaj tylko rzetelne źródła, Internet jest pełen niepraw-
dziwych informacji.
6.  Zatrzymuj nakręcające myśli.
7. Rozmawiaj często na przyjemne tematy, wspominaj miłe 
chwile, dobrych ludzi i ładne miejsca.
8. Gdy jednak lęk weźmie górę, skup się na oddychaniu. Wciągaj 
powietrze nosem, a wypuszczaj uchylonymi ustami, za każdym 

razem  wydłużając wydech, pozbywasz się w ten sposób nega-
tywnej energii.
9. Pamiętaj, że Twoje myśli wpływają na to, co czujesz, więc 
wpływaj na swoje myśli.
10. Śmiech jest bardzo ważny, więc oglądaj komedie, zabawne 
scenki, słuchaj i opowiadaj kawały, to rozładowuje emocje.
11 .Przed snem stosuj relaksację, znajdziesz wiele propozycji na 
YouTube.
12. Przede wszystkim rozmawiaj, rozmawiaj, rozmawiaj  z bliski-
mi, z sąsiadami, ze znajomymi, telefonicznie, online, z balkonu…
Katarzyna Kulas
Terapeuta uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym 
dla Osób uzależnionych i ich rodzin w Komornikach
źródło: Nowiny Komornickie
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Fundusz to mechanizm wsparcia miast, powiatów i gmin w re-
montach swoich ulic. W  2019 samorządy w  województwie 
otrzymały prawie 160 milionów złotych dofinansowania. W Mo-
sinie udało się wtedy uzyskać dotacje na remonty ulic Strzało-
wej i  Brzechwy. W  Puszczykowie natomiast pieniądze dostały 
ulice Mazurska i Sobieskiego.
Fundusz nadal nie dla Łaziennej
W  tym roku w  funduszu dla województwa przeznaczono 143 
miliony złotych. W Mosinie za te pieniądze zostanie wyremon-
towana ulica Świerkowa. Modernizacji zostanie poddana jed-
nak tylko jej część – odcinek od Szosy Poznańskiej do ul. Chopi-
na. Dokładnie 220 metrów z 500-metrowej ulicy.
Gmina może liczyć na dofinansowanie w  wysokości połowy 
kosztów budowy, czyli 455 tysięcy złotych, reszta będzie po-
chodzić z budżetu samorządu. Według podanego w wynikach 

naboru terminu realizacji, remont Świerkowej ma się zacząć 
jeszcze w  tym miesiącu. Koniec robót przewidziany jest nato-
miast na wrzesień tego roku.
W Mosinie nie udało się natomiast nadal uzyskać dofinansowa-
nia na remont Łaziennej. W sierpniu 2019 gmina złożyła wnio-
sek o to właśnie w ramach funduszu. Mieszkańcom tej ulicy jed-
nak przyjdzie jeszcze poczekać na remont.
W Puszczykowie ruszyły prace
W  Puszczykowie udało się uzyskać dofinansowanie na ulice 
Żwirową. Prace rozpoczęły się tam w  zeszłym tygodniu. Na 
niespełna 400-metrowy odcinek miasto dostało 787 tysięcy 
złotych. Tak, jak w przypadku Mosiny, jest to połowa kosztów. 
Resztę dołoży Puszczykowo. Koniec prac przewidziany jest na 
czerwiec 2020. W Puszczykowie trwa też modernizacji ulicy So-
bieskiego, gdzie położono już nową nawierzchnię.

Remonty w Mosinie i Puszczykowie
Wyniki naboru do funduszu dróg samorządowych

Pojawiły się wyniki naboru do funduszu dróg samorządowych. Wśród 111 dróg z całej Polski, znalazły 
się też te z Mosiny i Puszczykowa. Mieszkańcy jakich ulic doczekali się remontów? 

Mieszkańcy ulicy Świerkowej na odcinku od ul. Chopina do ul. Wodnej na remont muszą jeszcze zaczekać.



REKLAMA 35

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

Hotel
pracowniczy

 Dymaczewo Stare 
tel. 502 553 077
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tel. 519 582 415
tel. 794 444 679

Sprzątanie

także po
remoncie.
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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
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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
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Kwali�kowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

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

518 672 394
501 468 446
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Spotkania

• Kreowanie indywidualnego wizerunku.

• Dostosowanie stroju do typu sylwetki, 
kolorytu, temperamentu.

• Przegląd szafy.

tel. 604 293 392

ze stylistką
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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
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ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

Naprawa:
- Rozruszniki
- Alternatory
- Instalacje elektr.

Montaż:
- Radia
- Alarmy
- Blokady

Klimatyzacje:
- napełnianie
- odgrzybianie

* wymiana opon
* wulkanizacja

Wystawiamy faktury VAT

Michał Roszak
Luboń, ul. Dożynkowa 7a

tel. 602 555 346
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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
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Hotel Szablewski
w Dymaczewie Nowym

zatrudni 
kelnera/kelnerkę

oraz pokojową 
na cały etat

tel. 61 819 12 01

(J
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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
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PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Problemy z nadwagą: 
jak je pokonać?
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PRACA!!!
ZAKŁAD INSTALACYJNY Z SIEDZIBĄ W MOSINIE 

ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO 

MONTER
INSTALACJI SANITARNYCH  
INFORMACJE PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY

ADAM.INSTAL@WP.PL LUB POD NUMEREM TELEFONU 504 558 857

KAMIENIARSTWO
KORCZ GRANIT
NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

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

tel. 61 8 103 825
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USŁUGI
TRANSPORTOWE

602 679 211
WYKOPY I PRACE ZIEMNE

• PIASEK
• ŻWIR
• ZIEMIA, ITP.
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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/

(J
04

7)

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
03

7)



39

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

REKLAMA
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Mosińsko-Puszczykowska

www.gazeta-mosina.pl
 facebook.com/GazetaMP/
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

50
PLN

KUPON
RABATOWY
z badaniem wzroku za 1 PLN

*przy zakupie okularów o
wartości powyżej 300 PLN

*Oferta nie łączy się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

Kupon ważny do 30.06.2020 r.

100
PLN

KUPON
RABATOWY
z badaniem wzroku za 1 PLN

*przy zakupie okularów o
wartości powyżej 500 PLN

*Oferta nie łączy się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

Kupon ważny do 30.06.2020 r.

OPTOMETRYSTA
ZAPRASZA CODZIENNIE
NA BADANIE WZROKU

tel. 78 00 24 108
familijny@optykmilart.pl

www.optykmilart.pl
ul. Nektarowa 1/2   62-050 Krosno

GALERIA FAMILIJNA
godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 10.00-19.00
(14.00-15.00 przerwa techniczna

na dezynfekcję i ozonowanie lokalu)

sobota: 10.00-15.00


