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,,Nie było nas, był las. Nie będzie nas, będzie las”. 
Wycinka drzew w okresie lęgowym ptaków

Kajakowa Linia Turystyczna
– przełom w turystyce kajakowej
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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
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- Czy ja coś wiem o  elegancie z  Mosi-
ny? Coś tam kiedyś słyszałem, ale musisz 
chwilę poczekać aż mi się przypomni. Już 
wiem! To było ładnych parę lat temu, pew-
no może ze trzydzieści jak pojechaliśmy 
z  jakąś wycieczką do Kórnika. Tam mieli-
śmy takiego starszego pana przewodnika 
i  zapamiętałem, jak opowiadał różne hi-
storie, a zwłaszcza te związane z nazwami 
różnych najbliższych miejscowości, jaki był 
początek, od czego na przykład pochodzi 
określenie Gądki, Kórnik itp. Na Mosinę 

kiedyś mówiło się „mały Paryż” i  to było 
bardzo popularne powiedzenie. Podobno 
nie wiązało się z jakąś pogardą, kpiną czy 
wyśmiewaniem się z kogoś. Nietrudno so-
bie wyobrazić dialog z tamtych lat:
- Gdzie jedziesz?
- A, do małego Paryża.
 Skąd masz takie ładne koniki!
- A, kupiłem na targu w małym Paryżu.
- A to mój znajomy, który miesza w małym 
Paryżu.
Wszyscy podobno wiedzieli, że chodzi 
o  Mosinę. Z  czasem to wiesz, jak było. 
Zamożni ludzie zaczęli jeździć do tego 
prawdziwego Paryża we Francji po nauki 
i  po różne przyziemne dobra. Wszak to 

było najmodniejsze miasto świata, wszyst-
kie drogi w  nim się kończyły i  zaczynały. 
Prawdziwa awangarda. Wszelkie nowo-
ści z  modą związane pochodziły właśnie 
stamtąd. Szyk i  elegancja. Jeśli widziało 
się kogoś ekstra ubranego, zwracającego 
na siebie uwagę to powiadało się, że na 
pewno prosto z  Paryża przywiezione, że 
w  Paryżu pełno elegantów, ba, nawet że 
w  Paryżu same eleganty mieszkają! Masz 
wytłumaczenie. Eleganci z  Paryża rodem 
stali się elegantami z Mosiny, bo przecież 
dla wielu jak Ci wspomniałem wcześniej, 
Mosina to mały Paryż, a  jak Paryż, to ele-
ganci, a jak eleganci, to z Mosiny. Proste.
 Roman Czeski

26.05.2012:  Wiechu na imieninach

„Kości zostały rzucone” – płyniemy na nieznane wody
SŁOWO OD REDAKCJI

W kwietniu 2007 roku ukazał się pierwszy 
numer „Gazety Mosińsko – Puszczykow-
skiej”. Od tego momentu upłynęło jednak 
sporo czasu, a  nam udało się stworzyć 
wspaniały zespół redakcyjny, w skład któ-
rego wchodzą osoby, dla których sprawy 
regionalne nie pozostają obojętne. Jak 
można się domyślać w trakcie naszej pracy 
mierzyliśmy się z  wieloma trudnościami, 
miewaliśmy również gorsze chwile, ale za-
wsze przyświecał nam wyjątkowy cel: „Być 
blisko mieszkańców i dostarczać im rzetel-
ne i  ciekawe informacje. Z  pożytkiem dla 
regionu podtrzymywać lokalną tradycję 
oraz poddawać dyskusji tematy dotyczące 
naszego życia”.

Obecnie stajemy przed nowym wyzwa-
niem. Z  początkiem lipca br. ukaże się 
bowiem na terenie pobliskiego Lubonia 
pierwsze wydanie nowego pisma pod 
nazwą: „Gazeta Lubońska”. Tytuł powsta-
nie dzięki inicjatywie osób do tej pory 
oddanych czasopismu „Wieści Lubońskie” 
(miesięcznikowi utrzymującemu się na 
lubońskim rynku przez 30 lat) oraz osób 
współtworzących Gazetę Mosińsko – Pusz-

czykowską. I  chociaż sama nazwa gazety 
wydaje się być nowa, to pełen zapału do 
pracy zespół redakcyjny utworzą osoby 
z  wieloletnim doświadczeniem, które peł-
ne pasji będą realizowały tematy związa-
ne z ich najbliższym otoczeniem. W nowej 
„Gazecie Lubońskiej” znajdziemy sporo 
publicystyki na najwyższym poziomie. Na 
łamach czasopisma będziemy poruszać 
kwestie dotyczące samorządu, kultury, 
historii, oświaty czy sportu. Postaramy się 
analizując tematy społeczne zastanawiać 
się, jak może wyglądać przyszłość naszego 
regionu. „Gazeta Lubońska” jak sama nazwa 
wskazuje będzie ukazywała się głównie na 
terenie Lubonia, lecz treści publikowane 
w  niej będą dostępne również dla miesz-
kańców naszego regionu. Siedziba oby-
dwu redakcji (GMP oraz GL) będzie mieściła 
się w Mosinie przy ul. Wawrzyniaka 9. 

Zdajemy sobie sprawę z  tego, że począt-
ki nigdy nie są łatwe. Mimo to, uwielbia-
my stawiać sobie nowe wyzwania, gdyż 
sukcesy dodają nam skrzydeł, a  porażki 
wzmacniają.  Wspólnie więc pragniemy za-
pełnić pustkę informacyjną, jaka powstała 
w  styczniu br. w  momencie kiedy znany 
i  szanowany przez czytelników miesięcz-
nik „Wieści Lubońskie” przestał ukazywać 
się w druku.

Za cel obieramy sobie również integrację 
mieszkańców regionu Mosiny, Puszczyko-
wa i Lubonia oraz mieszkańców aglomera-
cji poznańskiej. Mamy świadomość tego, 
że zapewnienie sprawnego przepływu 
informacji jest w  obecnych czasach klu-
czowe. To towar bardzo cenny, lecz posia-
dający krótką datę ważności, dlatego musi 
być dostarczany sprawnie. Takim pasem 
transmisyjnym była zawsze rzeka Warta, 
którą przemieszczały się towary, i która to 
do dnia dzisiejszego jest łącznikiem spa-
jającym ze sobą Mosinę, Puszczykowo 
i  Luboń. Dołożymy wszelkich starań, aby 
świeże i rzetelne informacje płynęły szero-
ką rzeką zarówno z prądem, jak i pod prąd.
 Zespół redakcyjny GMP I GL
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Konflikt w Rogalinku. Nie chcą prawie 100 drzew, 
,,To zniszczy ten bezcenny krajobraz”

Rogaliński Park Krajobrazowy rozciąga się wzdłuż Warty w oko-
licach Puszczykowa i Wiórka aż do Śremu. Został stworzony ze 
względu na unikatowy charakter krajobrazu. W  Parku rośnie 
ponad tysiąc wieloletnich dębów, z  których słynie Rogalin 
i które często przybierają fantazyjne kształty. Właśnie po to, by 
chronić te unikatowe widoki, w latach 90’ postanowiono stwo-
rzyć Park Krajobrazowy. Ten unikalny w skali Europy krajobraz 
stał się kością niezgody pomiędzy fotografami a władzami Ma-
jątku Rogalin.
Wierzbowy szpaler zasłoni orła
– To drzewo znajduje się na tysiącach zdjęć fotografów z  ca-
łego świata – mówi mi Dorota Rychlewska-Serwa i  wskazuje 
na „orła” – wieloletni dąb przypominający drapieżnego ptaka. 
– Artyści robią jego zdjęcia o  wschodzie i  zachodzie słońca, 
wtedy wygląda najpiękniej. Tego widoku zazdroszczą nam na 
całym świecie – dodaje.
Na początku kwietnia Majątek Rogalin, który zarządza tere-
nami nad Wartą w Rogalinku, podjął decyzję o posadzeniu 94 
wierzb. Rząd drzew rozciąga się od miejscowości Rogalinek aż 
po samą rzekę. Fotografowie sprzeciwiają się takiemu sposo-
bowi nasadzenia wierzb. Uważają, że gdy urosną, przysłonią 
krajobraz, z którego słyną łęgi.
– Taki sposób posadzenia tych drzew bezpowrotnie zniszczy 
wyjątkowość tego miejsca. Straci swojego ducha, atmosferę. 
A dla niej właśnie przyjeżdżają tu ludzie z całego świata – mówi 
mi pani Dorota. – Nie chodzi nam o to, żeby w ogóle tych drzew 
nie sadzić, ale żeby inaczej je umiejscowić – tłumaczy. – To wy-
gląda bardzo nienaturalnie w tym miejscu, sadzone jak od li-
nijki – dodaje Kamil Wojtko, fotograf przyrodniczy, z  którym 
rozmawiam o nasadzeniu w Rogalinku.
O gustach się nie dyskutuje?
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskie-
go tłumaczy nasadzenie wierzb ochroną przyrody. – Wierzby 
spełniają nie tylko rolę estetyczną, ale przede wszystkim eko-
logiczną – są jednym z ulubionych miejsc gniazdowania wielu 
gatunków ptaków, w tym dudka i pójdźki. Stanowią też siedli-
sko dla ginącego gatunku – pachnicy dębowej, która występu-
je w Parku – czytamy na Facebooku Zespołu.
Jak mówią jednak fotografowie, walka o przyrodę i o krajobraz, 
nie muszą się wykluczać.
– Cały czas podkreślamy, że przeciwko wierzbom nic nie mamy. 
Nawet chwalimy takie przedsięwzięcia. Chodzi nam tylko i wy-
łącznie o miejsce, w którym zostały posadzone. – mówi Dorota 
Rychlewska – Serwa. Dodaje, że jeśli w końcu zostanie podję-
ta decyzja o zmianie umiejscowienia wierzb, sama przyjedzie 
i pomoże przesadzać.
Pojęcie estetyki dzieli jednak fotografów i  Majątek Rogalin. 
– Nasadzenie wierzb w  taki sposób jest kontynuacją trady-
cji kultywowanej przez setki lat, która polega na zaznaczaniu 
granic terenów. Drzewa oddzielają teren Majątku od łąk, które 
do nas nie należą. Taki sposób ich posadzenia jest tożsamy ze 
sposobem, który funkcjonował tu od XIX wieku – mówi Mikołaj 
Pietraszak-Dmowski, prezes Majątku Rogalin. – Dla mnie naj-
ważniejsza jest estetyka wewnętrznej części łęgów, której nie 

zaburzają wierzby. Natomiast krajobraz „na zewnątrz” naszego 
terenu schodzi na drugi plan, biorąc pod uwagę korzyści eko-
logiczne z nasadzenia tych drzew – dodaje.
Wierzby w obronie dębów
Mikołaj Pietraszak-Dmowski zwraca również uwagę na ekolo-
giczne zalety posadzenia wierzb. – Posadzone w  ten sposób 
drzewa ochronią przed wiatrem, a co za tym idzie – silniejszym 
usychaniem pozostałych dębów na terenie Majątku. Te jeszcze 
żyjące i rosnące są dla nas istotniejsze niż ten dąb, o który wal-
czą fotografowie. Nie możemy, tylko  ze względu na dobry kadr, 
stawiać obumarłych już drzew ponad te, które jeszcze możemy 
uratować – tłumaczy.
Dendrolodzy przyznają, że posadzenie drzew może chronić 
inne, jednak pod kilkoma warunkami.
– Takie nasadzenia mogą chronić teren przed silnym wiatrem, 
zmniejszając jego prędkość nawet o połowę. – mówi Kinga No-
wak z Instytutu Dendrologii w Kórniku – Jednak drzewa w ta-

Na rogalińskie łęgi zjeżdżają się fotografowie z całego świata. Cenią sobie to miejsce ze względu na 
unikatowy krajobraz. W kwietniu Majątek Rogalin posadził na łęgach prawie setkę wierzb. Sprzeci-
wiają się temu fotografowie, którzy boją się o zniszczenie wyjątkowości łęgów.

Dziś na łęgach są posadzone 94 wierzby stojące w szpalerze na granicy Majątku Rogalin i są-
siadujących łąk. Fotografowie obawiają się, że gdy urosną, przysłonią wyjątkowy krajobraz. 
Fot. Dorota Rychlewska-Serwa
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Kupię przedwojenne
Pocztówki, zdjęcia

Monety, sztućce
Zegarki i inne

509 445 892

Ku przestrodze publikujemy informację od 
firmy Aquanet, która opisuje w jaki sposób 
oszuści okradają nasze mieszkania.
– Do Aquanetu dotarły bardzo niepo-
kojące informacje o  oszustach, którzy 
okradają starsze osoby na terenie Pozna-
nia, podając się za pracowników wodo-
ciągów. Przychodzą ubrani w  kamizelki 
odblaskowe i mówią, że trzeba sprawdzić 
jakość wody, bo coś może być nie tak. 
Następnie proszą by osoba puszczała 
wodę w  łazience, w  tym czasie złodziej 
stoi w  drzwiach do tego pomieszczenia 
a  jego wspólnik plądruje mieszkanie. 
Dotychczasowe zdarzenia (sześć) miały 
miejsce na Dębcu i  Wildzie – informuje 
Dorota Wiśniewska, rzecznik Aquanet.
Aquanet informuje, ze nie prowadzi tego 
typu kontroli w mieszkaniach klientów. Je-
śli już takie kontrole się zdarzają pracowni-

cy zawsze posiadają identyfikatory ze zdję-
ciem, imieniem i nazwiskiem.
Prosimy o  zachowanie rozwagi i  nade 
wszystko informowanie seniorów o takim 
zagrożeniu – dodaje Dorota Wiśniewska.
Pamiętajmy, aby nie wpuszczać do swo-

ich domów nieznanych osób. Pracownicy 
wszelkich instytucji, zaopatrzeni są w sto-
sowne plakietki i powinni wylegitymować 
się stosownymi dokumentami. W  czasie 
trwającej epidemii przedstawiciele insty-
tucji nie składają wizyt w domach.

Oszuści podszywają się
pod pracowników Aquanetu

Epidemia to żniwa dla wszelkiej maści oszustów. Wprowadzone ograniczenia spowodowały, że 
większość ludzi spędza czas w domu.W jednym ze sposobów kradzieży oszuści proszą aby osoba 
puszczała wodę w łazience. W tym czasie złodziej stoi w drzwiach do tego pomieszczenia, a jego 
wspólnik plądruje mieszkanie.

kim „wiatrochronie” powinny być posadzone w  kilku rzędach 
i obejmować różne gatunki i krzewy. Odziaływanie pasów wia-
trochronnych zależy również od ich wysokości, im są wyższe, 
tym większy obszar ich oddziaływania – tłumaczy.
Fotografowie zwracają jednak uwagę na umiejscowienie na-
sadzenia wierzb. – Decyzja jakie funkcje mają pełnić nasadze-
nia, powinna być poprzedzona analizą, które cechy środowiska 
powinny być zmodyfikowane za pomocą zadrzewień. – mówi 
Dorota Rychlewska-Serwa. – Mamy do czynienia z terenem par-
ku krajobrazowego, więc charakter i przebieg wprowadzanych 
zadrzewień, niezależnie od ich funkcji, powinien odpowiednio 
korespondować z istniejącym krajobrazem. – dodaje Rychlew-
ska-Serwa.

Łęgi niezgody
Na razie sytuacja na rogalińskich łęgach zdaje się być patowa. 
Jednak, jak udało mi się nieoficjalnie dowiedzieć, w porozumie-
niu z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielko-
polskiego, szykowane jest rozwiązanie, które zmodyfikuje spo-
sób nasadzenia wierzb. Póki co nie wiadomo jednak, do jakiej 
zmiany miałoby dojść i  na ogłoszenie ewentualnych działań 
przyjdzie nam poczekać.
Trudne do pogodzenia poczucia estetyki fotografów i kierow-
nictwa Majątku Rogalin kolidują z  walorami ekologicznymi. 
A te, przy obecnych zmianach klimatu, mogą się okazać kluczo-
we dla tych terenów. Już dzisiaj łęgi są bardziej suche niż w po-
przednich latach. Kiedyś były rozlewiskami Warty, dzisiaj można 
przejść suchą nogą przez większość terenu.
Kinga Nowak z  Instytutu Dendrologicznego w  Kórniku wska-
zuje na dużą rolę nasadzeń w gospodarce wodnej. – Pasy wia-
trochronne mają duże znaczenie w  ochronie upraw rolnych, 
zmniejszając erozję, zwiąkszając wilgotność i  chroniąc przed  
silnym wiatrem. – mówi. Zaznacza jednak, że trudno ocenić, 
czy obecny sposób posadzenia wierzb miał spełniać swoją rolę. 
Głównie ze względu na gęstość zadrzewienia, jego wysokość 
i szerokość, które mogą się okazać niewystarczające dla ochro-
ny pozostałych dębów.
 Wojtek Pierzchalski

Niektórzy fotografowie kilka razy w tygodniu wybierają się z samego rana na rogalińskie łęgi, 
by uchwycić takie chwile. – O wschodzie, gdy jest mgła, jest tu najpiękniej, sam często wstaję 
w nocy, by zdążyć na taki widok – mówi Kamil Wojtko. fot. Kamil Wojtko
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W wielu przychodniach stomatologicznych do kosztów lecze-
nia dolicza się dodatkową kwotę w związku z wdrożeniem spe-
cjalnych środków ochrony. Leczenie stomatologiczne niosło ze 
sobą bardzo duże koszty już przed pandemią, a teraz wielu den-
tystów wprowadziło dodatkowe opłaty.
– Zapisując się na wizytę, zostałem poinformowany, że muszę 
uiścić dodatkową opłatę za dezynfekcję i  środki dezynfekujące. 
Pani z rejestracji powiedziała, że jest to kwota w wysokości 100 zł. 
Naprawdę aż tyle to kosztuje?- Żali się jeden z naszych Czytelników.
Co wpłynęło na wzrost cen? Za co musimy dodatkowo płacić?
Lekarz stomatolog oraz jego asystentka są szczególnie na-
rażeni na zarażenie koronawirusem.
90 procent zabiegów stomatologicznych odbywa się z użyciem 
narzędzi tworzących aerozol wody i cząsteczek śliny, które zo-
stają w powietrzu nawet po zabiegu, przez co możliwość zaka-
żenia personelu, a  także kolejnych pacjentów jest większa niż 
w  poradniach innych specjalizacji. Lekarze stomatolodzy oraz 
pozostały personel gabinetów stomatologicznych są w grupie 
dużego ryzyka zarażenia koronawirusem. Dlatego wprowadze-
nie dodatkowych środków ochrony to konieczność w  dzisiej-
szych czasach.
W  wielu gabinetach personel wygląda jak załoga statku ko-
smicznego. Kombinezon, przyłbica, maseczka i  często dodat-
kowo lupy. To wszystko, aby uchronić siebie i innych przed za-
rażeniem. Jednak nowy system to nie tylko spadek komfortu 
pracy poprzez tkwienie w takim przebraniu przez wiele godzin, 
ale także dodatkowe koszty. Jednak, czy naprawdę są one tak 
duże, że my- pacjenci musimy dopłacać aż tyle? Rekordzistą jest 
jeden z gabinetów w Wielkopolsce, który za dodatkowe środki 
ochrony dolicza 300 zł do każdej wizyty!
– Ceny środków ochrony powędrowały w górę. Paczka rękawi-
czek jednorazowych to obecnie koszt między 70 a  130 zł. Do 
tego należy doliczyć kombinezony, maski, czepki, płyny. Sumy 
są naprawdę kosmiczne. Wydłuża się także czas przeznaczony 
na wizytę jednego pacjenta, co automatycznie skutkuje tym, że 
w danym dniu musimy przyjąć mniej osób.- Tłumaczy mi asy-
stentka stomatologiczna jednego z lokalnych gabinetów.
– Pacjenci płacą tak naprawdę za to, za co powinien płacić fundusz. 
– Dodaje inna kobieta pracująca w przychodni stomatologicznej.
Jednak w czasach kryzysu gospodarczego, podczas gdy tak wielu 
z nas boryka się z problemami finansowymi, ceny w gabinetach 
stomatologicznych przyprawiają nas o ból głowy. Jakie jest lecze-
nie na fundusz, wie każdy, a prywatne staje się powoli luksusem 
dla wybranych. Frustracja pacjentów wobec całej sytuacji rośnie. 
Owocem tego są wielowątkowe dyskusje w internecie.
– Uważam, że to w ich interesie jest czy mają strój czy nie. Co 
mnie to obchodzi, jeśli chcą otwierać gabinet to powinni z ła-
ski swojej nie żerować jeszcze na tym żeby policzyć za strój.-Na 
portalu infodent24.pl możemy przeczytać cytaty z wielu nega-
tywnych komentarzy, jakie pacjenci kierują wobec lekarzy.
– Wszystkich wdzięcznych Pacjentów zapraszamy najpierw do skle-
pu stomatologicznego w  celu sprawdzenia cen – przebitka 300 
proc. w  stosunku do lutego. Później radzę przez 8 h popracować 
w kombinezonie, goglach, przyłbicy i dwóch parach rękawiczek to 
zobaczycie jaki to miód. Wdzięczność Pacjenta kończy się niestety 
zaraz za drzwiami. – Odbijają piłeczkę w komentarzach lekarze.

Organizacja służby zdrowia powinna się zmienić.
Jest wielu lekarzy, którzy chcieliby podpisać umowę z NFZ, jeże-
li ten zapewniłby im warunki pozwalające na bezpieczne i pro-
fesjonalne leczenie pacjentów. Niestety na dzień dzisiejszy wy-
daje się, że te standardy są niemożliwe do spełnienia w naszym 
kraju. Droga do zmian jest długa i wyboista.
– Nikt nie refunduje dentystom zakupu środków, które Pacjen-
tom pozwalają czuć się bezpiecznie na fotelu dentystycznym. My 
również wielokrotnie jesteśmy zaskakiwani wysokimi cenami, 
a większość naszych środków ochrony indywidualnej jest jedno-
razowego użytku.- Czytamy wypowiedź prof. Marzeny Dominiak 
prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w stano-
wisku dotyczącym głosów krytyki wobec lekarzy dentystów.
Stomatologów, którzy współpracują z  NFZ jest coraz mniej. 
Stawki, na których współpracują są nierentowne i nie mogą za-
pewnić odpowiednich standardów leczenia, mimo to NFZ nie 
ma zamiaru ich podnosić. W 2018 roku kontrakt podpisało tylko 
7121 stomatologów, czyli o  730 mniej niż w  2017 roku. Sytu-
acja wygląda jeszcze gorzej w  czasach pandemii koronawiru-
sa. Wiemy, że okres walki z wirusem będzie długi, zaś NFZ nie 
daje twardej gwarancji na zaopatrzenie w dodatkowe środki, co 
prowadzi do radykalnego ograniczenia aktywności wielu gabi-
netów. Wygląda na to, że pacjenci coraz częściej będą musieli 
decydować się na leczenie w prywatnych placówkach i płacić 
za dodatkową ochronę przed wirusem.
Skoro już płacimy, to jak powinna wyglądać nasza wizyta?
Ministerstwo Zdrowia wydało oficjalne zalecenia i wytyczne dla 
gabinetów dentystycznych funkcjonujących w  czasach koro-
nawirusa. Gabinet, w którym leczymy zęby powinien spełniać 
następujące warunki:
Niezbędna jest standardowa wentylacja, ze stałą wymianą po-
wietrza podczas wizyty stomatologicznej i po wyjściu pacjenta. 
Stąd zalecenie, aby przyjmować jednego pacjenta na godzinę. 

Dlaczego wzrosły koszty leczenia stomatologicznego?
Dla wielu z nas wizyta u stomatologa w czasach pandemii to konieczność. Nigdy nie należało to do 
najprzyjemniejszych czynności, a teraz dodatkowo spotykamy się z zupełnie nową rzeczywistością 
w gabinetach.
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Strażnik pilnujący wejścia i  teren ogro-
dzony taśmą to rzeczywiście widok, który 
działa na nas odpychająco.  – Nawet lokal-
nie władze stawiają płot między władzą, 
a ludźmi (…) – Czytamy w komentarzach 
pod postem o funkcjonowaniu UM.
-Rzuciła mi się też w oczy druga, dla mnie 
osobiście lekko dziwna rzecz – od kiedy 
to strażnik miejski ma kompetencje, żeby 
oceniać zasadność mojego przyjścia czy 
nie przyjścia do urzędu? I  rzecz kolejna – 
po co mu u boku taser? Urzędnicy aż tak się 
boją?- pisze jeden z mieszkańców Mosiny.
Uzbrojony mundurowy zdecydowanie nie 
ociepla wizerunku. W  Ustawie z  dnia 29 
sierpnia 1997 roku o  strażach gminnych 
czytamy, że do zadań straży miejskiej  
należy w  szczególności ochrona spoko-
ju i  porządku w  miejscach publicznych, 
ochrona obiektów komunalnych i  urzą-
dzeń użyteczności publicznej.

Strażnik Miejski pilnuje wejścia nie tylko 
do naszego urzędu. W dobie koronawirusa 
wiele placówek publicznych funkcjonuje 
właśnie w  ten sposób. Komendant Stra-
ży Miejskiej w  Mosinie Jarosław Dobicki, 
w rozmowie z nami podkreśla, że strażnik 
musi być uzbrojony na wypadek jakiejkol-
wiek interwencji.  – Strażnik chroni i miesz-
kańców i urząd. Ma sprzęt w gotowości, ale 
to przecież nie znaczy, że będzie ich używał. 
Pomaga, aby mieszkańcy wchodzili poje-
dynczo i  wszyscy byli bezpieczni. Spełnia 
swoje ustawowe obowiązki. – Mówi nam 
Komendant Staży Miejskiej w Mosinie. Fak-
tycznie, obecność uzbrojonego strażnika 
nie jest przecież problemem samym w so-
bie. Ludzie mają na myśli coś więcej…
Wizerunek niedostępnego
Internauci zarzucają Urzędowi Miejskiemu 
w Mosinie, że źle traktuje petentów. Na wej-
ściu wymagane są wszystkie środki ostroż-
ności podczas gdy pracownicy podobno 
nie przestrzegają zasad już tak dokładnie, 
np. nosząc maseczkę tylko na ustach.Rów-
nież sama obsługa interesantów odbywa 
się w  mało komfortowych warunkach. 
– (…) A  już przyjmowanie dokumentacji 
urzędniczej na zewnątrz na plastikowym 
krzesełku i podpisywanie tychże dokumen-
tów na urnie przeznaczonej na dokumenty 
to obraz co najmniej dziwny.(…) – czytamy 
w komentarzach o UM na facebook’u.
– Wszyscy czekają w ogonku na zewnątrz 
– urząd ma całkiem pokaźną kubaturę – 
czy to naprawdę jest zadanie przekracza-
jące możliwości pomyślunku urzędników, 

żeby tak to zorganizować, żeby ludzie któ-
rzy muszą coś załatwić oczekiwali w ludz-
kich warunkach a  nie na dworze, w  wie-
trze i deszczu?- Pisze na facebook’u jeden 
z naszych Czytelników.
Za moment otwarte zostaną przedszkola 
i  żłobki, czy w  urzędzie też coś się zmie-
ni? Chcielibyśmy czuć się bezpiecznie, 
mamy świadomość jak ważne jest teraz 
przestrzeganie zasad ochrony osobistej, 
jednak nadal można to zrobić w bardziej 
przystępny sposób.
Wszystkie te zarzuty powodują, że nicze-
mu winny strażnik miejski stał się po pro-
stu symbolem podejścia urzędników do 
mieszkańców. Czy naprawdę Mosina wy-
pada tak źle na tle innych miast? 
 Ewa Kazimierska

Płot między władzą a ludźmi.
Czyli co nam przeszkadza w obecnym funkcjonowaniu UM?

Instrukcja postępowania dla petentów UM w Mosinie.

Jakiś czas temu mogliśmy trafić w internecie na wiele skarg mieszkańców gminy Mosina dotyczą-
cych funkcjonowania UM w czasie koronawirusa.

Po wyjściu pacjenta z gabinetu musi po-
zostać czas przeznaczony na sprzątnie-
cie stanowiska, dezynfekcję unitu i  po-
wierzchni dotykowych, włączając klamki, 
uchwyty, umycie podłogi itp. oraz wymia-
nę narzędzi.
Niezbędna jest wymiana sprzętu na ste-
rylne końcówki do turbiny, mikrosilnika, 
skalera oraz dmuchawki wodno-po-
wietrznej.
Ze względu na wysokie ryzyko transmisji 
koronawirusa podczas zabiegów stoma-
tologicznych, personel medyczny powi-
nien być wyposażony w odzież ochronną, 
która zapewnia bezpieczeństwo. Zarów-
no lekarz dentysta jak i asystujący mu ze-

spół powinni być zabezpieczeni:
– fartuchem jednorazowym z  długim 
rękawem, czepkiem i  ochraniaczami na 
buty, lub fartuchem z  długim rękawem 
i czepkiem i ochraniaczami materiałowy-
mi użytymi jako jednorazowe w przypad-
ku możliwości prania w pralce znajdującej 
się w gabinecie;
– maską chirurgiczną;
– goglami/okularami oraz przyłbicą;
– rękawiczkami jednorazowymi (powinny 
pokrywać mankiet fartucha).
Za co więc obecnie płacimy dodatkowo 
w  gabinecie stomatologicznym? Za ko-
nieczność stosowania najbardziej rozbudo-
wanych środków ochrony zabezpieczają-

cych przed koronawirusem i dostosowanie 
się gabinetów do kosztownych standardów 
wytyczonych przez Ministerstwo Zdrowia. 
Oczywiście, jak w każdej grupie zawodowej 
znajdą się naciągacze, którzy nie przykłada-
jąc się tak bardzo do nowo wyznaczonych 
standardów, będą życzyli sobie dodatkowo 
horrendalnych sum. Jednak większość sto-
matologów chce jak najlepiej dla swoich 
pacjentów. Przy czym jako zwykli ludzie też 
mierzą się z  nową rzeczywistością, przed 
którą stawia ich pandemia koronawirusa. 
Wydaje się, że obecnie jedynym wyjściem 
dla pacjentów zostaje przyzwyczajenie się 
do sytuacji i  odkładanie większej sumy na 
leczenie zębów. E.K.
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Maski, które trafiają do szpitali fot. Tomasz Osiński

“Nie ma dla mnie znaczenia komu po-
magam, ważne ze mogę to robić”
– Tak naprawdę to przypadek poznania jed-
nego z  pracowników SOR-u  do tego dopro-
wadził. Od słowa do słowa powstała akcja. 
Zaczęło się od zbierania masek Decathlonu 
do przeróbki przez Politechnikę Poznańską. 
Maski muszą przejść najpierw dezynfekcję 
i tak trafiłam na pracownika SOR-u, który za-
pytał mnie czy mam takich masek więcej i czy 
szpital może z nich skorzystać. Zapytałam go, 
czego im brakuje, co najbardziej jest potrzeb-
ne i tak się zaczęło. - mówi Ewelina Gogołkie-
wicz, wolontariusz i koordynator akcji.
– Najpierw była zbiórka po znajomych, 
wspólnie zakupiliśmy odzież ochronną: 
ochraniacze na obuwie, fartuchy foliowe, 
czepki, spodnie, środki do dezynfekcji, kom-
binezony. Każdy przyniósł to, co miał. Tą 
paczkę odebrał pracownik SOR-u  Tomasz 
Osiński. Następnie z  przyjaciółką szyłyśmy 
maseczki, które były wystawione w sklepach, 
gdzie była ustawiona puszka ze wsparciem 
dla szpitala w  Puszczykowie. Kwota za ma-
seczkę była symboliczna – 5 zł. Tak zebrali-
śmy 800 zł. Uszyłam próbne fartuchy, które 
Tomek zabrał do szpitala, by przetestować. 
Został wybrany wzór i rodzaj materiału. Zna-
leźliśmy hurtownie, gdzie mogliśmy zakupić 
cztery bele materiału . Udało mi się przeko-
nać szwalnie [Zakład konfekcyjny Intergrawa 
– przyp.red.] do udostępnienia pomieszczeń 
i  narzędzi, by fartuchy zostały skrojone. Za 
symboliczną kwotę 200 zł, którą zapłacił mój 

szef skroiliśmy fartuchy. Wyszło ich 600 sztuk, 
które wraz z przyjaciółka szyję. Od kilku dni 
do szycia przyłączyła się również Tomka 
mama. Następnie dowiedziałam się, że jest 
akcja “Korony z  głów” (towar od Dominiki 
Kulczyk). - opowiada Pani Ewelina.
– Następnie przyszła współpraca z  WOŚP 
i tu musiałam się zgłosić jako oficjalny koor-
dynator w akcji #wspraciedlaszpitali by móc 
widzieć realne potrzeby szpitala. I tak zaczęła 
się współpraca ze szpitalem. Na co dzień pra-
cuję w biurze rachunkowym i kilku klientów 
wiedziało, co robię po pracy, że szyję fartuchy 
i robię zbiórki, więc pytali jak pomóc, i wpła-
cać pieniądze. Nie chciałam podawać swoje-
go konta. Chciałam zrobić to oficjalnie, więc 
wymyśliłam sobie fundację i zaangażowanie 
urzędu miasta. Chcę pokazać, że Puszczyko-
wo i okolice potrafią się zjednoczyć w swojej 
lokalnej społeczności. Pokazać, jakie mają 
wielkie serducha i jak chcą wspomóc szpital, 
kończy wolontariuszka.
Pomoc dla Szpitala
W  akcję pomocy dla szpitali oficjalnie 
włączyło się miasto Puszczykowo. Urząd 
Miejski wraz z  Fundacją Polskich Kawale-
rów Maltańskich oraz rzeszą wolontariuszy 
przeprowadza zbiórkę na rzecz szpitala 
w  Puszczykowie. Logując się do systemu 
mogą Państwo w  trzech prostych kro-
kach sprawdzić, czego potrzebują szpitale 
(w tym nasza puszczykowska jednostka).
Platforma połączy Państwa bezpośred-
nio z  lokalnym koordynatorem z  ramie-

nia WsparcieDlaSzpitala.pl, który wspiera 
dany szpital, i  który pomoże organizacyj-
nie w  zbiórce. Cały proces jest niezwykle 
prosty, a  pomoc dla szpitali i  personelu 
medycznego ogromnie potrzebna!
Ponadto, środki finansowe na rzecz szpitala 
w  Puszczykowie można przekazywać bez-
pośrednio na podany poniżej numer konta:
75 1240 6595 1111 0000 5621 8347 
(wpłaty z dopiskiem „wsparcie dla szpitala 
w Puszczykowie”.)
Zachęcamy Państwa do aktywnego, ale 
i  efektywnego wspierania puszczykow-
skiego szpitala!
Za zebrane datki zostaną zakupione rzeczy 
najbardziej potrzebne szpitalowi:
– urządzenia do dekontaminacji powietrza
– urządzenie do ozonowania
– maty oddzielające strefy
– odzież ochronną
– środki do dezynfekcji itp.

,,Od słowa do słowa powstała akcja"
Pomoc dla szpitala w Puszczykowie

System wsparcia społecznego szpitali WsparcieDlaSzpitala.pl objął już 685 szpitali i DPS z całej Polski. 
Akcja ta łączy ze sobą koordynatorów lokalnych, darczyńców oraz jednostki takie jak szpitale czy DPS-y. 
Obecnie w systemie jest 349 koordynatorów lokalnych, których zadaniem jest pomoc w zbiórce rzeczo-
wej dla szpitali oraz dla Domów Pomocy Społecznej. Zapytaliśmy jedną z nich, wolontariuszkę i koordy-
natorkę Szpitala w Puszczykowie Ewelinę Gogołkiewicz o szczegóły tej szczytnej akcji.

Ewelina Gogołkiewicz, wolontariusz i koordynatorka akcji
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6 maja zamknięto drogę wojewódzką nr 306 na odcinku m. Łódź- 
Dymaczewo Nowe. W związku z przebudową tego odcinka wycię-
to bardzo dużo drzew. Przypomnijmy, że wycinka w okresie mię-
dzy 1 marca, a 15 października jest nielegalna ze względu okres 
lęgowy ptaków.  Zgodnie z Rozporządzeniem ministra środowiska 
z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwie-
rząt, bez pozwolenia wycinać drzewa można jedynie, jeśli będą 
one zagrażać bezpieczeństwu lub są chore albo martwe. Jeżeli 
chcemy w tym okresie wyciąć drzewo na swojej posesji to wiąże 
się to z  całym urzędniczym korowodem, który i  tak nie zawsze 
kończy się sukcesem. Podczas gdy nam nie wolno wyciąć jednego 
drzewa na naszej działce, przy wojewódzkiej drodze ścina się ich 
cały sznur za jednym razem.
- Każdy przypadek powinien być traktowany indywidualnie. 
Wszystko zależy od stanu zdrowotnego, gatunku, ale też miejsca, 
w  którym drzewo rośnie. Inna sytuacja jest w  pasach przydroż-
nych, inna w parkach miejskich, a jeszcze inna w lasach komunal-
nych, chociaż wszystko to są tereny miasta. Trzeba to rozpatrywać 
z wielu punktów widzenia – Mówi w wywiadzie dla Głosu Wielko-
polskiego dr inż. Ewa Jarzak, ogrodnik, zastępca kierownika Ogro-
du Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Mówi się, że nawet takie prawo do wycinki, jakie obowiązuje teraz 
nie zrekompensuje strat, jakie wyrządziła ,, lex Szyszko”. Za jej spra-
wą Polska w bardzo krótkim czasie straciła nawet trzy miliony drzew. 
Skutki tej wolności prawnej będą odczuwały jeszcze nasze dzieci 
i wnuki. My wycinać nie możemy, więksi robią to na potęgę...  
Nikt nie będzie ciął w okresie lęgowym? Nic bardziej mylnego!
Okres lęgowy ptaków to czas, w którym dobierają się w pary, skła-
dają jaja i wychowują młode. Żadne przepisy nie definiują, kiedy do-
kładnie zaczyna się ten okres, a kiedy kończy. Jest to przedział czasu 
indywidualny dla każdego gatunku. Jedyne daty pojawiają się w wy-
żej wymienionym przeze mnie rozporządzeniu Ministra Środowiska. 
Chodzi o termin między 16 października, a końcem lutego.Tylko wte-
dy można uzyskać odstępstwo od zakazu niszczenia gniazd. Oczywi-
ście również wobec tego prawa są równi i równiejsi.
Wojewódzki Zarząd Dróg Powiatowych udzielił mi informacji, że 
dzięki specustawie o  inwestycjach drogowych, można uzyskać 
pozwolenie na wycinkę drzew przy większych inwestycjach. Firma 
Colas Polska, która jest wykonawcą prac remontowych uzyskała 
stosowne pozwolenia na ścięcie drzew.

-W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że wycinka drzew w ra-
mach realizacji inwestycji pn.  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
306 na odcinku: skrzyżowanie z  nowym przebiegiem S5-droga 
wojewódzka nr 431” jest przeprowadzana w  oparciu o  wydanie 
przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji o  zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej z dnia 25 marca 2020 roku.  W ramach 
art. 21 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRiD), do usuwania drzew 
i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decy-
zją o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z  wyjątkiem 
drzew i  krzewów usuwanych z  nieruchomości wpisanej do reje-
stru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w za-
kresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie. Przed 
przystąpieniem do realizacji inwestycji uzyskaliśmy również opinię 
ornitologiczną, potwierdzającą możliwość prowadzenia wycinki. – 
Czytamy w piśmie z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu. 
Na piśmie z WZDW kończy się moja korespondencja w  sprawie 
wycinki. O ile urzędnicy chętnie udzielali mi wszystkich informa-
cji, z firmą COLAS Polska kontaktu nie ma. Na ich stronie interne-
towej widnieje adres mailowy przeznaczony do korespondencji 
z mediami. Nawet więcej, są to dwa adresy zakończone końcówką 
,,fr”. Mało prawdopodobne, aby ktoś we Francji opowiedział mi 
o szczegółach związanych z drogą między Stęszewem, a Mosiną. 
Tak jak było to do przewidzenia, żadnej odpowiedzi stamtąd nie 
otrzymaliśmy.
Czy wycinka była naprawdę konieczna? 
W wielu polskich miastach zwykłe, nudne trawniki zastępuje się 
pożytecznymi łąkami kwietnymi. Zalane betonem miejskie krajo-
brazy coraz częściej po rewitalizacji zamieniają się w zielone zakąt-
ki. Ogólnoświatowe trendy idą w stronę ekologii. Nasze pobliskie 
tereny sąsiadują z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Wydawać 
by się mogło, że chociażby ten fakt zobowiązuje nas do dbania 
o zielone tereny. Czy w takim razie przy drodze między Stęszewem 
a Mosiną konieczne było wycięcie tak dużej ilości drzew? Czy mu-
siało być to zrobione akurat w okresie lęgowym wielu ptaków? 
-Celem prac ma być uzyskanie drogi o  parametrach prędkości 
projektowej 60 km/h oraz prędkości miarodajnej – 80 km/h. Ob-
ciążenie nawierzchni wynosić ma 115 KN, zaś szerokość jezdni 
wzrośnie do 7 m. Pobocze utwardzone kruszywem łamanym wy-
niesie z kolei 1,5 metra, zaś szerokość chodnika zlokalizowanego 
przy jezdni – 2 metry. Wykonawca zobowiązany będzie także do 
zaprojektowania budowy nowych oraz przebudowy istniejących 
obiektów inżynierskich. Przewidziano także wzmocnienie podłoża 
gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 
nawierzchni, przebudowę i budowę skrzyżowań wraz ze zmianą 
geometrii czy korektą wlotów bocznych oraz nową organizacją ru-
chu.- Czytamy na stronie rynekinfrastruktury.pl
Przebudowa tego odcinka na pewno przyniesie ze sobą wiele ko-
rzyści. Bezpieczeństwo ludzi na drogach jest priorytetem. Jednak 
widząc ogromne drzewo upadające z hukiem na ziemię nasuwają 
nam się myśli, jaki jest koszt pędu ludzkości ku nowoczesności? E.K.

,,Nie było nas, był las. Nie będzie nas, będzie las”. 
Wycinka drzew w okresie lęgowym ptaków
Jest środek maja, akurat jeden z ciepłych i pogodnych dni. Jadę w stronę Stęszęwa i zostaję za-
trzymana kilka metrów przed zjazdem do Hotelu Szablewskiego. Muszę poczekać, aż robotnicy 
przewalą na ziemię ścinane drzewo. Za nim leży już kilkanaście wcześniej ściętych. Było to na tyle 
przygnębiające, że postanowiłam bliżej przyjrzeć się tematowi. 

Przejeżdżając tamtą okolicą natrafiłam akurat na wycinkę drzew.

Ewelina Gogołkiewicz, wolontariusz i koordynatorka akcji
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Prawdziwa, francuska piekarnia w sercu Puszczykowa. 
Czyli zdrowe wypieki z troską o środowisko 

Pieczywo to nieodłączny element zdrowej 
diety. Wraz z  nim, do organizmu dostar-
czamy niezbędnych składników dla jego 
prawidłowego funkcjonowania. Trzeba tyl-
ko umieć wybrać właściwe pieczywo. Ale 
oprócz bycia zdrowym, wypieki muszą być 
smaczne i świeże. Czy do tego da się do-
łączyć jeszcze wsparcie dla lokalnych rze-
mieślników i dbałość o środowisko? 
Spełnione marzenia
To wie Victor Chudziński, współwłaściciel 
i piekarz w piekarni Big Bonjour. Pocho-
dzi z  Paryża, gdzie spędził całe dzieciń-
stwo i  młodość. Tam też rozpoczęła się 
jego fascynacja pieczywem i  cukiernic-
twem. Jego matka jest Polką i  to dzięki 
jej korzeniom trafił do Poznania. 
– W dzieciństwie często przyjeżdżałem do 
Polski na wakacje, zawsze lubiłem tu być. 
Kilka lat temu postanowiłem spełnić swoje 
marzenie, jakim od zawsze jest własna pie-
karnia. Postanowiłem to zrobić tu, w Polsce, 
gdzie odnalazłem spokój – mówi Victor. 
Piekarnictwo Victor traktuje nie tylko jako 
pracę i pasję, ale też misję. Gdy otworzy-
my kartę Big Bonjour, oprócz licznych 
wypieków, także słodkich, jak croissanty 
czy tradycyjne francuskie ślimaki, znajdu-
jemy swego rodzaju „manifest” piekarni. 
„Czas położyć kres konsumpcji żywności 
pochodzącej z masowych upraw, które to 
od rewolucji przemysłowej, niszczą nasze 
życie na ziemi” – czytamy. 

– Swój zawód traktuję również jako misję. 
Planetę możemy ocalić jedynie cofając się 
do sposobu, w  jaki chleb wypiekano kie-
dyś. – mówi Victor – Sprzeciwiamy się ma-
sowemu produkowaniu żywności i chcemy 
pokazać, że nasze pieczywo oprócz tego, że 
jest pyszne, może być bezpieczne dla środo-
wiska i bardzo wysokiej jakości – tłumaczy. 
Wszystko od rolnika 
W piekarni Big Bonjour wszystkie wypieki 
są przygotowywane na bazie naturalnych 
składników pochodzących od rolników 
z  Francji, których uprawy są w  całości 
ekologiczne. Wśród oznaczeń znajdziemy 
znak CRC – racjonalnych upraw kontrolo-
wanych, AB – rolnictwa ekologicznego, 
czy Label Rouge – sklasyfikowany we 
Francji jako znak najwyższej jakości. 
– Wszystkie składniki, jakich używamy, po-
chodzą z  naturalnych upraw. Mąkę spro-
wadzamy z Francji, gdzie niektórzy rolnicy 
używają nadal młynów wodnych. Jajka 
mamy od polskich hodowców, oczywiście 
z wolnego wybiegu. Co ciekawe, sól spro-
wadzamy z  Bretanii, regionu, w  którym 
leży miasto partnerskie Puszczykowa – 
Chateaugiron. – opowiada Victor. 
Wszystko w  Big Bonjour jest wypiekane 
na bazie naturalnych zakwasów. Victor 
opowiada, że nie wyobraża sobie piec 
inaczej, bo zakwas w  jego pieczywie 
jest absolutnie niezbędny. Dzięki niemu 
wypieki zyskują niepowtarzalny smak 
i aromat. Zakwas ułatwia naszemu orga-
nizmowi także odpowiednie trawienie. To 
pozwala po spróbowaniu wypieków czuć 
się najedzonym i jednocześnie lekko. 
– Najbardziej lubię ten niepowtarzalny 
zapach, jaki zawsze unosi się w naszej pie-
karni – opowiada Karolina Wrona, która 
pracuje w punkcie Big Bonjour przy ul. Po-
znańskiej w Puszczykowie. – Wśród klien-
tów mamy nawet kilku Francuzów. Chwalą 
naturalny smak i  świeżość pieczywa, że 
jest zupełnie jak we Francji. Słodkich wy-
pieków czasami nie ma już po południu, 
wciąż muszę prosić Victora o więcej słod-
kości – śmieje się pani Karolina. 
Nadszedł czas świadomego odżywiania 
– Daję ludziom takie pieczywo, jakie 
sam chciałbym jeść. Śpię spokojnie, bo 
wiem, że nie okłamuję ludzi, mówiąc, że 
mój chleb czy bagietki są dla nich zdro-

we i  będą smaczne – zapewnia Victor. 
– Chciałbym, żeby taki sposób patrzenia 
na odżywianie był powszechny, żebyśmy 
wrócili do korzeni i  jedli zdrowo, ale też 
z szacunkiem do Ziemi – dodaje. 
Jak mówi Victor, działalność Big Bonjour 
to swojego rodzaju manifest. Razem ze 
współpracownikami, wypiekając w natu-
ralny sposób, chcą sprzeciwić się maso-
wej produkcji żywności, która później za-
lega na śmietnikach. Wybierając produkty 
od lokalnych wytwórców chcą swoim 
klientom dać pieczywo o wysokiej jakości 
i wytworzone z pasją.
Dziś już wiadomo, że idea świadomego, 
zdrowego, przyjaznego planecie i  lokal-
nym rolnikom odżywiania pójdzie dalej. Na 
początku czerwca powstanie nowy punkt 
Big Bonjour w Mosinie przy ul. Poznańskiej 
2. W planach jest także stworzenie francu-
skich delikatesów, w których będzie moż-
na nabyć naturalne produkty. Podobnie, 
jak w przypadku składników do pieczywa, 
pochodzących od prywatnych producen-
tów, mających certyfikaty jakości.
Victor zapowiada, że jego sposób wypie-
ku się nigdy nie zmieni. – Jeśli kiedykol-
wiek powodziłoby nam się gorzej i, by 
przetrwać, musiałbym zmienić sposób 
wypieku, nie zrobiłbym tego – zapewnia 
– zamknąłbym wtedy piekarnię, nie wy-
obrażam sobie w inny sposób piec, to nie 
byłoby w zgodzie z naszą filozofią i podej-
ściem do życia – kończy. 

Francuskie pieczywo słynie ze swojego niepowtarzalnego smaku na całym świecie. Jak się okazuje, nie 
trzeba jednak jechać ponad tysiąca kilometrów, by zasmakować pieczywa jak w Paryżu. Od początku 
kwietnia prawdziwe francuskie wypieki i słodycze możemy znaleźć w Puszczykowie. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY



• 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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Mosiński Ośrodek Kultury dla mieszkańców

Od 18 maja br. uzyskano możliwość przywrócenia funkcjonującego z powodze-
niem w okresie letnim kina plenerowego. A, że kultura absolutnie nie zasługuje 
na czas próżni i bezczynności, dlatego też pracownicy Ośrodka, organizatorzy 
w dalszym ciągu realizują zajęcia pod hasłem „Kultura w sieci”. Na stronie inter-
netowej można usłyszeć utwory grane przez uczestników lekcji gitarowych, se-
niorzy tworzą swoje pierwsze prezentacje, a najmłodsi mają okazję dołączyć do 
zabaw z ołówkiem, farbami i pędzlem. Na stronie FB prezentowane są galerie 
domowe prac uczestniczek z pracowni plastycznej. Możemy podziwiać piękne 
zbiory obrazów, prac malowanych na szkle lub rękodzieła. Zapraszamy więc do 
wirtualnej galerii MOK. Ponownie ruszyły również „Nowe Horyzonty Edukacji Fil-
mowej” w Mosinie. Przygotowywane są obecnie prezentacje filmów, prelekcje 
i  pokazy w  wersji online. Poza tym, zaczęła powstawać nowa sztuka teatralna 
przygotowywana przez teatr dziecięco – młodzieżowy. Miejmy nadzieję, że już 
w niedługim czasie, do spektaklu na żywo dołączą również dorośli. 
MOK w tym miejscu chciałby również podziękować wszystkim dzieciom i rodzi-
com, za wzięcie udziału w akcji „Pokoloruj z nami SERCE”. Poprzez to wyrażono 
uznanie dla wszystkich służb narażających swoje życie i zdrowie, które aktywnie 
włączają się do walki z wirusem COVID 19. Uczestniczki zajęć z pracowni plastycz-
nej MOK, uszyły piękne serca dla medyków i pacjentów, a upominki przekazano 
do szpitala w Puszczykowie i  jednoimiennego szpitala przy ulicy Szwajcarskiej 
w Poznaniu. MOK wspólnie z Hufcem ZHP w Mosinie zorganizował także konkurs 
plastyczny z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II: „PASJE JANA PAWŁA II”. 
Wybrane prace prezentujemy poniżej.

Rząd wprowadza kolejny etap łagodzenia restrykcji związanych z pandemią koronawirusa. Pojawiły się 
pierwsze możliwości na organizację przez MOK ogólnodostępnych form kulturalnych dla mieszkańców. 



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

12

kolor

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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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)
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Mosińsko-Puszczykowska

www.gazeta-mosina.pl
 facebook.com/GazetaMP/

(P
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Niebezpieczny materiał został znaleziony w  okolicy Obwodu 
Ochronnego Jeziory. – Są to okolice “grajzerówki”- informuje Ko-
mendant Straży Parku, Mariusz Gerlof. Pamiętajmy, że jeżeli znaj-
dziemy niebezpieczny przedmiot z czasów wojny, należy powia-
domić policję lub inne służby.
Na niebezpieczne przedmioty trafiano w latach 60-tych i 70-tych 
w rejonach nad Wartą. Zdarzały się również przypadki znajdowa-
nia “drobnej” amunicji. Cały czas jest to aktualny temat, a na te-
renach całej Polski wciąż można trafić na pozostałości z II Wojny 
Światowej. – W zeszłym roku, podczas prac budowlanych w oko-
licach ul. Chełmońskiego również znaleziono pocisk artyleryjski, 
więc temat niewybuchów jest nadal aktualny.- dowiadujemy się 
od służb.
Operacja rozminowania Polski po drugiej wojnie światowej, for-
malnie zakończona w 1956 roku, trwa do tej pory i pociąga za sobą 
ofiary wśród saperów.  W  latach 1945-1956 śmierć poniosło 627 
żołnierzy, a 674 zostało rannych. W latach 1957-1975 w oczyszcza-
niu terenów Polski z min, amunicji, niewybuchów itp. uczestniczy-
ło średnio 350 żołnierzy rocznie, a od 1957 roku do końca 1994 
roku – zginęło 13 żołnierzy, a 25 zostało rannych. W latach 1945-
1956 wykryto i zniszczono 14 763 514 min różnego typu oraz 58 
805 852 różnych wybuchowych i niebezpiecznych przedmiotów 
(amunicja, niewybuchy, ładunki wybuchowe itp.).
Musimy pamiętać, że materiały wybuchowe stosowane w tech-
nice wojskowej są odporne na działanie warunków atmosferycz-
nych i niezależnie od daty produkcji zachowują właściwości wy-
buchowe. Jeżeli natrafimy na takie znalezisko musimy zachować 
szczególną ostrożność.

W PRZYPADKU ODNALEZIENIA PODEJRZANEGO PRZEDMIOTU:
1. nie odkopuj,
2. nie dotykaj, a w szczególności nie podnoś, nie przesuwaj, 
nie używaj wobec
przedmiotu jakichkolwiek narzędzi,
3. nie wrzucaj do ogniska, stawów lub głębokich rowów,
4. w miarę możliwości zabezpiecz miejsce znalezienia przed 
dostępem innych osób,
5. powiadom Policję – stosuj się do ich wskazówek,
6. do czasu przyjazdu wezwanych służb pozostań w pobliżu 
znaleziska – nie dopuść innych
osób do zbliżania się lub manipulowania przedmiotem.

9 maja w  Krosinku na drodze wojewódzkiej nr 431 zderzyły się 
dwa samochody osobowe. Łącznie w wypadku brało udział pięć 
osób. O szczegółach tego zdarzenia poinformowali strażacy PSP 
oraz policjanci.
Jak podaje podinsp. Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielko-
polskiej policji u zbiegu ulicy Ludwikowskiej i Wiejskiej zderzył się 
Opel, którym podróżowała kobieta z dwójką dzieci z radiowozem, 
w  którym jechało dwóch policjantów. Wszyscy uczestnicy zda-
rzenia trafili do szpitala na przebadanie. Uczestnicy wypadku po 
przebadaniu zostali zwolnieni do domu. Kierująca Oplem została 
ukarana mandatem.
Jak relacjonują strażacy z JRG nr 9 w Mosinie: – Dnia 09.05.2020 
w  godzinach popołudniowych zastępy z  Jednostki Ratowniczo 
– Gaśniczej nr 9 w  Mosinie zostały zadysponowane do działań 
związanych z  wypadkiem drogowym w  miejscowości Krosinko. 
Uczestniczyły w niej dwa samochody osobowe, a działania straży 
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifi-
kowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, odłączeniu 
akumulatorów w pojazdach oraz sorpcji płynów eksploatacyjnych. 
Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przystąpiono do usunięcia 
zagrożenia. – poinformował asp. Tomasz Leporowski z JRG-9 

Niebezpieczne znalezisko z czasów II Wojny 
Światowej. Pocisk artyleryjski w WPN.

Wypadek z udziałem radiowozu w Krosinku

11.05.2020r. Straż Parku na terenie WPN odnalazła pocisk artyleryjski kalibru 75 mm używany w czasach 
II Wojny Światowej przez Wojsko Polskie. Podejrzewa się, że został on wygrzebany z ziemi przez dziki.

Wypadek z udziałem radiowozu w Krosinku fot. JRG-9 Mosina 
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Kronika OSP Mosina
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina, do których doszło od 
21 kwietnia do 20 maja br. Dziękujemy OSP Mosina za ich udostępnienie.

24 kwietnia – pożar pustostanu (Mosina, ul. Sowiniecka)
  – pożar poszycia leśnego (Ludwikowo)
  – pożar sadzy w kominie (Rogalinek, ul. Podgórna)
25 kwietnia  – wypadek drogowy (Drużyna, ul. Cicha)
3 maja  – monitoring Tesco (Mosina, ul. Konopnickiej 33)
5 maja  – kolizja trzech samochodów osobowych (Mosina, ul. Mocka)
9 maj  – osoba spadła z konia, lądowanie LPR (Rogalinek, ul. Mostowa)
 – zadymienie nad lasem (Mosina, ul. Wiejska)
11 ma – powalone drzewo (Mosina, ul. Spokojna)
18 maj  – wypadek drogowy (Krosno, ul. Główna)
 – pożar sadzy w kominie (Bolesławiec)

Jednostka OSP Mosina w tym okresie uczestniczyła również w 35 działa-
niach związanych z epidemią COVID–19.

Kolizja z udziałem trzech aut osobowych: na pierwszym planie niebieskie 
BMW, w oddali po stronie lewej również auto marki BMW, stojąca na poboczu 
po stronie prawej KIA.

Gmina Mosina w ramach akcji #żyjzdrowo 
przystępuje do realizacji kampanii infor-
macyjno-edukacyjnych, których celem 
jest m.in. promocja zdrowego trybu życia 
oraz ochrona środowiska.
 - Kampanie będą dotyczyły promo-
cji retencjonowania wody opadowej, 
wzmocnienia dotychczasowych działań 
związanych z  ochroną powietrza oraz 
popularyzacji zakładania łąk kwietnych 
oraz ogrodów deszczowych.   Odbiorca-
mi tych działań, będą mieszkańcy Gmi-
ny Mosina, w  tym uczestnicy programu 
Mosińska Karta Mieszkańca, którego in-
auguracja planowana jest na początek 
września. - poinformował redakcję Jakub 
Modrzyński  Inspektor ds. promocji i kul-
tury z Urzędu Miejskiego w Mosinie
- W ramach zaplanowanych na kilka mie-
sięcy konkursów o tematyce prozdrowot-
nej i proekologicznej, uczestnicy będą mo-
gli otrzymać m.in. zbiorniki na deszczówkę, 

nasiona do zakładania łąk kwietnych, bud-
ki dla ptaków czy sadzonki drzew. - dodaje 
Jakub Modrzyński.
- Na akcję składa się kilka niezwykle waż-

nych elementów. Pierwszy dotyczy promo-
cji retencjonowania wody „H2O – złap to”. 
Przynosi on nie tylko korzyści ekologiczne, 
ale również pozwala wypracować całkiem 
spore oszczędności z  punktu widzenia 
ekonomicznego.   Drugi to popularyzacja 
wśród mieszkańców sadzenia drzew. Za-
równo liściastych, które stanowią dosko-
nałe wsparcie zatrzymywania w ekosyste-
mie wody, jak również iglastych, których 
olejki eteryczne mają wiele właściwości 
wpływających pozytywnie na nasze zdro-
wie. Trzeci element, to akcje edukacyjne 
dotyczące zakładania łąk kwietnych i ogro-
dów deszczowych. Całość działań proeko-
logicznych będzie dopełniała kontynuacja 
i  wzmacnianie akcji Mosina bez SMOGU. 
Zarówno nowe drzewa jak i łąki kwietne – 
tzw. smogówki – pozytywnie wpływają na 
poprawę jakości powietrza. - kończy Jakub 
Modrzyński.
 źródło: UM w Mosinie

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

20 maja –  kolizja samochodów (Puszczykowo, ul. Wspólna)
15 maja – plama substancji ropopochodnych na jezdni (Puszczykowo, 
ul. Poznańska)
10 maja – zderzenie samochodów osobowych (Puszczykowo, ul. Wysoka)
9 maja – upadek z konia, lądowanie LPR (Rogalinek, ul. Wodna)
7 maja – pożar samochodu (Puszczykowo, ul. Wczasowa)
5 maja – plama oleju na drodze (Puszczykowo, ul. Dworcowa)
29 kwietnia – drzewo na linii energetycznej (Puszczykowo, ul. Sosnowa)

Żyj zdrowo

Kronika OSP Puszczykowo

Gmina Mosina w ramach akcji #żyjzdrowo przystępuje do realizacji kampanii informacyjno-edu-
kacyjnych, których celem jest m.in. promocja zdrowego trybu życia oraz ochrona środowiska.

Samochód osobowy, który stanął w płomieniach. 
Akcja gaśnicza trwała ok. pół godziny.
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Ruszyło targowisko miejskie!

Handel na targowisku jest znów możliwy ale pod warunkiem 
przestrzegania określonych zasad, m. in. zachowania bezpiecz-
nej odległości między klientami i  sprzedawcami. Dozwolona 
jest sprzedaż wyłącznie żywności, produktów pochodzenia rol-
niczego, sadzonek oraz nasion.
– Dynamika sytuacji związanej z zagrożeniami zakażeń wymaga 
szybkich reakcji i podejmowania decyzji w odniesieniu do rozwoju 
bieżącej sytuacji. Upoważnienie Burmistrza, w  okresie stanu za-
grożenia epidemicznego albo stanu epidemii, do podejmowania 
decyzji w zakresie terminów działalności targowiska, asortymentu 
towarów dopuszczonych do obrotu i obszaru na którym handel bę-
dzie prowadzony, pozwoli na właściwe i spełniające wymogi bez-
pieczeństwa, zarządzanie funkcjonowaniem targowiska miejskie-
go w Mosinie. – poinformował Urząd Miejski w Mosinie.
Targowisko od teraz będzie czynne we wtorki, środy, czwartki, 
piątki i soboty w godzinach od 7.00 do 13.00. Handel prowadzo-
ny jest na obszarze wyznaczonym przez administratora targo-
wiska.
Dwie bramy, którymi będzie można wchodzić i wychodzić z tar-
gowiska jest kontrolowana przez Zakład Usług Komunalnych 
w Mosinie, a całość terenu jest również patrolowana przez Straż 
Miejską.
Jak podają władze samorządowe wszystkie osoby przebywają-
ce na terenie targowiska zobowiązane są do zachowania zasad 
bezpieczeństwa i higieny, wynikających z obowiązujących prze-
pisów i zaleceń, w tym również wytycznych Głównego Inspekto-
ra Sanitarnego. W szczególności do:
• zakrywania ust i nosa za pomocą maski ochronnej, chusty, sza-

lika lub innego zabezpieczenia,
• noszenia rękawiczek ochronnych, bądź dezynfekcji rąk,
• zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób.

Zgodnie z  przepisami prawa na jedno stanowisko handlujące 
może przypadać czterech kupujących. Aby kontrolować ilość 
osób przebywających jednocześnie na targowisku, dla zacho-
wania limitu klientów określonego w  obowiązujących prze-
pisach prawa, każdy wchodzący na teren targowiska otrzyma 
specjalną, silikonową opaskę, którą wychodząc, zobowiązany 
jest zwrócić pracownikowi pilnującemu porządku. Opaski każ-
dorazowo będą dezynfekowane i przekazywane kolejnej wcho-
dzącej osobie.
Przy wejściach na targowisko, znajdować się będzie płyn do 
dezynfekcji rąk. Każdy wchodzący zobowiązany będzie do ich 
zdezynfekowania. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, do 
odkażania rąk zobowiązani będą sprzedający, także po każdej 
transakcji gotówkowej.
Przy wejściach na targowisko (będących jednocześnie wyjścia-
mi), znajdować się będą kosze na zużyte rękawiczki i maseczki. 
Przy wejściach na targowisko znajdziemy również szczegółowy 
regulamin oraz podstawowe zasady higieny i bezpieczeństwa, 
które należy zachować na miejskim targowisku.
- Pamiętajmy! To od nas samych i naszego zachowania zależy czy 
i  w  jakiej formie będzie dalej funkcjonowało targowisko. Bądźmy 
ostrożni i odpowiedzialni – tak jak do tej pory. Będziemy na bieżąco 
analizować handel na targowisku miejskim i w miarę potrzeby ko-
rygować będziemy panujące na nim zasady. - przestrzega Urząd 
Miejski w Mosinie.

Targowisko miejskie w Mosinie ponownie już czynne. Wcześniej wielu przedsiębiorców, rolników, ogrod-
ników, radnych oraz mieszkańców domagało się jego otwarcia.

Samochód osobowy, który stanął w płomieniach. 
Akcja gaśnicza trwała ok. pół godziny.
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Nareszcie zbliża się sezon na maliny, poziomki i jeżyny. Prawie każ-
dy je lubi, zna ich smak, jak również wie o ich leczniczych właści-
wościach jak choćby syrop malinowy w przeziębieniu. Ale czy wie-
cie Państwo, że wykorzystać możemy nie tylko owoce, ale również 
liście? W tym odcinku ziołowym zajmę się właśnie liśćmi tych roślin 
i postaram się przybliżyć ich działanie i właściwości. Plusem w ich 
pozyskiwaniu jest łatwa rozpoznawalność, łatwy dostęp i szybkie 
zbiory. Liście maliny i  jeżyny możemy pozyskiwać z  warunków 
naturalnych lub z naszych ogrodów, natomiast liść poziomki po-
zyskujemy tylko z naturalnych dzikich miejsc. Niestety poziomka 
hodowana na ogrodzie zawiera znacznie mniej substancji leczni-
czych, niż ta zebrana w lesie.

Teraz kilka słów o składzie i działaniu tych roślin.
MALINA Rubus idaeus
Zbioru dokonujemy wiosną i latem, zrywając młode, ale wykształ-
cone liście. Zebrany materiał nie może mieć plam, ani szkodni-
ków. Suszymy w zacienionym, suchym i przewiewnym miejscu. 
Liście maliny zawierają flawonoidy, garbniki, sole mineralne, 
związki żywicowe oraz kwasy organiczne.
Napary z liści maliny działają przeciwbiegunkowo oraz ściągają-
co w nieżytach żołądka i jelit, natomiast wewnętrznie do płuka-
nia jamy ustnej i gardła w stanach zapalnych.
POZIOMKA Fragaria vesca
Liście poziomki zbieramy tylko z dziko rosnących roślin przez cały 
okres ich wegetacji. Zebrany surowiec nie może mieć plam ani 
szkodników, a suszenia dokonuje się jak w przypadku maliny.
Liście poziomki zawierają kwasy fenolowe, garbniki pirokate-
chinowe, flawonoidy, kwasy organiczne, sole mineralne, olejek 
eteryczny i witaminę C.
Poziomka wykazuje działanie przeciwzapalne, moczopędne, 
przeciwbiegunkowe, regulujące przemianę materii. Pomocniczo 
stosujemy liść poziomki w  przypadku nadciśnienia, miażdżycy 
naczyń, kamicy nerkowej i pęcherzowej, zaburzeń przemiany ma-
terii oraz biegunki. Zewnętrznie poziomkę stosujemy w  formie 
okładów na krosty, wykwity, źle gojące się rany, a także w formie 
odwaru do płukania jamy ustnej i gardła w stanach zapalnych.
JEŻYNA Rubus plicatus
Zbioru liści dokonujemy wiosną i latem, ścinając liście bez ogon-
ków sekatorem i suszymy jak wyżej. Liście muszą być zdrowe, po-
zbawione przebarwień i szkodników.
Liść jeżyny zawiera flawonoidy, garbniki, triterpeny, witaminę C, 
sole mineralne i kwasy organiczne.
Jeżyna ma działanie bakteriobójcze, ściągające, lekko napotne 
i moczopędne, a także regulujące przemianę materii, oczyszcza-
jące organizm z  toksyn i  obniżające zawartość cukru we krwi. 
Liście jeżyny stosujemy w  przypadku schorzeń żołądka i  jelit, 
bólów brzucha, biegunek, a  zewnętrznie w  zapaleniu gardła 

i jamy ustnej, ranach, owrzodzeniach, egzemach, świądzie i wy-
pryskach skórnych.

Poniżej kilka przepisów na wykorzystanie liści naszych trzech 
roślin.
Napar z liści maliny
Łyżkę rozdrobnionych liści zalewamy ½ szklanki wrzątku, odsta-
wiamy na 15 minut, odcedzamy i pijemy po pół szklanki 2-3 razy 
dziennie w nieżytach żołądka i jelit oraz zewnętrznie do płuka-
nia jamy ustnej i gardła.
Napar z liści poziomki
Łyżkę rozdrobnionych liści zalewamy szklanką wrzątku, odstawia-
my pod przykryciem na 10 minut, odcedzamy. Pijemy 2-3 razy 
dziennie w  zaburzeniach układu pokarmowego i  moczowego, 
w  stanach napięcia i  biegunce, zapobiegawczo przeciwko ane-
mii. Ponadto napar rozpuszcza złogi miażdżycowe w naczyniach 
krwionośnych. Naparem możemy również przemywać skórę twa-
rzy w celu jej oczyszczenia i ściągnięcia porów.
Odwar z liści poziomki
Łyżkę rozdrobnionych liści zalewamy szklanką gorącej wody, gotu-
jemy pod przykryciem na małym ogniu przez 5 minut, odstawiamy 
na 15 minut, przecedzamy. Pijemy 2-3 razy dziennie po pół szklanki 
między posiłkami. Stosujemy w biegunce, w zaparciach, hemoro-
idach, schorzeniach nerek i pęcherza oraz pomocniczo w gośćcu. 
Ponadto w schorzeniach skórnych wynikających ze złej przemiany 
materii, a także u osób starszych jako środek wspomagający serce 
i układ krążenia oraz profilaktycznie przeciwko miażdżycy i krwa-
wym wylewom. Odwar wspomaga również odchudzanie i reguluje 
przemianę materii.
Odwar z liści jeżyny
Półtorej łyżki rozdrobnionych liści zalewamy dwoma szklankami 
letniej wody, gotujemy do wrzenia, a następnie przez 5 minut 
na małym ogniu, odstawiamy na 15 minut, przecedzamy. Pijemy 
po pół szklanki 2-3 razy dziennie między posiłkami w przypadku 
dolegliwości przewodu pokarmowego, bólach brzucha i  prze-
wlekłych biegunkach. 
Napar z liści jeżyny
Łyżkę rozdrobnionych liści zalewamy szklanką wrzątku, odsta-
wiamy pod przykryciem na 15 minut, przecedzamy. Pijemy we-
dług potrzeb w stanach ostrej biegunki, jak również  w stanach 
zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Napar możemy 
również stosować do płukania jamy ustnej i gardła. 
Czy jesteście Państwo zaskoczeni tym, że można wykorzystywać 
liście tych trzech roślin? Mam nadzieję, że pozostaniecie Państwo 
zdrowi i nie będzie potrzeby stosowania tych ani innych ziół, ale na 
wszelki wypadek warto je mieć w swojej spiżarni. 
Pozdrawiam Państwa liściowo i życzę dużo zdrowia.
 Willma

Malina, poziomka, jeżyna – od liściowej strony
Kącik zielarski
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Kajakowa Linia Turystyczna
– przełom w turystyce kajakowej

Przełomem Dunajca płynęło wiele osób. Wśród nich było z pewnością wielu poznaniaków. Ale czy 
poznaniacy płynęli kiedyś Przełomem Warty? A tak, bo i poznaniacy mają swój przełom. Poznański 
Przełom Warty rozciąga się od Mosiny do Obornik i łączy ze sobą dwie pradoliny; Warciańsko-Od-
rzańską i Toruńsko-Eberswaldzką. Tak według podziału fizjograficznego nazywa się ta wąska dolina 
rzeczna, którą płynie Warta.

Brzegi tutaj nie są tak strome jak te, które można obserwować 
w Pienińskim Parku Narodowym płynąc Dunajcem, ale widoki 
choć inne, też są bardzo atrakcyjne. Warta na odcinku między 
Puszczykowem a Poznaniem, przepływa przez tereny Wielko-
polskiego Parku Narodowego i Rogalińskiego Parku Krajobrazo-
wego, które nie bez powodu zostały objęte ochroną.
Opisywany odcinek Warty jest też częścią wielkopolskiej atrak-
cji turystycznej zwanej Wielką Pętla Wielkopolski. Jest to szlak 
wodny o długości 688 km, którym przez Wartę, Noteć i Jezioro 
Gopło i kanał Ślesiński można opłynąć niemal całą Wielkopolskę. 

Kajakowa Linia Turystyczna to oferta skierowana dla osób, któ-
re pragną spędzić wolny czas na łonie przyrody w sposób bez-
pieczny i niedrogi. Możesz przyjechać z rodziną lub z przyjaciół-
mi, a najlepiej to zabrać i jednych i drugich. 

Godziny rozpoczęcia spływu dopasowane są do rozkładu jazy 
pociągów. Pierwszy pociąg odjeżdża z dworca głównego w Po-
znaniu o godzinie 8:36 i po 15 minutach jesteś w Puszczykówku. 

Stąd spacerkiem do przystani kajakowej jest 17 minut (1,4 km) 
i o 9:30 możesz siedzieć już w kajaku. Drugi pociąg odjeżdża z 
Poznania o 12:52 i przebywając tą samą drogę jak w pierwszym 
przypadku ok. 13:30 jesteś na przystani. 
Wcześniej jednak należy zadzwonić na numer 790 819 888  i za-
rezerwować miejsce w kajaku. 
Spływ trwa ok. 4 godziny, a do pokonania jest ok. 22 km. Jest to 
trasa łatwa, z którą poradzą sobie osoby nawet bez doświadcze-
nia.  Ostatni odcinek spływu wiedzie przez centrum Poznania. 
Miasto oglądane z tej perspektywy będzie dla wielu dużym za-
skoczeniem. 
Końcowy przystanek znajduje się na Ostrowie Tumskim, na wy-
sokości katedry. Tutaj będziemy już na Ciebie czekać, aby ode-
brać kajak.

Przystań kajakowa w Puszczykowie

Droga z dworca w Puszczykówku do przystani
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Wycieczkę można sobie urozmaicić. Do Puszczykowa można 
przyjechać rano, następnie zrobić spacer po Wielkopolskim Par-
ku Narodowym, a o 13:30 wrócić do Poznania Kajakową Linią Tu-
rystyczną. Tak spędzony dzień będzie na pewno przełomowy:)
Więcej na temat oferty na stronie www.kajaki2.pl.

Nowy wakacyjny plan jest taki,
Wsiadaj w banę i jedź na kajaki.
W Puszczykowie na przystani,
wszyscy są tu już zebrani.

Wartą płynie cała wiara,
do Poznania uchichrana.
I to wszystko blisko chaty,
i bez bejmów wielkiej straty.Meta spływu w Poznaniu

Dlaczego zapylacze mają teraz ciężko
i jak im pomagamy?

Najbardziej popularnymi zapylaczami są 
pszczoły. Odwiedzają 50- 75 % roślin. Jed-
nak nie tylko one wykonują ciężką pracę. 
Zapylaniem zajmuje się także cały zastęp 
innych owadów: much, chrząszczy, os, 
motyli dziennych i nocnych, trzmieli. I tak, 
jak w przypadku pszczół, problem wymie-
rania dotyka także innych zapylaczy. 
Zjawisko masowego ginięcia pszczo-
ły miodnej jest jednym z największych 
problemów ekologicznych XXI wieku. 
Postępująca chemizacja rolnictwa to nie 
jedyne zagrożenie dla owadów. Roztocza, 
pestycydy, telefony komórkowe, wirusowy 
paraliż pszczół. Lista jest długa, a od paru 
lat im również, tak jak nam, doskwiera su-
sza. Upalne lata i miejsca, gdzie brakuje 

akwenów wodnych to poważne zagroże-
nie. – Susza oprócz braku wody powoduje 
także szybsze usychanie niektórych roślin i 
mniejsze nektarowanie kwiatów.- Mówi mi 
jeden z lokalnych pszczelarzy. 
Na pomoc zapylaczom ruszyła Jadłodziel-
nia Mosina. Na facebook’u powstała grupa 
,,Poidełka- rzecz niewielka”. –Ma na celu 
promowanie zakładania poidełek dla owa-
dów, ptaków i innych zwierząt mieszkają-
cych w naszych ogrodach, działkach i bal-
konach.- Czytamy na stronie internetowej. 
Założenie poidełka to ciekawa alternatywa 
na spędzenie wolnego czasu, szczególnie 
z dziećmi. Nie wymaga wiele pracy, szybko 
cieszy oko i oczywiście daje poczucie, że 
zrobiliśmy coś dobrego dla świata. 
Pracę najlepiej zacząć od wyprawy do lasu. 
Tam zbieramy korę, szyszki, mech i wszyst-
ko co według nas przyda się do naszej kon-
strukcji. Oczywiście możemy pominąć ten 
krok i wykorzystać materiały, które mamy 
akurat pod ręką. Chodzi tylko o to, aby w 
poidełku była woda i miejsce, gdzie owa-
dy mogą przycupnąć i się napić, tak żeby 
się nie utopić. Słynne już kamienie zalane 
wodą nie są najlepszym rozwiązaniem, po-
nieważ owady mogą potopić się w szpa-
rach pomiędzy nimi. Dużo lepiej sprawdza 
się wilgotny mech czy kora drewna. Pomy-
sły twórców poidełek są godne podziwu 
i można od nich podpatrzeć wiele cieka-
wych patentów. 
Pamiętajmy także, aby nie dodawać do 
wody cukru w żadnej postaci. Sprzyja on 
kumulacji czynników chorobowych, a jego 

domieszka w miodzie jest dyskwalifikują-
ca dla gotowego produktu.  – Sprawa jest 
dość prosta, żadnej chemii.- Podkreśla je-
den z lokalnych pszczelarzy Marcin Niem-
czewski.
O zapylaczach pamięta także lokalna mło-
dzież. Ekipa MSK Mosina-Puszczykowo na-
grała film instruktażowy, w którym krok po 
kroku opisuje jak wykonać poidełko. Można 
go obejrzeć na ich facebook’owym profilu. 
Te niewielkie rzeczy mogą wiele zmienić. 
Im więcej osób zaangażuje się w pomoc 
zapylaczom, tym większe szansę będą 
miały na przetrwanie. W te suche dni po-
myślmy również o nich i o pożytku jaki 
nam przynoszą. 
 Ewa Kazimierska

Większość roślin, które występują w naszej strefie klimatycznej, to te które wymagają zapylenia przez 
tzw. zapylaczy. Owady zapylające i kwiaty są od siebie uzależnione tak mocno, że jedne nie mogłyby 
istnieć bez drugich. 

Poidełko może być także piękną ozdobą naszego ogrodu. 
Fot. Joanna Faleńska

fot. Ewelina Brzoska
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KRAUTHOFEROWE WIEŚCI

„RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA – CO ZNACZY” - POLEMIKA

2/2020

W  majowym numerze „Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej” („Krauthoferowe wieści 
01/2020”) wyraziłem nadzieję, że nasz mosiński Magistrat zbliża się w kierunku praw-
dy historycznej o wydarzeniach roku 1848 w naszym mieście. Moje nadzieje okazały się 
jednak przedwczesne. Opublikowany na portalu http://www.zolnierzewolnosci.pl tekst 
Joanny Nowaczyk oraz Jacka Szeszuły zatytułowany „Rzeczpospolita Mosińska – co zna-
czy” wprowadził jeszcze większy chaos pojęciowy, niż poprzednie publikacje. Postaram 
się w miarę zwięźle odnieść do błędów faktograficznych oraz nieścisłości zawartych w tej 
publikacji. Można by na ten temat sporo napisać, dlatego chcę się skupić tylko na najważ-
niejszych uchybieniach. Dodam jeszcze, że ze wspomnianego artykułu korzystałem dnia 
piątego maja bieżącego roku o godzinie 6:58 i zapisałem go sobie na dysku celem śledze-
nia, czy zostaną na nim naniesione poprawki.

Błędy faktograficzne wcześniej omawiane

Miałem już kiedyś okazję prostować błędy powielane przez Jo-
annę Nowaczyk i Jacka Szeszułę – raz w październikowym wy-
daniu Gazety z 2019 roku („Spreparowany życiorys”), a drugi raz 
w  maju roku bieżącego („Krauthoferowe wieści 01/2020”). Nie 
będę ich zatem szerzej omawiał po raz kolejny, ograniczając się 
tylko do ich wypunktowania:
1) Jakub Krauthofer miał własnym sumptem zdobyć środki na 

studia prawnicze – faktycznie w trakcie ich trwania korzystał 
z pomocy socjalnej;

2) Obrona praw języka polskiego w sądownictwie w 1843 roku 
miała być przyczyną objęcia go stałym nadzorem policji trzy 
lata później. Faktycznie jego obrona była zgodna z linią poli-
tyczną ówczesnych władz;

3) Jak czytamy w  omawianym artykule „W  prasie poznańskiej 
Krauthofer publikował artykuły o treści prawnej, domagając 
się równych praw w sądownictwie dla Polaków i Niemców”. 
Faktycznie opublikował jeden taki artykuł;

4) Według Joanny Nowaczyk i Jacka Szeszuły Krauthofer miał zo-
stać wybrany do parlamentu pruskiego w roku 1850, podczas 
gdy jego wybór nastąpił rok wcześniej.

5) Autorzy konsekwentnie przypisują Krotowskiemu samodziel-
ne dowództwo podpoznańską partyzantką, co nie jest zgod-
ne z prawdą. Omówiłem to zagadnienie szerzej w lutowej pu-
blikacji na łamach Gazety („Węzeł Gordyjski Rzeczpospolitej 
Mosińskiej”);

6) Miał on samodzielnie ogłosić niepodległość Polski w Mosinie, 
jednak zarówno w źródłach jak i literaturze fachowej brak jest 
co do tego zgody. Zagadnienie to omówiłem również w pu-
blikacji o „Węźle gordyjskim…”.

Jak już wspomniałem, błędy te zostały omówione jakiś czas 
temu, jednak do dnia dzisiejszego nie zostały przez zaintereso-
wanych sprostowane. Małe tego – są nadal powielane. 

Nowe błędy faktograficzne
Jakby tego było mało, w  najnowszej publikacji Joanny Nowaczyk 
i Jacka Szeszuły pojawiło się sporo nowych błędów. Poniżej przed-
stawiam ich omówienie wraz z odnośnikami do stosownej literatury:
1) W tekście podane są dwie różne daty śmierci Jakuba Krauthofe-

ra: rok 1854 oraz 1852. Prawidłowa jest ta druga data („Gazeta 
Wielkiego Xsięstwa Poznańskiego”, 07.VIII.1852, nr 183, s. 4.);

2) Poznański adwokat miał przejść na luteranizm w 1846 roku, 
podczas gdy fakt ten miał miejsce rok wcześniej (A. H. Kalet-
ka, Jak Krauthofer został protestantem, „Kronika Miasta Po-
znania” 1929 R.7 Nr 4);

3) Dwa razy podano datę 9 maja 1848 jako dzień aresztowania 
Krauthofera przez pruskie władze. Mimo wielu przypisów au-
torzy publikacji nie podali, sąd tę datę wzięli. Faktycznie jego 
aresztowanie miało miejsce 10 maja („Gazeta Wielkiego Xsię-
stwa Poznańskiego”, 12.V.1848, nr 110, s. 453.);

4) Atak partyzantów na wojska pruskie pod Trzebawiem miał na-
stąpić 2 maja 1848 roku wieczorem. Faktycznie atak ten miał 
miejsce w  okolicach godziny 11 przed południem („Gazeta 
Polska”, 6.V.1848, nr 38, s. 140.). Źródło to zostało zamieszczona 
jako załącznik do artykułu na stronie https://www.mosina.pl. 

5) W  jednym fragmencie autorzy napisali, że Krauthofer opuścił 
Poznań dnia 2 maja 1848, a w innej części swej publikacji podali 
datę 3 maja. Nie próbowali oni jednak rozwiązać tej nieścisłości. 
Faktycznie pierwsza z podanych dat jest prawidłowa („Zeitung 
des Großherzogthums Posen”, 04.V.1848, nr 103, s. 600.);

6) Miał on zmienić nazwisko na „Krotowski” dnia 1 kwietnia 1848 
roku, podczas gdy jego oświadczenie nosiło datę 31 marca („Ga-
zeta Wielkiego Xsięstwa Poznańskiego”, 05.IV.1848, nr 81, s. 334.);

7) Ostatni z błędów nie jest do końca błędem faktograficznym, lecz 
interpretacyjnym, który bardzo mocno zafałszowuje obraz Wio-
sny Ludów. Autorzy napisali: „Od początku wypadków poznań-
skich, Jakub Krauthofer reprezentował myśl niepodległościową 
i  walki zbrojnej z  zaborcą, rozbieżną z  działaniami Komitetu”. 
Z tego fragmentu wynika, że wielu działaczy Komitetu nie była 
działaczami niepodległościowymi, co stanowi mocną obrazę ich 
dążeń. Autorzy dokonali tego poniżenia polskich bohaterów po 
to, by wywyższyć osobę Krauthofera.
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Czego autorzy nie napisali
Po przytaczanych przez Joannę Nowaczyk i Jacka Szeszułę przy-
pisach można prześledzić, na jakie publikacje się powoływali. 
Szkoda jednak, że cytowali je selektywnie, by wybielić osobę 
Krauthofera. Poniżej przedstawiam krótką listę zagadnień, którą 
w swojej publikacji pominęli:
1) O  czasach powstania listopadowego w  Wielkim Księstwie 

Poznańskim napisali następującą rzecz: „Nowy namiestnik 
bardzo nieprzychylny polskiej nacji, wydał w  styczniu 1831 
r. wezwanie do powrotu w ciągu dwóch tygodni tym miesz-
kańcom zaboru pruskiego, którzy przeszli granicę udając się 
do Królestwa Polskiego, w domyśle – udział w powstaniu li-
stopadowym. Za brak wykonania wezwania groziła kara se-
kwestracji mienia”. Nie podali oni jednak, że w procesie tym 
uczestniczył Jakub Krauthofer, który jako urzędnik pruskiego 
aparatu sprawiedliwości wymierzał wyrok na Karolu Libelcie, 
gdy ten udał się do powstania („Posener Intelligenz-Blatt”, 
27.X.1831, nr 257, s. 1935-1936.);

2) Przywołali oni relację o wieszaniu przez Krauthofera kapitana 
Tołkaczewskiego, jednak nie podjęli dalej tematu działalności 
poznańskiego adwokata w krwawym „sądzie tajnym korpusu 
partyzantów”. Opisywałem tę bezprawną i ciemną kartę w ży-
ciorysie Krotowskiego kilkukrotnie, ostatnio w  marcowym 
wydaniu Gazety („Pożoga 1848”).  Temat ten był przywołany 
w  publikacji, na którą powołują się autorzy w  omawianym 
tekście (B. Polak, Rzeczpospolita Mosińska na tle wydarzeń 
Wiosny Ludów 1848 r. [w:] Szkice z przeszłości Mosiny. Z dzie-
jów walk o  wyzwolenie narodowe i  społeczne w  XIX i  XX 
wieku, pod red. T. A. Jakubiaka, Poznań 1978, s. 27). Wiedza 
na ten temat znana jest zatem w  Mosinie przynajmniej od 
1978 roku, jednak nie utrwaliła się specjalnie w świadomości 
mieszkańców miasta;

3) W podrozdziale „Sąd nad partyzantem” przywołali oni opinie 
różnych osób o  podpoznańskiej partyzantce, z  której jedy-
nie podanie Mierosławskiego jest dla niego niekorzystne. 
Pominęli oni niewygodne dla Krauthofera opinie ze źródeł, 
które selektywnie zacytowali. Oto przykłady z  brzegu: Wło-
dzimierz Trąmpczyński nazwał go „lichym szefem sztabu” (W. 
Trąmpczyński, Epizody historyczne, Warszawa 1914, s. 21.), 
a Marceli Motty odniósł się negatywnie do jego działalności, 
nazywając ją „pohulaką partyzancką” (M. Motty, Przechadzki 
po mieście, T.1, opracował i wstępem opatrzył Z. Grot, Poznań 
1999, s. 306). Przytoczone przez Joannę Nowaczyk i  Jacka 
Szeszułę pozytywne oceny Krauthofera odnosiły się bardziej 
do jego talentu adwokackiego, którego nikt mu nie odmawia. 
Tam, gdzie ci sami świadkowie zaczynają mówić negatywnie 
o podpoznańskiej partyzantce, tam urywają się przytaczane 
przez autorów publikacji cytaty;

4) Dosyć starannie pominięto wszelkie fragmenty o  tym, że 
miejscowa ludność Rogalina była delikatnie mówiąc, wybit-
nie niezadowolona z  obecności partyzantów w  pałacu Ra-
czyńskich. Autorzy powołali się na publikacje, w której relacje 
te zostały zamieszczone (S. Wasylewski, Obóz powstańców 
w Rogalinie w r. 1848, „Kronika Miasta Poznania”, Rocznik XIV, 
1936), jednak nie zdecydowali się na ich przywołanie. Kłóciło 
się to bowiem z prezentowanym przez nich poglądem jako-
by „mieszkańcy Mosiny na tę wolną Polskę czekali”. Któż nie 
czekał wtedy na niepodległą Polskę, warto w tym miejscu za-
pytać. Sądząc po relacjach mieszkańców Rogalina, wieszaniu 
„rzekomych szpiegów” oraz sterroryzowaniu rodziny mosiń-
skiego żandarma przez partyzantów, taki obraz „wolnej Pol-
ski” nie był dla wszystkich obrazem wyczekiwanym;

5) Postawione dnia 19 lutego 2020 roku na Komisji Oświaty, 
Spraw Społecznych i Promocji pytanie o treść medalu „Rzecz-
pospolitej Mosińskiej” nie znalazło odpowiedzi na łamach 
publikacji Joanny Nowaczyk i  Jacka Szeszuły. Pytano wtedy 
o treść rewersu medalu, w którym zawarte są słowa przypi-
sywane Krauthoferowi: „Urzędowo proklamuje i ustanawiam 
Rzeczpospolitą Mosińską, której godłem będzie orzeł z wień-
cem i napisem Polska Powstająca”. Nie podano, kto właściwie 
jest autorem tych słów oraz na jakie źródła powoływali się 
twórcy tego Medalu.

Republika czy rzeczpospolita?
Autorzy dosyć zręcznie żonglują pojęciami „rzeczpospolita” 
i „republika” traktując je jako zamienne. Według nich ogłoszona 
w Mosinie „Rzeczpospolita Polska” miała być republiką. Odwo-
łajmy się najpierw do ich rozważań, by wykazać, że są sprzecz-
ne same w sobie, a następnie skonfrontujemy je z zeznaniami 
Krauthofera.
Autorzy napisali: „proklamowana przez Krotowskiego republika 
w  rozumieniu formalno-prawnym nie była jeszcze państwem, 
bo nie doszło do utworzenia władzy państwowej”. Skoro nie 
było władzy państwowej, to skąd możemy wiedzieć, że była 
to republika? Ta stanowi bowiem formę rządów. Skoro nie ma 
władz, to nie możemy też mówić o ustroju. Zdanie to jest zatem 
wewnętrznie sprzeczne. Dalej autorzy przywołali następują-
ce słowa z procesu Jakuba Krauthofera: „Przyznaję żem ogłosił 
rzeczpospolitą, ale miałem do tego prawo, bo sam jenerał Ful 
[właściwie Pfuel – przyp. moje] przyobiecał, że będzie rząd pol-
ski”. W zdaniu tym kryje się wyjaśnienie, jak poznański adwokat 
rozumiał słowa „rzeczpospolita” – otóż był to po prostu rząd pol-
ski bez określenia jego formy ustrojowej. Tłumaczył to obszer-
niej, powołując się na słownik języka polskiego („Gazeta Polska”, 
18.XII.1849, nr 289, s. 1203.).
Zaplątani w wytworzony przez siebie chaos pojęciowy autorzy 
podali następnie, że Krauthofer ogłaszał „Rzeczpospolite Pol-
skie” (sic!). Wystarczy odwołać się do pieczęci, którą opatrzona 
była nominacja wręczona Wojciechowi Rostowi dnia 3 maja 
w Mosinie. Widniał tam napis „Polska powstająca”, co sugerowa-
ło jednolitość zdobywanych przez powstańców obszarów, a nie 
ich odrębność jako osobnych republik. Zarówno w Kurniku, jak 
i w Bninie Krauthofer ogłaszał „rządy polskie”, a nie niezależne 
od siebie byty polityczne. Zauważył to także wybitny badacz 
tego okresu Stefan Kieniewicz, na którego również powołali się 
autorzy publikacji: „Od Stęszewa do Kórnika, w każdej wsi i mia-
steczku, dokąd wchodził odział, zwoływano mieszkańców, pro-
klamowano Rzeczpospolitą i nakazywano obiór nowych władz 
miejscowych” (S. Kieniewicz, Społeczeństwo polskie w powsta-
niu poznańskiem 1848 roku, Warszawa 1935, s. 248).

Dlaczego nie „Rzeczpospolita Mosińska”
Autorzy słusznie zauważyli, że powołana do życia przez party-
zantów Wilczyńskiego „Rzeczpospolita Polska” jest w literaturze 
nazywana różnie, w tym także „Rzeczpospolitą Mosińską”. Taka 
nazwa nie oddaje jednak intencji korpusu polskich partyzantów, 
a  na dodatek została użyta w  znaczeniu wybitnie obraźliwym 
przez Ludwika Mierosławskiego. Pełna zgoda co do tego, że jest 
to nazwa umowna i potoczna, co nie oznacza, że prawidłowa. 
Autorzy kreślili analogię między „Rzeczpospolitą Mosińską” a Re-
publiką Pińczowską z XX stulecia, czemu prawdopodobnie słu-
żyło ich wcześniejsze pomieszanie pojęć. W  związku z  tym, że 
powołany przez XIX wiecznych partyzantów twór nie był repu-
bliką, analogię tę uważam za nietrafioną.



25

W cytowanej już wcześniej pracy (B. Polak, Rzeczpospolita Mosiń-
ska na tle wydarzeń Wiosny Ludów 1848 r. [w:] Szkice z przeszło-
ści Mosiny. Z dziejów walk o wyzwolenie narodowe i społeczne 
w XIX i XX wieku, pod red. T. A. Jakubiaka, Poznań 1978, s. 26) przy-
taczany jest dokument, który świadczy o tym, że w nocy z 2 na 3 
maja polscy partyzanci ustanowili polską władzę we wsi Górka. 
W miejscu tym prawdopodobnie zaczęła się geneza „Rzeczpospo-
litej Polskiej”, która musiała tam nastać zanim ogłoszono ją w Mo-
sinie. Czy była to zatem „Rzeczpospolita Górecka”? Fakt ogłosze-
nia w  Mosinie „Rzeczpospolitej Polskiej” to tylko część prawdy, 
ponieważ ogłaszano ją także w innych miastach i wsiach.

Stolica Polski?
Autorzy tylko w jednym zdaniu długiego artykułu napisali, że Mo-
sina w maju 1848 miała rzekomo status stolicy Polski. Nie powołali 
się jednak na żadne źródła i opracowania naukowe by podeprzeć 
tę hipotezę, tylko na artykuł Joanny Nowaczyk zatytułowany 
„Polskie Stolice” („Informator Mosiński”, nr 5 2018, s. 26). W arty-
kule tym czytamy „Chociaż Mosina nie stała się wówczas siedzi-
bą władzy państwowej, można uznać, że jako pierwsze miejsce 
ogłoszenia niepodległości i punkt centralny proklamowanej, nie-
podległej republiki, tymczasowo stała się jego stolicą”. Pomijamy 
już nieścisłości (rzekoma republika, pierwsze miejsce ogłoszenia 
niepodległości, punkt centralny – faktycznie był nim Rogalin), by 
przekonać się o  sprzeczności wewnętrznej tego zdania. Mosina 
byłaby zatem ewenementem, jedyną stolicą, w której nie stacjo-
nowały władze państwowe. Taka jednak definicja jest zaprzecze-
niem definicji stolicy jako siedziby władz właśnie.
Wskazuję autorom publikację, w której prawdopodobnie po raz 
pierwszy przemycono pogląd, jakoby Mosina była tymczasową 
stolicą Polski. Była to praca Ludwika Gomolca z  1965 roku (L. 
Gomolec, Mosina w tysiącleciu państwa polskiego. Cześć I: Od 
najdawniejszych czasów do 1918 roku, Poznań-Mosina 1965, 
s. 20.). Wizję tę propagował autor w  innym miejscu pisząc, iż 
„w  koncepcji Krotowskiego (…) wolna Polska miała stanowić 
związek lokalnych republik demokratycznych. Była to koncepcja 
polskich socjalistów utopijnych i  rewolucyjnych demokratów” 
(L. Gomolec, J. Skrzypczak-Kręcina, W dobie Wiosny Ludów, [w:] 
Kórnik i Bnin w walkach o wolność w latach 1794-1945, pod red. 
S. Weymana i L. Gomolca, Poznań 1976, s. 60.). Nakreślony przez 
niego pogląd był jednak mocno przysłonięty przez komuni-
styczną propagandę.

Widmo komunizmu (i nie tylko)
Nie da się ukryć, że „Rzeczpospolita Mosińska” cieszyła się szcze-
gólnym uznaniem w  czasach panującej w  naukach historycz-
nych propagandy komunistycznej. Świadczy o  tym chociażby 
przywołany wyżej cytat. Jak wynika z informacji zamieszczonych 
na stronie Gminy Mosina: „Już w  latach 50. XX w. pojawiły się 
elementy upamiętniania proklamacji Rzeczpospolitej w Mosinie 
z  czasów Wiosny Ludów” (https://www.mosina.pl/aktualnosci/
rzeczpospolita-mosinska-co-znaczy [dostęp 06.05.2020 19:31]). 
Również publikacje historyczne wychwalające te wydarzenia, na 
które powołują się autorzy, zostały wydane w czasach, gdy dla 
ich celebracji panował dobry klimat nauk Marksa. Nie oznacza to 
jednak, że należy te ustalenia w całości odrzucić. Znając jednak 
charakter komunistycznej propagandy w czasach, gdy nie jest 
już ona obowiązkowa, wypadałoby jednak zachować odrobinę 
krytycyzmu w lekturze tych pozycji książkowych. 
Doskonałym zerwaniem z tym fałszywym paradygmatem był wy-
dany w 2003 roku artykuł Bogumiła Wojcieszaka, chyba najbar-
dziej świeże opracowanie naukowe na temat Jakuba Krauthofera 

oraz Mosiny w  roku 1848 (B. Wojcieszak, Ostatni Ikar Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego. Polityczna działalność Jakuba Krautho-
fera w latach 1848-1851 (z uwzględnieniem ówczesnej prasy po-
znańskiej) [w:] Prasa dawna i współczesna. Cześć czwarta, pod red. 
B. Kosmanowej, Poznań 2003). Szkoda, że autorzy nie powołali się 
na tę bardzo ciekawą i  wnikliwą publikację, ponieważ jej autor 
wyjaśnia wiele nieścisłości i obala fałszywe mity historyczne. Na 
stronie 24 objaśnia on na przykład, komu i dlaczego po Wiośnie 
Ludów zależało na budowaniu legendy Jakuba Krauthofera. Tak 
się składa, że nie było wtedy zgody co do zaliczania podpoznań-
skich partyzantów do grona bohaterów Wiosny Ludów. Mocno 
dystansowano się wtedy wobec osoby Jakuba Krauthofera i jego 
działalności politycznej. Przeciwko temu wystąpił Walenty Stefań-
ski, autor artykułu z „Wielkopolanina”, na który powołali się Joanna 
Nowaczyk i Jacek Szeszuła.  Stefański budował razem z Jędrzejem 
Moraczewskim i  Karolem Libeltem legendę Krauthofera, pomi-
jając przy tym zręcznie niewygodne dla niego wątki działalności 
partyzanckiej. Autorzy publikacji określili Moraczewskiego mia-
nem „historyka”, co jest tylko częścią prawdy. Był on także, co tu 
dużo ukrywać, propagandystą i  osobą czynnie zaangażowaną 
w wybielanie osoby Krauthofera. Przywołując jego relacje auto-
rzy nie wzięli jednak tego pod uwagę traktując jego opowiadanie 
w zasadzie bezkrytycznie.

Zamiast zakończenia
Na sam koniec pragnę podzielić się nieco osobistymi przemy-
śleniami. Od roku regularnie publikuję już rozprawy na temat 
Jakuba Krauthofera, w których podważam obowiązujące dotąd 
poglądy na sprawy „Rzeczpospolitej Mosińskiej”. Nie roszczę so-
bie przy tym prawa do bycia nieomylnym. Moim podstawowym 
celem jest dążenie do prawdy historycznej jako sensu samego 
w sobie. Stąd też przywołuję w swoich artykułach przypisy i wie-
le publikacji do dnia dzisiejszego skutecznie pomijanych przez 
lokalnych historyków. Chciałem przez to wskazać pewien punkt 
wyjścia w dyskusji na ten temat, której po prostu nie unikniemy. 
Historia bez sporu jest bowiem nauką jałową.
Bardzo przykre jest to, że Joanna Nowaczyk oraz Jacek Szeszuła 
w swoim najnowszym artykule nie podjęli żadnej próby polemi-
ki z tym, co do tej pory opublikowałem. Nie oznacza to jednak, 
że chcę stawiać siebie w  centrum Wszechświata, jest dokład-
nie odwrotnie. Niech wspomniani autorzy podejmą polemikę 
z przytaczanymi przeze mnie publikacjami, a nie z tym, co ja my-
ślę. Specjalnie od roku daję im do tego okazję, okraszając swoje 
przemyślenia licznymi przypisami. W razie problemów z dostęp-
nością omawianej przeze mnie literatury chętnie służę pomo-
cą w jej udostępnieniu. Niestety na razie nie widać jednak z ich 
strony woli skorzystania z mojego regularnego nawoływania do 
podjęcia wspólnej drogi ku prawdzie.
Próbowałem kiedyś dwukrotnie opublikować moje uwagi na 
temat fałszywych informacji podawanych przez Joannę Nowa-
czyk w artykule „Krótki sen o Polsce”. Zamieściłem swoje komen-
tarze na stronie http://www.zolnierzewolnosci.pl kilka miesięcy 
temu, jednak nadal nie zostały one opublikowane. Zakładałem 
jednak dobrą wolę administratorów wspomnianej strony inter-
netowej uznając, że widocznie nie jest ona regularnie modero-
wana. Postanowiłem jednak sprawdzić to rano dnia 06.05.2020. 
Opublikowałem jednozdaniowy, entuzjastyczny komentarz pod 
artykułem „Rzeczpospolita Mosińska – co znaczy” i  po bardzo 
krótkim czasie został on na stronie zamieszczony. Wnioskuję 
zatem, że moje nawoływania do sprostowania nieprawdziwych 
informacji są celowo pomijane przez moderatorów strony. Jest 
to rażąco sprzeczne z duchem debaty historycznej. Strona inter-
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netowa nie realizuje w  tym konkretnym przypadku celu sfor-
mułowanego na wstępie: dążenia „do współpracy, do dzielenia 
się wiedzą i  informacjami”. Mimo wszystko wierzę, że uda się 
ten smutny stan zmienić.

Post scriptum
Po zrobieniu „małej awantury” na stronie http://www.zolnie-
rzewolnosci.pl został po kilku miesiącach opublikowany jeden 
z  dwóch moich komentarzy pod artykułem Joanny Nowaczyk 
zatytułowanym „Krótki sen o Polsce”. Dowiedzieliśmy się między 
innymi, że artykuł ten nie zawiera błędów faktograficznych, a na 
dodatek jest to reportaż, a nie opracowanie naukowe. Wyprowa-
dzono mnie także z błędu i wiem już teraz, że strona nie jest utrzy-
mywana z pieniędzy publicznych. Nikt nie broni autorce pisania 
reportaży, jednak problem polega na tym, iż artykuł ten jest jed-
nym z głównych opracowań gminnych na temat Wiosny Ludów 
w Mosinie. Powołują się na niego władze miejskie przy kolejnych 
celebracjach tych wydarzeń, a ostatnio został on zamieszczony 
w  gazetce okolicznościowej wydanej z  okazji okrągłej rocznicy 
„Rzeczpospolitej Mosińskiej”. Jeśli centralne miejskie obchody 
opierają się głównie na reportażu, to mamy do czynienia z po-
ważnym kryzysem naszej lokalnej tożsamości historycznej. 
Poniżej zamieszczam zrzut ekranu z  polemiki prowadzonej 
przeze mnie na stronie http://www.zolnierzewolnosci.pl. Nie-
stety nie ma tam ani dat, ani godziny, w  których komentarze 
zostały opublikowane, stąd postronny czytelnik może odnieść 
wrażenie, że była to dyskusja prowadzona na bieżąco. Faktycz-
nie tylko część moich komentarzy została opublikowana, w tym 
jeden z  kilkumiesięcznym opóźnieniem. Zrzut pochodzi z  15 
maja bieżącego roku z godziny 21:08. Niestety, ale widoczna jest 
tylko cześć treści poszczególnych komentarzy – najwidoczniej 
na stronie włączone jest ograniczenie podglądu treści do pew-
nej ilości znaków.
Przypominam ponadto, że prawda leży tam, gdzie leży niezależ-
nie od liczby i treści publikacji, na jakie powołuje się autor tek-
stu. Stąd przywołuję ponownie fragment akt z Archiwum Uni-
wersytetu Wrocławskiego (Akta Wydziału Prawa, Allgemeines 
Studenten Register Iuristische Fakultät Abgegangene Studen-
ten, sygnatura P 228, s. 255) wraz z moim tłumaczeniem, które-

go zabrakło w poprzednim numerze Gazety. Dokument dobit-
nie wskazuję, że Jakub Krauthofer odbył studia we Wrocławiu. 
Twierdzenie o ukończeniu przez niego uniwersytetu w Berlinie 
jest zatem błędem faktograficznym.
I. Nazwisko, miejsce urodzenia oraz pozostałe sprawy osobiste 
i rodzinne studiującego:
Jakub Krauthofer, urodzony 24 lipca 1806 w Bninie pod Pozna-
niem, wyznanie katolickie, syn zmarłego tam obywatela Józefa 
Krauthofera, jego opiekunem jest mistrz stolarski August Soh-
nell w Bninie.
II. Data immatrykulacji (wpisania na listę studentów) oraz ukoń-
czenia studiów:
Immatrykulacja: 24 kwiecień 1826
Ukończenie studiów: 21 luty 1829.
 Wojciech Czeski

(Akta Wydziału Prawa, Allgemeines Studenten Register Iuristische Fakultät Abgegangene Studenten, sygnatura P 228, s. 255);
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

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

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.

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

(P
08

2)
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e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl 
www.jessa.com.pl 

W YCENY  
NIERUCHOMOŚCI

     DOMY 

     LOKALE 

     DZIAŁKI 

     SPECJALISTYCZNE 

TEL. 572 642 585 
Rzeczoznawca majątkowy

(K
3

0
2

4
)

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

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

(J
04

4)
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

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

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

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE OBRÓBKI METALI:

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

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

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

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

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

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

Firma LUMO Technika Grzewcza istnieje od 1984 roku.

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

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

Jeżeli wiesz, gdzie mogą znajdować się te rzeczy lub 
posiadasz jakiekolwiek informacje w tej sprawie, pro-
simy o pilny kontakt. Pokrzywdzony deklaruje przeka-
zanie nagrody za pomoc w odzyskaniu skradzionego 
mienia.
Jeżeli coś wiesz o tym włamaniu zadzwoń! Jest na-
groda za pomoc! 
26 kwietnia br. dyżurny śremskiej Policji został powiado-
miony o tym, że w miejscowości Górka, na terenie gminy 
Brodnica, doszło do kradzieży z włamaniem do budynku 
powstającego sklepu z akcesoriami strażackimi.
– Z ustaleń policjantów z Wydziału Kryminalnego, którzy 
pracują nad sprawą, wynika, że nieznani sprawcy, dzia-
łając pod osłoną nocy, włamali się do sklepu i ukradli z 
niego mienie o łącznej wartości około 60 000 złotych. 
Zrabowane przedmioty to głównie sprzęt i akcesoria 
wykorzystywane przez strażaków oraz różne narzędzia 
służące do prac budowlanych. Złodzieje ukradli też cztery 
repliki samochodu strażackiego marki Star – każda o dłu-
gości 45 cm i cztery repliki wozu strażackiego marki Jelcz 
– każda o długości 55 cm. – poinformowali Policjanci z 
Komendy Powiatowej Policji w Śremie
Funkcjonariusze zgromadzili poglądową dokumenta-
cję fotograficzną prezentującą skradzione przedmioty. 
Zdjęcia publikujemy poniżej.
Jeżeli wiesz, gdzie mogą znajdować się zrabowane 
rzeczy lub posiadasz jakiekolwiek informacje w tej 
sprawie, prosimy o pilny kontakt. Pokrzywdzony de-
klaruje przekazanie nagrody za pomoc w odzyskaniu 
skradzionego mienia. Wszelkich informacji w tej spra-
wie udziela Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komen-
dy Powiatowej Policji w Śremie podkom. Dawid Lem-
paszak – tel.  572 896 549 lub 61 28 15 211 / 47 77 34 
211;  e-mail: dyzurny.srem@po.policja.gov.pl.
Informacje można przekazywać także anonimowo.
 źródło: Komenda Powiatowa Policji w Śremie

Policjanci prowadzą sprawę kradzieży z włamaniem do budynku powstającego sklepu z akcesoria-
mi strażackimi w miejscowości Górka. W wyniku zdarzenia poszkodowany został mieszkaniec gminy 
Mosina. Publikujemy poglądową dokumentację fotograficzną prezentującą skradzione przedmioty.

W dniu 18 maja 2020 roku Stanowisko Kierowania Komendanta 
Miejskiego zadysponowało Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 
do wypadku w miejscowości Krosno przy ul. Głównej. Po dojeździe 
na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy marki Citroen 
C3, który z  nie wyjaśnionych przyczyn wypadł z  drogi i  uderzył 
w stojący na poboczu samochód ciężarowy. Działania Straży Po-
żarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu 
akumulatorów oraz udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 
kierowcy samochodu osobowego. Mężczyzna z bólem klatki pier-
siowej został przetransportowany do szpitala w  Puszczykowie. 
W działaniach brali udział: OSP Mosina, OSP Pecna, OSP Nowinki.
 Opracowanie i zdjęcia: 
 mł. asp. Przemysław Zbierski, JRG-9

JRG - 9 Wypadek w miejscowości Krosno
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Zakazy w WPN. Policja poucza rowerzystów
Otrzymaliśmy list od Czytelnika, który wskazuje nam problem zamknięcia odcinka szlaku rowerowego nad 
Jeziorem Góreckim. Postanowiliśmy sprawdzić temat u “źródła”. Sytuację zamknięcia szlaku rowerowego wy-
jaśnił nam dr inż. Rafał Kurczewski z-ca dyrektora ds. ochrony przyrody i obszarów Natura 2000 z Wielkopol-
skiego Parku Narodowego.

– Dziś spotkałem nowo zamontowany znak/piktogram “zakaz 
wjazdu rowerów” (metal, beton – “super” w PN) przy głazie Fran-
ciszka Ratajczaka (dukt Pożegowo – Górka). W niedziele w owym 
miejscu patrol na quadach, policjant i żandarm wojskowy pouczali 
o  rzekomym zakazie jazdy rowerem – policjant interpretował, że 
znak szlaku turystycznego czerwonego jest równoważny z  zaka-
zem jazdy rowerem po nim. Jako, że jeżdżę po WPN pewnie z 35 lat, 
przejrzałem dostępny regulamin WPNu i skierowałem zapytanie e-
-mailem do Straży Parku – odpowiedzi nie otrzymałem ale znak/
piktogram się pojawił prawdopodobnie dziś [19.05. – przyp. red.]. 
– napisał do redakcji Czytelnik GMP.
– Jaki jest sens tego zakazu? Dlaczego WPN dyskryminuje turystów 
rowerowych ograniczając im dostęp do tak urokliwej trasy, której 
stan techniczny w  żadnym miejscu nie uniemożliwia jazdy rowe-
rem. A na odcinku tym można spotkać od lat rowerzystów od lat 
3 do 100… Jeszcze kilka lat temu WPN przyjmował rowerzystów 
– Rajdy Radia Merkury, zawody MTB Gogola, dziś wprowadza nie-
zrozumiałe restrykcje, wręcz dyskryminacje. – dodaje Czytelnik.
Czytelnik skierował również list do dyrekcji WPN, którego frag-
ment publikujemy poniżej:
– (…) Prosiłbym o jednoznaczną odpowiedź dotyczącą dzisiejszej dzia-
łalności dwuosobowego patrolu na quadach (policjant+ żandarm ) 
w WPN – pouczania rowerzystów na skrzyżowaniu duktu leśnego Mo-
sina/Pożegowo – Górka – Trzebaw ze szlakiem czerwonym do Jeziora 
Góreckiego i niebieskim do jeziora Kociołek. Patrol ów, a konkretnie po-
licjant pouczał rowerzystów, że zakazane jest poruszanie się rowerem 
ścieżkami oznaczonymi znakami szlaku turystycznego pieszego. Moim 
zdaniem park powinien skierować swoje działania wobec parkowania 
aut w WPNie, oraz łamania rzeczywistych przepisów obowiązujących 
na terenie WPNu. A  nie kierować swoje działania przeciwko rowerzy-
stom przy moim zdaniem wątpliwych podstawach prawnych. – napisał 
w liście do WPN.
Skierowaliśmy zapytanie do dyrekcji WPN. Wątpliwości rozwiał 
nam Rafał Kurczewski z Wielkopolskiego Parku Narodowego, który 
wyjaśnił, czym zakaz jest spowodowany.
– Odpowiadając na Pańskie zapytanie informujemy, że szlak, który 
wskazuje Pan w swoim piśmie nigdy nie był i nie jest trasą rowerową. 
Szlaki WPN są znakowane wg wytycznych PTTK, które dla każdego 
rodzaju szlaków ma własny, jednolity system znaków. W  omawia-
nym miejscu przebiega więc czerwony szlak turystyki pieszej. Biegnie 

tędy również fragment dydaktycznej ścieżki geologicznej „Na tro-
pach lądolodu”. Znaczne nasilenie się ruchu rowerowego, który od-
biegł już niestety bardzo od pierwotnego turystyczno-rekreacyjnego 
charakteru, generuje różnego rodzaju problemy. Duża część rowerzy-
stów nie przyjeżdża w celach zwiedzania, podziwiania czy obserwo-
wania przyrody Parku, traktuje go jedynie, jako miejsce wyczynowe-
go treningu sportowego. Skutkuje to nie tylko wjeżdżaniem na szlaki 
przeznaczone dla ruchu pieszego, ale również zjeżdżaniem z wyzna-
czonych tras, tworzeniem tzw. „dzikich tras” czy „skoczni”. Naruszane 
są w ten sposób nawet obszary ochrony ścisłej, jak choćby Grabina 
im. Prof. A. Wodziczko, gdzie w zeszłym roku również interweniowała 
policja. Wielu, bijąc rekordy prędkości, staje się realnym zagrożeniem 
dla innych osób. Otrzymujemy szereg skarg na rowerzystów od tu-
rystów pieszych, spacerujących właśnie po czerwonym szlaku wokół 
jeziora Góreckiego, który jest jednym z najpopularniejszych a zara-
zem najciekawszych widokowo szlaków pieszych WPN. Jednocze-
śnie, alternatywnie przygotowano dla turystów rowerowych szlak 
rowerowy od parkingu Jeziory do Pierścienia dookoła Poznania, by 
można było minąć ten newralgiczny fragment. Warto też podkreślić, 
że na terenie Parku jest ok 100 km szlaków rowerowych, więcej niż 
pieszych, których jest ok 80 km. – odpowiedział na pytania redakcji 
dr inż. Rafał Kurczewski z-ca dyrektora ds. ochrony przyrody i ob-
szarów Natura 2000 z Wielkopolskiego Parku Narodowego.
W dyskusjach w internecie, jak również w listach skierowanych do 
dyrekcji WPN pojawia się wiele głosów na temat zachowania nie-
których rowerzystów, którzy stwarzają niebezpieczeństwo wśród 
turystów poruszających się pieszo. Oto przykładowa wypowiedź 
jednego z internautów:
- Ja też lubię jeździć po WPN rowerem ale jednak te argumenty 
trochę do mnie trafiają. Ja regularnie biegam po WPN (3-4 dni 
w tygodniu) i niestety jest naprawdę niebezpieczne. Kilka razy 
o mało nie zostałem staranowany przez rozpędzonych rowerzy-
stów, którzy wyskoczyli naprzeciwko mnie. Tam teren jest nie-
równy, czasami zdarza się, że rowerzystę czy pieszego można 
zobaczyć w ostatniej chwili. Szkoda taki teren zamykać dla rowe-
rzystów. Tylko wymagałoby to trochę odpowiedzialności od ro-
werzystów a nie każdy z tego co widzę jeździ tam turystycznie. W 
weekend na Góreckim jest naprawdę duży ruch. JBTakie zakazy jazdy dla rowerów pojawiły się na terenie WPN fot. Czytelnik GMP 

Wielkopolski Park Narodowy – szlak nad jeziorem Góreckim 
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Wielcy Bohaterowie zazwyczaj kojarzyli 
nam się z postaciami z kreskówek w pele-
rynach lub ludźmi, o których uczyliśmy się 
na lekcjach historii. Jednak czasy, w  któ-
rych przyszło nam żyć mocno zmieniły ten 
obraz w naszych głowach. 
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Ka-
walerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach 
postanowili podziękować wszystkim służ-
bom, które pomagają nam w  czasie trud-
nej sytuacji epidemiologicznej. To właśnie 
Ci ludzie są prawdziwymi bohaterami.
– W  naszej placówce zorganizowałyśmy 
akcję ,,Mój Bohater Anioł“. Przedstawiamy 
krótką prezentację, w  której dzieci wraz 
z rodzicami pisały listy i wykonały anioły. 
W  ten sposób, jako społeczność szkolna 
chcieliśmy wyrazić naszą wdzięczność za 
pracę, trud i poświęcenie wielu osób wy-
konujących swoją pracę w czasie pande-
mii- Mówi nauczycielka Aleksandra Antos.
Prezentację można zobaczyć w  interne-
cie, lind do niej znajdą Państwo na naszej 

stronie, w artykule o całej akcji. 
Dzieci z  klas 0-6 wykonały łącznie 118 
prac plastycznych. Prezentacja przedsta-
wiająca dzieła uczniów została wysłana 
do: gminnych OSP, policji, bazy wojskowej 
w Krzesinach, szpitala w Puszczykowie,kil-
ku przychodni, poznańskiego MPK i  sa-
nepidu. Podziękowania dla służb zostały 
bardzo miło przyjęte i z pewnością dodały 
otuchy wielu ciężko pracującym ludziom.
Projekt realizowany był przez panią Dorotę 

Liphardt i Aleksandrę Antos – nauczycielki 
SP w  Daszewicach. Szkoła słynie z  posta-
wy charytatywnej na cały świat, ponieważ 
organizuje wiele akcji, żeby pomóc najbar-
dziej potrzebującym w  takich krajach, jak 
Sudan, Syria, Afganistan czy Ukraina. Tym 
razem postanowiono zrobić dobry uczynek 
dla lokalnych grup zawodowych, które są 
na pierwszej linii frontu w walce z pande-
mią. E.K.

,,Mój Bohater Anioł”
Akcja dzieci i nauczycieli z SP w Daszewicach

Ludzie, którzy ryzykują zdrowiem, aby wykonywać swoją pracę to prawdziwi bohaterowie.

Co z Bibliotece „piszczy”

Wprowadzono szereg obostrzeń zgod-
nych z  wytycznymi i  zaleceniami Rady 
Ministrów oraz Biblioteki Narodowej, 
stąd brak dostępu do półek dla Czytelni-
ków oraz prośba o  dokonywanie zamó-
wień książek drogą mailową lub telefo-
niczną. Koniecznym stało się zachowanie 
bezpiecznej odległości od innych osób, 
noszenie maseczki i  rękawiczek oraz 
dezynfekowanie rąk. Zwracane książki 
poddawane są obowiązkowej kwaran-
tannie i dlatego może wydłużyć to okres 
oczekiwania na zamówione pozycje. Na 
pewno jedną z  pozytywnych informacji 
jest ta, że w czasie kiedy biblioteka była 
zamknięta, przygotowano dla użytkow-
ników sporą liczbę nowości i zakupiono 
sporą ilość audiobooków. Niestety wy-
darzenia kulturalne oraz zajęcia popo-
łudniowe, zajęcia sportowe odbywające 
się na hali widowiskowo – sportowej oraz 
prowadzone w ramach Akademii Senio-
ra w CAK „Willa Mimoza” nadal pozostają 
zawieszone. W tym roku nie odbędą się 
też „Dni Puszczykowa”, których BM jest 
organizatorem wraz z UM Puszczykowa. 
Zachęcamy do śledzenia strony interne-
towej www.biblioteka.iq.pl oraz profilu 
na portalu społecznościowym Facebo-

ok (Biblioteka Miejska CAK w  Puszczy-
kowie). Zamieszczane są tam bieżące 
informacje na temat działania placówki, 
materiały przygotowane jako drobny 
substytut dotychczasowych aktywności 
oraz bezpłatne treści nadesłane przez 
trenerów i  lektorów, ćwiczenia fizyczne 
dla dorosłych, taneczne zajęcia dla dzieci 

oraz lekcje języka hiszpańskiego. „Choć 
tęsknimy do zajęć i uczestniczenia w wy-
darzeniach kulturalnych na żywo oraz do 
kontaktu z drugim człowiekiem, na razie 
musimy zachować daleko idącą ostroż-
ność w trosce o zdrowie nasze i  innych” 
– zauważają pracownicy BM.

Biblioteka Miejska w Puszczykowie 5 maja br. otwarła się dla Czytelników. Wypożyczenia książek przebie-
gają jednak według nieco innych zasad niż dotychczas. 
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W  czerwcu ubiegłego roku na Nowym 
Osiedlu w  Puszczykowie otwarto pump-
track. Jest to tor przeznaczony do jazdy 
na rowerze, deskorolce czy hulajnodze. 
Czym się różni od skateparku? Na pump-
tracku nie ma przeszkód do pokonania 
czy służących do robienia tricków, jakie są 
w skateparkach.
Po tragicznej śmierci w Kaliszu pojawiły się 
pytania, co z bezpieczeństwem korzystają-
cych z atrakcji w Puszczykowie. Codziennie 
można się tam natknąć na grupki dzieci, 
które na hulajnogach czy rowerach wyko-
nują różne ewolucje. Mieszkańcy zwracają 
uwagę, że często dzieci jeżdżą bez kasków, 
co może skończyć się tragedią.
– Punkt piąty regulaminu tego obiektu 
przewiduje, by każdy użytkownik toru ob-
ligatoryjnie używał kasku ochronnego oraz 
kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy. 
– mówi Joanna Hejnowicz, główny specjali-
sta ds. sportu w puszczykowskim urzędzie.
Regulaminy to jedno, kto jednak spraw-
dza, czy korzystający z pumptracku się do 
niego stosują?

– Wykonywanie postanowień regulami-
nu jest monitorowane przez gospodarza 
obiektu oraz Straż Miejską. – dodaje Hej-
nowicz. Nie wskazuje jednak, kto jest go-
spodarzem obiektu.
 Wojtek Pierzchalski

Zdarzenie drogowe na Grajzerówce. Ku przestrodze!

Dzień dobry, ku przestrodze postanowiłam opisać historię, która mi 
się przydarzyła. W  zeszły piątek [08.05 - przyp.red.] wybrałam się na 
wycieczkę rowerową do Wielkopolskiego Parku Narodowego, jadąc 
Grajzerówką w kierunku Szreniawy (za Jeziorami) z przeciwka, z bar-
dzo dużą prędkością nadjechał biały Mercedes (SUV). Mijając mnie, 
auto nie zjechało, wymuszając tym samym pierwszeństwo (osoby 
jadące z  Komornik maja obowiązek przepuścić wszystkich, jadących 
z przeciwka). Podmuch przy mijaniu był tak silny, że straciłam pano-
wanie nad rowerem i  upadłam na drogę. Biały Mercedes nie zwolnił 
i nie zatrzymał się, szybko się oddalił. W wyniku upadku złamałam rękę 
w dwóch miejscach i czeka mnie operacja. Zgłosiłam sprawę na policję.
Zdarzenie miało miejsce w piątek 08.05.2020r. około 18:00 na Grajze-
rówce, około 2 km od parkingu w Szreniawie. 
Drodzy rowerzyści uważajcie na siebie. Grajzerówką jeździ wielu pira-
tów drogowych.
Rowerzystka
Przyłączamy się do apelu. A osoby, które mogą pomóc w ustaleniu 
sprawcy tego zdarzenia prosimy o kontakt z policją.

Grajzerówka to bardzo popularna trasa turystyczna, uczęszczana również przez wielu cyklistów. W pogodne 
weekendy panuje tam spory ruch samochodowy. Niestety, nie wszyscy stosują się do ustanowionego tam 
ograniczenia prędkości do 40 km/h. Konsekwencją brawurowej jazdy z pewnością jest historia rowerzystki, 
która postanowiła podzielić się z nami, tym co przydarzyło się jej w zeszły piątek na tej wąskiej szosie.

W poniedziałek, 18.05.2020r. w kaliskim skateparku zginął młody chłopak. Dominik miał 16 lat i prawdo-
podobnie w chwili wypadku nie miał założonego kasku, okoliczności tragedii bada prokuratura. Podobny 
obiekt otwarto rok temu w Puszczykowie. Co z bezpieczeństwem na pumptracku na Nowym Osiedlu? 

Śmierć 16-latka w kaliskim skateparku. 
Co z bezpieczeństwem na pumptracku w Puszczykowie?
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Kwali�kowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.
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CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY

ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE

NASADY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl
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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
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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
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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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Publikujemy interesujące teksty naszych czytelników dotyczące 
regionu, w którym działamy. Istnieje możliwość dostarczenia
artykułów bezpośrednio do skrzynki pocztowej znajdującej się 
przy budynku redakcji.
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Zeskanuj i napisz
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62-050 Mosina
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Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

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

Pracownia
krawiecka
Oferuje szycie na miarę

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

• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych 

grup wiekowych

(J
05

0)

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

61 813 04 91

Biuro Obrotu Nieruchomościami

 L E G A T®
mgr Elżbieta Mizerka - Szmyt

licencja Nr 1363

Kupno, sprzedaż, zamiana,
najem, podział lokali,

nieruchomości. Doradztwo.
Obsługa prawna,

notarialna, geodezyjna.

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

(P
01

3)

Mosińsko-Puszczykowska

Wiadomości z regionu

Wywiady

Felietony

Reportaże

www.gazeta-mosina.pl
 facebook.com/GazetaMP/

Gazeta
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

(J
04

3)

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)

W ramach działalności CEIR prowadzimy:

1. Całodzienną opiekę i różne formy 
zajęć dla dzieci w wieku żłobkowym.

2. Niepubliczne Przedszkole Calineczka
3. Bezpłatną Szkołę Podstawową 

im. bł. E. Bojanowskiego.

Nabór do

szkoły trwa.
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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 31.07.2020 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 31.07.2020 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


