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Drodzy Czytelnicy!
"Lecz póki co żyjemy". Sytuacja, w jakiej przyszło nam żyć przez
ostatnie kilka miesięcy, była i jest nadal dla wielu z nas bardzo
trudna. Niepewność, lęk, wiele niewiadomych, rzeczywistość, którą trudniej niż zwykle przewidzieć, może większe niż dotąd skupienie na zdrowiu własnym i swoich bliskich... Każdy z nas inaczej
przeżywa czas pandemii, jedno jest jednak pewne: świat się nie
zatrzymał, a życie toczy się dalej. My niezmiennie szukamy w nim
pozytywnych stron i pokazujemy, że dzieje się naprawdę wiele
ciekawych rzeczy.
Mamy lato - nadeszło niezależnie od pandemii i jak zawsze obdarowuje nas słońcem, zaprasza do przygody. A jak przygoda to
woda, przyroda i kajaki. Zachęcamy do lektury relacji z wyprawy
kajakowej po Warcie - jesteśmy przekonani, że opisane w niej
miejsca niejednego Czytelnika skłonią do spojrzenia na rzekę,
którą mamy w zasięgu ręki, w inny sposób, a może wybrania się
kajakiem na podobną wyprawę...? Wakacje nam sprzyjają, zatem
- witaj, przygodo!
"Lecz póki co marzymy". Marzymy o coraz lepszej, piękniejszej Mosinie, dlatego z nadzieją piszemy o przebudowie ulicy Sowinieckiej wierząc, że ten proces zmiany jakości naszych dróg będzie
długotrwały i obejmie ich już niebawem coraz więcej. Myślimy
o pomaganiu, podkreślając wagę i znaczenie oddawania krwi ten prosty gest naprawdę może uratować komuś życie! Chcemy
żyć w otoczeniu czystej przyrody, dlatego prezentujemy działania wolontariuszy WPN, którym nie jest obojętne, jak wygląda ich
miejsce zamieszkania i okolica, w której żyją. Staramy się być zawsze blisko natury, stąd z radością dzielimy się przepisami Willmy
na napary i oleje ze słonecznika.
Drodzy Czytelnicy! Tematów jest wiele. Zachęcając do lektury najnowszego wydania gazety życzymy Wam jednocześnie, by nigdy
nie zabrakło Wam radości, entuzjazmu i chęci doświadczania życia

w całej jego krasie, dostrzegania piękna w najdrobniejszych szczegółach, spotykania ludzi, słuchania, patrzenia, smakowania każdej
chwili. W czasie pandemii pewnie niejednemu z nas przemknęła
choćby przez chwilę myśl, że życie jest krótkie, kruche, mija zbyt
szybko itp. Cieszmy się zatem tym, co jest nam dane, pamiętając,
że żyjemy tylko raz - bo możliwe, że "po drugiej stronie życia (...)
nie ma marzeń, bo spełnione już marzenia". Życzymy zatem nie
ustawania w marzeniach i dobrych wrażeń podczas lektury!
W imieniu zespołu redakcyjnego - Marta Mrowińska
*wykorzystano fragmenty tekstu piosenki Grupy Pod Budą - "Lecz póki co żyjemy"

Wcześniej usłyszane, a zanotowane 02.06.2012

- Bo to proszę pana było kiedyś miasto krawców i dlatego tak się
o Mosinie mówi. Nie mam pojęcia co to może dokładnie znaczyć,
nigdy mnie nie interesowało skąd wzięła się nazwa. Może gdybym
była historykiem albo nauczycielem, to wtedy zapewne wiedziałabym dokładnie. Przecież nikt tego tak zwyczajnie nie zmyślił, nie.
U nas w domu mama mówiła zawsze, że elegant z Mosiny pochodzi od tego, że tutaj było wielu krawców i tak się mówiło – miasto
krawców. Ale najwięcej opowiadała o przedwojennym księdzu
Kałkowskim, który był tutaj proboszczem. Miał ponoć takie ekstra

maniery, że na niego ludzie mówili, że jest prawdziwym elegantem z Mosiny. Chodził zawsze starannie ubrany, buty wyczyszczone na glanc, spodnie czarne w kancik uprasowane, aż miło patrzeć
na takiego mężczyznę. Nie pamiętam, czy miał rękawiczki, ale
pamiętam, że mama opowiadała o laseczce, z którą się nie rozstawał. Ona nie służyła mu bynajmniej do wspierania się tylko, że
niby nogi miał słabe. Nie, ten ksiądz poruszał się z taką gracją, aż
miło patrzeć na takiego, dzisiaj nikt tak nie chodzi. Laseczka niby
się podpierał, ale delikatnie, przy każdym kroku wypuszczając ją
do przodu paradnie, z lubością, jakby płynął lekko, dostojnie niby
dandys angielski. Bo też nie była ona taką zwykłą, popularną laska
z klasycznym wygięciem z bambusa. Na górze, proszę pana, rączkę miał rzeźbioną ze srebra aż na dole taki pantofelek też srebrny.
Dzieło sztuki, dzisiaj tylko w muzeach można takie oglądać albo
na filmach. Ta rączka miała kształt orła, ale nie całego, tylko sama
głowa z dziobem. Często tak właśnie przechadzał się idąc na dworzec. Wzbudzał szacunek i tylko zatrzymywał się, aby z kimś porozmawiać, wówczas przechodnie całowali go w rękę. On był jak
prawdziwy elegant z Mosiny i tak na niego wszyscy mówili.
Roman Czeski
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Mieszkańcy Krajkowa czują się zastraszani.

„To jakaś gangsterka!”

Życie mieszkańców Krajkowa pod Mosiną od 2016 roku nie przypomina wiejskiej sielanki. Część
z nich spotyka się w ostatnim czasie z zastraszaniem i nękaniem. Wszystko przez sporne tereny
wokół kluczowego dla prawie miliona osób ujęcia wody.
W Krajkowie mieszka około 160 osób. Niektóre od wielu pokoleń, inni zamieszkali na wsi, bo szukali spokoju i bliskości
natury. Okoliczne lasy należą do Rezerwatu Krajkowo, który
wchodzi w skład obszaru Natura 2000 Rogalińska Dolina Warty. Wokół wsi rozciągają się także tereny ujęcia wody, z którego korzysta 70% aglomeracji poznańskiej. Właśnie przez kontrowersje związane z tymi terenami, atmosfera w Krajkowie
daleka jest od spokojnej.
Uchwała podzieliła wioskę
Niespokojnie w Krajkowie zaczęło się robić w 2016 roku. W grudniu kilkudziesięciu mieszkańców zaprotestowało przeciwko miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego. Zakładał
on przeznaczenie południowo-zachodniej części wsi pod zabudowę mieszkaniową.
Aquanet planował na spornych terenach 159 przyłączy wodociągowych. Populacja Krajkowa tym samym mogła wzrosnąć przynajmniej dwukrotnie. Przeciwnicy takiego rozwiązania zaprotestowali w formie uchwały, pod którą zebrali podpisy większości
sąsiadujących ze spornymi działkami mieszkańców.
Protest nie został potraktowany przez gminę jako uchwała ze
względów formalnych. Zaważył o tym m.in. termin złożenia pisma. Jak mówią mi mieszkańcy, którzy uchwałę sformułowali,
mieli świadomość, że ta nie zostanie potraktowana przez urząd
jako oficjalne pismo. Chcieli jednak wyrazić swój sprzeciw w sposób, który zostałby zauważony.
Protest okazał się skuteczny, bo gmina zdecydowała się wziąć go
pod uwagę przy procedowaniu projektu następnego planu. Gmina potraktowała uchwałę jako uwagę mieszkańców dotyczącą
zabudowy wsi. Druga koncepcja planu zabezpieczała Krajkowo
przed zabudową, sporne tereny miały pozostać rolne.
To się nie spodobało części właścicieli gruntów, na których miałyby powstać domy. Domagali się od burmistrza Przemysława
Mielocha wydania dokumentacji związanej z protestem mieszkańców, m.in. podpisów przeciwników zabudowy. Włodarz nie
mógł ich wydać, ponieważ pismo nie spełniało warunków informacji publicznej.
Burmistrz działał bezprawnie?
Lista podpisów, pomimo jej niejawnego charakteru, trafiła
w ręce osób, które wykorzystują ją w lobbowaniu na rzecz zabudowy. Zwolennicy budowy na spornych terenach, na jednym
z posiedzeń komisji skarg w urzędzie gminy przyznali, że listę
dostali od burmistrza.
Podpisy mieszkańców do zwolenników zabudowy nie trafiły
żadnym oficjalnym kanałem. Jak sami przyznali na jednym z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, burmistrz Mieloch na
zasadzie poczty pantoflowej poinformował ich, że uchwała „jest
do odbioru”. Przeciwnicy zabudowy twierdzą, że burmistrz został również zastraszony i nie wytrzymał presji.
Przeciwnicy zabudowy Krajkowa zamierzają w tej sprawie złożyć skargę, bo uważają, że burmistrz wydając listę podpisów
zwolennikom zabudowy działał bezprawnie. Twierdzą, że to
przez to teraz są zastraszani.

Granica między sąsiedzką sprzeczką a wojną
W Krajkowie społeczność się podzieliła. Mieszkańcy, którzy są
przeciwko planom zabudowy wsi, czują się zastraszeni m.in. przez
jednego z rolników, do którego należą działki.
– Zagrożono nam, że mamy nie wchodzić do lasu, bo coś nam
się stanie. Zastraszono nasze dziecko. Bało się potem wychodzić
z domu, dopiero po kilku tygodniach powiedziało o co chodzi. –
opowiada mieszkaniec.
Paweł Szczepaniak, rolnik, do którego należy część spornych terenów i któremu mieszkańcy zarzucają zastraszanie, nie zgadza
się z takim postawieniem sprawy. – Część lasu jest moja i to ja
decyduje, co tam się dzieje, poruszałem to nawet na zebraniach
we wsi. Natomiast o sprawie straszenia kogokolwiek nie chcę się
wypowiadać – mówi.
„Wiemy gdzie mieszkasz i pracujesz”
Nękanie miało jednak przybierać też inne formy. Mieszkańcy zarzucają osobom, które rzekomo stają w obronie interesów m.in.
Pawła Szczepaniaka, że robią im zdjęcia, gdy są na spacerze czy
obserwują ich domy.
Umawiam się z jednym z mieszkańców, który był przeciwko zabudowaniu Krajkowa. Ma wątpliwości, czy to dobry pomysł, by rozmawiać w jego domu, bo ktoś go obserwuje. Według mieszkańca to
osoby związane z posiadaczami spornych terenów. Mają rzekomo
występować w interesie rolników. Lobbują za zabudową Krajkowa.
– Boimy się wypuszczać nasze dzieci same na spacer. Robiono
nam zdjęcia w lesie, nagrywano nasze codziennie życie – opowiada rozmówca.
– Osoby związane ze zwolennikami zabudowy obserwowały także mój dom i miejsce pracy. Na jednym z zebrań w sprawie sytuacji w Krajkowie dano mi do zrozumienia, że wiadomo, gdzie
mieszkam i pracuję. Takie rzeczy naprawdę mogą przestraszyć
i nie dziwię się, że niektórzy są przerażeni – opowiada Barbara
Knol-Dyniewska, jedyna osoba spośród przeciwników zabudowy,
która zgadza się wystąpić pod swoim nazwiskiem.
– Regularnie pod naszym domem stawał samochód z przyciemnianymi szybami. Są to osoby związane ze zwolennikami zabudowy w Krajkowie. To jest jakaś gangsterka! – opowiada mi inny
mieszkaniec, który chce pozostać anonimowy, bo boi się, do czego
mogą posunąć się osoby obserwujące jego dom. Czuje się nękany
i zastraszony.
Styczność z agresywnym zachowaniem osób lobbujących na rzecz
zabudowy mieli także mosińscy radni. – Umówiłam się na spotkanie
z jednym z właścicieli gruntów w Krajkowie. Gdy przyszłam do urzędu,
zdziwiłam się, bo zamiast rolnika, czekał na mnie człowiek związany ze
zwolennikami zabudowy – mówi Małgorzata Kaptur, Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Mosinie – Domagał się, abym powiedziała, kto jest
autorem listu otwartego w sprawie Krajkowa, który opublikowałam
w internecie. Ten człowiek był wobec mnie agresywny i napastliwy.
Szokuje mnie taki poziom agresji – mówi Przewodnicząca.
Osoba, która rzekomo broni interesów właścicieli gruntów,
wszystkie oskarżenia nazywa „insynuacjami”. Redakcji GMP zagroziła natomiast krokami prawnymi.
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Wielogodzinne przesłuchania
W kwietniu mieszkańców, którzy oprotestowali zabudowę, na
przesłuchania zaczęła wzywać policja. Wszystko przez to, że na
wniosek zwolenników budowy w Krajkowie, prokuratura wszczęła
postępowanie przygotowawcze mające związek z uchwałą mieszkańców, która doprowadziła do zmiany planu dla Krajkowa. Według składających zawiadomienie, podpisy miały być podrabiane
i zbierane poza zebraniem, na którym była mowa o proteście.
– Przesłuchania trwały kilka godzin. Osoba, która złożyła zawiadomienie była na nich obecna. Pytała się, dlaczego spotkaliśmy się z sąsiadami, co u nich robiliśmy dzień wcześniej.
Czujemy się obserwowani i powoli boimy się spotykać ze znajomymi– mówi rozmówczyni.
Na przesłuchania wezwano także osoby w podeszłym wieku,
a nawet zmarłych. Wszystko w czasie najsurowszych obostrzeń
związanych z pandemią koronawirusa. Na drzwiach komisariatu
w Mosinie wisiała wtedy kartka, by „przychodzić tylko w pilnych
sprawach”.
– Jestem osobą starszą, bardzo mnie to wszystko zestresowało.
Przesłuchania miały miejsce, gdy wszędzie dookoła było mówione, że osoby starsze powinny zostać w domach, bo dla nich wirus
jest najgroźniejszy – mówi mi jeden z mieszkańców – wezwanie
na policję dostaliśmy o 9:00 rano, o 16:00 mieliśmy już być na
komisariacie. Przesłuchanie trwało 1,5 godziny, wcześniej tyle
samo czekania. Ponad 40 pytań dotyczących spraw, które miały miejsce 4 lata temu, czułam się co najmniej dziwnie – opowiada mi osoba wezwana na przesłuchanie.
W sprawie wezwań na policję zainterweniowała senator Jadwiga
Rotnicka. W piśmie do komendanta miejskiego w Poznaniu, wyraziła zaniepokojenie działaniami funkcjonariuszy z Mosiny. Senator
uważa, że przesłuchania to forma nacisku i zastraszania, by mieszkańcy zrezygnowali z obrony Krajkowa.

Chcieliśmy po prostu mieszkać na spokojnej wsi
Właściciele części spornych gruntów protesty przeciwników zabudowy traktują jako terroryzm. – To jest nasza ziemia i my chcemy
po prostu zrobić z nią to, co chcemy, ale zgodnie z prawem i kierunkiem wyznaczonym przez studium uwarunkowań zabudowy. Korzystają z niego inni mieszkańcy Krajkowa. Czujemy się okradzeni,
chcieliśmy, by nasze dzieci były zabezpieczone na przyszłość. Jako
rolnik, by przejść na emeryturę, muszę oddać ziemię za bezcen.
Co moje dzieci będą miały po nas? – pyta Paweł Szczepaniak – To
wszystko, ten cały sprzeciw to jest eko-terroryzm – kończy.
– Walczymy o Krajkowo, by nie zostało zdewastowane. To miejsce
unikatowe, o bardzo szczególnych uwarunkowaniach hydrogeologicznych, które absolutnie wymaga ochrony. Stąd czerpana
jest woda dla Mosiny i aglomeracji poznańskiej (aktualnie 70%).
Drugie takiego nie ma w promieniu 100 km. Nie jest nam obojętne, co się z tym miejscem stanie, zwłaszcza że woda staje się
dobrem deficytowym. Dlatego o takie miejsca należy dbać. Działamy w słusznej i ważnej sprawie. To dodaje nam odwagi. Ochrona
środowiska i dobrej jakości wody pitnej powinna być priorytetem
wobec korzyści finansowych – mówi Barbara Knol-Dyniewska
Jak mówią mieszkańcy Krajkowa, wprowadzili się tu, żeby zaznać
wiejskiego, spokojnego życia. – Zamieszkaliśmy tu, bo chcieliśmy
ciszy i spokoju. Chcieliśmy czuć sąsiedzką atmosferę, która zresztą
do czasu nieszczęsnego planu zabudowy, taka była. Teraz każdy
patrzy na siebie wilkiem, jest nieprzyjemnie – opowiada mieszkaniec. – Te rzeczy, które nas spotykają są po prostu uciążliwe i na
granicy prawa – dodaje.
W podobnym tonie wypowiada się Paweł Szczepaniak. – Mieszkamy tu od zawsze. Też chcielibyśmy mieć sąsiadów, z którymi można porozmawiać, spotkać się. Usiąść na tej przysłowiowej wiejskiej
ławeczce. Teraz wszyscy są pozamykani w swoich domach, schowani za płotami. Kiedyś pod krzyż przychodziła cała wioska pobyć
razem, teraz jest pusto. To już nie to samo Krajkowo – wspomina.
Obie strony konfliktu zapowiadają jednak, że nie odpuszczą i będą
bronić swoich racji.
Wojtek Pierzchalski

Skala protestu w Krajkowie. Urząd Gminy sporządził mapę w 2017 roku. Jaśniejszym kolorem zaznaczone działki mieszkańców, którzy byli przeciwko zabudowie wsi.
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Mają dość śmieci w WPN, więc sprzątają sami.
Kiedy im pomoże władza?
Co kilka dni w mosińsko-puszczykowskim internecie wypływają zdjęcia dzikich wysypisk śmieci.
Wiele z nich znajduje się w Wielkopolskim Parku Narodowym. Na jego terenie działa wolontariat,
w ramach którego miłośnicy lasu sprzątają po, najdelikatniej mówiąc, bałaganiarzach.
W niedzielny pochmurny poranek, o 8
rano, na parkingu przed szpitalem w Ludwikowie zbiera się około 20 osób. Wszyscy postanowili poświęcić wolny dzień na
sprzątanie po innych. – Jak mówię dzieciom, że o 7 w niedzielę pobudka, bo jedziemy sprzątać las, to nie ma narzekania.
Pełna mobilizacja – opowiada pan Artur,
który przyjechał na sprzątanie z dziećmi.
Wolontariat, w ramach którego kilkadziesiąt osób średnio co dwa tygodnie sprząta WPN, działa od pół roku. Jak mówi jego
koordynator Piotr Rubisz, ktoś to musi robić. – Puszczykowo od grudnia do maja
zorganizowało sprzątanie dwukrotnie. To
dobry znak, ale nadal za mało. My w tym
czasie zebraliśmy się dwadzieścia kilka
razy. Cieszy natomiast, że gminy rzeczywiście odbierają odpady, gdy je o to poprosimy. Mamy nadzieję, że to początek
głębszej współpracy, która pozwoli zachować czystość w Parku Narodowym –
opowiada pan Piotr.
Na chore płuca najlepszy azbest
A wolontariusze mają co zbierać. Już
po 100 metrach spaceru wzdłuż drogi
prowadzącej do szpitala w Ludwikowie
ochotnicy zostawiają kilkanaście worków. Są zapełnione butelkami po alkoholu i innymi śmieciami, później przyjadą
po nie służby. Przypomnijmy, placówka
w Ludwikowie specjalizuje się w leczeniu
chorób płuc nie bez powodu. Jej położenie w Parku Narodowym miało zapewniać czyste powietrze i zdrowe otoczenie.
Po około godzinie od rozpoczęcia sprzątania koordynator dzwoni po więcej
worków. – Dowieźcie nam worki, bo
nie wystarczy, tego jest za dużo! – prosi
znajomych – Cały obszar pomiędzy Mosiną a Dymaczewem nazwałbym „miejscem zrzutu”. Jest tu mnóstwo dzikich
wysypisk. To wynika z łatwego dojazdu.
Dostępność Parku niestety jest jego największym przekleństwem. Każdy może
tu wejść i poruszać się po drogach dookoła. Niektórzy to wykorzystują i zwyczajnie śmiecą – opowiada Rubisz.
Podczas sprzątania, już w pobliżu zabudowań w okolicach ulicy parkowej w Mosinie, wolontariusze znajdują azbest. Kilka metrów dalej hałdę szklanych butelek.
– Zawiadomiliśmy o tym zsypie służby

Wolontariusze podczas niedzielnego sprzątania znaleźli dzikie wysypisko, na którym zdążyła już urosnąć łąka. Wśród gruzu
leży tam także niebezpieczny azbest. fot. Piotr Rubisz.

już ponad miesiąc temu. Wie o nim Straż
Miejska w Mosinie i referat ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa urzędu
gminy. Śmieci dalej leżą – mówi Piotr
Rubisz. Dzisiaj nie udało nam się uzyskać
odpowiedzi z referatu w tej sprawie.
Wolontariusze podczas niedzielnego
sprzątania znaleźli także stare wysypisko
gruzu. Na odpadach wyrosła już łąka.
Zdaniem sprzątających kilkaset lub nawet kilka tysięcy ton gruzu leży tam już
kilkadziesiąt lat.
Sprzątają bo obchodzi ich, gdzie żyją
Wolontariusze przyznają, że czasami mają
wrażenie walki z wiatrakami. – Za miesiąc
znowu możemy tu przyjść i nazbierać tyle
samo – gorzko śmieje się jedna z wolontariuszek. Tłumaczą jednak, że to ich sposób
na walkę z patologicznym śmieciarstwem.
– Kiedy raz zaczęłam działać w wolontariacie, to nie mogę przestać. Z jednej strony to satysfakcja, że udaje się zebrać dużo
śmieci, a z drugiej to po prostu smutne –
mówi pani Magda, nauczycielka w jednej
ze szkół w Luboniu.
Ci, którzy przyszli posprzątać nie rozumieją śmiecenia w lesie. – Zdarza się, że
znajdujemy gruz. Przecież w Mosinie jest
kruszarnia i za darmo przyjmują takie odpady, dlaczego ktoś to wywozi do lasu?

Nie rozumiem. – mówi Grzegorz, który
poświęca już któryś z kolei niedzielny poranek na sprzątanie. – Ostatnio znaleźliśmy telewizory w pobliżu glinianek. Przy
ul. 28 czerwca w Poznaniu jest przecież
gratowisko, przyjmują dokładnie takie
rzeczy. – dodaje Kuba, który w wolontariacie bierze udział pierwszy raz.
– Wróciłem do Polski z Anglii. Nawet tam
nie było tak źle, ale to może przez surowość prawa. Kiedy wychodzę na rower
w swoich okolicach, z przejażdżki czasami niewiele wychodzi. Wkurzam się
i zaczynam zbierać śmieci. Jest tego po
prostu zbyt dużo, by przejść obojętnie.
– opowiada mi Daniel, a po chwili drogę
w Ludwikowie przecina ktoś na motorze
crossowym. To kolejna zmora, z którą
próbują się uporać władze Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Kiedy przestaniemy śmiecić?
Problem dzikich wysypisk w WPN i gminach ościennych to plaga, o której włodarze wiedzą nie od dzisiaj, a jednak nie
wiele się zmienia. Za murami urzędów nie
czuć fetoru unoszącego się nad workami
ze śmieciami, które zebrali wolontariusze.
Sprzed kamery nie widać umierających
zwierząt, które połykają zgniecione puszki od piwa. Ale to się dzieje. Tak samo, jak
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miał miejsce szybko ugaszony pożar w lesie nieopodal Ludwikowa. Ogień mógł
pojawić się przez leżące na polanie w pełnym słońcu szklane butelki.
Trudno wskazać jednoznaczne przyczyny
śmiecenia w lasach. Przyrodnicy jednak
wykluczają, że powodem są podwyżki za
wywóz śmieci. – Jeśli ktoś ma odruch śmiecenia w lesie, wywożenia tam gruzu czy
azbestu, to i tak to zrobi, bez względu na
cenę wywozu. Jeśli ktoś natomiast rozumie,
że las jest nas wszystkich, a Park Narodowy
to nasze szczególne bogactwo, to tego nie
zrobi.To jest po prostu kwestia kultury i wychowania. – przekonuje Piotr Rubisz.
Wojtek Pierzchalski

Gmina nie dotrzymuje słowa danego wolontariuszom.
„Czujemy się lekceważeni!”
W niedzielę 21 czerwca wolontariusze z Wielkopolskiego Parku Narodowego posprzątali las w okolicach Ludwikowa. Zebrali kilkaset litrów śmieci. Odpady miała zabrać gmina, jednak jeszcze dwa dni
później worki nadal stały przy drogach. Wolontariusze biją na alarm, bo śmieci zagrażają zwierzętom.
Wolontariat Wielkopolskiego Parku Narodowego działa od pół roku. Ochotnicy
zbierają się, by posprzątać po śmieciarzach. Jak mówią jest to ich sposób na
walkę z patologią i cieszą się, że mogą
zadbać o przyrodę w taki sposób. W niedzielę postanowili poświęcić swój wolny
czas na posprzątanie terenów w okolicach Ludwikowa.
Czy kogoś tu się traktuje poważnie?
Gmina w sprawie odebrania odpadów
zawarła porozumienie z wolontariatem
WPN. Obie strony termin usunięcia śmieci ustaliły na poniedziałek 22 czerwca.
Rozmowy ze strony gminy prowadzili
przedstawiciele referatu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa oraz wiceburmistrz Adam Ejchorst.
Śmieci jednak nie zostały odebrane i zalegają w okolicach szpitala w Ludwikowie i ul. Parkowej w Mosinie.
– Czujemy się lekceważeni! Wolontariusze traktują serio to co robią i poświęcają na to swój czas, siły oraz środki! Jeżeli
umawiamy się na realizację zadania wykonujemy je! Tego samego oczekujemy
od strony, z którą uzgadniamy jego realizację! – apeluje do gminy koordynator
wolontariatu Piotr Rubisz.
Oburzenie wolontariuszy jest tym większe,
że na prośbę gminy zaczęli segregować
zebrane odpady. W czasie niedzielnego
sprzątania każdy z ochotników miał przynajmniej po dwa worki: jeden na szkło,
drugi na plastik. Jak mówią, nie jest to dla

nich problem i jeśli segregacja pomoże
w jakiś sposób gminie, mogą to robić. Teraz czują się oszukani. W chwili przesyłania
wydania do drukarni otrzymaliśmy informację, że śmieci te zostały odebrane.
Śmieci leżą, zwierzęta umierają
Na posprzątanie czeka także góra butelek znaleziona przez ochotników w okolicy ul. Parkowej w Mosinie. Wolontariusze zgłaszali ją gminie już na początku
czerwca. Wie o niej referat ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa oraz straż
miejska w Mosinie. Wczoraj próbowaliśmy się dowiedzieć w urzędzie, kiedy zostanie posprzątana, jednak nikt z referatu
nie znalazł czasu na rozmowę.
Pozostawione przy drodze otwarte worki
ze śmieciami stanowią realne zagrożenie. Dzikie zwierzęta, szukając pożywienia, mogą połknąć np. zgniecioną puszkę
i umrzeć. To właśnie ze względu na zwierzęta odpady powinny być odebrane jak
najszybciej.

Gmina ostatecznie posprzątała śmieci. Zastępca kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przeprosił
wolontariuszy i mieszkańców za opóźnienie. Urząd zapewnił także, że w najbliższym czasie zniknie góra butelek.
Wojtek Pierzchalski

Kupię przedwojenne
Pocztówki, zdjęcia
Monety, sztućce
Zegarki i inne

509 445 892

8

Dzikie wysypisko śmieci na granicy Mosiny i WPN
– Wczoraj (3 czerwca br. – przyp. red.) w godzinach wieczornych jeden z członków Wolontariatu WPN, natrafił na “zrzut” śmieci. Tym razem na granicy WPN i obszaru zurbanizowanego gminy Mosina. – napisał
do redakcji Piotr Rubisz, koordynator wolontariatu WPN.
– Dokładnie na wysokości ulicy Parkowej.
Wygląda to na stary zrzut stłuczki szklanej
i gruzu, do którego “dołożono” dziesiątki,
jeśli nie setki butelek. Wszystko na obszarze
lasu sosnowego, którego ściółka jest “sucha
jak pieprz”. Pożar to kwestia czasu! Bez wątpienia śmieci tych nie zostawili turyści tylko
pochodzą od “obywatela” gminy. To bardzo przykre, ale w przypadku tego rodzaju
zrzutów, tak właśnie jest najczęściej. W dniu
dzisiejszym skieruję pismo do władz Gminy
Mosina z prośbą o jego usunięcie. Cała strefa graniczna jest pełna śmieci. Wierzę, że
przy współpracy z władzami i mieszkańcami okolicy doprowadzimy ją do porządku.
– poinformował Piotr Rubisz.
WPN wraz z okolicznymi szkołami organizuje akcje edukacyjne dot. śmiecenia
w lasach, a od stycznia 2020 uruchomiony
został wolontariat, w ramach którego każdy może posprzątać w lesie. Niestety pomimo podejmowanych działań, sytuacja
zdaje się stać w miejscu, tak jak śmieci leżą
i trują nas wszystkich.

Wyspy śmieci na oceanie, a w naszym sąsiedztwie tony odpadów zalegających
w pobliskich lasach i rzekach. Sami siebie
zatruwamy. Bezmyślny konsumpcjonizm
to prosta droga w dół. Pan Piotr Rubisz
w ramach wolontariatu zbiera śmieci
w Wielkopolskim Parku Narodowym. A jest
co zbierać, na swoim facebooku pokazuje, co można znaleźć na terenie najściślej
chronionej przyrody. W okolicach „grajzerówki” znalazł już radia samochodowe,
rolety, a nawet… worki z moczem odpięte
od cewnika.
Przypomnijmy, wyrzucanie odpadów
w niedozwolonych miejscach jest czynem,
za który grozić może kara grzywny, a nawet pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do 5 lat.
Art. 162. [Zanieczyszczenie lasu]
§ 1.
Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę
albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci,

Piotr Rubisz, koordynator Wolontariatu WPN

złom, padlinę lub inne nieczystości, albo
w inny sposób zaśmieca las,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2.
Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu
w lasach lub w inny sposób składowaniu
w lesie odpadów, sprawca
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3.
W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę,
a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do
wysokości równej kosztom rekultywacji
gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.
O wolontariacie w Wielkopolskim Parku
Narodowym czytaj także w artykule “Mają
dość śmieci w WPN”.
(red.)

Kronika OSP Puszczykowo
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których doszło od
21 maja do 20 czerwca br. Dziękujemy OSP Puszczykowo za ich udostępnienie.
20 czerwca – drzewo na drodze (Puszczykowo, ul. Przecznica)
19 czerwca – zalana piwnica (Puszczykowo, ul. Dworcowa)
18 czerwca – drzewo spadło na drogę (Puszczykowo, ul. 3 Maja)
16 czerwca – kolizja, samochód wypadł z drogi (Puszczykowo, DW430)
14 czerwca – przewrócone drzewo na skrzyżowaniu (Puszczykowo, ul.
Przecznica)
12 czerwca – pożar pustostanu (Puszczykowo, ul. Gołębia)
26 maja – plama oleju (Puszczykowo, DW431)
24 maja – rozlane płyny eksploatacyjne po kolizji (Puszczykowo, DW430)
– gniazdo owadów błonkoskrzydłych (Puszczykowo, ul. Piaskowa)
20 maja – kolizja pojazdów (Puszczykowo, ul. Wspólna)

Zdjęcie przedstawia samochód marki Mercedes, który wypadł z drogi. Do zdarzenia doszło 16 czerwca na trasie DW430 na terenie Puszczykowa. Utrudnienia
w ruchu trwały ponad godzinę. fot. OSP Puszczykowo
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Sukces goni sukces! [komentarz]
Na łamach portalu Urzędu Miejskiego w Mosinie pojawił się niedawno nowy, 29 odcinek wideobloga prowadzonego przez burmistrza Mosiny, Przemysława Mielocha. Dzięki niemu dowiedzieliśmy
się co nieco o najnowszych sukcesach naszego magistratu.
Jak wiemy uzyskanie informacji od zapracowanych mosińskich
urzędników nigdy nie było rzeczą prostą. Dlatego tym bardziej
cieszymy się z możliwości obejrzenia tego, co ma nam do przekazania sam burmistrz. A sukcesów, jakie zostały ogłoszone w 29
odcinku Vloga Samorządowego Gminy Mosina jak zwykle było
bardzo dużo.
Władza chwali się sukcesami
Pierwszym sukcesem jest ponowne otwarcie targowiska, które
faktycznie zostało otwarte już wcześniej. Tym razem jednak, jak
podaje burmistrz Przemysław Mieloch: – Otwieramy, czyli wprowadzamy możliwość handlu dla wszystkich podmiotów, które chcą.
Czyli jednocześnie artykuły spożywcze, ogrodnictwo i artykuły przemysłowe. Znosimy bariery. Otwieramy się na normalność, otwieramy targowisko – informuje wzniośle burmistrz Mosiny w swoim
wideoblogu.
Europa widzi
Z bloga dowiadujemy się też o wyróżnieniu gminy na tle Europejskim – W ramach dobrych praktyk Gmina Mosina złożyła do Europejskiego Komitetu Regionów swoje dobre praktyki. Jeśli chodzi o Mosinę
to wyróżniono następujące działania: Akcja seniorze nie jesteś sam,
dalej: E-targowisko, Przedsiębiorco nie jesteś sam oraz działania jednostek on-line MOK, OSIR, Galerii Sztuki oraz akcja przekazania mieszkańcom maseczek. Głównym organizatorem całości działań, które
zostały uhonorowane przez EKR [Organ doradczy reprezentujący
europejskie władze regionalne i lokalne – przyp. red.] był nasz referat
promocji. – powiedział burmistrz Przemysław Mieloch.
List od premiera M. Morawieckiego ws danych wyborców
Kolejnym niewątpliwym sukcesem gminy jest decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie przekazania danych wyborców
Poczcie Polskiej. Magistrat otrzymał w tej sprawie odpowiedź samego premiera rządu, który stwierdza, że zorganizowane przez
rząd wybory korespondencyjne były zorganizowane w sposób
… nie do końca prawidłowy [nam również ciężko to zrozumieć].
Okazuje się, że dobrą decyzję podjęły te samorządy, które nie
przekazały poczcie danych swoich mieszkańców. W gronie tym
jest oczywiście gmina Mosina – Złożyliśmy wniosek o to, żeby jeszcze raz Pan premier podjął tą decyzję i się zastanowił. Pan premier to
postępowanie umorzył, odpisał nam i jednocześnie wskazał w tym
umorzeniu, cytuję: “Przedmiotowa decyzja, nie uprawniała nato-

miast Poczty Polskiej do podejmowania jakichkolwiek działań o charakterze władczym wobec podmiotów zewnętrznych. – powiedział
Przemysław Mieloch.
Spotkanie z senator Jadwigą Rotnicką w sprawie ujęcia
Burmistrz odbył również osobiste spotkanie w jednej ważnej
sprawie: – Kilka dni temu spotkałem się z Panią senator Jadwigą Rotnicką. Omawialiśmy temat strefy ochrony ujęcia wody. I to
w dwóch aspektach. Z jednej strony chodzi o samo Krajkowo, plan
i zabudowę dla Krajkowa. Pani senatora była zdania żeby je chronić
i żeby wszystko było zgodne ze studium. Żeby generalnie chronić
to miejsce przed zbyt ekspansywną działalnością człowieka. Natomiast ja wskazywałem, że brakuje uregulowań, które by pozwalały
na pewną rekompensatę dla takich gmin jak gmina Mosina. Mamy
pewne ograniczenia jeśli chodzi o dochody. I sprawiedliwe by było,
żeby mieszkańcy gminy mieli to zrekompensowane. Chronimy ujęcie wody dla aglomeracji poznańskiej, chcemy to robić, tylko sprawiedliwe by było żeby z tego tytułu gmina Mosina miała jakiś rodzaj
rekompensaty. – opowiada na łamach bloga burmistrz Mosiny,
Przemysław Mieloch.
Teraz czas na kolejne…
Jak zwykle sukcesów dużo. To bardzo cieszy. Jeśli jednak ambicje
są jeszcze większe, na następne odcinki vloga samorządowego
zasugerowalibyśmy kilka innych, równie interesujących tematów,
które mogłyby przerodzić się w niewątpliwe sukcesy. W końcu, jak
dowiadujemy się z poprzednich odcinków już sam pomysł pomysłu, przygotowywania niezliczonej ilości projektów, różnego
rodzaju rozmów na ich temat już jest wielkim sukcesem, o którym trzeba mówić. To co nas interesuje to: jak przebiega budowa
pływalni, obwodnic czy mostów (wiemy, że mieszkańców gminy szczególnie interesuje budowa nowego mostu w Rogalinku,
ale również tego na ulicy Łaziennej). W następnym odcinku na
pewno warto byłoby wspomnieć też jak przebiega budowa równie mocno opóźnionych węzłów przesiadkowych, wielokrotnie
zapowiadany remont Kokotka, a także wspomnieć o obecnych
problemach związanych z wycinką drzew w okresie lęgowym czy
problemów z gospodarką śmieciową (dzikie wysypiska). Czekamy
z niecierpliwością. I życzymy dalszych sukcesów.
Jan Bylczyński

Kronika OSP Mosina
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina, do których doszło od 21
maja do 20 czerwca br. Dziękujemy OSP Mosina za ich udostępnienie.
24 maj – Cielak wpadł do Kanału Mosińskiego (Krosinko)
25 maj – Zalane przejście podziemne (Drużyna)
27 maj – Plama oleju (droga Mosina – Żabinko)
31 maj – Pożar w sortowni śmieci (Piotrowo Pierwsze)
2 czerwca – Plama oleju (Mosina, ul. Mostowa)
5 czerwca – Pożar zakładu przetwórstwa drewna (Mosina, ul. Śremska)
10 czerwca – Potrącenie na przejściu dla pieszych (Radzewice)
12 czerwca – Pożar pustostanu (Puszczykowo, ul. Gołębia)
18 czerwca – Załączenie systemu monitoringu p–poż (Mosina „Tesco”)
– Woda wdzierająca się na posesje (Mosina, ul. Wybickiego)

Nocny pożar zakładu przetwórstwa drewna w Mosinie fot. OSP
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Na Gliniankach zamiast w wodzie,
wykąpiesz się w śmieciach [List do redakcji]
Do naszej redakcji dotarła wiadomość od zaniepokojonej Czytelniczki. W Mosinie bardzo dużo mówi
się o ekologii. Czy za słowami idą czyny?
– Dzień dobry, dzisiaj wybrałam się z rodzeństwem na Glinianki by poleżeć trochę na plaży i zanurzyć
nogi w wodzie, ale to, co tam zobaczyliśmy przeraża. Popękane i przewrócone kosze, śmieci walają się
po całej plaży. Mówi się o ekologii, ale to, co tam zobaczyłam pokazuje, że w Mosinie tylko dużo mówią, a mało robią.- pisze jedna z naszych Czytelniczek.
Krótka historia Glinianek
W 1886 roku powstały Zakłady Ceramiczne M. Perkiewicza. Z małej fabryki szybko przekształciły się w prężnie działające
miejsce pracy, które w 1930 r. zatrudniało
ponad 200 osób.Produkowano cegłę szamotową, kafle, piecyki i kuchenki przenośne, dreny, donice, dachówkę i wyroby
artystyczne. Po II wojnie światowej, kaflarnia przestała istnieć, a cegielnia została
znacjonalizowana i funkcjonowała pod
nadzorem Centralnego Zarząd Wytwórców Materiałów Budowlanych. Od lat 90.
XX wieku zakład nie istnieje. W miejscu
po kopalni, z której wydobywano urobek
powstały dzisiejsze Glinianki. Miejsce, które cieszy się dużą popularnością zarówno
wśród mieszkańców Mosiny, jak i turystów.
– Wielki potencjał tego miejsca i fakt, że
jest ono tak często odwiedzane sprawiły,
że na Gliniankach zaczęły się prace, których efektem jest bezpieczny i komfortowy wypoczynek nad wodą. Wybudowano wieżę widokową z całą infrastrukturą
a w 2013 roku po raz pierwszy na Gliniankach można było popływać bezpiecznie
za sprawą utworzenia miejsca wykorzy-

stywanego do kąpieli. W sezonie letnim
od początku lipca do końca sierpnia nad
bezpieczeństwem kąpiących się czuwają
ratownicy. Do dyspozycji plażowiczów
jest szeroka piaszczysta plaża, przebieralnia, wiaty biwakowe, ławeczki, stojak dla

Fotografie przysłane przez jedną z naszych Czytelniczek. Wybryk niesfornej młodzieży czy zaniedbanie odpowiedzialnych za
porządek instytucji?

rowerów oraz platforma widokowa. – czytamy na stronie UM w Mosinie.
Czy rzeczywiście jest tak urokliwie?
Oglądając zdjęcia nadesłane przez naszych Czytelników, mamy co do tego
duże wątpliwości.
Zadzwoniliśmy w tej sprawie do Referatu
Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Mosinie. Dowiedzieliśmy się, że
sprzątanie terenu Glinianek należy do
obowiązków ZUK-u, który ma zostać poinformowany o całej sytuacji. Podobno
jest to wybryk niesfornej młodzieży…
Liczymy więc, że temat szybko stanie się
nieaktualny. Niestety wiemy, że nie jest to
jednorazowy incydent. – W okresie letnim
często jest tam bałagan. Dużo ludzi korzystających z kąpieliska, nie każdy dba o porządek.- mówi mi mężczyzna mieszkający
niedaleko Glinianek.
Niepokojący jest fakt, że coś, jeżeli się
już dzieje, to dopiero po poruszeniu
danego tematu. Przypomnijmy, że np.
większość placów zabaw w naszej gminie nadal jest zarośnięte i zaśmiecone,
a doprowadzeniem niektórych do ładu
zajęli się mieszkańcy. EK
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Cały byłeś muzyką…
Hubert Gajewski odszedł od nas za wcześnie, 12 maja 2020r. Zapamiętamy go zawsze uśmiechniętego, z głową pełną pomysłów,
a smutku po jego odejściu nie da się wyrazić słowami.
Bracie!!!
Smutno nam bez CIEBIE, nie przyjedziesz już do nas. ODSZEDŁEŚ
…. a tak żyć szczęśliwie chciałeś. Samych dobrych ludzi poznałeś
i sobie zjednałeś. A teraz pustkę i łzy w nasze serca wlałeś.
Choć żyłeś za krótko i tak jak chciałeś to wiele doskonałych wspomnień nam dałeś.
Dziękujemy za wszystko i bardzo Ciebie KOCHAMY!!!
Hubert zaczął grać na gitarze w wieku 12 lat. Stworzony do muzyki.
Był indywidualistą od dziecka, już w przedszkolu nie cierpiał rysowania szlaczków i dopasowywania się w sztywne ramy. Nie przeszkadzało to jemu jednak w byciu wzorowym uczniem. Na zakończenie
szkoły zawodowej dostał… kabel do gitary. Ludzie cenili go za
pasję, bycie wszechstronnym i pomocnym. Udzielał się
we wszystkim, co związane z muzyką. Wielu pamięta go z Festiwali Gitarowych czy z Dżemu w Stołówce. Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.
Rodzina Huberta pragnie podziękować wszystkim, którzy wsparli ich duchowo w tym ciężkim czasie i służyli pomocą. Dziękują tym,
którzy pomogli przy organizacji pogrzebu
oraz tym, którzy w nim uczestniczyli. Najbliżsi Huberta chcą wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy pomogli przeżyć im te trudne chwile i pragną na
łamach naszej gazety podziękować
za okazane serce.
Ewa Kazimierska

Pożar i eksplozje w Mosinie. Akcja gaśnicza
05 czerwca br. tuż po północy, przy ulicy
Śremskiej w Mosinie, na terenie tartaku
za sklepem z farbami wybuchł pożar. Na

fot. Heavy Rescue SGRT OSP Mosina

BIURO OGŁOSZEŃ

miejscu pierwsi pojawili się strażacy z sąsiadującej z obszarem objętym ogniem
jednostki JRG-9 w Mosinie. Jak poinformowali strażacy z OSP Mosina, eksplodowała
11 kilogramowa butla z gazem.
Na miejscu, gdzie znajduje się składowisko
drewna oraz materiałów budowlanych słyszalne były również eksplozje. Wielu mieszkańców okolic ulicy Śremskiej, zaniepokojonych hukiem i rozprzestrzeniającym
się ogniem oraz kłębami dymu wybiegło
z domów sprawdzić co się dzieje. Sytuacja
wyglądała na bardzo poważną. Dotarły do
nas informacje, że dym był widoczny z położonego o 13 km od Mosiny Iłówca.
Strażacy jak zwykle stanęli na wysokości
zadania i nie doprowadzili do tego, aby
ogień rozprzestrzenił się na sąsiadujące
budynki. Łącznie z ogniem walczyło 10
zastępów straży pożarnej. Akcja trwała do
rana. Jak poinformowali strażacy z OSP Mo-

sina, eksplodowała 11 kilogramowa butla
z gazem. Akcja była trudna, ponieważ walił
się też dach, co stwarzało duże zagrożenie
dla strażaków. W okolicy nie było żadnego
hydrantu, więc woda musiała zostać doprowadzona z hydrantu znajdującego się
w odległości 100 metrów od miejsca wjazdu do posesji, w której wybuchł pożar.
Na szczęście w wyniku tego zdarzenia
nikt nie został poszkodowany. Ustalane
są obecnie przyczyny pożaru oraz straty
materialne, które jak widać na poniższych
zdjęciach mogą być bardzo duże. (red.)

GEODETA
602 683 177

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Zapraszamy do
korzystania z oferty
wypożyczalni
kajaków kajaki2.pl.

KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

(J007)

Organizujemy
spływy kajakowe
w okolicach Mosiny
rzeką Wartą
i Kanałem
Mosińskim

Skład Opału

"RAMPA"

W. Wereszczyński
stacja PKP Puszczykówko - ładownia

poleca węgiel z Polskich kopalń :
kostka, orzech, miał i Ekogroszek
oraz sezonowane drewno kominkowe
Gwarantowana jakość - 26 lat współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym obecnie Polską Grupą Górniczą

Kontakt:

61 633 61 04, 606 767 414 , 61 813 33 41

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J008)

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport
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REKLAMA

MEBLE

Luboń ul. Kręta 1B
tel. 61 810 57 34
www.meble-komfort.pl
biuro@meble-komfort.pl
Polub nas na Facebooku

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

573 091 475

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(P041)
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Firma
instalacyjna

JESSA
tel. 501 443 005
tel. 727 943 038

Możliwy pomiar
i doradztwo u klienta

(P043)

Instalacje C.O.
WOD-KAN, GAZ

Projektujemy i szyjemy:
dekoracje okienne
(firany, zasłony, panele, rolety)
obrusy, bieżniki na wymiar

TEL. 502 95 73 73
UL. ŻABIKOWSKA 66, LUBOŃ
(C.H. PAJO, I PIĘTRO)

LIGA PIŁKARSKA
PÓŁKOLONIE I OBOZY
EDUKACJA
INTEGRACJA
TRENINGI INDYWIDUALNE

(P011)

PRZEWÓZ OSÓB

www.wirbus.pl

tel. 575-100 –991

e-mail: biuro@wirbus.pl

www.rafik.fun

Kancelaria prowadzi cykl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Mosina
ul. Poznańska 2
62-050 Mosina
tel. 602 468 329
e-mail: bartkowiak@bksc.pl

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

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

www.bksc.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(P023)

Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85
62-030 Luboń
tel. 695 609 449
e-mail: kosewski@bksc.pl
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Ruszyła przebudowa ulicy Sowinieckiej.
Zmiana organizacji ruchu
Nareszcie! 17 czerwca rozpoczęły się prace remontowe na ulicy Sowinieckiej w Mosinie. Remonty mają
zakończyć się najpóźniej 30 listopada 2020 r.
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Sowinieckiej
Informujemy o tymczasowej zmianie organizacji ruchu związanej
z rozpoczynającymi się pracami nad przebudową ul. Sowinieckiej w Mosinie. W pierwszym etapie tej inwestycji wprowadzony
został ruch wahadłowy na odcinku od granicy Mosiny od strony
Sowińca do ul. Wiosny Ludów.
Wjazd i wyjazd z ul. Sowinieckiej na ul. Czereśniową został zamknięty. Mieszkańcy ul. Czereśniowej będą mogli dojechać do
swoich posesji objazdem od ul. Wiosny Ludów i ul. Topolowej.
Przewidywane jest także zamknięcie wjazdu i wyjazdu z ul. Sowinieckiej na ulice Iwaszkiewicza, Boya-Żeleńskiego oraz Brzechwy.
Do tych ulic wprowadzony będzie objazd od ul. Gałczyńskiego.
16 czerwca Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu podpisał umowę z wykonawcą przebudowy ul. Sowinieckiej (droga powiatowa
nr 2466P), także w imieniu Gminy Mosina i Aquanet S.A., zgodnie
z zawartym porozumieniem trójstronnym między Powiatem Poznańskim, Gminą Mosina i Aquanet-em.
W wyniku postępowania przetargowego na wykonanie tej inwestycji wybrano ofertę firmy STRABAG Sp. z Pruszkowa za cenę
brutto 7 867 927,52 zł.
17 czerwca nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy.
Prace nad przebudową ul. Sowinieckiej mają zakończyć się do 30
listopada 2020 r.
Inwestycję, na którą Gmina Mosina udzieliła dotacji Powiatowi Poznańskiemu w wysokości 3 000 000 zł, poprowadzi Zarząd Dróg
Powiatowych w Poznaniu. Gmina poniesie ponadto koszt realizacji zadania w zakresie uzgodnionym w porozumieniu, w wysokości 316 373, 71 zł.
Inwestycja obejmuje: budowę chodnika po południowej stronie
ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta, budowę
zatok postojowych po południowej stronie ulicy, na odcinku od
ul. Gałczyńskiego do granicy miasta, wymianę konstrukcji jezdni bitumicznej na całej długości ulicy, przebudowę i rozbudowę
kanalizacji deszczowej na odcinku od przejazdu kolejowego do
granicy miasta – zgodnie z Koncepcją Odwodnienia Osiedla “Za
Barwą w Mosinie” z odprowadzeniem wody deszczowej do istniejących kanałów w ul. Topolowej i Czereśniowej oraz do projektowanych kolektorów w ul. Marcinkowskiego i Wiosny Ludów,
przebudowę sieci telekomunikacyjnej wynikającą z konieczności
usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu.
Zakres robót
Inwestycja Zarządu Dróg Powiatowych
• budowa chodnika po południowej stronie ulicy, na odcinku od
ul. Gałczyńskiego do granicy miasta,
• budowa zatok postojowych po południowej stronie ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta,
• wymiana konstrukcji jezdni bitumicznej na całej długości ulicy,
• przebudowa i rozbudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od
przejazdu kolejowego do granicy miasta – zgodnie z Koncepcją
Odwodnienia Osiedla “Za Barwą” w Mosinie z odprowadzeniem
wody deszczowej do istniejących kanałów w ul. Topolowej i Czereśniowej oraz do projektowanych kolektorów w ul. Marcinkowskiego i Wiosny Ludów.
• przebudowa sieci telekomunikacyjnej wynikającą z konieczności usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu,

ulica Sowiniecka w Mosinie – aktualny stan nawierzchni.

• remont chodnika na odcinku od posesji nr 7 do posesji nr 49,
• wycinka drzew i wykonanie nowych nasadzeń,
• wprowadzenie nowej organizacji ruchu.
Inwestycja AQUANET S.A.
Wymiana sieci wodociągowej w m. Sowiniec i Mosina ul. Sowinieckiej, Żeromskiego, Iwaszkiewicza, Czereśniowej:
• rozbiórka sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych
o średnicy 110mm,
• budowa sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy
315mm i 180mm,
• przyłączenie do projektowanej sieci wodociągowej,
• wodociąg o średnicy 180mm z rur PE w ul. Iwaszkiewicza,
• wodociąg o średnicy 315mm z rur PV w ul. Czereśniowej,
• wymiana dwóch zasuw na istniejącej sieci wodociągowej w ul.
Sowinieckiej o średnicy DN100mm i DN150mm,
• przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych w rur PE do
projektowanej sieci,
• budowa przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR11 PN16
o średnicy 32mm i 40mm wraz z zestawem wodomierzowym
i zaworem antyskażeniowym,
• przebudowa instalacji wewnętrznych w zakresie opisanym dokumentacją techniczną,
• przebudowa istniejących wpustów ulicznych na wpusty krawężnikowo-jezdniowe,
• budowa tymczasowej sieci wodociągowej z rur o średnicy
90mm.
Inwestycja Gminy Mosina
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sowinieckiej na odcinku od istniejącej studni zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania
ul. Sowinieckiej z ul. Gałczyńskiego do granicy działek nr ewid.
2036/1 i 2012 obręb Mosina obejmuje:
• budowa kanału grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej z rur GRP
o średnicy 200mm,
• budowa studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm oraz 600 mm,
• przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy160 mm.
źródło: UM w Mosinie
Stan ulicy Sowinieckiej od wielu lat pozostawiał wiele do życzenia. Pierwsze plany przebudowy Sowinieckiej pojawiły się w 2014.
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Gdzie jest Gosia? Trop urywa się w Rogalinku
Małgorzata Stankowska wyszła z domu 22 grudnia 2000 roku. Po świętach miała jechać z koleżanką do Barcelony. To miała być wycieczka życia dla 22-letniej Gosi. Dziewczyna jednak już nigdy nie
wróciła do domu.
Jest 22 grudnia 2000 roku, okolice godziny 16. Gosia Stanowska
wychodzi ze swojej pracy w jednej z poznańskich firm. Zbliżają
się święta, które ma spędzić w swoim domu w Stęszewie z rodzicami. W jej pokoju czekają już spakowane walizki na wyjazd do
Barcelony. Sylwestra Gosia postanowiła spędzić ze swoją przyjaciółką w stolicy Katalonii, miały wyjechać w drugie święto.
Gdzie jest Gosia?
Gdy Małgosia nie zjawia się w domu godzinę po pracy, jej rodzice
zaczynają się denerwować. Dzwonią do córki, ale ta nie odbiera.
Jak wspominają, Gosia zawsze ich informowała, gdy zmieniała
plany. Tego dnia miała wrócić do domu od razu po pracy, by pomóc mamie w przygotowaniach do świąt. Jeszcze tego samego
wieczoru w lesie pomiędzy Rogalinem a Świątnikami przechodnie znajdują spalony samochód. To Fiat Cinquecento Gosi.
Dzień później policja zaczyna szukać 22-letniej dziewczyny.
Poszukiwania są trudne – w międzyczasie spadł śnieg, zrobiło
się zimno. Pomagają sąsiedzi Małgosi i znajomi, przeczesują las
w pobliżu znalezienia wraku samochodu. Po świątecznej atmosferze w domu dziewczyny nie ma już śladu, wszyscy myślą,
co się stało z Gosią.
– Sama już nie wiem, co mam myśleć – mówiła wtedy prasie
matka Małgosi – Policja nic konkretnego nie mówi, detektyw
też. Ja jednak ciągle wierzę, że córka wróci… – płacze. Rodzice Gosi postanowili o los córki spytać jasnowidzów. – Jeden od
razu powiedział, że Gosia nie żyje, inny twierdzi, że jest 700 km
stąd, że jest w kiepskim stanie, ma chore serce i nerki. Nigdy
wcześniej nie miała problemów z sercem… – opowiada matka
Małgosi. Rodzinie pomagał też detektyw Rutkowski, w tamtych
czasach cieszący się jeszcze renomą. Wskazywał na możliwość
porwania dziewczyny przez handlarzy ludzi, miała trafić do Niemiec. Trop jednak okazał się fałszywy.
„Wtedy to się wku***łem”
Z dnia na dzień malały szanse na odnalezienie dziewczyny.
Brat Gosi zaniósł do telewizji jej zdjęcia z prośbą o publikację.
– Mamy dużo jej zdjęć, bo próbowała swoich sił jako modelka
– mówiła mama Małgosi – Taka była odważna. Ufała ludziom.
Zdarzało się, że zabierała autostopowiczów, sama też czasami tak podróżowała. Teraz, gdy wróci, pewnie będzie się bać
wszystkiego i wszystkich – dodaje.
Na trop dziewczyny policji udaje się trafić trzy tygodnie po jej
zniknięciu. Namierzono telefon 22-latki. Jego właścicielem jest
mężczyzna, który komórkę kupił od Ryszarda Jęcha. Śledczy
dotarli do mężczyzny, a ten przyznał się do udziału w porwaniu Małgosi. Jęch wskazał, że zabójcą dziewczyny jest Sebastian
Sobala – chłopak przyjaciółki, z którą Gosia miała pojechać do
Barcelony.
Gosia i jej przyjaciółka były niemal nierozłączne. Dużo czasu spędzały razem, a to się nie podobało Sebastianowi Sobali, który
wymagał od swojej dziewczyny więcej uwagi. 25-latek nie znosił
Małgosi. Wpadł w szał, gdy dowiedział się, że przyjaciółki planują
wyjazd na sylwestra do Barcelony. Miał na ten dzień inne plany,
mieli pójść z koleżanką Gosi na dyskotekę. – Wtedy to się naprawdę wku***łem – mówił podczas późniejszych przesłuchań.
Tę złość śledczy podawali później jako motyw zabójstwa.

20 lat po zaginięciu Małgosi, na stronie fundacji “Itaka” nadal znajdziemy informacje, że
dziewczyna jest zaginiona. Dzisiaj miałaby 42 lata.

„Lewą ręką trzymałem ją za włosy, a w prawej miałem nóż”
Po zatrzymaniu mężczyzn przez policję, żaden z nich nie przyznawał się do zabójstwa 22-latki. Sobala twierdził, że dziewczynę przekazał sutenerom. Jęch natomiast zeznawał, że działał na
zlecenie ludzi, których tożsamości nie może ujawnić, bo inaczej
zginie z ich rąk. Ale to on pierwszy nie wytrzymał i w zeznaniach
ze szczegółami opowiedział o tym, co się stało 22 grudnia.
Sebastian Sobala z Ryszardem Jęchem znali rozkład dnia ofiary. Zaczepili ją w banku, tłumacząc się zepsutym samochodem
i prosząc o podwózkę. Małgosia nie widziała powodu, by mężczyznom odmówić pomocy. To właśnie w samochodzie Sobala i Jęch
zaatakowali Gosię. Pobitą dziewczynę skrępowali i rzucili na tylne
siedzenie. Zawieźli ją do warsztatu Sobali w Komornikach. Tam,
w piwnicy, postanowili „rozprawić się” z 22-letnią dziewczyną.
– Chciałem ją tam zamknąć. Wewnątrz piwnicy kompletnie zacząłem szaleć (…), uderzyłem ją pięścią w brzuch i wydaje mi
się na pewno, że Rychu ją kopnął. Chwyciłem ją za włosy. Lewą
ręką trzymałem ją za włosy, a w prawej miałem nóż (…) i dźgnąłem ją w szyję – zeznawał Sobala.
Jeszcze tego samego dnia mężczyźni pozbyli się ciała dziewczyny. Zawinięte w stary dywan zrzucili z mostu w Rogalinku do Warty. Później zostawili jej samochód w okolicach Świątnik i podpalili,
by zatrzeć ślady. Po wszystkim Sebastian Sobala odwiedził swoją
dziewczynę, z zeznań wiadomo, że zachowywał się normalnie.
W następnych dniach brał nawet udział w poszukiwaniach Małgosi.
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Same poszlaki
Sobala w trakcie przesłuchań przyznał się do zabójstwa Małgosi Stankowskiej. Później jednak odwołał swoje zeznania, twierdząc, że wymusili je biciem policjanci. Jego kolega Ryszard Jęch
miał w sądzie nawet świadka, który przyznał, że podczas przesłuchania miało dojść do pobicia mężczyzny. Sąd jednak w to
nie uwierzył.
Cały proces miał charakter poszlakowy. Sebastian Sobala piwnicę warsztatu zalał ropą, co uniemożliwiło śledczym zebranie
materiału genetycznego. Technicy co prawda zabezpieczyli
w warsztacie krew, ale nie było pewności, że to Małgosi.
Kluczowe dla sprawy miały być opinie biegłych. – Opinie biegłych wyrażają ich pogląd na daną sprawę i zazwyczaj są oparte
na pewnym przypuszczeniu, na przyjęciu prawdopodobieństwa
wystąpienia zdarzenia – mówił Głosowi Wielkopolskiemu prokurator Roman Szymanowski, prowadzący śledztwo w sprawie
zabójstwa. – Nie mam żadnych wątpliwości, że Sobala zabił. To
człowiek bezwzględny, który był zdolny do popełnienia takiego
czynu – zapewniał.
Policjanci prowadzący śledztwo wypowiadali się w podobnym
tonie. – Zatrzymaliśmy go, bo otrzymaliśmy bardzo wiarygodne informacje wskazujące, że jest mordercą. On udawał niewiniątko, ale szybko przyznał się do winy. Nic nie wiem o tym, by
miał być bity. Potem odwołał swoje wyjaśnienia. Z kolei jego
wspólnik, Ryszard J., szybko się rozkleił. I to nie wskutek bicia. Po
prostu przestraszył się konsekwencji za współudział w morderstwie. – mówił jeden z śledczych.

Małgosia nadal poszukiwana
Akt oskarżenia przeciwko mężczyznom oparto na analizie połączeń telefonicznych, przeprowadzonych przez sprawców z telefonu komórkowego ofiary już po jej zabiciu oraz na przyznaniu
się do zbrodni obu oskarżonych w początkowej fazie śledztwa.
Sobala w 2004 roku został skazany na dożywotnie więzienie
z możliwością warunkowego zwolnienia po 30 latach. Jego kolega Ryszard Jęch został skazany na 6 lat pozbawienia wolności
za pomoc w zabójstwie.
Ciała Małgosi jednak do dzisiaj nie odnaleziono. Zdaniem nurków nie mogło ono przemieścić poza obszar poszukiwań. Wg
prof. Adama Choińskiego z UAM jednak mogło tak się zdarzyć
przez podwyższony wtedy poziom rzeki.
To właśnie nie odnalezienie do dzisiaj ciała 22-latki wg Sebastiana Sobali ma przesądzać o jego niewinności. Sprawa trafiła
nawet do Rzecznika Praw Obywatelskich, jednak ten nie znalazł
przesłanek, by wnosić o kasację wyroku do Sądu Najwyższego.
Pomimo prawomocnych wyroków skazujących za zabójstwo,
dziewczyna nadal znajduje się w bazie danych fundacji „Itaka”
jako zaginiona.
Małgosia nie ma swojego grobu w rodzinnym Stęszewie. – A dlaczego mielibyśmy wyprawić Gosi pogrzeb? Nie ma przecież jej
ciała, a ja wciąż mam nadzieję, że ona żyje. – mówiła w 2010 roku
Głosowi Wielkopolskiemu jej matka.
Wojtek Pierzchalski

Sezon kąpielowy 2020
Gdzie można się bezpiecznie kąpać?
11 czerwca ruszył sezon kąpielowy na miejskich kąpieliskach
w Poznaniu. Od 20 czerwca możemy wykąpać się nad Jeziorem
Jarosławieckim i Chomięcickim. 28 czerwca otworzono plażę
przy Hotelu Szablewski na Łódzko-Dymaczewskim. Od 1 lipca do
31 sierpnia jest czynne kąpielisko na Gliniankach w Mosinie.
Na terenie Gminy Mosina znajdziemy dwa kąpieliska, w Dymaczewie Nowym oraz na Gliniankach. Poza naszą gminą, ale wciąż
blisko, można jeszcze korzystać m.in z kąpieliska w Chomęcicach.
W tym roku dostępna będzie także plaża w Jarosławcu.
Kąpiel na gliniankach przed otwarciem? Straż miejska ostrzega,
że mogą posypać się mandaty.
Komunikaty o przydatności wody do kąpieli oraz wykaz kąpielisk
i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli jest aktualizowany na stronie psse-poznan.pl oraz w ogólnopolskim serwisie
kąpieliskowym.
PSSE przypomina także obostrzenia w czasie kąpieli i plażowania
obowiązujące z powodu koronawirusa. Nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku przebywania na kwarantannie lub izolacji
oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie lub
izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie czy złego samopoczucia.
Dodatkowe obowiązki mają zarządcy kąpielisk: powinni w przebieralniach, toaletach czy kioskach rozmieścić w widocznych miejscach czytelnie oznakowane pojemniki z płynem do dezynfekcji
rąk, na bieżąco uzupełnianym w ciągu dnia w miarę zużycia. Toalety, także przenośne, muszą być codzienne dezynfekowane, tak
samo jak kosze na śmieci i inny sprzęt na kąpielisku, na przykład
do rekreacji czy sportów wodnych.
źródło: Cyryla Staszewska Rzecznik prasowy PSSE

Kąpielisko na gliniankach w Mosinie

Jezioro Jarosławieckie

Kącik zielarski
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Słonecznik, lekarstwo z ogrodu
Witam Państwa w słonecznikowym odcinku ziołowym, w którym
chciałabym przedstawić Państwu symbol lata od innej zupełnie
strony. Słonecznik to przede wszystkim dla większości z nas ziarna, które chętnie skubiemy siedząc na przykład przed telewizorem
oraz olej słonecznikowy, wykorzystywany do sałatek czy do smażenia. A tymczasem słonecznik to również łatwa w uprawie roślina lecznicza, którą warto mieć w ogrodzie. Mam nadzieję, że po
przeczytaniu tego artykułu na naszych ogrodach pojawi się więcej
słoneczników.
Słonecznik zwyczajny (łac. Helianthus annuus), to roślina jednoroczna, którą rozpozna każdy, dlatego nie będę pisała o tym jak
wygląda. Surowcem leczniczym jest kwiat słonecznika, ziarna
oraz olej słonecznikowy. Zbioru kwiatów dokonujemy jak zwykle
w suchy i słoneczny dzień, po zapyleniu kwiatków rurkowatych,
ale zanim zaczną ciemnieć, brązowieć. Płatki wyskubujemy delikatnie, aby ich nie zgniatać, a następnie suszymy w suchym, zacienionym i przewiewnym miejscu, rozłożone cieniutką warstwą.
Po wysuszeniu płatki powinny mieć złocistożółtą barwę, a wyblakłe czy brunatne płatki wyrzucamy, ponieważ nie mają wartości.
Olej otrzymuje się z dojrzałych nasion po wyłuskaniu z łupinki
przez wytłaczanie.
Płatki słonecznika zawierają glikozydy triterpenowe, karotenoidy,
alkohole triterpenowe, pochodne diterpenów,glikozydy flawonoidowe, cholinę, pektyny, ksantofil, betainę, związki goryczowe, olejek, kwasy organiczne, sole mineralne i cukry. Ziarno słonecznika
zawiera od 30 do 60 procent oleju, wartościowe białka i witaminę
E. Olej natomiast zawiera glicerydy kwasów tłuszczowych z dużą
zawartością kwasów nienasyconych, a w tym glicerydy kwasu linolowego, olejowego oraz stosunkowo niewielką ilość glicerydów
kwasów nasyconych i steroidy.
Kwiat słonecznika działa przeciwgorączkowo, wspomaga leczenie
grypy, kataru, kaszlu, pobudza wydzielanie soku żołądkowego,
wspomaga trawienie, łagodzi stany zapalne skóry, ułatwia wchłanianie krwiaków, pomaga w przypadku bólu w stawach i zakwasach. Olej słonecznikowy zapobiega powstawaniu miażdżycy,
obniża poziom cholesterolu, może być stosowany do masażu oraz
okładów na trudno gojące się rany. Ponadto może stanowić bazę
do produkcji kremu czy maści.
Poniżej kilka przykładów na wykorzystanie słonecznika.
Napar z płatków słonecznika
Łyżkę płatków słonecznika zalewamy szklanką wrzątku, odstawiamy pod przykryciem na 5-8 minut do naciągnięcia. Po tym czasie
odcedzamy i pijemy 2-3 razy dziennie po szklance w przypadku
kataru, zapalenia górnych dróg oddechowych, a także w celu
wzmocnienia nerwów. Ponadto napar poprawia koncentrację
i wzmacnia system immunologiczny.
Odwar z płatków słonecznika
Łyżkę płatków zalewamy 1,5 szklanki ciepłej wody, następnie
gotujemy na małym ogniu przez 5 minut, po czym odstawiamy
pod przykryciem na 15 minut do naciągnięcia. Przecedzamy i pijemy 2-3 razy dziennie po pół szklanki w stanach gorączkowych.
Zewnętrznie stosujemy do robienia okładów na stłuczenia, krwawe wybroczyny, krwiaki, zapalenie skóry, trądzik i świąd. Okłady
z ciepłych i wilgotnych płatków można stosować bezpośrednio na
wrzody, czyraki, stłuczenia czy trudno gojące się rany.
Olej do masażu
Garść płatków słonecznika wsadzamy do słoja i zalewamy bio olejem słonecznikowym, tak by płatki były pokryte olejem (około pół
litra). Proporcje mniej więcej 1/3 płatków i 2/3 oleju. Słój zamykamy i odstawiamy na parapet na 4 tygodnie, codziennie wstrząsając słojem. Po tym czasie przecedzamy, zlewamy do czystej butelki

i przechowujemy w ciemnym i chłodnym miejscu. Olej zachowuje
swoje właściwości przez 6 miesięcy. Olej stosujemy do masowania w przypadku bolesnych stawów, zakwasów, nerwobóli, stłuczeniach, lumbago (Hexenschuss). W przypadku kaszlu i zapalenia
oskrzeli smarujemy klatkę piersiową oraz plecy.
Tinktura z płatków słonecznika
Garść świeżych płatków lub pół garści suszonych płatków rozdrabniamy, wsadzamy do słoja i zalewamy wódką 4o% (najlepiej
zrobioną ze spirytusu), tak by przykryła w całości płatki (około pół
litra). Słój zamykamy i odstawiamy w jasne, ale nienasłonecznione miejsce w temperaturze pokojowej na 4 tygodnie. Od czasu
do czasu wstrząsamy słojem. Po tym czasie przecedzamy, przechowujemy w butelkach z ciemnego szkła, w suchym, chłodnym
i ciemnym miejscu. Tak przechowywana tinktura ma ważność minimum 3 lata. Stosujemy w letniej grypie, lekkiej gorączce i katarze oraz dla wzmocnienia systemu immunologicznego pijąc 3 razy
dziennie po 10 kropli wymieszanych z herbatą lub wodą.
Herbatka z ziaren słonecznika
Prażymy łyżeczkę ziaren słonecznika, następnie miażdżymy
je w moździerzu. Zagotowujemy 250 ml wody, dodajemy powstały w moździerzu „proszek”, gotujemy dalej na małym ogniu
przez 5 minut i filtrujemy. Pijemy 2-3 razy dziennie w przypadku
przeziębienia, kaszlu, zapalenia oskrzeli i astmie. Herbatka z ziaren rozrzedza zalegający śluz, działa przeciwbakteryjnie, a także
odrobaczająco.
Drodzy Czytelnicy, mam nadzieję, że jesteście pozytywnie zaskoczeni informacjami zawartymi w tym artykule. Teraz kiedy posiadacie już wiedzę na temat leczniczych właściwości, nie będziecie
tracić czasu i jak tylko szybko to możliwe zaczniecie sadzić słoneczniki. Słoneczniki upiększą nasze ogrody, ucieszą owady i powiększą naszą ziołową apteczkę.
Pozdrawiam Państwa słonecznie i słonecznikowo
Willma
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Warta jak Route 66
Podróż, wyprawa, przygoda... gdzie ją znaleźć, dokąd pojechać? Wielu z nas zastanawia się nad tym
jak spędzić ten wakacyjny czas. Gdzie znaleźć ciszę i spokój? Obecna sytuacja ograniczyła mocno
możliwości wyjazdów. Większość z nas zostanie w Polsce. Nad morzem tłumy, w górach podobnie,
trudno znaleźć wolne miejsce nie wspominając o rozsądnej cenie. Co wtedy?

Kto może niech rusza w drogę, a jak droga to tylko słynna Route
66. To jest dopiero coś, przemierzyć harleyem lub starym cadilaciem, najlepiej cabrio, drogę przecinającą prawie całe Stany
Zjednoczone. Poczuć wiatr we włosach i oddychać przestrzenią
wypełniającą pierś wolnością, a w sercu usłyszeć bluesa.
Chociaż Stany Zjednoczone są za oceanem, nie ma się co martwić. Mamy swoją sześćdziesiątkę szóstkę. Nie jest ona tak długa
jak ta amerykańska. Ma zaledwie 808 km i może nie przecina
całego kraju, ale na pewno całą Wielkopolskę. Pokonać ją można
tylko przy pomocy jednego środka transportu – kajaka. Mowa
oczywiście o Warcie.

Kiedyś pływały nią licznie barki. Ruch był tu spory. Przy rzece
rozwijały się miasta i miasteczka, czerpiąc korzyści z bliskości
tego szlaku komunikacyjnego i transportowego. Dzisiaj wyglą-

da to zupełnie inaczej. Transport rzeczny stracił na znaczeniu,
na rzecz autostrad i kolei, ale droga została. Czeka cierpliwie, aż
odkryta zostanie na nowo.

Nasza podróż zaczęła się od zapory na zbiorniku wodnym „Jeziorsko”. Chociaż może było to trochę wcześniej, bo miejsce
zbiórki było w Rogalinku. Tu wsiedliśmy do busa i ciągnąc za
sobą przyczepę pełną kajaków ruszyliśmy ku przygodzie. Zapora w Jeziorsku robi wrażenie. Długa na 2,73 km, wysoka na 12 m
gromadzi maksymalnie 222 mln m3 wody. Może to przypadek,
ale do Rogalinka mieliśmy do pokonania Wartą również 222 km.
Czekało nas pięć dni wiosłowania. Czy damy radę, czy pogoda
dopisze, czy wszystko zabraliśmy... te i wiele innych pytań kłębiło się nam w głowach. Wszystkie one zniknęły, gdy zrzuciliśmy
kajaki na wodę. Gdy już razem z bagażami znaleźliśmy się w kajakach na wodzie poczuliśmy wielką radość. Słońce grzało, w zasięgu ręki była czysta i chłodna woda, a przed nami długa i kręta
droga do domu.

21

Dziewięć kajaków płynęło samotnie drogą, ograniczoną jedynie
krawężnikami bujnej zieleni. Choć wisiały nad nami gęste chmury, przez które przebijało się czasami słońce, to upał był niesamowity. Pierwszy przystanek i pierwsza kąpiel w zimnej wodzie
załatwił sprawę. Rzeka była nasza. Jedyną konkurencję stanowili
spotykani czasami wędkarze. Ich obecność świadczyła o zbliżaniu się do jakiejś miejscowości. Były jednak odcinki, gdzie
byliśmy zupełnie sami, a dokoła nas nie było żywej duszy. Na
tych odcinkach pojawiały się licznie zwierzęta. Na uschniętych
drzewach majestatycznie siedziały dwa orły bieliki, kontrolując
teren, który śmieliśmy naruszyć. Innym razem drogę przebiegł
nam jeleń. Zatrzymał się w połowie rzeki, popatrzył na kolorową
eskadrę i zniknął w zaroślach na drugim brzegu. Wody w rzece
było tak mało, że z daleka wyglądało to tak, jakby przebiegł po
wodzie. Z tego też powodu, płynąc, trzeba było wybierać głębsze miejsca, żeby nie utknąć na mieliźnie. Ostatecznie na jednej
z mielizn, która rozrosła się do rozmiaru rzecznej wyspy, spędziliśmy pierwszą noc. Uśpiła nas pluskająca, tuż za cienką ścianą
namiotu woda.
Kolejne dni były coraz gorętsze. Płynęliśmy jak przez prerię. To
wyobrażenie potęgowały pojawiające się coraz liczniej stada
krów. Było widać je wszędzie. Pasące się na pastwiskach, przy
brzegach pijące wodę, kąpiące się w rzece, a nawet pływające
promem. Za każdym razem okazywały nam niezwykłe zainteresowanie. Gdyby wypasający je kowboje jeździli konno a nie
samochodami i traktorami, można byłoby zwątpić czy nie zapuściliśmy się przypadkiem za ocean. Byliśmy jednak cały czas
w Polsce, która odkrywała przed nami swoje nieznane oblicze.
Tego dnia minęliśmy rzekę Ner, która przed Kołem wpływa do
Warty. Ciekawostką jest, że rzeka ta leży w tej samej pradolinie,
w której leży też Kanał Mosiński (Kanał Obrzański) oraz odcinek
Warty znajdujący się pomiędzy nimi. Właśnie w okolicach ujścia
Neru, Warta zmienia swój kierunek z północnego na zachodni
i wpływa do pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Płynące tym naturalnym obniżeniem terenu rzeki Bzura, Ner, Warta, Obra, Odra
i Sprewa łączą ze sobą te dwie europejskie stolice. I tak od Koła
płynęliśmy już w kierunku zachodzącego słońca, gdzie po minięciu Konina, kończący się dzień wyznaczył miejsce noclegu.
Z dnia na dzień coraz sprawniej szło nam rozbijanie obozowiska. Czynności takie jak rozbicie namiotów, zebranie drewna na
ognisko, ugotowanie kolacji zaczynały stawać się naszą codziennością. Ostatniego dnia spływu mieliśmy wrażenie, że zrobiliśmy to wszystko przy jednym ruchu, a wygodne łóżko i prysznic
z ciepłą wodą stał się jakimś wspomnieniem minionego życia.
To niesamowite jak człowiek szybko zapomina o rzeczach, które
na co dzień wydają mu się do życia niezbędne. Podczas takiego długiego spływu jest czas na refleksje. Rzeka płynie leniwie

przez niezamieszkałe tereny i swoim często monotonnym krajobrazem wprowadza człowieka w stan zamyślenia. Czas wtedy
zwalnia. Wiosło zastępuje wskazówki zegara, a zamiast tykania słychać jedynie miarowy plusk wody. Myśli stają się wtedy
głębsze od rzeki. Zachwycają rzeczy, na które w codziennym
pędzie życia nie zwrócilibyśmy uwagi. Wspaniałe uczucie jest,
gdy przepływa się pod mostem, po którym pędzą samochody.
Z perspektywy rzeki patrzy się na nie jak na przybyszy z innego
świata. W tamtym świecie czas mknie często przekraczając dozwoloną prędkość, tymczasem tuż pod mostem płynie on leniwie swoim naturalnym rytmem.
Tę samą prawdę uświadamiają promy rzeczne. Mijaliśmy je po
drodze bardzo często. Częściej niż mosty. Wydawało nam się, że
promy to jakiś relikt minionej myśli technicznej, i że już dawno
zostały wyparte przez mosty. Tymczasem stanowią one do dzisiaj popularne połączenie na mniej uczęszczanych drogach. Ich
prosta konstrukcja, napędzana jedynie nurtem rzeki, ma w sobie coś urzekającego. Podczas jednego postoju w małej miejscowości, w której znajdował się prom, z niezwykłą przyjemnością obserwowaliśmy ceremonie przeprawy. Mówi się, że czas to
pieniądz, ale do tego przysłowia promy odnoszą się z niezwykła
pogardą. One mają czasu dużo, a z pieniędzy nic sobie nie robią.
Przeprawa promem jest darmowa. Stać je na to, żeby przewieźć
z jednego brzegu na drugi starszą panią na rowerze. Nic nie robią sobie z teorii o wydajności. Gwiżdżą na to wygrywając spokojnie swoją melodię stalowymi linami i zębatymi kołami, która
echem niesie się po pustej rzece.
Rzeka w istocie jest pusta. W okolicy Lądu spotkaliśmy jeden kajak, a dwa kolejne niedaleko Nowego Miasta nad Wartą. Piękna
marina mieszcząca się w Lądzie, świeciła pustkami. Panująca już
trzeci rok z rzędu susza uniemożliwia pływanie po Warcie łodziom motorowym, ale żeby podczas upalnego długiego weekendu, na odcinku 222 km spotkać tylko trzy kajaki? To dziwne,
bo widać, że Polacy chętnie spędzają czas nad Wartą. Przyczepy kempingowe i namioty rozbite przy samej rzece świadczyły
o tym, że wiele osób właśnie tu spędziło ten czas u progu rozpoczynającego się właśnie wakacyjnego sezonu.
Płynąc udało nam się też trochę zwiedzić. Weszliśmy na wieżę
zamku w Uniejowie, a w Kole zwiedziliśmy ruiny XIV-wiecznego
zamku. Rozejrzeliśmy się po Koninie i po urokliwych Pyzdrach.
Wszędzie gdzie dobijaliśmy naszymi kajakowymi harleyami
wzbudzały one zainteresowanie. Chętnie opowiadaliśmy o tym,
skąd i dokąd płyniemy.
Widoki znad Warty na długo zostaną w naszych wspomnieniach.
Przepłynęliśmy jej niewielką część, jednak to co widzieliśmy, wystarczyło, żeby stwierdzić, że chcemy poznać ją całą. Warta jest
główną rzeką naszego regionu, najdłuższą drogą wielkopolski.
Jeśli chcesz poznać Wielkopolskę, to koniecznie musisz przebyć
naszą sześćdziesiątkę szóstkę i poczuć bluesa. T.K.

„SOKOŁÓW” S.A.

Oddział w Robakowie
ul. Poznańska 14, Robakowo 62-023 Gądki
prowadzi rekrutację na stanowisko:

PRACA
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PRACOWNIKA PRODUKCYJNEGO, MAGAZYNIERA
OCZEKIWANIA:
- dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
- umiejętność współpracy, obsługa komputera, posługiwanie się skanerem
OFERUJEMY:
- stabilną pracę w renomowanej firmie
-zdobywanie doświadczenia zawodowego,
- pakiet socjalny

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV
(wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji)
na adres e-mail: rekrutacja.robakowo@sokolow.pl

ALKOHOL E-PAPIEROSY
BONGO
PAPIEROSY
pREMIXY
SHISHA
TYTONIE
BAZY
FAJKI
CYGARA
LIQUIDY
AKCESORIA
Czynne przez 7 dni w tygodniu ul. Poznańska 10, Mosina
(pn.–czw. 10.00–21.00, pt.–sob. 10.00–22.00, niedz. 9.00–22.00)

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WWW.ELEKTRYK-MOSINA.PL

PODŁĄCZENIE SPRZĘTU AGD
MONTAŻ, SERWIS, NAPRAWA
SYSTEMY ALARMOWE, MONITORING
INSTALACJE ANTENOWE, DOMOFONOWE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELETECHNIKA

biuro@sob-instal.pl
ELEKTRYK.MOSINA

788 250 240
BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Porozumienie gmin zrzeszonych w Aquanet.
Jedna cena za wodę.
– Jednymi z najważniejszych punktów podpisanego niedawno porozumienia udziałowców Aquanet jest
zapewnienie jednolitych stawek cen wody oraz pokrycia przez Aquanet dodatkowych kosztów wynikających z ochrony ujęcia wody. – napisał na łamach biuletynu urzędowego Przemysław Mieloch, burmistrz
gminy Mosina.
Jednolite stawki za wodę
Zarząd spółki Aquanet przygotował dokument, który przedstawia możliwy wariant rozdzielenia stawek cen za pobór wody dla
każdej z gmin osobno. Określono warunki techniczne i kosztorys prac i oszacowano wielkość poboru wody wraz z kosztami
funkcjonowania sieci wodociągowej dla każdej z gmin osobno.
Z analizy wynikało, że mieszkańcy Gminy Mosina mieliby więcej
płacić niż np. mieszkańcy Poznania.
W czasie wielu dyskusji w różnych gremiach, doceniając znaczenie wody dla aglomeracji poznańskiej przedstawiałem problemy
wynikające z funkcjonowania ujęcia wody i strefy. Wskazywałem
na umniejszenie dochodów wynikające z ograniczenia strefy jak
i większe koszty, jakie gmina musi ponosić dla ochrony ujęcia.
Kolejnym wątkiem jest sprawa cen za ścieki, a właściwie ich różnicowania, co funkcjonuje od wielu lat i niestety nie będzie można wrócić do jednolitych stawek za ścieki, jakie były wcześniej.
W czasie dyskusji wskazywaliśmy również na to, że sprawiedliwe byłoby, gdyby gminy, na terenie których znajdują się ujęcia
wody i strefy ochronne, otrzymywały coś w rodzaju rekompensaty za ochronę wody dla aglomeracji poznańskiej. Ten wątek
może znaleźć rozwiązanie jedynie w postaci zmiany prawa na
szczeblu państwowym.
Natomiast wracając do porozumienia, udało się przekonać
zwłaszcza Miasto Poznań, że nie byłoby właściwe różnicowanie
cen za wodę dla poszczególnych gmin.A już w ogóle byłoby to
niezrozumiałe dla mieszkańców Gminy Mosina, gdyby mieli płacić więcej, niż mieszkańcy Poznania. W porozumieniu zawarto
takie same stawki dla wszystkich gmin.
Zwrot dodatkowych kosztów
Gmina Mosina, na terenie której znajduje się największa strefa ochronna ujęcia wody, musi ponosić największe, dodatko-

we koszty wynikające z budowy infrastruktury. Zapisy strefy
ochronnej ujęcia wody, która obejmuje prawie trzecią część
gminy, wymuszają na przykład odprowadzanie deszczówki do
Kanału Mosińskiego lub Warty. W czasie budowy dróg nie możemy powierzchniowo odprowadzać wód do zbiorników retencyjnych, przesiąkalnych. Z tego powodu musimy budować
szczelny zbiornik przy ul. Leśmiana odwodnienia osiedla Nowe
Krosno. Udało nam się na to zadanie pozyskać dofinansowanie
z UE, która pokryje 85 proc. z ok. 8 mln zł kosztów zasadniczych
budowy, ale to jest wyjątkowa sytuacja.
W czasie rozmów w Aquanet-em wskazywaliśmy, że sprawiedliwe byłoby, gdyby gminy mające na swoim terenie strefy
ochronne ujęcia wody miały pokrywane dodatkowe koszty,
które trzeba ponieść dla ochrony ujęć wody. Wynegocjowaliśmy
to i odpowiednie zapisy znalazły się w porozumieniu. Na mocy
porozumienia będziemy ubiegali się o zwrot „nadmiarowych”
kosztów, które Gmina Mosina ponosi w związku z budową infrastruktury.
źródło: Burmistrz Mosiny Przemysław Mieloch, Urząd Miejski
w Mosinie

Co w Bibliotece „piszczy”
BM CAK ogłasza akcję „Biblioteka na leżaku”, zachęcając do śledzenia swojego profilu na Fb. Co tydzień będą w tym miejscu
publikowane wakacyjne wyzwania. Spośród osób, które wezmą
udział w zabawie zostaną rozlosowane nagrody.
Ponadto przypominamy o trwającej nadal akcji „Książki dla seniora z dostawą do domu”. Wystarczy złożyć zamówienie przez
telefon (61 8 194 649) lub drogą mailową (glina@puszczykowo.
pl) z adnotacją „książki z dostawą do domu”. Zamówienia rozwożone są w każda środę. Akcja skierowana jest do osób powyżej
65 roku życia.
Od 1 lipca dostępny będzie również online spektakl „Orkiestra
- groteska w jednym akcie” (Jean Anuilh) w wykonaniu grupy teatralnej Teges. Link do nagrania udostępniony zostanie na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.iq.pl oraz na portalu
społecznościowym FB.
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Krauthoferowe wieści
3/2020
Na podstawie zaprezentowanej ostatnio przez Urząd Miasta wersji historii Mosiny w1848
roku (tekst „Rzeczpospolita Mosińska – co znaczy”) z przykrością należy odnotować, że
brakuje w naszym mieście solidnego opracowania faktów historycznych tamtego okresu. Chcąc wypełnić tę lukę proponuję wniniejszym tekście maksymalnie skondensowaną
i pozbawioną wątków interpretacyjnych wersję dziejów napisaną w taki sposób, by była
zrozumiała dla przeciętnego czytelnika. Moja propozycja ma stanowić punkt wyjścia do
dyskusji na temat interpretacji iocen tych wydarzeń.
Opowieść na temat okresu Wiosny Ludów na Ziemi Mosińskiej należy zacząć od przytoczenia bitwy w okolicach Trzebawia, która miała miejsce około godziny 11:00 dnia 2 maja. Brali
w niej udział polscy partyzanci pod wodzą Cypriana Celińskiego, którym udało się pokonać oddział Prusaków i wziąć kilku
oficerów jako jeńców wojennych. Tego samego dnia pod wieczór z Poznania do wsi Górka przybył Jakub Krauthofer celem
uwolnienia pruskich jeńców. Nastąpiło to dzień później po podpisaniu oświadczenia, że uwolnieni nie będą działali na niekorzyść „Rzeczpospolitej Polskiej”. W nocy z 2 na 3 maja partyzanci
rozdzielili się: część z nich udała się do Rogalina przez Mosinę
(był wśród nich między innymi św. Zygmunt Szczęsny Feliński),
a druga grupa z Włodzimierzem Wilczyńskim udała się do Sowińca. W nocy do Mosiny wkroczyła grupa 150 partyzantów
pod wodzą oficera Kamienieckiego, która rozbroiła żandarma
Walewskiego. W grupie tej znajdował się także Jakub Krauthofer, który dnia 3 maja mianował polskiego burmistrza Wojciecha Rosta w miejsce niemieckiego włodarza nazwiskiem Kulau.
Doszło tutaj także do ogłoszenia „Rzeczpospolitej Polskiej”, podobnie jak w innych miastach i wsiach zdobytych przez polskich
powstańców.
Gdy dwie grupy insurgentów spotkały się w pałacu w Rogalinie, doszło do wyboru naczelnika korpusu partyzantów, którym
został Włodzimierz Wilczyński, a przy jego boku funkcję szefa
sztabu pełnił Jakub Krauthofer. Posiadłość Raczyńskich stała się
dla powstańców centrum dowodzenia. Tutaj podczas narady
wojennej snuto kolejne plany działań zbrojnych, czego efektem
było szczegółowe organizowanie wyprawy na Kórnik. W nocy z 4
na 5 maja powstańcy pod wodzą oficera Rakowicza udali się do
lasu Drapałka celem obserwacji ruchów nieprzyjaciela. W oddziale tym funkcje komisarza wojennego pełnił Jakub Krauthofer, który co dwie godziny wysyłał raporty do stacjonującego
w Rogalinie naczelnika Wilczyńskiego. Wyprawa zwiadowcza
została odwołana pod wieczór dnia 5 maja, a jej efektem było
zaniechanie planów uderzenia na Kórnik. Zamiast tego podjęto
decyzję o wyprawie na Śrem, do której doszło rano dnia następnego. Słabo uzbrojone siły partyzantów (wyposażone między
innymi w nieszkodliwe działka z XVIII stulecia) nie wyrządziły
jednak specjalnych strat Prusakom. Wyprawa polskich powstańców zakończyła się niepowodzeniem i odwrotem zarządzonym
około godziny 16:00 dnia 6 maja. Tego samego dnia do sztabu
głównego pruskiego w Poznaniu trafiło pismo korpusu partyzantów wzywające zaborcę do posłuszeństwa partyzantom
„Rzeczpospolitej Polskiej”.

Jakub Krauthofer przebywał w Rogalinie dnia 7 maja do godziny
10:00, a następnie udał się z powstańcami do Kórnika i Bnina.
Opuszczone przez pruskich żołnierzy miasto wpadło w ich ręce.
Tutaj szef sztabu ogłosił na rynku obydwu miast „Rzeczpospolitą
Polską”, detronizując niemieckiego włodarza Kórnika i ustanawiając na jego miejsce polskiego burmistrza Górskiego. Zajęty przez powstańców obszar rozciągał się między Stęszewem,
Trzebawiem, Górką, Mosiną, Krosnem, Rogalinem i Kórnikiem,
co oznaczało blokadę istotnej strategicznie drogi z Poznania
do Głogowa, Wrocławia i Śremu. Prusacy postanowili przejść
do ofensywy, do której doszło w nocy z 7 na 8 maja. Na Rogalin skierowane zostały siły majora Christoffela oraz majora Winninga, które miały miażdżącą przewagę liczebną nad polskimi
powstańcami. Do bitwy doszło o godzinie siódmej rano dnia 8
maja. Starcie to zakończyło się pokonaniem powstańców oraz
ich odwrotem za rzekę Wartę. Tego samego dnia próbowali oni
w okolicach godziny 16:00 ataku na stacjonujące w pałacu rogalińskim pruskie wojska, lecz ponownie zostali wyparci. Około
godziny 18:00 pruskie wojska opuściły Rogalin, a część ich oddziałów, która udała się łodziami do Poznania, została ostrzelana
przez partyzantów na wysokości Niwki. Insurgenci zajęli ponownie pałac Raczyńskich, lecz opuścili go ostatecznie przed godziną 14:00 dnia 11 maja w związku z wysłaniem przez Prusaków
drugiej ekspedycji wojskowej przeciwko Polakom. Dnia 9 maja
doszło także bitwy pod Trzebawiem, a 10 maja w Konarzewie
schwytany został Jakub Krauthofer.
Szczegółowe zestawienie opracowań naukowych oraz źródeł
historycznych do tego tematu znajdą Państwo w moich tekstach opublikowanych na łamach „Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej” oraz napisanej i pozytywnie zrecenzowanej biografii
Jakuba Krauthofera-Krotowskiego. Książka ta obecnie oczekuje na przejście całego procesu wydawniczego (korekta, skład
i druk). W niej znajdą Państwo rozwinięte opisy zarysowanych
w tym tekście wydarzeń. O przewidywanym terminie wydania
biografii poznańskiego adwokata będę informował w kolejnych
wydaniach „Gazety”.
Wojciech Czeski
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Przemyślmy tradycję „Rzeczpospolitej Mosińskiej”
W majowym numerze „Informatora Mosińskiego” pan burmistrz Przemysław Mieloch zaapelował o to, by
„łączyła nas tradycja Rzeczpospolitej Mosińskiej”. Pozwolę sobie na krótką odpowiedź na ten apel, ponieważ w tekście zostało wymienione moje imię i nazwisko.
Pan burmistrz podziękował mi za cykl moich artykułów poświęconych Jakubowi Krauthoferowi oraz tak zwanej „Rzeczpospolitej Mosińskiej”. Jestem wdzięczny za to, że władze miejskie oficjalnie dostrzegły trwający już drugi rok cykl moich artykułów.
Mosiński włodarz zaproponował także, by przekazana przeze
mnie wiedza miała stanowić jedynie „uzupełnienie naszego
oglądu Rzeczpospolitej Mosińskiej” oraz spojrzenie na wydarzenia Wiosny Ludów w naszym mieście „z innej strony”. Nie
mogę zgodzić się z tą propozycją. Najważniejszym tego powodem jest to, iż do tej pory w naszym mieście wydarzenia te nie
zostały w sposób rzetelny opisany. Grzechem pierworodnym
leżącym u podstaw gminnej opowieści o Mosinie w 1848 roku
jest selektywne cytowanie źródeł oraz konsekwentne pomijanie tych, które nie pasują do wcześniej obranej tezy. Doskonałym tego przykładem był opublikowany niedawno na stronie
Gminy artykuł „Rzeczpospolita Mosińska – co znaczy”, który
szczegółowo omówiłem w czerwcowym wydaniu „Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej”. Pan burmistrz na pewno zgodzi się ze
mną, że tak selektywny i bezkrytyczny sposób pisania historii
przypomina bardziej legendę niż próbę rzetelnego opisania
dziejów. Z tego właśnie powodu moje artykuły nie mogą być
„uzupełnieniem naszego oglądu Rzeczpospolitej Mosińskiej” –
próby poznania faktów są nie do pogodzenia z miejską legendą, stanowią bowiem jej antytezę.
Pan burmistrz wspomniał o „merytorycznej” i „ożywczej” dyskusji na ten temat. Niestety, ale do dnia dzisiejszego takiej dyskusji
z udziałem lokalnych historyków po prostu nie było. Mamy tutaj
do czynienia z konsekwentnym unikaniem rozmowy, a nawet
z próbami jej blokowania. Sytuacja przypomina przez to głos
wołającego na puszczy. Pan burmistrz porównał także różne
sposoby postrzegania tak zwanej „Rzeczpospolitej Mosińskiej”
do postrzegania wywalczonej w 1918 roku niepodległości Polski przez jej twórców. Mieli oni różne stanowiska, lecz „owocem
ich działań stała się jedna, niepodległa Polska”. Tutaj również
nie mogę się zgodzić z tak zaproponowanym porównaniem.
Przypomnę, że jeden z uczestników mosińskiej partyzantki
1848 roku, święty Zygmunt Szczęsny Feliński kilka lat później
ocenił te wydarzenia bardzo negatywnie, uznając, że „wszystko
to było dziecinadą i z gruntu bezsensownym działaniem”. Nie
był jednak w tej opinii osamotniony. Jego pokolenie w zasadzie
podzielało ten pogląd, a do działalności partyzantów odnoszono się z wyraźną rezerwą. W związku z powstałym pod koniec
kwietnia 1848 roku rozłamem wśród poznańskich elit politycznych możemy nawet uznać, że tak zwana „Rzeczpospolita
Mosińska” była pogłębieniem tego rozłamu. Była ona niestety
świadectwem podziału, a nie łączenia dla wspólnej sprawy.
Stąd w mojej ocenie porównywanie tych wydarzeń z okresem
odzyskiwania niepodległości nie jest uprawnione. Nie dowiemy
się jednak tego z dotychczasowej prezentacji dziejów „Rzeczpospolitej Mosińskiej”, ponieważ niewygodne świadectwa są
w niej konsekwentnie pomijane.
Według pana burmistrza Mosina była w tamtym okresie stolicą Polski. Wiemy doskonale, że żadne przekazy źródłowe ani
rzetelne opracowania naukowe nie potwierdzają tego poglą-

du. Gdy prowadzę rozmowy z badaczami lokalnych dziejów
z ościennych gmin, to rzekomo stołeczny charakter Mosiny
wzbudza w nich uczucie politowania. Dobrze byśmy zmierzyli
się z tym mitem dla dobra całej Gminy by chwalić się tym, co
faktycznie miało miejsce w naszych dziejach. Do takiego repertuaru należy chociażby nasza flaga nawiązująca swoimi biało-złoto-czerwonymi barwami do królewskiego Orła, ponieważ
Mosina miała niegdyś status miasta królewskiego. Ogromny
potencjał tkwiący w haśle „Mosina – miasto królewskie” nie
został jednak do tej pory wykorzystany w promocji Gminy, co
według nie tylko mojej oceny zasługuje na właściwe uznanie.
Brzmi on znacznie lepiej niż promowanie Mosiny jako stolicy
Polski, którą przecież nigdy nie była.
W omawianym apelu pojawiła się także prośba, „aby nie umniejszać znaczenia tamtych wydarzeń. Spierajmy się o akcenty, o to
kto więcej dokonał, o interpretacje źródeł. Zachowajmy jednak
to, co symboliczne i co kształtuje świadomość kolejnych pokoleń mieszkańców Ziemi Mosińskiej”. Cały problem polega
na tym, co opisałem już wcześniej – braku rzetelnego opisania
tamtych wydarzeń. Oznacza to, że mamy spierać się o akcenty w sytuacji, gdy nie zostały postawione solidne fundamenty
pod tę dyskusję. Sam proponuję w lipcowym wydaniu „Gazety”
zwięzłą wersję tamtych wydarzeń z maksymalnie możliwym
pominięciem moich interpretacji. Okazuje się, że dostępny materiał źródłowy pozwala nam na odtworzenia dziejów podpoznańskiej partyzantki prawie godzina po godzinie w okresie od
2 do 9 maja 1848 roku. Jak do tej pory nie widać śladu wykorzystania tych materiałów. Stąd też istnieje silna potrzeba ustalenia
faktów, a nie spierania się o akcenty. Na to drugie przyjdzie czas,
gdy praca nad fundamentami zostanie już wykonana. Obawiam
się, że nie unikniemy przy tym głębokiej rewizji tradycji „Rzeczpospolitej Mosińskiej”, która do tej pory była oparta na legendzie. Warto przypomnieć także, że tradycja ta sięga lat 50-tych
XX wieku z racji hołubienia przez komunistyczną propagandę
wydarzeń, które wyolbrzymiano i celowo pomijano niewygodne wątki. Okres przeszło 30 lat od upadku komunizmu w Polsce jest wystarczającym okresem, by do tradycji tej odnieść się
z właściwym krytycyzmem.
Dodatkowym argumentem za podjęciem refleksji nad dotychczasową formą obchodów jest tegoroczne zerwanie tradycji
świętowania z racji trwającego zagrożenia epidemiologicznego. W tym roku nie odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej,
nie było obchodów „Dni Rzeczpospolitej Mosińskiej” ani inscenizacji wydarzeń z roku 1848. Potraktujmy to jako wyraźny znak
oraz niecodzienną okazję do zrobienia kroku w tył. Czasami
z odpowiedniej perspektywy i odległości lepiej widzimy to, co
do tej pory uczyniliśmy. Ten czas paradoksalnie może okazać
się bardzo potrzebny i twórczy. Wykorzystajmy go mądrze do
podjęcie głębokiej refleksji nad tradycją „Rzeczpospolitej Mosińskiej”. W interesie wszystkich mieszkańców leży nie tylko poznanie prawdy o tych wydarzeniach, ale również należyte ich
upamiętnienie.
Wojciech Czeski
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Program ,,Moja Woda” to coś więcej niż oczko wodne.
Czyli jak możemy załagodzić skutki suszy?
Program “Moja Woda” to kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska w walce ze skutkami suszy. Co do zaoferowania w zakresie gromadzenia wody mają dla
nas samorządy Mosiny i Puszczykowa?
Na ten cel planuje przeznaczyć się 100
mln złotych. Właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację
do 5 tys.zł na przydomową instalację zatrzymującą deszczówkę, przy czym nie
więcej niż 80% kosztów, które zostaną
poniesione po 1 czerwca 2020 r. Wnioski można składać od lipca br. Program
będzie realizowany w latach 2020-2024,
podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.
Chciałbym, aby powstawało jak najwięcej małych zbiorników wodnych. Z programu “Moja Woda” będzie można uzyskać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe
instalacje zatrzymujące wody opadowe
lub roztopowe – tłumaczył Prezydent RP
Andrzej Duda.
“Moja Woda” pod względem swojej budowy jest bardzo podobny do programu
,”Moje Powietrze”. Wielu jednak żywi nadzieję, że odniesie on większy sukces niż
“Moje Powietrze”, który niestety nie cieszy
się takim zainteresowaniem Polaków, któ-

re sprawiłoby znaczącą poprawę jakości
powietrza w naszym kraju. Jeżeli nie podejmiemy konkretnych działań związanych z walką ze skutkami suszy, to czekają
nas coraz większe problemy wodne.
Puszczykowo również dopłaci do tworzenia przydomowych systemów gromadzenia wód opadowych.
We wtorek, 26 maja br. podczas sesji Rady
Miasta Puszczykowa podjęto uchwałę
dotyczącą zmian w uchwale budżetowej
Miasta Puszczykowa. Przewidziano wydatki w kwocie 30 tys. złotych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów
deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych
w gospodarstwach domowych.
Mosina ,,H20 -Złap to”
Gmina Mosina w ramach akcji ,,H2O- Złap
to” ogłosiła konkurs, w którym można wygrać pojemnik na zbieranie deszczówki.
Więcej szczegółów dotyczących akcji możemy przeczytać na stronie UM w Mosinie.
Ewa Kazimierska

Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na
przewody odprowadzające wody opadowe , zbiornik
retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne,
instalację nasączające oraz elementy do nawadniania
lub innego wykorzystania zatrzymanej wody. źródło:
pixabay.com

Mosiński radny wygrał w Strasburgu.
Polski Rząd musi mu zapłacić 3 tysiące euro
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu skreślił 28
maja 2020r. sprawę mosińskiego radnego. Polski Rząd przyznał,
że naruszył jego wolność wypowiedzi. Teraz państwo będzie
musiało wypłacić radnemu zadośćuczynienie.
Mosiński radny Łukasz Kasprowicz od 2008 roku prowadził w internecie blog krytykujący ówczesną burmistrz Zofię Springer.
Miał na nim używać zwrotów, które wg Springer były obraźliwe.
Chodziło między innymi o nazwanie burmistrz „kłamczuchą” czy
stwierdzenie, że mosiński magistrat to „burdel na kółkach”.
Była burmistrz wytoczyła więc radnemu proces o zniesławienie (art. 212 kodeksu karnego). W 2011 roku Sąd Rejonowy
Poznań – Stare Miasto skazał Kasprowicza na 10 miesięcy prac
społecznych, nawiązkę w wysokości 500 zł, zakaz wykonywania
zawodu dziennikarza przez rok i przeprosiny, które miały się ukazać w prasie.
Wyrok ten uchylił jednak Sąd Okręgowy w Poznaniu i umorzył
postępowanie. Sprawa swój ciąg dalszy miała w Sądzie Najwyższym, gdzie Zofia Springer domagała się wyroku skazującego
dla radnego – blogera. Po kasacji wyroku przez Sąd Najwyższy,
sprawa trafiła z powrotem do Poznania. W styczniu tego roku

sąd umorzył warunkowo sprawę na rok i nakazał Kasprowiczowi
przekazanie 500 zł na instytucje pomocowe.
Sprawa dotarła Kasprowicza do Strasburga
Pełnomocnicy radnego z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
zaskarżyli tę decyzję do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawnicy powołali się na art. 10 Konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Artykuł
ten dotyczy właśnie wolności wypowiedzi.
Rząd Polski przyznał się do naruszenia swobody wypowiedzi
w internecie. Zobowiązał się także do wypłacenia 3 tysięcy euro
zadośćuczynienia. Trybunał postanowił więc skreślić sprawę. Zdaniem przedstawicieli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka decyzja
Trybunału jest „słodko – gorzka”.
– Z jednej strony rząd przyznał się do naruszenia Konwencji, a tym
samym do tego, że postępowania z art. 212 Kodeksu karnego prowadzą do złamania swobody wypowiedzi. Z drugiej jednak szkoda, że Trybunał nie zdecydował się na wyrok, byłaby to okazja do
zakreślenia standardów wolności słowa w internecie – skomentowała wyrok Dominika Bychawska-Siniarska z Fundacji.
Wojtek Pierzchalski
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Wiodący Operator Logistyki
Meblowej w Europie
oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Opis stanowiska:
- załadunek i rozładunek towaru
- kompletacja , etykietownie, komisjonowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem
stanu na magazynie
Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia
w oparciu o umowę o pracę
- praca z wykorzystaniem nowoczesnych technologii /scanery, system IT
- możliwość podnoszenia kwaliﬁkacji kursy na obsługę wózków widłowych
oraz wózków wysokiego składowania
- motywacyjny system wynagradzania
i premiowania

(J015)

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

UBEZPIECZENIA
DLA FIRM

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

OSOBOWE

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

DORADZTWO I POMOC W POSTĘPOWANIACH ODSZKODOWAWCZYCH

andrzej.gyurkovich@gmail.com

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”

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”

KONTAKT: 531-533-200

KONTAKT: 517-574-235

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J018)

AGENCJA OCHRONY ZATRUDNI w MOSINIE / KOMORNIKACH
PRACOWNIKA OCHRONY-DOZORU
Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, wynagrodzenie na czas,
przeszkolenie.
Zadania: rejestr zdarzeń, wykonywanie obchodów, kontrola
pracowników.

606 30 10 79
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A K C E SO R I A

C Z Ę Ś CI

CHEMIA

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

rozbiórki - wyburzenia budynków
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)
możliwość negocjacji ceny w zależności od
długości czasu i rodzaju wykonywanej pracy.

U L . C Z E C H O S ŁO WAC K A 5 2
P OZ N A Ń D Ę B I E C

+ 4 8 7 9 4 59 3 7 7 7
W W W. S K L E P M O T O S F E R A . P L

tel. 501 099 327, 572 202 280

W YCENY
DOMY
LOKALE
DZIAŁKI
SPECJALISTYCZNE

(K3024)

NIERUCHOMOŚCI

Rzeczoznawca majątkowy
TEL. 572 642 585

(J044)

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

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J010)

ODZIEŻ

ROBOTY
ZIEMNE
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REKLAMA

NA SPRZEDAŻ
dom w stanie
deweloperskim
wysoki standard

SYSTEMY NAWADNAJĄCE

SZRENIAWA

S YS T E M Y N AWA D N I A J ĄC E

TEL. 797 012 900

Ul. Powstańców Wlkp. 47
62-053 DRUŻYNA

Tel: 61 813 26 13
Kom: 695 59 49 48
e-mail: irjaza@irjaza.pl

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

W ramach NFZ
(za darmo)
W domu chorego

tel. 512 046 048

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

Czekamy na Twój telefon!!!
BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Firma LUMO Technika Grzewcza istnieje od 1984 roku.

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

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

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

LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Główna 51 B, Krosno
62-050 Mosina

BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

tel./fax +48 61 8136 525; +48 61 8132 891
e-mail: lumo@lumo.com.pl
www.lumo.com.pl

tel.
tel.535
535424
424414
414e-mail:
e-mail:redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl
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,,Ludzi można spostrzec zamykając oczy”
Niezwykła podróż przez życie Karola Wojtyły
18 maja obchodziliśmy setną rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II. Z tej okazji w Mosinie powstała niezwykła wystawa autorstwa Agnieszki Berety.
Kiedy weszłam na piętro Galerii Sztuki w Mosinie od razu zaskoczył mnie ogrom zebranych materiałów i pracy włożonej w stworzenie projektu. -Wystawa w Galerii zabiera
nas w podróż od narodzin poprzez młodość,
bogaty w wydarzenia pontyfikat, aż po beatyfikację i kanonizację Karola Wojtyły. Przypominamy na niej wybrane przemówienia
i homilie Jana Pawła II. Znajdą tu Państwo też
zdjęcia ze spotkań mosiniaków z papieżem.Czytamy na stronie wydarzenia.
Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu
odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie oraz ponad 140 wypraw po Włoszech.
Na wystawie możemy poznać wiele ciekawych szczegółów z jego życia. Zobaczyć
zdjęcia naszych mieszkańców ze spotkań
z nim oraz poczytać o tym, jak wielu pasji
był człowiekiem.
-Mówiło się o nim, że to człowiek pokoju
i dialogu. Kiedy toczyły się konflikty, nawoływał o ich zaniechanie i modlitwę o pokój.
Prowadził dialog ekumeniczny i międzyreli-

gijny. Jako pierwszy papież odwiedził świątynię luterańską i anglikańską, przekroczył
także progi synagogi, meczetu i świątyni
buddyjskiej.- Pisze autorka wystawy.
Zarówno jego życie jak i nauczanie pozostanie dla wielu ludzi źródłem inspiracji
oraz życiowym drogowskazem. Zachęcamy
do odwiedzenia wystawy i poznania bliżej
życiorysu tego niezwykłego Polaka.
„W wieku dziesięciu, dwunastu lat byłem ministrantem, ale muszę wyznać, że niezbyt
gorliwym. Moja matka już nie żyła… Mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie,
powiedział pewnego dnia: „Nie jesteś dobrym
ministrantem. Nie modlisz się dosyć do Ducha
Świętego. Powinieneś się modlić do Niego”. I pokazał mi jakąś modlitwę.(…) Nie zapomniałem
jej. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć
w następstwie lektur czy nauczania, które odebrałem. Z jakim przekonaniem mówił do mnie
Ojciec! Jeszcze dziś słyszę jego głos”.
(Andre Frossard „Portret Jana Pawła II”)

AUDYCJE

Zapraszamy do przesłuchania kolejnych audycji radiowych na
stronie
www.gazeta-mosina.pl/audycja-radiowa/
Kowbojka nie z dzikiego zachodu
Kim jest kowboj, wszyscy doskonale wiemy z westernów. Ci zaganiacze bydła z dzikiego zachodu, zajmujący się również hodowlą
koni, byli twardymi mężczyznami. Radio MPL odwiedziła tymczasem Kowbojka, która na koniach zna się lepiej niż niejeden kowboj.

Na wystawie zgromadzono wiele niezwykłych materiałów o Janie Pawle II.

,,(…) jak słusznie uczy św. Tomasz, wiedza
wlana (scientia infusa), będąca owocem
specjalnego działania Ducha Świętego, nie
uwalnia od obowiązku starania się o wiedzę
nabytą (scientia acquisita).” (Jan Paweł II, Dar
i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich
święceń kapłańskich.)
Wystawę w Galerii można zwiedzać od
wtorku do piątku ( do 09.08.2020r.), w godzinach od 9:30 do 15:30. Obowiązuje rygor sanitarny związany z koronawirusem.
E.K.

Z końmi ma do czynienia od dziecka. Jej pierwszym nauczycielem był dziadek. To on zaszczepił w niej miłość do koni. Sylwia
Radosz, bo tak nazywa się Kowbojka, zapragnęła lepiej poznać te
zwierzęta. Zaczęła czytać wiele książek, brać udział w szkoleniach,
słowem - zdobywała coraz większą wiedzę na ich temat, która
umożliwiła jej lepsze zrozumienie i nawiązanie relacji z koniem.
Obecnie chętnie dzieli się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, pomagając we wzajemnym zrozumieniu się jeźdźca i konia. Choć
brzmi to dziwnie, przynosi to jednak doskonałe efekty.
“Twoim zadaniem jako trenera jest pomóc swojemu koniowi zrozumieć czego od niego oczekujesz w najłatwiejszy sposób jak to
możliwe…”
Warto posłuchać całej rozmowy!
Rozmowa o sztuce słuchania
Umiejętność słuchania jest na co dzień niedoceniana. Komunikując się, zwykle bardzo wiele chcemy powiedzieć, ale tak rzadko
z uwagą słuchamy siebie nawzajem. Tę trudną sztukę słuchania
zgłębił Krzysztof Głowacki. W audycji zachęcamy do posłuchania
o tym, jak należy słuchać.
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Oddając krew, ratujesz komuś życie
Stacje krwiodawstwa informują, że wakacje to czas, w którym zapasy krwi mocno się kurczą. Zapotrzebowanie na krew w tym okresie jest zazwyczaj większe niż zimą, a dużo osób wyjeżdża, co
zmniejsza ilość krwiodawców. Zachęcamy wszystkich, którzy czują się na siłach, aby podzielili się
odrobiną siebie.
Kto może oddać krew?
Krew lub jej składniki może oddać osoba zdrowa, ważąca ponad 50 kg i będą
w wieku 18-65 lat. Przy sobie należy mieć
dokument potwierdzający tożsamość,
podać pesel oraz adres zamieszkania.
Konieczne będzie wypełnienie kwestionariusza dotyczącego stanu zdrowia. Do
oddania krwi kwalifikuje nas lekarz, który
mierzy ciśnienie oraz przeprowadza wywiad. Ważne są także przebyte przez nas
ostatnio podróże. – Po wycieczce do niektórych krajów nie możemy przez pewien
czas oddawać krwi. Lista tych państw jest
zmienna. Mnie np. ostatnio zdyskwalifikowała podróż do Czech.- Mówi mi jeden
z mosińskich krwiodawców.
Krwiodawca może dostać zaświadczenie
usprawiedliwiające nieobecność w pracy, szkole, czy na uczelni. Wypłacany jest
również zwrot kosztów dojazdu oraz wydawana jest kopia wyników badań krwi.
Oddawanie krwi w czasach koronawirusa.
Do oddawania krwi mogą zgłaszać się jedynie zdrowe osoby, które nie przebywa-

ły za granicą w ciągu ostatnich 14 dni, ani
nie miały kontaktu z osobą zarażoną lub
poddaną kwarantannie.
RCKiK nie wykonuje u dawców badań
w kierunku wykrycia koronawirusa.
Osobom mającym podejrzenie zakażenia
koronowirusem nie wolno wchodzić na
teren RCKiK/Oddziału Terenowego. Prosi
się także o przychodzenie do punktu bez
osób towarzyszących.
Wstrzymane zostało wydawanie zaświadczeń, np. PCK, przyjmowanie wniosków
o odznaczenie Zasłużony dla Zdrowia Narodu oraz wydawanie nagród z Programu
Lojalnościowego.
Jakiej krwi brakuje?
Tylko 15 proc. Polaków posiada grupę
krwi Rh-, dlatego tak często stacje krwiodawstwa borykają się z niedoborami tych
grup. W związku z tym osoby z grupą Rh
ujemną prosi się o systematyczne oddawanie krwi.
Jak wynika z danych Narodowego Centrum Krwi, najwięcej osób ma grupę
A Rh+ (32 proc.), 0 Rh+ (31 proc.). Dużo
rzadsze są grupy: B Rh+ (15 proc.), AB

Rh+ (7 proc.) oraz ujemne: 0 Rh- (6 proc.),
A Rh- (6 proc.), B Rh- (2 proc.) oraz AB Rh(1 proc.). Na wagę złota jest grupa B Rh-.
Krew i jej składniki potrzebne są głównie
osobom, które straciły własną krew w wyniku wypadku lub zabiegu operacyjnego,
osobom z zaburzeniami krzepnięcia, po
oparzeniach i urazach, a także pacjentom
z chorobami rozrostowymi i nowotworami, w trakcie i po chemioterapii. Oddając
krew, możemy uratować czyjeś życie! EK

Mosiński Ośrodek Kultury – pierwsze wydarzenia
Dyrektor MOK informuje nas o wznowieniu z dniem 5 czerwca br.
ograniczonej działalności, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Na chwilę obecną organizowane są stacjonarne warsztaty edukacji kulturalnej takie jak: nauka gry na gitarze, ceramika, historia sztuki, warsztaty teatralne dla
młodzieży, zajęcia wokalne, dykcja oraz zajęcia online (plastyczne,
warsztaty rękodzieła artystycznego, lekcje gry na gitarze). Jednocześnie informujemy o wznowieniu działalności przez koła szachowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, spotkaniach profilaktycznych
AA, zajęciach rekreacyjnych i ogólnorozwojowych dla dorosłych,
szkoleniach specjalistycznych dla przyszłych kierowców.
MOK jest w trakcie przygotowywania wielu ciekawych form artystycznych i rozrywkowych na zbliżający się okres wakacyjny.
W planach przewidziano realizację: plenerowych koncertów,
seansów filmowych, przedstawień teatralnych oraz wystaw
i prezentacji, warsztatów edukacji kulturalnej, realizowanych
w siedzibie Ośrodka, jak również w sołectwach i miejscach plenerowych na terenie gminy, form okolicznościowych, wynikających z kultywowania miejscowych tradycji i zwyczajów.
Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii program poszczególnych wydarzeń przygotowywany jest sukcesywnie. Szczegółowe informacje na temat zajęć warsztatowych oraz

wydarzeń kulturalnych na lato znajdziemy na stronie internetowej: www.kultura.gmina.pl, www.mosina.pl, profilu FB/mosinskiosrodekkultury, profilu FB/Gminy Mosina. Treści rozpowszechniane są także za pośrednictwem plakatów i ulotek, komunikatów
prasowych w Informatorze Mosińskim, newslettera mailowego.
W najbliższym czasie zaplanowano:
W poniedziałki o godz. 16.30, wtorki o godz. 14.00
Zajęcia ceramiczne (aby w nich uczestniczyć należy zarezerwować termin oraz wypełnić druk oświadczenia dostępny na stronie kultura.gmina.pl).
8 lipca (czwartek) godz. 11.00
Kino plenerowe dla najmłodszych pt. „Kapitan Majtas” (Zielony
Rynek przy ul. Farbiarskiej).
Przed wejściem konieczne będzie wypełnienie oświadczenia,
zapoznanie się z regulaminem imprezy.
2 lipca (czwartek) godz. 11.00
Przedstawienie teatralne dla najmłodszych „Elmer słoń w kratkę”
(Zielony Rynek przy ul. Farbiarskiej).
Przed wejściem konieczne będzie wypełnienie oświadczenia,
zapoznanie się z regulaminem imprezy.
Więcej informacji pod numerem kontaktowym: 61 8 132 909 lub
669 603 933. Zapytania prosimy również kierować pod adres
mailowy: mok@kultura.gmina.pl.
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Węzły przesiadkowe w Gminie Mosina.
Odyseja trwa
Trwa odyseja związana z budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych w gminie Mosina. Jak informuje Dominiki Michalak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie ich budowa, szumnie zapowiadana w mediach urzędowych po raz kolejny będzie opóźniona. Według radnego, z węzłów w Mosinie
i Pecnej skorzystamy najwcześniej w 2021 roku.
Węzły przesiadkowe są niezwykle ważną częścią układu komunikacyjnego. Pierwotnie ich budowa miała zakończyć się
w listopadzie 2019 r. (gmina Mosina). Powodem opóźnień
w realizacji tej niezwykle ważnej dla mieszkańców inwestycji
była m.in zaplanowana przez jedną ze spółek budowa …biletomatów. Wykonawca, który zobowiązał się wykonania tego
zadania miał kolejny już termin ich wykonania do 31 maja
2020 roku (dotyczy węzłów w Mosinie i Pecnej; poprzednio
ich realizacja miała nastąpić do końca kwietnia 2020 r.). Teraz,
realnym terminem oddania węzłów do użytku jest rok 2021.
Obecne miejsce do parkowania w rejonie mosińskiego dworca jest w tragicznym stanie. Brak tam wiat i odpowiednio
przystosowanych miejsc dla rowerów. Właściciele tych ostatnich zmuszeni są do przypinania swoich “dwóch kółek” gdzie
popadnie – do znaków, płotów, słupów. Gdy pogoda jest taka
jak w ostatnim czasie, rowery niszczeją na deszczu. I nic nie
wskazuje, że sytuacja szybko zmieni się na lepsze.
- Według przekazanej informacji na posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów - wykonawcy inwestycji nie uzyskali jeszcze
niezbędnych dokumentów, które umożliwiają rozpoczęcie
inwestycji. Przypomnę, że przetarg odbył się w systemie zaprojektuj i wybuduj. Najbardziej zaawansowanym projektem
w uzgodnieniach jest Drużyna, który pozwolenie może uzyskać na przełomie lipca/sierpnia. Wykonawca jest gotowy do
wejścia na plac budowy, zaraz po uzyskaniu pozwolenia (zakupił już większość materiałów) - informuje Dominik Michalak
- Gorzej sytuacja wygląda w Mosinie i Pecnej - wykonawca jest
na wstępnym etapie uzgodnień z PKP, uzyskanie niezbędnej
dokumentacji szacuje się na wrzesień/październik. To jednak
szacunkowy termin, może ulec on wydłużeniu. - dodaje radny.
W ramach przedsięwzięcia planowane jest utworzenie trzech
zintegrowanych węzłów przesiadkowych: przy dworcu kolejowym w Mosinie oraz przy przystankach PKP w Drużynie
Poznańskiej i Iłówcu/Pecnej. W miejscach tych wybudowane
zostaną parkingi P+R („Parkuj i jedź”), co oznacza możliwość
pozostawienia swojego pojazdu w wyznaczonym miejscu
i kontynuowanie podróży komunikacją zbiorową. Planowana
jest także infrastruktura towarzysząca w postaci toalet, tablic
informacyjnych, wiat, poczekalni dla mieszkańców itp.
Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom naszej gminy korzystania z różnych środków komunikacji, tj. samochodu, pociągu, autobusu w sposób jak najbardziej efektywny.
Chodzi także o zwiększenie powszechności środków transportu zbiorowego. Słowem – mamy podróżować szybciej,
bezpieczniej, taniej i bardziej komfortowo. W Puszczykowie
podobną inwestycję udało się zrealizować bardzo sprawnie.
Jego mieszkańcy od początku bieżącego roku cieszą się nową
infrastrukturą. A czy w gminie Mosina doczekamy się w końcu
budowy upragnionych węzłów? (red.)
Rejon dworca kolejowego w Mosinie (archiwum – grudzień 2019)
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Rowerowy problem Parku [List do redakcji]
Publikujemy list oraz wiersz od naszego
Stałego Czytelnika.
Mój list nawiązujący do artykułu w czerwcowej GMP „Zakazy w WPN. Policja poucza rowerzystów”.
Park jest Parkiem
Podstawowa zasada i dewiza brzmi: „Park
jest parkiem” i z tego płyną nasze zasady
zachowania się wobec tego miejsca. Drogi,
dukty, przecinki, alejki leśne są na swój sposób odpowiednikami chodników w miastach. I tu i tam wjazd pojazdów na nie jest
możliwy tylko w określonych warunkach.
A przede wszystkim są one przeznaczone
dla pieszych. Rower jest pojazdem i cyklista w pewnym sensie gościnnie korzysta
z możliwości poruszania się po nich, korzystając z urzędniczego przyzwolenia.
I z powodu bycia „gościem” powinien on
szanować teren gospodarza czyli lasu-Parku i nas, pieszych. To, że urzędnik dał mu
prawo do tego nie oznacza, że może nas
terroryzować. A tak to obecnie wygląda!
Brak wzajemnej życzliwości i empatii to
nasz podstawowy narodowy problem.
A także nieprzestrzeganie zasady: „nie czyń
drugiemu, co tobie niemiłe”. Potrafimy okazywać serce tylko w sytuacjach wyjątkowych. Tutaj moja sugestia dla normalnych
„zroweryzowanych” gości w Parku, także
tych z dziećmi. Używajmy dzwonków choć
są niekiedy przeraźliwe, albo po prostu
miłego zawołania. Np. „Dajcie mi drogę bo
jechać nie mogę” lub po prostu: „przepraszam, proszę o wolną drogę”. I „dziękuję”
lub „dzień dobry” w podzięce.
Wielokrotnie z Żoną zauważyliśmy, że
takie sugestie, pouczenia, skutkują. Sami

Wielkopolski Park Narodowy – szlak nad jeziorem Góreckim

obecnie już tylko spacerujemy… Takie zachowanie z pewnością nam życie ułatwi,
będziemy czuli się związani z Parkiem jak
współgospodarze i… bezpieczni.
Te prośby i sugestie niemal z pewnością
nie dotrą do rasowych rowerzystów-terrorystów, którym dedykuję załączony wiersz.
Wobec nich, tych, którzy karmią swoje
egoistyczne potrzeby, osiągami prędkości, snobów, mających za nic spokój i wypoczynek innych zgłaszam zdecydowane
weto. Ta grupa niech sobie jeździ na torach
crossowych ew,. na szosach, drogach polnych, ale nie w lesie i Parku. Swoją posta-

wą, szybkością, egoizmem, „rozpieraniem
się” na leśnej drodze po prostu zagrażają
nam, zwyczajnym spacerowiczom, którzy
chłoniemy las i jego piękno, walory.
p.s. Nad Góreckim nie spaceruję bo się
boję. Względnie bezpieczne są Glinianki i Zakole Warty choć i tam spotkaliśmy
„dziki” na rowerach.
CYKLIŚCI -TERRORYŚCI
Nareszcie idzie wiosna, szara zima znika
Pojawią się kwiaty, lato wnet też się ziści
W parkach i lasach, zaś na chodnikach
I drogach swe slalomy zaczną rowerzyści.
Wiemy, że ruch, wysiłek bardzo się przydają
Dla organizmu, zaś rower – to same korzyści.
Ale wśród cyklistów często się zdarzają
Osobnicy bez wyobraźni- butni terroryści.
Chodniki i alejki zawsze pieszym służyły
Także lasy i parki jesienią z szelestem liści.
Teraz, gdy realia i przepisy się zmieniły,
Pojawili się na nich bez-szelestni bicykliści.
Standard: rower wypasiony, głowa zakuta
(W kask), plecaczek i szpanerskie okulary,
Bidon. To typowy agresywny rowero-nauta!
A do tego na zębach rozbite muchy i komary.
Mając za sobą przepisy czują się panami
I nie pohamują ich straże albo radarzyści,
Kiedy szybko i cicho pomykają za plecami
Pieszych. I między autami. Tacy hazardziści.
Apeluję: chodnikowi, leśni pseudo-turyści!
Ja sam jazdę rowerem bardzo sobie cenię,
Ale na chodniku, w lesie, parku mili cykliści,
Mimo prawa, jesteście na gościnnym terenie.
R.K. Stały Czytelnik
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Sprzątanie
(J069)

biur
i mieszkań,

także po
remoncie.

(J047)

tel. 794 444 679
tel. 519 582 415

Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o.,
jeden z liderów w branży produkcji
rolnej poszukuje osób na stanowisko:

PRACOWNIK
DO ZBIORU
OWOCÓW
Zadaniem osób zatrudnionych
na tym stanowisku będzie:

Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych
w Poznaniu i okolicach.

ZBIÓR OWOCÓW
I PRACE PIELĘGNACYJNE
Okres pracy: od lipca

(J034)

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

(J038)

Zatrudnimy

Miejsce pracy: sad Głuchowo
Oferujemy pracę godzinową
i akordową na umowę zlecenie.

Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt
w godzinach od 7:00 – 15:00
Top Farms Wielkopolska sp. z o.o.
Piotrowo Pierwsze 6
64-020 Czempiń
Telefon kontaktowy:
666-832-153
666-832-151

(P054)

(P091)

Przyjmujemy również młodzież
od 16 roku życia.

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl

tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

(J032)
(J035

BIURO OGŁOSZEŃ

(J025)

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY
ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE
NASADY

(J026)

(J024)

UBEZPIECZENIA:
komunikacyjne majątkowe
domy mieszkania
rmy
rolne wojażer za granicą
Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00
Mosina, ul. Poznańska 11
tel. 61 819 14 29, 602 32 58 84
e-mail: skubiak@agentpzu.pl

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

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

(J027)

AGENCJA
PZU
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USŁUGI

TRANSPORTOWE

(P007)

• PIASEK
• ŻWIR
• ZIEMIA, ITP.
WYKOPY I PRACE ZIEMNE

602 679 211
KAMIENIARSTWO

KORCZ GRANIT

NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń

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

PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724
www.juni-tech.pl

dr Małgorzata Wójcik

ﬁzjoterapeuta i DO osteopata

tel. 502 439 875
www.ﬁzjo-osteo.pl

Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Problemy z nadwagą:
jak je pokonać?

• naprawa komputerów PC, LAPTOPÓW
• naprawa monitorów, konsol Xbox, PlayStation
• naprawa telewizorów LCD, LED, PLAZMA I 3D
• naprawa wszelkiej elektroniki
• usługi informatyczne , itp.

OTWARTE: PON-SOB. 9:00 - 20:00

MOSINA, UL. CISOWA 18
(J041)

WEJŚCIE OD LESZCZYŃSKIEJ

BIURO OGŁOSZEŃ

TEL. 690 955 480 / 883 660 120

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

(J028)

1992 r.

Terapia noworodków
i niemowląt metodą
NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

(J023)

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od

PSYCHOLOG
(J039)

• ROLETY
• ŻALUZJE
• MOSKITIERY

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

(P004)

(J031)

tel. 61 8 103 825
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MOSINA, ul. LESZCZYŃSKA 9
tel. 61 819 10 60, 607 616 067

ZIEMIĘ ROLNĄ

o pow. 6,75 ha
w jednym kawałku

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-16.00

(J037)

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych
fachowe doradztwo montaż

CENY PRODUCENTA!

SPRZEDAM

ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
Naprawa:
- Rozruszniki
- Alternatory
- Instalacje elektr.
Klimatyzacje:
- napełnianie
- odgrzybianie

663 985 941

Montaż:
- Radia
- Alarmy
- Blokady
* wymiana opon
* wulkanizacja
Wystawiamy faktury VAT

Michał Roszak
Luboń, ul. Dożynkowa 7a

(P009)

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

tel. 602 555 346

Pensjonat Radosna Jesień

zatrudni

- Meble na zamówienie

• kucharkę/kucharza
• ﬁzjoterapeutę
lub rehabilitanta

(kuchnie, szafy wnekowe, garderoby)

- Remonty mieszkan

os. Oświecenia 108 lok. 7
61-212 Poznań, woj. wielkopolskie
e-mail: unimar@onet.com.pl
(J048)

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

+48 796 634 605, 607 627 120

Pracownia
krawiecka

(J049)

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

BIURO OGŁOSZEŃ

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

(J050)

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

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

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

Zeskanuj i napisz

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus
Oferujemy:

• ozdobne rośliny iglaste: tuja "smaragd",
jałowce, świerk, jodła, sosny
• ozdobne rośliny liściaste: magnolie
w odmianach, hortensje, róże, krzewuszki,
tawuły, bukszpany, lawenda
• drzewa alejowe
• rośliny kwasolubne: różaneczniki
w odmianach, azalie, borówka
amerykańska, w sezonie jesiennym wrzosy i wrzośce
• trawy: rozplenice, miskanty, turzyce, kostrzewa

Kontakt:
Szkółka Roślin Ozdobnych, ul. Kórnicka 4a, 62-022 Świątniki
tel. 510-180-730, 696-169-526, 694-791-095
www.szkolkaralus.pl e-mail: kontakt@szkolkaralus.pl
W ramach działalności CEIR prowadzimy:
1. Całodzienną opiekę i różne formy
zajęć dla dzieci w wieku żłobkowym.
2. Niepubliczne Przedszkole Calineczka
3. Bezpłatną Szkołę Podstawową
im. bł. E. Bojanowskiego.
Nabór do
a.
zk
s oły trw

(J006)

Specjalnością szkółki są bardzo rzadkie, szczepione rośliny. Posiadamy i proponujemy stare
odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni

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

(J043)

(P042)

tel. +48 604 692 465

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

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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OPTOMETRYSTA
ZAPRASZA CODZIENNIE
NA BADANIE WZROKU

KUPON
RABATOWY
z badaniem wzroku za 1 PLN
*przy zakupie okularów o
wartości powyżej 300 PLN

50
PLN

Kupon ważny do 31.07.2020 r.
*Oferta nie łączy się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

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

BIURO OGŁOSZEŃ

KUPON
RABATOWY
z badaniem wzroku za 1 PLN
*przy zakupie okularów o
wartości powyżej 500 PLN

100
PLN

Kupon ważny do 31.07.2020 r.
*Oferta nie łączy się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

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

