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Słowo od REDAkCJI
Drodzy Czytelnicy!
Wrzesień to według mnie jeden z piękniejszych miesięcy w roku.
Jeszcze trwa lato, dni są zazwyczaj ciepłe, powietrze nagrzane
słońcem, barwy wokół nas zmieniają się na coraz bardziej kolorowe. Jest tak, jakby lato z jesienią spotykały się ukradkiem i wymieniały między sobą po cichu swoimi walorami. A my na ten piękny
czas mamy dla Państwa lekturę kolejnego numeru gazety.
Niewątpliwie, jednym z wiodących tematów w ostatnim czasie
było odrzucenie przez Radnych uchwały o przyznaniu burmistrzowi absolutorium. Stało się tak pomimo pozytywnych opinii
gminnych komisji, rewizyjnej oraz budżetu i finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Według Radnych, jest to najgorzej
wykonany budżet ze wszystkich w ostatnich latach. Jak na ten
temat wypowiadają się sami Radni? Jakie ten fakt ma konsekwencje dla burmistrza? Przeczytajcie!
Znów jest głośno o Krajkowie, a to za sprawą walki o pobliskie
ujęcie wody. Dzięki niemu wodę w kranie ma 70% mieszkańców aglomeracji poznańskiej i należy je chronić przed zabudową. Dlaczego? Odpowiedź znajdziecie w wywiadzie z senator
Jadwigą Rotnicką.

Ponownie piszemy na temat budowy nowego mostu w Rogalinku i przewidywanych utrudnień z tym związanych. Kontrowersje
budzi także budowa kładki pieszo - rowerowej w Krosinku i bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych.
Ciekawym wydarzeniem była akcja Mediations Biennale Polska.
Do Mosiny zaproszono sześciu artystów, z których każdy ma ozdobić jeden słup ogłoszeniowy. Jako pierwszy przyjechał Someart,
którego sztuka nie spotkała się jednak z ciepłym przyjęciem przez
mosińskich urzędników. Co działo się dalej? Odpowiedź znajdziecie w artykule "Zasłonięta praca na mosińskim rynku".
Tematów jest naprawdę sporo. Kto będzie zarządzał mosińską pływalnią? Kiedy możemy się spodziewać zakończenia inwestycji? Co
to są "żabie dołki"? Z czym się wiąże strategia rozwoju elektromobilności w gminie? O tym wszystkim - i jeszcze więcej - przeczytacie, Drodzy Czytelnicy, w numerze, który właśnie oddajemy w
Wasze ręce. Mamy nadzieję, że czas spędzony na lekturze gazety
przyniesie Wam satysfakcję oraz rozbudzi ciekawość świata - tego
naszego, lokalnego, bo w nim żyjemy i tutaj chcemy się rozwijać,
pracować i odpoczywać. Życzymy przyjemnej lektury!
W imieniu zespołu redakcyjnego - Marta Mrowińska

Bronka u Marcina, 10.08.2012

- A wiesz co, chciałam ci powiedzieć, że czytałam te wszystkie
artykuły o elegancie i wydają mi się mało prawdziwe. Bo przecież z tym elegantem było całkiem inaczej. Powinieneś jak najszybciej o tym napisać. Ja już dawno o tym słyszałam, a raczej
czytałam w jakieś gazecie, ale dzisiaj nie pamiętam w jakiej. Ładnych parę lat twemu Andrzej mi pokazywał starą gazetę, bardzo
starą. Teraz ci nie powiem dokładnie czy ona pochodziła z początkowych lat XX wieku czy z końcówki lat dziewięćdziesiątych
XIX wieku. No nie pamiętam, zabij mnie teraz. Ale mniej więcej

w tych latach i teraz nie chodzi o szczegóły. Otóż w niej był opisany jakiś konkurs mody męskiej, czy pokazy może, nie umiem
teraz powiedzieć jak to się wtedy nazywało. W każdym razie
najważniejszą nagrodę zdobył facet, którego nazwano elegant
z Mosiny i stąd bierze się jego początek. Co w tym wszystkim jest
najważniejsze, że całe opisane zdarzenie miało miejsce w Paryżu, tak było napisane, w samym Paryżu. A przecież wiesz dobrze
z historii czym wtedy było to miasto - niekwestionowaną światową stolicą wszystkiego, a już w modzie w szczególności. Z takiego miejsca nasz elegant rozpoczął swoją karierę, bo przecież
oni tam wyznaczali kierunki w ubiorach, w sztuce, w manierach,
w nauce. We wszystkim dosłownie. Jeśli wtedy tak ktoś napisał
będąc świadkiem zdarzenia, to mamy dowód na początek eleganta. Musisz tylko Andrzeja poprosić, żeby ci tę gazetę pokazał
i zobaczyć jak ten pierwszy elegant się nazywał i może nawet
będzie tam jeszcze coś więcej czego już nie zapamiętałam.
Roman Czeski
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Kto chce betonować Mosinę?
Miał być park, Urząd chce parking
Gmina chce zabetonować teren przeznaczony pod zieleń. Na działce w centrum Mosiny, gdzie
w 2017 r. urzędnicy zaplanowali park, teraz chcą zorganizować plac postojowy, który ma mieć charakter „parkingu w zieleni”.
Chodzi o działkę pomiędzy ulicą Wawrzyniaka a Kanałem Mosińskim, w pobliżu
nowej inwestycji “Mosinova”. Na terenie
sąsiadującym z istniejącym parkingiem
przy ul. Rzecznej, w 2017 roku Gmina
zaplanowała zróżnicowaną zieleń wielopiętrową. Miała mieć charakter ogólnodostępnej zieleni parkowej.
Urzędnicy dopuścili w tym miejscu lokalizację m.in. fontann czy placu zabaw.
Mógł też powstać fragment ścieżki rowerowej. Teraz Gmina wycofuje się ze swoich planów i w sąsiedztwie Kanału ma
zamiar urządzić miejsca postojowe.
Uchwała, która zakłada zmianę planu dla
działki, trafiła na posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. O zmianę zieleni na parking
wystąpił burmistrz Przemysław Mieloch.
Modyfikację tłumaczy obecnymi ograniczeniami rozwoju infrastruktury wokół
istniejących i nowych zabudowań.
Dyskusja o parku w centrum Mosiny.
Radny: „Po co nam przechowalnia niepotrzebnych ludzi?”
11 sierpnia uchwałą dotyczącą zmianą planu zagospodarowania zajęli się radni gminnej Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Budownictwa. Wokół zmiany planu rozgorzała burzliwa dyskusja. Głos zabrał jeden
z mieszkańców, który krytycznie wypowiedział się na temat planów Gminy. Wtórowała mu część radnych. Odpowiedział im
jeden z radnych, Arkadiusz Cebulski.

Z działką, na której zaplanowano parking, sąsiaduje Mosinova, obok której również znajdują się miejsca postojowe

– Wokół mamy dużo terenów zielonych,
w tym parków. Nie rozumiem po co nam
kolejna przechowalnia niepotrzebnych
ludzi – powiedział radny Cebulski. Swoje
słowa radny wytłumaczył wyrwaniem ich
z kontekstu i tym, że w okolicznych parkach pije się alkohol, chodziło mu o „pijaczków” i „meneli”.
Konieczność nowego parkingu tłumaczył także zastępca burmistrza, Tomasz
Łukowiak. Wiceburmistrz zaznaczył, że
w Mosinie potrzeba więcej miejsc parkingowych. Na poparcie swojego zdania

przywołał przykład sąsiedniego parkingu
przy ul. Rzecznej. Zdaniem urzędników,
jest on niewystarczający i należy zwiększyć liczbę miejsc.
Wobec wielu wątpliwości i kontrowersji,
członkowie komisji odłożyli prace nad
projektem do września. Wtedy Gmina ma
przedstawić szczegółową koncepcję parkingu w zieleni, który tam zaplanowała.
Wojciech Pierzchalski
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Gmina znów ignoruje mieszkańców i prasę.
Dramat mieszkańców ul. Żeromskiego trwa
Mieszkańcy ulicy Żeromskiego od czerwca mierzą się z nową rzeczywistością. Kurz, pył, duży ruch,
a teraz i ogromne kałuże spędzają im sen z powiek. Gmina jednak nie chce mieszkańcom pomóc.
A z nami rozmawiać.
17 czerwca rozpoczął się długo zapowiadany remont ulicy Sowinieckiej
w Mosinie. Dla jednych dzień rozpoczęcia prac był nadzieją na możliwość normalnego poruszania się w okolicy swojego domu. Dla innych okazał się jednak
początkiem dramatu.
W związku z pracami na, wylotowym
w stronę Sowińca, odcinku ulicy Sowinieckiej, ruch przekierowano na ul. Żeromskiego. Od tamtego czasu mieszkańcy nieutwardzonej uliczki żalą się, że mają
obawy przed wychodzeniem z domu,
a pył unoszący się nad ulicą jest nie do
wytrzymania. Zaniepokojeni napisali do
naszej redakcji list.
– Niestety pragnę zauważyć, że ul. Żeromskiego stała się Mosińską S-ką, po
której urządzane są wyścigi aut osobowych, tirów, transportu koni i traktorów.
Nikt, zanim postanowiono przekierować
ruch na ww. ulicę, nie pomyślał o tym,
żeby chociaż w miarę tę drogę wyrównać. Wszystkich niedowiarków zapraszamy jako mieszkańcy ul. Żeromskiego,
żeby zobaczyli kurz, usłyszeli hałas tira
lub traktora jadącego po tych dziurach.
W niektórych momentach, gdy ludzie
wracają z pracy, strach wyjść na ulicę czy nie zostanie się potrąconym przez
pędzące z prędkością 50 km/h auto – napisała do nas zdesperowana mieszkanka
ulicy Żeromskiego.
Urząd-widmo
Mieszkańcy prosili Urząd w Mosinie chociaż o postawienie znaków ograniczających prędkość. Mówią, że zdają sobie
sprawę, że na wyrównanie tłuczniem jest
już za późno i ktoś powinien pomyśleć
o tym przed przekierowaniem ruchu. Jednak 28 lipca, ponad miesiąc po rozpoczęciu prac na ul. Sowinieckiej, znaki nadal się
nie pojawiały.
– Tydzień temu prosiliśmy gminę o znaki
ograniczające prędkość i nic w tej sprawie
w Urzędzie nie zrobiono, wręcz przeciwnie zlekceważono nas – mówiła nam wtedy jedna z mieszkanek Żeromskiego.
Nie tylko mieszkańcy zostali wtedy zignorowani. 22 lipca, po publikacji listu
do redakcji, pytaliśmy w Urzędzie Miasta
o poprawę bezpieczeństwa na ul. Żeromskiego. Zadaliśmy pytanie: czy Gmina ma
zamiar w jakikolwiek sposób poprawić

Znaki na ul. Żeromskiego stanęły dopiero po 49 dniach od rozpoczęcia remontu ul. Sowinieckiej

sytuację mieszkańców? A także, kiedy
mieszkańcy mogą spodziewać się działań
Gminy na Żeromskiego? Kiedy staną znaki z ograniczeniami, o których zapewnił
mieszkańców jeden z urzędników? Czy
mieszkańcy mogą spodziewać się działań
innych, niż postawienie znaków?
Odpowiedź z Urzędu otrzymaliśmy dopiero po 16 dniach.
- Po wprowadzeniu 21 lipca br. objazdu
zamkniętego odcinka ulicy Sowinieckiej
ulicą Żeromskiego, mieszkańcy zgłaszali
do Urzędu Miejskiego w Mosinie uciążliwości związane z natężeniem ruchu na
tej ulicy. Po interwencjach mieszkańców,
24 lipca br. wykonawca zadania ustawił
2 pochodzące z zasobów Urzędu Miejskiego w Mosinie znaki informacyjne o wskazaniu do ograniczenia prędkości
ze względu na unoszący się kurz, a 29
lipca br. uzupełnił je dodatkowymi. Ponadto, po interwencjach mieszkańców
wykonawca rozpoczął polewanie ulicy
wodą, co skutecznie ograniczyło zapylenie powstające przez poruszające się
pojazdy. 3 sierpnia br. wprowadzono
również nową organizację ruchu która
obejmowała między innymi wyłączenie
z objazdu ul. Żeromskiego na odcinku
pomiędzy ul. Gałczyńskiego i Brzechwy.

Po zakończeniu objazdu ul. Żeromskiego, w przypadku takiej potrzeby, wykonawca wyrówna drogę, doprowadzając
ją do stanu pierwotnego. Zdajemy sobie
sprawę, że przejściowe uciążliwości wynikające z konieczności poprowadzenia
objazdu ul. Żeromskiego, która jest drogą gruntową, dla mieszkańców tej ulicy
są duże. Bardzo prosimy jednak o wyrozumiałość. Wszelkie uwagi można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Mosinie odpowiada magistrat.
Pierwszy deszcz
Znaki stanęły w końcu na Żeromskiego
4 sierpnia. Postawienie dwóch znaków
ograniczających prędkość do 20 km/h
zajęło urzędnikom 49 dni. To jednak nie
koniec uciążliwości, z którymi mieszkańcy muszą się borykać. Wystarczyło, żeby
spadł pierwszy od dawna deszcz, a na Żeromskiego utworzyły się ogromne kałuże.
– To co zrobiło się po deszczach z ul. Żeromskiego przechodzi ludzkie pojęcie. –
mówi nam w poniedziałek mieszkaniec.
– Boimy się, że tak już zostanie. Władze
nas tu zostawią z taką nawierzchnią. Będziemy sobie deski pod nogi rzucać, żeby
dojść do auta lub do chodnika na ul. Brzechwy. – dodaje mieszkaniec.
Wojciech Pierzchalski
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Prawie dwa lata utrudnień w Rogalinku.
Ruszyła budowa mostu
Zaczynają się prace nad budową nowej przeprawy w Rogalinku. Kierowców w tym czasie czekają
spore utrudnienia.
Jak informowaliśmy na początku lipca,
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
podpisał z firmą Skanska umowę na budowę nowego mostu w Rogalinku. Umowa opiewa na kwotę 63 milionów złotych. Ponadto, dyrektor Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich zapowiedział, że dotychczasowa przeprawa nie
zostanie otwarta dla tirów do czasu “odkorkowania” Mosiny.
Uciążliwe utrudnienia
W związku z budową nowego mostu, na
istniejącej przeprawie przez prawie dwa
lata wystąpią spore utrudnienia. Potrwają
do 30 czerwca 2022 r. W pierwszym etapie
z uwagi na prace związane z budową mostu ruch zostanie prowadzony wahadłowo po istniejącym obiekcie, regulowany
sygnalizacją świetlną. Szacowany czas sygnału czerwonego: 5 minut. Utrudnienia
potrwają prawie dwa lata (według planu).
Jak informuje Urząd Miejski w Puszczykowie kierownik budowy wykonał ukłon
w stronę mieszkańców i zdecydował się
na reorganizację planów.
– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców oraz osób użytkujących
przebudowywany odcinek drogi wojewódzkiej 431 Mosina – Rogalinek,
kierownik budowy zdecydował o reorganizacji prac tak, aby były na tym
etapie ogólnego zaangażowania robót
mniej dokuczliwe dla wszystkich stron.
W związku z powyższym, termin wprowadzenia połowicznego zamknięcia
DW431 został przesunięty w czasie. – informuje UM w Puszczykowie

- (...) Będą występowały utrudnienia w ruchu o charakterze lokalnym, głównie w obrębie skrzyżowań z ul. Północną oraz Niwka
Stara polegające jedynie na ewentualnym
kierowaniu ręcznym ruchem, które umożliwi zjazd pojazdów na teren budowy oraz
włączenie się ich do ruchu publicznego.
O wprowadzeniu bardziej uciążliwej organizacji ruchu będziemy niezwłocznie informowali. – dodają urzędnicy.
Wiele osób obawia się też rozjechania
Mosiny i okolic przez ciężarówki, które
od momentu oddania mostu do użytku
będą mogły korzystać z nowej przeprawy. Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich zapowiedział jednak, że dotychczasowa przeprawa nie
zostanie otwarta dla tirów do czasu “od-

Schemat utrudnień w związku z budową przeprawy w Rogalinku

korkowania” Mosiny. Liczymy, że WZDW
dotrzyma danego słowa.
Utrudniony przejazd służb
Sprawę, jeszcze pod koniec sierpnia
na bieżąco skomentował w internecie
Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mosinie, Michał Kołodziejczak:
- Jeździłem przez ten most na sygnałach
podczas poprzedniego jego remontu. Wahadło było krótsze praktycznie tylko na
moście i nie było możliwości wymusić przejazdu jeśli ruch był otwarty dla przeciwnego kierunku. Przy tak długim wahadle jak
jest tym razem planowane - praktycznie od
oczyszczalni tym bardziej nie będzie takiej
możliwości. Przy 5 minutowych cyklach
może to oznaczać 5 minut zwłoki w dotarciu służb na miejsce. To dużo przy sytuacji
zagrożenia życia. A przy Nagłym Zatrzymaniu Krążenia, utonięciu, intensywnie
rozwijającym się pożarze domu, wypadku
samochodowym z osobami nieprzytomnymi te dodatkowe 5 min może być wyrokiem śmierci. Obowiązuje nas 15 minut
czas dotarcia i naprawdę by na część zawarcia w korkach popołudniowych trzeba
się mocno gimnastykować by przebić się
i zdążyć. Często obserwujecie jak "na ostro"
przebijają się przez miasto duże czerwone samochody. Kosztuje nas to naprawdę
dużo koncentracji i skupienia by zrobić to
szybko i bezpiecznie. Ale jak dołożymy do
tego tak zorganizowane wahadło po prostu nie zmieścimy się w wielu przypadkach
w tych 15 minutach. (red)
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Dzieci wracają do szkół 1 września.
Znamy szczegóły organizacji nauczania w dobie pandemii
– Przytłaczająca większość powiatów w Polsce jest w standardowej sytuacji epidemicznej, która pozwala, by dyrektorzy przygotowywali się do powrotu do stacjonarnej nauki. Jedynie w strefach żółtych
i czerwonych mogą być jakieś dodatkowe obostrzenia – Zapowiedział Minister Edukacji Narodowej
Dariusz Piontkowski.
12 sierpnia odbyła się konferencja prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, na której poznaliśmy szczegóły powrotu dzieci
do szkół. Na konferencji pojawiła się także zastępca Głównego
Inspektora Sanitarnego – Izabela Kucharska.
– Wytyczne oparte są na rozwiązaniach przyjętych w innych krajach. Braliśmy też pod uwagę rozwój epidemii. U nas, dzięki zdecydowanym działaniom rządu, liczba zachorowań jest mniejsza niż
w Wielkiej Brytanii, we Włoszech – mówił Minister Piontkowski.
Jak będzie wyglądał nowy rok szkolny?
Po nagłym wzroście zachorowań na Covid-19, w Polsce zostały utworzone strefy, w których zostały wprowadzone specjalne
obostrzenia. Strefy: żółte i czerwone, objęły powiaty, w których
w ostatnich dniach było najwięcej zarażeń koronawirusem. Właśnie w tych powiatach niemożliwa będzie organizacja wycieczek szkolnych i imprez masowych w szkołach.
– Szczególnie w strefie żółtej i czerwonej należy pamiętać o tym,
żeby jedna klasa przypadała na jedną salę, by dzieci się nie przemieszczały – mówiła przedstawicielka GIS – Rekomendujemy,
aby w miarę możliwości tak zorganizować przerwy, by uczniowie
mieli możliwość zachowania dystansu społecznego – dodała Izabela Kucharska.
Przepisy, które wprowadza ministerstwo mają ułatwić zawieszenie zajęć przez dyrekcje szkół. Będzie do tego potrzebna pozytywna opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Możliwe
będzie wtedy zawieszenie zajęć w całej szkole lub tylko w poszczególnych klasach i rocznikach.
Placówki będą mogły przejść na zdalny tryb nauczania, jeśli
któraś grupa uczniów zostanie objęta kwarantanną. Skorzystać
z możliwości nauki online będą mogli skorzystać uczniowie,
którzy są przewlekle chorzy. – Podobna jest sytuacja z uczniami
przewlekle chorymi, którzy będą mieli opinię lekarza, że jest wyraźne wskazanie medyczne o ograniczeniu kontaktu z rówieśnikami. Taki uczeń, jeśli ma takie zalecenie, nie powinien też chodzić
do sklepu, wyjeżdżać na wakacje i leżeć na plaży. Ta opinia będzie
miała konsekwencje i rodzic powinien się nad tym zastanowić –
zapowiedział Dariusz Piontkowski.

Na podstawie czego będą wprowadzane zmiany w nauczaniu?
– Każdy, kto posiada informacje o zakażeniu lub zagrożeniu zakażeniem, może zgłosić informacje do powiatowego inspektora sanitarnego. To może być rodzic, pełnoletni uczeń, nauczyciel, dyrektor,
lekarz – wymieniła przedstawicielka Głównego Inspektora Sanitarnego – Taka informacja zostanie rozpatrzona w trybie natychmiastowym – dodała.
GIS opracowało kryterium, na podstawie którego lokalni inspektorzy sanitarni będą wystawiać opinie o przejściu na zdalny
tryb nauczania. – Podstawowym kryterium jest informacja o tym,
że zakażenie wystąpiło: uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły miał
dodatni test. Drugi element, który bierzemy pod uwagę, to lokalna
sytuacja epidemiologiczna w regionie – zapowiedziała przedstawicielka Głównego Inspektora Sanitarnego.
(wp)

Mosiński Ośrodek Kultury
MOK zaprasza od września na zajęcia,
które będą odbywały się zgodnie z wymogami sanitarnymi związanymi z pandemią covid-19. Z powodu ograniczonej
ilości miejsc obowiązują zapisy. Prosimy
o śledzenie informacji na stronie internetowej www.kultura.gmina.pl oraz na
Facebooku. Zachęcamy do zapoznania
się z nową stroną internetową, a także do
zapisywania się do newslettera, aby na
bieżąco otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach.

Od 17 sierpnia br. przy ul. Dworcowej
można podziwiać wystawę fotografii
z kronik OK przedstawiającą różnorodną

jego działalność. Wybrane zdjęcia obrazują wystawy, koncerty,
konkursy, spotkania autorskie, uroczystości, festyny, zajęcia, aktywności, spektakle,
seanse, festiwale i prezentacje, które na
przestrzeni 50 lat organizował lub w szerokim zakresie współorganizował ośrodek.
Nie sposób pokazać wszystkiego i z pewnością wystawę można by poszerzyć i uzupełnić, jednak warto zobaczyć jak wiele się
działo i jak bogatą ofertę ma MOK.
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Zagrożenie pożarowe w lasach. Co trzeba wiedzieć?
W ostatnim czasie nasi strażacy coraz częściej interweniują przy pożarach. Palą się pola, nieużytki,
budynki. Jednak największym zagrożeniem jest las, który, zwłaszcza w czasie suszy, jest jak olbrzymi rezerwuar paliwa. Teren Gminy Mosina pokrywa blisko 38% lasów, dlatego wspólnie powinniśmy troszczyć się o to naturalne dobro. Co warto wiedzieć oraz jak prawidłowo reagować w sytuacji
zauważenia pożaru? Prezentujemy materiał na temat zagrożeń pożarowych oraz ich wpływu na
faunę i florę w lasach, przygotowany przez Nadleśnictwo Konstantynowo.
Głównym zagrożeniem dla naszych lasów są pożary. Nie powstają one same
z siebie. Zdecydowana większość pożarów jest wynikiem działalności człowieka.
Są to podpalenia (42%) lub nieostrożność osób dorosłych (48%). Rzadką ich
przyczyną są zjawiska naturalne: np. wyładowania atmosferyczne (od uderzenia
piorunu powstaje ok. 1% pożarów lasu).
Niszczące działanie ognia i inne nieodpowiednie zachowanie się w lesie rozmyślne lub przypadkowe wpływa ujemnie
zarówno na cały ekosystem leśny, jak i na
poszczególne elementy. W spalonym lub
uszkodzonym przez pożar lesie zamiera życie - pożyteczne owady, ptaki. Giną
zwierzęta, zniszczeniu ulega roślinność
będąca naturalnym filtrem oczyszczającym powietrze. Potrzeba wielu dziesiątków lat, dużych nakładów pracy i pieniędzy, aby odtworzyć las w miejsce tego,
który został strawiony przez ogień.
W okresie zagrożenia pożarowego, tzn.
od marca do września, kiedy powstaje
98% pożarów, na terenie Nadleśnictwa
Konstantynowo działa monitoring zagrożenia pożarowego koordynowany przez
Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD)
znajdujący się w siedzibie nadleśnictwa.
W zależności od jego wartości leśnicy podejmują odpowiednie przedsięwzięcia
ochronne do walki z pożarami.
Gdy pożar lasu już powstanie, jego wykryciu, alarmowaniu i zwalczaniu służą:
• system obserwacji naziemnej wykrywania pożarów leśnych (dostrzegalnie
przeciwpożarowe, punkty obserwacji

Pożar lasu w Nowinkach fot. OSP Mosina

Pożar lasu to bardzo niebezpieczne zjawisko, z którym mamy do czynienia coraz częściej

telewizyjnej, patrole naziemne),
• powietrzne siły lotnicze (samoloty i śmigłowce) do patrolowania i zwalczania
pożarów,
• Punkty Alarmowo-Dyspozycyjne (PAD)
w każdym nadleśnictwie i RDLP
• siły i środki własne Lasów Państwowych.
Czasem zdarza się, że podczas długotrwałej suszy, gdy zagrożenie pożarowe
jest najwyższe, Nadleśniczy ma prawo
wprowadzić czasowy zakaz wstępu do
lasu. Taki zakaz chroni nie tylko las przed
pożarem, ale także wszystkich ludzi przebywających na terenach leśnych.
Pamiętajmy zatem, w ochronie lasu
przed pożarami duże znaczenie ma odpowiednie zachowanie się każdego z nas
w lesie lub jego okolicy, a przede wszyst-

kim przestrzeganie zakazu posługiwania
się otwartym ogniem na terenach leśnych i w jego sąsiedztwie. Pamiętajmy
również, że poza miejscami wyznaczonymi przez leśników, nie wolno rozpalać
ognisk bliżej niż 100 m od lasu, a w lesie
korzystać z otwartego płomienia. Prawnie zabronione jest także wypalanie
wierzchniej warstwy gleby i pozostałości
roślinnych na łąkach, ścierniskach i skarpach rowów. Leśnicy liczą na współpracę ze społeczeństwem zwłaszcza w wykrywaniu źródeł ognia, a w przypadku
zauważenia pożaru należy powiadomić
straż, nadleśnictwo lub właściciela lasu.
Las żyje dla Ciebie. Możesz w nim wypoczywać i regenerować siły nie naruszając
jego harmonii.
Nadleśnictwo Konstantynowo informuje, że zmieniły się numery telefonów
do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego
w nadleśnictwie.
Telefon komórkowy: 668 645 378
Telefon stacjonarny: 61 8137 791 w. 38
e-mail: pad.konstantynowo@poznan.lasy.gov.pl
Godziny pracy: codziennie od 9.00 do
zmierzchu w okresie akcji bezpośredniej
Mateusz Giełda-Pinas
Starszy Spec. SL ds. Użytkowania Lasu
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Ranking zamożności samorządów.
Spadek Mosiny i Puszczykowa
Czasopismo samorządowe „Wspólnota” co roku publikuje ranking zamożności samorządów w Polsce. Przyjrzeliśmy się tegorocznemu zestawieniu „Bogactwo w przededniu kryzysu”. Jak wypadły
Mosina i Puszczykowo?
Metoda, jaką autorzy rankingu określają bogactwo samorządów, jest bardzo prosta. Dochody województw, powiatów
i miast są dzielone przez liczbę mieszkańców. W ten sposób
określany jest poziom zamożności per capita, czyli na jednego
mieszkańca. Pomijane są przy tym środki z dotacji celowych,
które samorządy muszą wykorzystać w konkretny sposób.
W najnowszym rankingu autorzy wzięli pod uwagę przychody
samorządów w 2019 roku.
Województwo wielkopolskie w zestawieniu zajęło czwarte
miejsce. Zamożność na jednego mieszkańca w regionie w 2018
roku wyniosła 293,51 zł. Województwo zajmuje czwarte miejsce
od 2010 roku, kiedy awansowało z 10. miejsca.
Powiat poznański w rankingu znajdziemy jednak dopiero na
277. miejscu, na 314. pozycji. Plasuje się za takimi powiatami
jak: wołomiński, białostocki czy suwalski. Zamożność mieszkańców obliczono na 658,22 zł. To mniej niż połowa zamożności w pierwszym w rankingu powiecie człuchowskim, w województwie pomorskim. Tam na mieszkańca przypada 1550,76 zł.
W rankingu pozostałych miast (oddzielne zestawienia sporządzono dla miast na prawach powiatu, miast wojewódzkich
i gmin wiejskich), na 208. miejscu znalazła się Mosina. To spadek
o siedem miejsc w stosunku do ubiegłorocznego rankingu. Zamożność per capita w Mosinie obliczono na 3403,92 zł. Pierwsza
w zestawieniu Krynica Morska może się pochwalić zamożnością
na poziomie 19531,45 zł. W czołówce rankingu znajdziemy inne
kurorty takie jak: Karpacz, Dziwnów czy Międzyzdroje.
Lepiej w rankingu wypadło Puszczykowo. Miasto w tym samym
zestawieniu co Mosina, znalazło się na 55. pozycji, w zeszłorocz-

nym rankingu Puszczykowo zajęło 48. miejsce. Zamożność na
osobę obliczono na 4301,59 zł. Tuż nad Puszczykowem znalazł
się Swarzędz. Najlepiej z regionu w zestawieniu pozostałych
miast wypadł Kórnik, który na 24. miejscu może się pochwalić
zamożnością 5143,54 zł.
Wojciech Pierzchalski

Dwa potężne wybuchy?
Samoloty przekroczyły barierę dźwięku
Czytelnicy zapytali nas o dwa wybuchy,
które można było usłyszeć 10 sierpnia
w naszym regionie.
– 5 minut temu w Mosinie słychać było
dwa potężne wybuchy. Czy mają Państwo informacje co się wydarzyło? – zapytała chwilę po tym zdarzeniu jedna
z Czytelniczek GMP.
Okazało się, że był to przelot dwóch samolotów, które przekroczyły barierę
dźwięku. Stąd się wziął ogromny huk,
słyszalny nawet w odległych od Mosiny
i Puszczykowa miejscowościach w Polsce, a także w Niemczech.
To efekt akustyczny towarzyszący rozchodzeniu się fali uderzeniowej, wytwarzany
przez obiekt poruszający się z prędkością
naddźwiękową.

O sprawie poinformował również niemiecki portal oderwelle.de.
- Około godziny 13 dwie głośne „detonacje” przestraszyły mieszkańców i zwierzęta we Frankfurcie nad Odrą i okolicach,
w krótkich odstępach czasu. “Detonacje”
można było usłyszeć aż do Alt Zeschdorf,
Seelow i Fürstenwalde. Urząd Kontroli
Klęsk Żywiołowych we Frankfurcie nad
Odrą potwierdził słyszalny dźwięk dwóch
fal uderzeniowych, ale nie wiedział o żadnej detonacji ani wypadku. Według Bundeswehry we wschodniej przestrzeni powietrznej Niemiec miała miejsce „operacja
alarmowa”. Samolot pasażerski wszedł
w niemiecką przestrzeń powietrzną
z Polski bez kontaktu radiowego. Według
niemieckich sił powietrznych to polska

maszyna wojskowa, która eskortowała samolot pasażerski (do granicy z Niemcami),
wyzwoliła naddźwiękowe fale ciśnienia
podczas pościgu - podaje portal.
Z kolei rzecznik biura lotniczego Sił
Zbrojnych Niemiec poinformował, że
w poniedziałek po południu w rejonie
Frankfurtu nad Odrą w akcji brały udział
samoloty Eurofighter. W ramach rutynowej procedury eskortowały samolot
cywilny wychodzący z polskiej przestrzeni powietrznej. Powoduje to tak zwany
„zgniły alarm” Bundeswehry we wszystkich przypadkach, w których samoloty
mają problemy z komunikacją lub ulega
ona całkowitej awarii. (jb)
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“O pływalni”. Wywiad z Włodzimierzem Koralewskim,
prezesem spółki Park Strzelnica
Publikujemy wywiad z Włodzimierzem Koralewskim, prezesem Park Strzelnica sp. z.o.o.
Spółka będzie odpowiadać za realizację jednej z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji – pływalni miejskiej.
26 maja Rada Nadzorcza Spółki „Park Strzelnica”, której powierzono budowę mosińskiej pływalni, powołała Pana na Prezesa Zarządu spółki. Jakie zadania stoją teraz przed Panem?
Zadaniem Zarządu spółki będzie wybudowanie pływalni i późniejsze zarządzanie tym obiektem. Pierwszorzędną sprawą
jest teraz przygotowanie przetargu na realizację tej inwestycji.
Wiąże się to z przeliczeniem i uzupełnieniem kosztorysów inwestorskich po ewentualnej korekcie i aktualizacji dokumentacji technicznej przez biuro projektowe. Kolejnym krokiem
będzie sporządzenie biznesplanu niezbędnego do ubiegania
się o pozyskiwanie środków na realizację inwestycji.
Na jakim etapie znajdują się przygotowania do tej inwestycji?
22 lipca Zarząd wystąpił do Zgromadzenia Wspólników „Park
Strzelnica” Sp. z o.o. w Mosinie o wniesienie do Spółki przez
Gminę Mosina wkładu niepieniężnego, czyli aportu, na który składa się prawo własności nieruchomości gruntowej – to
działka pod budowę przyszłej pływalni. Rada Nadzorcza spółki
pozytywnie zaopiniowała ten wniosek.
A co z projektem? Czy jest już gotowy?
Projekt basenu jest obecnie aktualizowany. Po przeanalizowaniu dokumentacji, uzyskaniu opinii użytkowników tego typu
obiektów, oczekujemy na stanowisko biura projektowego.
Mimo, że w lipcu br. Prezes Rady Ministrów zmienił wytyczne
dla obiektów basenowych i sportowych znosząc niektóre ograniczenia, to nadal niezbędna jest analiza projektu ze względu
na COVID-19.
Kiedy zatem możemy spodziewać się ogłoszenia przetargu
na wykonawcę pływalni, a potem zakończenia tej inwestycji?
Przetarg na budowę pływalni zostanie ogłoszony po zapewnieniu środków finansowych na jej realizację. Po wyłonieniu
wykonawcy, czas zrealizowania inwestycji to okres około 18.
miesięcy, w zależności od zaangażowania wykonawcy.
Jak będzie wyglądać mosińska pływalnia?
Projektowany obiekt, który stanie przy ul. Leszczyńskiej, będzie budynkiem jednobryłowym, o płaskim dachu, na planie
zbliżonym do prostokąta, o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Projekt Ochrony Pożarowej dopuszcza jednorazowo przebywanie w obiekcie: w piwnicy 5 osób,
na parterze 250 osób, na piętrze 100 osób. Funkcje basenowe
będą mieścić się parterze, a na piętrze strefa fitness i administracja budynku. W strefie fitness zlokalizowano dwie szatnie
z zespołem toalet i pryszniców oraz salę do aerobiku, salę do
gimnastyki i siłownię. Przeszklenia w tych salach umożliwią widok na halę basenową.
A sam basen? Jakie będą jego funkcje?
W hali basenowej według projektu zlokalizowano basen pływacki o głębokości 1,3 – 1,8 metra i wymiarach 25 x 14 m z 6
torami, a także basen do nauki pływania 12 x 6 m o 3. torach
i głębokości 0,8-1,1 m połączony z basenem rekreacyjnym
o głębokości 1,1 m. Przy basenie rekreacyjnym będzie się
znajdować strefa małych dzieci o głębokości 30 cm. W pobliżu strefy basenowej zlokalizowano dwie sauny. Przewidziane
w projekcie atrakcje basenowe to: gejzery, masaże, reflektory,

jakuzzi. Przy strefie basenowej usytuowane zostaną szatnie,
zespoły sanitarne, również dla osób niepełnosprawnych oraz
szatnia rodzinna.
Gdzie znajduje się Pana „centrum dowodzenia” budową pływalni, czyli siedziba zarządu spółki?
Obecnie siedziba spółki mieści się w budynku Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Mosinie przy boisku sportowym na ul. Marii Konopnickiej.
Życzę powodzenia w realizacji tej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji i dziękuję za rozmowę.
Z Włodzimierzem Koralewskim rozmawiała Joanna Nowaczyk.
źródło: Urząd Miejski w Mosinie (mosina.pl)
----------------------------Włodzimierz Koralewski – Prezes Zarządu Spółki z o.o. „Park
Strzelnica”. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie
w branży budowlanej w bezpośrednim wykonawstwie jako
generalny wykonawca, kierownik budowy oraz w nadzorowaniu, przygotowaniu i rozliczaniu inwestycji. Uzyskał uprawnienia budowlane do nadzorowania i kontrolowania budowy bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia do oceny stanu technicznego budynków i budowli,
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej. Przez wiele lat pracował w zarządzie dużej organizacji spółdzielczej. Ponad 20 lat prowadził
własne przedsiębiorstwo budowlane, realizując obiekty przemysłowe, mieszkalne i użyteczności publicznej. Brał też udział
w realizacji inwestycji podobnych do projektowanej pływalni:
jako inspektor nadzoru inwestorskiego w rozbudowie pływalni w Obornikach o nowe formy rekreacji z termomodernizacją,
jako koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w budowie hali widowiskowo-sportowej w Ryczywole,
w budowie szeregu boisk sportowych z zapleczem na terenie
powiatu obornickiego i czarnkowsko-trzcianeckiego.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Winnica Morena w Puszczykowie
Ostatnie lata pokazały dynamiczny rozwój polskiego winiarstwa. To spowodowało, że w 2018 roku założona została Winnica MORENA. Nazwa wynika z jej usytuowania na morenie czołowej w Puszczykowie.
Należy ona do największych winnic w województwie Wielkopolskim. Na 2,5 ha obszarze posadzono 10 000 sadzonek winorośli
w 7 odmianach, w tym: 4 odmiany winogron białych oraz 3 odmiany winogron czerwonych.
W bieżącym sezonie odbywa się pierwszy zbiór winogron z przeznaczeniem ich do produkcji wina we własnej winiarni.
Czystość powietrza okolic naszego miasta w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego stanowi wyjątkowy mikroklimat, który powoduje, że owoce rosną w nieskażonym środowisku, które
jest idealnym miejscem na dojrzewanie owoców winorośli.
Aby wyprodukować dobre wino potrzebna jest pasja winiarza
i osób współpracujących. Produkcja wina to praca z eleganckim
produktem. Sam produkt wina już zabutelkowanego to satysfakcja oraz duża radość, pomimo że jest to proces.
Dlatego też zapraszamy miłośników winiarstwa do uczestniczenia
w zbiorze winogron w terminie od około 15 września.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
tel. 606 75 30 69
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Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO
rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki
Moskitiery
Parapety

produkcja
sprzedaż
montaż, serwis

62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

tel. 61 810-66-28
fax. 61 810-66-14
BIURO OGŁOSZEŃ

Wszystko dla zwierząt,
z miłości dla zwierząt

- hotel
- salon fryzjerski
- sklep

ENERGOOSZCZĘDNE

OKNA

biuro@chemo-plast-plus.pl
www.chemoplast.com.pl

ul. 3 Maja 103
62 - 040 Puszczykowo

tel. 608 52 82 62

tel. 513 064 503 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. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

(J008)

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport
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REKLAMA

PRODUCENT,
MOŻLIWOŚĆ SZYCIA
Z DOPASOWANIEM,
RÓWNIEŻ
GARNITURY KOMUNIJNE
Łęczyca,
Łęczyca, ul.
ul. Poznańska
Poznańska 20
20
tel.
tel. 888
888 107
107 307,
307, 606
606 509
509 565
565
Poznań,
Poznań, ul.
ul. Górna
Górna Wilda
Wilda 83
83
tel.
tel. 608
608 449
449 656
656
W W W. G A R N I T U R YS T E P N I A K . P L

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. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Firma
instalacyjna

tel. 501 443 005
tel. 727 943 038

(P043)

Instalacje C.O.
WOD-KAN, GAZ

(P041)

JESSA

ALKOHOL E-PAPIEROSY
BONGO
PAPIEROSY
pREMIXY
SHISHA
TYTONIE
BAZY
FAJKI
CYGARA
LIQUIDY
AKCESORIA

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

Przyjmę do pracy na stanowisko sprzedawcy
Czynne przez 7 dni w tygodniu ul. Poznańska 10, Mosina
(pn.–czw. 10.00–21.00, pt.–sob. 10.00–22.00, niedz. 9.00–23.00)

TEL. 502 95 73 73

Możliwy pomiar
i doradztwo u klienta

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. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

(P023)

Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85
62-030 Luboń
tel. 695 609 449
e-mail: kosewski@bksc.pl

15

Zasłonięta praca artysty na mosińskim rynku.
Przez… koronawirusa
11 sierpnia na jednym ze słupów na mosińskim rynku pojawiła się praca artysty Someart. Pół godziny po jej
skończeniu, była już jednak zasłonięta. Zakryć ją postanowił burmistrz Przemysław Mieloch. Swoją decyzję
tłumaczy zachorowaniami na Covid–19 w Mosinie.
Someart to poznański artysta uliczny, na którego prace można się
natknąć w wielu miejscach stolicy Wielkopolski. W ramach 7. edycji Mediations Biennale Polska przyjechał do Mosiny. Akcja była
współorganizowana w mieście z Mosińskim Ośrodkiem Kultury.
Oprócz Somearta, w Mosinie pojawią się prace pięciu innych artystów. Każdy z nich ozdobi jeden słup ogłoszeniowy. Someart
swoją pracę zaprezentował na tym na Placu 20 Października.
– Zaprosiłem sześciu znanych artystów by każdy z nich zamalował swój słup. We wrześniu miałem prowadzić razem z domem
kultury akcję edukacyjną. W jej ramach miały się odbyć wycieczki
rowerowe, które prowadziliby autorzy prac – mówi Artur Kłosiński, koordynator akcji w Mosinie. Streetart [sztuka uliczna - red.]
nie został jednak ciepło przyjęty przez burmistrza.
Trudna sztuka w czasach pandemii
O 11:00 na mosińskim rynku Someart zaczął naklejać swoją pracę na słupie ogłoszeniowym. W tym czasie zaproszona młodzież
mogła porozmawiać z artystą o sztuce ulicznej. Akcja skończyła
się o 15:00. Jak mówi Artur Kłosiński, pół godziny później zadzwonił do niego dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury. Jak się okazało, praca została zasłonięta czarną folią.
Decyzję o zaklejeniu słupa podjął burmistrz Przemysław Mieloch.
– Sztuka często skłania do myślenia, budzi kontrowersje, ale nie
zawsze jest na to dobry czas. Gmina Mosina od marca jest w sytuacji kryzysowej. Kryzysowej bardziej niż inne, okoliczne gminy.
Nieustannie rosnące zachorowania na covid-19, strach i obawa
o zdrowie i życie towarzyszy naszym mieszkańcom coraz częściej,
dlatego zdecydowałem, że mogąca budzić niepokój grafika powinna być zakryta, aby nie powodować niepokoju mieszkańców,
którzy nie znali kulisów artystycznej akcji – napisał na Facebooku
burmistrz.
Takim tłumaczeniem są zdziwieni mieszkańcy. – Co ma koronawirus do sztuki? W końcu coś ciekawego wisi na słupie w Mosinie
– pyta jedna z internautek. – Strasznie przykre. Co to przeszkadza
w sytuacji pandemii. – zastanawia się inna mieszkanka.
Organizator akcji zwraca uwagę, że praca miała antywojenny, pokojowy wydźwięk – Sądzę, że dotknęliśmy ważnego problemu,
skoro tak delikatna antywojenna praca zostaje zdjęta tak szybko,
praca nie jest prowokacją, może chodzi o strach, jak się czegoś nie
rozumie to się boimy. Praca pokazała granicę. W Mosinie to praca
stała się granicą. – mówi Artur Kłosiński.
Drugie życie sztuki
Następnego dnia rano praca już była odsłonięta. Prawdopodobnie zrobili to niezadowoleni z decyzji burmistrza mieszkańcy.
Przyklejone na słup zostały wydrukowane komentarze, które
wcześniej internauci zamieścili na facebooku. Przy słupie pojawili
się także radni: Małgorzata Kaptur i Łukasz Kasprowicz. Dziwią się
decyzji Przemysława Mielocha. – Burmistrz chyba nie zna się na
sztuce – mówią.
Kilka minut po 9 przy słupie zjawia się pracownik mosińskiego
Domu Kultury. Przyniósł plakaty zapowiadające gminne obchody 15 sierpnia. – Rano dostałem polecenie, żeby zakleić słup tymi
plakatami – mówi.
Zdaniem organizatora akcji praca ma wydźwięk antywojenny
i jest delikatna. – Sądzę, że dotknęliśmy ważnego problemu, skoro tak delikatna antywojenna praca zostaje zdjęta tak szybko, pra-

ca nie jest prowokacją. – powiedział nam Artur Kłosiński, kurator
akcji w Mosinie.
O komentarz w sprawie zasłonięcia pracy poprosiliśmy także
autora pracy. – Po tym co widzę to sprawa nie wymaga mojego
komentarza. Mieszkańcy sami skomentowali te działania. A prace
w przestrzeni miejskiej mają skłaniać do rozmów i przemyśleń. –
powiedział nam Someart.
Przyszedł czas na refleksję
Za swoją decyzję Przemysław Mieloch w końcu przeprosił. Choć
we wcześniejszym uzasadnieniu, burmistrz wskazywał na okoliczności związane z trwającą pandemią koronawirusa, następnego dnia zwrócił uwagę na problemy w komunikacji na linii Urząd
Miasta – Mosiński Ośrodek Kultury.
– Wczorajsza (tj. 11.08.2020 r.) błędna decyzja dotycząca zasłonięcia grafiki na słupie ogłoszeniowym na mosińskim rynku wynika
z braku komunikacji i informacji o tym, że happening się odbędzie
i jakie są jego założenia. Jestem daleki od ograniczania wolności
wypowiedzi i ekspresji artystycznej. Pragnę gorąco przeprosić
twórcę – Someart oraz Mediations Biennale i wszystkich zaangażowanych w akcję wolontariuszy oraz mieszkańców. Zwracam się
tutaj z prośbą o kontynuację. Przestrzeń miejska w naszej gminie jest otwarta na sztukę. Mam ogromną nadzieję, że pomimo
tej złej decyzji zdecydujecie się Państwo na kontynuację a cała
sytuacja sprawi, że mieszkańcy jeszcze głębiej pochylą się nad
sensem tego przekazu i oddadzą się refleksji. –podsumował burmistrz Przemysław Mieloch.
Wojciech Pierzchalski

Praca ma formę grafik naklejonych na słup ogłoszeniowych. Fot. Mediatons B

16

Mosińska strategia rozwoju elektromobilności.
15 lat na zakup dwóch samochodów
Już wkrótce, podczas sesji Rady Miejskiej radni będą głosować nad przyjęciem strategii
rozwoju elektromobilności. W dokumencie znajdziemy, do kiedy Gmina chce kupić elektryczny autobus albo zorganizować system roweru miejskiego.
Gminna strategia rozwoju elektromobilności została rozpisana na
lata 2020-2040. Na przygotowanie dokumentu Mosina dostała
dofinansowanie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości prawie 50 tysięcy złotych. Strategia liczy 96 stron.
Dokument ma określić plan rozwoju Gminy w kierunku nowoczesnych rozwiązań. Wdrożenie strategii ma zredukować emisję
szkodliwych gazów i zredukować hałas. Gmina chce to zrobić
poprzez wprowadzenie komunikacji zeroemisyjnej. Rozwiązania
mają odpowiadać trendom „Smart City”.
20 lat na bycie „Smart”
Przygotowujący dokument zwrócili uwagę na ważną rolę mieszkańców w przygotowaniu strategii. W lutym przez dwa tygodnie
Mosinianie mogli wziąć udział w ankiecie dotyczącej elektromobilności w Gminie. W badaniu wzięło udział 47 osób. Zdaniem
urzędników to zapewnia sporządzenie strategii wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
Pierwszą część dokumentu stanowi charakterystyka obecnego
stanu Gminy. Dalej przychodzi czas na plan wdrażania rozwiązań,
które z Mosiny mają zrobić „Smart City”.
Urzędnicy podzielili działania, które chcą podjąć, ze względu na
czas ich realizacji. Cele krótkoterminowe mają być wdrożone do
2025 roku. Dalej działania średnioterminowe do końca 2030 roku.
I długoterminowe, których możemy się spodziewać do końca
2040 roku. Czego urzędnicy kolejnych kadencji będą dokonywać
przez kolejne 20 lat?
Co w strategii?
W strategii znalazło się 19 działań, którymi Gmina chce wprowadzić elektromobilność na swoim terenie. 12 z nich to cele długoterminowe, czyli te, których realizacji możemy się spodziewać
w ciągu kolejnych 20 lat. 6 z nich to działania średnioterminowe
– do 2035 samorząd powinien się z nimi uporać. Jedno zadanie
zostało ujęte jako krótkoterminowe i jego realizacji mieszkańcy
mogą spodziewać się do końca 2025 roku. Tym działaniem, którego efekty mamy dostrzec najszybciej jest budowa węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i Iłowcu.
Wśród zadań średnioterminowych znajdziemy m.in. zakup
dwóch samochodów elektrycznych dla Urzędu Miasta. Jeden ma
służyć urzędnikom, drugi Straży Miejskiej. Oba mają zasilić flotę

Urzędu w ciągu najbliższych 10 lat. W tym czasie ma powstać
także system mosińskiego roweru miejskiego. Ta inwestycja jest
jednak dodatkowo zależna m.in. od ilości ścieżek rowerowych czy
od współpracy z gminami ościennymi.
Do końca 2030 roku Gmina chce także prawidłowo oznakować
i oświetlić cztery przejścia dla pieszych. Na Placu 20 października
do 2025 roku, na ul Juliusza Słowackiego do 2030 roku, a przejścia na ulicach Dworcowej i Mostowej do 2035 roku.
Najambitniejsze plany Gmina przewidziała do końca 2040 roku.
W działaniach długoterminowych znalazł się zakup dwóch pojazdów elektrycznych do taboru komunalnego. Ten tworzą m.in.
autobusy szkolne, śmieciarki czy zamiatarki. W latach 2030-2035
w Gminie mają stanąć dwie zielone wiaty przystankowe z instalacją fotowoltaiczną. Jedna przy dworcu PKP, druga w Rogalinku.
Do końca 2040 roku wszystkie sołectwa w Gminie mają zyskać
czujniki powietrza. Do 2035 roku ma zostać także zakupiony
jeden elektryczny autobus szkolny. Wśród celów długoterminowych znajdziemy również dostosowanie częstotliwości kursowania linii autobusowych w Gminie, czy integrację biletową
z ościennymi samorządami.
11 sierpnia, uchwałą w sprawie przyjęcia strategii zajęła się Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. Projekt
został pozytywnie zaopiniowany.
Wojciech Pierzchalski

DO WYNAJĘCIA
LOKAL PO BIURZE
NOTARIUSZA ORAZ
ADWOKATA W MOSINIE
PRZY UL. WAWRZYNIAKA 9

tel. 660 031 893
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Niebezpiecznie na moście
– Budowa kładki i dojazd z Krosna do Krosinka jest tragiczny. Nie ma żadnego kierowania ruchem, podczas gdy widok zasłania koparka czy wywrotka. Aby zobaczyć czy jedzie coś z naprzeciwka trzeba wjechać na most. To się prosi o wypadek tragiczny w skutkach. – napisała do redakcji Czytelniczka
Most, zlokalizowany na ulicy Lipowej w Krosinku jest też bardzo
niebezpieczny dla pieszych i rowerzystów. Z racji, iż w rejonie
powstaje wiele nowych mieszkań, ruch na moście z roku na rok
jest coraz większy. Stwarza to duże niebezpieczeństwo, gdyż
jego niewielka szerokość umożliwia jedynie ruch wahadłowy,
nie ma tam też żadnego chodnika, nie wspominając już o ścieżce rowerowej. Do tego obok jest szkoła, do której uczęszczające
dzieci muszą pokonywać ten niebezpieczny punkt w drodze na
lekcje. Do tego dochodzi jeszcze niewystarczające oznakowanie
i bardzo słaba widoczność.
Zapytaliśmy Urząd Miejski w Mosinie odnośnie bezpieczeństwa
ruchu w miejscu budowanej kładki pieszo-rowerowej w Krośnie.
– Pojazdy wykonawcy robót mostowych w Krosinku stoją wyłącznie
na terenie zlokalizowanym poza pasem drogi Krosno-Krosinko. Jednakże dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonawca
zobowiązał się skierować pracownika do kierowania ruchem w przypadku, gdy betoniarka lub koparka będzie stała w sąsiedztwie pasa
drogowego – poinformowała Joanna Nowaczyk z Urzędu Miejskiego w Mosinie
– Nadmienić trzeba, że poprawa bezpieczeństwa ruchu leży również
po stronie kierowców, którzy nie stosują się do przepisów Kodeksu

Kładka pieszo-rowerowa w Krośnie. fot. Czytelniczka GMP

ruchu drogowego i nie przestrzegają obowiązującej w tym miejscu
prędkości 50 km/h, co skutkuje wymuszaniem pierwszeństwa ruchu
na moście i ograniczoną możliwością zareagowania w sytuacji prowadzonych w jego sąsiedztwie robót – dodaje magistrat. (jb)

Wieczorny rajd wandali po Mosinie.
Zniszczone lampy i wiata przystankowa
W czwartkowy (13.08) wieczór dwójka wandali zniszczyła lampy i wiatę przystankową w Mosinie.
Szuka ich policja i straż miejska.
13 sierpnia, kilka chwil po 19:00, dwójka młodych ludzi miała
zrobić sobie “rajd” ulicami Grottgera, Strzelecką i Stryjeńskiej.
W jego wyniku ucierpiały nowo zainstalowane lampy i pobliska
wiata przystankowa.
– W czwartek trochę po godzinie 19.00 doszło do (kolejnego)
aktu wandalizmu na naszym osiedlu. Tym razem sprawcami byli
dwaj najprawdopodobniej małoletni amatorzy mocnych trunków lub innych substancji. Swoje “popisy” rozpoczęli od ulicy
Grottgera, gdzie idąc przejściem w stronę Strzeleckiej poniszczyli
niedawno zainstalowane tam oświetlenie, następnie rozbili szybę na przystanku i ulicą Stryjeńskiej skierowali się nad Kanał –
poinformował profil osiedla nr 3 “Przy Strzelnicy” na Facebooku.
Zdaniem mieszkańców osiedla nr 3, dysponują bardzo dobrej jakości nagraniami, na których dokładnie widać sprawców. Sprawa została zgłoszona na policję i do mosińskiej straży miejskiej.
– Potwierdzam, że funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Mosinie zajmują się tą sprawą. Analizują także zabezpieczony
w związku z tym zdarzeniem monitoring – poinformowała nas
podinsp. Iwona Liszczyńska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.
Z ostatniej chwili: Rozrabiacy zgłosili się ze swoimi rodzicami
na policję. - Niech to będzie dla nich i dla wszystkich innych
nauczka, że nie są anonimowi, a spożyty alkohol nie gwarantuje supermocy w postaci bycia niewidzialnym. - poinformowali mieszkańcy osiedla nr 3, chwilę przed przesłaniem aktualnego wydania do drukarni.

Zniszczone oświetlenie fot. Osiedle nr 3 "Przy Strzelnicy" w Mosinie

Rozbita szyba fot. Osiedle nr 3 "Przy Strzelnicy" w Mosinie

Kącik zielarski
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Kosztywał, żywy gnat – na co pomaga żywokost?
Za progiem stoi już jesień, a to dobry czas na to by wybrać się na poszukiwanie żywokostu, który potocznie
nosi nazwy “żywy gnat” lub “kosztywał”. To zioło może okazać się niezastąpione w przypadku wielu schorzeń.
Uwaga! Pamiętajmy jednak by wykorzystywać go tylko zewnętrznie, ponieważ zawarte w nim toksyczne alkaloidy pirolizydowe uszkadzają komórki wątroby.
Żywokost lekarski (łac. Symphytum officiale) występuje w okolicach zbiorników wodnych, rowów, ale również na mokrych
łąkach, miedzach i przy płotach. Wybierając się na zbiory nie
zapominajmy o koszyku, łopacie i rękawicach. Podstawowym
surowcem lekarskim są korzenie żywokostu zbierane jesienią
lub wczesną wiosną. W tym celu wykopujemy roślinę, odcinamy część nadziemną, usuwamy zbutwiałe fragmenty korzenia,
oczyszczamy z ziemi i dzielimy na pojedyncze zdrowe cząstki.
Suszymy w suszarce lub w piekarniku w temperaturze 35-45
stopni Celsjusza. Dobrze wysuszony surowiec ma czarną barwę
na zewnątrz, a białawą w środku. Proszę pamiętać o rękawiczkach ochronnych, gdyż korzeń bardzo brudzi. Właściwości lecznicze posiadają również liście żywokostu.
Żywokost zawiera związki śluzowe, garbniki, kwasy fenolowe,
pektyny, triterpeny, alantoinę oraz alkaloidy pirolizydynowe.
„Żywy gnat” stosujemy w przypadku stłuczeń, zwichnięć, skręceń, kontuzji, złamań, bolących stawów, reumatyzmu, guzków,
dny, bólów kostnych, bólach karku i wielu innych schorzeń.
Okład z liści żywokostu
Wersja na ciepło. Świeże liście żywokostu zaparzamy gorącą
wodą, następnie ciepłe (lekko ostudzone) przykładamy na chore, bolesne miejsca.
Wersja na zimno. Świeże liście myjemy, a następnie wałkujemy
wałkiem do ciasta i przykładamy na chore i bolące miejsca.
Kąpiel z liści żywokostu
Wkładamy 500 gram świeżych lub wysuszonych liści żywokostu,
zalewamy pięcioma litrami zimnej wody i odstawiamy na noc.
Następnie ogrzewamy do zagotowania, odcedzamy i dodajemy
do kąpieli w wannie. Kąpiele stosujemy w przypadku dny, bólów
kostnych, chorób reumatycznych, uszkodzeń dysku międzykręgowego, zaburzeń dopływu krwi w nogach oraz żylaków.
Papka z korzenia żywokostu
Dobrze wysuszony i drobno zmielony korzeń żywokostu zalewamy bardzo gorącą wodą (dodajemy tyle wody by powstała
papka), dodajemy kilka kropli oleju jadalnego i szybko mieszamy. Ciepłą papkę nakładamy na lnianą ściereczkę, przykładamy
na chore miejsca i obwiązujemy. Stosujemy w przypadku wszelkiego rodzaju uszkodzeń i zmiażdżeń (nie stosować na rany),
krwawych wylewów podskórnych, wypukłych kostek na rękach
i stopach oraz złamań.
Nalewka żywokostowa
Świeże, dobrze umyte i wyszorowane korzenie żywokostu kroimy
na małe kawałeczki. Następnie napełniamy nimi słój lub butlę prawie po brzeg i zalewamy wódką. Odstawiamy na 14 dni na słońce
lub w ciepłe miejsce (np koło kaloryfera lub pieca). Po tym czasie
przecedzamy, zlewamy do ciemnych butelek i przechowujemy
w ciemnym i chłodnym miejscu. Stosujemy do nacierań w przypadku reumatyzmu, a także obrzęku i bólu stawów.
Maść żywokostowa na gęsim smalcu
Bierzemy jedną szklankę świeżych utartych na tarce korzeni,
wkładamy do słoika i zlewamy 1,5 szklanki gęsiego smalcu. Na
dno garnka układamy ścierkę, wlewamy wodę i wstawiamy słoik
do garnka. Gotujemy, powoli doprowadzając do wrzenia i ciągle mieszając składniki w słoiku, następnie gotujemy na małym
ogniu przez 10-15 min., zdejmujemy z ognia i odstawiamy na

noc. Następnego dnia wszystko dobrze przecedzamy i odciskamy korzenie, zlewamy do małych słoiczków lub innych szklanych pojemników i zawsze przechowujemy w lodówce. Maść
stosujemy 4 - 6 tygodni do masażu oraz okładów w przypadku
obolałych stawów, mięśni i obolałego kręgosłupa, skręceniach,
złamaniach i pęknięciach kości, stłuczeniach, reumatyzmu, artretyzmu i przeciążeniach ścięgien i stawów.
Gliceryt żywokostowy
Obrany z czarnej skórki korzeń żywokostu rozdrabniamy w mikserze lub maszynce do mięsa, tak by uzyskać 400 ml rozdrobnionego korzenia (proszę pamiętać o rękawiczkach), wkładamy
do szklanej lub emaliowanej miski, następnie skrapiamy 40-sto
procentowym alkoholem i pozostawiamy na 30 minut. Po tym
czasie dodajemy 400 - 500 ml gliceryny (do kupienia w aptece), dobrze mieszamy, wszystko zlewamy do słoika, zakręcamy
i odstawiamy w ciemne, ale ciepłe miejsce na jeden miesiąc. Od
czasu do czasu otwieramy słoik i mieszamy łyżką. Jeśli zawartość
słoika jest zbyt gęsta, to można dodać jeszcze trochę alkoholu.
Po tym czasie przecedzamy przez sitko, a następnie przez gazę,
lnianą ściereczkę lub pieluchę. Gliceryt przelewamy do ciemnych szklanych pojemników i stosujemy do smarowań i nacierań w przypadku złamań, zwichnięć, bólów mięśni oraz stanów
zapalnych stawów i ścięgien.
Jak widać, żywokost jest niezastąpiony w wielu dolegliwościach
i schorzeniach, dlatego warto mieć go zawsze w domu lub przynajmniej wiedzieć gdzie rośnie. Jego właściwości wykorzystywane są już od wieków, dlatego dobrze jest rozejrzeć się podczas spacerów i go poszukać. Wykopując i przerabiając korzeń
pamiętajcie Państwo o rękawiczkach i nie zrażajcie się tym, że
po rozcięciu jest w dotyku śluzowaty, a nawet mazisty i tłusty.
A zatem życzę Państwu miłych i słonecznych jesiennych spacerów oraz owocnych poszukiwań „żywego gnata”.
Pozdrawiam serdecznie
Willma
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Burmistrz Mosiny bez absolutorium
i wotum zaufania
20 sierpnia odbyła się ważna sesja Rady Miejskiej. Miały na niej miejsce dwa głosowania: nad wotum
zaufania i nad absolutorium dla burmistrza. Oba okazały się dla Przemysława Mielocha niekorzystne.
W tle 2 miliony więcej na pensje dla urzędników i ignorowanie radnych.
Sesja rozpoczęła się od dyskusji nad raportem o stanie Gminy
Mosina za 2019 rok. To właśnie ten dokument i dyskusja o nim,
jest podstawą przyjęcia bądź odrzucenia uchwały o wotum zaufania dla burmistrza. Głos w pierwszej kolejności, jako mieszkaniec gminy, zabrał Robert Borkiewicz. Kontrkandydat obecnego burmistrza w wyborach samorządowych w 2018 roku,
krytykował m.in. strategię rozwoju gminy czy stan ulic.
Teoretycznie głos w dyskusji nad raportem mógł zabrać każdy
mieszkaniec. Mocno to utrudnił wymóg wcześniejszego zebrania 50 podpisów poparcia. Oprócz Borkiewicza, głos zabrała
jeszcze jedna mieszkanka. Przedstawicielka Krajkowa zwróciła
uwagę na niejasne działania gminy związane z ujęciem wody
i planami zabudowy w podmosińskiej wsi. Przypomniała także
o nękaniu tamtejszych mieszkańców, co opisaliśmy w lipcowym numerze.
Radni krytyczni
W drugiej części debaty nad raportem głos zabrali radni. –
Podczas zeszłorocznej dyskusji, prosił pan o kredyt zaufania.
Dzisiaj, dyskutując nad raportem, sprawdzimy, jak się pan ze
swoich obietnic wywiązał, panie burmistrzu – mówił radny Dominik Michalak.
Ocena obecnego stanu gminy przez radnych okazała się surowa. Nie zabrakło stałych punktów debaty o Mosinie. Pojawiły
się wątpliwości dotyczące wywiązania się przez burmistrza
z planów budowy obwodnic czy basenu. Wątpliwości Rady
budzi także gminna gospodarka odpadami, w której w tym
roku zieje dziura deficytowa o wielkości około miliona złotych.
Nie zabrakło tematu dużej rotacji etatów w Urzędzie i wzrostu
liczby tamtejszych etatów, a co za tym idzie większych wydatków na pensje. W stosunku do roku 2014, wzrosły o ponad 2
miliony złotych.
– Ten rok był fatalny. Nie potrafi pan zbudować zespołu w urzędzie, który by się utożsamiał z Gminą i by dobrze pracował. Z referatów odeszły osoby na kierowniczych stanowiskach, a nie
miał ich kto zastąpić. – mówiła przewodnicząca Rady Miejskiej,
Małgorzata Kaptur.
Na zarzuty odpowiadał burmistrz Przemysław Mieloch – W temacie tzw. „karuzeli etatów”, chciałbym zaznaczyć, że państwo,
jako radni, sami domagali się zmian w urzędzie. Pojawiały się
zarzuty o mobbing, co jest nieprawdą. Teraz kończymy zmiany
kadrowe. Nowi pracownicy będą teraz na bieżąco wdrażani.
Tzw. „karuzela” właśnie się zakończyła. – powiedział w ostrym
wystąpieniu burmistrz.
Wotum niezaufania
Radni po dyskusji nad raportem o stanie gminy odrzucili nie
udzielili wotum zaufania burmistrzowi. Głosowanie w tym roku
ma jednak charakter symboliczny. Ustawa bowiem mówi, że
burmistrz może zostać odwołany ze stanowiska, jeśli wotum nie
otrzyma dwa lata z rzędu.
Burmistrz Mieloch od razu po głosowaniu mówił. – Będę się starał swoją pracą sprawić, że w przyszłym roku otrzymam wotum
zaufania od radnych. Zreorganizowałem pracę urzędu, zwłaszcza szczebla kierowniczego. Jestem przekonany, że przyniesie
to oczekiwane owoce.

Wyniki głosowania na gorąco komentowała także przewodnicząca Małgorzata Kaptur. – Radni nie udzielając burmistrzowi
wotum zaufania dali wyraz swojemu niezadowoleniu z tego, jak
funkcjonuje gmina. Ignorowanie radnychm nie odpowiadanie
na interpelacje i zapytania, myślę, że to przelało czarę goryczy.
Liczę na to, że sygnał, który dzisiaj odebrał burmistrz, sprawi, że
coś się zmieni na lepsze, że współpraca między radą a burmistrzem przez następny rok będzie się układała lepiej.
Absolutorium nie dla burmistrza
Następne głosowanie dotyczyło udzielenia absolutorium za
wykonanie budżetu gminy za rok 2019. W tym głosowaniu radni również pokazali swoje niezadowolenie. Sześcioma głosami
przeciw i pięcioma wstrzymującymi się, radni odrzucili uchwałę
udzielającą absolutorium burmistrzowi. Za udzieleniem absolutorium głosowało 10 radnych. Radni odrzucili uchwałę o przyznaniu burmistrzowi absolutorium, pomimo pozytywnych
opinii gminnych komisji, rewizyjnej oraz budżetu i finansów
i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podczas dyskusji radni zwracali uwagę, że jest to najgorzej wykonany budżet ze wszystkich
w ostatnich latach.
Po głosowaniu, w wyniku któremu burmistrzowi nie zostało
udzielone absolutorium, pojawiło się wiele wątpliwości. W tym
roku ma bowiem zastosowanie zapis, który w przypadku nieudzielenia absolutorium, pozwala radnym przyjąć uchwałę
o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza. Tak by się stało w Mosinie, gdyby przeciwko uchwalę głosowało 11 radnych. W przypadku, gdy te 11 głosów rozłożyło
się na „przeciw” oraz wstrzymujące się, procedura absolutoryjna
pozostaje nierozstrzygnięta.
– Na wczorajszej sesji wysłuchałem także wielu krytycznych
uwag ze strony niektórych radnych. Przyjąłem je z powagą. –
Skomentował dzień po sesji niekorzystne wyniki głosowania
burmistrz Mieloch. – Zdaję sobie sprawę, że pewne aspekty
mojej pracy wymagają zmian, dlatego uwagi te przyjmuję
jako wskazówki do dalszego działania. Podejmę też ściślejszą współpracę z Radą Miejską. Jestem przekonany, że nasz
wspólny wysiłek przyczyni się do rozwoju Gminy Mosina i dobra jej mieszkańców.
Nadzieję na poprawę współpracy pomiędzy Radą Miejską
a burmistrzem, wyraziła Małgorzata Kaptur – Wczorajsze wydarzenia nie będą miały ciągu dalszego, czyli następstw prawnych, czego niektórzy mieszkańcy oczekiwali. Będą tylko gorzką pigułką, którą będzie musiał przełknąć włodarz gminy oraz
mam nadzieję przyczynkiem do głębszej refleksji nad przyczynami takiego, a nie innego głosowania radnych. Miejmy nadzieję, że Burmistrz wyciągnie właściwe wnioski, a radni nie
pozwolą się już traktować z lekceważeniem. Lekarstwo często
ma gorzki smak, ale liczą się efekty jego działania. – Skomentowała brak absolutorium przewodnicząca rady. (WP)
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Będziemy mieli sucho w kranach jeśli zabudujemy
Krajkowo? Rozmowa z senator Jadwigą Rotnicką
O Krajkowie znów jest głośno. To za sprawą walki o pobliskie ujęcie wody. Dzięki niemu wodę w kranie
ma 70% mieszkańców aglomeracji poznańskiej. O to, dlaczego ujęcie trzeba ochronić przed zabudową,
zapytaliśmy senator Jadwigę Rotnicką.
W ostatnich miesiącach opisaliśmy kulisy konfliktu w Krajkowie, do którego doprowadziły próby zabudowania terenów
sąsiadujących z pobliskim ujęciem wody.
Ujawniliśmy także, pod czyimi działaniami ugina się Gmina Mosina, działając
w sprzeczności z prawem, ustanowionym dla obszarów ochronnych wokół
ujęcia. O tym, dlaczego mosińscy samorządowcy nie powinni się ugiąć pod naciskami wąskiej grupy interesów, porozmawialiśmy z senator Jadwigą Rotnicką.
Pochodząca z Wielkopolski senator jest
z wykształcenia hydrologiem. W obronę ujęcia wody zaangażowała się w listopadzie 2019 roku. Wtedy wyłożony
został trzeci projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
Krajkowa. Plan zakładał wtedy przeznaczenie na działki budowlane ziemi rolnej
w podmosińskiej wsi.
Zdaniem środowiska naukowego takie
rozwiązanie zdegraduje, i tak już zanieczyszczone ujęcie. Senator Rotnicka,
wspólnie z profesorami hydrogeologii:
Janem Przybyłkiem i Józefem Górskim
oraz naukowcami z Polskiej Akademii
Nauk, wystosowali do władz Gminy apel.
Wezwali w nim samorząd do zaprzestania procedowania planu, który zakładał
zabudowę w Krajkowie. W uzasadnieniu
pisali m.in. o zanieczyszczeniach, które
spowoduje urbanizacja, a które dostaną się do wody, z której wszyscy na co
dzień korzystamy.
21 listopada 2019 wysłała Pani senator
pismo do władz Gminy Mosina, żeby
zatrzymać prace nad planem dla Krajkowa. Dlaczego zdecydowała się Pani
zabrać głos w tej sprawie?
Jadwiga Rotnicka: Zaczęło się od spotkania w Polskiej Akademii Nauk. Tam
został naświetlony ten problem. Wydawało nam się, że wspólnymi siłami uda
nam się zastopować pracę nad projektem, który zakładał zabudowę w Krajkowie. Następnie spotkaliśmy się także
z przedstawicielami samorządów: Przewodniczącym Rady Miejskiej w Poznaniu – panem Grzegorzem Ganowiczem
i Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie – panią Małgorzatą Kaptur. Na tych

spotkaniach również krytykowano plany
zabudowy. Stąd moje zaangażowanie.
Dlaczego ochrona Krajkowa przed zabudową jest tak ważna?
JR: Dlatego, że w przypadku ujęcia Mosina-Krajkowo korzystamy zarówno
z wody rzecznej (powierzchniowej), jak
i z wód podziemnych pochodzących
z wsiąkania (infiltracji) opadów atmosferycznych. Te gromadzą się w warstwach
wodonośnych, drenowanych następnie
przez rzekę. Zabudowa w rejonie obszarów ochrony bezpośredniej i pośredniej
ujęcia może w znaczącym stopniu ograniczać wsiąkanie wody w grunt. Wiemy
natomiast, że między wielkością zasilania powierzchniowego i podziemnego,
a wielkością poboru wody istnieje ścisły
związek. Jeżeli pobór wody przekracza
wielkość zasilania następuje systematyczne zmniejszenie się zasobów wody.
A to, w skrajnym przypadku, objawi się
brakiem wody w kranach.
Co możemy zrobić, żeby nie bać się o wodę
w kranach?
JR: Przede wszystkim dać wodzie spokojnie wsiąkać w ziemię. Gleby, które występują w Krajkowie są bardzo korzystne dla
ujęcia, ponieważ są wysoko przepuszczalne. To znaczy, że woda z opadów szybciej
niż w przypadku innych gruntów, trafia
do ujęcia. Ale to także powoduje, że jest
bardziej podatna na zanieczyszczenia.
Dlatego ochrona ujęcia przed zabudową
i zanieczyszczeniami jest tak ważna. Na
terenie ujęcia i stref ochronnych powinna dominować roślinność. Odpowiednio
dobrana, pozwoli ograniczyć parowanie
wody z gleby. Wtedy więcej zostanie jej
w ziemi, ujęcie będzie stale zasilane. Teraz musimy chronić każdą kroplę wody
i dbać o jej czystość.
Burmistrz Przemysław Mieloch zaproponował kompromis, który w Krajkowie zakładał zabudowę „rezydencjonalną”. Działki miały mieć 2000-2500
metrów kwadratowych. Czy takie rozwiązanie chroni wieś przez intensywną
zabudową, a wodę przed zanieczyszczeniem?
JR: Z doświadczenia wiemy, że w przypadku takich działek, szybko zostają
z nich wydzielone mniejsze. Z takich

Senator Jadwiga Rotnicka

o powierzchni np. 3000 m2 powstają
3 działki po 1000 metrów, z tamtych
mniejsze, i tak dalej. W obliczu istniejących nadal „wuzetek” [decyzje o warunkach zabudowy – red.], dużej presji
pro-budowlanej i innych nadużyć, wizja
bardzo intensywnej zabudowy jest realna. Nawet przy planie zakładającym
duże działki. Dlatego namawiałam burmistrza, żeby swoje podejście do kwestii
zabudowy w Krajkowie zmienił. Wydawało się, że burmistrz przychylił się do
niezabudowywania tych terenów, ale jak
wiemy jest strona, której zależy urbanizacji Krajkowa i stamtąd była silna presja.
Chcę jednak zaznaczyć, że każdy może
wyjść z twarzą z popełnionego błędu.
Obecnie tereny ujęć wody chronią zapisy ustawy Prawo Wodne czy Rozporządzenia RZGW. Te zakładają m.in. zakaz
zmiany przeznaczenia gruntów z rolnych na nierolniczy i leśne na nieleśne.
Czy obowiązujące ograniczenia są wystarczające?
JR: Uważam, że należałoby zapisy dotyczące ochrony ujęć wzmocnić. Dzisiaj
prawo daje możliwości, by interpretować je niejednoznacznie. To powoduje
konflikty. Czasami oczywiście występują cele nadrzędne, ale należałoby w takiej sytuacji wprowadzić zapisy, które
będą zabezpieczać ujęcia przed dalszymi szkodami. Aquanet opracowuje listę
utrudnień, które uniemożliwiają wystarczającą ochronę ujęcia. Chodzi głównie
o aspekty prawne dotyczące m.in. wykupu gruntów. Ta lista ma być swojego
rodzaju drogowskazem dla zmian na poziomie ustawowym.
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Czy w zmianach ustawowych powinny
znaleźć się zapisy, które zakazywały by
zabudowy w strefach ochronnych ujęć?
JR: W strefach ujęć konieczne może być
np. wybudowanie przepompowni. To też
jest zabudowa, zatem wykluczenie jej
całkowicie byłoby niemożliwe. Jeśli chodzi jednak o zabudowę mieszkaniową,
uważam, że powinna być wykluczona.
To dotyczy również koncepcji urbanizacji
„rezydencjonalnej”, o której mówi burmistrz Przemysław Mieloch.
Gminy, które leżą w strefach ochronnych ujęć wody nie zawsze mogą swobodnie zarządzać swoimi terenami.
Powinien powstać system rekompensat
dla takich samorządów?
JR: Oczywiście. Uważam, że samorząd, który nie może w swobodny sposób dysponować swoim mieniem, powinien dostawać z tego tytułu jakieś rekompensaty. To
powinno być jednak bardzo restrykcyjnie
przestrzegane. Zakazujemy wtedy samorządowi konkretnych działań, ale wiąże się
to z konkretnym zadośćuczynieniem.

Rzeka Warta na wysokości Rezerwatu Krajkowo (starorzecze Tuchoń), na którego obszarze znajduje się ujęcie wody
dla aglomeracji poznańskiej

W piśmie do Gminy Mosina zapowiedziała Pani powstanie zespołu, który
ma wypracować rozwiązanie zadowalające wszystkie strony sporu o Krajkowo. Możemy się spodziewać rozmów w tej sprawie?

JR: Odbędzie się wkrótce spotkanie
z przedstawicielami zainteresowanych
stron, tak, żeby ta sprawa w końcu została rozwiązana.
Rozmawiał Wojciech Pierzchalski

Pula blisko 100 milionów zł na pomoc przedsiębiorcom
wyczerpana w kilka sekund. Jest oświadczenie marszałka
24 sierpnia o godzinie 9 rozpoczął się internetowy nabór wniosków na granty dla wielkopolskich
przedsiębiorstw w ramach „Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej”. Kilka sekund później aplikujący otrzymali informację, że pula 95 mln zł przeznaczona na pomoc wyczerpała się. Wielu z nich
czuje się oszukanych
Oświadczenie w tej sprawie wydał już Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek Woźniak. Prawdopodobnie tak szybkie
wyczerpanie wniosków spowodowane było przez tzw. booty
(programy), wykorzystywane przez nie do końca uczciwych internautów.
– Punkt 9.00 kliknąłem odpowiedni link z przygotowanym
wnioskiem. Po chwili otrzymałem odpowiedź, że mój wniosek
został odrzucony, ponieważ środki zostały wyczerpane. Brawo
organizatorzy naboru! Zasłużenie powinni trafić do Księgi Guinnessa. Jak nazwać ich rekord? Najszybsze na świecie nabicie
ludzi w butelkę? – napisał na facebooku Marek Fiedler
Internet huczał. Podobnych opinii i komentarzy było wiele,
wiele więcej. Do sytuacji odniósł się już marszałek. – Podjąłem decyzję o uruchomieniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego postępowania kontrolnego. Jego
zadaniem będzie sprawdzenie przebiegu procesu zgłaszania
wniosków przez system informatyczny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potencjalny udział narzędzi wspomagających,
tzw. bootów i ich faktycznej roli w ułożeniu listy potencjalnych
beneficjentów, a także procesu startu przyjmowania zgłoszeń. –
napisał w swoim oświadczeniu marszałek Marek Woźniak.
– Do czasu wyjaśnienia wątpliwości nie będą dokonywane jakiekolwiek wypłaty środków finansowych z puli grantowej,
choć procedura weryfikacji dokumentów tych, którzy znaleźli
się na liście grantobiorców, nie będzie na tę chwilę wstrzymana. Do zespołu kontrolnego zamierzam pozyskać niezależnych

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego i Krzysztof Urbaniak, prezes
WARP fot.UMWW

specjalistów z dziedziny informatyki, niezwiązanych ze strukturami WARP i Urzędu Marszałkowskiego. Mam nadzieję, że uda
się w sposób wiarygodny zweryfikować to postępowanie. – dodaje Marek Woźniak.
Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa. Podobnie jak krajowa,
czy gminne tarcze antykryzysowe, przeznaczona jest dla firm,
które z powodu pandemii utraciły znaczną część przychodów i
poniosły straty. Skorzystać z niej mogły mikro i małe przedsiębiorstwa, także samozatrudnieni. O sprawie będziemy Państwa
informowali na naszych łamach. (jb)
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Krauthoferowe wieści
5/2020
Jedną z wielu zagadek dotyczącej Jakuba Krauthofera jest tajemniczy dokument, jaki został
zamieszczony na łamach publikacji „Szkice z przeszłości Mosiny” z 1978 roku. Mimo, iż
bardzo krótki i lakoniczny, to odsłania kulisy wydarzeń Wiosny Ludów w naszych okolicach.
Przytaczam w całości dokument, który został zamieszczony
w wersji czarno-białej. Nieco archaiczną pisownię niektórych wyrazów uwspółcześniłem:
„Do szanownego Sołtysa w Górze.
Wzywa się szanownego sołtysa, ażeby kasę zabraną wojskową
120 tal[arów] bezzwłocznie do obozu naszego przystawił. Stąd
wejdzie od Rogalina. Rozkaże też dawać wiadomość ochotnikom
z przyległych wsi, żeby nie szli na bory sowińskie, tylko za śladem
naszym jak najprędzej dochodzili.
Szef sztabu
Krotowski”1
Wyrwany z kontekstu dokument może na pierwszy rzut oka być
bardzo nieczytelny, stąd też postaram się omówić go zdanie po
zdaniu. Najważniejszą wydarzeniem naprowadzającym nas na
okoliczności jego powstania jest bitwa pod Trzebawiem z 2 maja
1848 roku. To w niej przez partyzantów kapitana Cypriana Celińskiego pokonani zostali żołnierze pruskiej landwery. Do niewoli
dostało się kilku oficerów, w tym porucznicy Burgund oraz Brachvogel. Wieść o tych wydarzeniach szybko dotarła do Poznania,
gdzie mieszkał ojciec jednego z pojmanych żołnierzy. To między
innymi na jego prośbę z misją uwolnienia pruskich oficerów do
Górki udał się Jakub Krauthofer2. Łupem powstańców padły „dwie
fury zapasów i kasa wojskowa 120 tal[arów]”.3 Właśnie o tych pieniądzach jest mowa w przytoczonym rozkazie wydanym przez
„szefa sztabu” Krotowskiego. Pojmani oficerowie Burgund i Brachvogel jednogłośnie zeznali później, że byli przetrzymywani w chacie we wsi Górka i wspomniane pieniądze oddali po interwencji
przybyłego z Poznania Krauthofera. Mieli je przekazać „obecnemu
tamże ekonomowi, którego porucznikiem nazywano”4. Prawdopodobnie chodziło o rzeczonego „sołtysa w Górze” (faktycznie
włodarza wsi Górka), w której przetrzymywani byli oficerowie.
Przedstawione wydarzenia pozwalają lepiej zrozumieć, do kogo
był adresowany cytowany rozkaz i jakich konkretnie pieniędzy dotyczył. Dalej jest mowa o tym, by zajęty majątek oficerów sołtys
„do obozu naszego przystawił”. Prawdopodobnie mowa była tutaj
o Rogalinie bądź okolicznych wsiach. Kontekst wydarzeń wskazuje, że rozkaz mógł być wysłany w nocy z 2 na 3 maja 1848 roku,
jednak z racji braku daty musimy zdać się na domysły. Sami powstańcy poinformowali bowiem, że „w nocy ruszyliśmy częścią do
Mosiny częścią do Sowińca”5. Na tej podstawie można stwierdzić,
że utworzyli oni owej pamiętnej nocy dwie grupy, które połączyły
1 B. Polak, Rzeczpospolita Mosińska na tle wydarzeń Wiosny Ludów 1848 r. [w:]
Szkice z przeszłości Mosiny. Z dziejów walk o wyzwolenie narodowe i społeczne
w XIX i XX wieku, pod red. T. A. Jakubiaka, Poznań 1978. s. 26:
2 „Dziennik Polski”, 18.XII.1849, Nr 161, s. 585; „Zeitung des Großherzogthums
Posen”, 04.V.1848, nr 103, s. 600.
3 „Gazeta Polska”, 6.V.1848, nr 38, s. 140.
4 Dziennik Polski”, 18.XII.1849, Nr 161, s. 584.
5 „Gazeta Polska”, 6.V.1848, nr 38, s. 140.

się później w pałacu Raczyńskich w Rogalinie6. Przytoczony rozkaz
sugeruje jednak, że kolejni ochotnicy do powstania mieli zostać
poinstruowani „żeby nie szli na bory sowińskie, tylko za śladem
naszym jak najprędzej dochodzili”. Owe „bory sowińskie” to naturalnie lasy wsi Sowiniec, które były tak określane przez miejscową ludność7. Grupa powstańców dowodzona przez Włodzimierza
Wilczyńskiego usadowiła się tam bowiem przed wspomnianym
połączeniem oddziałów w Rogalinie, do którego doszło 3 maja.
Stąd też należy domniemywać, że omawiany rozkaz mógł zostać
wydany przed owym połączeniem, a więc w nocy z 2 na 3 maja.
Jego autorem był Jakub Krauthofer, który sprawował cywilne funkcje przy ówczesnym naczelniku Celińskim. Dokument wygląda na
autentyczny z dwóch powodów: przekazane w nim wiadomości
pokrywają się z innymi źródłami, a charakter pisma jak żywo przypomina sposób stawiania liter przez Krauthofera (zamienne stosowanie polskiego oraz niemieckiego alfabetu pisanego).
Przedstawione wyżej rozważania na pierwszy rzut oka nie wnoszą za wiele do naszej gminnej opowieści o Wiośnie Ludów. Nic
bardziej mylnego. Warto zwrócić uwagę, że jeszcze 2 maja 1848
roku polscy partyzanci mogli ustanowić swojego sołtysa/ekonoma we wsi Górka, któremu wydawali polecenia. Jeśli nie mieliśmy
do czynienia z ustanowieniem nowego włodarza, to sprawujący
wcześniej swoje obowiązki sołtys musiał przejść na stronę insurgentów. Sugeruje to zatem początek ogłaszania „Rzeczpospolitej
Polskiej” w sąsiednich miastach i wsiach. Zaprezentowane źródło
informuje nas ponadto, że to Górka była pierwszym punktem
działalności powstańców, jeszcze przed ogłoszeniem niepodległości w Mosinie dnia 3 maja 1848 roku. Źródło jest jednak bardzo
lakoniczne i nie wiemy, czy podobnych rozkazów, zachowanych
do dnia dzisiejszego, nie wydano w tamtym okresie więcej. Bogusław Polak, autor publikacji, w której zostało zamieszczone zdjęcie
wspomnianego rozkazu nie podał niestety, skąd dokument ten
pochodzi. Czarno-białe zdjęcie zniekształciło całkowicie pieczęć
przystawioną do rozkazu, w związku z czym jest ona nieczytelna. Kto wie, czy nie była to słynna pieczęć z Orłem Jagiellońskim
z napisem „Polska Powstająca”8, którem opatrzony miał być dokument mianowania Wojciecha Rosta na burmistrza Mosiny w dniu
3 maja. Odpowiedzi na te pytania oraz rozwikłania zagadki mianowania polskiego włodarza wsi Górka nie podjął się autor omawianego artykułu. Szkoda, ponieważ odpowiednie umieszczenie go
w kontekście historycznym pozwoliłoby spojrzeć na wydarzenia
Wiosny Ludów w naszej Gminie w zupełnie innym świetle.
Wojciech Czeski

6 Zob. np.: Z. S. Feliński, Pamiętniki, Opracował, przygotował do druku i opatrzył
przedmową E. Kozłowski, Warszawa 2009, s. 336.
7 Nieznany sprawozdawca, Rogalin, dnia 8 maja 1848. Obóz i po nim wydarzone
wypadki [w:] S. Wasylewski, Obóz powstańców w Rogalinie w r. 1848, „Kronika
Miasta Poznania”, Rocznik XIV, Z. 1, 1936, s. 117.
8 Gazeta Polska”, 6.V.1848, nr 38, s. 140.
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W stulecie wojny polsko-bolszewickiej
W sierpniu uczciliśmy stulecie bitwy warszawskiej stanowiącej apogeum działań militarnych wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. W obchody te aktywnie włączyło się również Towarzystwo Miłośników
Miasta Lubonia.
Wszystkie tegoroczne uroczystości rocznicowe przebiegają w dość
specyficzny sposób związany z pandemią. Większe imprezy rekonstrukcyjne zostały odwołane, a w poszczególnych wydarzeniach
może brać udział jedynie ograniczona liczba uczestników. Do tego
trzeba liczyć się z dodatkowymi rygorami sanitarnymi.
Co roku w połowie sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego ustanowione w międzywojniu dla uczczenia zwycięskiej
bitwy warszawskiej zwanej także „Cudem nad Wisłą”. W dniach
12-25 sierpnia 1920 roku wojska sowieckie Frontu Zachodniego
dowodzonego przez Michaiła Tuchaczewskiego toczyły ciężkie
boje z oddziałami Wojska Polskiego. Momentem kluczowym była
śmiała kontrofensywa przeprowadzona przez te ostatnie znad
Wieprza. Głównym autorem planu był generał Tadeusz Rozwadowski, a perfekcyjnie zrealizował go Pierwszy Marszałek Polski
Józef Piłsudski. Przełom w ofensywie nastąpił 15 sierpnia w dniu
Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W rezultacie
marsz bolszewików na zachód Europy został powstrzymany,
a nasz kraj obronił dopiero co odzyskaną niepodległość.
Do walki z bolszewikami zgłosił się jako ochotnik również mój
dziadek Nikodem Jankowski z podpoznańskich Daszewic. Udawał
pełnoletniego nieco przekłamując przed komisją poborową datę
swoich urodzin. Do wojska poszedł wraz ze swoim najstarszym
bratem Antonim urodzonym 27 grudnia 1898 roku. Pozostała
dwójka braci Wincenty i Jan była jednak zbyt młoda by walczyć,
mimo, że chęć oraz poczucie konieczności obrony Ojczyzny była
u nich bardzo duża. Niestety „Antoni umarł 30 stycznia roku 1920,
miał lat 21” w walkach o Bobrujsk, jak lapidarnie opisali zdjęcie

Dość skromna ze względu na pandemię uroczystość odsłonięcia pomnika hallerczyków w
Ostrowie Wielkopolskim. W środku od prawej prezydent miasta Klimek Beata, senator Ewa
Matecka oraz starosta ostrowski Paweł Rajski. Z prawej Przemysław Maćkowiak prezes
Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia, z lewej Bartosz Lisiak szef Ostrowskiej Grupy
Rekonstrukcji Historycznej. Zbiory Przemysława Maćkowiaka.

Stajni Lajkonik na poznańskim Piątkowie. Podczas zajęć zaprezentowaliśmy mundury Wojsk Wielkopolskich oraz stroje cywilne
z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Można było też zapoznać się
z wyposażeniem armii sowieckiej. Pomogliśmy również w zorganizowaniu nocnych podchodów na Górze Moraskiej. Na końcu było
ognisko oraz klimatyczny nocleg na sianie w stajennej stodole.
Zwieńczeniem rocznicowych obchodów stulecia bitwy warszawskiej były uroczystości 15 sierpnia odbywające się w całym kraju.
W tym dniu wzięliśmy udział w odsłonięciu pomnika hallerczyków
przed dworcem głównym w Ostrowie Wielkopolskim. Pomnik upamiętnia powitanie na polskiej ziemi 20 kwietnia 1919 roku armii
dowodzonej przez generała Józefa Hallera. Od wielu lat bowiem Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia współpracuje z Ostrowską
Grupą Rekonstrukcji Historycznej wspierając się przede wszystkim
w działaniach rekonstrukcyjnych. W uroczystości wzięli udział między innymi poseł Tomasz Ławniczak, senator Ewa Matecka, starosta
ostrowski Paweł Rajski oraz prezydent miasta Beata Klimek. Wręczono także patenty oficerskie potomkom Franciszka Stawickiego oraz
Andrzeja Iwańskiego walczących w armii Hallera.
Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

Lekcja historyczna podczas integracyjnych półkolonii w Stajni Lajkonik. Fot. M. Wachowski.

mogiły jego koledzy z 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszego 55. Poznańskiego Pułku Piechoty stacjonującego w Lesznie). Prababcia Wiktoria bardzo przeżyła stratę jednego z synów.
Dziadek Nikodem przeprowadził się później do Lubonia, budując
w latach trzydziestych XX wieku dom dla miłości swojego życia
Marii Heigelmann, a w którym obecnie my mieszkamy. Po wybuchu Kampanii Wrześniowej 1939 roku swoje pamiątki z wojny
z bolszewikami zakopał na ogrodzie, w tym szablę, która już niedługo będzie przedmiotem naszych poszukiwań.
Przodkom były dedykowane lekcje historyczne, które przeprowadziliśmy podczas integracyjnych półkolonii w zaprzyjaźnionej

Mogiła Antoniego Jankowskiego poległego w walkach o Bobrujsk w styczniu 1920 roku.
Archiwum rodzinne Przemysława Maćkowiaka
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Kronika OSP Puszczykowo
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których doszło od 21 lipca do 20 sierpnia br. Dziękujemy OSP Puszczykowo za ich
udostępnienie.
17 sierpnia – złamane drzewo (Mosina, ul. Mocka)
– zalana ulica (Puszczykowo, ul. Gajowa)
– zalana ulica (Puszczykowo, ul. Niepodległości)
16 sierpnia – owady błonkoskrzydłe (Puszczykowo, ul. Wiosenna)
11 sierpnia – owady błonkoskrzydłe (Jeziory)
10 sierpnia – owady błonkoskrzydłe (Jeziory)
6 sierpnia – owady błonkoskrzydłe (Puszczykowo, ul. 3 Maja)

5 sierpnia – drzewo blokujące przejazd (Puszczykowo, DW430)
1 sierpnia – pożar dachu przedszkola (Rogalinek, ul. Kościelna)
29 lipca – gniazdo os na placu zabaw (Puszczykowo, ul. Niepodległości)
27 lipca – kot na drzewie – fałszywy alarm (Puszczykowo, ul. Ogrodowa)
26 lipca – zerwana linia energetyczna (Puszczykowo, ul. Stroma)
– plama oleju – fałszywy alarm (Puszczykowo, ul. Wysoka)
24 lipca – zadymienie w budynku wielorodzinnym (Puszczykowo, ul. Wodziczki)
23 lipca – kolizja dwóch samochodów osobowych (Puszczykowo, ul. Jarosławska)
21 lipca – monitoring dla obiektu LO (Puszczykowo, ul. Żupańskiego)
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Kronika OSP Mosina
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina, do których doszło od
21 lipca do 20 sierpnia br. Dziękujemy OSP Mosina za ich udostępnienie.
17 sierpnia – pompowanie wody (Rogalinek, ul. Mostowa)
– gniazdo os (Dymaczewo Nowe, ul. Wspólna)
8 sierpnia – pożar lasu (Dymaczewo Stare)
7 sierpnia – wypadek (droga Pecna – Nowinki)
6 sierpnia – gniazdo szerszeni (Mosina, ul. Kanałowa)
– osoba nadziana na płot (Bolesławiec)
– pożar pustostanu (Mosina, ul. Sowiniecka)

5 sierpnia – pożar wiaty przy stadninie koni (Baranówko)
– pożar wiaty garażowej (Mosina, ul. Śremska)
4 sierpnia – rozszczelniony gazociąg (Mosina, ul. Świerkowa)
1 sierpnia – pożar zboża (Mieczewo)
– pożar dachu przedszkola (Rogalinek, ul. Kościelna)
31 lipca – pożar elewacji (Mosina, ul. Mieszka I)
30 lipca – pożar baru (Dymaczewo Nowe)
26 lipca – poszukiwania osoby pod wodą (Gródek Krajeński pow. pilski)
24 lipca – zadymienie w budynku wielorodzinnym (Puszczykowo, ul.
Wodziczki)
21 lipca – monitoring ppoż. (Puszczykowo, ul. Żupańskiego)
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KAMIENIARSTWO

TRANSPORTOWE
• PIASEK
• ŻWIR
• ZIEMIA, ITP.

KORCZ GRANIT

WYKOPY I PRACE ZIEMNE

602 679 211

Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349

Luboń

Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

tel. 61 8 103 825

Problemy z nadwagą:
jak je pokonać?

ul. Brzozowa 5
i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)
www.korcznagrobki.pl
www.korcz-granit.jky.pl

(P004)

(P007)

NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

PSYCHOLOG

(J028)

USŁUGI
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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

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. 513 064 503 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.
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AKCESORIA

CZ Ę Ś CI

CHEMIA

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

Oferujemy 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.

(J010)

OD Z IE Ż

ROBOTY
ZIEMNE

tel. 501 099 327, 572 202 280

.

OFERUJEMY DOWÓZ
DO MIEJSCA PRACY

(J044)

.

BIURO OGŁOSZEŃ

ZATRUDNIMY KIEROWNIKA
ROBÓT DROGOWYCH

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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REKLAMA

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

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. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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od wtorku do niedzieli na pyszne i świeże jedzenie
Organizujemy wszelkiego rodzaju
przyjęcia okolicznościowe (także stypy do 70 osób)

W YCENY
DOMY

Od wtorku do piątku oferujemy:
ZESTAW DNIA: zupa +danie główne + kawa w cenie 25 zł
(na miejscu lub na wynos)
Gotowanie to nasza pasja. Przyjdź i posmakuj.
Do zobaczenia!

www.czerwonekrzeslo.pl

LOKALE
DZIAŁKI
SPECJALISTYCZNE

(K3024)

NIERUCHOMOŚCI

LK004

Przyjmujemy zamówienia na garmażerkę,
przygotujemy mięso i dodatki na grilla
a także „RODZINNY OBIAD" na wynos (w ofercie m.in.
KACZKA FASZEROWANA PIECZONA W CAŁOŚCI z dodatkami
dla 4 osób w cenie - 150 ZŁ)
Szczegóły na naszym Facebooku
lub pod numerem telefonu 798 316 388

Rzeczoznawca majątkowy
TEL. 572 642 585

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

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

BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

tel.
tel.513
513064
064503
503e-mail:
e-mail:redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl

(J006)

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

31

Wielki powrót Świętego
17 września 2020 roku przypada 125.
rocznica śmierci świętego arcybiskupa
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. W Kościele katolickim dzień ten jest także od
kilku lat wspomnieniem liturgicznym
tego wielkiego kanonizowanego Polaka.
W związku z tym, że w 1848 roku przebywał on na terytorium Ziemi Mosińskiej,
postanowiliśmy uczcić Jego obecność,
by wyryła się w pamięci mieszkańców
Gminy. W mosińskim kościele 17 września o godzinie 18 odbędzie się uroczystość wprowadzenia Jego relikwii oraz
odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej fakt, że Zygmunt Szczęsny
Feliński „swoimi krokami w maju 1848
roku uświęcił Ziemię Mosińską”. Ponadto parafia, której pasterzem jest ksiądz
proboszcz Adam Prozorowski, wydaje
publikację poświęconą Świętemu. Jeśli
będzie na to zgoda, to na łamach „Gazety” opublikujemy mój tekst uzasadnia-

jący, dlaczego o Zygmuncie Szczęsnym
Felińskim możemy mówić z dumą „nasz
mosiński Święty”. Mamy również nadzieję, że wspomniane uroczystości będą
początkiem procesu upamiętniania Jego
obecność na terenie naszej Gminy. Dobrze byłoby z wyprzedzeniem pomyśleć
nad nadaniem jednej z naszych ulic imienia Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.
Zanim jednak do tego dojdzie, będziemy pracować nad propagowaniem Jego
osoby i uczynieniem z tego atutu promocji Gminy. Mosina może wskazać przez
to kierunek innym ościennym gminom,
na terenie których również przebywał
Święty: Dopiewo, Stęszew czy Komorniki. Szczegóły postaramy się przedstawić
w specjalnym kalendarium obecności
Arcybiskupa na terenie Wielkopolski
w 1848 roku, które udało mi się sporządzić na potrzebę parafialnej publikacji.
Wojciech Czeski

Harmonogram zajęć BM CAK
Niestety z powodu epidemii wirusa COVID – 19 musiały zostać wprowadzone nowe zasady postępowania, tak aby zachować pełne bezpieczeństwo dzieci i dorosłych biorących udział w zajęciach.
Rodzice odprowadzający dzieci na zajęcia proszeni będą o zakładanie maseczek ochronnych oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do
budynku. Niestety oczekując na dzieci nie będą oni mogli przebywać wewnątrz. Oprócz zwykłej zgody na udział dziecka w zajęciach opiekun będzie zobowiązany do wypełnienia specjalnego
oświadczenia w związku z epidemią wirusa, podobnie zresztą jak
dorośli przystępujący do zajęć. Pomiędzy zajęciami przewidziano 10 – minutowe przerwy na wywietrzenie pomieszczeń oraz
dezynfekcję. Wszystkie atrakcje odbywać będą się w CAK Willa
Mimoza przy ul. Poznańskiej 26, Puszczykowo.
Poniedziałek:
13 – 18 indywidualne lekcje gry na fortepianie z panią Gabrielą
Bukowy (zapisy tel. 607 146 339, SALA MUZYCZNA, I piętro).
16.30 – 17 zajęcia TANIECZNIE BAJECZNIE dla dzieci w wieku 3 – 4 lat.
17.10 – 17.40 zajęcia TANIECZNIE BAJECZNIE w wieku 5 – 7 lat.
(zapisy tel. 61 8 194 649, SALA TANECZNA, I piętro).
Wtorek:
16.30 – 17.15 KRAINA KSIĄŻEK zajęcia czytelniczo – plastyczne
dla dzieci w wieku 3 – 5 lat (zapisy tel. 61 8 194 649, SALA WARSZTATOWA, II piętro).
17 – 19 zajęcia karate dla dzieci (zapisy tel. 664 332 729, SALA BALETOWA, I piętro).
Środa:
13.30 – 18 indywidualne lekcje gry na fortepianie z panią Gabrielą
Bukowy (zapisy tel. 607 146 339, SALA MUZYCZNA, I piętro).
16 – 17, 17.15 – 18.15, 18.30 – 19.30 zajęcia baletowe dla dzieci
z panią Margot Lampą – Słabosz (zapisy tel. 608 598 826, SALA
BALETOWA, I piętro).
14 – 15, 15.10 – 16.10 nauka języka angielskiego dla uczniów klas
I – III szkół podstawowych, szkoła nauki języków obcych LINGOPOLIS (zapisy tel. 603 775 405, MAŁA SALA ANIMACYJNA, II piętro).

16.30 – 17.15 CZYTAJNISIE zajęcia czytelniczo – plastyczne dla
dzieci w wieku 1,5 – 3 lat wraz z rodzicami (zapisy tel. 61 8 194
649, SALA WARSZTATOWA, II piętro).
Czwartek:
15 – 15.50 funky kids dzieci 6 – 8 lat
16 – 16.50 funky kids dzieci 6 – 8 lat
17 – 17.50 funky kids dzieci 9 – 10 lat
18 – 18.50 taniec współczesny od 11 lat
19 – 19.50 body condytioning zajęcia poprawiające kondycje dla
dorosłych (zapisy tel. 61 8 194 649, SALA BATETOWA , I piętro)
14.30 indywidualna nauka gry na gitarze z panem Zenonem Cioskiem (zapisy tel. 503 398 774, SALA MUZYCZNA, I piętro).
Edukacja zdalna w Akademii Seniora
Z uwagi na to, że seniorzy są szczególnie narażeni na zagrożenia
wynikającej z epidemii wirusa COVID – 19 w tym roku Akademia
przenosi ich więc do świata wirtualnego. Uczestnicy prowadzonych przez bibliotekę zajęć otrzymają login i hasło (dostępne
również na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.iq.pl)
umożliwiający korzystanie z platformy ZOOM. Wszystkie zajęcia
będą prowadzone w tej formie, dopóki sytuacja nie pozwoli na
powrót do sal zajęciowych. Do obsługi platformy nie jest wymagany zaawansowany sprzęt, wystarczy laptop z dostępem do internetu. Opłaty uiszczone za drugi semestr Akademii Seniora w
roku 2019/2020 przechodzą na pierwszy semestr zajęć 2020/2021.
Zapisy na zajęcia prowadzi pani Beata Witczak, tel. 668 857 921.
Szanowni Państwo, w tym roku uczestnicy puszczykowskiej Akademii Seniora rozpoczną edukację online. Jeśli posiadacie laptopy, których nie używacie, gdyż nie spełniają one już waszych
oczekiwań, a chcielibyście pomóc seniorom, którym taki sprzęt
by się przydał – to zachęcamy, by przynieść go do biblioteki.
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Akustyczna uczta dla ucha,
czyli 15 sierpnia w Mosinie
Jak co roku w Mosinie z okazji kolejnej rocznicy ,,Bitwy warszawskiej” oraz w dniu obchodów Święta Wojska Polskiego organizowane są różne uroczystości. Tym razem ze względu na panującą pandemię koronawirusa impreza przybrała inny charakter. Zaostrzony reżim sanitarny skutkował rezygnacją z kolejnej edycji ,,Szeroko na Wąskiej”.
Rok 2020 jest inny niż wszystkie. 15 sierpnia również wyglądał odmiennie niż w latach poprzednich. Brak tłumów, miejsce do dezynfekcji przed
wejściem, maseczki. Wielu z nas tkwi w poczuciu,
że coś nieodwracalnie przeminęło. Jednak tegoroczne koncerty w pełni zrekompensowały nam
przygnębienie związane z izolacją. Całość uświetniła także wystawa z okazji 50-lecia Mosińskiego
Ośrodka Kultury. Na zebranych fotografiach mogliśmy obejrzeć działalność Ośrodka od lat 70-tych.
Od godziny 18 słuchaliśmy występów artystycznych będących owocem pracy działających przy
Ośrodku Kultury kół muzycznych. Następnie wystąpił akustycznie Tomasz Budzyński. Niezwykły
wokalista zespołu Armia, kompozytor, malarz. Na
koniec swoją muzyką wszystkich uraczył Grzegorz
Kupczyk - wokalista zespołu TURBO. Jedyny z prekursorów ciężkiego brzmienia w Polsce, który został uhonorowany ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI za
wybitny wkład w kulturę narodową.
Patronat medialny nad całym wydarzeniem objęły: Gazeta Mosińsko – Puszczykowska, Gazeta
Lubońska, Informator Mosiński, Głos Poznański,
Fakty Mosińsko – Puszczykowskie oraz Radio MPL.
,,Ciszej, ciszej, ciszej bo to nie tak”. W tym roku było
inaczej niż zwykle jednak będąc na koncercie mogliśmy przez chwilę oderwać się od codzienności
i zrelaksować. Z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje.
Ewa Kazimierska

Tomasz Budzyński

Grzegorz Kupczyk

Żabie dołki
Jesienią 2019 roku w ramach projektu „Poprawa warunków siedliskowych w miejscach rozrodu i występowania płazów
w Wielkopolskim Parku Narodowym”,
współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wykonano zabiegi związane z czynną ochroną
kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej.
Obszar, na którym zrealizowano przedsięwzięcie to naturalne obniżenie terenu, które
ulegało stopniowemu zarastaniu i wypłyceniu. W ramach projektu zaplanowano
wypłycenia oraz przegłębienia, by stworzyć
zróżnicowanie stref ekologicznych i uzyskać optymalne warunki bytowania płazów.
Miejsce zyskało w Parku nazwę „żabie dołki".

fot. Krzysztof Nowacki
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MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

DREWNO
OPAŁOWE
KOMINKOWE

P178

ZADZWOŃ
tel: 513 064 503

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna
możliwość transportu

PELLET
CERTYFIKOWANY
WĘGIEL
gruby • orzech • miał
groszek • ekogroszek

Przyjmę
do zbioru
winogron
tel. 606 753 069

GEODETA
602 683 177

Stomatologia Miszkiel
lek. stom. Zbigniew Miszkiel
Pon. i Śr. 13-18, Wt. 9-14

lek. dent. Mateusz Miszkiel
Czw. 12-18, Pt. 10-14

Możliwe inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym.

zamównienia/kontakt

605 981 958

Proponujemy kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych również w ramach NFZ.
Krótkie terminy wykonania protez refundowanych.

62-020 Swarzędz, ul. Kaczorowskiego 25
tel. 618-172-242 lub 603-335-285

P173

Mosina, ul. Sowiniecka 6g
Łęczyca, ul. Poznańska 11
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Surowsze kary dla śmiecących w lesie.
Ministerstwo idzie na wojnę z „leśnymi wandalami”
„Walczymy z leśnymi wandalami!” zapowiada Ministerstwo Środowiska i idzie na wojnę z zaśmiecającymi lasy. Będą m.in. wyższe kary za śmiecenie i obowiązek sprzątnięcia bałaganu.
Śmieci w polskich lasach to już plaga. Ich
sprzątanie kosztuje nas rocznie 20 milionów złotych. Samorządy nie zawsze potrafią poradzić sobie same z problemem.
Zamiast systemowych rozwiązań, na
szczeblu gminnym pojawia się przerzucanie odpowiedzialności pomiędzy instytucjami. Odpady natomiast dalej leżą
i stwarzają zagrożenie.
W regionie Mosiny i Puszczykowa działa
Wolontariat WPN, który zajmuje się m.in.
porządkowaniem terenów Parku Narodowego. Wolontariusze co dwa tygodnie zbierają setki litrów śmieci, które i tak stanowią
ułamek tego, co na co dzień nas truje. Ułamek, bo Ministerstwo Środowiska szacuje,
że do polskich lasów rocznie wywożonych
jest aż 115 tysięcy metrów sześciennych
odpadów. To wystarczająco, by zapełnić
puszkami, butelkami czy odpadami budowlanymi 1000 wagonów kolejowych.
Śmiecisz? Posprzątasz
Te przerażające statystyki zmusiły Ministerstwo do podjęcia kroków, które mają
wystraszyć leśnych wandali. Resort przygotował projekt ustawy, która zakłada zaostrzenie przepisów. I tak, dotychczasowa
kwota mandatu za zaśmiecanie przyrody
– 500 zł, zostanie podwyższona do 5000
zł grzywny. Ale to nie koniec, Ministerstwo
planuje do 2021 roku zainstalować 10 000
fotopułapek; 5 tys. do końca tego roku, pozostałe mają pojawić się w lasach do końca
2021 r.. Dzisiaj jest ich jedynie 2 tysiące.

Dzikie wysypisko, WPN, gmina Mosina

– Mam złą wiadomość dla zaśmiecających
nasze lasy, którzy czuli się dotąd bezkarni.
W trybie pilnym uruchamiamy, na wszystkich terenach leśnych w całym kraju aż pięć
tysięcy przenośnych fotopułapek. Leśnicy
każdego dnia będą zmieniać ich położenie.
Są zamaskowane i nigdy nie będzie wiadomo, gdzie w danej chwili są zamontowane.
Oprócz tego, porządku będą pilnować kamery noktowizyjne i armia dronów – zapowiedział Minister Środowiska, Michał Woś.
Na wandali czeka także specjalna kara. Jeśli służbom uda się zidentyfikować ama-

tora leśnych wysypisk, będzie musiał posprzątać bałagan na swój koszt.
– Po pierwsze, stawiamy na nieuchronność
kary dla leśnych wandali, aby ich czyny nie
pozostawały już bez konsekwencji. Po drugie, dolegliwość kary – znacznie wyższe
grzywny i przede wszystkim obowiązek posprzątania po sobie i to na własny koszt. Jestem przekonany, że taka bezkompromisowa walka o czystość naszej przyrody szybko
przyniesie wymierne efekty i lasy odetchną
– przekonuje szef resortu środowiska.
Wojciech Pierzchalski

Spłonął bar w Dymaczewie
W nocy z 30 na 31 lipca doszło do pożaru budynku baru w Dymaczewie Nowym. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. – Miejsce, które
jest z nami od wielu lat spłonęło. Osoby, które widziały cokolwiek,
proszone są o kontakt – poinformowali właściciele baru.
Pożar wybuchł około godziny 23.30 na terenie ogródków działkowych. Na miejsce zadysponowano m.in. strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 w Mosinie (PSP oraz OSP). Z ogniem walczyły też zastępy z OSP Pecna. Na szczęście, w wyniku tego zdarzenia
nikomu nic się nie stało.
Bar “Ryśkowo” to popularne miejsce nad jeziorem Łódzko-Dymaczewskim. W letnie wieczory, zwłaszcza w wakacje, gdy na okolicznych działkach przebywają wczasowicze, odbywają się tam liczne
imprezy. Działa tam również sklep.
– Wspólnymi siłami odbudujemy bar! To miejsce, to tradycja i piękne
wspomnienia, które wciąż należy tworzyć – apelują właściciele.

Spalony Bar Ryśkowo w Dymaczewie Nowym fot. Czytelnik GMP
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Nauka rysunku
i malarstwa
 Konsultacje
 Korekta prac
 Zajęcia terapeutyczne
poprzez działania plastyczne
(J047)

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

PRACOWNIK
DO ZBIORU
JABŁEK

tel. 604 293 392

AUTO CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

Zadaniem osób zatrudnionych
na tym stanowisku będzie:

do samochodów DOSTAWCZYCH

ZBIÓR OWOCÓW
I PRACE PIELĘGNACYJNE
Okres pracy: od lipca

ul. Nowiny 30, 62-030 Luboń, tel. 601 710 634, 795 109 288
e-mail: czesciducatolubon@gmail.com www.czesciducato.pl

Miejsce pracy: sad Głuchowo
Oferujemy pracę godzinową
i akordową na umowę zlecenie.
Przyjmujemy również młodzież
od 16 roku życia.

(P054)

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

(J034)

Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych
w Poznaniu i okolicach.

(J038)

Zatrudnimy
P163

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

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 513 064 503 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. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

(J027)

AGENCJA
PZU

Gazeta

REKLAMA
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Mosińsko-Puszczykowska

R

WYKONUJEMY: pomiary i doradztwo gratis, prace montażowe

62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 37
61 813 07 55, 607 374 545

Reportaże

1992 r.

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

Terapia noworodków
i niemowląt metodą
NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

dr Małgorzata Wójcik

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

ﬁzjoterapeuta i DO osteopata

tel. 502 439 875
www.ﬁzjo-osteo.pl

(J023)

(J039)

Zapraszamy: pon.-pt. 10-17, sob. 10-13

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od

Felietony
Wywiady

e-mail: biuro.pasbud@wp.pl; www.oknapasbud.pl

• ROLETY
• ŻALUZJE
• MOSKITIERY

Wiadomości z regionu

• 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. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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PRACA CHAŁUPNICZA
wiązanie kokardek!

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

Naprawa:
- Rozruszniki
- Alternatory
- Instalacje elektr.
Klimatyzacje:
- napełnianie
- odgrzybianie

CENY PRODUCENTA!

Więcej informacji
pod numerem telefonu:

P174

(J037)

pon.-pt. 8.00-16.00

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych
fachowe doradztwo montaż

ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
Montaż:
- Radia
- Alarmy
- Blokady
* wymiana opon
* wulkanizacja
Wystawiamy faktury VAT

Michał Roszak
Luboń, ul. Dożynkowa 7a

507 624 828

(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, 513 064 503
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. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

REKLAMA
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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

(P042)

tel. +48 604 692 465

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

Szkoła Podstawowa

PRODUCENT BLACHODACHÓWKI I BLACH TRAPEZOWYCH
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
• BLACHODACHÓWKA
• TRAPEZ T20/T40/T5
• OBRÓBKI DEKARSKIE
PHU OLSTAL

• BLACHY CYNK-TYTAN
• SYSTEMY RYNNOWE
• BLACHY OCYNKOWANE • AKCESORIA DACHOWE
• TRANSPORT
• BLACHY POWLEKANE

62-030 LUBOŃ, UL. CHEMIKÓW 3
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Zadzwoń by zarezerwować miejsce
tel. 697 002 577
Poznań, ul. Niedziałkowskiego 18
www.belward.pl

(J043)

ZADZWOŃ: 61 893 46 02

WWW.OLSTAL.COM.PL

Rekrutacja
do wszystkich klas trwa

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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SPECJALIŚCI OD KLIMATYZACJI WENTYLACJI I POMP CIEPŁA

KLIMATYZATORY
REKUPERATORY
WENTYLACJA
POMPY CIEPŁA
MONTAŻ
SERWIS
PROJEKT

tel. 695-693-499
KLIMA MASTER, UL. DĄBROWSKIEGO 183, 60-594 POZNAŃ

OPTOMETRYSTA
ZAPRASZA CODZIENNIE
NA BADANIE WZROKU

biuro@klima-master.pl

www.klima-master.pl
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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

(promocja obowiązuje do 30 września br.)

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

