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To było coś jak grom z  jasnego nieba. 
Nowy trop eleganta! Żebym nie zapo-
mniał, zaraz zdaję relację z  tego epo-
kowego odkrycia. A  było nie dalej jak 
wieczorem, 17 września, kiedy po uro-
czystym wprowadzeniu relikwii święte-
go Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 
do kaplicy adoracji w mosińskim koście-
le pod wezwaniem św. Mikołaja, ksiądz 
proboszcz Adam Prozorowski zorgani-
zował „posiłkowo-kolacyjne” spotkanie 
dla dostojnych gości oraz osób, które 
pomogły mu w  tym trudnym przedsię-
wzięciu. Pośród licznie zgromadzonych 
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi głos 
zabrała przesympatyczna siostra Teresa 
Antonietta. Dzięki niej poznaliśmy liczne 

szczegóły z  życiorysu świętego, a  przy 
okazji jeszcze jednego eleganta. Otóż 
był nim nie kto inny, jak młody Zygmunt 
i wszystko na to wskazuje, że to nie jest 
zwyczajny trop, a  autentyczny dowód 
mistycznie namacalny. Studiując jako 
kawaler w Moskwie wyróżniał się pośród 
rówieśników niezwykłą wprost dbałością 
o swój wygląd. Zawsze starannie ubrany 
według tamtejszej mody, z  nieodłączną, 
gustowną laseczką w dłoni i do tego nie-
nagannymi manierami. No wypisz, wy-
maluj elegant. Na dodatek przybył do na-
szego miasta wprost ze stolicy elegancji 
– Paryża. Nawiązując do wspomnianego 
wątku Wojtek podsumował z  humorem 
całość logicznym wywodem (cytuję z pa-
mięci): „…mając takie maniery musiał 
on prędzej czy później trafić do Mosiny, 
co samo w sobie jest oczywistym dowo-
dem, że pierwowzorów autentycznego 
eleganta z Mosiny mamy wielu, ale tylko 
jeden jest niezwykły, bo z czasem został 
ogłoszony świętym”.
 Roman Czeski

Październik to, według mnie, jeden 
z  piękniejszych miesięcy w  roku. Jesień 
pokazuje nam całe swoje bogactwo 
i prezentuje się w pełnej krasie. W słońcu 
mienią się czerwienie, brązy, żółcie i zie-
lenie, w lesie pachnie grzybami, jarzębina 
kusi purpurowymi koralami, a spadające 
z  drzew kasztany zachwycają połyskiem 
i  misternymi detalami na swojej struk-
turze. Rano witają nas mgły, wieczory 
żegnają rześkim, chłodnym powietrzem. 
W takim cudownym, jesiennym klimacie 
zapraszamy Państwa do lektury najnow-
szego numeru gazety.
Sporo uwagi poświęcamy tematowi re-
montów dróg. W  Mosinie trwa przebu-
dowa odcinka ulicy Leszczyńskiej (od 
Mostowej do Strzałowej), wprowadzono 
tymczasową zmianę organizacji ruchu. 
To nie wszystko – trwa remont ulicy Sowi-
nieckiej, co razem powoduje, że w mieście 
panuje komunikacyjny paraliż. Czy uda się 
w jakimś stopniu poprawić komfort życia 
mieszkańców na czas remontu? Próbuje-
my znaleźć odpowiedź na to pytanie.
Remont dróg obejmuje jeszcze szerszy 
zasięg. Dobiegają końca prace związane 
z  modernizacją i  rozbudową drogi wo-
jewódzkiej nr 306 przebiegającej przez 
gminę Mosina. Poprawie ulegnie nośność 
drogi oraz jej szerokość, powstaje tak-

że ścieżka dla rowerów. Co o  tym sądzą 
rowerzyści? Czy rzeczywiście inwestycja 
przyczyni się do poprawy komunikacji 
i  zwiększenia bezpieczeństwa użytkow-
ników drogi? Przeczytajcie.
Nasz redakcyjny zespół uwielbia przyrodę 
i wszelką aktywność, nie kryjąc swojej mi-
łości do kajaków. Tym razem zapraszamy 
do relacji kilku śmiałków, którzy postano-
wili kajakami przepłynąć z  Puszczykowa 
do… Bałtyku! Akcja miała na celu nie tylko 
aktywność, ale także pomoc innym.
O  charytatywnym tle kajakarskiej wy-
prawy przeczytacie więcej w artykule na 
ten temat.
Wielokrotnie poruszaliśmy sprawę mo-
sińskiego „Kokotka”. Po raz kolejny zada-
jemy pytanie o  dalsze losy tego budyn-
ku, który z  powodzeniem mógłby być 
piękną wizytówką Mosiny. Co jakiś czas 
burmistrz i urzędnicy na łamach mediów 
samorządowych obiecują jego remont. 
Jak będzie tym razem? Czy uda się pod-
jąć działania, zanim budynek doszczętnie 
zniszczeje? Jakie są plany na jego zago-
spodarowanie? Więcej dowiecie się Pań-
stwo czytając materiał .
I na koniec gratka dla miłośników leśnych 
wędrówek - zapraszamy do zwiedzania 
ścieżki dydaktycznej o nazwie „Wokół sta-
rej wieży” w  okolicy Szreniawy. Długość 

trasy wynosi 1,2 km, a turyści wspinają się 
na pagórek kemowy o wysokości ok. 120 
m n.p.m. Z wieży o wysokości 22 m przy 
dobrej pogodzie można zaobserwować 
między innymi panoramę Poznania.
Drodzy Czytelnicy! Zachęcamy do korzy-
stania z uroków jesieni, pięknej pogody, 
bogactwa otaczającej przyrody. Znajdź-
cie też czas na dobrą kawę (lub ziołową 
herbatę), relaks i  lekturę najnowszego 
numeru gazety. Czytajcie, piszcie do nas, 
komentujcie – bądźmy w kontakcie!
 W imieniu zespołu redakcyjnego –
 - Marta Mrowińska

SłOwO OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy!
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Mosina otrzymała ponad 6 milionów złotych
w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych

Zamknięty most na Kanale. Kiedy otwarcie?

Burmistrz Mosiny, Przemysław Mieloch, poinformował o przyznaniu ponad 6. milionów złotych 
gminie Mosina w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Pieniądze, które już wpłynęły na 
gminne konto bankowe, zostaną przeznaczone na budowę dróg oraz oświatę.

Ruszyły prace budowlane związane z remontem mostu na Kanale Mosińskim, łączącym ulicę Nad-
warciańską w Puszczykowie z ulicą Targową w Mosinie.

– Do budżetu gminy Mosina wpłynęło 6 226 864 zł. Są to środki 
obiecane przez panią premier Jadwigę Emilewicz. Pozwolą nam 
podejmować działania inwestycyjne w tych zakresach, jakie 
mamy uchwalone w ramach gminnego budżetu. Są to środki, 
które pozwalają samorządom inwestować w sytuacji umniejsze-
nia dochodów z tytułu koronawirusa – podaje burmistrz Prze-
mysław Mieloch.
– Mamy nadzieję, że pieniądze przekazane Mosinie pozwolą 
gminie zrealizować nie tylko inwestycje drogowe, ale też te zwią-
zane z infrastrukturą edukacyjną – mówiła na początku lipca 
wicepremier Jadwiga Emilewicz – Mosina jest jedną z tych gmin 
w powiecie poznańskim, która uzyskuje, w przeliczeniu na miesz-
kańca, najwięcej – mówiła premier.
Fundusz Inwestycji Samorządowych to pomoc rządu dla gmin 
i powiatów w związku z pandemią Covid-19. Łącznie rozdzie-
lono 5 miliardów złotych. (red.)

Przebiegają tędy szlaki turystyczne i  rowerowe. Most był też 
często wykorzystywany przez kierowców omijających korki na 
wjeździe do Mosiny od strony ulicy Mocka, a także przez rolni-
ków użytkujących pobliskie tereny.
Decyzja o  naprawie mostu została podjęta wspólnie przez 
przedstawicieli gminy Mosina i Puszczykowo. Koszt renowacji 
(70 865,83 zł) został podzielony pół na pół. 
- Most położony jest na terenie Miasta Puszczykowo, które 
jest zarządcą obiektu i   inwestorem prowadzonego zadania. 
Gmina Mosina zabiegała o remont mostu, ponieważ korzysta-
ją z niego także nasi mieszkańcy - poinformował Urząd Miej-
ski w Mosinie.
Z Sesji Rady Miejskiej w Mosinie - Most przez Kanał Mosiński 
na przedłużeniu ul. Nadwarciańskiej, w Puszczykowie położony 
jest na terenie gminy miejskiej Puszczykowo. Służy natomiast 
w  głównej mierze mieszkańcom gminy Mosina ułatwiając 
komunikację z  południowo - wschodniej części Mosiny w  kie-
runku gminy Komik. Ponadto przez powyższy most przebiega 
turystyczna trasa rowerowa. Szczegółowe warunki udzielenia 
pomocy finansowej oraz współpracy pomiędzy Gminami zosta-
ną określone w  umowie zawartej pomiędzy Miastem Puszczy-
kowo, a  Gminą Mosina. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie 
uchwały jest zasadne.
Jak dowiedzieliśmy się w  Urzędzie, termin zakończenia prac 
remontowych, zgodnie z  umową zawartą z  wykonawcą, na-
stąpi 28.11.2020 r., a otwarcie mostu - po odbiorze końcowym.
(jb)

3 lipca wicepremier Jadwiga Emilewicz odwiedziła Mosinę
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Budowa mostu w Rogalinku
i oczekiwania związane z inwestycją

Teren przy moście w Rogalinku stał się wielkim placem budowy, pracę rozpoczął ciężki sprzęt. 
Trwają przygotowania do rozpoczęcia wykonania pali pod podpory obiektu. Publikujemy relację 
fotograficzną z przebiegu realizacji tej kluczowej dla całej aglomeracji poznańskiej inwestycji.

2 lipca 2020 roku w  Urzędzie Marszał-
kowskim w  Poznaniu podpisano umo-
wę na budowę mostu przez Wartę wraz 
z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 431 w Rogalinku. W ramach inwestycji 
powstaną: nowy pięcioprzęsłowy most 
o  najwyższej klasie nośności „A” (obcią-
żenia taborem samochodowym 50 ton), 
jezdnia o  długości blisko 800 metrów, 
dwa ciągi pieszo-rowerowe, kanalizacja 
deszczowa. Zakres robót zakłada również 
przebudowę sieci telekomunikacyjnych 
oraz sieci gazowej.
– Budowa nowego mostu ma strategiczne 
znaczenie dla poprawy warunków ruchu 
i  dalszego rozwoju aglomeracji poznań-
skiej. Obiekt poprawi zarówno komfort 
jazdy, jak i bezpieczeństwo. Stara przepra-
wa zostanie wyburzona po wcześniejszym 
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 
nowego obiektu – informuje Wielkopolski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego podkreślił, 
że oczekiwania związane z  tą inwestycją 
są rzeczywiście duże, ponieważ to ważna 
trasa, w pobliżu Poznania, o dużym natę-
żeniu ruchu. – To bardzo ważny most, to 
i pieniądze są duże – mówił wicemarszałek.
– Budowa nowej przeprawy na Warcie 
w  Rogalinku była społecznie oczekiwa-
na. Szczególnie dla mieszkańców Mosiny 
i  Puszczykowa to ważna inwestycja, która 
bez wątpienia podniesie konkurencyjność 
regionu, da potencjał do dalszego rozwo-
ju, wzmocni układ lokalnej sieci drogowej, 
co przyniesie skutek w  postaci szybkiego 
i  bezpiecznego połączenia. Rozwój sieci 
drogowej powinien być wynikiem myślenia 
strategicznego, długofalowego. Działania 
Samorządu Województwa Wielkopolskie-
go charakteryzują się właśnie takim myśle-
niem. Mamy nadzieję, że most w Rogalin-
ku będzie pierwszym, ważnym elementem 
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 
w  gminach Kórnik, Puszczykowo i  Mosina 
– mówi Paweł Katarzyński Dyrektor Wiel-
kopolskiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Poznaniu.
Po rozpoczęciu budowy nowego mostu 
w  Rogalinku, pojawiły się wątpliwości, 
czy nowa przeprawa nie spowoduje po-
wrotu ciężkiego transportu do centrum 
Mosiny. Obecnie most jest zamknięty 

dla pojazdów cięższych niż 20 ton. Wciąż 
pojawiają się jednak obawy, czy zma-
sowany transport tirów nie wróci wraz 
z  otwarciem nowej przeprawy. Gmina 
Mosina zapewnia, że podejmuje kroki 
ku budowie wyczekiwanej przez miesz-

kańców obwodnicy. Pada sporo deklara-
cji, intencji oraz planów. Trudno jednak 
wskazać konkretne terminy (Więcej na 
ten temat pisaliśmy we wrześniowym 
wydaniu GMP).
źródło, zdjęcia: WZDW w Poznaniu (red)

Wartość kontraktu: 63,2 mln złotych
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: blisko 52 mln złotych
Zakończenie robót budowlanych: 850 dni od daty podpisania umowy, tj. 30.10.2022 r.
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Koniec fermy norek w Krajkowie?
w nocy, 17 września, sejm przyjął uchwałę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. w zapisach znaj-
duje się m.in. zakaz hodowli zwierząt w celu pozyskania z nich futra. Przeciwko takim zapisom 
sprzeciwiają się właściciele ferm norek. Jedna z ponad ośmiuset takich hodowli znajduje się w Kraj-
kowie pod Mosiną. 

Polska pod względem liczby hodowli no-
rek jest w  światowej czołówce. Według 
danych Głównego Inspektoratu Wetery-
narii w  354 fermach znajduje się ponad 
6 milionów norek amerykańskich. Resz-
tę z  810 hodowli zwierząt futerkowych 
w Polsce stanowią m.in. fermy innych ga-
tunków norek, lisów czy królików.  
Gorąco wokół takich hodowli zaczęło 
się robić po tym, jak 8 września światło 
dzienne ujrzał wstrząsający reportaż Ja-
nusza Schwertnera „Krwawy biznes fu-
terkowców”. W  dokumencie pokazano 
warunki, w  jakich są przetrzymywane 
zwierzęta w  największej fermie norek 
w  Polsce. Hodowla w  Góreczkach nale-
ży do Szczepana Wójcika, futerkowego 
potentata blisko związanego ze środowi-
skiem Radia Maryja. 
Nagrania dokonał działacz fundacji 
Otwarte Klatki, który zatrudnił się w fer-
mie. Na filmikach widzimy zmasakrowa-
ne zwierzęta, zjadające się nawzajem. 
Nagrano sceny znęcania się nad norkami. 
Są wypuszczane na pastwę psów, które 
bawią się, goniąc je, a potem zagryzając. 
Po emisji reportażu Jarosław Kaczyński 
zapowiedział wprowadzenie tzw. piątki 
dla zwierząt. 
Futrzarska samowolka 
W lipcu 2019 roku na fermie w Krajkowie, 
wg Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
było 3500 zwierząt. To o 3200 sztuk wię-
cej względem 2012 roku, kiedy hodowla 
zaczęła działać. Ferma rozszerzyła swoją 
działalność, pomimo obowiązującego 
na tym terenie prawa dotyczącego uję-
cia wody w  Krajkowie. Rozporządzenie 
z 2012 roku zakazuje bowiem zwiększa-
nia obsady hodowli, czyli liczby zwierząt 
na fermie.  
Krajkowska ferma zdaje się funkcjonować 
bez żadnego nadzoru gminy. 15 kwietnia 
2019 roku przewodnicząca Rady Miej-
skiej, Małgorzata Kaptur, wystosowała 
do władz zapytanie o  hodowlę. Zapyta-
ła w nim o decyzję o uwarunkowaniach 
środowiskowych dla tej inwestycji i o for-
my kontroli nad fermą. Jak się okazało, 
gmina nigdy nie wydała takiej decyzji dla 
hodowli. W kwietniu 2019 roku urzędni-
cy nie wiedzieli także, ile zwierząt znaj-
duje się na fermie. Wiceburmistrz Adam 
Ejchorst w  piśmie 23 kwietnia przyznał 
także, że burmistrz nie zlecał żadnych 

kontroli nieruchomości. Hodowla zatem 
znajdowała się jedynie pod nadzorem 
Powiatowego Lekarza Weterynarii. Doko-
nywane przez niego kontrole dotyczyły 
jedynie dobrostanu zwierząt i  wykorzy-
stywania ubocznych produktów pocho-
dzenia zwierzęcego do karmienia zwie-
rząt w hodowli. 
Dlaczego ferma jest niebezpieczna?
Naukowcy ze szczecińskiej politechniki 
zbadali wpływ fermy norek na środowi-
sko. Według badaczy w  sąsiadującym 
z hodowlą lesie odnotowano zwiększone 
zanieczyszczenia gleby amonem i azota-
nem. To ma wpływać na jakość wód pod-
ziemnych w  sąsiedniej wsi. Prawdopo-
dobnie z podobnymi zanieczyszczeniami 
mamy do czynienia także w  Krajkowie, 
gdzie znajduje się ujęcie wody dla całej 
aglomeracji poznańskiej. 
Polsko-słowacki zespół naukowców wy-
kazał natomiast zanieczyszczenie gleby 
pasożytami. Podczas badań w  glebie od-
ległej o 300 m od granicy fermy wykryto 
obecność jaj kilku gatunków nicieni. Kolej-
ne badania, polskich naukowców z Lubli-
na, dotyczyły zanieczyszczenia powietrza. 
Wykazały obecność 10 różnych alkoholi, 4 
aldehydów i  3 ketonów, które mogą po-
wodować silne podrażnienia błon śluzo-
wych, oczu i górnych dróg oddechowych. 
Co z krajkowską hodowlą? 
Ustawa o  zakazie hodowli zwierząt 
z  przeznaczeniem na futra trafi teraz na 

biurko prezydenta. Jeśli Andrzej Duda 
podpisze ustawę, Ministerstwo Rolnic-
twa ma w  specjalnym rozporządzeniu 
określić, co stanie się dalej z  fermami 
w  całym kraju. Cytowany przez portal 
Money.pl, Michał Moskal, członek mło-
dzieżówki PiS mówi, że projekt nie zakła-
da likwidacji ferm. Zakazane będzie jedy-
nie uśmiercanie zwierząt. 
Na prawo dotyczące ewentualnej likwi-
dacji ferm musimy jeszcze poczekać. 
– Dokładne zasady zostaną ustalone 
w  rozporządzeniu Ministerstwa Rolnic-
twa – mówi portalowi Money.pl Michał 
Moskal. I  zapewnia, że o  uboju zwierząt 
z zamykanych ferm nie ma mowy.
– Na pewno nie będzie masowej rzezi. 
Ustawa o  ochronie przyrody, która już 
obowiązuje, jasno określa katalog sy-
tuacji, w  których zwierzę może zostać 
zabite. Likwidacja hodowli do niego nie 
należy – mówi Moskal. – Część zwierząt 
dzikich pewnie zostanie wypuszczona na 
wolność. Inne trafią pod opiekę fundacji 
czy schronisk – kończy Moskal. 
18 września udało nam się porozmawiać 
jedynie z osobą, która korzysta z  terenu 
krajkowskiej fermy. Mężczyzna zadzwo-
nił do właściciela hodowli norek, który 
jednak nie chciał z nami rozmawiać.
 Wojciech Pierzchalski

Działka, na której urzędnicy zaplanowali zieleń, pozostanie parkingiem
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Kończy się rozbudowa drogi Dw306. 
Co ze ścieżką rowerową?

Festiwal w Radio Poznań i na YouTube

Dobiegają końca prace związane z modernizacją i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 306 przebie-
gającej przez gminy Mosina oraz Stęszew. – Obecnie trwa malowanie oznakowania poziomego. 
Sukcesywnie pojawia się też nowe oświetlenie, montowane są znaki aktywne – informuje wielko-
polski Zarząd Dróg wojewódzkich w Poznaniu, który prowadzi inwestycję.

Taka dobra kulturalna wiadomość. Jeszcze kilka i do naszych zmysłów dotrze kolejna porcja Pol-
skiej Piosenki. Tym razem nie z Lubonia, ale z zaprzyjaźnionego Radia Poznań. 

Prace obejmują odcinek o  długości 8,2 km od skrzyżowania 
z nowym przebiegiem S5 (węzeł Stęszew) do drogi wojewódz-
kiej nr 431 w Dymaczewie Nowym. Na jakim etapie jest inwe-
stycja?
– Rozbudowa DW 306 w gminach Stęszew i Mosina już dobie-
ga końca. Ścieżka rowerowa z dopuszczonym ruchem pieszych 
jest gotowa na całym odcinku realizowanego przedsięwzięcia, 
tj. Stęszew węzeł S5 – Dymaczewo Nowe. Końcowy odbiór tego 
zadania zaplanowano na listopad – podaje WZDW w Poznaniu.
Cała inwestycja obejmuje m.in wzmocnienie konstrukcji na-
wierzchni jezdni, budowę ścieżki rowerowej, chodników, zjaz-
dów, kanalizacji deszczowej, wysp spowalniających i  zatok 
autobusowych, korektę skrzyżowań pod kątem poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie oznakowania oraz 
wymianę przepustów.
Modernizowany odcinek przebiega przez miejscowości Łódź 
i  Witobel. Poprawie ulegnie nośność drogi oraz jej szerokość. 
Przetarg prowadzony jest w  formule “zaprojektuj i  wybuduj”. 
Warunek trwałości inwestycji to 20 lat.
Na razie nie ma planów na budowę dalszego odcinka, a tym sa-
mym ścieżki rowerowej z Dymaczewa Nowego do Mosiny. Jak 
informuje burmistrz Mosiny, będzie na to szansa “w  kolejnym 
okresie finansowym UE”. (red.)

Właśnie tam 2 i 3 października zaśpiewają dla Was wykonawcy 
znani z  Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza 
w Luboniu. Wszystko to zadzieje się na żywo, w godzinach od 19 
do 21, w piątek 2. i w sobotę, 3. października. To kolejne nowe, 
świetne doświadczenie muzyczne promujące to, co kochamy 
w polskiej kulturze – jej piosenkę. W wydarzeniu wezmą udział 
Patrycja Serwatka, Zosia Banaszak, Magda Dolska Domek, Maciek 
Kujawa, Kasia Jakubowska, Zuzia Suliga, Gosia Harendarz, Karoli-
na Kram, Marta Śmigielska, Agata Frąckowiak, Iga Iglewska, Ania 
Wardęska, Dawid Zieliński, Ola Śliwińska, Roxana Tutaj. Całość 
pospinają Sławek Bajew i Michał Kosiński. Gośćmi festiwalowego 
koncertu będą: Bola Sobczak – żona poety muzycznego Andrzeja 
Sobczaka, Mietek Jurecki, Monika Górny - laureatka tegoroczne-
go Pióra Poetów, Rafał Sekulak – szef wokalny festiwalu i Maciek 
Szymański – kierownik muzyczny lubońskiej muzycznej odsłony. 
By to wszystko mogło się zadziać, trzeba podziękować: Arkowi 
Kozłowskiemu – Dyrektorowi Anteny Radio Poznań , Rafałowi Se-
kulakowi, Rafałowi Zbytniewskiemu – Audiolight, organizacjom 
– Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i Stowarzyszenie SAWP. I jeszcze 
jedno dobre – koncerty będzie można również oglądać na kana-
łach YouTube naszego Festiwalu i Radio Poznań.
 Michał Kosiński
 Dyrektor Artystyczny Festiwalu

Rozbudowana droga DW 306 w gminach Stęszew i Mosina źródło: WZDW
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Kanał przepływający przez Mosinę pora-
sta bujną roślinnością. Miejscami nawet 
nie widać w  nim wody. Dno koryta rzeki 
jest w tej chwili obficie porośnięte roślin-
nością, która w znacznym stopniu ograni-
cza przepustowość cieku. Zatrzymują się 
na niej różnego rodzaju odpady, co w ne-
gatywny sposób wpływa na estetykę.
Jak udało nam się ustalić, w  budżecie 
gminy została przeznaczona kwota bli-
sko 15 tys zł na poprawę sytuacji. Według 
uzyskanych informacji, prace polegające 
na wykoszeniu skarp, hakowaniu oraz 
usuwaniu zatorów mają nastąpić już 
wkrótce. Swym zasięgiem obejmą miej-
ski odcinek kanału.
Interpelację w  sprawie zawarcia porozu-
mienia z PGW Wody Polskie złożył radny Ar-
kadiusz Cebulski, który chciałby, aby gmina 
sama kosiła chaszcze i utrzymywała porzą-
dek na odcinku miejskim Kanału Mosiń-
skiego. Podobne porozumienie podpisała 
gmina Kościan. Co na to władze Mosiny?
– Istnieje możliwość zawarcia porozu-
mienia z  PGW Wody Polskie w  zakresie 

utrzymania Kanału Mosińskiego na okre-
ślonym odcinku – informuje Adam Ej-
chorst, zastępca burmistrza. – Aktualnie 
procedowany jest jednak wniosek Związ-
ku Spółek Wodnych ze Środy Wielkopol-
skiej o  dofinansowanie prac obejmują-
cych wykoszenie skarp, hakowanie oraz 

usuwanie zatorów na miejskim odcinku 
kanału – dodaje Adam Ejchorst.
Dlaczego warto dbać o  Kanał Mosiński? 
Ile kosztuje nas susza? Temat ten poru-
szyliśmy w poniższym artykule Rachunek 
za wodę. (jb)

Zaniedbany kanał 
Trwa susza hydrologiczna, a stan wody w Kanale Mosińskim jest dramatycznie niski. Zaniedbany,  
zarośnięty, z pewnością nie jest obecnie wizytówką naszego miasta. Kiedy sytuacja ulegnie poprawie?

Rachunek za wodę
Deszcz, który padał na początku września, podlał ogródki i na-
pełnił beczki podstawione pod rynny. Nie zmienił on jednak 
dramatycznej sytuacji hydrologicznej. Na Kanał Mosiński przy-
kro patrzeć. Między bujną roślinnością wodną wije się strużka, 
która przypomina, że w tym zagłębieniu terenu znajdowała się 
rzeka. Czy jest ona w ogóle potrzebna, czy stanowi jedynie źró-
dło problemów?
Z punktu widzenia ekonomicznego, rzeka przynosi nam jedynie 
straty. Musimy budować mosty i  kładki, które sporo kosztują. 
Może powinniśmy cieszyć się z faktu, że kanał wysycha, bo dzię-
ki temu będziemy mieli więcej pieniędzy?
Woda jest jednak potrzebna. Z tego powodu ma swoją wartość, 
którą można zmierzyć złotówkami. Przekonujemy się o tym co 
jakiś czas. Najczęściej, kiedy otrzymujemy rachunek za eksplo-
atację. W domu dbamy o to, żeby wody nie marnować. Każdy 
ma wiele sposobów na jej oszczędzanie. Szybko usuwamy awa-
rię cieknącego kranu, gdyż marnowanie wody jest drogie.
Wracając jednak do Kanału Mosińskiego, postarajmy się spojrzeć 
na niego jak na rurę z wodą. Obecnie w czasie jednej sekundy prze-
pływa nią 0,15 m3 wody. W czasie ostatnich opadów przepływ ten 
wzrósł do poziomu 0,2 m3/s. Różnica w przepływach, spowodowa-
na opadami, wyniosła zatem 0,05 m3/s. Czyli przez okres trwania 
opadów, tj. ok 15 godzin, Kanałem Mosińskim spłynęło 2 700 m3 
wody więcej (3600 s * 15h * 0,05 m3/s). Przeliczając, to 2,7 mln li-
trów. Tyle wody, którą otrzymaliśmy za darmo, wylaliśmy do Warty.
Policzmy zatem, ile nas to kosztowało? Znając cenę 1 m3 wody, 

która dla mieszkańców gminy Mosina wynosi 4,78 zł/m3, i mno-
żąc ją przez ilość wylanej wody, otrzymujemy kwotę 12 906 zł. 
Oczywiście woda ta nie nadaje się do spożycia w gospodarstwach 
domowych i wymaga z pewnością kosztownych zabiegów pole-
gających na jej uzdatnieniu, ale doskonale nadaje się za to do pod-
lewania roślin w naszych ogródkach. Jeśli nie podlejemy ich wodą 
z opadów, to będziemy musieli pobrać wodę z sieci.
Ukryty podatek od suszy zapłacimy wszyscy solidarnie. Na targo-
wisku będzie on zawarty w cenie wszystkich produktów spożyw-
czych, głównie jednak warzyw i  owoców. Aby nabyć taką samą 
ilość produktów, będziemy musieli więcej pracować, a to wszystko 
dlatego, że nie mamy pieniędzy na naprawę cieknącego kranu.
 Tomasz Kaczmarek
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- W związku z remontem odcinka ulicy Leszczyńskiej (od Mostowej 
do Strzałowej), została wprowadzona tymczasowa zmiana orga-
nizacji ruchu. Inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy - in-
formuje Urząd Miejski w Mosinie
I etap zakłada wykonywanie robót na odcinku od skrzyżowania 
ulicy Leszczyńskiej z ulicą Mostową, Wawrzyniaka i Śremską, do 
ulicy Kolejowej. Objazd został poprowadzony ulicą Śremską 
i Kolejową. Skrzyżowanie ul. Leszczyńskiej i Kasprowicza oraz 
połączenie z ulicą Strzelecką nie będzie przejezdne. 

II etap będzie obejmował zamknięcie ul. Leszczyńskiej od 
skrzyżowania z ul. Kolejową (włącznie) do ulicy Długiej i Strzało-
wej. Objazd remontowanego odcinka zostanie  poprowadzony 
ulicami Strzelecką i Skrytą. Bez przejazdu będą ulice: Kasztano-
wa, Dębowa i Kolejowa. 

W wyniku  rozpoczęcia remontu ul. Leszczyńskiej i całkowitego 
zamknięcia jej odcinka, cały ruch drogowy z dwóch głównych 
ulic wylotowych, Sowinieckiej i  Leszczyńskiej, spotyka się od 
piątku na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej i Śremskiej. Jak pokazu-
ją ostatnie dni, miejsce to zdecydowanie nie jest przygotowane 
na przyjęcie tak dużej liczby pojazdów, z  kilku dużych osiedli 
i głównych arterii drogowych. Mieszkańcy wskazują też na pro-
blem zaparkowanych na jezdni samochodów, które w sytuacji 
tak wzmożonego ruchu bardzo trudno jest wyminąć. Z pewno-

ścią, w poruszaniu się po mieście samochodem nie pomaga też 
zamknięcie ulicy Sowinieckiej. O to, czy planowana jest jakakol-
wiek poprawa tego stanu, zapytaliśmy urzędników.
– W związku z prowadzoną inwestycją nieprzejezdne jest skrzy-
żowanie ul. Leszczyńskiej i Kasprowicza oraz połączenie z ulicą 
Strzelecką, a  wykonawca zadania, wprowadzając tymczasową 
organizację ruchu, poprowadził objazd ulicą Kolejową i  Śrem-
ską. Mieszkańcy mogą korzystać z sugerowanego objazdu, jak 
również z dróg alternatywnych. Projekt tymczasowej organizacji 
ruchu dla prowadzonej inwestycji na ul. Leszczyńskiej był opi-
niowany przez Komendę Miejską Policji w  Poznaniu, która nie 
wniosła do niego żadnych uwag. Gmina Mosina zgłosiła problem 
komunikacyjny wykonawcy zadania, by rozpatrzył możliwość 
wprowadzenia ręcznego kierowania ruchem w  newralgicznej 
porze dnia, tj. w godzinach porannych – przekazała Joanna No-
waczyk na podstawie wyjaśnień udzielonych przez Referat In-
westycji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Problemy okolicznych ulic
Ogromne korki to nie jedyne oblicze komunikacyjnego parali-
żu w centrum Mosiny. Podobnie jak w przypadku remontu ul. 
Sowinieckiej, przez modernizację ul. Leszczyńskiej chwilowo 
cierpią mieszkańcy okolicznych, mniejszych ulic. W  tumanach 
kurzu spędzili sporą część wakacji mieszkający przy ul. Żerom-
skiego. Teraz świat przez pył oglądają mieszkańcy ulic Łaziennej 
i Kanałowej, którędy część kierowców omija korki.
W  przypadku ul. Żeromskiego wykonawca zobowiązał się do 
polewania wodą powierzchni drogi tak, by unoszący się kurz 
był mniejszy. W przypadku ulic Łaziennej i Kanałowej sytuacja 
wygląda nieco inaczej, gdyż nie są to  objazdy wytyczone przez 
wykonawcę.
– Ulice Łazienna i Kanałowa nie zostały wskazane jako drogi objaz-
dowe, dlatego Gmina Mosina nie ma możliwości wymuszenia na 
wykonawcy polewania nawierzchni ul. Łaziennej, tak jak w  przy-
padku ul. Żeromskiego – przekonuje Joanna Nowaczyk z  UM 
w  Mosinie. – Ze względu na utrudnienia związane z  inwestycją 
prowadzoną na ul. Leszczyńskiej, których skutkiem jest występują-
cy obecnie, wzmożony ruch na ul. Łaziennej, w godzinach jego naj-
większego natężenia droga ta będzie polewana wodą przez Gminę 
Mosina we własnym zakresie – dodaje Joanna Nowaczyk.  (red.)

Remonty na Leszczyńskiej. Utrudnienia dla kierowców
Musimy uzbroić się w cierpliwość. Trwa komunikacyjny paraliż Mosiny. Zamknięte są m.in odcinki 
ulic Leszczyńskiej i Sowinieckiej. Najgorzej sytuacja przedstawia się na skrzyżowaniu ulicy Śrem-
skiej i Kolejowej, obok komisariatu, gdzie korki są naprawdę spore. 
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“Jest jednym z najnowocześniejszych w kraju”
– Nowy blok operacyjny postawił nas na rynku usług medycznych 
w zupełnie innym miejscu. Otwiera olbrzymie możliwości funkcjo-
nowania. Jest jednym z najnowocześniejszych w kraju i najnowo-
cześniejszy w Wielkopolsce – podkreśla z dumą Jan Grabkowski, 
starosta poznański.
Sala przygotowania pacjenta
Przed zabiegiem pacjent trafia najpierw tutaj, gdzie sprawdza 
się jego tożsamość i dokumentację medyczną. Przygotowywa-
ny jest do zabiegu, a czasami również znieczulany. Bardzo po-
mocny w czasie tych zabiegów jest ultrasonograf pozwalający 
na precyzyjne zlokalizowanie miejsca wkłucia. To bardzo skraca 
czas pobytu pacjenta na sali operacyjnej i umożliwia zwiększe-
nie „przepustowości” całego bloku operacyjnego.
w otoczeniu przyrody, która wycisza
Przez bezdotykowo otwierane drzwi chory trafia na jedną z pięciu 
sal. Każda w odmiennej kolorystyce, uzupełnianej zdjęciami Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego, który ma być kojącym widokiem 
dla pacjenta, ale też dla operatorów i personelu medycznego. Jest 
również specjalny, tak zwany brudny korytarz, którym po zabiegu 
wywozi się odpady medyczne i narzędzia do sterylizacji.
– Po wielu miesiącach projektowania, budowania i  wyposażania 
blok operacyjny rozpoczął przyjmowanie pacjentów. To bardzo 
satysfakcjonująca chwila. Przeprowadzamy rocznie blisko 4000 
operacji. Są to zabiegi z zakresu ortopedii, chirurgii, neurochirurgii 
i urologii. Część pacjentów trafia do nas w stanach nagłych, leczy-
my także osoby z chorobami onkologicznymi. Nowy blok stwarza 
jeszcze lepsze warunki do ich leczenia, a wysoko wykwalifikowane-
mu personelowi medycznemu, lekarzom i  pielęgniarkom, znako-
mite warunki do pracy – mówi Ewa Wieja, prezes Zarządu Szpi-
tala w Puszczykowie.
Dr Amadou Diakite, szef bloku operacyjnego Szpitala w Puszczy-
kowie przyznaje, że aparaty do znieczulenia oraz bardzo zaawan-
sowany system monitorowania parametrów życiowych pacjenta 
pozwalają na bezpieczne prowadzenie znieczulenia, wczesne wy-
krywanie zagrożeń i ich eliminację. – Dodatkowe funkcje, jak ocena 
głębokości snu oraz stopnia zwiotczenia mięśni, zapewniają pełną 
kontrolę nad przebiegiem znieczulenia oraz szybsze budzenie chore-
go. To urządzenia na miarę XXI wieku – dodaje dr A. Diakite.

Sale, w zależności od specyfiki wykonywanych zabiegów, wypo-
sażone są dodatkowo w artroskop, laparoskop, mikroskop ope-
racyjny, ultrasonograf lub aparat rentgenowski. Do dyspozycji 
jest też supernowoczesne oświetlenie z wmontowaną kamerą, 
która przekazuje obraz operowanego pola na duże monitory. 
Ogromnym ułatwieniem są także stacje DICO – to komputerowy 
system, umożliwiający lekarzowi wgląd w historię choroby, któ-
ra jest błyskawicznie dostępna na specjalnych ekranach. – Wy-
posażenie nowego bloku kosztowało 9 milionów złotych – dodaje 
starosta poznański Jan Grabkowski.
Sala wybudzeń
Tu pacjenci trafiają po zakończonym zabiegu i  pozostają pod 
opieką personelu pielęgniarskiego oraz lekarskiego do czasu 
przekazania ich na oddział. Ta sala imponuje rozmiarami. Dzie-
sięć w  pełni monitorowanych stanowisk zapewnia swobodny 
dostęp do pacjenta i  pozwala na kompleksowy nadzór nad 
wszystkimi jego funkcjami.
– Zakończyliśmy kolejny etap w życiu naszego szpitala. 16 lat temu 
ratowaliśmy budżet, spłacaliśmy długi, a  następnie sukcesywnie 
inwestowaliśmy w  infrastrukturę i  sprzęt. Dopiero po kilku latach 
przyszedł czas na duże inwestycje – wspomina starosta poznań-
ski. – Ale to nie koniec myślenia o  rozwoju naszej lecznicy. Teraz 
czas na wspieranie rozwoju kadr. Mamy w powiecie plany na wiele 
lat i na wiele milionów – podsumowuje Jan Grabkowski.
 źródło: Powiat Poznański

Otwarto supernowoczesny blok operacyjny
Do niedawna stała tu fontanna, dziś bije nowe serce Szpitala w Puszczykowie. Pięć supernowoczesnych 
sal operacyjnych, wyposażonych w najlepszy sprzęt medyczny, a wszystko połączone nowymi windami 
z  oddziałami szpitalnymi i  centralną sterylizatornią. Cała inwestycja kosztowała 31,5 miliona złotych. 
I właśnie została oddana do użytku.
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kolor

- hotel
- salon fryzjerski
- sklep

Wszystko dla zwierząt,
z miłości dla zwierząt

tel. 608 52 82 62
ul. 3 Maja 103

62 - 040 Puszczykowo

PRZEWÓZ OSÓB

tel. 575-100 –991 e-mail: biuro@wirbus.plwww.wirbus.pl
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ALKOHOL
PAPIEROSY
TYTONIE
CYGARA

E-PAPIEROSY 
pREMIXY

BAZY
LIQUIDY

BONGO
SHISHA
FAJKI

AKCESORIA

Czynne przez 7 dni w tygodniu
(pn.–czw. 10.00–21.00, pt.–sob. 10.00–22.00, niedz. 9.00–23.00)

ul. Poznańska 10, Mosina

Przyjmę do pracy na stanowisko sprzedawcy

STREFA

UL. KILIŃSKIEGO 6A
62-050 MOSINA
TEL: 695 222 291

zapraszamy do 

NOWOŚĆ!

www.adrenalina-fitness.pl

1 tydzień treningugratis
www.strefa-milon.pl

TERMIN

R

EALIZACJI

14
 DNI G

W
AR A NCJI

5
LAT

BEZ 

Ż

YRA NTÓ W

RATY
PRODUCENT OKIEN I DRZWI

Z PCV I ALUMINIUM

62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

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

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

ENERGOOSZCZĘDNE
OKNA

Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO

rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki

Moskitiery
Parapety

produkcja
sprzedaż

montaż, serwis

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

KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

Zapraszamy do 
korzystania z oferty 

wypożyczalni 
kajaków kajaki2.pl. 

Organizujemy 
spływy kajakowe 

w okolicach Mosiny 
rzeką Wartą 
i Kanałem 
Mosińskim

(J
00

7)
(J
00

8)

Gwarantowana jakość - 26 lat współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym - 
obecnie Polską Grupą Górniczą

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

Skład Opału

"RAMPA"
W. Wereszczyński

stacja PKP Puszczykówko - ładownia

poleca węgiel z Polskich kopalń :
kostka, orzech, miał i Ekogroszek

oraz sezonowane drewno kominkowe

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

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

kolor

Szwedzkie karmy dla psów i kotów
z dostawą do domu

Zamów bezpłatną próbkę i katalog produktów

573 091 475

Łęczyca, ul. Poznańska 20
tel. 888 107 307, 606 509 565
Poznań, ul. Górna Wilda 83

 tel. 608 449 656

Łęczyca, ul. Poznańska 20
tel. 888 107 307, 606 509 565
Poznań, ul. Górna Wilda 83

 tel. 608 449 656

PRODUCENT,

MOŻLIWOŚĆ SZYCIA
Z DOPASOWANIEM,

RÓWNIEŻ
GARNITURY KOMUNIJNE

WWW.GARNITURYSTEPNIAK.PLWWW.GARNITURYSTEPNIAK.PL

MEBLE

Luboń ul. Kręta 1B 
tel. 61 810 57 34

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

Polub nas na Facebooku

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

kolor

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

www.rafik.fun

LIGA PIŁKARSKA 
PÓŁKOLONIE I OBOZY 
EDUKACJA 
INTEGRACJA 
TRENINGI INDYWIDUALNE 

Projektujemy i szyjemy:
dekoracje okienne

(firany, zasłony, panele, rolety)
obrusy, bieżniki na wymiar

Możliwy pomiar
i doradztwo u klienta 

TEL. 502 95 73 73
UL. ŻABIKOWSKA 66, LUBOŃ 

(C.H. PAJO, I PIĘTRO)

tel. 503 328 650

Sól i Pieprz
ul. Podleśna 1b

62-040 Puszczykowo

solipieprz.ak@gmail.com

   ORGANIZUJEMY:
          przyjęcia okolicznościowe,
      komunie, chrzciny, wesela,
przyjęcia rodzinne, catering

(P
04

6)

restauracja.puszczykowo

(P
04

1)
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Społeczeństwo od zawsze wymaga od 
mężczyzny, aby był silny i  pewny siebie. 
Sam umiał stawiać czoła swoim pro-
blemom.  ,,Nie bądź mięczak”, ,, Weź się 
w  końcu za porządną robotę.” ,,Ogarnij 
się”. Słowa, które nawet jeśli wypowie-
dziane w  dobrej wierze, ranią jeszcze 
bardziej.  Od dziecka chłopcom wpaja 
się jak mantrę, że mężczyźni nie płaczą. 
Dodatkowo każdy z nas spotkał na swojej 
drodze ludzi, którzy wiedzą lepiej od nas 
jak powinniśmy żyć.
Depresja u mężczyzn
Liczby pokazują, że depresję diagnozuje 
się dwa razy częściej u kobiet, niż u męż-
czyzn. Jednak obecnie mówi się o tym, że 
ta statystyka jest sfałszowana, ponieważ 
panowie rzadziej korzystają z  pomocy 
specjalistów. Wśród sytuacji, które powo-
dują spadek nastroju u mężczyzn najczę-
ściej wymienia się: 
- duży stres w pracy, domu czy szkole,
- brak spełnienia postawionych sobie ce-
lów i ambicji, 
- problemy miłosne,
- utratę lub zmianę pracy, przejście na 
emeryturę,
- problemy zdrowotne,
- obowiązki rodzinne, np. opiekę nad cho-
rym członkiem rodziny,
- utratę niezależności.
Spadki nastroju i  gorsze samopoczucie 
psychiczne dopada każdego, dlatego 
bardzo istotne jest, aby umieć odróżnić 
chwilowe pogorszenie formy od depresji. 
W  pierwszej kolejności wśród objawów 
depresji mężczyzn należy wymienić: abu-
lię (brak motywacji do działania),  spo-
wolnienie psychoruchowe, apatię oraz 
ogólne zniechęcenie i utratę motywacji. 
 - Cóż powiedzieć… To taki stan mroku, 
niemocy, ale i szalonego gniewu. Czasa-
mi aż człowieka nosi. Chciałby coś zrobić, 
coś zmienić, ale potem przychodzi nagły 
spadek sił. Przychodzą myśli, że w sumie 
i  tak nic się nie uda. I po co? Gniew jest 
ogromny. Wystarczy iskra, aby wylał się 
na innych (...) – wyjaśnia na stronie porta-
lu Medonet.pl chorujący na depresję Jan. 
Samotność, coraz trudniej nam się do-
gadać
W dzisiejszym świecie coraz trudniej na-
wiązuje się trwałe relacje. Nie żyjemy 
ze sobą, tylko obok siebie. Pęd życia nie 
pozostawia nam zbyt wielkiego pola do 

działania w  kwestii utrzymywania so-
lidnych fundamentów trwałych relacji. 
W ,,papierowych” relacjach partnerzy po-
zostają obojętni na gonitwę myśli drugiej 
osoby. Nie widzą lub nie chcą widzieć 
problemu. Jeżeli zależy nam na drugiej 
osobie, powinniśmy być wyczuleni na 
każdą zmianę zachowania. 
Fizyczna strona depresji
Depresja to choroba psychiczna, ale swoje 
piętno odbija również na zdrowiu fizycz-
nym. Wielu mężczyzn z  depresją uskarża 
się na bóle głowy, kręgosłupa czy innych 
części ciała. Dzieje się tak dlatego, że za-
burzona jest produkcja endorfin, które 
oprócz powodowania dobrego samopo-
czucia, uśmierzają mniejsze bóle. Często 
wraz z wyjściem z depresji, ustępują obja-
wy fizyczne. 
Niestety często u  panów występuje naj-
gorsze z  możliwych połączeń - depresja 
i alkoholizm. Jest to zmasowany atak na 
zdrowie fizyczne. 
W piśmie "Archives of General Psychiatry" 
zamieszczono artykuł traktujący o wywo-
ływaniu przez leki antydepresyjne myśli 
samobójczych wśród mężczyzn z  nie-
wielkimi różnicami sekwencji jednego 
genu. U  kobiet nie zaobserwowano ta-
kiego związku.
W  badaniach, które trwały 5 lat, udział 
wzięło 1447 pacjentów - kobiet i  męż-
czyzn w wieku od 18 do 75 lat. U wszyst-

kich zdiagnozowano poważną odmianę 
depresji - tzw. dużą depresję. Na począt-
ku żaden chory nie wykazywał skłonności 
samobójczych. Wszyscy przez 12 tygodni 
zażywali lek przeciwdepresyjny o nazwie 
citalopram, który należy do tej samej gru-
py leków, co Prozac, czyli fluoksetyna.
W tym okresie chorzy musieli regularnie 
zgłaszać się na wizyty kontrolne - w 2., 4., 
6., 9. i 12. tygodniu terapii, a gdy zaistniała 
potrzeba, również w 14. tygodniu. W ca-
łej badanej grupie u 8,5 proc. chorych po-
jawiły się zachowania i myśli samobójcze 
na początku leczenia. Wśród mężczyzn 
odsetek ten był nieco wyższy i wynosił 10 
proc. (źródło: studentnews.pl)
Depresja to choroba
Niestety w  przypadku tej dolegliwości 
na nic zdadzą się rady dotyczące zmia-
ny trybu życia na zdrowszy, itp. Najczę-
ściej konieczna jest pomoc specjalisty. 
Dbanie o  siebie i  otaczanie się dobrymi 
ludźmi na pewno szybciej pomoże nam 
wyjść z kłopotów. Samobójstwo to decy-
zja podejmowana pod wpływem bardzo 
silnych emocji i  chociaż kobiety częściej 
targają się na własne życie, to panowie 
decydują się na bardziej radykalne meto-
dy. Bądźmy czujni i zwracajmy uwagę na 
niepokojące symptomy ludzi w  naszym 
otoczeniu. E.K.

Toksyczne ideały męskości 
czyli jak wygląda depresja u mężczyzn

10 września obchodziliśmy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Co 40 sekund na świecie 
ktoś odbiera sobie życie. Codziennie w Polsce samobójstwo popełnia średnio 15 osób, z czego 12 to 
mężczyźni. Dlaczego tak się dzieje? 
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– Poszukuję mieszkania dla siebie i córki, chętnie za opiekę lub opła-
tę. Trwa sądowa batalia o wolność i spokój dla nas. Obie już jesteśmy 
bardzo zmęczone – tak brzmiał poruszający apel Joanny w mediach 
społecznościowych. Zdecydowała się porozmawiać z  prasą, bo jak 
mówi, o przemocy domowej trzeba mówić głośno i wprost.
Według policyjnych statystyk, w  2019 roku w  Polsce ofiarami 
przemocy domowej padło ponad 88 tysięcy osób. Jest to jednak 
wierzchołek góry lodowej, bo świadomość o tym, czym jest prze-
moc, rośnie powoli. Joanna  chce opowiedzieć swoją historię, bo 
uważa, że obraz hasła „przemoc domowa” jest w  świadomości 
społeczeństwa zniekształcony.
– Przemoc to nie tylko bicie, ona ma różne oblicza. Ofiary mogą 
doznawać także znęcania się psychicznego czy przemocy ekono-
micznej – opowiada Joanna. Dziś jest w stanie rozmawiać o tym, 
co ją spotkało, bo od sześciu lat jest pod opieką terapeuty. – Do-
piero niedawno uporałam się ze wstydem po tym, co przeszłam. 
Dzisiaj też umiem prosić o pomoc, potrafię ją przyjąć. Mogę o tym 
wszystkim mówić po przepracowaniu tego, że byłam ofiarą. To 
dzięki terapii i  ludziom, którzy mnie ciągle wspierają. Rozmowa 
o szczegółach tego, co mnie spotkało jest jednak nadal okupiona 
wysiłkiem – mówi kobieta.
Zamknięte koło agresji
Joanna wraz z  córką doświadczają przemocy od wielu lat. Na 
początku było normalnie. Osoby, które później stosują przemoc, 
często wydają się wiarygodne i czarujące. Z czasem jednak wspól-
ne życie stawało się piekłem. – Przemoc domowa to odbieranie 
różnych aspektów wolności po kawałku. Trudno się zorientować, 
kiedy ją całkowicie tracimy, ja sama długo nie zdawałam sobie 
sprawy, że jestem ofiarą. Dlatego dużo osób tkwi w tym wiele lat. 
Niektórym nie udaje się odejść od partnera lub partnerki przez 
całe życie – mówi Joanna.
– Zaczęło się od przemocy ekonomicznej, systematycznie byłam 
odcinana od pieniędzy. Nie mogłam wejść na nasze wspólne kon-
to. Prowadziłam swoją działalność, gdy zaczynałam protestować, 
były partner jeździł do moich klientów i kłamał na mój temat. Po 
to, abym nie otrzymywała zleceń i była zdana na niego, a co za 
tym idzie, żebym była posłuszna – opowiada Joanna. – Niepo-
słuszeństwo równało się z karą – odcinaniem mnie od kolejnych 
przywilejów, od normalności – dodaje.
Odważniejsze protesty czy plany wyprowadzki kończyły się 
awanturami i groźbami. – Groził mi, że wywiezie córkę. Mówił, że 
będę mogła ją oglądać tylko na zdjęciach, gdy będę w zakładzie 
psychiatrycznym albo w  więzieniu. To było paraliżujące – opo-
wiada Joanna. Jak mówi, był to dopiero początek regularnego 
znęcania się nad nią i jej córką. – Z czasem ja i dziecko, stałyśmy 
się także ofiarami przemocy fizycznej. Im dłużej trwa przemoc, jej 
spektrum się powiększa – mówi.
Opowiada, że przemoc domowa to pewien proces. – Najpierw 
jest „miesiąc miodowy”: kwiaty, miłość, wydawałoby się, że jest 
normalnie. Później jest etap, w  którym w  oprawcy rośnie na-
pięcie. W końcu to napięcie musi rozładować, przychodzi etap 
agresji i przemocy. Gdy  mija, u kata pojawia się skrucha, obiet-
nice, że tym razem będzie inaczej, wracamy do etapu „miesiąca 
miodowego”. I tak w kółko, łatwo w tym stracić rachubę i siebie 
samego – opowiada.

Odejście niczego nie rozwiązuje
Według analiz Rzecznika Praw Obywatelskich, średni czas rozpa-
trzenia przez sąd wniosku o opuszczenie mieszkania przez spraw-
cę przemocy to 153 dni. To prawie pół roku, podczas którego 
ofiara jest zdana na siebie. Nie zawsze nawet wyprowadzka jest 
końcem dramatu ofiary przemocy domowej.
– Wraz z wyprowadzką nasz koszmar wcale się nie skończył. Przez 
sześć lat, odkąd uciekłyśmy z córką, musiałam się przeprowadzać 
dziewięć razy – mówi Joanna. Opowiada, że były partner zawsze 
ją znajdował, śledził i utrudniał codzienną egzystencję. – Przyjeż-
dżał pod miejsce, gdzie mieszkałyśmy i wyrzucał przed wejściem 
moje rzeczy. Wydzwaniał do przyjaciół i współpracowników. Tak, 
żebym się czuła ciągle obserwowana – opowiada. – Teraz też wie, 
gdzie mieszkamy. Jeździ nam pod oknami, obserwował z samo-
chodu rozpoczęcie roku szkolnego u  mojej córki w  szkole. Tak 
naprawdę cały czas się boimy, bo nie wiemy, co może nam zrobić 
– mówi kobieta.
Joanna uważa, że obecne prawo jest bezduszne dla ofiar prze-
mocy domowej. To najczęściej one zostają z niczym: muszą same 
szukać mieszkania, prawników, terapeuty. – Na początku udało mi 
się wynająć mieszkanie, które wcześniej było po prostu meliną. Nie 
stać mnie było na inne. Remontowałam je z  pomocą przyjaciół. 
Nauczyłam się szpachlować i malować. Teraz wynajmuję mieszka-
nie i ponoszę wszystkie koszty związane z nim, jednak po prostu 
zaczyna mi brakować pieniędzy. Toczące się przed sądem sprawy 
wymagają niemałych pieniędzy. Po pandemii Covid-19, nie mam 
takich możliwości, jak wcześniej, żeby zarobić więcej. A te sprawy 
trzeba doprowadzić do końca. Coraz częściej zastanawiam się, jak?
Twierdzi, że system pomocy społecznej w  jej sprawie również 
zawiódł. – Zgłaszałam swoją sytuację do ośrodka pomocy spo-
łecznej. Chciałam uzyskać pomoc finansową, bo przez lata walki 
o spokój nie znalazłam sposobu na uregulowanie tej sytuacji. Nie 
mam metody, jak w  niej bezpiecznie funkcjonować finansowo. 
Od pomocy społecznej dowiedziałam się, że jeśli kiedyś zarabia-
łam, to przecież muszę mieć jakieś oszczędności – mówi Joanna. 
– Odrzucono wszystkie moje wnioski, choć wykazywałam jasno 
że balansuję na krawędzi, a pandemia Covid-19 tylko pogorszyła 
sytuację – dodaje.
„Teraz muszę przeżyć” 
Teraz Joanna o sprawiedliwość walczy przed sądem i w prokura-

Od lat zmaga się z przemocą domową. 
Teraz opowiada o swoim koszmarze i prosi o pomoc

Joanna od sześciu lat walczy o spokój dla siebie i córki. Uciekła przed partnerem, który 
stosował wobec nich przemoc. – On wie, gdzie mieszkam, obserwuje nas. Boję się, co 
może nam zrobić – mówi Joanna i prosi o pomoc mieszkańców naszego regionu.
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Ksiądz kardynał Marian Jaworski był związa-
nym z Puszczykowem, życiem w parafii. Nie-
jednokrotnie służył pomocą oraz okazywał 
serdeczność dla obywateli naszego miasta.
Honorowe Obywatelstwo Puszczykowa 
zostało przyznane kard. Marianowi Ja-
worskiemu uchwałą Rady Miasta z dnia 
21 maja 2013 roku w uznaniu wspierania 
inicjatyw puszczykowian aktywizujących 
tutejszą społeczność, a mających na celu 
zachowanie pamięci o osobie, pontyfika-
cie i nauczaniu bł. Jana Pawła II, którego 

Kardynał był bliskim przyjacielem i współ-
pracownikiem.
Kardynał ofiarował parafii pw. św. Józefa 
w Puszczykowie bogaty zestaw zdjęć z bł. 
Janem Pawłem II. W porozumieniu z nim 
sprowadzono też do parafii relikwie krwi 
błogosławionego papieża, które uroczy-
ście wprowadził do puszczykowskiego 
kościoła 16 października 2012 r., w roczni-
cę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową. (red.)
 źródło: Puszczykowo.pl

Jest grudzień 2018 roku. W  wyniku wy-
buchu gazu w  domku jednorodzinnym 
w Szczyrku ginie osiem osób. Wśród ofiar 
znajduje się czworo dzieci. Jak ustali-
li śledczy, eksplozja instalacji gazowej 
w  domu miała ścisły związek z  pracami 
prowadzonymi w ciągu ulicy, przy której 
znajdował się budynek.
Kilka dni po tragedii zatrzymane zostają 
trzy osoby związane z remontem ulicy. Po-
dejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące spo-
wodowania pożaru i zawalenia się budyn-
ku, w  wyniku czego zginęło osiem osób. 
Prezes firmy budowlanej, która remonto-
wała drogę i dwóch jego pracowników do 
dzisiaj przebywają w  areszcie, śledztwo 
trwa. Grozi im do 12 lat więzienia.
Niebezpiecznie na Świerkowej
Mosińscy strażacy zostali wezwani już 
dwukrotnie w  czasie remontu ul. Świer-
kowej. Za każdym razem chodziło o prze-
rwany gazociąg. Pierwszy raz strażacy 
interweniowali 4 sierpnia. Dwa miesiące 
później, 24 września, znów otrzymują 
wezwanie do zerwanego gazociągu.

– Przerwanie gazociągu może być bardzo 
niebezpieczne. Daleko nie trzeba szukać, 
wystarczy spojrzeć na to, co się stało 
w Szczyrku niedawno – mówi Michał Ko-
łodziejczak z OSP Mosina. – Procentowo 
bardzo groźnych wypadków nie ma, ale 
zawsze istnieje ryzyko – tłumaczy.
Jak mówią strażacy, zerwanie gazocią-
gu na ul. Świerkowej wynika z  nieuwagi 
remontujących jezdnię. – Gazociąg jest 
oznakowany prawidłowo. Nad rurą jest 
folia ostrzegawcza, obok linka stalowa 
umożliwiająca wykrycie przebiegu rury 
urządzeniami do detekcji. Natomiast je-
śli wykonuje się wykop w bezpośrednim 
sąsiedztwie rurociągu należy prowadzić 
prace ręcznie – tłumaczy Kołodziejczak.
W  przypadku przerwanego gazociągu, 
niebezpieczeństwo może nadejść z opóź-
nieniem. – Podczas prac gazociąg, przez 
nieuwagę, może zostać naruszony. Nie 
musi jednak pęknąć od razu, ale już po re-
moncie. To może być bardzo niebezpiecz-
ne – dodaje strażak.

W  interwencji związanej z  przerwanym 
gazociągiem w środę uczestniczyło 5 za-
stępów mosińskiej straży pożarnej.

Niebezpiecznie na remoncie ul. Świerkowej.
Strażacy: „Może dojść do tragedii”

Zmarł kardynał Marian Jaworski
Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa

Trwa budowa nowej ulicy Świerkowej w Mosinie. Już dwukrotnie na miejsce prac byli wzywani straża-
cy. wszystko przez przerwany gazociąg, którego awaria może skończyć się dla mieszkańców fatalnie.

turze. Chce, żeby jej były partner w końcu dostał zakaz zbliżania 
się do niej i do córki. Jej refleksja na temat wymiaru sprawiedli-
wości również nie jest pozytywna. – Całe swoje oszczędności wy-
dałam na prawnika, który wypunktował błędy w postępowaniu 
w mojej sprawie. Sądy długo mi nie wierzyły. Dopiero jak przed-
stawiłam  nagrania awantur, sms, rozmowy z  córką gdzie jasno 
mówi o tym, co się działo za zamkniętymi drzwiami, coś się za-
częło zmieniać – mówi Joanna. – Tak długo jak moja sprawa nie 
zostanie rozwiązana przed sądem, co zajmie miesiące, nie mogę 
się czuć bezpieczna – mówi.
Dlatego postanowiła zwrócić się o pomoc w znalezieniu mieszka-

nia. – Chcę znaleźć bezpieczne miejsce, gdzie razem z córką bę-
dziemy mogły stanąć na nogi. Z czasem chcę zorganizować inicja-
tywy, które zaktywizują inne kobiety – planuje Joanna. – Mnie się 
udało odejść od swojego oprawcy, ale nie każdy wie, jak to zrobić 
i kiedy granice zostają przekroczone. Dlatego chcę mówić o tym, 
co mnie spotkało. Żeby jednak dalej nagłaśniać problem przemo-
cy domowej, najpierw muszę przeżyć – mówi Joanna – nie chcę 
już litości ani żalu, tylko pomocy – dodaje.
Osoby, które chcą pomóc Joannie, prosimy o kontakt z redakcją (tel. 
535 756 926). Imię rozmówczyni zostało zmienione na jej prośbę.
 Wojciech Pierzchalski

Przerwany i zabezpieczony gazociąg na ul. Świerkowej. Fot. 
Heavy Rescue SGRT OSP Mosina
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Wyglądem przypomina trochę popularny oset, choć kwiat jest 
raczej żółtawy, rzadko kiedy różowy czy czerwonawy. Inne nazwy 
ostrożenia to czarcie żebro, oset warzywny, carskie ziele, drapacz 
łąkowy, strachopłoch, czartopłoch oraz chrabust.
Surowcem zielarskim jest ziele ostrożenia, które pozyskujemy na 
początku kwitnienia rośliny, czyli od lipca do września. W celu uzy-
skania materiału leczniczego obcinamy 15-20 cm górnej części 
łodygi wraz z kwiatem, odrywamy liście i kwiat, a łodygę wyrzuca-
my. Liście i kwiaty suszymy w przewiewnym, zacienionym miejscu. 
Natomiast jeśli jest wilgotne powietrze, wtedy lepiej surowiec su-
szyć w suszarniach, w temperaturze 35 stopni. Oprócz właściwości 
leczniczych, czarcie żebro można również wykorzystać w kuchni. 
Młode liście można wykorzystać do przygotowania surówek, któ-
re wzmocnią organizm oraz pomogą pozbyć się skutków przesile-
nia wiosennego, jak również dodać liście do zup jarzynowych lub 
ugotować jak szpinak. Ostrożeń przypomina w smaku sałatę. Pro-
szę wykorzystywać tylko młode liście, ponieważ starsze są tward-
sze i mają gorzki smak.
Substancje czynne występujące w tej roślinie to: flawonoidy (lina-
ryna, luteolina, skutelaryna, pektoliryna i apigenina), trójterpeny, 
kwasy fenolowe, garbniki, karotenoidy, fitosterole, żywice, antocy-
jany, sole mineralne i inne.
Ziele ostrożenia ma zastosowanie w przypadku wielu dolegliwości 
i chorób. I tak oto, czarcie żebro wykorzystujemy w leczeniu dny czy 
skazy moczanowej, w reumatoidalnym zapaleniu stawów, marsko-
ści wątroby, przeroście gruczołu krokowego, alergiach, grzybicy, 
egzemach, wysypkach ropnych na skórze, świądzie, łupieżu, wypa-
daniu włosów itp. Surowiec leczniczy ma działanie moczopędne, 
odtruwające, przeciwkrwotoczne, przeciwzapalne, a  także chroni 
nas przed otyłością, kamieniami w nerkach, pęcherzu i moczowo-
dach, wspomaga odchudzanie i ochrania nasze jelita.
Przeciwwskazaniem do stosowania ostrożenia jest ostra niewy-
dolność nerek, zwłaszcza jeśli jest połączona ze skąpomoczem, 
stłuszczenie wątroby (ziele może nasilić zmiany w wątrobie), ciąża 
i karmienie piersią, także stosowanie leków przeciwzakrzepowych 
(może nasilić ich działanie).

Przepisy na wykorzystanie czartopłocha.

Kąpiel leczniczo-relaksująca
Bierzemy 50 gram wysuszonego i rozdrobnionego albo 100 gram 
świeżego i poszatkowanego ziela ostrożenia, wkładamy do garn-
ka, zalewamy 2-3 litrami wody i gotujemy na wolnym ogniu przez 
około 15 minut. Po tym czasie odciskamy ziele, a  powstały płyn 
wlewamy do wanny z wodą o temperaturze 38-39 stopni i zażywa-
my piętnastominutowej kąpieli. Przed kąpielą warto wziąć prysz-
nic, by w czasie jej trwania nie stosować mydeł i żeli do mycia. Po 
wyjściu z  wanny należy ciało owinąć prześcieradłem lub dużym 
ręcznikiem i poczekać aż woda sama wchłonie się w skórę. Taka 
kąpiel pomaga w stresie i wyczerpaniu fizycznym, ponieważ daje 
uczucie spokoju, zrelaksowania i  lekkości. Jak również niweluje 
bóle występujące w artretyzmie, reumatyzmie, a także bóle kręgo-
słupa wywołane zmianami zwyrodnieniowymi i  przeciążeniami. 
Ponadto pomaga w atopowym zapaleniu skóry, wypryskach rop-
nych, grzybicy, świądzie, trądziku i egzemach.

Napar z ostrożenia
Bierzemy łyżkę rozdrobnionego surowca, zalewamy szklanką 
wrzątku, zostawiamy pod przykryciem na 20-25 minut do nacią-
gnięcia. Następnie przecedzamy i pijemy 2-3 razy dziennie między 
posiłkami. Ostatnią porcję należy wypić najpóźniej do godziny 17, 
gdyż napar ma działanie moczopędne i będziemy zmuszeni w nocy 
wstawać kilka razy do ubikacji. Napar usuwa złogi kwasu moczowe-
go, łagodzi bóle reumatyczne, oczyszcza organizm z toksyn i meta-
bolitów, likwiduje obrzęki spowodowane gromadzeniem się wody, 
działa przeciwzapalnie, wspomaga proces trawienia, poprawia me-
tabolizm, wspomaga wydzielanie żółci. Stosujemy w artretyzmie, 
reumatoidalnym zapaleniu stawów, przeciążeniu organizmu spo-
wodowanym przyjmowaniem leków syntetycznych, atopowym 
zapaleniu skóry, alergiach pokarmowych.
Herbatka dla dzieci
Przygotowujemy mieszankę ziołową z  ziela ostrożenia połą-
czonego z  melisą lub majerankiem (surowce w  takich samych 
proporcjach). Jedną łyżeczkę mieszanki zalewamy wrzątkiem, 
pozostawiamy na 5-10 minut do naciągnięcia, przecedzamy 
i słodzimy miodem lub domowym sokiem owocowym i podaje-
my dziecku do picia kiedy jest płaczliwe, niespokojne, znerwico-
wane i lękliwe. Dzieci z reguły piją chętnie herbatkę, ponieważ 
ma ona przyjemny smak.
Nalewka z ostrożenia
Bierzemy 25 g rozdrobnionego ziela, wsadzamy do słoja i  zale-
wamy 250 ml alkoholu 70% lub 400 ml wódki. Odstawiamy na 2 
tygodnie, od czasu do czasu wstrząsamy słojem, następnie przece-
dzamy i dobrze odciskamy ziele i przelewamy do butelki, najlepiej 
z ciemnego szkła. Pijemy 2-3 razy dziennie (1/2 łyżeczki wymieszać 
z ¼ szklanki przegotowanej, letniej wody) jako lekarstwo moczo-
pędne, wzmacniające, przeciwzapalne i odtruwające.

Myślę, że uda się Państwu łatwo znaleźć ostrożeń, gdyż Wielkopol-
ska (zwłaszcza okolice Poznania) uznawana jest za miejsce, gdzie 
czarcie żebro występuje pospolicie i  w  dużych zbiorowiskach. 
W tym roku, niestety, już za późno na zbiory, dlatego zachowajcie 
Państwo ten artykuł do następnego roku. Jego działanie możemy 
wykorzystać w  wielu schorzeniach, dlatego ziele to warto mieć 
zawsze pod ręką lub przynajmniej dobrze jest wiedzieć, gdzie 
w okolicy rośnie.
 Pozdrawiam złotojesiennie
 Willma

„Czarcie żebro - lekarstwo i pożywienie”
KąCIK ZIELARSKI

Ten odcinek poświęcam roślinie, którą na pewno często spotykacie Państwo podczas spacerów, nie zdając so-
bie sprawy z tego, że to zioło lecznicze, a także surowiec do kuchni. A mowa będzie o ostrożeniu warzywnym 
(łac. Cirsium oleraceum), wieloletniej roślinie rosnącej w miejscach wilgotnych, czyli na łąkach, pastwiskach, 
w pobliżu potoków, strumieni czy rowów. 
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RM INVEST HOME Sp. z o.o. s.k.
ul. Jana Pawła II 18
62-030 Luboń

739-000-092

600-777-709

rm@rmhome.pl

http://rmhome.pl

Os. Nad Potokiem
Nowoczesne domy w zabudowie bliźniaczej

Krosinko k. Mosiny
Cena 329.000 zł brutto

kolor

WOD - KAN - GAZ

+48 505 102 103     

pn. - pt.  7:00 do 16:00

62-052 Głuchowo,
ul. Komornicka 16

Sprawdź naszą ofertę w sklepie internetowym

     www.cetel.pl

WYMIEŃ STARĄ SKRZYNKĘ

NA NOWĄ!

już od 115zł*
*cena dotyczy drzwiczek podtynkowych
nierdzewnych lub malowanych o wymiarze 25x25 cm 

KANALIZACJA   WODOCIĄGI   GAZOWNICTWO

ODWODNIENIA LINIOWE   DRENAŻ   ZBIORNIKI

STUDZIENKI  SZAFKI GAZOWE   WŁAZY / POKRYWY

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

Tylko wysokiej jakości !
•  orzech I 
•  orzech II
•  ekogroszek

ZAPRASZAMY NA NASZ SKŁAD KAMIENI I OPAŁU

w Mosinie przy ul. Leszczyńskiej 99 a

tel. 795-44-86-33, www.kamienie-mosina.pl, biuro@kamienie-mosina.pl

W ofercie również:
• pellet
• drewno
• brykiet drzewny
• rozpałki

TEL. 53 53 53 299 

USŁUGI SPRZĄTAJĄCE I OGRODNICZE

CIĘCIE KRZEWÓW,

DRZEW I ŻYWOPŁOTÓW, 

PORZĄDKOWANIE OGRODU PRZED ZIMĄ, 

GRABIENIE LIŚCI,

MYCIE OKIEN, PRANIE TAPICEREK

ZATRUDNIMY

Luboń, ul. Niezłomnych 3B
tel. 783 715 118

NAUCZYCIELA
WYCHOWANIA

PRZEDSZKOLNEGO

NEUROLOGOPEDĘ
ORAZ

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

f a c h o w o   r z e t e l n i e  z a w s z e  n a  c z a s
Katarzyna Malinowska 

emka@rozwiazaniadlabiznesu.pl rozwiazaniadlabiznesu.pl

Księgowa obsługa 

GEODETA
602 683 177

MOSINA
LOKALE DO WYNAJĘCIA

TEL. 660 031 893

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

interaktywna
szkoła językowa
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kolor

z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej 
przy ul. Wiosny Ludów 3,

poszukuje aktualnie kandydatów na stanowisko:

Zastępcy Kierownika Działu
ds. utrzymania i eksploatacji nieruchomości

Miejsce pracy:
Środa Wielkopolska

Więcej informacji na stronie:
http://luks-sroda.pl/aktualnosci/ogloszenia-o-prace

G
a
z
e
t
a

Mosińsko-Puszczykowska

Wiadomości z regionu

Wywiady

Felietony

Reportaże

Redakcja: 
ul. Wawrzyniaka 9

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

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

mosina.pl
www.gazeta-mosina.pl

 facebook.com/GazetaMP/

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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"Laureat z Mosiny"

Rodzice oburzeni decyzją burmistrza

Podczas spotkania w Bolechowie nominowano do tej nagrody funk-
cjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Pozna-
niu - mł. kpt. Damiana Nowackiego z JRG-8 oraz st. ogn. Grzegorza 
Cegłowskiego z JRG-9. Zwycięzcą ostatecznie został ten drugi.
– To dla mnie szczególne wyróżnienie. W mojej rodzinie są trady-
cje związane z  tym zawodem, bo tata także był strażakiem. Jaki 
powinien być najlepszy strażak w powiecie? Trudno na to pytanie 
odpowiedzieć w kilku słowach. Z pewnością powinien być odważ-
ny i zawsze służyć pomocą. To praca, w której trzeba być przygoto-
wanym do akcji praktycznie przez całą dobę – powiedział Grzegorz 
Cegłowski, który z Bolechowa wyjechał z okolicznościową statuetką 
Strażaka Roku, dyplomem oraz symbolicznym czekiem. Nominacją 
w tej kategorii zasłużył sobie brawurową akcją, podczas której uda-
ło się uratować tonącego wędkarza.
 Opracowanie:
 ogn. Adrian Jankiewicz, 
 zmiana 3, JRG-9 w Mosinie

Chodzi o  klasy trzecie w  szkole podstawowej 
w  Czapurach. Tej decyzji nie rozumieją rodzice. 
Uważają, że połączenie klas pogorszy warunki 
nauki i kłóci się z wypełnianiem wytycznych Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej dotyczących reżi-
mu sanitarnego. 
– Po połączeniu klas, będzie w  nich po 28 dzieci. 
Jak w  takich warunkach mają być zachowane 
odstępy, które rekomenduje ministerstwo? – pyta 
pani Kasia, mama jednej z uczennic z Czapur. – 
Klasy w nowej szkole są małe, dzieci będą siedzieć 
praktycznie jedno na drugim. Boimy się o zdrowie 
naszych pociech i nasze – dodaje pani Kasia. 
Rodzice zwracają także uwagę na inny problem. – Niektórzy 
uczniowie wymagają więcej uwagi. Po nauczaniu zdalnym, które 
tak naprawdę musieli prowadzić rodzice, dzieci nie są przygotowa-
ne, by pójść do czwartej klasy – mówi pani Monika – Klasy, które 
funkcjonowały do tej pory, zapewniłyby więcej uwagi poszczegól-
nym uczniom. Teraz niektóre dzieci mogą po prostu zostać w tyle, 
czego się obawiamy – dodaje mama uczennicy z Czapur. 
Będzie taniej, ale czy bezpieczniej?
Na początku sierpnia rodzice napisali do Przemysława Mielocha 
protest w sprawie łączenia klas. Zebrali pod nim podpisy więk-
szości opiekunów z  rocznika. 21 sierpnia, kiedy padł dotych-
czasowy dobowy rekord zakażeń (903 nowe przypadki), rodzi-
ce otrzymali pismo podtrzymujące decyzję burmistrza. Urząd 
w  odpowiedzi tłumaczy, że zagrożenie Covid-19 do początku 
roku szkolnego powinno ustąpić. 
Urzędnicy uważają, że w innych szkołach w gminie liczebność 
klas dochodzi nawet do 29 uczniów, więc nie widzą powodu, 
dla którego klasy w Czapurach miałyby być mniejsze. 
– W  gminnych szkołach klasy mają zazwyczaj ponad dwadzie-

ścioro uczniów. To zresztą nie jest tylko standard 
w  Mosinie, ale też w  innych okolicznych miejsco-
wościach – mówi burmistrz Przemysław Mieloch. 
– Chcemy uczniów w całej gminie traktować rów-
no – dodaje. 
Burmistrz tłumaczy, że połączenie klas będzie 
lepsze również wobec reżimu sanitarnego. 
– Dzięki połączeniu klas, dzieci będą się mniej prze-
mieszczać po szkole. Każda klasa będzie miała salę 
lekcyjną, co będzie bezpieczniejsze dla uczniów 
w czasie koronawirusa – argumentuje burmistrz.
Pojawiły się głosy, że połączenie klas ma zapew-

nić gminie oszczędności. To w obliczu strat związanych z pande-
mią Covid-19 może być dla samorządu bardzo cenne. Nie wia-
domo jednak, jak duże miałyby być te oszczędności. 
Rodzice takim podejściem gminy są oburzeni. – Wszyscy tylko 
patrzą na pieniądze, a nasze dzieci są najmniej ważne – mówią 
i zapowiadają dalszą walkę o niełączenie klas. 
  Wojciech Pierzchalski

12 września na terenie JRG-8 odbyła się uroczystość, w trakcie której nasz zmianowy kolega, 
st. ogn. Grzegorz Cegłowski, został laureatem nagrody “Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”.

Przemysław Mieloch w szkole w Czapurach połączył trzy klasy w dwie. Z taką decyzją nie zgadzają się ro-
dzice. Mówią, że to nieodpowiedzialne w obliczu pandemii koronawirusa. Burmistrz jednak broni swojej 
decyzji i nie ma zamiaru ugiąć się pod protestami rodziców. 



24

Dlaczego „nasz mosiński Święty”?
Był luty 1848 roku, gdy w Paryżu w wyniku rewolucyjnych zamieszek doszło do upadku monarchii i 
ogłoszenia Francji republiką. wydarzenia te spowodowały rozruchy w pozostałych krajach Europy. Dzi-
siaj określane są mianem wiosny Ludów. Nie ominęły one również ziem polskich znajdujących się wtedy 
pod władaniem zaborców.

18 marca doszło do rozruchów w  Berlinie, po których uwolnio-
no między innymi przetrzymywanych w  tamtejszym więzieniu 
polskich działaczy z  Wielkopolski. W  Poznańskiem nasilała się 
wtedy patriotyczna atmosfera walki o niepodległość, czego świa-
dectwem było powołanie polskiego Komitetu Narodowego oraz 
formowanie polskich oddziałów wojskowych. W  pierwotnym 
założeniu miały one walczyć po stronie Prus w  przewidywanym 
konflikcie z carską Rosją, czego efektem mogło być zjednoczenie 
dawnych ziem polskich oraz ogłoszenie ich niezawisłości.
W tak dojrzewającej sytuacji próbował odnaleźć się przebywający 
w Paryżu polski student, liczący niespełna 26 lat, Zygmunt Szczęsny 
Feliński. Oczekiwał on pomyślnego rozwiązania sprawy polskiej, 
w związku z czym udał się w kwietniu 1848 roku do Poznania wraz 
z 6. kolegami, w tym z Juliuszem Słowackim. Dotarli oni jednak na 
miejsce, gdy sytuacja Polaków wyglądała już zdecydowanie mniej 
korzystnie, niż pierwotnie zakładano. W połowie kwietnia Prusacy 
zaczęli rozbrajać i  demobilizować większość uformowanych pol-
skich oddziałów, a także prowadzić wobec nich działania zaczepne. 
Konflikt polsko-pruski zbliżał się wielkimi krokami. Feliński przyłączył 
się początkowo do polskiego oddziału formującego się pod Turwią, 
by następnie udać się do Poznania celem podjęcia kontaktu z Ko-
mitetem Narodowym. Odpowiadał za kolportowanie wśród podpo-
znańskiej ludności odezwy zagrzewającej Polaków do boju. Od 29 
kwietnia trwały już regularne działania zbrojne przeciwko Prusakom 
– doszło do bitew pod Książem, Miłosławiem i Sokołowem. W tej sy-
tuacji Feliński przyłączył się do oddziału emigranta Cypriana Celiń-
skiego, który stacjonował w pobliżu Stęszewa.
2 maja 1848 roku około godziny 11 dnia powstańcom  udało się 
w krótkiej potyczce nieopodal Trzebawia rozbroić oddział pruskiej 
landwery, który tworzyli w  zdecydowanej większości żołnierze 
polskiego pochodzenia. Po zwycięstwie, powstańcy Celińskiego 
zdobyli broń i  kasę wojskową, a  na ich stronę przeszli pokonani 
żołnierze polskiego pochodzenia. W chałupie we wsi Górka prze-
trzymywali pojmanych oficerów, którzy zostali uwolnieni następ-
nego dnia na skutek interwencji przybyłego w tym celu z Poznania 
Jakuba Krauthofera. W  nocy z  2 na 3 maja powstańcy rozdzielili 
się na dwie grupy: pierwsza udała się do 
Rogalina przez Mosinę, a  druga, dowo-
dzona przez Włodzimierza Wilczyńskiego, 
skierowała się do Sowińca. Wraz ze swoimi 
powstańcami usadowił się on w oznaczo-
nym miejscu, a  następnie po przeprawie 
przez Wartę, zajął pałac w  Rogalinie. Do 
siedziby Raczyńskich przybył później dru-
gi oddział insurgentów, wśród których był 
również Zygmunt Szczęsny Feliński. Opisał 
on w  swoich „Pamiętnikach” połączenie 
obu rozdzielonych wcześniej oddziałów 
w następujący sposób: „(…) Celiński obrał 
tę miejscowość [tj. Rogalin] za podstawę 
swych operacji wojennych, co znalazło 
uznanie wszystkich ochotników obezna-
nych z  topografią kraju. Lecz jakież było 
nasze zdziwienie, gdy dochodząc do Roga-
lina, spotkaliśmy inne powstańcze pikiety 
i dowiedzieliśmy się od nich, że zamek zajął 

już oddział Wilczyńskiego”. Mimo, że Święty nie wymienił nigdzie 
w swoich wspomnieniach Mosiny, to z jego wywodów jasno wyni-
ka, że wraz z innymi powstańcami przeszedł w nocy z 2 na 3 maja 
1848 przez to miasto. W ten sposób swoimi krokami uświęcił Mosi-
nę, a w kolejnych dniach inne wsie Ziemi Mosińskiej.
Autor „Pamiętników” opisał piękny pałac w Rogalinie oraz proces 
wyboru naczelnika połączonego „korpusu partyzantów”, którym 
został wybrany Włodzimierz Wilczyński:
„Serdeczna była radość obu oddziałów przy spotkaniu, okrzykom 
nie było końca (…). Polskim też zwyczajem braterstwo broni po-
częło się od uczty wyprawionej kosztem Wilczyńskiego dla obu 
oddziałów, do czego dobrze zaopatrzona piwnica rogalińska sku-
tecznie dopomogła; gdy zaś, po rzęsistych kielichach, obaj wodzo-
wie zgodzili się na połączenie oddziałów i powierzenie dowódz-
twa temu, kogo sami ochotnicy wybiorą, nie dziw, że okrzyknięty 
został ten, co fundował i poił, pomimo, że kilku doświadczeńszych 
wolałoby mieć na czele starego wojskowego. Wprawdzie i Wilczyń-
ski służył w pruskim wojsku i miał rangę oficerską, ale zbyt młody 
i żadnej nie odbywszy kampanii, nie mógł równać się wytrawno-
ścią z Celińskim, co na wojaczce posiwiał. Ale rzecz była skończona, 
nie było więc co dłużej się nad tym przedmiotem zastanawiać”.
Sam Feliński został awansowany na porucznika strzelców i przydzie-
lony do oddziału dowodzonego przez oficera Zarębę. Do głównych 
zadań tej grupy należało urządzanie zasadzek, napadanie na trans-
porty wojskowe przeciwnika oraz bronienie rogalińskiej twierdzy na 
wypadek większych wypraw wojennych głównego korpusu party-
zantów. Feliński uczestniczył w kilku akcjach - celem jednej z nich 
było rozbrojenie sąsiedniej kolonii niemieckiej, jednakże zorganizo-
wana w nocy wyprawa nie odniosła zamierzonego skutku: „Wyru-
szyliśmy przeto przy świetle księżyca, jak najciszej się sprawując, by 
zaskoczyć niespodzianie kolonistów. Obecność jednak znacznych sił 
powstańczych w Rogalinie taką snadź natchnęła ich ostrożnością, iż 
cała ludność męska zdolna do boju skryła się gdzieś w lasy, tak iż 
w kolonii znaleźliśmy tylko starców, dzieci i kobiety. Zabrawszy prze-
to kilka odwiecznych rusznic zardzewiałych, wszelką bowiem zdol-
ną do użytku broń pochowano, powróciliśmy z niczym do Rogalina, 

spędziwszy noc bezsenną”.
Autor „Pamiętników” był bardzo dobrze 
poinformowany o planach sztabu korpusu 
partyzantów stacjonujących w  Rogalinie. 
Zanotował, iż „Celiński, nie mogąc zgodzić 
się na plan Wilczyńskiego co do działań 
wojennych, odjechał całkiem z obozu. Nie-
porozumienie wywiązało się z zamierzonej 
przez naczelnego wodza wyprawy na Kór-
nik. Dano znać do Rogalina, że w Kórniku 
załoga pruska tak jest słaba, iż paręset ludzi 
wystarczy, by ją stamtąd wypłoszyć. Wil-
czyński chwycił się zaraz tej myśli i  chciał 
niezwłocznie prowadzić na tę wyprawę 
swój oddział; Celiński zaś utrzymywał, że 
zdobywanie i obsadzanie miast nie powin-
no wchodzić w  zakres działalności party-
zanckich oddziałów; choćby się bowiem 
przedsięwzięcie udało, to ruchawka bez 
armat miasta nie obroni, niszczyć zaś i palić 
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własnych obywateli nie zechce, będzie więc musiała przed natar-
ciem regularnego wojska, ustąpić”. Feliński uchwycił tutaj znako-
micie charakter dowódcy korpusu partyzanckich Włodzimierza 
Wilczyńskiego. Inny znany pamiętnikarz poznański, Marceli Motty 
w ten sposób oddał usposobienie naczelnika: „nie wątpił o niczym, 
najmniej o swej zdolności i wyższym jakimś powołaniu; wszystko 
dlań było możebnym i zawsze mieszała się w jego głowie niejasna 
rzeczywistość z zupełnymi marzeniami”. Te dwa opisy uzupełniają 
się w harmonijny sposób, co dodatkowo świadczy o wiarygodno-
ści opisu zanotowanego przez Felińskiego.
Święty opisywał trudy swej żołnierskiej służby następującymi sło-
wami: „trzecia noc bezsenna tak mnie znużyła, że pierwszy i jedyny 
raz w życiu idąc, spałem; ilekroć zaś kolumna zatrzymywała się, pa-
dałem, potknąwszy się o poprzedzającego mnie towarzysza broni”. 
Trudy te były związane z drugą akcją, w której brał udział Feliński. 
Jej celem było zorganizowanie zasadzki na transport wojskowy, 
który miał przejeżdżać kilka mil od Rogalińskiego obozu. Z opisu 
podanego przez autora „Pamiętników” można wywnioskować, że 
transport ten miał nadejść w nocy z 7 na 8 maja. Jak sam opisał ową 
wyprawę: „Dobrze przed świtem przybyliśmy na oznaczone stano-
wisko, gdzie obrawszy odpowiednie miejsce na zasadzkę i rozmie-
ściwszy strzelców w gęstych zaroślach, skorzystałem z tego, iż na 
Milewskiego przypadło czuwanie nad bezpieczeństwem oddziału, 
i spróbowałem się zdrzemnąć choć godzinkę”. Nad ranem Feliński 
został zbudzony „nie przez własne czaty, zwiastujące zbliżanie się 
oczekiwanego transportu, tylko przez dalekie armatnie wystrzały 
dające się słyszeć w stronie Rogalina”. Hałas ten zwiastował bitwę 
pod Rogalinem z dnia 8 maja, która rozpoczęła się w okolicach go-
dziny siódmej rano. Feliński wraz ze swoimi ludźmi słyszeli odgłosy 
tej potyczki z daleka, a gdy już przybyli na miejsce starcia powstań-
ców z  pruskimi wojskami, było w  zasadzie po wszystkim. Zastali 
tam przeprawiające się przez Wartę siły polskich insurgentów, „któ-
rzy wcale na zwycięzców nie wyglądali”.
Mimo, iż sam Feliński nie brał bezpośredniego udziału w tej potycz-
ce, to udało mu się przelać na papier opisy tego starcia przekazane 
mu przez ocalałych uczestników:
„O  świcie silna kolumna pruskiej piechoty, wsparta szwadronem 
jazdy, ukazała się od frontu zamku i wiodącą doń z lasu aleją szyb-
ko zbliżać się poczęła do głównej bramy (…) [Prusacy] poczęli ra-
zić rzęsistym ogniem naszych nielicznych strzelców, którzy jedyni 
odpowiadali na tę kanonadę, gdyż kosynierzy, nie mogąc za wała-
mi zrobić użytku ze swej broni, czekali w ukryciu na stosowniejszą 
porę. Nasze armatki, obsługiwane przez kilku domorosłych pusz-
karzy pod dowództwem dwóch prawdziwych artylerzystów, sku-
tecznie pełniły swą czynność, nie dopuszczając nieprzyjaciela na 
bliższą metę. Spostrzegłszy to, pruski komendant wysłał najcelniej-
szych tyralierów, którzy podpełzłszy pod zasłoną drzew i pagórków 
na bliską metę, brali na cel samych tylko puszkarzy, którzy wkrótce 
wszyscy polegli, tak że armatki musiały zamilknąć od braku obsłu-
gi. Los bitwy od tej chwili już rozstrzygniony. Prusacy przypuścili 
szturm do zamku, kosynierów nikt nie umiał zagrzać bohaterskim 
męstwem, tak, że wobec przemagającej siły wnet broń złożyli; 
strzelcy zaś po dzielnym oporze wyparowani z zamku i parci ku rze-
ce, jedni ginęli od kul i bagnetów, drudzy tonęli w nurtach Warty, 
tak, że garstka zaledwie, z Wilczyńskim na czele, która konno prze-
płynąłwszy rzekę, na przeciwny brzeg się przedostała”.
„Pamiętniki” Zygmunta Szczęsnego Felińskiego są niezwykle cen-
nym źródłem do odtworzenia epizodu majowych walk okresu Wio-
sny Ludów na terenie Ziemi Mosińskiej. Autor opisał w  nich nie-
udaną próbę odbicia rogalińskiego pałacu przez wojska polskich 
powstańców, która miała miejsce po południu 8 maja. Jak wynika 
z  opisu Felińskiego, brał on bezpośredni udział w  tej nieudanej 

akcji. Powstańcy podzielić się mieli na trzy grupy, z których jedna 
miała być dowodzona przez Jakuba Krauthofera. Feliński trafnie 
scharakteryzował tego insurgenta: „Niemiec z  urodzenia, ale wy-
chowany wśród Polaków, tak przywiązał się do naszej narodowości 
i tak pokochał naszą sprawę, że został gorącym polskim patriotą; 
gdy zaś wybuchło powstanie, został powołany do Komitetu Naro-
dowego, następnie wstąpił do szeregów, a dla zupełnego zerwa-
nia z przeszłością, przezwał się Krotowskim i pod tym nazwiskiem 
znany był w obozie”. Oddział przez niego dowodzony „korzystając 
z okoliczności, iż mógł ukryty w zaroślach podejść pod sam niemal 
zamek, roztropny dowódca rozpoczął kanonadę do uszykowanych 
na dziedzińcu Prusaków, nie wychylając się z  lasu, tak że o siłach 
jego nie mogli mieć dokładnego pojęcia, tym bardziej zaś nie śmie-
li atakować go w lesie, wiedząc, iż niedaleko znajduje się poważny 
hufiec polski, który nie omieszka pospieszyć swoim z pomocą (…) 
Obawa osaczenia w pustym zamku bez żadnych zapasów żywno-
ści i amunicji tak przeraziła dowódców, że nie śmiejąc zapuszczać 
się w osadzone przez powstańców lasy, a nie mając możebności 
utrzymać się w  Rogalinie, postanowili przedostać się na drugą 
stronę Warty i w tym celu rozebrali kilka gospodarskich budynków, 
otrzymane stąd dyle powiązali w tratwy posługując się żerdziami 
zamiast wioseł, poczęli się przeprawiać przez rzekę, podczas gdy 
strzelcy Krotowskiego niepokoili ich ciągle pukaniną z lasu”.
Zacytowany opis akcji odbicia rogalińskiego pałacu przez po-
wstańców nie jest jednak do końca wiarygodny. Inne relacje naocz-
nych świadków tamtych wydarzeń mówią coś zgoła przeciwnego 
– to Prusacy sami opuścili pałac wieczorem 8 maja, nie na skutek 
przegranej walki, tylko z powodu zarządzonego przez dowódców 
powrotu wojsk do Poznania. Prawdą jest, że powstańcy zajęli po-
nownie pałac w Rogalinie, jednak dopiero po opuszczeniu okolicz-
nych terenów przez wojska pruskie. Dalsze działania partyzantów 
nie miały już jednak w tamtym okresie sensu – 9 maja polskie woj-
ska walczące na wschodnich rubieżach Wielkiego Księstwa Po-
znańskiego skapitulowały we wsi Bardo. Gdy insurgenci z Rogalina 
i okolic dowiedzieli się o tym fakcie, podjęli decyzję o rozwiązaniu 
i  rozproszeniu swoich oddziałów. Feliński dotarł do Konarzewa, 
gdzie dowiedział się, że emigranci walczący w powstaniu mają zo-
stać objęci amnestią, jeśli zgłoszą się do pruskich władz do 15 maja. 
Jako przybyły z Francji do Poznania emigrant skorzystał z tej okazji, 
dzięki czemu mógł udać się z powrotem do Paryża.
„Trzeba tu powiedzieć, że po tej wyprawie i nieudanym powstaniu 
gorący, a nawet egzaltowany wysoce patriotyzm Felińskiego został 
sprowadzony na płaszczyznę bardziej realną” – jak podsumował 
biograf Świętego, ksiądz Hieronim Wyczawski. Ten nieudany epizod 
życia Felińskiego był jednak dla niego bardzo ważną lekcją i dro-
gowskazem na drodze do kapłaństwa i świętości. Szybko rozliczył 
się z tą powstańczą tradycją pisząc, że „wszystko to było dziecinadą 
i z gruntu bezsensownym działaniem”. Z tej pozornie jałowej gleby 
niepowodzeń wyrósł i zahartował się niezłomny charakter wielkie-
go pasterza i opiekuna najuboższych. Ważna to informacja dla nas 
– mieszkańców Ziemi Mosińskiej. Nie tylko dlatego, że nasze oko-
liczne tereny zostały uświęcone krokami późniejszego Świętego, 
ale także dlatego, że to właśnie w tych krokach wykuwała się hero-
iczność cnót Felińskiego. Stąd też bez większego skrępowania na-
zywać go możemy „naszym mosińskim Świętym” z zastrzeżeniem, 
że Jego kult należy przecież do całego Kościoła powszechnego, nie 
tylko do nas. Jego obecność na Ziemi Mosińskiej w 1848 roku sta-
nowi dla nas prawdziwy powód do dumy. Śmiało możemy mówić, 
że Mosina była ważnym przystankiem Zygmunta Szczęsnego Fe-
lińskiego w jego mozolnej wyprawie po koronę świętości.
 Wojciech Czeski

CIąG DLASZY NA NASTęPNEJ STRONIE
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Kalendarium pobytu świętego Zygmunta
Szczęsnego Felińskiego w wielkopolsce w roku 1848

11 kwietnia:
Zygmunt Szczęsny Feliński wraz z Juliuszem Słowackim, Józefem 
Czarnowskim, Władysławem Dzwonkowskim, Andrzejem Fredrą, 
Aleksandrem Milewskim i Stanisławem Tchórzewskim docierają do 
bram Poznania. Grupa ta przybyła koleją z Francji do Berlina, a na-
stępnie przesiadła się do dyliżansu udającego się do stolicy Wiel-
kopolski.
Noc z 11 na 12 kwietnia:
W obawie przed aresztowaniami przybyłych z Paryża emigrantów 
Feliński zostaje odprowadzony do kryjówki powstańców w Kona-
rzewie, majątku hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego.
12 kwietnia:
Liczący około 300 powstańców oddział pod dowództwem Juliana 
Zaręby udaje się nazajutrz do obozu pod Turwią. Wśród insurgen-
tów był również Feliński. Wieczorem spotykają po drodze oddział 
kosynierów, który rozwiązano na mocy rozejmu polsko-pruskiego 
z 11 kwietnia. Zarządzono odwrót do Konarzewa.
Po 13 kwietnia:
Po naradzie w  Konarzewie powstańcy postanowili wysłać Feliń-
skiego do Poznania. Miał on za zadanie nakłonić członków Komite-
tu Narodowego do kontynuowania powstania.
Około 26 kwietnia:
Feliński spotyka się z członkami Komitetu Narodowego: Walentym 
Stefańskim i Karolem Libeltem. Zygmunt Szczęsny redaguje ode-
zwę do ludu polskiego nawołującą do „mężnej obrony najdroż-
szych interesów narodowych”. Odezwę tę przez kilka dni rozprowa-
dzał on w podpoznańskich obozach powstańczych.
Około 1 maja:
Feliński dołącza do sformowanego pod Stęszewem oddziału po-
wstańców dowodzonego przez emigranta, kapitana Cypriana Ce-
lińskiego.
2 maja:
Pod Trzebawiem dochodzi do zwycięskiego starcia polskich po-
wstańców pod wodzą Celińskiego z oddziałem pruskiej landwery. 
Po wygranej, Feliński wraz z powstańcami odpoczywa w okolicach 
„domku gajowego”.
2 na 3 maja:
Grupa powstańców Celińskiego udaje się przez Mosinę do Rogali-
na. Jest wśród nich także Zygmunt Szczęsny.
3 maja:
Feliński jest świadkiem wybrania Włodzimierza Wilczyńskiego na 
stanowisko naczelnika połączonych sił polskich partyzantów. Swo-

ją bazę insurgenci ulokowali w pałacu Raczyńskich w Rogalinie. Fe-
liński zostaje awansowany na porucznika strzelców.
Około 4 maja:
Zygmunt Szczęsny wraz z innymi powstańcami uczestniczy w nieuda-
nej akcji rozbrojenia stacjonujących w okolicach Rogalina Prusaków.
7 na 8 maja:
Grupa powstańców oczekuje na mający przebiegać nieopodal Ro-
galina transport wojskowy. Feliński razem ze swoimi towarzyszami 
broni urządza nocną zasadzkę na spodziewany konwój.
8 maja:
Feliński zostaje rano zbudzony odgłosami toczącej się bitwy pod 
Rogalinem. Przybywa na miejsce starcia już po pokonaniu sił pol-
skich powstańców przez wojska pruskie.
8 lub 9 maja:
Po opuszczenia Rogalina przez Prusaków powstańcy zajmują po-
nownie pałac Raczyńskich.
Przed 11 maja:
Powstańcy, w tym Feliński, opuszczają Rogalin.
Przed 15 maja:
Feliński dociera do Konarzewa, gdzie dowiaduje się o ogłoszeniu 
amnestii dla emigrantów, którzy w wyznaczonym terminie dobro-
wolnie zgłoszą się do władz pruskich. Wraz z Milewskim udają się 
do Poznania, gdzie otrzymują karty na przejazd do Francji.
 Wojciech Czeski
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kursy na obsługę wózków widłowych 
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 FIRMA SPRZATAJĄCA ZATRUDNI w ROSNOWIE I KOMORNIKACH 
PERSONEL SPRZĄTAJĄCY 

Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, wynagrodzenie zawsze 
na czas, przeszkolenie. 
Zadania: sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów a 
także korytarzy i szatni. 

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” 

 
KONTAKT: 517-574-235 (J

01
8)

AGENCJA OCHRONY ZATRUDNI w MOSIN / KOMORNIKACH
PRACOWNIKA OCHRONY DOZORU

IE
-

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

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O 

KONTAKT: 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”

531 533 00- -2

LOKALE DO
WYNAJĘCIA 

LUBOŃ, UL. PUSZKINA 63A
(PRZY RONDZIE)

501 761 137
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ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52
POZNAŃ DĘBIEC

+4 8 794 593 777
W W W. SKLEPMOTOSFER A .PL

tel. 501 099 327, 572 202 280

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.

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

(J
01

0)

ROBOTY
ZIEMNE

(J
04

4)

.

.
ZATRUDNIMY KIEROWNIKA

ROBÓT DROGOWYCH

OFERUJEMY DOWÓZ
DO MIEJSCA PRACY
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W ramach NFZ
(za darmo)

W domu chorego

tel. 512 046 048

Chorzy ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
przyjmowani są od razu!

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

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

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

Czekamy na Twój telefon!!!

FIZJOTERAPIA
REHABILITACJA
MASAŻ

788 250 240
ELEKTRYK.MOSINA

WWW.ELEKTRYK-MOSINA.PL

biuro@sob-instal.pl

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

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

kolor

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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www.czerwonekrzeslo.pl

od wtorku do niedzieli na pyszne i świeże jedzenie
Organizujemy wszelkiego rodzaju

przyjęcia okolicznościowe (także stypy do 70 osób)

Gotowanie to nasza pasja. Przyjdź i posmakuj.
Do zobaczenia!

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

Od wtorku do piątku oferujemy:
ZESTAW DNIA: zupa +danie główne + kawa  w cenie 25 zł 

(na miejscu lub na wynos)

• ozdobne rośliny iglaste: tuja "smaragd", 
jałowce, świerk, jodła, sosny
• ozdobne rośliny liściaste: magnolie 

 w odmianach, hortensje, róże, krzewuszki, 
tawuły, bukszpany, lawenda

• drzewa alejowe
• rośliny kwasolubne: różaneczniki 
  w odmianach, azalie, borówka 
  amerykańska, w sezonie jesiennym - 

wrzosy i wrzośce
• trawy: rozplenice, miskanty, turzyce, kostrzewa
Specjalnością szkółki są bardzo rzadkie, szcze-
pione rośliny. Posiadamy i proponujemy stare 

odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus

Oferujemy:

Kontakt:
Szkółka Roślin Ozdobnych, ul. Kórnicka 4a, 62-022 Świątniki

tel.  510-180-730,  696-169-526,  694-791-095
www.szkolkaralus.pl e-mail: kontakt@szkolkaralus.pl

(J
00

6)

REKRUTACJA

NADAL TRWA

kolor
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 Puszczykowo włączone w obchody
Europejskich Dni Dziedzictwa - 12 września 2020

Co dalej z budową drogi w Pecnej? Inwestor wyjaśnia

Spacer promujący historię i zabytki Pusz-
czykowa odbył się w  ramach poznań-
skich "Przechadzek po mieście", organizo-
wanych przez Koło Przewodników PTTK 
im. Marcelego Mottego. "Przechadzki po 
mieście", po Poznaniu, cieszą się od lat 
dużą popularnością mieszkańców grodu 
Przemysła i stanowią znaną markę tej po-
znańskiej organizacji, zrzeszającej licen-
cjonowanych przewodników PTTK. 
Korzystając z członkostwa w tym kole, już 
w  2018 r. wyszedłem z  inicjatywą dołą-
czenia Puszczykowa, w  drodze wyjątku, 
do wspomnianych "Przechadzek po mie-
ście". Moją ideą było „wyprowadzenie” 
Poznańczyków poza Poznań, do tego ma-
gicznego "miasta-ogrodu" i prowadzenie 
tu autorskich spacerów historycznych. 
Udało się! Niespodziewanie, spacery stały 
się bardzo popularne, pomimo koniecz-
ności dojazdu, o czym świadczy coroczna 
duża frekwencja.  W tym roku, już po raz 
trzeci, zwiedzający przybyli, jak to daw-
niej bywało, do legendarnego, podpo-
znańskiego letniska. 
Uczestnicy sobotniego spaceru zapoznali 
się nie tylko z  tajemnicami Puszczykowa, 
ale też, po raz pierwszy publicznie usłyszeli 
o najnowszych ustaleniach – odnalezieniu 
przeze mnie informacji o  dotychczas nie-
znanych projektantach dawnej Restaura-
cji "Leśnej". To sławna, poznańska spółka 
architektoniczna BÖHMER & PREUL, mi-
strzowie poznańskiej secesji początków XX 
wieku. Niestety wiele osób nie rozróżnia 
i nie uświadamia sobie, że w historii tego 
miejsca, gdzie de facto „zaczęło bić serce” 
dawnego letniska Puszczykowo, istniały 

dwa budynki "Leśnej". Do dzisiaj spotyka-
my nieścisłości i pewne zamieszanie w wy-
danych w tej kwestii publikacjach,  jak rów-
nież błędy w  datowaniu powstania tych 
budowli, spotykane nawet w urzędowych 
dokumentach. 
Zwiedzający mieli również okazję poznać 
i poczuć to, co budowało i buduje atmos-
ferę tego miasteczka - zabytkowe wille 
i  landhausy ukryte wśród malowniczych 
ogrodów. 
Dopisała nie tylko wspaniała słoneczna 
aura, ale też sympatyczni uczestnicy, któ-
rzy byli bardzo zadowoleni z  wędrówki 
puszczykowskimi, nieznanymi ścieżka-
mi. Mój spacer historyczny z okazji tego-
rocznych Europejskich Dni Dziedzictwa 
cieszył się dużym zainteresowaniem, 
przybyło ponad 40 osób oraz poznańska 
telewizja lokalna.
Europejskie Dni Dziedzictwa to największy 
w  Europie projekt społeczno-edukacyjny, 
a  także najważniejsze święto zabytków 
kultury. Głównym celem EDD jest szeroko 
pojęta edukacja historyczna i  kulturalna, 

promowanie różnorodności regionalnego 
dziedzictwa kulturowego, podkreślenie 
wspólnych korzeni kultury europejskiej 
oraz propagowanie dialogu międzykultu-
rowego.
Koordynatorem Europejskich Dni Dzie-
dzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut 
Dziedzictwa. Jednym z  jego celów jest 
popularyzacja dziedzictwa kulturowego, 
edukacja społeczna i  uwrażliwienie na 
problematykę ochrony zabytków.
Z punktu widzenia aktywnego przewod-
nika historyczno-turystycznego mogę 
śmiało stwierdzić, że dawne, legendarne 
letnisko Puszczykowo przeżywa obecnie 
swoją drugą młodość i  ponownie przy-
ciąga urokiem, za każdym razem zaska-
kując i zachwycając odwiedzających. Eu-
ropejskie Dni Dziedzictwa są znakomitą 
okazją do przypomnienia dawnej sławy 
oraz promocji tego magicznego miejsca 
pod Poznaniem.
 Robert Kiszkurno
 regionalista Puszczykowa
 przewodnik historyczno-turystyczny

Do redakcji zgłosił się mieszkaniec z py-
taniem, dlaczego firma budująca dro-
gę powiatową w  miejscowości Pecna 
zeszła z placu budowy. - Praktycznie na 
całej długości droga jest nieukończona, co 
powoduje niedogodności dla mieszkań-
ców – informuje Czytelnik. 
Inwestycja prowadzona jest przez Za-
rząd Dróg Powiatowych w  Poznaniu 
na drodze powiatowej w  Pecnej. Jak 
poinformował nas mieszkaniec, plac 
budowy został opuszczony w  połowie 
czerwca, gdy wykonano jedną warstwę 

bitumiczną. Przekazujemy wyjaśnienia, 
otrzymane od inwestora za pośrednic-
twem Urzędu Miejskiego w Mosinie:
– Informuję, że wykonawca zakończył 
prace w  istniejącym pasie drogowym, 
które były prowadzone w oparciu o zgło-
szenie zamiaru wykonania robót. Dalsze 
mogą być prowadzone dopiero po uzy-
skaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, ponieważ do ich wy-
konania konieczne jest wejście na teren 
przyległy do pasa drogowego, ze względu 
na projektowane nowe elementy drogi – 

informuje Łukasz Janikowski Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego Zarząd Dróg 
Powiatowych w Poznaniu.
Prawdopodobnie decyzja ZRID (wyda-
na przez odpowiedni organ publiczny 
zgoda na realizację inwestycji drogowej 
– przyp. red) zostanie wydana jeszcze 
w  tym miesiącu i  wykonawca będzie 
mógł wznowić prace, najwcześniej na 
przełomie września i  października bie-
żącego roku. (red.)

Autorski spacer historyczny pt. "Droga do letniska - Puszczykowo ukryte i nieznane" został włączony 
do tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.
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fot. Krzysztof Nowacki

Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których do-
szło od 21 sierpnia do 20 września br. Dziękujemy OSP Puszczykowo za 
ich udostępnienie.

18 września – pożar samochodu (Puszczykowo, ul. Dworcowa)
13 września – drzewo na drodze (Wielkopolski Park Narodowy)
31 sierpnia – zalana piwnica (Puszczykowo, ul. Poznańska)
28 sierpnia – owady błonkoskrzydłe (Puszczykowo, ul. Norwida)
27 sierpnia – gałąź na linii energetycznej (Puszczykowo, ul. Chrobrego)
                – kolizja dwóch samochodów (Puszczykowo, ul. Dworcowa)
                   – monitoring dla obiektu Szpital (Puszczykowo, ul. Kraszewskiego)
                – powalone drzewo (Puszczykowo, ul. Śląska)
25 sierpnia – kolizja trzech samochodów (Puszczykowo, ul. Kasprowicza)
22 sierpnia – dachowanie pojazdu (Puszczykowo, DW430)

Jesienna zbiórka krwi
Zgodnie z tradycją, OSP Puszczykowo wraz z Regionalnym Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu organizuje jesienną akcję zbiórki 
krwi. Krew będzie można oddać w Puszczykowie (Rynek) 10 października 
(sobota) w godzinach od 8.30 do 13.30. Serdecznie zapraszamy!

Kronika OSP Puszczykowo

Planowana ulica Wiewiórcza jest drogą prywatną, gmina Mosina nie 
jest jej właścicielem. Została wytyczona pośpiesznie, po rozpoczęciu 
budowy osiedla. Na osiedlu docelowo ma powstać łącznie 36 wie-
lorodzinnych budynków, w  których skład wejdzie 1008 mieszkań. 
– Spowoduje to, że na niedużym terenie zamieszka 3-4 tysiące ludzi  
– powiedziała podczas sesji Małgorzata Kaptur przewodnicząca Rady 
Miejskiej.
Jak czytamy w treści uchwały, nadanie nazwy drodze wewnętrznej 
jest konieczne dla ustalenia adresów dla istniejących działek budow-
lanych. Co ciekawe, ulica Wiewiórcza, mimo, że nie posiadała jeszcze 
oficjalnie nazwy, już wcześniej została umieszczona w systemie infor-
macji przestrzennej gminy Mosina.
– Odbieram tę uchwałę jako nierzetelną, wręcz niechlujnie przygo-
towaną. Droga musi mieć połączenie z  innymi, mieć kontakt przy-
najmniej z drogą publiczną. Czy dostaniemy się na nią samolotem? 
Będę przeciwna choćby dlatego, że nie jest to pierwszy dokument, 
który jest zrobiony według kiepskich standardów – mówiła podczas 
sesji radna Elżbieta Jarecka.
Radni mieli też więcej wątpliwości. – W mojej ocenie żaden notariusz 

nie powinien sprzedawać mieszkania bez adresu. To deweloper za-
nim zacznie budowę od razu powinien wystąpić o nadanie nazwy 
ulicy – mówił z kolei radny Waldemar Wiązek.
– Jestem daleki od tego, żeby karać mieszkańców, którzy kupili 
mieszkania, czekali na nie trzy lata. Rozmawiałem z mieszkańcami, 
którzy wręcz proszą, aby nadać nazwę ulicy, dlatego, że nie mogą się 
zameldować. To nie jest ich wina – mówił radny i sołtys Czapur, Wal-
demar Waligórski, który jako jedyny zagłosował za.
O  problemach związanych z  zabudową szeregową w  Czapurach 
można przeczytać na portalu czasmosiny.pl. – Mieszkańcy tych blo-
ków zapewne będą swoje nieczystości odprowadzali do szamb, bo 
w Czapurach nie ma jeszcze kanalizacji… Osiedle reklamuje w spo-
tach pani Izabela Pyżalska. Jest w  nich mowa o  tym, że buduje je 
doświadczony deweloper. Na potwierdzenie tych słów pojawiają się 
ujęcia z Osiedla Leśnego. Gmina ma już swoje doświadczenia z tym 
deweloperem. Kiedy wyłączono oświetlenie, mieszkańcy bombardo-
wali Burmistrza. Gmina podjęła działania, by przejąć oświetlenie na 
drogach będących jej własnością. Sprawa, mimo że ciągnie się wiele 
lat, nie została doprowadzona do końca, głównie z braku dokumen-
tacji i stosownych pozwoleń – czytamy na portalu. (jb)

Radni odrzucili uchwałę o nadanie
nazwy ulicy w Czapurach. Dlaczego?

Podczas nadzwyczajnej sesji RM (01.09.2020) radni głosowali nad uchwałą w sprawie nadania nazwy 
ulicy na powstającym Osiedlu Poznańskim w Czapurach. Ulica miała nosić nazwę wiewiórcza (we-
dług wcześniejszej koncepcji wiewiórkowa). większością głosów radni zagłosowali jednak przeciwko 
nadaniu nazwy.
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Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina, do których doszło od 
21 sierpnia do 20 września br. Dziękujemy OSP Mosina za ich udostęp-
nienie.
23 sierpnia – zalane przedszkole (Rogalinek, ul. Kościelna)
                          – zalane przejście pod torami (Drużyna, ul. Wierzbowa)
25 sierpnia – widoczne zadymienie – AF (Sasinowo, ul. Poznańska 1)
27 sierpnia – monitoring w szpitalu (Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11)
28 sierpnia – wypadek (Krajkowo)
31 sierpnia – monitoring w budynku – AF (Bolesławiec, ul. Polna)
6 – 7 września – poszukiwania nurka (Jezioro Honoratka, gm. Slesin, pow. 
Koniński)

Na Facebooku OSP Mosina czytamy: „W niedzielę i poniedziałek w 
ramach Wielkopolskiej Brygady Odwodowej wspieraliśmy działania 
SGRWN (Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego) Ko-
nin, Poznań i Łódź. Na pokopalnianym zbiorniku Honoratka w okolicach 
Konina zaginął nurek. Z uwagi na głębokość akwenu dochodzącą do 50 
m oraz dużą ilość obiektów i przeszkód na dnie, działania były szczegól-
nie skomplikowane. Po lokalizacji i potwierdzeniu obiektu sonarami oraz 
robotem podwodnym ciało podjęli z dna nurkowie instruktorzy SGRWN”.
14 września – pożar śmieci (Mosina, ul. Farbiarska)
20 września – pożar pustostanu (Mosina, ul. Sowiniecka 1)

Kronika OSP Mosina

Małe społeczności są wielkie!
Kolejna odsłona Mediations Biennale Polska w Mosinie 

Trwa 7. edycja Mediations Biennale Polska w  Mosinie. W  jej ra-
mach kolejni artyści przyozdabiają miejskie słupy ogłoszeniowe. 
Sobotniego poranka nowe oblicze zyskał słup przy Domu Kultury. 
Czy biało-czerwona firana profanuje?
W  sobotę, 19 września, Anna Krenz żegnała ze słupa przy ul. 
Dworcowej swoją pracę. Artystka na co dzień mieszkająca i two-
rząca w  Berlinie i  w  Poznaniu, tym razem ze sztuką wyszła na 
mosińskie ulice. Instalacja Anny Krenz miała formę zawieszonej 
firany, pomalowanej na biało-czerwono. 
– Firana jest elementem bardzo intymnym, zasłania okna, chro-
niąc prywatność mieszkańców. Oni, z  wewnątrz patrzą na świat 
przez jakiś wzór, na przykład koronkę. Odsuwając ją, czynią gest 
chęci poznania świata takim, jakim jest – mówi Anna Krenz – 
Jako artystka, chcę zmusić człowieka, by na świat spojrzał czasami 
inaczej. W tym wypadku przez koronkę, albo bez niej. Przechodnie 
mogą ją odsunąć albo mogą ogłoszenia oglądać zza firany – tłu-
maczy artystka.
Wśród komentujących pracę Anny Krenz pojawiły się opinie, 
jakoby biało-czerwone barwy firany miały profanować polską 
flagę. – Słowo „profanacja” jest za często używane. Żyjemy w cza-
sach, kiedy wszystko może być profanacją. Jeśli ktoś widzi w tych 
barwach flagę Polski, to okej, jeśli ktoś widzi krew, to też. Każdy 
może interpretować te barwy jak chce – tłumaczy artystka. 
Moda na ofoliowane słupy w Mosinie się utrzymuje 
Pracę Anny Krenz zastąpił dr Maciej Osmycki – wykładowca na 
szczecińskiej Akademii Sztuki. Artysta zdecydował się na zakle-
jenie słupa folią. Jednak inną niż ta, która zasłoniła w pierwszych 
dniach trwania Biennale w Mosinie pracę Somearta. Srebrzysta 
folia odbijała światło i otoczenie. 

– Sytuacja z zasłonięciem czarną folią pracy na mosińskim rynku 
podsunęła mi pewną myśl na temat zagospodarowania takiej 
powierzchni, jak słup ogłoszeniowy. Korzystając ze srebrnego 
stretcha, chciałem zredukować jakąś treść w  przestrzeni. Coraz 
więcej dookoła jest treści fałszywych, a coraz bardziej deficytowy 
staje się ich brak. To nam zabiera chwile na zastanowienie się. – 
mówi Maciej Osmycki. 
Artysta po zakończeniu pracy, sam z niej skorzystał jako z lustra. 
– Praca z jednej strony zasłania treść, a jednocześnie, odbijając oto-
czenie, tworzy ją. Przechodząc obok słupa, stajemy się autorami 
tych ogłoszeń, ruchomych treści – tłumaczy Osmycki. 
Czym się różni sztuka w Mosinie od tej w Berlinie
Artystom w tworzeniu prac towarzyszyli przechodnie i mosiń-
ska młodzież. – Sama zajmuję się hobbystycznie grafiką i studiuję. 
To ciekawe, że można zobaczyć od razu reakcję przechodniów na 
te słupy – mówi Maja. – Mnie się te prace bardzo podobają. Słup 
oklejony srebrną folią sprawia wrażenie, jakby go tak naprawdę 
nie było – mówi Mikołaj. 
Obecność sztuki w tkance małego miasta skomentowali też sami 
artyści. – Pokazywanie prac w dużych miastach i małych niczym się 
dla mnie nie różni. Przyszło tu dzisiaj wiele osób, to fantastyczne, że 
każdy może zobaczyć tę sztukę – mówi Maciej Osmycki. 
– Mniejsze miasta mają zupełnie inną dynamikę. Duże metropolie 
są bardziej anonimowe. W Berlinie takich instalacji jest na pęczki, 
czasami nawet za dużo. W mniejszych miejscowościach jest więk-
sze zainteresowanie pojedynczymi pracami. Dzisiaj się tu spotka-
liśmy, rozmawiamy między sobą o  sztuce, to jest super – dodaje 
Anna Krenz. 
 Wojciech Pierzchalski
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Ruina czy muzeum? Jaki los czeka Kokotka
Kokotek to prawdopodobnie najbardziej charakterystyczny budynek w Mosinie. Przed wojną był wil-
lą doktora Arta, a po wojnie znajdowała się w nim porodówka i ośrodek zdrowia. wielu mieszkań-
ców przyszło tutaj na świat. Stan budynku, który z powodzeniem mógłby stanowić piękną wizytówkę 
Mosiny, jest fatalny. Co jakiś czas burmistrz i urzędnicy na łamach mediów samorządowych obiecują 
remont tego obiektu. Na obietnicach się jednak kończy.

Budynek niszczeje, mimo że władze Mosiny od lat “starają się” o jego 
remont. Jednak ze starań tych nic nie wynika. Po ostatnim zapewnie-
niu o remoncie Kokotka, opublikowanym na łamach biuletynu samo-
rządowego, zapytaliśmy urząd o szczegóły oraz o to, na jakim etapie 
znajduje się realizacja tej ważnej dla mieszkańców inwestycji.
– Ze względu na wysokie koszty remontu budynku przy ul. Wawrzy-
niaka w Mosinie nazywanego tradycyjnie „Kokotkiem”, przewyższa-
jące znacznie możliwości budżetu Gminy, szansę na jego ratowanie 
daje perspektywa pozyskania na ten cel środków zewnętrznych – in-
formuje Joanna Nowaczyk, koordynator ds. obsługi mediów w Urzę-
dzie Miejskim w Mosinie.
– W związku z tym Gmina podjęła działania w kierunku zorganizowa-
nia w budynku „Kokotka” muzeum Ziemi Mosińskiej o charakterze re-
gionalnym. Z jednej strony, jak wynika z opinii społecznej, muzealna 
funkcja tego budynku byłaby najbardziej oczekiwana przez miesz-
kańców, z  drugiej – dać może realną szansę pozyskania środków 
zewnętrznych na remont w ramach adaptacji na potrzeby muzeum. 
W celu podjęcia starań o dofinansowanie ze środków zewnętrznych 
przeprowadzono audyt budynku z oceną stanu technicznego. Trwa-
ją także rozmowy z Dyrektorem Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
który zadeklarował pomoc merytoryczną przy organizacji placówki 
w Mosinie i objęcie przedsięwzięcia patronatem. Obecnie komple-
towana jest dokumentacja niezbędna do aplikowania o  środki ze-
wnętrzne – dodaje Joanna Nowaczyk.
Na przełomie XIX i XX wieku Mosina zaczęła się rozwijać jako miej-
scowość uzdrowiskowa. Powstało wówczas wiele obiektów kuracyj-
nych, w tym cały kompleks w pobliskim Ludwikowie. Jeden z domów 
uzdrowiskowych zbudowano na przełomie XIX i XX wieku przy dzi-
siejszej ulicy Wawrzyniaka. Przed II wojną światową Kokotek był czę-
ścią sanatorium balneologicznego. Prowadził do niego most prze-
rzucony nad kanałem od budynku z wieżyczką, stojącego na rynku. 
Most jednak został zniszczony podczas wojny. Później w  budynku 
działała izba porodowa, w której na świat przyszły setki, jeśli nie tysią-
ce mosinian. W ostatnim etapie istniała tam szkoła prywatna, która 
działała wiele lat.
Wygląda jednak na to, że Kokotek będzie musiał na swój remont jesz-
cze poczekać. Patrząc na obecny jego stan – czasu zostało niewiele. 
(jb)

Kokotek dawniej, źródło: Galeria Sztuki w Mosinie



35

KrAuthOfErOWE WIEśCI
6/2020

Wydarzenia Wiosny Ludów w naszym mieście kojarzą się z walką o wolność Ojczyzny - po-
wstańców, którzy gromadzili się w pobliskich miastach i wsiach Ziemi Mosińskiej. Ten trwa-
jący zaledwie kilka dni epizod z początku maja 1848 roku to także wizja sielankowych dni, 
powszechnej zgody oraz połączenia wspólnych sił mieszkańców Mosiny i okolic w walce o 
niepodległość Polski. Obraz ten jednak to bardziej myślenie życzeniowe, niż opis prawdzi-
wych wydarzeń sprzed ponad 170. lat.

Zarysowana w telegraficznym skrócie narracja jest obecnie podtrzy-
mywania przez Urząd Miejski w Mosinie. Na oficjalnej stronie magi-
stratu znajdziemy opracowanie historyczne, w którym na temat tak 
zwanej „Rzeczpospolitej Mosińskiej” wyczytać możemy następującą 
myśl: „Pozostaje [ona] jednym z najważniejszych symboli niepodległo-
ściowych dążeń mieszkańców Ziemi Mosińskiej, Polaków, od czasów 
pierwszych powstań narodowych po II wojnę światową i antykomu-
nistyczne podziemie”1. Zanim przejdę do szczegółowego wypunkto-
wania tak zarysowanej wizji, skonfrontuję ją z cytowanym tekstem 
zamieszczonym na stronie Urzędu. W innej jego części pojawiło się 
zdanie, które czytane uważnie przeczy temu, by to mieszkańcy Ziemi 
Mosińskiej przystępowali do walczących o niepodległość oddziałów 
partyzanckich. Autorzy publikacji napisali, iż „do założonego w Roga-
linie przez Wilczyńskiego i Krauthofera-Krotowskiego obozu, z okolic 
Mosiny napłynęło ok. 800 ochotników”2. Trzeba przyznać, że zdanie 
to jest jak najbardziej prawdziwe, jednak owe „okolice Mosiny” nie 
muszą wcale oznaczać zasięgu terytorialnego Ziemi Mosińskiej.
Skąd zatem pochodzili powstańcy walczący w okolicach Rogalina i Śre-
mu? Jak podaje Jędrzej Moraczewski, późniejszy przywódca korpusu 
insurgentów - Włodzimierz Wilczyński - „już w Manieczkach pospo-
litym ruszeniem kierował”3. Było to prawdopodobnie to zgrupowa-
nie 500. kosynierów oraz „może czterdziestu ze strzelbą”, którzy 30 
kwietnia 1848 roku zgromadzili się we wspomnianej wsi4. Czy byli to ci 
sami insurgenci, którzy udali się pod wodzą Wilczyńskiego w kierunku 
Ziemi Mosińskiej, trudno rozstrzygnąć. Inne źródła z epoki podają, że 
500-osobowy oddział powstańców zgromadzonych w dobrach trze-
bawskich hrabiego Tytusa Działyńskiego utworzyła grupa ludzi z roz-
bitego 29 kwietnia obozu w Książu5. Podobnie sprawę opisał wybitny 
znawca tematu, Stefan Kieniewicz: „Po bitwie pod Książem emigrant 
Celiński sformował oddział niedobitków kosynierów i przedostał się 
wzdłuż Warty aż pod Poznań. Wnet przebiegać poczęli okolicę chło-
pi z krucyfiksem w ręku, 1 maja w Górce pod Trzebawiem sformował 
się już spory oddział”6. Nie wiemy natomiast, czy oddział ten tworzyli 
także mieszkańcy Mosiny, choć są co do tego pewne delikatne prze-
słanki. Wiemy bowiem, że do obozu w Książu zgłaszali się powstańcy 
z powiatu śremskiego, „w tym mieszkańcy Mosiny, Kórnika i Bnina”7. 
To jednak trochę za mało, by przesądzać o tym, iż mieszkańcy Mosiny 
włączyli się czynnie w niepodległościową działalność insurgentów po-

1. J. Nowaczyk, J. Szeszuła, Rzeczpospolita Mosińska – co znaczy, Mosina 2020, s. 19 
[tekst dostępny na stronie internetowej:  https://www.mosina.pl/aktualnosci/
rzeczpospolita-mosinska-co-znaczy, dostęp 12.IX.2020 14:40].
2.Tamże, s. 2.
3. J. Moraczewski, Wypadki poznańskie z roku 1848, Poznań 1850, s. 142.
4. Tamże, s. 139-140.
5. 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, 1936, s. 117.
6. S. Kieniewicz, Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskiem 1848 roku, 
Warszawa 1935, s. 247.
7. 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. 16.

czątku maja 1848 roku. Obecność partyzantów na terenie miasta była 
bowiem epizodyczna i krótkotrwała – szybko wyruszyli oni w kierunku 
Rogalina, a następnie na podbój Śremu oraz Kórnika.
Dowódcy powstańców rekrutowali się spoza Ziemi Mosińskiej: Włodzi-
mierz Wilczyński pochodził z Krzyżanowa, Cyprian Celiński był emigran-
tem, Franciszek Maciejowski pochodził z Wir, Jakub Krauthofer z Bnina, 
a niewymieniony z imienia Garczyński – ze wsi Brzoza leżącej w gminie 
Buk8. Według relacji Jędrzeja Moraczewskiego, do obozu partyzantów 
nieopodal Trzebawia, z którego wielu wyruszyło w nocy z 2 na 3 maja 
do Rogalina, „co godzinę sypali się nowi ochotnicy ze wsi i z Poznania”9. 
Dowodzony przez kapitana Celińskiego oddział tworzyli ponadto chłopi 
oraz mieszczanie ze Stęszewa10. Do insurgentów przystępowali także 
chłopi z okręgu Dopiewo – zgłosić się ich miało czterdziestu siedmiu11. 
Dowódcy korpusu partyzantów zebrać mieli z kolei ochotników składa-
jących się z „gimnazjalistów, czeladników, landwerzystów, wychodźców 
z Królestwa”12. Jednym z powstańców walczących u boku Jakuba Krau-
thofera był prawnik Mieczysław Łyskowski, który studiował na uniwer-
sytecie we Wrocławiu. Oddział ten „znany był z tego, że zawierał duży 
odsetek młodzieży studenckiej”13. Po pokonaniu pruskiego oddziału 
landwery 2 maja na stronę insurgentów przeszło 112 żołnierzy polskie-
go pochodzenia, którzy służyli w wojsku zaborcy14. Do stacjonujących 
od 3 maja w okolicach Rogalina powstańców dołączył ze swoim od-
działem niejaki Jarczewski, który podążał od Środy w stronę Kórnika15.
Nie wiemy, ilu właściwie partyzantów walczących u boku Celińskiego 
i Wilczyńskiego pochodziło z Mosiny i okolicznych wsi. Można pokusić 
się o wnioskowanie przez analogię do składu osobowego innych od-
działów (miejscowi chłopi i młodzież) i postawić hipotezę, że podobnie 
było z mieszkańcami Ziemi Mosińskiej. Pozostaje to jednak tylko hipo-
tezą, ponieważ nie posiadamy precyzyjnych dowodów na pochodze-
nie wszystkich insurgentów. To, że walczyli na terenach Ziemi Mosiń-
skiej nie uprawnia nas jeszcze do stwierdzenia, że w działaniach tych 
brali udział miejscowi ochotnicy. Posiadamy za to precyzyjne dowody 
oraz nazwiska mieszkańców Ziemi Mosińskiej, którzy traumatycznie 
wspominali obecność partyzantów w maju 1848 roku i nie byli zado-
woleni z ogłoszonej wtedy niepodległości. Tym jednak zajmę się w na-
stępnym odcinku, omawiając między innymi niepublikowane jeszcze 
na łamach „Gazety” materiały.
Szkoda, ponieważ odpowiednie umieszczenie go w kontekście histo-
rycznym pozwoliłoby spojrzeć na wydarzenia Wiosny Ludów w naszej 
Gminie w zupełnie innym świetle.
 Wojciech Czeski

8. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Księga zgonów parafii w Rogalinku 
(1820-1851), wpis z 12.V.1848.
9. J. Moraczewski, Wypadki…, s. 141.
10. Tamże, s. 140.
11. B. Polak, Rzeczpospolita Mosińska…, s. 20.
12. M. Motty, Przechadzki po mieście, T.1, opracował i wstępem opatrzył Z. Grot, 
Poznań 1999, s. 305.
13. E. Achremowicz, T. Żabski, Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 
1836-1886, Wrocław 1973, s. 125.
14. „Gazeta Polska”, 6.V.1848, nr 38, s. 140. 
15. J. Moraczewski, Wypadki…, s. 142.
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Tajemnicze słowa, Pożegowo i Osowa

Na początku tego roku, w artykule „Czy Mosina coś znaczy” (luty 2020), zapowiedzieliśmy serię arty-
kułów mających na celu odkrycie pradziejów Mosiny i jej okolic. Pracę, związaną z ich odkrywaniem 
przyrównaliśmy do budowy mostu między teraźniejszością, a przeszłością, a że właśnie rozpoczęła 
się budowa mostu przez wartę, jesteśmy tym bardziej zobowiązani do kontynuacji tej serii.

To, dlaczego poprawne rozumienie zna-
czenia nazw geograficznych jest tak ważne 
z  punktu widzenia poznania przeszłości, 
najlepiej wyjaśniają autorzy książki „Nazwy 
Miast Wielkopolski” Zofia i Karol Zeirhoffe-
rowie, pisząc w przedmowie do niej tak:
Nazwy zgodnie z  powszechnym odczuciem 
są ważnym źródłem do poznania przeszłości. 
Od niepamiętnych czasów przykuwały one 
uwagę człowieka, który wiedziony instynk-
tem poznawczym pragnął odkryć zawarte 
w nich tajemnice historii. Stąd tak wiele nazw 
obrosło w  legendy. Odczytywanie w  na-
zwach dziejów ziemi, na której one powstały, 
nie jest jednak sprawą wyobraźni tworzącej 
legendy, ale wynikiem żmudnej pracy, na 
którą składa się wysiłek wielu ludzi.
Wiemy już, że nazwy Mosiny i Puszczyko-
wa są ściśle związane z  funkcjonującą tu 
od wieków przeprawą przez rzekę Wartę. 
Tym razem zmieńmy nieco perspektywę 
i spójrzmy na nasz region z pewnej wyso-
kości, a dokładniej to z wysokości 131,2 m 
n.p.m. Taka jest bowiem dokładna wyso-
kość Osowej Góry, wzniesienia dominują-
cego nad rozpatrywanym obszarem i znaj-
dującego się na jego południowym stoku 
Pożegowa, dawnej wsi, a  dzisiaj dzielnicy 
Mosiny. Właśnie tymi nazwami zajmiemy 
się tym razem. Postaramy się odgadnąć, co 
znaczy Pożegowo i Osowa Góra.
Znaczna część Osowej Góry znajduje się 
w  granicy Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego i  stanowi ona zarazem jego 
najwyższy punkt. Ze znajdującej się tutaj 
wieży widokowej roztacza się niesamo-
wity widok. Można stąd obserwować nie-

mal cały obszar zajmowany przez park, 
Mosinę leżącą u  jej podnóża oraz maja-
czący w oddali Poznań. Niestety widok na 
pobliską Kotlinę Śremską, którą przepły-
wa Warta, zasłonięty jest przez najwyższy 
punkt wzniesienia, na którym znajdują 
się zbiorniki z wodą, należące do przed-
siębiorstwa wodociągowego. Jest to ko-
lejna funkcja góry, która pełni obecnie 
rolę naturalnej wieży ciśnień.
W  wielu miejscach góry natrafiamy na 
pozostałości po starych wyrobiskach. 
Pozyskiwano tu jeszcze stosunkowo nie-
dawno iły, które służyły jako surowiec do 
wyrobu ceramiki budowlanej w znajdują-
cych się w pobliżu cegielniach. Trzeciorzę-
dowe iły to główny budulec Osowej Góry. 
To nieprzepuszczalne podłoże przykryte 
cienką warstwą osadów polodowcowych 
dało początek wielu źródłom, które daw-
niej wytryskiwały na wszystkich stokach 
góry (F. Jaśkowiak 1964). 
Do dnia dzisiejszego przetrwało jedno 
z  takich źródeł, które znamy pod nazwą 
Studni Napoleona. Pozostałe zniknęły na 
skutek eksploatacji iłów oraz prac melio-
racyjnych przeprowadzonych na znajdu-
jących się tutaj terenach upraw rolnych. 
Z  i  K Zeirhofferowie, w  cytowanym frag-
mencie przedmowy, wspominali o tym, że 
wiele nazw obrosło w legendy. Nie są one 
zapisem historycznym, ale można doszu-
kać się w nich pewnych wskazówek, któ-
re być może w  takiej postaci przetrwały 
w świadomości mieszkańców, a które po-
mogą nam odgadnąć znaczenie nazw. Na 
ślad takiej legendy natrafiamy u  Jerzego 

Wojciecha Szulczewskiego, który w  swo-
jej książce „Pieśń bez końca” zamieszcza 
podanie mówiące o  nieodwzajemnionej 
miłości szwedzkiego oficera do polskiej 
szlachcianki z Pożegowa. Legenda ta jest 
powszechnie znana, a związana jest głów-
nie z pobliskim jeziorem Kociołek, w któ-
rym to bohaterowie mieli zatonąć razem 
z uwożonym przez szlachciankę skarbem. 
Lód na tym jeziorze załamał się pod cięża-
rem zaprzęgu z saniami oraz ścigającego 
ich jeźdźca. To co szczególnego jest w tym 
zapisie, to informacja o  tym, co stało się 
później. Żołnierze, których dowódca zgi-
nął w  pościgu, w  ramach zemsty spalili 
wieś razem z  jej mieszkańcami. Od tego 
dnia miejsce to zaczęto nazywać Pożego-
wem na wspomnienie pożogi.
Choć prawdą jest, że wojska szwedzkie 
przebywały tu w  czasie obydwu wojen 
szwedzkich, i  że ostatecznie zostały prze-
pędzone przez wojska Stefana Czarnec-
kiego w  1657 roku, to nazwa Pożegowo 
jest znacznie starsza. Pierwsza wzmianka 
na jego temat pojawia się już w 1302 roku 
pod niezmienioną niemal nazwą Pozego-
wo. Ciekawą kwerendę, przeprowadziła 
Agnieszka Krygier, która w swoim artykule 
„Toponima Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego. Analiza wybranych nazw miejscowo-
ści” opublikowanym na łamach czasopisma 
Morena (Zeszyt 1-1992 r.), wyszczególnia 
sposób zapisu w  różnych źródłach nazwy 
tej wsi, na przestrzeni ostatniego 700-lecia. 

(Pradzieje Mosiny i okolic cz. 2)
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Wskazuje ona na dwuznaczność nazwy 
Pożegowo. Formant -owo, według autorki 
jest charakterystyczny dla nazw dzierżaw-
czych i w tym przypadku podstawą nazwy 
mogła być nazwa osobowa Pożega, utwo-
rzona od wyrazu pospolitego pożega, po-
żaga znaczącego tyle co; podpalenie bu-
dynków, lasów itp., wielki ogień, pożar. 
Drugą możliwość pochodzenia znaczenia 
upatruje w dawnym sposobie pozyskiwa-
nia terenów pod osadnictwo polegających 
na wypalaniu lasów, czyli również z poża-
rem i  pożogą. Trudno rozstrzygnąć, czy 
któryś z tych wariantów jest słuszny jednak 
oba potwierdzają prawdę zawartą w  le-
gendzie o wielkim pożarze. Musiało dojść 
do niego jednak przed 1302 rokiem, bo tak 
nazywała się osada znajdująca się tutaj 
w tym czasie. 
Pożar i  pożoga, które utworzyły nazwę 
Pożegowo musiały być na tyle znaczące, 
że utkwiły mocno w  świadomości miesz-
kańców. Mogłoby do tego dojść, gdyby 
faktycznie stała za tym jakaś tragedia po-
dobna do tej, która została opisana w  le-
gendzie, lub jakieś względy związane 
z praktykami magicznymi czy też religijny-
mi, które musiały zaistnieć na długo przed 
1302 rokiem. Pozyskiwanie terenów pod 
osadnictwo poprzez wypalanie lasów było 
praktyką powszechną już od czasów me-
zolitu więc na ludziach, żyjących w dobie 
średniowiecza jednorazowe wydarzenie 
tego typu nie byłoby raczej wystarczająco 
silnym bodźcem by pamięć o  nim prze-
chować do dnia dzisiejszego. Co takiego 
zatem spaliło się na szczycie Osowej Góry 
pozostanie jeszcze do odkrycia.
W  kontekście pożogi przyjrzyjmy się na-
zwie Osowa Góra. Czy może ona mieć ja-
kiś związek z  pożarem i  pożogą? Trudno 
stwierdzić od kiedy góra ta nazywa się 
Osową. Możemy się jednak zastanowić 
nad tym co znaczy osowa?  Pierwsze sko-
jarzenie jakie przychodzi do głowy to, że 
góra ta jest smutna, przygnębiona czyli 

osowiała. Tylko, że ona taka nie jest. Jest 
wielka, dumna i wyniosła na 70 metrów, 
ponad nizinne otoczenie. Przypisywanie 
jej takiej cechy byłoby nieuczciwe. 
Czy może być ona osowiała z  powodu 
swojego osamotnienia? Raczej też nie, bo 
tuż obok znajduje się niewiele niższa (112 
m n.p.m.) Góra Staszica, a i w Polsce znaj-
dujemy co najmniej jeszcze dwie góry o 
takiej nazwie. Jedna z nich stanowi dziel-
nicę Bydgoszczy, druga zaś Gdańska. 
To właśnie w pamięci mieszkańców Gdań-
ska przechowało się znaczenie nazwy Oso-
wa Góra. Na portalu wikipedia.org (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Osowa_(Gdańsk)) 
znajduje się obszerny artykuł poświęcony 
tej dzielnicy Gdańska, w którym możemy 
między innymi przeczytać:
Nazwę „Osowa” napotykamy już w 
1659 w brzmieniu Espenkrug (Osowa 
Karczma). Owa karczma znajdowała 
się wśród drzew osik, zwanych niegdyś 
„osami” – stąd przydawka „osowa”.
Zatem również nazwę naszej góry moż-
na przełożyć na osikową, czyli taką, którą 
porastały osiki. Idąc tym tropem sprawdź-
my co kryje się pod hasłem osika w słow-
nikach etymologicznych. Aleksander 
Brückner potwierdza w swym słowniku 
pochodzenie osiki od pierwotnego osa,   
a Witold Mańczak i Wiesław Boryś wywo-
dzą słowo osa w znaczeniu osiki z języka 
prasłowiańskiego, czyli z prajęzyka, z któ-
rego wykształciły się poszczególne języki 
słowiańskie. Trop ten wskazuje na bardzo 
stary rodowód nazwy Osowa Góra sięga-
jący w czasy przedhistoryczne. 
Topola osika (Populus tremula) praw-
dopodobnie porastała wierzchołek góry 
zwanej do dzisiaj Osową. Ten gatunek 
drzewa występuje w całej Europie oraz 
w części Azji. Nie ma wygórowanych wy-
magań jeśli chodzi o warunki siedliskowe. 
Dobrze znosi zarówno mróz jak i upał. 
Gorzej czuje się na terenach podmokłych 
oraz bardzo suchych. To co lubi najbar-

dziej to światło słoneczne. Jest zaliczana 
do gatunków pionierskich, który jako 
pierwszy wkracza na tereny nieużytków 
rolnych, poręby oraz... pogorzeliska.
Rysopis ten bardzo dobrze pasuje do 
naszego podejrzanego. Wielki pożar na 
pewno stworzyłby doskonałe warunki do 
zasiedlenia go przez osiki. 
Podsumowując naszą toponomastyczną 
wyprawę na szczyt Osowej Góry możemy 
dojść do wniosku, że nazwa Pożegowo 
zanim zdołała się utrwalić w świadomości 
ówczesnej społeczności, musiała funkcjo-
nować na długo przed 1302 rokiem. Sko-
ro przetrwał w niemal niezmienionej po-
staci przez 700 lat burzliwych dziejów, to 
nic nie stoi na przeszkodzie do tego, aby 
mógł on istnieć tyle samo lat wcześniej. 
Drugi wniosek dotyczący prasłowiańskie-
go pochodzenia słowa osa w znaczeniu 
osika również daje podstawy do tego, 
abyśmy otrzymali przepustkę do wyru-
szenia w pradzieje Mosiny i okolic, czyli 
czasy, które nie są nam znane ze źródeł 
pisanych. Słowo pisane nie jest jedynym 
sposobem na zapis działalności człowie-
ka w pradziejach. Jednym z nich jest cho-
ciażby sam język, który w znaczeniu słów 
przechowuje pamięć o przeszłości i tożsa-
mości ludzi, którzy go tworzyli.
Niejako na potwierdzenie pozostaje przy-
toczyć słowa Wilhelma von Humboldta 
(1767 – 1835) niemieckiego filozofa i ję-
zykoznawcy, które przypomniał Sławomir 
Rospond w „Słowniku Etymologicznym 
Miast i Gmin PRL”:
Przez nazwy miejscowe, najstarsze i naj-
trwalsze pomniki dziejowe, opowiada 
dawno wymarły naród swoje dzieje; za-
chodzi tylko pytanie, czy jego głos pozo-
staje dla nas jeszcze zrozumiały?
Dzisiaj należałoby dodać jeszcze jedno 
pytanie. Czy ten głos chcemy w ogóle 
usłyszeć?
 Autor: Tomasz Kaczmarek
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Mosinianie popłynęli z Puszczykowa do Bałtyku
Lato pożegnało nas w tym roku bardzo słoneczną i ciepłą pogodą. Ten czas i tę ładną aurę postanowiła 
aktywnie i pozytywnie wykorzystać czwórka przyjaciół, mieszkańców Mosiny. 14 września o godz. 6 
Bartek, Sebastian, Mikołaj i Michał rozpoczęli swoją siedmiodniową, kajakową wyprawę z Puszczyko-
wa do Dziwnowa, czyli wartą do Bałtyku.

Trasa liczy ponad 450 kilometrów. Dziennie do po-
konania mają ok. 70 kilometrów, co jest na pewno 
sporym wysiłkiem. Tak wygląda aktywna strona ich 
wyprawy. Druga, ta pozytywna, to zbiórka charyta-
tywna na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. 
Bez wątpienia dzieciom będącym pod opieką fun-
dacji potrzebne jest wsparcie, którego każdy z nas 
mógł udzielić wpłacając dowolną kwotę.
- 6 dni zajęło nam pokonanie trasy Puszczykowo - 
Dziwnów kajakami, przepłynęliśmy 470 km. Łącz-
nie wiosłowaliśmy 71 godzin i 10 minut bez wlicza-
nia przerw, każdy z  nas spalił około 28 tys. kalorii. 
Co najważniejsze, udało się nam zebrać 2 332 zł. 
[w  chwili oddania Gazety do druku była to już 
kwota 2,5 tys. zł. - przyp.red] - poinfomorwał Se-
bastian, członek wyprawy. 
Dziękujemy naszym najbliższym, przyjaciołom oraz 
wszystkim, którzy dodawali nam codziennie moty-
wacji oraz wspierali nas. Dziękujemy za uroczyste 
przywitanie na plaży oraz za pomoc w  transporcie 
powrotnym. Dziękujemy Mateuszowi Różańskiemu 
za pomoc w Szczecinie, za zrobienie dla nas niezbęd-
nych zakupów, dzięki temu mogliśmy ukończyć na-
szą podróż szybciej. Dziękujemy kajaki2.pl za wypo-
życzenie sprzętu i transport do miejsca startu oraz za 
niespodziankę, którą dostaliśmy po udanej wypra-
wie. Dziękujemy również stronie Kursy Ratownictwa 
(www.facebook.com/KursyMedaid) za użyczenie 
niezbędnego sprzętu do pierwszej pomocy - dodaje 
Sebastian. (red.)
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Defibrylator AED na budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie

Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury – wolne miejsca

Mosiński Ośrodek Kultury

w centrum Mosiny, na budynku Urzędu Miejskiego przy placu 20 Października 1, zamontowano defi-
brylator AED, dzięki któremu w sytuacji zagrożenia życia, możliwa jest szybka i zdecydowana reakcja, 
a szanse na uratowanie poszkodowanego znacznie rosną.

Półautomatyczny defibrylator Philips FRx 
jest prosty w  obsłudze: należy zdjąć po-
krywę, która każdorazowo wyzwoli alarm 
dźwiękowy, wyciągnąć defibrylator i  włą-
czyć. Nie potrzeba doświadczenia z zakre-
su pierwszej pomocy.  Urządzenie wydaje 
jasne polecenia głosowe, krok po kroku 
prowadzi przez akcję ratunkową, dostoso-
wując tempo do prowadzonych działań. 
Algorytm analizy SMART sprawdza rytm 
serca i  pozwala na wykonanie defibrylacji 
tylko wtedy, gdy jest ona zalecana. Aby 
uzyskać instrukcje dotyczące resuscytacji 
krążeniowo oddechowej (RKO), wystar-
czy wcisnąć przycisk informacji („i”). W ra-
zie konieczności wykonania defibrylacji, 
naciśnięcie pomarańczowego przycisku 
wyzwoli impuls defibrylacyjny. Zawarte 
w  elektrodach czujniki mierzą opór ciała 
pacjenta i dobierają odpowiednie parame-
try wyładowania.
Defibrylator ma udokumentowaną moż-
liwość bezpiecznej defibrylacji na metalo-
wych i  mokrych powierzchniach, zapew-
niając bezpieczeństwo akcji ratunkowej 
bez względu na jej miejsce.
Defibrylator posiada tryb pediatryczny: 
po zastosowaniu klucza pediatrycznego 
umożliwia błyskawiczne przełączenie pra-
cy w tryb pediatryczny i automatyczne do-
pasowanie energii defibrylacji i instruktażu 
RKO (resuscytacja krążeniowo-oddecho-
wa) do ratowania dzieci.

W  poniedziałek, 14 września, część pra-
cowników Urzędu Miejskiego brała udział 
w  szkoleniu z  zakresu pierwszej pomocy. 
Ćwiczenia obejmowały m.in. wykonywanie 
RKO u  niemowląt, dzieci oraz osób doro-
słych, obsługę defibrylatora AED, a  także 
sposoby wzywania pomocy, postępowa-
nie z  osobami nieprzytomnymi oraz wy-
branymi nagłymi zachorowaniami i stana-
mi zagrożenia życia.
Defibrylator AED znajduje się również przy 
wejściu do świetlicy wiejskiej w  Krośnie 
przy ul. Piaskowej.
Dostępność takich urządzeń w  miejscach 
publicznych może zwiększyć szanse na 
uratowanie życia w stanie jego zagrożenia.
 Źródło: AEDMAX
 Oprac. Referat Promocji i Kultury
 Fot. PL, AL

BM CAK informuje, że pozostały ostatnie wolne miejsca w grupach 
warsztatowych w Willi Mimoza. 
Od października ruszają warsztaty dla dzieci, młodzieży i  doro-
słych. Są jeszcze wolne miejsca w grupie Funky kids 6 – 8 lat (czwar-
tek godz. 15 – 15.50 oraz 16 – 16.50), Funky kids 9 – 10 lat (czwartek 
godz. 17 – 17.50), Taniec nowoczesny od 11 lat (poniedziałek 18 
– 19) oraz Czytajnisie (zajęcia czytelniczo – sensoryczne dla dzieci 
w wieku 1,5 – 3 lat, środa godz. 16.30 – 17.15). Zapisy pod numerem 
telefonu (61) 8 194 649. W grupach Tanecznie bajecznie oraz Kra-
ina Książek brak wolnych miejsc. W sprawie udziału w pozostałych 
zajęciach z oferty prosimy o kontakt z prowadzącym. Zapraszamy.

BM CAK jest również organizatorem konkursu plastycznego kiero-
wanego do dzieci i młodzieży („zerówka”, szkoła podstawowa klasy 
I – VIII) mieszkających lub uczących się w Puszczykowie. Konkurs 
ma zachęcić do prezentowania nieoczywistych zakątków miasta. 
Należy przygotować kartę do przewodnika. Musi ona zawierać 
opis miejsca, zdjęcie lub własnoręcznie wykonaną ilustrację oraz 
mapę lub opis jak tutaj trafić. Prace można oddawać do 15 paź-
dziernika. Szczegóły oraz regulamin konkursu zamieszczono na 
stronie internetowej www.biblioteka.iq.pl.

15 października, godz. 19
Operetkowe Barwy Jesieni (Sala Reprezentacyjna MOK, bilety 
w cenie 35 zł dostępne w biurze MOK oraz na portalu bilety24.pl).

W związku ze zmienionymi warunkami podczas pandemii Covid 
– 19, MOK kontynuując tradycję organizowania w Mosinie turnie-

jów rzeźbiarskich zaprasza twórców, amatorów i  pasjonatów do 
udziału w konkursie na płaskorzeźbę pt.: „Nie kwadrat” (technika 
dowolna, wymiary pracy 20 cm x 20 cm). Termin dostarczania prac: 
30 października 2020 roku. Szczegóły oraz regulamin na stronie in-
ternetowej MOK www.kultura.gmina.pl. 
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wPN: Ścieżka dydaktyczna „wokół starej wieży”

Ewakuacja Przedszkola nr 4 w Mosinie 

Jak poinformowała dyrekcja wielkopolskiego Parku Narodowego, dzięki środkom finansowym 
pozyskanym z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu 
udało się zrealizować projekt nowej ścieżki dydaktycznej o nazwie „wokół starej wieży” w okolicy 
miejscowości Szreniawa.

W  październiku 2019 r. zainstalowano 
w sumie 11 tablic edukacyjnych. Ścieżka 
dydaktyczna rozpoczyna się i  kończy na 
parkingu zlokalizowanym przy drodze 
z  Komornik do Jezior i  Puszczykowa. Na 
parkingu już wcześniej widniały - mapa 
Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz 
tablica z krótką informacją na temat wie-
ży Bierbaumów.
Ścieżka powstała w związku z ponadprze-
ciętnymi uwarunkowaniami przyrodni-
czymi i historycznymi tego obszaru Parku. 
Z  zabytkową wieżą - mauzoleum - zwią-
zana jest interesująca historia rodziny 
Bierbaumów. Obecnie obiekt znajduje się 
w  zarządzie Muzeum Narodowego Rol-
nictwa i  Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie i spełnia między innymi funk-
cję punktu widokowego.

O konieczności utworzenia ścieżki na tym 
obszarze zadecydowało ukształtowanie 
terenu (pagórek kemowy) oraz niezwy-
kła wartość krajobrazowa. Tematyka po-
szczególnych tablic jest jednak bardziej 
zróżnicowana i  obejmuje punkty przy-
stankowe opisujące takie zagadnienia jak:
• Krajobrazy Wielkopolskiego Parku Naro-

dowego
• Ekoton
• Ekosystemy naturalne i sztuczne
• Kemy
• Gatunki specjalnej troski Wielkopolskie-

go Parku Narodowego
• Gatunki obce w  Wielkopolskim Parku 

Narodowym
• Zabytkowa wieża – mauzoleum Bierbau-

mów
• Mrowisko
• Martwe drzewo
• Budowa warstwowa lasu
• Głaz narzutowy
Całkowita długość ścieżki wynosi 1,2 km, 
turyści wspinają się na pagórek kemowy 
o  wysokości ok. 120 m n.p.m. Z  wieży 
o  wysokości 22 m przy dobrej pogodzie 

można zaobserwować m.in. panoramę 
Poznania. Przebieg ścieżki częściowo po-
krywa się z  pieszym szlakiem zielonym 
oraz z „Pętlą Komornicką”, która w ramach 
„Aktywnej Trójki” obejmuje trasy trzech 
aktywności po Wielkopolskim Parku Na-
rodowym (biegi, nordic walking, narciar-
stwo biegowe).
Popularny “Krypel” czyli Mauzoleum Bier-
baumów, pierwszych właścicieli majątku 
w  Szreniawie, zbudowano najprawdo-
podobniej w  1860 roku według projek-
tu Martina Gropiusa. Po zakończeniu II 
wojny światowej na terenie wokół mau-
zoleum dochodziło do nieznanej liczby 
egzekucji dokonywanych przez Służbę 
Bezpieczeństwa. W  1993 roku budowla 
została wpisana do rejestru zabytków. 
Współcześnie znajduje się tutaj ekspo-
zycja ukazująca historię terenów Parku. 
Wieża jest zarządzana przez Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i  Przemysłu Rol-
no-Spożywczego w  Szreniawie. Obecnie 
pozostaje zamknięta dla odwiedzających.
 źródło: wikipedia.org, WPN

25 września miała miejsce ewakuacja Przed-
szkola nr 4 w Mosinie. Placówka otrzymała 
wiadomość o zagrożeniu chemicznym. 
Do placówek w całej Polsce wysyłane są 
maile o zagrożeniu chemicznym. W ta-
kiej sytuacji policjanci zobowiązani są do 
podjęcia odpowiednich kroków spraw-
dzających i przestrzegania ściśle określo-
nych procedur.

– W trybie pilnym przygotowano miejsce 
ewakuacji dla dzieci i pracowników oraz 
dokonano ewakuacji – poinformował 
Krzysztof Kaczmarek z Referatu Zarządza-
nia Bezpieczeństwem w Gminie Mosina
Policjanci z grupy pirotechnicznej spraw-
dzili budynek przedszkola. Na szczęście 
nie wykryto zagrożenia. Alarm okazał się 
fałszywy. Przedszkole od poniedziałku 
wznowiło swoją działalność.
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MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

ZADZWOŃ
tel: 513 064 503

P1
78

 DREWNO
OPAŁOWE

KOMINKOWE

WĘGIEL

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna

gruby • orzech • miał
groszek • ekogroszek

możliwość transportu

zamównienia/kontakt

605 981 958

PELLET
CERTYFIKOWANY

Mosina, ul. Sowiniecka 6g
Łęczyca, ul. Poznańska 11

KAMIENIARSTWO
KORCZ GRANIT
NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

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

tel. 61 8 103 825
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PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Problemy z nadwagą: 
jak je pokonać?

(J
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PRACA!!!
ZAKŁAD INSTALACYJNY Z SIEDZIBĄ W MOSINIE 

ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO 

MONTER
INSTALACJI SANITARNYCH  
INFORMACJE PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY

ADAM.INSTAL@WP.PL LUB POD NUMEREM TELEFONU 504 558 857
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e-mail: czesciducatolubon@gmail.com      www.czesciducato.pl
ul. Nowiny 30, 62-030 Luboń, tel. 601 710 634, 795 109 288

AUTO CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

do samochodów DOSTAWCZYCH

AUDYCJE
Radio w Radiu - wywiad ze Sławomirem Bajewem, dziennika-
rzem Radia Poznań
Rzeka od wieków przyciągała człowieka. Czerpał z niej wiele dóbr 
w postaci pożywienia, ale zwłaszcza samej wody. Dzisiaj rzeka 
nadal przyciąga i ma do zaoferowania sporo dobra. Co prawda 
wcześniejsze jej zalety straciły na znaczeniu, ale, jak się okazuje, 
ma nadal sporo do zaoferowania. Między innymi ciszę i spokój, 
która w obecnych czasach stanowi dobro niemal luksusowe.
Ostatnio spotkaliśmy nad rzeką, jak sam o sobie powiedział, czło-
wieka z Jaszkowa, szczęśliwego posiadacza dwóch rąk i dwóch 
nóg, który dzięki temu, że je posiada oraz faktu, że jest dzienni-
karzem Radia Poznań, mógł przeprowadzić relację radiową ze 
spływu kajakowego.
Mowa o panu Sławomirze Bajewie, którego głos wielu z Państwa 
pewnie świetnie kojarzy z anteny radiowej. Głos ten, już od po-
nad 30. lat gości w naszych domach, biurach czy samochodach. 
Okazuje się, że Pan Sławek w Mosinie jest bardzo częstym go-
ściem, gdyż tędy wiedzie jego droga do pracy, czyli do siedziby 

Radia Poznań, która mieści się w Poznaniu przy ul. Berwińskiego.
Wczoraj w programie „Mała Czarna”, nadawanym w godzinach 
między 9 a 12, mogliśmy usłyszeć pana Sławka relacjonującego 
doznania, jakie towarzyszą podczas spływu kajakowego Wartą.
Po zakończonym rejsie udało nam się porozmawiać z panem 
Sławkiem na temat współczesnej roli mediów, jego osobistych 
doświadczeń zdobytych w trakcie pracy dziennikarza radiowego 
i o tym… jak kontakt z naturą wpływa na poprawę jakości audycji 
radiowych.
Solidarni z Białorusią – wywiad z Antonem Zhivanowem
Niedawno obchodziliśmy 40-lecie powstania Solidarności, ruchu 
społecznego, który w latach 80. XX wieku był głównym ośrodkiem 
opozycyjnym przeciw rządowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
i komunizmowi. Polacy chcieli zmian. Dzisiaj zmian domagają się 
Białorusini. Nasi sąsiedzi również chcą wspólnie decydować o lo-
sach swojej ojczyzny.
Nauczeni własnym doświadczeniem, wiemy, że w takich trud-
nych chwilach wsparcie jest potrzebne. W historii naszego naro-
du też ich nie brakowało. Oczekiwaliśmy wtedy pomocy od in-
nych i choć różnie z nią bywało, dzisiaj znaleźliśmy się w sytuacji, 
gdy to my możemy jej udzielić.
Co możemy zatem zrobić? Przede wszystkim okazać solidarność 
i zrozumienie. Dodać otuchy mówiąc zgodnie – jesteśmy z wami. 
11 września Mosiński Ośrodek Kultury oraz Mosińska Biblioteka 
zorganizowały spotkanie „Solidarni z Białorusią” z udziałem mu-
zyka Antona Zhivanowa oraz aktywisty z Inicjatywy “Wolna Bia-
łoruś”. Przed spotkaniem udzielił on wywiadu dla Radia MPL oraz 
czytelników Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.
Zapraszamy do odsłuchania audycji na stronie 
www.gazeta-mosina.pl/audycje

Miły i samotny singiel 
(lat 45) pozna Panią

(do lat 45,
stanu wolnego) 

do stałego związku 
i przyjaźni.

Mile widziane Panie 
z rejonu Mosiny 

i Puszczykowa. 

tel. 506 367 621
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Kwali�kowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy
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4)
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Stomatologia Miszkiel 
lek. stom. Zbigniew Miszkiel            lek. dent. Mateusz Miszkiel 
  Pon. i Śr. 13-18, Wt. 9-14 Czw. 12-18, Pt. 10-14 

 

Możliwe inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym.
 

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 P1

73
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tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY

ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE

NASADY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl
(J
03

2)

AGENCJA
PZU

UBEZPIECZENIA:
komunikacyjne majątkowe
domy mieszkania  rmy 
rolne wojażer za granicą

Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00

Mosina, ul. Poznańska 11
tel. 61 819 14 29, 602 32 58 84

e-mail: skubiak@agentpzu.pl
(J
02

4) (J
02

5)
(J

02
7)
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5
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6)
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PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724

www.juni-tech.pl

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od 1992

 r.

• ROLETY
• ŻALUZJE

• MOSKITIERY

(J
03

9)
(J
04

1)

dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875

Terapia noworodków
i niemowląt metodą 

NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

www.fizjo-osteo.pl

fizjoterapeuta i DO osteopata 

(J
02

3)

WYKONUJEMY: pomiary i doradztwo gratis, prace montażowe

62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 37

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

   61 813 07 55, 607 374 545 

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

R

rok założenia 2001

RABATY

CAŁOROCZNE

RABATY

CAŁOROCZNE

SERWIS OKIEN I DRZWI

OKNA, DRZWI
BRAMY, ROLETY

(P
18

4)

Tel. 663 635 022

ZATRUDNIĘ
ślusarzy

mechaników
elektromechaników

Praca w Czempiniu

(15-25zł/h netto)

(OPAŁOWE, KOMINKOWE)

501 477 204

SEZONOWE
DREWNO SOSNOWE

P1
90

MOSINA, UL. CISOWA 18
WEJŚCIE OD LESZCZYŃSKIEJ

TEL. 690 955 480 / 883 660 120

• 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
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Więcej informacji
pod numerem telefonu:

507 624 828

PRACA CHAŁUPNICZA
wiązanie kokardek!

P1
74

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta

(J
04

8)

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Elżbieta Bylczyńska
współpraca: Paulina Korytowska, Marta Mrowińska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, 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

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/

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

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

Pracownia
krawiecka
Oferuje szycie na miarę

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

• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych 

grup wiekowych

(J
05

0)

ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

Naprawa:
- Rozruszniki
- Alternatory
- Instalacje elektr.

Montaż:
- Radia
- Alarmy
- Blokady

Klimatyzacje:
- napełnianie
- odgrzybianie

* wymiana opon
* wulkanizacja

Wystawiamy faktury VAT

Michał Roszak
Luboń, ul. Dożynkowa 7a

tel. 602 555 346

(P
00

9)

USŁUGI
TRANSPORTOWE

602 679 211
WYKOPY I PRACE ZIEMNE

• PIASEK
• ŻWIR
• ZIEMIA, ITP.

(P
00

7)

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

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

CENY PRODUCENTA!

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-16.00

fachowe doradztwo montaż

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych

(J
03

7)
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REKLAMA

Szkoła Podstawowa

Rekrutacja
do wszystkich klas trwa

Zadzwoń by zarezerwować miejsce
tel. 697 002 577

Poznań, ul. Niedziałkowskiego 18
www.belward.pl

GWARANCJA

ZAJĘĆ SZKOLNYCH

OD WRZEŚNIA

PRODUCENT BLACHODACHÓWKI I BLACH TRAPEZOWYCH

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

•   BLACHODACHÓWKA
•   TRAPEZ T20/T40/T5
•   OBRÓBKI DEKARSKIE

•   BLACHY CYNK-TYTAN
•   BLACHY OCYNKOWANE
•   BLACHY POWLEKANE

•   SYSTEMY RYNNOWE
•   AKCESORIA DACHOWE
•   TRANSPORT

PHU OLSTAL WWW.OLSTAL.COM.PL62-030 LUBOŃ, UL. CHEMIKÓW 3

ZADZWOŃ: 61 893 46 02

kolor

(J
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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

tel. +48 604 692 465
e-mail: kancelaria@tomaszbaum.pl
ul. Wiosenna 11, 62-052 Komorniki (P

04
2)



SPECJALIŚCI OD KLIMATYZACJI WENTYLACJI I POMP CIEPŁA

tel. 695-693-499
biuro@klima-master.pl www.klima-master.plKLIMA MASTER, UL. DĄBROWSKIEGO 183, 60-594 POZNAŃ

KLIMATYZATORY
REKUPERATORY
WENTYLACJA
POMPY CIEPŁA
MONTAŻ
SERWIS
PROJEKT 
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OPTOMETRYSTA
ZAPRASZA CODZIENNIE
NA BADANIE WZROKU

tel. 78 00 24 108
familijny@optykmilart.pl

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

GALERIA FAMILIJNA

godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota: 9.00-20.00

(14.00-15.00 przerwa techniczna
na dezynfekcję i ozonowanie lokalu)

Ubierzemy Cię

w okulary 

– 15% zniżki na hasło „JESIEŃ”


