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Mamy listopad – środek jesieni, coraz 
krótsze dni, chłód, ciemne poranki i dłu-
gie wieczory… Dla wielu z nas jest to dość 
ponury czas, dokucza nam brak słońca, 
szarość i zimno. Nie poddawajmy się jed-
nak – w tym trudnym okresie zachęcamy 
do szukania pozytywnych aspektów każ-
dego dnia, a podczas długich jesiennych 
wieczorów – do lektury najnowszego nu-
meru gazety.

Czas mamy szczególny, pandemiczny, stąd 
nie dziwi fakt, że sporo miejsca temat ten zaj-
muje i w naszym numerze. Staramy się być 
na bieżąco z sytuacją w naszym regionie i in-
formować Was o aktualnych wydarzeniach, 
zachowując jednocześnie dystans i  spokój. 
Tym bardziej gorąco polecamy tekst nawią-
zujący do pradziejów Mosiny, o  jeziorach 
Skrzynka i Kociołek, zachęcając tym samym 
do wyprawy w  plener i  odwiedzenia tych 
pięknych miejsc. A  z  artykułu dowiecie się 
z pewnością wielu ciekawostek!

Jesienne wieczory to najlepszy czas na au-
dycje radiowe. Zachęcamy do słuchania 
nas w  internecie, w  numerze natomiast 

prezentujemy skrót tematów ostatnich 
nagrań (między innymi wspominamy wy-
wiad z Panią Agnieszką Beretą, pracowni-
kiem Galerii Sztuki w  Mosinie czy Agatą 
Brodziak, ordynatorem oddziału rehabili-
tacji w szpitalu w Puszczykowie).

Z dumą informujemy, że ukazała się w dru-
ku długo oczekiwana publikacja zatytuło-
wana „Demagog poznański” pióra naszego 
redakcyjnego kolegi, Wojciecha Czeskiego. 
Przedkładana Czytelnikowi biografia Jaku-
ba Krauthofera została wydana nakładem 
własnym autora. Przedstawia nieznane do-
tąd, kontrowersyjne fakty z życia tej posta-
ci, a my mamy nadzieję, że będzie począt-
kiem dyskusji i przemyśleń na temat tego, 
co do tej pory znaliśmy z  historii. Książkę 
można nabyć między innymi w  siedzibie 
naszej redakcji – zapraszamy!

Poruszamy temat parku „Strzelnica”, gdzie 
w  ramach rewitalizacji zaplanowano wy-
cięcie ponad setki drzew. Spotkało się to 
z  protestem mieszkańców, a  co dalej wy-
niknęło z tej sytuacji? Przeczytajcie w arty-
kule, niewątpliwie jest to palący temat.

Nieopodal ulic Jarosławskiej i  Myśliwskiej 
w  Puszczykowie znajdują się mogiły  po-
wstańców z 1848 r. Przez lata zajmowali się 
nimi puszczykowscy harcerze, teraz jednak 
groby niszczeją. Symbolicznym miejscem 
postanowili zaopiekować się wolontariu-
sze z Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Jak dokładnie ma wyglądać opieka nad 
grobami? Co jeszcze planują wolontariu-
sze? Zerknijcie do tekstu na ten temat. 

Drodzy Czytelnicy! Sytuacja w naszym kra-
ju jest trudna. Przyszło nam żyć w czasach, 
których wielu z  nas jeszcze do niedawna 
nawet sobie nie wyobrażało. Gorąco za-
chęcamy, by każdy z  Was znalazł własny 
sposób na radzenie sobie z  towarzyszą-
cym nam na co dzień stresem. Pójdźmy 
do lasu, zadzwońmy do przyjaciół, prze-
czytajmy dobrą książkę... Albo po prostu 
zaparzmy sobie herbatę i usiądźmy w  fo-
telu z  nowym numerem naszej gazety. 
Niezmiennie życzymy Wam wszystkiego 
dobrego i - przyjemnej lektury!

 W imieniu zespołu redakcyjnego 
 Marta Mrowińska

SłOwO Od REdAKCJI

drodzy Czytelnicy!

kolor

- Panie, ja to jestem z Mosiny z dziada pradziada. Chwila mo-
ment! Jakbym tak policzyła, to będzie siedem pokoleń i co ja 
bym miała nie wiedzieć nic o elegancie z Mosiny. Wszystko wiem 
dokładnie, jak było. Babcia nam opowiadała, mama opowiadała, 
a babcia umarła na wojnie i pamiętam ją dobrze. Na waszym 
cmentarzu, panie, i prababcia leży i kuzynostwo i ciocie prawie 
wszystkie i babcia, i mama moja. Nawet pamiętam wasz kościół 
przed spaleniem. Jedna nawa tam, gdzie teraz stoją ławki, bez 
tych bocznych pomieszczeń, a na suficie same malowidła ze 
świątyni, jeden obok drugiego i nawet organistę Sterczyńskiego 
pamiętam. Teraz różne rzeczy o tym elegancie ludzie zmyślają, 
a to przecież tak nie było. Babcia zawsze opowiadała o tym, co 
sama widziała i dlatego mówiła prawdę.

Elegant z Mosiny to był taki facet, starszy mężczyzna, który miesz-
kał w Rogalinku i pieszo przychodził do Mosiny. Wszyscy go znali 
i widzieli, jak chodził podpierając się laską, bo przecież wtedy tak 
modni panowie spacerowali. Nie była to zwykła laska, jaką się 

używa, gdy ktoś ze starości się podpiera albo gdy jest chory. Nie. 
Wtedy panowała moda na takie ozdobne laseczki od parady i się 
na nich nie wspierali tylko z nimi spacerowali. Powolutku się nią 
wymachiwało, lekko dotykając ziemi, niby od niechcenia, dostoj-
nie, jak to dzisiaj czasem na filmach pokazują. On miał podobno 
w sobie tyle gracji, zdawało się nawet, że nie idzie, ale płynie, tak 
po prostu elegancko. Pan mnie rozumie? I właśnie na tego pana 
zaczęto mówić: „O, idzie elegant z Mosiny!”.

- Czyli tak naprawdę elegant z Mosiny wywodzi się z Rogalinka, 
tam jest jego początek, prawda? Ładny numer. Nigdy w życiu 
bym nie przypuszczał, że taka jest jego historia.

- Mama tak cały czas też opowiadała, a to było dawno – jakby 
żyła, to miałaby dzisiaj 102 lata. Po mieście chodziło bardzo wie-
lu facetów z laseczkami, jednak tylko on umiał zwrócić na siebie 
uwagę, bo był oryginalny i nikt tak nie stawiał lekko kroków, nikt 
mu w tym nie dorównywał, po prostu prawdziwy urodzony ele-
gant. Jeszcze chciałam powiedzieć, że tam koło bożnicy, gdzie 
stoi ta jego figura, przed wojną się bawiliśmy i kąpaliśmy w Ka-
nale. Mój ojciec pracował w stolarni, którą Niemcy zrobili w boż-
nicy i od niej aż do Kanału był taki wysoki, drewniany płot, rosły 
topole chyba i nad tym płotem wystawały deski, równiutko po-
układane. To widzę jak dziś, a nawet mam zdjęcie. A ta figura, co 
tam stoi, jest podobna do eleganta, proszę pana no wykapany 
elegant z tą laseczką. Właśnie tak go babcia i mama opisywały.

 Roman Czeski

Starsza pani (sprzątaczka)
w firmie „Lidmar” – opakowania, 05.10.2012
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Branży fitness, zatrudniającej w  Polsce 
ponad 150 tys. pracowników grozi fala 
bankructw i zwolnień. Jak informuje Mi-
nisterstwo Sportu, w  obowiązującym 
stanie prawnym korzystanie z klubów fit-
ness jest dopuszczalne jedynie w ramach 
współzawodnictwa sportowego, zajęć 
sportowych lub wydarzeń sportowych 
oraz przez studentów i  uczniów – w  ra-
mach zajęć na uczelni lub w szkole.

Obecna sytuacja w  klubach fitness jest 
nie do pozazdroszczenia. Jak dowiedzie-
liśmy się od Magdy Grajcar, miesięczny 
koszt takiej małej działalności to mini-
mum 50-70 tys. zł. – Pomnóżcie to teraz 
razy trzy, czy sześć miesięcy. Odroczona 
rata czynszu to tylko dobra wola właścicie-
li lokali. Nie każdemu się to udaje. Do tego 
kredyty za sprzęt. Nie dziwcie się, że branża 
strajkuje, to nic samolubnego i  nieodpo-
wiedzialnego. Kluby są w stanie zapewnić 
odpowiednie warunki sanitarne i  bezpie-
czeństwo. Ponadto nasi pracownicy to 
również specjaliści, którzy edukują spo-
łeczeństwo jak dbać o  swoje zdrowie. Od 
czterech miesięcy kładziemy mocny nacisk 
na specjalne programy treningowe i diete-
tyczne mające na celu pokazanie naszym 
klientom jak wzmacniać swoją naturalną 
odporność i  przygotować się na okres je-

sienno-zimowy. Ruch to zdrowie. Nie moż-
na o tym zapominać – mówi nam Magda 
Grajcar, właścicielka klubu Loft Fitness.

– Mieliśmy już wizytę policji ze zgłoszenia 
,,życzliwych”. Prowadzimy legalną działal-
ność, a  czujemy się jak przestępcy. Moja 
znajoma trenerka, bardzo trafnie i  treści-
wie to ujęła, wypunktowując kilka kwestii. 
„Nie wolno na fitnessie, ale wolno w szko-
le tańca. Nie wolno w  siłowni, ale wolno 
w kontaktowych sztukach walki. Nie wolno 
profilaktycznie, prozdrowotnie, ale wol-
no sportowo. Nawet sanepid nie rozumie 
logiki decyzji Ministerstwa Zdrowia… Ale 
sądzić się mamy samodzielnie...”. W  siłow-
niach i fitness klubach nie zanotowano za-
chorowań na covid prawdopodobnie przez 
ogromny reżim sanitarny (znajomi nawet 
odkażają podłogę po każdych zajęciach 
co 45 minut – nie zostało to docenione) – 
mówi Magda Grajcar.

Podobnego zdania jest Robert Machu-
ra, właściciel Adrenalina Fitness w Mosi-
nie. – Po pierwszym lockdownie nie mieli-
śmy wielu wpływów, a  mieliśmy ogromne 
stałe koszty, które musieliśmy płacić, mimo 
iż kluby były zamknięte. Wszystkie wpłaty, 
które przyjęliśmy od klubowiczów w  cza-
sie trwania lockdownu przeznaczyliśmy 
na zorganizowanie zajęć on-line. Mieliśmy 
więc jeszcze większe koszty, gdyż urucho-
miliśmy dodatkowe zajęcia online, a  tak-
że outodoorowe po ponownym otwarciu 
klubu. Patrząc więc z  mojego punktu wi-
dzenia, kosztów mieliśmy więcej, niż rok 
temu o  tej samej porze, a  przychodów, 
po uruchomieniu klubu - 25%, natomiast 
w  kolejnych miesiącach - maksymalnie 
50% w stosunku do zeszłorocznych. Teraz, 
kiedy nastąpiła szansa na odbicie się bran-
ży fitness od dna, zostały wprowadzone 
kolejne ograniczenia – mówi nam Robert 
Machura.

A  jak obecna sytuacja przekłada się na 
zdrowie mieszkańców? Obecnie nie ma 
wielu alternatyw w Mosinie, gdzie miesz-
kańcy mogliby zadbać o swoją kondycję. 
Zamiast się uodparniać, zwiększając od-
porność poprzez ćwiczenia fizyczne, je-

steśmy zachęcani przez rząd do siedzenia 
w  domu, gdzie bez ruchu zdrowie nisz-
czymy. Nie oszukujmy się, w Mosinie nie 
ma alternatyw dla istniejących klubów fit-
ness, a uprawiając jesienią i zimą sport na 
wolnym powietrzu jesteśmy narażeni na 
złej jakości powietrze i   zanieczyszczenia 
wydobywające się z  okolicznych komi-
nów. Idzie to wszystko w złym kierunku – 
dodaje Robert Machura. – Wiem, że wiele 
klubów fitness i basenów nie przeżyje ko-
lejnych miesięcy lockdownu. My, jako ich 
właściciele, powinniśmy teraz pokazywać 
korzyści z  uprawiania sportu i  uzdrawiać 
społeczeństwo, odciążając tym samym 
służbę zdrowia, która, jak wszyscy wiemy, 
jest w bardzo kiepskiej kondycji. Klub fit-
ness to jest miejsce, w którym ludzie dba-
ją o zdrowie, o swoją odporność fizyczną. 
Niestety o  obecnej chwili Państwo idzie 
w złym kierunku, gdyż nie dba o prewen-
cję i stopniowo zabiera obywatelom to, co  
jest dla nich ważne, co im powinno przy-
sługiwać i przyświecać jako ważny aspekt 
dbania o zdrowie.

Troszczmy się więc o  siebie i  o  swoich 
bliskich, ale nie zapominajmy że ruch to 
zdrowie, a kluby fitness i obiekty sporto-
we są po to, aby w nich to zdrowie budo-
wać – kończy Robert Machura, właściciel 
Adrenalina Fitness.

„dbajmy o siebie i o swoich bliskich, ale nie zapominajmy 
że ruch to zdrowie”. O sytuacji w mosińskich klubach fitness

decyzja rządu o zmianie restrykcji w strefie żółtej i czerwonej uderzyła w wiele dziedzin. Jed-
ną z bardziej poszkodowanych jest branża fitness, która mocno odczuła już pierwszy lockdown. 
w Mosinie działa kilka klubów fitness. Porozmawialiśmy z ich właścicielami, Magdą i Robertem. 
– Trzymam kciuki za moich znajomych prowadzących siłownie i fitness kluby, większość z nich 
może tego nie wytrzymać – mówi Magda Grajcar, właścicielka klubu Loft Fitness.
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Mosińskie kluby fitness oraz centra sportowe promują zdro-
wie poprzez sport

Współczesna sytuacja epidemiczna jest wyzwaniem dla każde-
go systemu ochrony zdrowia. Jest ważnym zadaniem dla insty-
tucji kształtujących zachowania prozdrowotne. Tylko powszech-
ne, świadome, i  racjonalnie realizowane działania profilaktyki 
prozdrowotnej (której elementem jest ruch fizyczny) zintegro-
wane z  edukacją społeczną i  promocją zdrowego stylu życia 
mogą skutecznie zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii. Jest 
to jedyny racjonalny sposób na budowanie naturalnej odporno-
ści organizmu.

Promocję zdrowia rozumiemy jako tworzenie warunków uła-
twiających i zachęcających do prozdrowotnego stylu życia. Ma-
jąc na uwadze powyższe, a także stosując się do obowiązujących 
w  Polsce obostrzeń oraz zaleceń związanych z  wystąpieniem 
stanu epidemii Sars–Cov 2, Adrenalina Fitness, Loft Fitnes oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie przygotowały dla Was sze-
roki wachlarz prozdrowotnych zajęć sportowych, zarówno dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. U nas zadbacie o swoje zdrowie 
w bezpiecznych warunkach, pod fachową opieką wykwalifiko-
wanej kadry w miłej atmosferze.

 (OSiR, Loft i Adenalina)

Koronawirus w Zakładzie Usług Komunalnych. 
Odnotowano już kilka przypadków

O zakażeniach koronawirusem w ZUK wiadomo od 8 października. Gminna spółka ujawnia 3 po-
twierdzone przypadki zarażenia Covid-19 wśród swoich pracowników. w tle pojawiają się kontro-
wersje związane z brakiem procedur i chaosem informacyjnym. 

Koronawirus dotarł do Zakładu Usług Komunalnych – strategicz-
nego przedsiębiorstwa gminy, odpowiedzialnego m.in. za wywóz 
odpadów. O zakażeniach poinformował radny Łukasz Kasprowicz 
na swoim profilu na Facebooku. – Pracownicy informują mnie 
o chaosie organizacyjnym w eliminacji rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa wśród załogi. Ludzie się boją – napisał radny. 

Spółka potwierdziła, że na 20 października wśród pracowników 
odnotowano już 3 potwierdzone przypadki. Jedna z osób z do-
datnim wynikiem na obecność wirusa przebywa w szpitalu, ZUK 
zapewnia, że czuje się dobrze. Na kwarantannie pozostaje jesz-
cze jeden pracownik zakładu. ZUK zapewnia, że po otrzymaniu 
informacji o pierwszym pozytywnym wyniku testu, skontakto-
wał się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Po-
znaniu. Po konsultacji, na kwarantannę wysłano wszystkich pra-
cowników, mających wcześniej kontakt z zakażoną osobą. 

19 października w  sieci pojawiły się jednak informacje, jako-
by część pracowników ZUK została wysłana jeszcze wczoraj 
na testy do Śremu. – Wczoraj grupa 8. pracowników ZUK po-
jechała na testy Covid do Śremu. Zakład wypłacił im po 500 zł 
na opłacenie testów. Pojechali indywidualnie – poinformował 
radny Łukasz Kasprowicz. Po badaniu pracownicy mieli wrócić 
do Mosiny, by oddać resztę, która została im po uregulowaniu 
należności za badania. – Po teście pojechali jeszcze na zakład 
oddać po 5 zł, które zostało jako reszta. Zwrot był obowiązkowy 
– dodaje radny.

ZUK zapewnia, że w związku z wykrytymi przypadkami korona-
wirusa, wprowadza zaostrzone procedury bezpieczeństwa. – Do-
konaliśmy przeniesienia części pracowników do wydzielonych 

pomieszczeń socjalnych celem ograniczenia bezpośrednich kon-
taktów brygad wywozu odpadów i pracowników Działu Drogo-
wo-Remontowego – przekazują nam przedstawiciele ZUK. 

Spółka zapewnia, że wprowadziła obowiązkowy pomiar 
temperatury przed wejściem na jej teren. ZUK przekonuje, 
że pojazdy, którymi jeżdżą dzieci do szkół, są na bieżąco de-
zynfekowane. – W  autobusach obsługujących przewóz osób 
na terenie Gminy, ograniczono liczbę miejsc siedzących do  
50% – dodaje ZUK. Spółka ogranicza także wizyty interesan-
tów. – Wszelkie sprawy nie wymagające obecności w siedzibie 
spółek należy załatwiać telefonicznie lub za pomocą poczty 
elektronicznej – informuje zakład. (WP)

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie
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Działka, na której urzędnicy zaplanowali zieleń, pozostanie parkingiem

Rząd uruchamia pomoc dla seniorów. Urząd w Mosinie 
przypomina o akcji „Seniorze, nie jesteś sam!”

w związku ze wzrostem zachorowań na Covid-19 rząd wprowadza program “Solidarnościowy kor-
pus wsparcia seniorów”. Premier Morawiecki apeluje: – Seniorzy, proszę, zostańcie w domach. O 
wsparciu dla seniorów przypomina także Urząd Miejski w Mosinie, trwa akcja “Seniorze, nie jesteś 
sam!”. Co trzeba zrobić, by uzyskać pomoc?

Koronawirus jest najgroźniejszy dla osób 
powyżej 65 roku życia. Według danych 
Ministerstwa Zdrowia, aż 68% ofiar śmier-
telnych Covid-19 miało powyżej 70 lat. To 
dlatego pojawiają się apele do seniorów 
o pozostanie w domach. 24 października 
rząd wprowadził ograniczenia w  poru-
szaniu się dla osób powyżej 70 roku życia. 
Rekomenduje się, by seniorzy wychodzili 
z domu tylko w przypadku wykonywania 
czynności zawodowych i  zaspokajania 
niezbędnych potrzeb życia codziennego.

By pomóc osobom starszym w  czasie 
pandemii, rząd uruchomił dzisiaj specjal-
ny program. Skorzystać z  niego mogą 
osoby powyżej 70 roku życia. Co trzeba 
zrobić, by uzyskać pomoc z  “solidarno-
ściowego korpusu wsparcia seniorów”?

Krok 1: Senior dzwoni na infolinię (22 
505 11 11), następnie informuje, że decy-
duje się pozostać w domu dla własnego 
bezpieczeństwa – infolinia odsyła sprawę 
z numerem telefonu do właściwej gminy 
i lokalnego ośrodka pomocy społecznej.

Krok 2: Gmina kontaktuje się z seniorem 
i  ustala potrzeby z  gotowego katalogu 
(np. zakupy spożywcze, wyrzucenie śmie-
ci, wizyta u lekarza, wyprowadzenie psa)

Krok 3: Gmina prowadzi wykaz (listę) 
seniorów potrzebujących pomocy i przy-
pisuje do każdego seniora, osobę, która 
zajmie się już bezpośrednio pomocą.

By zgłosić się do pomocy seniorom, trze-
ba wypełnić krótki formularz zgłoszenio-
wy dostępny na stronie www.wspieraj-
seniora.pl

Ponadto, gmina Mosina przypomina, że 
cały czas działa akcja “Seniorze, nie jesteś 
sam!”. By skorzystać z gminnego progra-
mu, należy zadzwonić od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 9.00 – 12.00 
pod numer 531 052 992. Pod tym tele-
fonem seniorzy zgłaszają prośbę o  po-
moc w  zakupach. Po otrzymaniu zgło-
szenia telefonicznego, pracownik Urzędu 
Miejskiego w  Mosinie przeprowadza 
krótki wywiad. Następnie wyznaczony 
wolontariusz telefonicznie skontaktuje 
się z osobą ze zgłoszenia i zapyta o jej po-
trzeby. Uczestnik Akcji określi listę i szcze-
góły dotyczące zakupów, ustali z wolon-
tariuszem termin ich dostarczenia oraz 
formę płatności.

Gminny program jest przeznaczony dla 
osób powyżej 60 roku życia mieszkają-
cych na terenie gminy Mosina.

Szczegóły programu “Seniorze, nie jesteś 
sam!” pod adresem www.mosina.pl/se-
niorze-nie-jestes-sam (WP)

Internauci zaniepokojeni stanem wiedzy medyków. 
Koronawirus jest z nami od dawna

Słowo ,,pandemia” wywołuje w nas często skrajnie negatywne emocje - od znużenia po złość. w za-
sadzie chcielibyśmy móc po prostu wyrzucić rok 2020 ze swojej świadomości. Jednak koronawirus 
jest i szybko nie zniknie, mimo że wielu nadal nie wierzy w jego istnienie.

Internet obiegło wiele zdjęć ze starych, medycznych książek, 
gdzie opisywane są koronawirusy. Pod fotografiami czytamy, że 
przecież koronawirus był już od dawna, że na pewno próbują nas 
oszukać i  zmanipulować. Dlaczego jest to kolejny przykład tzw. 
dezinformacji oraz braku czytania ze zrozumieniem?

Zaniepokojeni internauci pytają, czy lekarze znają te podręczni-
ki i posiadają podstawową wiedzę na temat wirusów? Oczywi-
ście, że tak. 

Koronawirusy to grupa RNA-wirusów, które są odpowiedzialne 
za ok. 20% przeziębień i  schorzeń dróg oddechowych. Atakują 

głównie ssaki i ptaki. Swoją nazwę wzięły od tego, że pod mikro-
skopem elektronowym ich otoczka przypomina koronę. Pierwsze 
informacje o nich pojawiły się w latach 60. XX wieku. Od tamte-
go czasu były kojarzone głównie z wywoływaniem niegroźnych 
przeziębień, a ich dokładne badanie nie leżało w głównym nurcie 
badań wirusologii. Wszystko zmieniło się z początkiem XXI wieku, 
kiedy to nieznany wcześniej gatunek koronawirusa wywołał epi-
demię SARS, zaś w 2012 r. odkryto koronawirusa MERS.

Dlatego właśnie internetowe posty w  stylu ,,Lekarze powinni 
znać go od dawna!” są zapewne dla medyków tylko kiepskim 
żartem. 
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Skoro już wiemy, że koronawirusy są z nami od dawna, przyj-
rzyjmy się teraz bliżej temu obecnie najważniejszemu. Korona-
wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19. Jest groźny, 
ponieważ jest niezbadany. Cały czas pojawiają się o nim nowe 
informacje. U  niektórych chorych może wywoływać silną nie-
wydolność oddechową.  Okres wylęgania choroby wynosi od 
2 do 14 dni od zakażenia. Jednak pierwsze objawy często po-
jawiają się po 5-6 dniach i  najczęściej są to: gorączka, kaszel, 
duszności, bół głowy, poczucie wyczerpania i trudności z oddy-
chaniem. Pierwszy raz został zidentyfikowany pod koniec 2019 
roku w chińskiej prowincji Wuhan. Jest szczególnie groźny dla 
osób w podeszłym wieku, z chorobami przewlekłymi lub obni-
żoną odpornością, np. dla chorujących na AIDS.

Coraz więcej badań wykazuje, że skutki COVID-19 nie mijają 
wraz z  przechorowaniem infekcji. Wielu ozdrowieńców narze-
ka na przewlekłe zmęczenie, które utrzymuje się po przebyciu 
choroby. Najnowsze doniesienia mówią o występowaniu obja-
wów neurologicznych wśród hospitalizowanych pacjentów, np. 
pogorszenie słuchu. Badania nad wirusem cały czas trwają, jest 
dla nas niebezpieczny, bo nikt nie wie do końca, jakie szkody 
może wywołać w naszym organizmie. 

Zarówno podczas grypy, jak i COVID-19 stosuje się leczenie ob-
jawowe. Jednak w ciężkich przypadkach konieczna jest hospi-
talizacja oraz wdrożenie mechanicznej wentylacji płuc. Mówi 
się, że statystycznie hospitalizuje się 1,5% chorych na grypę. 
W przypadku COVID-19 ta liczba wzrasta do ok. 20%.

Pamiętajmy o dbaniu o nasze zdrowie, również psychiczne. Zde-
cydowanie sprzyja temu porzucenie śledzenia teorii spiskowych 
na facebook’u  oraz sięganie po wiarygodne źródła informacji. 
Bez doszukiwania się drugiego dna tam, gdzie go nie ma. (EK)

Jak poinformował szpital, zakażenia koronawirusowe wykryto 
u  dwóch pracowników. – 5.10 2020 r., z  uwagi na wystąpienie 
objawów chorobowych, pobrano wymazy, które potwierdziły 
zakażenie SARS-CoV-2 u  dwóch lekarzy Oddziału Urologiczne-
go. Koronawirusa wykryto także u pielęgniarki oddziału kardio-
logicznego. – Cztery osoby personelu pielęgniarskiego mające 
kontakt z  osobą zarażoną, zostały skierowane na kwarantannę 
domową – brzmiał komunikat szpitala. Zakażenie wykryto też 
u pielęgniarza z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz 
u pacjentów z oddziału internistycznego i kardiologicznego. 

– W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej i objęciem 
strefą czerwoną powiatu poznańskiego w  szpitalu wstrzymuje 
się przyjęcia planowe na wszystkich oddziałach, dotyczy to kwa-
lifikacji do przyjęcia i wizyt kontrolnych – poinformował zarząd 
szpitala w Puszczykowie. Przypominamy, że w związku z panu-
jącą sytuacją epidemiologiczną na terenie szpitala obowiązują 
podstawowe zasady zachowania:

na terenie szpitala oraz w części ambulatoryjnej (poradnie Medi-
cor, zakłady diagnostyczne, laboratorium, poczekalnie oraz kory-
tarze) obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i ust;

obowiązuje zakaz odwiedzin;

do szpitala wchodzi tylko pacjent bez osób towarzyszących. Wy-
jątkiem są tylko osoby, wymagające z racji dużego stopnia nie-
pełnosprawności opieki, osób trzecich;

każda osoba wchodząca na teren szpitala w  Puszczykowie ma 
mierzoną temperaturę i wypełnia ankietę o stanie zdrowia.

Przed wejściem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego uru-
chomiono specjalny kontener dla pacjentów, którzy sami zgła-
szają się po poradę na oddział. Jeśli w  kontenerze nie będzie 
personelu medycznego, pacjenci proszeni są o  podejście do 
wejścia na SOR przy wiacie dla karetek i przywołanie personelu 
medycznego domofonem.

W  kontenerze nastąpi pre-traige (wstępna kwalifikacja). Zmie-
rzona zostanie temperatura i  przeprowadzony krótki wywiad 
medyczny. Szpital przypomina również o przestrzeganiu zasady 
DDM, czyli dystans – dezynfekcja – maseczka.

 źródło: Szpital w Puszczykowie

Szpital w Puszczykowie.
Kolejne zakażenia i wstrzymane przyjęcia

w wyniku rozwoju epidemii koronawirusa, w wielu szpitalach następują zmiany. Podobnie jest w pusz-
czykowskiej placówce, w której wstrzymano przyjęcia planowe na wszystkich oddziałach. wcześniej 
w szpitalu zdiagnozowano wirusa SARS-CoV-2 u lekarzy i pacjentów. Przed wejściem na SOR urucho-
miono też specjalny kontener.
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Segregacja odpadów w Mosinie.
ZUK odnosi się do kontrowersyjnego nagrania

Emocje wśród mieszkańców Mosiny wzbudził film, na którym pracownicy ZUK do kontenera wrzucają 
razem tworzywa sztuczne i makulaturę. wśród komentarzy pojawiają się pytania o sens segregacji 
odpadów, skoro te i tak są wywożone razem. do sprawy odniósł się Zakład Usług Komunalnych. 

25 września do internetu trafiło nagranie jednego z  mieszkań-
ców. Na filmie widać, jak pracownicy miejskiej spółki do jednego 
kontenera wrzucają odpady z pojemników żółtego i niebieskie-
go. – Po co my to segregujemy, jak przyjeżdża jeden kontener 
i wszystko miesza? – pyta. Sprawę próbował wyjaśnić radny Do-
minik Michalak u burmistrza Przemysława Mielocha. – Otrzyma-
łem odpowiedź: ,,Wyjaśnić (to) może spółka” – napisał radny. 

Co na to ZUK? Okazuje się, że w odbiorze wszystkich odpadów 
jednym kontenerem nie ma nic nadzwyczajnego. – Taką możli-
wość daje nam instalacja, na którą trafiają odpady w  Przedsię-
biorstwie Handlowo-Produkcyjnym Olejnik w Wąbiewie w gm. 
Kamieniec, zgodnie z zawartą przez Gminę umową – odpowia-
da nam Marek Gulczyński, kierownik działu usług komunalnych 
w mosińskim ZUK. 

Segregowane przez mieszkańców odpady trafiają zatem później 
i tak na linię sortowniczą, na której dopiero odbywa się bardziej 
szczegółowe rozdzielenie śmieci. – Strumień odpadów odbiera-
nych z takich pojemników jest, niestety, strumieniem silnie zanie-
czyszczonym, tzn. w pojemnikach na papier znajduje się plastik 
i odwrotnie – tłumaczy Marek Gulczyński. I dodaje – Wielu ludzi 
prawdopodobnie uważa, że ich odpady są tak czyste i  tak wy-
śmienitej jakości, że mogą zostać od razu przetworzone, nieste-
ty, to błędne myślenie. W takich pojemnikach zdarzają się nawet 
strzykawki, części samochodowe i  różne inne odpady, które ni-
gdy w życiu nie powinny się tam znaleźć. My na etapie odbioru 
nie mamy możliwości ich tak dogłębnej kontroli, od tego właśnie 
jest sortownia – mówi Gulczyński. 

Kierownik działu usług komunalnych przekonuje, że taki sposób 
odbioru odpadów, jak ten widoczny na nagraniu, pozwala Za-
kładowi na częstszy odbiór śmieci. – Odpady papieru i plastiku 
trafiają na jedną z kilku linii sortowniczych w instalacji. Taki spo-
sób odbioru odpadów umożliwia nam częstsze reagowanie na 
przepełnienie pojemników, co zapobiega składowaniu odpadów 
luzem przy pojemnikach – mówi Marek Gulczyński.  

Czy to nas czegoś uczy? 

Wśród licznych komentarzy na temat nagrania pojawiają się 
pytania o wpływ takiego działania służb na świadomość miesz-
kańców. – Byłoby cudownie, gdyby odbierający odpady nie ro-
bili tego tak ostentacyjnie. Uczy się ludzi segregacji, a więc do 
czasu pełnej perfekcji w  sortowaniu trzeba nadal przeglądać 
to, co ludzie wrzucają, to zrozumiałe. Skoro jednak na oczach 
mieszkańca miesza się wszystko razem, to nie wpłynie to na po-
lepszenie segregacji, tylko zniechęcająco – pisze internauta. 

Przedstawiciel ZUK zapewnia jednak, że segregacja odpadów 
w gminie ma się dobrze. – Tegoroczne zestawienia ilości odpa-
dów pokazują, że ludzie coraz lepiej segregują odpady, ponie-
waż ilość odpadów odbieranych selektywnie ciągle rośnie – za-
pewnia Marek Gulczyński. – Najważniejsze jest aby w odpadach 
zmieszanych nie było odpadów zbieranych selektywnie, ponie-
waż odpady komunalne zmieszane są zagospodarowywane 
w innym miejscu i w inny sposób.

Sposób odbioru odpadów może się zmienić w  razie gdyby 
śmieci trafiały na inną instalację. – Jeżeli w przyszłym roku od-
pady będą miały trafiać na instalację, która będzie przyjmować 
odpady osobno, tak będą one odbierane – przekonuje przed-
stawiciel ZUK. – Warto również wspomnieć w tym miejscu, że 
mamy możliwość montażu specjalnej siatki wewnątrz konte-
nera, która zapobiegnie ewentualnemu mieszaniu odpadów 
w środku – dodaje. (WP)

– Sytuacja, w  której Polska się znajduje, 
różni się od tej, z którą mieliśmy do czynie-
nia w marcu i kwietniu. Wirus jest wszędzie 
– powiedział na konferencji prasowej 
15 października premier Mateusz Mora-
wiecki. Od soboty, 17.10, w  całej Polsce 
w czerwonej strefie znalazły się 152 po-
wiaty, również poznański, oraz 11 miast 
wojewódzkich, w tym Poznań. To jednak 

nie koniec zmian, bo zmienią się ob-
ostrzenia w  strefach czerwonych w  sto-
sunku do tych, które obowiązywały do 
tej pory.

Premier Morawiecki na konferencji za-
apelował – Ci, którzy mogą przejść na pra-
cę zdalną apeluję, żeby to zrobili. Apeluję, 
żeby wszyscy seniorzy i  osoby starsze zo-

stały w  domu a  samorządy, MOPS, GOPS, 
harcerze, wolontariusze, WOT pomogą 
w dowiezieniu lekarstw, żywności czy nie-
zbędnych artykułów – mówił szef rządu. 

W czerwonej strefie zmieniły się zasady 
w  sklepach: wraca ograniczenie liczby 
osób w  marketach do 5 osób na jedną 
kasę. Działalność lokali gastronomicz-

Puszczykowo i Mosina na czerwono 
wzrasta liczba wykrytych zakażeń koronawirusem. Od 17 października Poznań i cały powiat po-
znański znalazły się w czerwonej strefie. To oznacza szereg nowych obostrzeń. Co trzeba wiedzieć 
o funkcjonowaniu w czerwonej strefie?

Pracownicy ZUK wrzucają odpady do kontenera.
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nych zostaje ograniczona do godzin 
6-21. Później jedzenie będzie można 
zabrać jedynie na wynos, w lokalu może 
być zajęty co drugi stolik. Zmiany doty-
czą także transportu publicznego. Od 
17 października w autobusach czy tram-
wajach może być zajętych jedynie 50% 
miejsc siedzących lub 30% wszystkich.

Obostrzenia dotyczą także życia społecz-
nego. Od 19.10 obowiązuje zakaz organi-
zowania imprez okolicznościowych. Pod-
czas uroczystości religijnych na 7. metrach 
kwadratowych może przebywać jedna 
osoba. Zgromadzenia publiczne zostały 
ograniczone do 10. osób. Na stadiony nie 
wejdą kibice. W  wydarzeniach kultural-
nych może brać udział maksymalnie 25% 

publiczności. Zawieszona zostaje działal-
ność basenów, aquaparków i siłowni. Moż-
liwe jest jednak organizowanie wydarzeń 
sportowych (na stadionach, boiskach, ba-
senach czy w klubach fitness), jednak bez 
udziału publiczności. Szkoły średnie i wyż-
sze w strefie czerwonej przechodzą na na-
uczanie zdalne. (WP)

więcej pociągów przejedzie przez Puszczykowo i Mosinę
Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM) ruszy na trasie Poznań-Kościan. To oznacza więcej połączeń 
dla mieszkańców naszego regionu. Kiedy dodatkowe pociągi wyjadą na trasę?

Pierwsze kursy w ramach PKM odbyły się w czerwcu 2018 roku. 
Wtedy zaczęły działać połączenia między Poznaniem a Nowym 
Tomyślem, Wągrowcem, Jarocinem i  Grodziskiem Wielkopol-
skim. Następnie w skład PKM weszły linie do Swarzędza, Kostrzy-
na, Obornik, Gniezna i Wrześni. Od stycznia 2021 r. Poznańska 
Kolej Metropolitalna pojedzie także na trasie Poznań-Kościan.

To oznacza, że ze stolicy regionu między innymi do Puszczy-
kowa i Mosiny, i z powrotem, pojedzie więcej pociągów. – Idea 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej polega na zwiększeniu liczby 
połączeń, ale również na współuczestniczeniu w finansowaniu 
tego przedsięwzięcia. Wartością niezmienną kolei metropolital-
nej, oprócz tego, że kursują pociągi, jest to, że potrafimy w gro-
nie samorządów się porozumieć i wspólnie podejmować dzia-
łania – mówił podczas podpisania porozumienia Wicemarszałek 
Województwa wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak.

O  szansach, jakie daje uruchomienie PKM na linii Poznań-Ko-
ścian mówił także prezydent Poznania. – Jestem przekonany, 
że gdy poradzimy sobie z pandemią, to bardzo wiele osób bę-
dzie korzystało z  tej możliwości dotarcia do Poznania, ale tak-
że w przeciwnym kierunku, odwiedzając np. Puszczykowo, czy 
Wielkopolski Park Narodowy – mówi Jacek Jaśkowiak.

Na linii Poznań-Kościan od stycznia 2021 r. będzie funkcjo-
nowało 6 par pociągów więcej niż dziś. To oznacza, że przez 
Puszczykowo i Mosinę przejedzie w dzień powszedni 25 par 
pociągów. Zwiększenie liczby połączeń będzie kosztowało 
budżet gminy Mosina prawie 200 tys. złotych. – Myślę, że bę-
dziemy chętniej jeździli pociągami, które będą częściej kurso-
wały – mówi burmistrz Mosiny Przemysław Mieloch. – Po roku 
2026, jeżeli dofinansowanie na remont z  programu kolej+, 
otrzyma połączenie Czempiń-Śrem, należy się spodziewać 
dodatkowych połączeń pomiędzy Mosiną i  Poznaniem – za-
powiada burmistrz.

Wraz ze zwiększoną liczbą połączeń kolejowych, które będą 
biegły przez Mosinę, wraca kwestia węzłów przesiadkowych. 
– Do grudnia/stycznia 2020 r. będzie skończony węzeł w Dru-
żynie. Do kwietnia 2021 r. będą już węzły w Mosinie i w Pecnej. 
Dzięki temu będziemy chętniej przyjeżdżać na stacje kolejowe 
i korzystać z częściej kursujących pociągów – mówi burmistrz 
Przemysław Mieloch. (WP)
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Porozumienie, na mocy którego odpady 
trafiają do ZGO w  Jarocinie podpisało 19 
wielkopolskich gmin. Jak przekonuje bur-
mistrz, wejście we współpracę z jarocińskim 
samorządem, zapewni odbiór zarówno 
odpadów zmieszanych, jak i  segregowa-
nych. Tym samym gmina ma oszczędzić 
na gospodarce odpadami. Ma to zapewnić 
nowoczesna instalacja, która od lat funkcjo-
nuje w Jarocinie. 

Nowoczesna instalacja ma zapewnić 
oszczędności

– Podpisanie porozumienia gwarantuje 
nam dostęp do instalacji, która jest jedną 
z  najnowocześniejszych w  regionie. Pa-
trząc na to, co może się wydarzyć w przy-
szłości, a w tej chwili przygotowywane jest 
nowe rozporządzenie dotyczące wskaźni-
ków recyklingu i odzysku, instalacja w Ja-
rocinie jest dobrym kierunkiem – zapew-
nia Radosław Łucka, kierownik referatu 
ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa 
w mosińskim urzędzie.

Chodzi o rozporządzenie, które ma wpro-
wadzić zmiany w  obliczeniach poziomu 
recyklingu odpadów. Dziś połowa wy-
tworzonych przez gminy śmieci musi być 
gotowa do ponownego użytku. W  przy-
padku zmian w  obliczeniach, te wartości 
mogą ulec zmianie. Za zbyt mały poziom 
recyklingu, samorządom grożą kary. Ko-
rzystanie z jarocińskiej instalacji ma Mosi-
nę przed nimi uchronić. 

Z Mosiny do Jarocina jest około 70 kilo-
metrów. Wzrosną zatem koszty trans-
portu odpadów. Zdaniem burmistrza, 

jednak te kwoty będą się bilansowały 
z oszczędnościami wynikającymi z udzia-
łu w  porozumieniu. – Analiza tegorocz-
nych kosztów składowania odpadów, 
które ponosi Mosina, w  porównaniu do 
stawek, jakie by gmina płaciła odwożąc 
odpady do Jarocina, wyszłaby oszczęd-
ność ponad miliona złotych. Taka różnica, 
według wstępnych szacunków, pozwoli-
łaby pokryć koszty transportu odpadów 
na dalszą odległość – przekonuje w swo-
im vlogu Przemysław Mieloch. 

Wejście do porozumienia z  ZGO w  Jaro-
cinie oznacza jednak dla gminy jednora-
zowy wydatek w  wysokości 400 tysięcy 
złotych. Jest to koszt zakupu udziałów 
w porozumieniu. Jeśli gmina będzie chcia-
ła zerwać współpracę, pieniądze mają być 
zwrócone. 

– Wejście w porozumienie umożliwia nam 
skorzystanie z  tańszego cennika. Jest on 
przeznaczony dla gmin, które są w  poro-

zumieniu i przekazują cały strumień odpa-
dów (zarówno zmieszane, jak i segregowa-
ne – red.). W  przypadku nieprzystąpienia 
do porozumienia, obowiązywałyby nas 
ceny rynkowe, które są wyższe – tłumaczy 
burmistrz Adam Ejchorst. 

W  praktyce oznacza to, że gdyby gmina 
nie weszła do porozumienia, ceny wywozu 
byłyby wyższe. 

Zapłacimy mniej?

Jak przekonuje burmistrz Przemysław Mie-
loch, współpraca z ZGO w Jarocinie ma być 
dla mieszkańców gminy gwarantem utrzy-
mania obecnych stawek za wywóz śmieci. 

– Rozmawialiśmy z zarządzającymi instala-
cjami w racjonalnej odległości od Mosiny. 
Pełne informacje otrzymaliśmy tylko od 
ZGO Jarocin – mówił na komisji inwesty-
cji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa, 
burmistrz Przemysław Mieloch. – Są to in-
formacje, które pozwalają nam zachować, 
myślę, stawkę 27 zł w kolejnym okresie. Po 
drugie jest to instalacja, która pozwoli nam 
uzyskiwać większe procenty odzysku – za-
pewnia burmistrz. 

Ponadto, włodarz zakłada, że stawka za 
wywóz odpadów może zostać obniżona. 
– Przewidujemy utrzymanie stawek na 
obecnym poziomie. Spróbujemy pochylić 
się nad ewentualną możliwością obniże-
nia stawki do 26 zł, ale to jeszcze wymaga 
głębokiej analizy – zapowiedział burmistrz 
w swoim vlogu na You Tube. 

Gmina miałaby zacząć współpracować 
z ZGO w Jarocinie w 2021 roku. (WP)

Odpady z Mosiny będą trafiać do Jarocina?
Burmistrz mówi o możliwej obniżce opłat 

Gmina Mosina ma zawrzeć porozumienie z Jarocinem, na mocy którego odpady będą trafiać wła-
śnie na południe wielkopolski. współpraca z jarocińskim Zakładem Gospodarki Odpadami (ZGO) 
ma zapewnić stabilność kosztów, które dziś ponosi gmina. Póki co, Mosina musi zapłacić prawie pół 
miliona za samo wejście do porozumienia. 
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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

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

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

(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

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

ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52
POZNAŃ DĘBIEC

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

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

Szwedzkie karmy dla psów i kotów
z dostawą do domu

Zamów bezpłatną próbkę i katalog produktów

573 091 475

ZATRUDNIMY
KIEROWNIKA

ROBÓT
DROGOWYCH

OFERUJEMY DOWÓZ
DO MIEJSCA PRACY

(J
04

4)

.

.

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

GEODETA
602 683 177

MOSINA
LOKALE DO WYNAJĘCIA

TEL. 660 031 893

(P
04

1)
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w Mosinie ruszyła duża wycinka drzew.
Mieszkańcy są oburzeni i protestują

w ramach rewitalizacji parku „Strzelnica” zostanie wyciętych 135 drzew. Przeciwko takiemu dzia-
łaniu protestują mieszkańcy. Zorganizowali pikietę i napisali do wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska. 

Według danych Urzędu Miejskiego, w zeszłym roku w gminie Mo-
sina usunięto aż 627 drzew. W ich miejsce posadzono 193 nowe. 
Od 2016 r. wycięto w gminie 1563 drzewa, w tym roku już 109. 
Kolejne 135 zniknie z  parku „Strzelnica”. Drzewa przeszkadzają 
w jego rewitalizacji, która rozpoczęła się 12 października. Po re-
moncie, mosiński park mają przecinać dwie ścieżki rowerowe. 
Pojawią się ławki, wszystko ma być oświetlone i monitorowane. 

Urząd Miejski przekonuje, że w parku zostaną wycięte jedynie 
drzewa kolidujące z planowaną ścieżką rowerową. – W związku 
z  rozpoczęciem prac budowlanych na terenie Parku ,,Strzelnica” 
informujemy, że zostaną wycięte wyłącznie drzewa, które będą ko-
lidować z inwestycją – przekazuje Joanna Nowaczyk. 

Przeciwko wycince postanowili zaprotestować mieszkańcy 
i uczniowie z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Ich pikieta 
odbyła się 14 października, protestującym towarzyszyła policja. 
– Nie zgadzamy się na kolejną wycinkę. W Mosinie w zeszłym roku 
wycięto 627 drzew, a  posadzono tylko 193. Teraz zniknie kolejne 
135 – mówi Franek Niemczewski z mosińsko-puszczykowskiego 
Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. – Mosina zmaga się ze 
smogiem, a te drzewa pomagają w oczyszczaniu powietrza. Teraz 
mają trafić na czarną listę – dodaje. 

Młodzież wsparli także okoliczni mieszkańcy. – W  naszej okoli-
cy zmagamy się z bardzo zanieczyszczonym powietrzem – mówi 
Agata, mieszkanka ul. Strzeleckiej. – Te drzewa są „czyścicielami” 
pyłów i smogu, który nam, niestety, towarzyszy. Dopiero była wy-
cinka pod basen na skraju parku. Wycięli i co? Uważam, że to ra-
bunkowa gospodarka, nastawiona jedynie na zysk – mówi. Wtó-
ruje jej Kinga, która mieszka niedaleko – Jak najbardziej jestem 
za zagospodarowaniem tego terenu, dbaniem o  niego, ale nie 
kosztem takiej ilości drzew – mówi. 

wycinka nie zostanie zrekompensowana

Mieszkańcy nie poprzestali jednak na pikiecie. Postanowili wy-
słać skargę na działania burmistrza Przemysława Mielocha do 
Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. – Na na-
szych oczach dokonuje się bezczelna degradacja środowiska – 

piszą do naszej redakcji mieszkańcy i proszą o publikację skargi. 
– Mieszkańcy, bo nie jestem odosobniony, żądają natychmia-
stowego zaprzestania wycinki – pisze zaniepokojony czytelnik 
i zapowiada dalsze działania. Inspektorat Ochrony Środowiska 
przekazał skargę Radzie Miejskiej w Mosinie, następnie zajmie 
się nią gminna Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Wobec wycinki ponad setki drzew, pojawiły się pytania o ewen-
tualną rekompensatę. Jak się okazuje, mieszkańcy nie mogą na to 
liczyć. – Prace dotyczą terenu leśnego, w związku z czym gmina nie 
została zobowiązana do przeprowadzenia nasadzeń kompensacyj-
nych. Na ten rok zaplanowano posadzenie 301 drzew, ale ze względu 
na brak funduszy, większość zostanie zasadzona w przyszłym roku 
– powiedziała cytowana przez Radio Poznań Joanna Nowaczyk.

Wykonanie ścieżek rowerowych w parku „Strzelnica” jest pierw-
szym etapem budowy spójnej sieci dróg rowerowych w  Mo-
sinie. Inwestycja ma pochłonąć 1 373 025,76 zł. Projekt dostał 
dofinansowanie funduszu Unii Europejskiej w  ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 
1 163 246,89 zł. (WP)

Interwencje w okresie 18 września – 18 października 2020 r.

- 18 września – dezynfekcja placów zabaw (COVID-19) – Gmina Mosina
- 20 września – pożar pustostanu – Mosina, ul. Sowiniecka 6
- 24 września – uszkodzona rura z gazem – Mosina, ul. Świerkowa 28
- 3 października – pożar pustostanu – Mosina, ul. Sowiniecka
- 4 października – monitoring p-poż. – Mosina, ul. Topolowa 2
- 4 października – monitoring p-poż. – Mosina, ul. Topolowa 3
- 6 października – transport środków medycznych – Poznań, ul. 3. Pułku 
Lotniczego (COVID-19)

- 6 października – monitoring p-poż. – Mosina, ul. Topolowa
- 9 października – dezynfekcja szkoły podstawowej (COVID-19) – Mosina, 
ul. Sowiniecka 75
- 14 października – drzewo na jezdni – Jeziory
- 15 października – pożar budynku – Krosinko, ul. Nad Potokiem
- 17 października – dezynfekcja Komisariatu Policji – Mosina, ul. Kolejowa 13
- 17 października – monitoring p-poż. – Mosina, ul. Konopnickiej (Tesco)
- 18 października – zadymienie z budynku szkoły – Mosina, ul. Sowiniecka 75

 OSP Mosina

Kronika OSP Mosina

Mieszkańcom i młodzieży w czasie pikiety towarzyszła mosińska policja
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11 sierpnia na posiedzeniu gminnej Komisji Inwestycji, Ochrony 
Środowiska i  Budownictwa urzędnicy przedstawili radnym projekt 
uchwały dotyczący obrębów geodezyjnych. Tereny objęte obrębem 
Sowiniec miały zostać przyłączone do obrębów Żabinko i  Mosina. 
Łącznie miało zostać „przeniesionych” ponad 360 hektarów ziemi, 
głównie lasów.

Znów przeszkodziło ujęcie

Powód takich zmian? Rozporządzenie RZGW (Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej)określające tereny ochrony ujęcia wody pitnej 
Mosina-Krajkowo. Dokument bowiem zakazuje zmian przeznacze-
nia gruntów, m.in. w  obrębie Sowiniec. Właśnie w  granicach tego 
obszaru gmina zaplanowała rozbudowę drogi Mosina-Żabinko wraz 
z  budową ścieżki rowerowej i  kanalizacji. To wymagałoby zmiany 
przeznaczenia gruntów, na co nie pozwala rozporządzenie. Gmina 
postanowiła zatem zmienić obszary geodezyjne, tak by nie łamać 
przepisów, tylko je obejść.

– Literalne odczytywanie rozporządzenia może nam zablokować 
wszystko w gminie. Łącznie z dobudowaniem dodatkowego poko-
ju w domu. Nic nie będzie można zrobić, jeśli literalnie będą czytane 
przepisy rozporządzenia. Te zapisy nie były dosłownie czytane do 
momentu, gdy wyszła sprawa budowy w Krajkowie – powiedział na 
posiedzeniu komisji burmistrz Przemysław Mieloch. – Jeżeli organa 
będą tak literalnie czytały te dokumenty (rozporządzenie – red.), to 
nic nie będzie można zrobić – dodał burmistrz. 

Wątpliwości co do zmian obrębów wyraził radny Roman Kolankie-
wicz. – My teraz próbujemy zmienić rozporządzenie RZGW. Nie zga-
dzam się ze sposobem takiego działania. Chcemy od tyłu podważyć 
rozporządzenie, przez sprytne dzielenie terenów – mówił radny 
Kolankiewicz. – Jeśli mam poprzeć ten projekt, chciałbym, żebyśmy 
otrzymali opinię RZGW na temat tej uchwały. Chcę mieć pewność, że 
to za czym głosuję jest zgodne z prawem – dodał radny. Jego wnio-
sek o zwrócenie się do Wód Polskich (zastąpiły w 2018 r. RZGW – red., 
o opinię na temat projektów uchwał, przepadł. 

Postępowanie władz dziwi także w  obliczu negatywnej oceny śro-
dowiskowej dla rozbudowy drogi Mosina-Żabinko. Decyzję odmow-
ną w sprawie tej inwestycji wydała… gmina, po zasięgnięciu opinii 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ). Zapytaliśmy na 
posiedzeniu komisji o ten dokument. – W ramach rozbudowy dro-
gi, część gruntów leśnych miała być włączona do pasa drogowego. 
Rozporządzenie mówi, że grunty rolne i leśne w obrębie Sowiniec nie 
mogą zostać zmienione na inne.  RDOŚ bardzo literalnie podszedł do 
zapisów rozporządzenia, dlatego opinia była negatywna – tłumaczył 
zastępca burmistrza Adam Ejchorst. 

Mimo to, projekty uchwał zakładające zmianę obrębów geodezyj-
nych uzyskały poparcie radnych. Za zmianami głosowało dziesięciu, 
wstrzymało się trzech, przeciwko był jedynie radny Kolankiewicz. 

Krótkie życie gminnych inicjatyw

Już na drugi dzień po posiedzeniu komisji, do mosińskiego urzędu 
przyszło pismo Aquanetu. W nim spółka wodociągowa skrytykowała 
plany gminy dotyczące zmian w obrębach. 

– Pozytywne zaopiniowanie przez gminę (…) zmian w zakresie gra-
nic obrębów ewidencyjnych nie uwzględnia przepisów ww. rozpo-

rządzenia (rozporządzenie ustanawiające strefę ochronną ujęcia – 
red.) – brzmi fragment pisma, które trafiło do gminy. 

Po tym stanowisku spółki wodociągowej, projekty uchwał o  zmia-
nie obrębów geodezyjnych zniknęły z planów pracy Rady Miejskiej. 
– W  związku z  powyższą wiadomością mailową, Burmistrz Gminy 
Mosina złożył wniosek o wycofanie wymienionych wyżej projektów 
uchwał z porządku obrad XXXI sesji Rady Miejskiej – przekazuje nam 
Joanna Nowaczyk z urzędu w Mosinie. 

Prawie dwa miesiące później, 1 października, odbyło się spotkanie 
pomiędzy burmistrzem Przemysławem Mielochem z  przedstawi-
cielami Zarządu Dróg Powiatowych i  Aquanetu. Dotyczyło między 
innymi modernizacji drogi Mosina-Żabinko. – Obecnie czekamy, aż 
gmina dokończy swoją inicjatywę zmiany obrębu Sowiniec na obręb 
Żabinko. Spółka Aquanet zobowiązała się sprawdzić to rozwiązanie 
pod względem prawnym – mówi Katarzyna Fertsch, rzeczniczka pra-
sowa Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.    

Wszystkie strony nadal czekają na stanowisko spółki Aquanet. Wszyst-
ko jednak wskazuje, że nie należy się spodziewać w najbliższym cza-
sie rozbudowy drogi Mosina-Żabinko i  budowy ścieżki rowerowej. 
– Ze względu na trwającą procedurę dotyczącą modyfikacji obrębu 
Sowiniec, po ukończeniu której będzie możliwe staranie się o uzyska-
nie decyzji środowiskowej, w projekcie planu finansowego na 2021 
rok Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu nie będą uwzględnione 
środki związane z budową ścieżki rowerowej. Zabezpieczymy jedy-
nie pieniądze na opracowanie dokumentacji technicznej – tłumaczy 
Katarzyna Fertsch z ZDP.  

Na komisji zostały przedstawione dwa takie projekty. Jeden miał umożli-
wić budowę ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją wzdłuż drogi Mosina-
-Żabinko. Drugi natomiast zakładał zmiany, które pozwoliłyby na budo-
wę tzw. wschodniej obwodnicy Mosiny. Czy w kontekście problemów ze 
zmianami obrębów, budowa obwodnicy może okazać się niemożliwa? 
O tym będziemy informować w następnych numerach.  (WP)

wątpliwa rozbudowa drogi między Mosiną a Żabinkiem
Gmina chce rozbudować drogę Mosina-Żabinko. Próbuje to zrobić, obchodząc przepisy. 
wiele wskazuje na to, że na rozbudowę drogi, wraz ze ścieżką rowerową i kanalizacją, 
przyjdzie mieszkańcom jeszcze poczekać. 

Droga Mosina - Żabinko
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Niedziela, godzina 18. W okolicach Dworca Letniego w Poznaniu 
zbiera się kilkadziesiąt potrzebujących. Wśród nich: muzyk, były 
żołnierz, nauczyciel akademicki. Łączy ich jedno: pomagają im 
wolontariusze „Zupy wolności”. Teraz wspierają ich także miesz-
kańcy naszego regionu, w tym mosińska Jadłodzielnia. 

Najlepszy lek na koronawirusa? -  wzajemna pomoc

Inspiracją dla poznańskiej grupy była krakowska ,,Zupa na Plan-
tach”. – ,,Zupę wolności” w Poznaniu rozkręcaliśmy z, tragicznie 
zmarłą w październiku 2019 roku, Asią Nowacką, w maju 2017. 
Jesteśmy tutaj od tego czasu co tydzień – mówi Jerzy Briks, jeden 
z organizatorów akcji. – Zaczynaliśmy od współpracy z poznań-
skimi restauracjami. Do marca mieliśmy 18 lokali, z którymi dzia-
łaliśmy – mówi Jerzy. 

Ten układ skomplikował koronawirus. Branżę gastronomicz-
ną dotknęły restrykcje związane z pandemią i  restauracje same 
potrzebowały pomocy. Ponadto rozdawanie zupy mogłoby być 
trudne w  obliczu obostrzeń sanitarnych. Wtedy organizatorzy 
postanowili przygotowywać kanapki. Wsparły ich społeczności 
z naszego regionu. 

– Pandemia nie zmieniła tego, że są ludzie, które potrzebują na-
szej pomocy. Wręcz przeciwnie, część osób straciła pracę właśnie 
przez kryzys spowodowany koronawirusem – mówi Agnieszka 
Ostrowska, wolontariuszka z Puszczykowa. – Szybko się zorien-
towaliśmy, że jest nas za mało, żeby bez pomocy restauratorów 
przygotowywać jedzenie. Wspólnie z  mosińską Jadłodzielnią 
postanowiliśmy więc zmobilizować nasze społeczności lokalne – 
opowiada Ostrowska. 

Pomóc chce każdy

Do pomocy zgłosiły się rodziny z  Mosiny czy z  Puszczykowa, 
a także z okolicznych sołectw. Spotykają się w niedziele, by przy-
gotować kanapki, upiec ciasta czy ugotować zupę. – Na początku 
myśleliśmy, że uda nam się zorganizować kilka osób raz, dwa razy 
w miesiącu – mówi Marcin Niemczewski z  Jadłodzielni Mosina. 
– Okazało się, że zgłosiło się tyle grup, że mamy zapewnioną po-
moc do końca lutego. Każdy, kto uczestniczył chociaż raz w ,,Zu-
pie wolności”, od razu chce pomóc znowu. Czasami musimy aż 
stopować chętnych! – śmieje się Niemczewski. 

Jak mówią wolontariusze, po pierwszej akcji ruszyła lawina po-
mocy. – W Mosinie ktoś ma sad, zgłosił się do nas, że ma 10 kg 
jabłek i nam je oddał. W jednej ze szkół nauczycielka ogłosiła, że 
zbiera owoce. Dzieci przyniosły banany, pomarańcze i nam prze-
kazały. Ten ogromny odzew na akcję jest bardzo budujący – mówi 
Joanna Niemczewska, wolontariuszka. 

W  niedzielnej akcji na Dworcu Letnim biorą udział wolontariu-
sze z Krosna: Ola i Piotr. – Jesteśmy pierwszy raz na tej akcji, ale 
na pewno jeszcze przyjdziemy. To fantastyczne doświadczenie, 
przyjść tu i móc pomóc innym ludziom – opowiadają. 

Duże zaangażowanie naszej społeczności potwierdza Jerzy Briks, je-
den z twórców ,,Zupy wolności”. – Pomaga nam wiele grup z różnych 
części aglomeracji. Jednak drugiej tak licznej, którą się udało zorga-
nizować na południu Poznania, nie ma – zapewnia wolontariusz. 

Nie chcą poprzestać tylko na tym 

Wolontariusze zapowiadają kolejne akcje. – W  tej chwili zakoń-
czyliśmy pierwszą turę zbiórki plecaków. Pomogła nam szkoła 
podstawowa „Pod Lipami” w Krośnie. W przyszłym tygodniu bę-
dziemy je rozdawać potrzebującym – mówi Agnieszka Ostrow-
ska. – Zaczynamy także akcję „niedoparki”, czyli zbiórkę skarpet 
dla osób w  kryzysie bezdomności. Pomagają nam Biblioteka 
w Puszczykowie i Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie – zapowia-
da wolontariuszka. 

– Jak ktoś potrzebuje pomocy, to trzeba mu pomóc. Jeśli ktoś 
upadnie, trzeba wyciągnąć do niego rękę, by wstał. To dla mnie 
proste – mówi Jerzy Briks o  swoim udziale w  tworzeniu ,,Zupy 
wolności”. – My tutaj po prostu fajnie spędzamy czas. To nie jest 
tak, że przynosimy jedzenie 

i idziemy. Rozmawiamy ze sobą, śmiejemy się, słuchamy swoich 
historii. Czasami pomagamy dotrzeć potrzebującym do specjal-
nych placówek, gdzie mogą otrzymać bardziej kompleksową 
pomoc. Będziemy to robić tak długo, jak długo ludzie będą tutaj 
przychodzić – kończy Jerzy. 

Akcje ,,Zupy wolności” odbywają się co tydzień, w  niedziele, 
o godz. 18 przy Dworcu Letnim w Poznaniu. (WP)

Od lat pomagają potrzebującym.
Teraz wsparli ich mieszkańcy naszego regionu. I to jak!

„Zupa wolności” to inicjatywa, której pomysłodawcy pomagają potrzebującym już trzeci 
rok. Teraz dołączyła do nich społeczność Mosiny i Puszczykowa. Jak mówią organizatorzy, 
pomoc naszych sąsiadek i sąsiadów okazuje się bezcenna w obliczu pandemii. 

Wśród wolontariuszy spotkamy mieszkańców Puszczykowa, Mosiny i okolic

Co tydzień przy Dworcu Letnim w Poznaniu gromadzą się dziesiątki potrzebujących.
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Łopian większy (łac. Arctium lappa) znany również jako głowacz, 
dziady, łopian lekarski, łopień, łopuch, kostropacz, jest rośliną jadal-
ną i leczniczą. Surowcem leczniczym są korzeń, liście, owoc oraz sok 
z korzenia. Korzenie wykopujemy jesienią lub bardzo wczesną wio-
sną, tylko i wyłącznie z roślin jednorocznych, to znaczy tych, które 
jeszcze nie utworzyły pędów kwiatowych. Korzenie roślin starszych 
nie mają właściwości leczniczych. Korzenie wykopujemy szpadlem 
lub widłami, oczyszczamy z ziemi, nadziemnych części oraz małych 
korzonków. Oczyszczony surowiec najlepiej przeciąć wzdłuż, dzię-
ki czemu suszenie będzie przebiegało szybciej. Suszymy najlepiej 
w  suszarce (50 stopni Celsjusza) lub w  warunkach naturalnych, 
np. na strychu, pod warunkiem, że miejsce jest ciepłe, zacienione 
i przewiewne. Liście łopianu zbieramy w czerwcu i lipcu, natomiast 
owoce we wrześniu. Oba surowce suszymy w warunkach natural-
nych, zacienionych, przewiewnych i ciepłych. Młode ogonki liścio-
we zerwane przed kwitnieniem rośliny możemy spożywać goto-
wane lub kisić jak ogórki kiszone. Korzenie możemy gotować jako 
jarzynkę, na przykład przyrządzając je wraz z  marchewką, ostrą 
papryką, ziarnami sezamu, odrobiną cukru, oleju i sosu sojowego. 
Liście i korzenie można dodawać do zup i sosów.

Do podstawowych substancji czynnych łopianu należą: fitoste-
role, olejek eteryczny, garbniki, związki śluzowe, gorycze, flawo-
noidy, sole mineralne, inulinę, kwasy organiczne, witaminy oraz 
substancje białkowe.

Korzeń głowacza działa uspokajająco, moczopędnie, prze-
czyszczająco, przeciwzapalnie, antybakteryjnie, odtruwająco, 
a ponadto pobudza przemianę materii, czynności wydzielnicze 
żołądka, żółci, nerek, wątroby, trzustki i  gruczołów potowych. 
Dziady stosujemy wewnętrznie w przypadku dny moczanowej, 
cukrzycy, kamicy moczowej, nieżytach przewodu pokarmowe-
go, artretyzmie, schorzeniach skórnych takich, jak trądzik, świąd, 
łuszczyca, wypryski skórne, uporczywe czyraki, a także pomoc-
niczo w  niektórych nowotworach. Gotowane liście możemy 
nakładać na rany, zranienia i  ukąszenia owadów. Zewnętrznie 
stosujemy okłady z  liści na bolesne miejsca wywołane reuma-
tyzmem, a odwar z korzenia do przemywania lub okładów przy 
czyrakach, trądziku, infekcjach grzybiczych, wypadaniu włosów 
i  wypryskach skórnych. W  kosmetyce łopian używany jest do 
pielęgnacji włosów pozbawionych połysku, suchych, wypadają-
cych, do pielęgnacji skóry głowy w przypadku łupieżu oraz do 
skóry trądzikowej i przetłuszczającej.

To tyle podstawowych informacji, a  poniżej jak zwykle kilka 
przepisów na wykorzystanie łopianu.

Odwar z korzenia kostropacza
Bierzemy dwie łyżki rozdrobnionego korzenia, zalewamy dwo-
ma szklankami ciepłej wody, podgrzewamy do wrzenia i gotu-
jemy na małym ogniu przez 5 minut. Odstawiamy pod przykry-
ciem do naciągnięcia na 15 minut, przecedzamy i  pijemy 2-3 
razy dziennie w przypadku dolegliwości wątroby, przewodu po-
karmowego, dróg żółciowych, jako środek poprawiający prze-
mianę materii, oczyszczający krew z toksyn, jak również w reu-
matyzmie i artretyzmie. Zewnętrznie odwar stosujemy w formie 
okładów, przemywań i kompresów w chorobach skóry, łojotoku, 
trądziku i przeciw wypadaniu włosów.

Kąpiel z liści kostropacza
Dwie czubate łyżki suszonych liści zalewamy trzema litrami 
wrzątku, zostawiamy pod przykryciem do naciągnięcia na 20 
minut, przecedzamy i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Kąpiel 
ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne, a powinna 
trwać 15-20 minut.

Sok z korzenia łopianu
Wykopujemy świeży korzeń, ucieramy na tarce i wyciskamy sok. 
Przyjmujemy 2-4 razy dziennie po jedzeniu po 30-60 kropli roz-
cieńczonych w odrobinie wody. Sok poprawia przemianę mate-
rii, pracę wątroby i dróg żółciowych oraz stan skóry.

Nalewka z korzenia łopianu
Wykopujemy korzeń, oczyszczamy i ścieramy na tarce. Starty su-
rowiec wkładamy do słoja, zalewamy alkoholem 40% w propor-
cji 1 część korzenia, trzy części alkoholu. Odstawiamy na miesiąc, 
wstrząsamy słojem od czasu do czasu. Po tym czasie filtrujemy 
i przyjmujemy 3 razy dziennie w proporcjach łyżeczka nalewki 
plus kieliszek letniej wody. Nalewkę można również rozcieńczyć 
wodą i stosować do nacierań skóry głowy.

Olejek z korzeniem łopianu
Wykopujemy korzeń, oczyszczamy, kroimy bardzo drobno. Trzy 
garście rozdrobnionego korzenia wkładamy do słoja i zalewamy 
litrem dobrej oliwy z oliwek. Słój odstawiamy na słońce, wstrzą-
samy słojem od czasu do czasu. Po dwóch tygodniach dodajemy 
garść rozdrobnionego korzenia i odstawiamy na dziesięć dni. Po 
tym czasie przecedzamy, dobrze wyciskając korzeń i przelewa-
my do butelek z ciemnego szkła. Olejek wmasowujemy trzy razy 
w tygodniu w skórę głowy, a następnie zmywamy po 20 minu-
tach. Olejek zatrzymuje łysienie i  wypadanie włosów, a  także 
przyspiesza odrastanie włosów.

Tak oto dotarliśmy do końca artykułu. Mam nadzieję, że teraz 
łopian będzie się Państwu kojarzył nie tylko ze złośliwymi rze-
pami, które tak ciężko usunąć, jeśli wplątają się we włosy czy 
w sierść naszego czworonoga. Jeśli ktoś z Państwa cierpi na do-
legliwości wymienione na początku artykułu, to warto wybrać 
się na spacer z łopatą i wykopać trochę korzenia łopianu, ponie-
waż właśnie teraz jest dobry czas na jego zbiór. Zamiast biegać 
do apteki, korzystajmy ze świeżego powietrza i z darów natury.

Pozdrawiam Państwa jesiennie i słonecznie
 Willma

Leczące „dziady”
KąCIK ZIELARSKI

witam Państwa w tych trudnych dla wszystkich czasach. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i nie dopadł Pań-
stwa żaden wirus ani inna choroba. w tym odcinku opowiem o łopianie większym, którego chyba każdy roz-
pozna po rzepach, które przyklejają się do ubrań i włosów.
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We wrześniu Polskę zalały żarty o  Kraśniku 
(woj. lubelskie). Tamtejsza rada miejska zde-
cydowała bowiem o przyjęciu petycji koalicji 
„Polska wolna od 5G”. Kraśniccy radni jednak 
szybko się zorientowali, że postąpili pochop-
nie i po tygodniu od przyjęcia uchwały uchy-
lili ją. – Po tym, co wydarzyło się 22 września, 
czyli po poparciu petycji w  sprawie szkodli-
wości sieci 5G, radni narzekali na brak wie-
dzy – mówiła przewodnicząca rady miejskiej 
w Kraśniku, Dorota Posyniak.

Petycja tego samego ruchu wpłynęła również 
do Mosiny. 27 marca, jak wynika z  uzasad-
nienia uchwały o  pozostawienie petycji bez 
rozpatrzenia, burmistrz przekazał ją radnym, 
wnosząc o  przyjęcie jej przez radę. Koalicja 
„Polska wolna od 5G” w  swoim stanowisku 
domagała się opublikowania swoich postu-
latów między innymi na profilu burmistrza 
na Facebooku i  przekazania ich dyrektorom 
szkół i przedszkoli na terenie gminy.

5G nas usmaży?

W  uzasadnieniu petycji „Stop zagrożeniu 
zdrowia i  życia” składający ją powoływali się 
na zwiększoną ekspozycję mieszkańców na 
pole magnetyczne. „Polska wolna od 5G” do-
magała się także zdemontowania istniejących 
sieci Wi-Fi w  szkołach. Placówki miałyby wy-
konać  nowe instalacje sieci komputerowych 
w  oparciu wyłącznie o  połączenia kablowe, 
eternetowe, bądź światłowodowe. Uczniowie 
mieliby mieć także zakaz używania telefonów 
na lekcjach i przerwach, przełączając je w tryb 
samolotowy. Samorząd w razie przyjęcia pe-
tycji, byłby zobowiązany do przeprowadzenia 
kampanii informacyjnej na temat zagrożeń 
płynących z pola magnetycznego.

Swoją opinię na temat 5G wygłosił burmistrz 
Przemysław Mieloch na posiedzeniu komisji 
oświaty, spraw społecznych i  promocji 12 
sierpnia. – W  przypadku telefonów komór-
kowych i  tego 5G opinię mam fatalną. Nie 
jestem natomiast kształcony w  tym zakre-
sie. Jeżeli natomiast chodzi o żywność GMO, 
to były populacje myszy karmione karmą 
GMO. W drugim pokoleniu, myszy miały ja-
kieś ułomności, w  następnych pokoleniach 
były poważne ułomności, w końcu prawnuki 
tych pierwszych nie mogły się rozmnażać. 
U myszy następowanie pokoleń jest szybkie, 
a u ludzi jedno pokolenie to jest 20 lat. Za te 
20 kilka lat razy dwa, razy trzy, za kilka poko-
leń, okaże się, co będzie z nami wskutek 5G. 
To będzie realny wynik, a wszystkie inne opi-
nie są niewiele warte.

Naukowcy uspokajają, ale zachowują 
ostrożność

Badania nad szkodliwością częstotliwo-
ści fal, jakie wykorzystuje technologia 5G, 
trwają. Część z nich już dementuje rzekomy 
wpływ promieniowania na zdrowie ludzi. 
Australijscy naukowcy dowiedli, że fale emi-
towane przez nadajniki sieci komórkowych 
są zbyt słabe, żeby móc penetrować ludzką 
skórę. Dodatkowo nie są w stanie w żaden 
znaczący sposób podgrzać naszego organi-
zmu. W przeciwieństwie do całkiem natural-
nego promieniowania słonecznego. Z kolei 
IARC, czyli międzynarodowy instytut badań 
nad nowotworami, klasyfikuje promienio-
wanie radiowe jako mające ,,możliwe dzia-
łania rakotwórcze” razem z  kiszonymi wa-
rzywami.

– Kuchenka mikrofalowa ma miliony razy 
większe wartości pola niż pole występujące 
wokół anten nadawczych telefonii komór-
kowej. Tu warto posłużyć się porównaniem: 
woda w  100 stopniach nas oparzy, ale czy 
to znaczy, że woda w temperaturze 20 stop-
ni jest dla nas szkodliwa? Nie. Tak samo jest 
z mikrofalami, które emituje mikrofalówka – 
mówi cytowany przez portal Wirtualna Pol-

ska, prof. dr hab. n. med. Marek Zmyślony, 
prezes Polskiego Towarzystwa Badań Radia-
cyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie. Doda-
je jednak – Takie fale najprawdopodobniej 
nie mają większego wpływu na ludzki orga-
nizm, ale nie można powiedzieć, że na pew-
no. Do tej pory było za mało badań, które by 
to zweryfikowały – podkreśla. Do 2022 roku 
na podstawie prac naukowych, które poja-
wiają się w miarę wdrażania nowej techno-
logii, swoją opinię na temat 5G ma przed-
stawić Światowa Organizacja Zdrowia.

Zakazu używania telefonów w, i tak pracu-
jących zdalnie szkołach, jednak nie będzie. 
Na sesji 24 września radni zdecydowali bo-
wiem o  pozostawieniu petycji bez rozpa-
trzenia. Decydujące dla odrzucenia stano-
wiska koalicji okazały się kwestie formalne. 
W treści pisma koalicja „Polska wolna od 5G” 
nie wskazała ani miejsca swojej siedziby, ani 
żadnego z  200. popierających ją podmio-
tów. Tym samym nie pojawił się także ad-
res do korespondencji. W treści stanowiska 
koalicji nie wymieniono także osoby, która 
grupę reprezentuje. (WP)

Mosina wolna od 5G?
do kilkudziesięciu samorządów w całej Polsce wpłynęły pisma koalicji „Polska wolna od 5G”. Naj-
głośniej o petycji było w kontekście Kraśnika, gdzie radni przyjęli postulat ruchu. Takie samo pismo 
wpłynęło do gminy Mosina.
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Od czwartku przez kraj przetacza się fala protestów przeciwko 
wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenie TK mówi, że 
przepis zezwalający na aborcję w  przypadku dużego prawdo-
podobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu 
albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgod-
ny z konstytucją. To rozwścieczyło część społeczeństwa, które wy-
szło na ulice swoich miast. O ile do niedzieli protesty miały miej-
sce w większych miastach, tak dzisiaj swój sprzeciw postanowiły 
wyrazić społeczności mniejszych miejscowości.

Od rana mieszkańcy Puszczykowa i  Mosiny mobilizowali się na 
“spacery”. – Jestem, delikatnie mówiąc, zaniepokojona tym, jak 
kobiety potraktował tzw. Trybunał Konstytucyjny. Jestem tu, by 
walczyć o  wolność nie tylko w  swoim imieniu, ale także moich 
bliskich i córki – mówiła jedna z protestujących na rynku Puszczy-
kowie. Na puszczykowskiej manifestacji zebrało się kilkaset osób. 
– Nie pamiętam czegoś takiego w Puszczykowie. W żadnych ma-
nifestacjach nie uczestniczyło tyle osób, szczególnie młodszych 
– mówi mi starsza mieszkanka miasta.

Spacer przeszedł z rynku do stacji Puszczykówko. Po drodze do 
maszerujących dołączali kolejni mieszkańcy. Niektórzy wyszli 
akurat na spacer z psem i spontanicznie przyłączali się. Za pocho-
dem w pewnym momencie utworzył się wężyk samochodów. – 
Całym sercem wspieram protestujących. Jeśli później dotrę do 
domu, trudno – mówi mi jeden z  kierowców. Przy kościele św. 
Józefa Protestujący na płocie kościoła zawiesili transparenty. Tam 
część zgromadzonych zaczęła wracać do domów, a  pozostali 
swoje postulaty dobitnie wygłosili pod oknami plebanii.

Kilkaset osób zebrało się także na rynku w Mosinie. Pochód na-
stępnie ruszył ulicami miasta. Ku uciesze protestujących dołącza-
li się do nich kierowcy, którzy wyrażali aprobatę dla postulatów 
maszerujących, trąbiąc w rytm skandowanych haseł. Pojawiły się 
także petardy i  race. Protestujący zaczęli się rozchodzić do do-
mów około godz. 22.

Oba przemarsze przebiegły bez zakłóceń. Protestującym w Mo-
sinie towarzyszyła policja, w Puszczykowie natomiast na chwilę 
manifestację odwiedziła straż miejska. (WP)

Tłumne protesty przeszły przez Mosinę i Puszczykowo
Kilkaset osób wzięło udział w spacerach przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjne-
go. Manifestacje w Mosinie i Puszczykowie rozpoczęły się na tamtejszych rynkach. Oba 
spacery przebiegły bez większych incydentów. 
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O miejsce pamięci przez lata dbali harcerze i harcerki z Puszczy-
kowa. Od pewnego czasu jest jednak coraz bardziej zaniedbane. 
Groby porastają chwasty, często wokół panuje bałagan. Stąd de-
cyzja wolontariuszy, by o nie zadbać. 

– Zdajemy sobie sprawę z symbolicznego znaczenia tego miej-
sca, w  którym nie odnaleziono dowodów pochówku powstań-
ców z 1848 roku. Jednak bez wątpienia ,,mogiły" stanowią odnie-
sienie do konkretnych zdarzeń historycznych, które miały miejsce 
w najbliższej okolicy - w naszej małej ojczyźnie – mówi Piotr Ru-
bisz, koordynator wolontariatu. 

Ochotnicy mają w planach także renowację tabliczek informacyj-
nych. Metalowe elementy wykona jeden z wolontariuszy, meta-
loplastyk – Artur Nadolny. Uroczyste „nowe otwarcie” uprzątnię-
tego terenu wolontariusze planują na 11 listopada. – Planujemy 
uroczystość z udziałem przedstawicieli lokalnych władz około  11 
listopada br., czyli Dnia Niepodległości, by przypomnieć wyda-
rzenia, które toczyły się na terenach leżących obecnie w  grani-
cach Wielkopolskiego Parku Narodowego, i podkreślić ich wagę 
w naszej historii – mówi Piotr Rubisz. 

Akcja ma wsparcie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Propozy-
cję współpracy wolontariusze skierowali także do władz Mosiny. 

– Zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Mosina o wsparcie finansowe. 
Chcemy, by w  bezpośrednim sąsiedztwie mogił stanęła tablica 
opisująca wydarzenia historyczne  z roku 1848 – przekonują wo-
lontariusze. – Chcemy, by pamięć o wielkopolskich kosynierach 
marzących o wolności kraju i walczących w czasach Wiosny Lu-
dów, była żywa – tłumaczą. (WP)

Czytelnik nadesłał do naszej redakcji szokujące nagranie. Na fil-
mie widać, jak mężczyzna wychodzi z samochodu z kilkunasto-
centymetrowym nożem i grozi nim innemu kierowcy. Sprawą 
zajmują się mosińscy policjanci. 

Incydent miał miejsce w sobotę, 24 października, około godz. 
10.30. Mężczyzna kierujący czerwonym renault zajechał drogę 
innemu kierowcy. Po chwili wyskoczył z samochodu z nożem 
przypominającym maczetę i ruszył w stronę zdezorientowanego 
kierowcy. Agresywnego mężczyznę zaprowadził do samochodu 
jego pasażer. Po chwili mężczyźni odjechali. Jak mówią świadko-
wie, renault miało skręcić w pobliską ul. Mikołaja Reja. 

Udało nam się porozmawiać z Patrycją, która była świadkiem ca-
łego zdarzenia. – Bardzo się z mamą wystraszyłyśmy, równie do-
brze mogło trafić na nas. Nie wiadomo, jakby się to  skończyło, 
gdyby nie było świadków – mówi. Nagranie pokazaliśmy policji. 
– Na podstawie nadesłanego nagrania możemy stwierdzić, że do-
szło do naruszenia przepisów kodeksu wykroczeń – mówi nam 
Dominika Pupkowska-Bral z zespołu prasowego wielkopolskiej 
policji. – Policjanci z Mosiny będą teraz wyjaśniać, czy mogło tam 
dojść  do popełnienia przestępstwa – dodaje Dominika Pupkow-
ska-Bral. 

Nagranie można obejrzeć na facebookowym profilu Gazety lub 
pod adresem www.gazeta-mosina.pl

wolontariusze wPN zaopiekują się mogiłami powstańców 

Chodził z maczetą po Mosinie.
Sprawą zajmuje się policja

Symbolicznymi mogiłami powstańców z 1848 r. znajdującymi się nieopodal ulic Jarosław-
skiej i Myśliwskiej na terenie wielkopolskiego Parku Narodowego w Puszczykowie zajmą 
się wolontariusze wPN. 

Symboliczna mogiła powstańców na pograniczu Puszczykowa i Mosiny

 
 

 

 

POSZUKUJEMY GRUNTÓW 
do wydzierżawienia pod budowę 

farm słonecznych (fotowoltaicznych) 
Podstawowe kryteria elektrowni słonecznej: 

powierzchnia ok 2-100 ha, bez planu 
zagospodarowania terenu, klasa gruntu IV 

lub gorsza, bez drzew i zabudowań, 
obszar nie objęty formami ochrony 

przyrody, linia SN (średniego napięcia) 
przebiegająca przez działkę lub w bliskiej 

odległości stacja energetyczna GPZ. 

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy 

ok. 10 000 zł rocznie za 1 ha. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 

pod nr Tel. 607 07 08 49, 

biuro@peo24.pl, Jakub Jałocha 
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fot. Rafał Wojtyniak
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Dziennikarz jest doskonałym obserwatorem, analizują-
cym otaczającą go rzeczywistość i  potrafiącym dojść do 
obiektywnych wniosków. Osobą, dla której sprawy doty-
czące jej najbliższego otoczenia nie są obojętne. W  na-
szym przekonaniu dziennikarstwo jest pewnego rodzaju 
misją, a właściwe wykorzystanie wyłącznie wartościowych 
komunikatów, to w  dzisiejszym społeczeństwie siecio-
wym i w dobie inflacji informacji pewnego rodzaju kunszt.

Szukamy więc osób z  pasją, które podzielają nasze po-
glądy, chcących rozwijać swój potencjał i  zdolność 
operowania słowem. Działających w  myśl zasady wy-
znawanej przez Ryszarda Kapuścińskiego „Prawdziwe 
dziennikarstwo jest intencjonalne, czyli stawia sobie cele 
i stara się przeprowadzić jakąś formę przemiany. Dobre 
dziennikarstwo może być tylko takie”.

Jeżeli zatem Drogi Czytelniku pragnąłbyś dołączyć do 
naszego zespołu redakcyjnego w  charakterze działacza 
społecznego mającego na uwadze sprawy własnego re-
gionu bądź stażysty chcącego poszerzyć swoją wiedzę 
i nabyć doświadczenie, to prosimy o nadsyłanie zgłoszeń 
na adres e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl.

 Zespół redakcyjny GMP

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników zdecydo-
waliśmy, by do wydania grudniowego Gazety Mosińsko-Puszczykow-
skiej dołączyć w formie insertu kalendarz na kolejny rok. Stworzyliśmy 
jego projekt, który, mamy nadzieję, sprosta Państwa wymaganiom 
funkcjonalno-użytkowym oraz estetycznym.

Każdy kwartał nowego roku będzie charakteryzować odmienne tło, 
ściśle związane z porami roku (krajobraz nadmorski, rozkwitające pąki 
kwiatów, spadające z drzew liście czy płatki śniegowe). 

Kalendarz zostanie wykonany z  wysokiej jakości papieru o  gramaturze 
300 g, co z  pewnością przełoży się na jego wytrzymałość. Dodatkowe 
otwory umożliwią powieszenie go na ścianie, a docelowo będzie go moż-
na również postawić na biurku dzięki temu, że w   niektórych miejscach 
zastosujemy bigowanie (wykonywanie w papierze specjalnych wgnieceń, 
których zadaniem jest umożliwienie odpowiedniego zagięcia kartki). 

Kalendarz imienin  w  przejrzysty sposób przypomni nam popular-
ne imiona osób, które w  danym dniu obchodzą swoje święto, oraz 
o dniach wolnych od pracy.  Część powierzchni na kalendarzu zostanie 
natomiast przeznaczona dla firm i osób chcących zareklamować w ten 
sposób swoją działalność.

Szczegółowe informacje na temat oferty dostępne są pod numerem 
telefonu 513 064 503.

 Paulina Korytowska

Gazeta szuka człowieka Kalendarz 2021

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
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3 października na sześciu słupach w mieście, otoczenie skomen-
tował Roman Bromboszcz. Jak mówi Artur Kłosiński, kurator 
Mediations Biennale Polska w  Mosinie, to artysta bardzo no-
woczesny. – Roman Bromboszcz tworzy w bardzo współczesny 
sposób. Podobnie jak inni artyści nowocześni, w pewien sposób 
analizuje rzeczywistość i na podstawie tej analizy tworzy – mówi 
Kłosiński. – Te prace nie są o stanie wewnętrznym artysty, tylko 
stają się komentarzem naszego otoczenia – dodaje kurator.

Farmako-Polska

Roman Bromboszcz postanowił przeanalizować media pod ką-
tem reklam w nich nadawanych.– Prześwietliłem media pod ką-
tem tego, co komunikują. W jakim zakresie przyczyniają się do 
uzależnienia społeczeństwa od substancji nazywanych lekami. 
Pod lupę wziąłem Program I Polskiego Radia, Tok FM oraz serwis 
YouTube. Szukałem tam reklam produktów farmaceutycznych – 
mówi artysta.

Następnie Bromboszcz zebrał najczęściej pojawiające się nazwy 
leków. Postanowił je przykleić na słupy i zwrócić uwagę na zja-
wisko rodzącej się kolejnej grupy uzależnień. – Przyklejając te 
nazwy, dokonuję ironicznego aktu, w  którym słupy wchodzą 
w  rolę kolejnego medium zachęcającego do zażywania tych 
leków – mówi artysta. – Chcę zwrócić uwagę na fakt tak szero-
kiego istnienia tego zjawiska. Może warto się zastanowić, na ile 
potrzebujemy tych produktów w takim zakresie, w jakim są nam 
prezentowane – mówi Bromboszcz.

Kawałek Szkocji w Mosinie

Tydzień później zaaranżowany został słup przy ul. Garbarskiej 
w Mosinie. Jak co tydzień, pojawili się mieszkańcy, którzy wspól-
nie tworzyli pracę. Słup został oklejony zdjęciem mosińskiego 
fotografa, Adama Gusta. – Na zdjęcia Adama trafiłem już pod-
czas trwania Biennale w Mosinie – mówi Artur Kłosiński, kurator 
Mediations Biennale w mieście. – Spodobała mi się jego wizja, 
więc zaproponowaliśmy mu, żeby zaaranżował jeden ze słupów 
– opowiada kurator. 

Jak mówi Adam Gust, jego praca to połączenie dwóch rzeczy-
wistości. Jedna przedstawia krajobraz, który fotograf uchwycił 
na wyspie w Szkocji. Druga to nałożone światła, które uwiecz-
nił w Mosinie. – Ten projekt to abstrakcja. Chciałbym przemycić 
sztukę do codzienności mieszkańców. Widzimy tutaj,  co praw-
da zdjęcie, ale jest to sytuacja, z  którą nigdy się nie spotkamy 
– mówi Adam Gust. – Fotografia to z definicji malowanie świa-
tłem. Właśnie to zrobiłem, umieszczając uchwycone światła na 
tym zdjęciu – opowiada fotograf. 

Re-kreacja to szansa dla artystów na pokazanie się szerszej 
publiczności

Odsłonięcie pracy Adama Gusta odwiedził także Tomasz Wen-
dland, dyrektor Mediations Biennale Polska. – Ideą jest pokazy-
wanie prac, które pokazują horyzont zdarzeń w Mosinie – mówił 
Tomasz Wendland. – Współpraca z mosińską społecznością ma 
zupełnie inny klimat, niż ta w wielkomiejskich galeriach. Pracu-
jemy bezpośrednio z ludźmi, którzy tutaj mieszkają, przychodzą, 
aby oglądać kolejne prace na słupach. Nie bez znaczenia była 
także sytuacja z pierwszym słupem, która bardzo wypromowała 
akcję – przekonuje Tomasz Wendland.

Adam Gust przyznaje, że zawitanie Mediations Biennale do Mo-
siny to okazja pokazania swoich prac szerszej publiczności. – 
Środowisko „galeryjne” jest dość hermetyczne. Teraz, gdy sztuka 
zaistniała na słupach, poczułem większą wolność w działaniu. – 
mówi mosiński fotograf.  – Biennale w Mosinie spowodowało, że 
sztuka pełnoprawnie zawitała w naszej codzienności. Początek 
był trudny, ale z tygodnia na tydzień atmosfera jest coraz lepsza 
i naprawdę przyjemnie się w niej tworzy – przekonuje fotograf. 

Marek Dudek, dyrektor ośrodka kultury w Mosinie przekonuje, 
że to nie koniec wydarzeń z  udziałem miejscowych twórców. 
– Przygotowujemy wspólną wystawę, która będzie uzupełnie-
niem akcji aranżacji słupów – mówi Marek Dudek, dyrektor 
mosińskiego ośrodka kultury. – Chcemy wynajdywać twórców 
w Mosinie i  stwarzać im warunki do tego, żeby mogli tworzyć 
i prezentować. Dla nas, jako ośrodka kultury, to bardzo ważne, 
żeby w  otoczeniu znajdywały się kolejne formy artystyczne – 
przekonuje dyrektor MOK. (WP)

Artyści komentują rzeczywistość na mosińskich słupach
w ramach Mediations Biennale Polska w październiku odbyły się kolejne dwie akcje. Tym razem słupy 
przyozdobili Roman Bromboszcz i mosiński fotograf – Adam Gust. w tle „farmako-Polska” i kawałek 
Szkocji w Mosinie. 

Roman Bromboszcz wspólnie z mieszkańcami przygotowują aranżację słupa

Adam Gust obkleja słup ogłoszeniowy swoim zdjęciem
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Od jakiegoś czasu w Polsce coraz większą 
popularność zyskują artykuły na bazie 
CBD. Sprzedaż internetowa tego typu 
produktów działa już od dawna, podob-
nie jak stacjonarne sklepy. Ostatnio coraz 
więcej jest także automatów, w  których 
każdy może zaopatrzyć się w  olejki, ba-
tony czy jointy na bazie CBD. Wszystko 
w odsłonie kojarzącej się z marihuaną. 

Czy w  automatach rzeczywiście jest 
marihuana? 

Choć automaty na pierwszy rzut oka 
mogą się kojarzyć z nielegalnym w Polsce 
suszem, produkty w nich sprzedawane są 
legalne. Artykuły zawierają bowiem CBD 
– organiczny związek z  kannabinoidów. 
W  odróżnieniu od THC, które występuje 
w nielegalnie rozprowadzanej marihuanie, 
CBD nie ma działania psychoaktywnego. 
W Polsce artykuły, w których stężenie THC 
nie przekracza 0,2% są dozwolone. 

– CBD, w  odróżnieniu od THC, nie ma 
przede wszystkim działania psychoaktyw-
nego. Zatem artykuły na bazie kannabidio-
lu (CBD) nie powodują pobudzenia, zmian 
świadomości i  nastroju – mówi Eryk Ma-
tuszkiewicz, toksykolog ze szpitala miej-
skiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. 

Dystrybutorzy produktów CBD przeko-
nują, że te mogą pozytywnie wpływać na 
zdrowie. – Nasze artykuły mogą pomagać 
w zwalczaniu stanów lękowych, depresyj-
nych czy nerwicowych – mówi Ewa Zan-
drowicz, dystrybutorka produktów konop-
nych w  Mosinie. – Chcemy uświadamiać 
ludziom, że nasze artykuły mogą być po-
mocne. Korzysta z nich wiele osób, często 

dotkniętych przez groźne choroby, nawet 
nowotwory – dodaje Ewa Zandrowicz. 

Specjaliści zwracają uwagę, że faktycznie 
produkty na bazie CBD mogą łagodzić 
przebieg niektórych chorób. – Kannabi-
diol może mieć działanie przeciwdrgaw-
kowe i  przeciwbólowe, jak i  pomagać 
osobom cierpiącym na padaczkę. Poja-
wiają się także głosy, które mówią o  po-
tencjalnym wpływie CBD na choroby 
nowotworowe czy cukrzycowe, jednak są 
to na razie badania na wczesnym etapie – 
tłumaczy Eryk Matuszkiewicz. 

Czy CBD pozostaje jednak bezpieczne, 
gdy ktoś zażyje go zwyczajnie za dużo? 
Specjaliści uspokajają – Jeśli produkt 
zawiera rzeczywiście CBD, to nie ma za-
grożenia dla zdrowia i życia w przypadku 
zażycia dużej dawki tej substancji – mówi 
Eryk Matuszkiewicz, toksykolog. 

Początki bywają trudne 

Dystrybutorka artykułów konopnych 
w Mosinie przekonuje, że produkty w au-
tomacie są wcześniej pieczołowicie bada-
ne przez specjalistów. – Wszystko, co jest 
w  automacie, ma specjalne certyfikaty. 
Nasze produkty są badane w  laborato-
rium przed wprowadzeniem do sprze-
daży – mówi Ewa Zandrowicz i  liczy, że 
automat w  Mosinie zdobędzie klientów. 
– W wakacje w 10. miejscach nad polskim 
morzem stały nasze automaty i  cieszyły 
się ogromną popularnością. Na to samo 
liczymy w Mosinie – mówi dystrybutorka. 

W  pierwszy dzień działania automatu 
zainteresowała się nim policja. – Wczo-

raj tutaj kręcili się policjanci, sprawdzali 
ten automat – mówi jeden z  przechod-
niów. Taka sytuacja dziwi dystrybutorkę 
produktów CBD. – Przez kilka miesięcy 
rozprowadzania tych artykułów nie mieli-
śmy takich sytuacji. Owszem, przeszliśmy 
kontrolę sanepidu, pozytywnie, ale nigdy 
automatami nie interesowała się policja – 
mówi Ewa Zandrowicz. 

Jak się okazuje, automat zaniepoko-
ił mosińskich urzędników. – Policjanci 
z Komisariatu Policji w Mosinie otrzyma-
li zgłoszenie dot.  opisanego automatu 
z  miejscowego urzędu. Z  uwagi na po-
wyższe policjanci sprawdzają czy fakt 
ten wiąże się z  naruszeniem  przepisów 
– mówi podinsp. Iwona Liszczyńska z ze-
społu prasowego Komendy Wojewódz-
kiej w Poznaniu. 

Przechodnie, których w środę zapytałem 
o  automat nie widzą w  nim nic złego. – 
Jak ktoś chce brać narkotyki, to i tak je bę-
dzie brał. Nie potrzebuje do tego automa-
tu – mówi młody mężczyzna – to nie są 
żadne dopalacze, jak niektórzy myślą. Nie 
widzę w tym żadnej afery – dodaje.  (WP)

w Mosinie stanął automat z legalnymi
produktami konopnymi. Urząd wezwał policję

w Mosinie stanął pierwszy automat z produktami konopnymi. działa legalnie, bo dostępne w nim artykuły 
nie są w Polsce zakazane. Mosińskim automatem zainteresowały się już jednak organy ścigania. 

Interwencje w okresie 30 września – 19 października 2020 r.
- 25.09.2020 – Puszczykowo, ul. Wysoka – drzewo na drodze
- 26.09.2020 – Puszczykowo, ul. Słoneczna – powalone drzewo
- 30.09.2020 – Puszczykowo, ul. Nadwarciańska – kolizja dwóch
samochodów
- 03.10.2020 – Puszczykowo – zderzenie dwóch samochodów na drodze
DW430
- 13.10.2020 – Puszczykowo, ul. Rolna – drzewa i zerwana linia
energetyczna
- 14.10.2020 – Puszczykowo, ul. Wczasowa – kolizja trzech
samochodów
- 14.10.2020 – Puszczykowo, ul. Kręta – drzewo w bramie
- 14.10.2020 – Puszczykowo, ul. Piaskowa – wypadek z udziałem dwóch

samochodów
- 14.10.2020 – Puszczykowo, ul. Marcinkowskiego – zalana ulica (akcję
odwołano)
- 14.10.2020 – Puszczykowo, ul. Kwiatowa – drzewo na budynku
gospodarczym
- 14.10.2020 – Puszczykowo, ul. Studzienna – drzewo zwisające nad
jezdnią
- 14.10.2020 – Puszczykowo, ul. Cyryla – drzewo na drodze
- 14.10.2020 – Puszczykowo, ul. Poznańska – bariery na drodze
- 14.10.2020 – Puszczykowo – drzewo na drodze DW430 (akcję
odwołano)
- 18.10.2020 – Puszczykowo – konar nad drogą DW430
OSP Puszczykowo

Kronika OSP Puszczykowo
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kolor

Drodzy Czytelnicy, informujemy, że Biblioteka Miejska im. M. 
Musierowicz Centrum Animacji Kultury w  Puszczykowie (BM 
CAK) wróciła do zwykłych godzin otwarcia. Nasza główna siedzi-
ba przy ul. Rynek 15 pracuje w poniedziałki i piątki w godzinach 
od 7 do 15. We wtorki, środy i czwartki placówka jest otwarta 
w od 10 do 18. Nasza Filia mieszcząca się przy ul. Nowe Osiedle 
22 zaprasza we wtorki i środy w godz. od 13 do 18, zaś w czwart-
ki i piątki od 10 do 15.

Od 6 października działamy w ramach zwykłego „dostępu do pół-
ek” dla Czytelników. Zachęcamy jednak, by wizytę w  bibliotece 
zaplanować i już wcześniej złożyć książkowe zamówienie. Wystar-
czy do nas zadzwonić w godzinach otwarcia placówki pod numer 
telefonu: 61 819 46 49. Mogą Państwo również do nas pisać na ad-
res e-mail: glina@puszczykowo.pl – w sprawie zamówień książek 
z działu dla starszej młodzieży i dorosłych oraz na adres niedziel-
ska@puszczykowo.pl, by złożyć zamówienia z działu książek dla 
dzieci. Z uwagi na panujący stan zagrożenia epidemiologicznego 
prosimy, by podczas wizyty w bibliotece zastosować się do obo-
wiązujących zasad: noszenia maseczki zakrywającej usta i  nos, 
dezynfekcji rąk, zachowania bezpiecznego dystansu społecz-
nego. W wypożyczalni mogą znajdować się dwie osoby (oprócz 
pracowników biblioteki), przy stanowisku bezpośredniej obsługi 
Czytelnika można znajdować się jedna osoba.

Nasza biblioteka kontynuuje akcję „Książki dla seniora z  do-
stawą do domu”. W każdą środę bibliotekarz będzie dostarczał 
zamówione książki oraz odbierał te już przeczytane, z zachowa-
niem zasad reżimu sanitarnego. Zamówienia prosimy składać 
najpóźniej do wtorku, do godz. 18 pod numerem telefonu 61 
819 46 49 lub drogą mailową: glina@puszczykowo.pl. Wszystkie 
książki oraz prasa, które są dostępne w wypożyczenia w naszej 
bibliotece, przeszły 7-dniową kwarantannę w wydzielonym po-
mieszczeniu. Nasi bibliotekarze przygotowują zamówienia oraz 

obsługują Czytelników z  zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Dbajmy o siebie i nasze zdrowie, by jak najszybciej móc znów 
cieszyć się swobodą i bliskością innych. Tymczasem prosimy, by 
zastosować się do obowiązujących zasad działania biblioteki.

Puszczykownik

Termin składania prac w  ramach konkursu „Puszczykownik – 
nasz przewodnik” został przedłużony do 2 listopada 2020 r. 
Konkurs plastyczny, polegający na przygotowaniu karty do 
przewodnika o Puszczykowie, nasza biblioteka kieruje do dzie-
ci mieszkających i uczących się na terenie miasta Puszczykowa. 
Do udziału zachęcamy uczniów klas od „0” aż do klas ósmych. 
Szczegóły i regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie na-
szej biblioteki: www.biblioteka.iq.pl. (BM CAK)

W sobotę, 10 października, zaprosiliśmy do mosińskiej Galerii 
Sztuki na wernisaż malarstwa Jacka Strzeleckiego i rzeźby Wie-
sława Koronowskiego - profesorów Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu. Była to premierowa wystawa prac artystów, długo 
oczekiwana w mosińskiej Galerii. To niezwykłe wydarzenie od-
było się w warunkach pandemicznych w związku z Covid19. 
Zainteresowanie wystawą było bardzo duże, nie wszyscy goście 
dotarli na wernisaż, wielu deklarowało zwiedzanie wystawy póź-
niej. Na otwarciu pojawiło się wielu znaczących dla poznańskie-
go środowiska twórców, przyjaciół Galerii. Wernisaż zaszczycił 
swoją obecnością J.M Rektor UAP - prof. dr hab. Wojciech Hora 
prof. zw. który otworzył wystawę artystów. Prof. Rafał Kotwis - 
dziekan Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych - przedstawił 
obu profesorów, podkreślił znaczenie ich twórczości dla uczelni. 
Wiersze, które zamieszczono w katalogach, dedykowane obu 
twórcom, przeczytała na wernisażu znana poznańska poetka 
Kalina Izabela Zioła. Wernisaż, a właściwie spotkanie z artystami, 
miało wielkie znaczenie dla Galerii i Mosiny, bowiem obaj pano-
wie od wielu lat są mieszkańcami naszego miasta

 Galeria Sztuki w Mosinie

Centrum Animacji Kultury w listopadzie

wernisaż malarstwa i rzeźby

Od lewej poetka Kalina Izabela Zioła, J.M. Rektor UAP prof. Wojciech Hora, dyrektor Galerii 
Dorota Strzelecka, prof. Jacek Strzelecki, prof. Wiesław Koronowski Fot. Agnieszka Bereta
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W opracowaniu dotyczącym wydarzeń Wiosny Ludów na Ziemi Mosińskiej, które zostało 
zamieszczone na stronie Urzędu Gminy Mosina, znalazło się następujące zdanie: „Miesz-
kańcy Mosiny na tę wolną Polskę czekali”1. Chodzi naturalnie o kilkudniowy okres, gdy 
okoliczne miasta i wsie cieszyły się w maju 1848 roku ogłoszoną wtedy niepodległością. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę samą strukturę ludności Ziemi Mosińskiej w tamtych latach, to 
zdanie to należy uznać za nadmierne uproszczenie.

Analizując wydarzenia z maja 1848 roku musimy mieć na uwadze fakt, 
że Mosina i jej okoliczne wsie nie były w stu procentach zamieszka-
ne przez Polaków. W samym mieście funkcjonowała gmina żydowska, 
a funkcje administracyjne i samorządowe pełnili Niemcy. Z kolei wsie 
takie, jak chociażby Krosno, Radzewice czy Baranówko, były w zdecy-
dowanej mierze zasiedlone przez tak zwanych Olędrów – niemieckich 
osadników, którzy przybyli na te ziemie w XVIII wieku. Nie będziemy 
stosować nadmiernych uogólnień, jednak w tamtym okresie nie były 
to grupy etniczne masowo integrujące się do polskości. Ogłoszenie 
przez polskich powstańców niepodległej „Polski powstającej” w maju 
1848 nie było przez te grupy witane entuzjastyczne, by rzecz ująć 
najbardziej dyplomatycznie. Pozostaje jeszcze kwestia Polaków, któ-
rzy woleli mieć układy z pruską władzą i nie w smak im była zmiana 
tego stanu rzeczy. Brak jest jednak źródeł, by udowodnić, że wśród 
mieszkańców Mosiny znalazły się takie przypadki. Skupmy się zatem 
na konkretach, by pokazać, którzy obywatele nie witali owej „Polski 
powstającej” z entuzjazmem.

Mimo częstego cytowania kroniki wydarzeń 1848 roku autorstwa 
Jędrzeja Moraczewskiego, w mosińskich opracowaniach pomija się 
jeden istotny szczegół przekazany przez niego w odniesieniu do miesz-
kańców Krosna. Zanotował on, iż „wieś Krosno z kościołem luterskim 
najwięcej przyczyniła się do uzbrojenia i najwięcej ucierpiała przy 
przeglądaniu kątów i kryjówek”2. Ów lakoniczny zapis nie był przez 
niego dalej rozwijany, ale z łatwością możemy się domyślić, że chodzi-
ło o rozbrajanie miejscowych Olędrów. Jak natomiast mamy rozumieć 
określenie „najwięcej ucierpiała”, możemy jedynie domniemywać. 
W dalszej części wywodu zobaczymy, że dokonane przez powstańców 
rabunki majątku oraz grożenie przemocą i śmiercią ludności cywilnej 
były wtedy na porządku dziennym. Mieszkańcy Krosna widocznie nie 
czekali specjalnie na ową „wolną Polskę”. Kolejnymi ofiarami polskich 
powstańców byli mieszkańcy Mosiny: tutaj rozbrojono żandarma na-
zwiskiem Walewski, zabrano mu konia i 3 pistolety3. Żonie żandar-
ma Amalii oraz ich synowi Hermannowi powstańcy grozili przemocą 
w nocy z 2 na 3 maja 1848 roku, żądając oddania broni4. Walewska 
zeznała ponadto, że „powstańcy niezadowoleni szukaniem poszli na 
podwórze, odbiwszy kłódkę od stajni konia mojego męża zabrali”5. 
Słynna mosińska noc majowa wzbudziła zatem w niektórych mieszka-
niach poczucie strachu, a nie sugerowanej euforii.

Nieco złośliwie o dalszych krokach powstańców napisał Ludwik Miero-
sławski: „Po objedzeniu okolic Mosiny, rada nie rada przejść musiała na 
brzeg prawy, objadać Rogalin”6. Nie znamy szczegółów rekwizycji żyw-
ności w okolicach Mosiny za wyjątkiem podania: „zabrano z kwitem 

1  J. Nowaczyk, J. Szeszuła. Rzeczpospolita mosińska – co znaczy, Mosina 2020 
[tekst dostępny na stronie internetowej: https://www.mosina.pl/aktualnosci/
rzeczpospolita-mosinska-co-znaczy, dostęp 12.IX.2020 14:40], s. 2.
2  J. Moraczewski, Wypadki poznańskie z roku 1848, Poznań 1850, s. 141.
3  „Gazeta Polska”, 6.V.1848, nr 38, s. 140.
4  „Gazeta Polska”, 19.XII.1849, nr 290, s. 1226.
5  Tamże.
6  L. Mierosławski, Powstanie Poznańskie w roku 1848, Paryż 1860, s. 340.

11 wołów i 8 bełtów okowity”7. Z kolei w Rogalinie zajęli oni pałac, któ-
ry pierwotnie był przeznaczony przez hrabinę Konstancję Raczyńską 
na szpital polowy. Tutaj również nie obyło się bez nieprzyjemności ze 
strony powstańców. Na początku mieli być mili dla służby pałacowej, 
jednak później „żądają groźniej wszystkiego. Opierać się nie może, bo 
mają już dość broni pruskiej i niemieckiej zabranej”8. Powstańcy mieli 
swoich piekarzy, rzeźników i kucharzy, swoje woły (zapewne chodziło 
o te zarekwirowane wcześniej), jednak mimo to nachodzili oni służbę 
pałacową, żądając wyżywienia. Jeden z mieszkańców pałacu Raczyń-
ski zanotował, że powstańcy „tutaj założyli główny obóz oficerów i róż-
nych starszych, którym codziennie musimy śniadanie, obiady, herbatę 
z naszej strony dawać, jest przeszło 40 osób, a zatem nadzwyczajnie 
dużo cukru, kawy i masła wychodzi”9. Gdy 8 maja doszło do krwawej 
pacyfikacji obozu powstańców oraz okolicznej ludności cywilnej przez 
Prusaków, jeden z mieszkańców Rogalina lamentował: „Ach biada 
temu przed tronem Boga, który założył obóz w Rogalinie, ciężki ra-
chunek musi zdać ten przed panem Bogiem za J[aśnie] W[ielmożną] 
Panią i za nas biednych ludzi, cośmy niczym niewinni i potraciliśmy na-
sze mizerne majątki. Biada Wilczyńskiemu i Lewickiemu, bo to oni są 
przyczyną do tego, aby obóz był w Rogalinie”10. Na owej partyzanckiej 
przygodzie ucierpieli jednak również mieszkańcy innych okolicznych 
wsi Ziemi Mosińskiej.

Jeden z powstańców, święty Zygmunt Szczęsny Feliński uczestniczył 
w akcji mającej na celu „rozbrojenie sąsiedniej kolonii niemieckiej, 
której mieszkańcy ujęli za broń i ofiarowali rządowi swą pomoc”11. 
Chodziło naturalnie o jedną z sąsiednich wsi zamieszkałą przez Olę-
drów. Na podstawie tego przekazu można wywnioskować, że okolicz-
na ludność stanęła po stronie rządu pruskiego, a nie polskich powstań-
ców, co również kłóci się z naszą miejską legendą o entuzjastycznym, 
pełnym zgody narodowej powstaniu. Opisywana przez Naszego Mo-
sińskiego Świętego akcja rozbrojenia kolonistów zakończyła się niepo-
wodzeniem, ponieważ „obecność jednak znacznych sił powstańczych 
w Rogalinie taką snadź natchnęła ich ostrożnością, iż cała ludność mę-
ska zdolna do boju skryła się gdzieś w lasy, tak iż w kolonii znaleźliśmy 
tylko starców, dzieci i kobiety”12. Takiego „szczęścia” nie mieli miesz-
kańcy innych wsi, którzy zostali zrabowani i nastraszeni przez polskich 
powstańców 5 i 7 maja 1848 roku.

Pierwszym z nich był Daniel Elbling, mieszkaniec Radzewic, który 
skarżył się, że oficer dokonujący rekwizycji „z własnego mego domu 
ostatnią mi zabrał chudobę!”13. Podobnie, polscy insurgenci dowodze-

7  „Gazeta Polska”, 6.V.1848, nr 38, s. 140.
8  A. Lewin do Konstancji Raczyńskiej, Rogalin 05.V.1848 [w:] S. Wasylewski, Obóz po-
wstańców w Rogalinie w r. 1848, „Kronika Miasta Poznania”, Rocznik XIV, 1936, s. 123.
9  Orębowicz do hrabiny Raczyńskiej, 06.V.1848 [w:] S. Wasylewski, Obóz 
powstańców…, s. 124.
10  J. Balcerkowicz do hrabiny Raczyńskiej, 22.V.1848 [w:] S. Wasylewski, Obóz 
powstańców…, s. 134.
11  Z. S. Feliński, Pamiętniki, Opracował, przygotował do druku i opatrzył 
przedmową E. Kozłowski, Warszawa 2009, s. 336-337.
12  Tamże.
13  „Dziennik Polski”, 18.XII.1849, nr 161, s. 585.
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ni przez oficera nazwiskiem Kutzner, urządzili Augusta Tchsepke, Chri-
stiana Sommera, Marcina Oppelta oraz Bernarda Frieda14. Nie znamy 
jednak większej liczby osób obrabowanych w Radzewicach oraz Trzy-
kolnych Młynach. Przedstawieni wyżej świadkowie zeznawali w jed-
nym z procesów karnych Jakuba Krauthofera w grudniu 1849 roku, 
jednak należy domniemywać, że tego typu wydarzeń było znacznie 
więcej. Marcin Oppelt zeznał na przykład, że „żądali także powstańcy 
broń, której wydać nie chciał, bo nie miał; więc go wzięli, zawiązali mu 
oczy i zaprowadzili do Rogalina, a potem na powrót puścili”15. Obra-
bowany 5 maja sołtys Trzykolnych Młynów okazał przed sądem rozkaz 
z kwatery głównej w Rogalinie „wydany niewymienionemu obywate-
lowi do zarekwirowania (…) chleba i okrasy, podpisany przez szefa Kro-
towskiego”16. Jakub Krauthofer również uczestniczył osobiście w tych 
rabunkach – sam przed sądem zeznał, że „raz tylko w nagłym razie, 
żądał obżałowany od holendrów dostawy chleba. Jest to najmniejsza, 
czego żądać może wojsko polskie od ludzi, którzy się chleba na pol-
skiej ziemi dorobili”17. Inne zdanie miał na ten temat poszkodowany 
Daniel Elbling, który w kuluarach miał powiedzieć: „A to by też pana 
Boga w niebie nie było, gdyby ten człowiek, który nam ostatni kawałek 
chleba wydarł, uwolnionym został”18. Przypisywał on wszystkie rabun-
ki Krauthoferowi, co nie było zgodne z prawdą, niemniej jego stopień 
rozgoryczenia świadczył o tym, jak bardzo został poszkodowany przez 
polskich powstańców.

Podczas inscenizacji wydarzeń z maja 1848 roku, przedstawianych na 
mosińskim rynku, pojawia się wątek obecności Żydów w mieście, któ-
rzy mieli pokojowo współżyć z miejscową jednością. To kolejny mit 

14  „Dziennik Polski”, 18.XII.1849, nr 161, s. 585-586.
15  „Dziennik Polski”, 18.XII.1849, nr 161, s. 585.
16  Tamże
17  „Dziennik Polski”, 16.XII.1849, nr 160, s. 582.
18  „Gazeta Polska”, 19.XII.1849, nr 290, s. 1226.

związany z tymi wydarzeniami. Powstańcy na drodze z Zaniemyśla 
spotkali pewnego Żyda, który jechał z transportem alkoholu, jednak 
mimo ostrzeżeń nie zawrócił z wcześniej obranego kursu. „Głupi nie 
usłuchał; jechał dalej i wjechał w środek obozu, który potrzebował 
wódki; zabrano więc okowitę”19. Do incydentów polsko-żydowskiej 
wrogości doszło także w Mosinie, której mieszkańcy mieli jakoby z nie-
cierpliwością czekać na ogłoszoną przez insurgentów niepodległość. 
Po nieudanej bitwie pod Rogalinem 8 maja przez miasto wracało 3. 
pokonanych kosynierów, którzy zostali zaatakowani. „Został jeden 
z nich zaczepiony od Żydów, którzy nielitościwie sobie z nim poczynali, 
jako zwykle czynili, kiedy im się sposobność podało. Kosynier ów zbi-
ty, poraniony przez Żydów w przytomność przez pana Kulau, zastęp-
cy burmistrza i żandarma pana Walewskiego”20. Na szczęście dzięki 
szybkiej reakcji mieszkańców Mosiny udało się zapobiec odwetowi 
powstańców na mieszkających tam Żydach i Prusakach, którzy w po-
płochu uciekli z miasta. Incydent ten świadczy o tym, że wydarzenia te 
nie były taką sielanką, jak się je do dziś przedstawia.

Przedstawiony „materiał dowodowy” jednoznacznie wskazuje na to, 
że okoliczni mieszkańcy nie odnosili się entuzjastycznie do działań po-
wstańców, a niektórzy stanęli nawet w jawnej opozycji do nich. Być 
może część z nich ochoczo wzięła udział w insurekcji, jednak brak jest 
na to jednoznacznych dowodów. „Wolna i niepodległa” Polska została 
ogłoszona przez powstańców spoza Ziemi Mosińskiej wbrew woli czę-
ści jej mieszkańców, co stanowi smutną puentę tej krótkiej rozprawy.

 Wojciech Czeski

19  „Dziennik Polski”, 16.XII.1849, nr 160, s. 582.
20  Nieznany sprawozdawca, Rogalin, dnia 8 maja 1848. Obóz i po nim wydar-
zone wypadki [w:] S. Wasylewski, Obóz powstańców…, s. 121.

„demagog poznański”. Nieznane dotąd fakty z życia 
Jakuba Krauthofera-Krotowskiego

Uroczyście informujemy, że ukazała się już w druku długo oczekiwana publikacja zatytułowana „dema-
gog poznański” pióra naszego redakcyjnego kolegi, wojciecha Czeskiego. Jest to książka traktująca o życiu 
i działalności jednego z bohaterów wydarzeń 1848 roku, Jakuba Krauthofera-Krotowskiego.

Przedkładana Czytelnikowi biografia Jakuba Krauthofera została wy-
dana nakładem własnym autora. Wojciech napisał ją językiem zrozu-
miałym dla laika, mimo że została wyposażona w spory aparat na-
ukowy w postaci 630 przypisów. Te zostały zamieszczone na samym 
końcu książki, by nie burzyć toku opowieści osobom niezaintereso-
wanym odnośnikami bibliograficznymi. Język autora wyróżnia się w 
wielu miejscach dowcipem świadczącym o lekkim piórze i dużym 
zasobie wiedzy. Dzieło Wojciecha to plejada wysmakowanych i za-
skakujących detali biograficznych oraz odmalowane z pietyzmem tło 
historyczne. Rekonstrukcja nieznanych dotąd w historiografii faktów 
z życia Jakuba Krauthofera świadczy o wykonaniu przez autora iście 
benedyktyńskiej pracy nad zgromadzonym materiałem źródłowym. 
Logika i ciągłość wypowiedzi sprawiają, że dzieło Wojciecha czyta się 
jednym tchem. Dopełnieniem całej pracy są zamieszczone na końcu 
ilustracje bardzo wysokiej jakości, uzupełnione obszernymi opisami.

Książkę można nabyć w siedzibie Redakcji ,,Gazety Mosińsko-Puszczy-
kowskiej” oraz w Śremie, w dwóch miejscach: w Księgarni ,,Przy Ryn-
ku” i na stoisku w drogerii Bin-Com, ul. Chłapowskiego 31. Możliwe 
jest również dokonanie zakupu bezpośrednio u autora po wcześniej-
szym kontakcie, pod adresem e-mail: wojciechczeski@gmail.com. 
Cena książki „Demagog poznański” to 30 PLN. Publikację Można także 
wypożyczyć w Mosińskiej Bibliotece Publicznej.

Jesteśmy pewni, że książka wniesie wiele nowego, a niejednemu 
zapewne sporo ,,namiesza” w dotychczasowej jego wiedzy… Tym-
czasem odsyłamy do najnowszego i poprzednich numerów Gazety, 
gdzie znajdziecie cykl pt.,,Krauthoferowe wieści” – zapraszamy do lek-
tury, nabierzecie ochoty na więcej! (red.)

kolor
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,,wspólny plac – wspólna sprawa!”

Zagospodarowanie terenu ma na celu stworzenie reprezentacyjnej 
przestrzeni oraz wykreowanie lokalnego miejsca przyjaznego miesz-
kańcom.- Przeprowadzona inicjatywa potwierdziła, że w  grupie 
naszych mieszkańców są osoby bardzo wysoko ceniący sobie taką 
wartość, jak potrzeba dzielenia się z innymi, oraz mający predyspozy-
cje do aktywności i zaangażowania w tego typu przedsięwzięciach. 
Sprawmy, by nasza wieś była ładniejsza, zróbmy to razem. Wspólny 
plac – wspólna sprawa! – informują mieszkańcy Daszewic na łamach 
strony Lepsze Daszewice na facebooku.

Stowarzyszenie nie otrzymuje żadnej pomocy finansowej z Gminy 
Mosina. Wszystkie prace realizowane są ze środków własnych miesz-
kańców. – Pewnie zauważyliście sporo zmian. Dzięki zaangażowaniu 
sporej grupy mieszkańców i wsparciu wielu hojnych osób udało się 
wykonać kawał dobrej roboty. Tylko dzięki Waszej życzliwości może-
my realizować nasze działania i kontynuować projekty poprawiają-
ce estetykę wsi i wpływające na lepszą jakość życia. Chcemy jeszcze 
więcej! Pomóżcie nam stworzyć miejsce reprezentacyjne, wizytów-
kę Daszewic. Nasze możliwości finansowania tak dużego projektu 
są ograniczone. Wszystkie koszty pokrywamy z  własnych środków 
i dzięki darczyńcom, którzy są dla nas ogromnym wsparciem – doda-
ją organizatorzy i apelują do osób dobrej woli o wsparcie ich działań.

Pieniądze na realizację tej obywatelskiej inwestycji można wpłacać 
wpisując adres: https://zrzutka.pl/a5juwa

źródło, zdjęcia: Stowarzyszenie Lepsze Daszewice

Skwer obywatelski. Powstaje plac z inicjatywy mieszkańców
Rusza zbiórka w serwisie zrzutka.pl na skwer daszewicki. wszystkie do tej pory zrealizowane 
prace, związane z rewitalizacją przystanku autobusowego przy ulicy Poznańskiej zostały wyko-
nane przez mieszkańców daszewic z własnych środków, przy pomocy zaprzyjaźnionych lokal-
nych firm. Teraz postanowili pójść za ciosem i wybudować skwer.

Rewitalizacja

Studenci Uniwersytetu Artystycznego w 
ramach happeningu rzeźbiarskiego „Smo-
leń wiecznie żywy” przez dwa dni ręcznie 
lepili z gliny postać dobrze znanej w na-
szym regionie postaci Bohdana Smolenia, 
mieszkańca Baranówka. Nie jest to figura, 
która zostanie w tym miejscu na stałe. Po-
mnik, w swojej ostatecznej wersji z brązu, 
ma być gotowy w grudniu tego roku.

Pomnik, stworzony według projektu pt. 
,,Aaa tam cicho być” autorstwa Piotra Sochy 
został wybrany w konkursie zorganizowa-
nym przez Stowarzyszenie Zostań Gwiaz-
dą Kabaretu i Uniwersytet Artystyczny w 
Poznaniu. Przedstawia Bohdana Smolenia 

siedzącego na krześle przy kawiarnianym 
stoliku. Drugie krzesło jest wolne, czekając 
na chętnych, którzy będą się chcieli do-
siąść, by porozmawiać z artystą.

Bohdan Smoleń był artystą kabaretowym, 
aktorem, filantropem, miłośnikiem przyro-
dy. Był założycielem Fundacji Stworzenia 
Pana Smolenia, która do dziś wspiera oso-
by z niepełnosprawnościami, głównie po-
przez zajęcia hipoterapeutyczne. W 2009 
roku Bohdan Smoleń odebrał z rąk mi-
nistra kultury i dziedzictwa narodowego 
Srebrny Medal ,,Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”. Artysta zmarł 15 grudnia 2016 r.

Powstaje pomnik Bohdana Smolenia
w Poznaniu przy ulicy Rybaki powstaje pomnik Bohdana Smolenia. Postanowiliśmy uwiecznić redakcyjnym 
aparatem fotograficznym, jak przebiegają prace.

Budowa-pomnika-smolenia
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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

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 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

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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514-547-077

ukryta w zaciszu leśnego ogrodu zaprasza na:

Wawrzyniaka 12, Puszczykowo

• stylizację paznokci  • opalanie natryskowe 
• zabiegi kosmetyczne

Kameralna pracownia kosmetyczna 

UPIĘKSZAJNIA

P1
98
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TEL. 53 53 53 299 

USŁUGI SPRZĄTAJĄCE I OGRODNICZE

CIĘCIE KRZEWÓW,

DRZEW I ŻYWOPŁOTÓW, 

PORZĄDKOWANIE OGRODU PRZED ZIMĄ, 

GRABIENIE LIŚCI,

MYCIE OKIEN, PRANIE TAPICEREK

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

!

FOTOWOLTAIKA

Wiodący Operator Logistyki 
Meblowej w Europie

oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia 

w oparciu o umowę o pracę
- praca z wykorzystaniem nowocze-

snych technologii /scanery, system IT
- możliwość podnoszenia kwalifikacji - 

kursy na obsługę wózków widłowych 
oraz wózków wysokiego składowania

- motywacyjny system wynagradzania 
i premiowania

Opis stanowiska:
- załadunek i rozładunek towaru
- kompletacja , etykietownie, komisjo-

nowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem 

stanu na magazynie

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02

lub 61 819 78 05

(J
01

5)

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 
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Rozbudowa magazynu w Zakładzie Stora Enso w Mosinie
Stora Enso w Mosinie rozpoczęła rozbudowę magazynu surowca. 
Prace wykonywane będą w godzinach 7.00–18.00. Zakończenie 
budowy przewidziane jest na luty 2021.

Prowadzona inwestycja, polegająca na rozbudowie obecnej po-
wierzchni magazynowej o 5%, pozwoli nam na polepszeniu ser-
wisu świadczonego dla klientów. 

„Dołożymy starań, aby w  trakcie realizacji prac budowlanych 
minimalizować wszelkie ryzyko związane z  ewentualną uciążli-
wością dla naszych sąsiadów” – mówi Dyrektor Zakładu, Tomasz 
Bochenek.

Zakład Stora Enso w Mosinie jest częścią działu Packaging Solu-
tions i  produkuje opakowania kaszerowane z  zaawansowanym 
nadrukiem offsetowym oraz opakowania z tektury litej. Charak-
ter działalności zakładu wiąże się wyłącznie z zakupami surowca 
w postaci papieru i produkcją różnorodnych opakowań. Surowce 
stosowane w produkcji zakładu są przyjazne środowisku, są od-
nawialne oraz w 100% poddają się recyklingowi.

W  Zakładzie zatrudnionych jest obecnie 100 pracowników, 
mieszkańców Mosiny i okolic. 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Tomasz Bochenek
Dyrektor Zakładu
e-mail: tomasz.bochenek@storaenso.com  

Stora Enso
Działająca w  sektorze biogospodarki firma Stora Enso jest czo-
łowym na rynkach światowych dostawcą materiałów odnawial-
nych w  branży opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnia-
nych i  papiernictwa. Zatrudniamy około 25 000 osób w  ponad 
30 krajach, a nasze akcje są notowane na giełdach w Helsinkach 
(STEAV, STERV) i Sztokholmie (STE A, STE R).

Nasze materiały na bazie włókien są odnawialne, wytwarzane 
bez użycia paliw kopalnych i  nadają się do recyklingu. Nasze 
rozwiązania stanowią niskowęglową alternatywę produktów 
wytwarzanych z ograniczonych zasobów naturalnych. Wierzymy, 
że wszystko co dzisiaj jest wytwarzane z kopalin, jutro może być 
wytwarzane z drzew.

Packaging Solutions
Packaging Solutions Division opracowuje i sprzedaje światowej 
klasy usługi oraz produkty opakowaniowe na bazie włókien. Nie-
ustannie wprowadzamy innowacje i znajdujemy nowe sposoby 
na zastąpienie opakowań wytwarzanych z surowców kopalnych, 
opakowaniami odnawialnymi i  przyjaznymi dla środowiska na-
turalnego. Nasze wysokiej klasy rozwiązania opakowaniowe sto-
sowane są przez czołowych klientów i  marki w  wielu branżach 
przemysłu. 

artykuł sponsorowany
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Wraz ze wzrostem zachorowań na Covid-19, pojawia się coraz więcej mitów. 
Obrywają głównie maseczki, ale teorie dotyczą też chociażby szczepionek. 
O  koronawirusowych mitach i  podstawach bezpieczeństwa w  obliczu pan-
demii, porozmawialiśmy z  Agatą Brodziak - ordynator oddziału rehabilitacji 
w szpitalu w Puszczykowie, która jest również koordynatorką opieki świątecz-
nej i nocnej. Ostrzega, że sytuacja w polskiej służbie zdrowia już jest bardzo 
zła, a jeśli będziemy ignorować zalecenia, będzie jeszcze gorsza.

– Chodzi o to, by rozłożyć zachorowania w czasie. Jeżeli zablokujemy służ-
bę zdrowia, będziemy musieli dokonywać takich wyborów, jak we Włoszech, 
czyli którego pacjenta podłączać do respiratora, a  którego nie. To oznacza 
skazanie na śmierć i to jest straszne – mówi Agata Brodziak.

W przypadku zapchania systemu opieki medycznej, nawet dokupowanie ko-
lejnych respiratorów może nie pomóc. – Respirator to nie jest radio, telewizor 
czy pralka. Źle obsługiwany, powoduje zgony pacjentów. Robiąc specjaliza-
cję z anestezjologii czy z intensywnej terapii, człowiek uczy się obsługi tych 
urządzeń kilka lat – wyjaśnia pani ordynator.

Zapraszamy do odsłuchania całości rozmowy:  
https://www.gazeta-mosina.pl/2020/
mity-wokol-koronawirusa-wywiad/

kolor

AUdYCJE
Czysta energia w radiowym poniedziałku

Ne brakuje im energii. Mowa oczywiście o gościach audycji Radia 
MPL. Niezbędną do życia siłę pozyskują ze źródeł odnawialnych, 
czyli np. z wiatru, słońca i wody. Dowiemy się, że baterie może-
my ładować zarówno z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy 
techniki jak i … odbywając wyprawę kajakową do Bałtyku.

Techniczne niuanse wynikające z  zastosowania odnawialnych 
źródeł energii w naszych domowych gospodarstwach, przybliżyli 
nam specjaliści z firmy VIRTUD, panowie Piotr Napierała i Piotr 
Klim. Z  audycji dowiemy się jak z  konsumenta energii stać się 
prosumentem, co to znaczy, i jakie korzyści z tego wynikają.

Porozmawialiśmy też z  grupą „pozytywnych wariatów”, którzy 
kajakami popłynęli z  Puszczykowa do Dziwnowa nad Morzem 
Bałtyckim. W 6 dni pokonali 460 kilometrów, ładując swoje „aku-
mulatory” energią z wiatru, słońca i wody.

Podróże dalekie i bliskie 

Mamy jesień, a pandemia daje ponownie o sobie znać. Nie stoi to 
jednak na przeszkodzie, aby planować kolejne wyjazdy i wypra-
wy. Tematem przewodnim kolejnej audycji były podróże, zarów-
no te dalekie, jak i te bliskie.

Kiedyś, w dawnych czasach, przemierzały go karawany kupców 
przewożące bursztyn znad morza Bałtyckiego do imperium 
rzymskiego, nad Morze Adriatyckie. Z  tego powodu szlak ten 
został nazwany bursztynowym. Dzisiaj można przemierzyć go 
rowerem i tak się składa, że przebiega on przez Mosinę, Puszczy-
kowo i Luboń. O swojej samotnej, rowerowej wyprawie, szlakiem 
EuroVelo nr 9 zwanym bursztynowym, opowiedziała mieszkanka 
Mosiny – Katarzyna Fiszer-Syk.

Rozmawiając o  podróżach nie sposób pominąć Muzeum Arka-
dego Fidlera w  Puszczykowie. Tutaj podróżami zajmuje się już 
trzecie pokolenie opiekunów tego miejsca. O swoich wyprawach 
samochodowych po różnych kontynentach opowiedział Paweł 
Arkady Fidler. Wiele z tych podróży odbył fiatem 126p, zwanym 
potocznie maluchem. Jedna z  ostatnich jego wypraw polegała 
na przejechaniu całej Afryki autem elektrycznym. Ten pionierski 
wyczyn opisał w swojej książce „Pod prąd. Elektrycznym autem 
przez Afrykę”.

Wszystkie rozmowy na łamach Radia MPL dostępne są pod adre-
sem: www.gazeta-mosina.pl/audycje

Piotr Klim i Piotr Napierała z firmy VIRTUD Katarzyna Fiszer-Syk w redakcji GMP

Agata Epsztajn-Brodziak, Ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego 
Szpitala w Puszczykowie i koordynatorka opieki świątecznej i nocnej 
w tymże szpitalu

Paweł Arkady Fidler we wnętrzu puszczykowskiej piramidy

Szpital w Puszczykowie

Mity wokół koronawirusa. Ordynator ze szpitala w Puszczykowie: „Maseczki to nie wszystko”
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Skrzynka na Kociołek

w poszukiwaniu wiedzy o dawnych czasach dotarliśmy do Osowej Góry. Tędy wkroczyliśmy na teren 
wielkopolskiego Parku Narodowego i podążając w jego głąb, udamy się dalej szlakiem Adama wo-
dziczki.  Biegnie on wzdłuż trzech jezior - Kociołek, Skrzynka i Góreckie. w tym artykule poszukamy 
legendarnych skarbów ukrytych w Jeziorze Kociołek. Skarbów przeszłości, ukrytych w jego nazwie.

Hrabia Edward Raczyński tak pisał w  swojej książce „Wspomnie-
nia Wielkopolski” (1842) - Za Mosiną, między wzgórkami, które to 
miasteczko otaczają, znajduje się jezioro Skrzynką, czyli Skrzynną 
zwane, bardzo głębokie, w którem, jeżeli tradycyi miejscowej wiarę 
damy, wielkie skarby leżeć mają.

Coś tu jednak w tym opisie nie pasuje. Jezioro Skrzynka owszem 
znajduje się w tej okolicy, ale nie jest ono głębokie i nigdy nie 
było. Opis tego jeziora oraz przytoczona w dalszej części histo-
ria szwedzkiego oficera i polskiej szlachcianki, utopionych wraz 
ze skarbem w jeziorze, pasuje, nie do Skrzynki jednak, lecz do 
Kociołka. 

Hrabiego Raczyńskiego, mądrego i wybitnego Polaka, o pomył-
kę posądzać nie będziemy. 

Przyjrzyjmy się zatem uważniej obu tym jeziorom. Oddalone są 
one od siebie o ok. 2 km i różnią się pod wieloma względami. 

Jezioro Skrzynka jest bezodpływowym i  płytkim zbiornikiem 
wodnym otoczonym torfowiskiem. Pośród wszystkich jezior 
WPN jest zbiornikiem położonym najwyżej nad poziomem 
morza – 65,35 m npm – czytamy w opisie morfometrii jeziora 
Skrzynka opracowanej przez Tomasza Schuberta.

Powyższy opis możemy uzupełnić o dane zamieszczone na stro-
nie Wielkopolskiego Parku Narodowego (dane batymetryczne 
wg badań IMGW w  Poznaniu z  listopada 2010 r.): pow. lustra 
wody – 1,68 ha, głębokość maksymalna 3,34 m, głębokość 
średnia – 1,97 m, długość maksymalna – 232,67 m, szerokość 
maksymalna 83,9 m, typ troficzny – dystroficzny przechodzący 
w eutroficzny. 

Jezioro Kociołek to śródleśne, niemal koliste jezioro o średnicy 
około 200 m i powierzchni 4,8 ha, położone jest w zapadlisku 
rynny polodowcowej między jeziorem Góreckim i Budzyńskim. 
Największa głębokość 7,7 m, średnia 4,7 m, woda czysta i zasob-
na w  związki mineralne. Poziom zwierciadła wody w  Kociołku 
jest niższy o 80 cm niż w jeziorze Góreckim. 

Powyższy opis, autorstwa Andrzeja Dzięczkowskiego, został za-
mieszczony na łamach czasopisma ,,Wszechświat” w listopadzie 
1963 r.. Porównując go z  danymi batymetrycznymi ze strony 
WPN, dowiadujemy się, że powierzchnia lustra zmniejszyła się do 
4,15 ha, a maksymalna głębokość do 7,42 m. Warto zwrócić uwa-
gę na to, że jezioro Kociołek zaliczane jest do jezior eutroficznych.

Jak widzimy, z uwagi na liczne różnice, trudno te dwa zbiorniki 
wodne pomylić ze sobą.  Okazuje się, że sprawę tę już dawno 
wyjaśnił Franciszek Jaśkowiak, autor licznych przewodników 
turystycznych, w tym poświęconych Wielkopolskiemu Parkowi 
Narodowemu, który swoją działalnością pisarską i propagator-
ską zasłużył sobie na głaz upamiętniający jego osobę. Znajduje 
się on przy drodze z Pożegowa do Górki, w pobliżu rezerwatu 
„Grabina” im. prof. Adama Wodziczki. Tak ów autor pisał na ten 
temat w 1980 roku: Obecna nazwa jeziora – Kociołek – pojawiła 
się dopiero przed około pięćdziesięciu laty. Dawniej nazywało 
się Skrzynką, a okoliczna ludność w dalszym ciągu tak je nazy-
wa.

Jako Skrzynka występuje w dokumentach po raz pierwszy w r. 
1358. Pod tą też nazwą widnieje na mapie Nadleśnictwa Mosi-
na z r. 1924. Na niemieckiej mapie tegoż nadleśnictwa z r. 1891 
oznaczone jest jako Skrzinka S. (ee), ale już w następnym roku 
na mapie sztabowej nazwane jest Kessel See, którą to nazwę za-
pewne zasugerował kształt jeziora.

Wynika z tego, że około sto lat temu, na terenie parku znajdowa-
ły się dwa jeziora o takiej samej nazwie i to bardzo blisko siebie 
położone. Jak wyjaśnić zatem ten skrzynkowy kazus? 

Zastanówmy się, czy jest to de facto rzecz wyjątkowa, czy mo-
żemy znaleźć precedens w  tej sprawie. Otóż jest, i  to wcale 
niedaleko. W  rynnie jezior kórnicko-zaniemyskich znajdujemy 
dwa jeziora, położone jedno obok drugiego o nazwach bardzo 
„skrzynkowych”. Jeziora Skrzyneckie Duże i  Skrzyneckie Małe, 
bo o nich mowa, udowodniły, że taki tandem to rzecz nie aż tak 
nadzwyczajna. 

W pobliżu tych jezior znajdujemy dwie miejscowości, na których 
nazwy warto zwrócić uwagę. Jedna z nich to Skrzynki, które na-
zwę swoją bez wątpienia zawdzięczają sąsiedztwu jezior o  tej 
samej niemal nazwie, druga zaś to Mościenica. Mniejsza ma zwią-
zek ze „skrzynkami”, większa natomiast z  Mosiną. W  pierwszym 
artykule tej serii pisaliśmy, że nazwa Mosiny pochodzi od wy-
moszczonej przeprawy przez Wartę. Z  tutejszą Mościenicą było 
zdaje się podobnie. Właśnie w tym miejscu rynnę jeziorną kórnic-
ko-zaniemyską przecina droga wojewódzka nr 434. Z uwagi na 
podmokły teren została ona poprowadzona po nasypie. Znajduje 
się tu niewielki most nad rzeką Głuszynką, która łączy jeziora le-
żące w rynnie. Uświadamia to, że również w przeszłości musiano 
ten trakt mościć, skoro informacja o  tym przetrwała w  nazwie 
miejscowości. 

Ta dygresja była potrzebna, żeby upewnić się w  poprawności 
rozumowania związanego z wyjaśnieniem  pochodzenia nazwy 
Mosina (GMP, luty 2020) oraz do tego, żeby dowiedzieć się, że 

(Pradzieje Mosiny i okolic cz. 3)
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nazwa miejscowości może pochodzić od nazwy jeziora, w tym 
przypadku od Skrzyneckiego. Na tej podstawie możemy przy-
puszczać, że z  podobną sytuacją co u  wschodnich sąsiadów - 
gmina Kórnik - możemy mieć do czynienia i u zachodnich, czyli 
na terenie gminy Stęszew. Znajdująca się tu wieś Skrzynki oraz 
położone w jej pobliżu niewielkie i bezimienne zbiorniki wodne, 
dają podstawy do przypuszczeń, że również tutaj to one stały za 
przyczyną nadania tej osadzie „skrzynkowej” nazwy.

Ciekawych obserwacji można dokonać przyglądając się rozmiesz-
czeniu jezior o  podobnie brzmiących nazwach na terenie Polski. 
Na szczególną uwagę zasługuje kompleks znajdujący się nieopo-
dal miasta Lipiany położonego w  województwie zachodniopo-
morskim, w powiecie pyrzyckim. Tutaj obok jezior Skrzynka Mała 
i Skrzynka Wielka znajduje się wieś Skrzynka. 

Według portalu geoportal.gov.pl na terenie Polski możemy 
znaleźć dwanaście jezior o nazwie Skrzynka: 3 z nich znajdują 
się w  województwie pomorskim, 5 w  kujawsko-pomorskim, 2 
w  wielkopolskim i  tyle samo w  zachodniopomorskim. Nie są 
to z pewnością wszystkie jeziora o tak brzmiącej nazwie, gdyż 
w podanym wyniku wyszukiwania nie było jeziora Skrzynka po-
łożonego na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Daje 
to jednak podstawę do tego, aby przypuszczać, że rozkład roz-
mieszczenia  jezior o takiej nazwie będzie podobny, nawet jeśli 
ten zbiór się powiększy. 

Podobny wynik, choć obejmujący nieco większy obszar, daje 
wyszukiwanie wzgórz o nazwie Osowa - opisanych w poprzed-
nim artykule (październik 2020) - czyli Osowych Gór. Dwie z nich 
są w  Wielkopolsce, jedna w  woj. pomorskim, i  aż trzy w  woj. 
podlaskim. Rozległe przestrzenie między nimi wypełniają liczne 
wsie i osady o nazwie Osowo; w woj. pomorskim – 9, wielkopol-
skim – 6, zachodniopomorskim – 3, i po jednym w warmińsko-
-mazurskim oraz podlaskim. 

Wynikają z tego dwa wnioski. Rozpatrywane nazwy geograficzne 
znajdują się w północnej części Polski i bardzo rzadko zdarza się, 
żeby przekraczały granicę wyznaczoną przez Pradolinę Warszaw-
sko-Berlińską. Dodatkowo wykazują one skłonność do koncen-
tracji zwłaszcza w  granicach trzech województw: pomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Powyższa analiza rozmieszczenia nazw geograficznych skłania 
do wniosku, że ludność zamieszkująca teren Wielkopolskiego 
Parku Narodowego posługiwała się językiem, który był ukształ-
towany przez wpływy kulturowe docierające tu z obszarów pół-
nocnej Polski.

Na tej podstawie można pokusić się o pewne przypuszczenie, że 
nazwy te pochodzą z czasów określonych jako epoka żelaza, któ-
ra w Wielkopolsce rozpoczęła się w VII w przed Chr., wraz z nasta-
niem końca epoki brązu. Wtedy to tereny Wielkopolski znalazły się 
pod znaczącym wpływem ludności kultury pomorskiej, nazwanej 
tak z uwagi na swoje pochodzenie.

Na ten temat więcej powiedziałby nam profesor Józef Kostrzew-
ski (1885-1969), wybitny polski archeolog, który już w  okresie 
dwudziestolecia międzywojennego prowadził badania na te-
renie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zasłynął on jako ba-
dacz Biskupina. Zostawił po sobie na szczęście bogatą spuściznę 
naukową, dzięki której możemy dzisiaj dowiedzieć się o  zna-
czeniu, i być może także  o przeznaczeniu jeziora Skrzynka. Na 
początku rozdziału poświęconego odżywianiu naszych przod-
ków, zamieszczonego w  epokowym dziele „Kultura Prapolska” 

czytamy: Osiedlając się najchętniej nad jeziorami i wodami bie-
żącymi, plemiona polskie miały na ogół pod dostatkiem wody 
uzyskiwanej bez trudu. Gdzie indziej korzystano ze źródeł, dla 
których ludność prapolska miała kilka starych nazw rodzimych, 
a więc poza źródłem (dawniej źrzedłem, z tegoż pnia co gardło) 
jeszcze zdrój (dawniej zrój – 'co się wyroi, wytryśnie z  ziemi'), 
krynica (a  właściwie krzynica, z  tegoż pnia, co skrzynica, pier-
wotnie – 'otwór'), stok (co ścieka, wycieka) i wierzch, wierzcho-
wina. Ponieważ krynica oznacza właściwie źródło ocembrowa-
ne, cysternę, stąd wynika, że  Polanie ujmowali nieraz źródła 
w ramy drewniane czy kamienne.

Czy skrzynica znaczy tyle co krynica? Sprawdźmy w  słowniku 
etymologicznym co się kryje pod hasłem krynica. Aleksander 
Brückner wyjaśnia je następująco:

Krynica, ...jeszcze u Leopolity i Wujka: >krzynice ('źródła') wód<; 
to samo co skrzynia (p.), tylko bez s-, jak Skrzynki i Krzynki itp.; 
kryniczny; p. krzynów. Już w cerk. krinica 'studnia, źródło', nie tyl-
ko 'naczynie, dzban'; właściwie 'cysterna'... 

Wygląda zatem na to, że zbiorniki wodne o  nazwie Skrzynka 
i  podobnych, musiały w  przeszłości pełnić funkcję użytkową 
jako rezerwuary wody pitnej. Czy tak też było w przypadku je-
ziora Skrzynka i Kociołek z całkowitą pewnością stwierdzić trud-
no. Co innego jednak mogłoby skłonić ludność zamieszkującą 
te tereny w przeszłości, do nadania im takiej samej nazwy, skoro 
są one od siebie tak różne, jeśli nie ich wspólne przeznaczenie? 

Wspominając prof. Józefa Kostrzewskiego, a zwłaszcza zbadaną 
przez niego osadę znajdującą się na półwyspie jeziora Biskupiń-
skiego, zwróćmy uwagę na to, że zaraz obok tego jeziora znaj-
duje się drugie, które też nazywa się Skrzynką. Co ciekawe Bisku-
pin pochodzi sprzed ponad 2500 lat, co zdaje się potwierdzać 
wyniki naszej toponomastycznej analizy.

Nawet Niemcy, którzy ponad sto lat temu przemianowali 
Skrzynkę na Kociołek, nie zatarli użytkowego charakteru, ukry-
tego w  obu tych nazwach. Właściwie to nawet bardziej go 
uwydatnili.  Przecież w kociołku najczęściej gromadzi się wodę 
w celu jej spożycia. Czyż można było dokonać lepszego tłuma-
czenia? Swoją drogą, to wymowa oryginalnej nazwy jeziora mo-
gła przysparzać Niemcom sporych trudności. Być może dlatego 
postanowili je przemianować, aby ułatwiać sobie  wymawianie 
jego nazwy.

Mało kto wie, że jezioro to ma jeszcze jedną nazwę, która zo-
stała nadana mu przez badających ten teren uczonych. Nazwali 
je Źrenicą Parku. Z tej poetyckiej nazwy ucieszyłby się z pewno-
ścią hrabia Edward Raczyński, który urzeczony pięknem tego 
miejsca owianego ludowymi legendami, o ukrytych w jego toni 
skarbach, proponował Adamowi Mickiewiczowi, aby ten napisał 
o nim balladę (F. Jaśkowiak 1980). Ta jednak nigdy się nie uka-
zała. Powoli jednak naszym oczom ukazują się skarby ukryte 
w jeziorze Kociołek. Nie są to co prawda zatopione drogocenne 
kosztowności pożegowskiej szlachcianki, ale znacznie warto-
ściowsze, jeszcze trudniejsze do wydobycia skarby naszej kultu-
ry i narodowego dziedzictwa. 

  Tomasz Kaczmarek

kolor
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Osiedle Czarnokurz administracyjnie należy do Mosiny, ale, z ty-
tułu położenia, ciąży raczej do Puszczykowa (wchodzi np. w ob-
ręb puszczykowskiej parafii pw. św. Józefa). Choć mieszkańcy na-
rzekają na małe zainteresowanie tymi peryferiami ze strony władz 
rodzimej gminy, chwalą sobie miejsce, gdzie żyją, ze względu na 
ciszę, spokój i bliskość lasów.

Pomiędzy ulicami: Chopina, Wodną, Czajkowskiego i Świerkową, 
w otoczeniu domów jednorodzinnych i drzew oraz w sąsiedztwie 
niedużej gazowni leży jedyny w  tej okolicy teren zielony. Pod 
powierzchnią przebiega tędy wodociąg, więc przestrzeń moż-
na było zagospodarować jedynie lekką naziemną infrastrukturą. 
Przed laty zorganizowano tu więc boisko sportowe dla młodzieży 
i dorosłych, a w 2010 r., w 200. rocznicę urodzin Fryderyka Cho-
pina, ustawiono kamień z  tablicą poświęconą pamięci pianisty, 
ufundowaną przez mieszkańców i  Stowarzyszenie Nowoczesna 
Rzeczpospolita Mosińska. Społecznie wybudowano też plac za-
baw. (Niedawno nowo wybranemu komitetowi osiedlowemu 
udało się go przenieść nieco dalej – na obrzeża lasu. Niemały 
wpływ na tę decyzję miała wcześniejsza awaria wodociągu, która 
spowodowała zalanie dużego obszaru. W  miejscu placu zabaw 
jest teraz boisko do koszykówki).

Wokół głazu z pamiątkową tablicą stanęło przed 10. laty 6 ławek 
wykonanych z ociosanych pni drzew. Niedługo potem przy bo-
isku sportowym zamontowano 6 kolejnych siedzisk (z  metalu 
i  drewna). Tak, w  wyniku oddolnego ruchu społecznego, zaan-
gażowania kilku środowisk (mieszkańcy i zarząd osiedla, gmina, 
oddelegowani do pomocy penitencjariusze zakładu karnego) 
oraz środków prywatnych i  gminnych, powstał Zakątek Cho-
pina – miejsce integracji społeczności osiedla. Odbywały się tu 
majówki i inne wspólne zabawy, święcono Dzień Dziecka… Z do-
brodziejstw tego miejsca korzystali okoliczni seniorzy, rodziny, 
dzieci, młodzież, a nawet turyści schodzący z położonego na po-
łudniowych stokach Osowej Góry Pożegowa. Mieszkańcy sami 
dbali o stan Zakątka, sprzątali i naprawiali szkody.

Wiosną tego roku pocięto drewniane ławki, a te późniejsze – meta-
lowo-drewniane – zostały przez mosiński Zakład Usług Komunal-
nych zarekwirowane. Seniorzy, którzy spacerowali po Zakątku, stra-
cili miejsce spotkań i odpoczynku, korzystająca z boisk młodzież, 
zamiast na ławkach, pozostawia teraz swoje ubrania na trawie.

Od maja mieszkańcy dobijają się do Urzędu Miasta w  Mosi-
nie, prosząc o  zwrot ławek, które zamontowano niegdyś przy 
ich wkładzie pracy i środków. Burzą się, że zlikwidowano je bez 

żadnej konsultacji z mieszkańcami, na wniosek nielicznych, sto-
sunkowo niedawno osiadłych tu sąsiadów Zakątka. Temat poru-
szono na odbytym niedawno corocznym zebraniu osiedlowym. 
Władze komitetowe obiecały, że w  bliskości kamienia z  tablicą 
staną 2 ławki. Póki co, również i tych nie ma.

Spytaliśmy przewodniczącą zarządu osiedla – panią Renatę Ku-
balę – o powód likwidacji siedzisk. Wyjaśniła, że ławki trzeba było 
usunąć, ponieważ gromadzili się na nich pijący alkohol. Po gło-
śnych spotkaniach pozostawało rozbite szkło, które stanowiło za-
grożenie dla bawiących się na tym terenie dzieci. Dowiedzieliśmy 
się też, że do likwidacji siedzisk doszło na prośbę większości.

Z argumentacją pani przewodniczącej nie zgadzają się inni sąsie-
dzi Zakątka. Twierdzą, że wizyty głośnych gości nie były ani częst-
sze, ani bardziej uciążliwe od tych, które zdarzają się w  innych 
podobnych – ustronnych i publicznie dostępnych miejscach. Za-
kłócania miru tej okolicy nie wyolbrzymia też poprzednia prze-
wodnicząca zarządu osiedla, Jolanta Szymczak – radna Mosiny 
i  prezes Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska, 
która przed laty uczestniczyła w tworzeniu Zakątka Chopina. Jak 
wyjaśnia, zakrapiane spotkania zdarzały się tu również wcześniej. 
Kierowała w takich przypadkach na miejsce patrol policji, który 
kulturalnie radził sobie z głośnym towarzystwem. Jest zdziwiona 
sposobem likwidacji problemu.

 Hanna Siatka

Oddajcie nam nasze ławki!
O tym, jak „umiera” miejsce osiedlowej integracji

Pozbawiony ławek Zakątek Chopina. W głębi boisko sportowe. Przy kamieniu z tablicą po-
święconą patronowi seniorzy ustawili ostatnio siedzisko wykonane z palet. W opisie umiesz-
czonym na drzewie (Ławka do odpoczynku osób starszych) proszą, by palet nie zabierać. W 
towarzystwie seniorek – Czesław Orwat, który zagospodarowywał Zakątek Chopina i od lat 
troszczy się o porządek na jego terenie   fot. Hanna Siatka

LOKAL PO BIURZE NOTARIUSZA 
ORAZ ADWOKATA W MOSINIE 

PRZY UL. WAWRZYNIAKA 9

tel. 660 031 893

DO WYNAJĘCIASzukamy osoby
z doświadczeniem

na stanowisko:

Pizzerman

„Solo Fresco”,
Puszczykowo 

tel. 600 922 166
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ul. Nowiny 30, 62-030 Luboń, tel. 601 710 634, 795 109 288

AUTO CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

do samochodów DOSTAWCZYCH

(P
05

8)
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

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Problemy z nadwagą: 
jak je pokonać?

(J
02

8)

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

(P
00

4)
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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)

(J
03

5
(J

02
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)

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)

Tel. 602-301-358

remonty
schodów

drewnianych

Układanie podłóg,
parkietów,

cyklinowanie

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

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

DO WYNAJĘCIA

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt tel. 618-994-678

lub email: smlubon@smlubon.pl

LOKAL UŻYTKOWY

pod działalność gospodarczą

w Mosinie przy ul. Topolowej 1

z pełnym zapleczem sanitarnym,

o powierzchni 40,4 m2

(J
04

3)

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

TOMASZ BAUM
 udzielanie porad prawnych
 prowadzenie spraw sądowych (pracowni-

czych, spadkowych, ubezpieczeniowych)
 bieżąca obsługa prawna podmiotów 

gospodraczych
 przygotowanie umów i pism
 odzyskiwanie wierzytelności

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

04
2)
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KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

Zapraszamy do 
korzystania z oferty 

wypożyczalni 
kajaków kajaki2.pl. 

Organizujemy 
spływy kajakowe 

w okolicach Mosiny 
rzeką Wartą 
i Kanałem 
Mosińskim

(J
00

7)

REHA
CORE

RehaCoreFizjoterapia

ZABIEGI  W DOMU PACJENTA

• masaż leczniczy
• terapia manualna
• rehabilitacja pourazowa

pierwsza wizyta 10% TANIEJ
tel. 513 203 857

interaktywna
szkoła językowa


