
Styczeń 2021

 Bazar z mediami, na którym niezależność jest bezcenna – str. 6
 Wystawa obrazów w mięsnym czy kwiaciarni? 

W Mosinie to możliwe! – str. 19
 Basen tonie. Koło ratunkowe rzuci Jessica? – str. 8

 Historia jako butla spirytusu – str. 27

Zeskanuj kod i wejdźwww.gazeta-mosina.pl

cena 2,50 zł

ISSN 1689-8958

9 7 7 1 6 8 9 8 9 5 1 1 9

str. 4

O miłości
do rogalińskich dębów 
i egzotycznych motyli

Gdzie są setki tysięcy złotych 
z mosińskiego targowiska?

str. 20



2

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

2

P1
76

kolor

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

REKRUTACJA

NADAL TRWA

UWAGA
PRACA

PRACA W KROŚNIE
K/MOSINY 

zajmujemy się produkcją legowisk dla zwierząt

509 159 523

POSZUKUJEMY
KRAWCOWYCH

kontakt: pon.-pt. godz. 7.00-15.00

tel. 600 400 510

FOTOWOLTAIKA
POMPY CIEPŁA

• PROJEKT • MONTAŻ • SERWIS

www.energiasloneczna.info.pl



33

Rozpoczynamy kolejny rok. Dla wielu z  nas minione miesiące 
były czasem dość trudnym, a  dla wszystkich z  pewnością in-
nym niż poprzednie lata. Wchodząc w Nowy Rok, pełni nadziei 
spoglądamy w przyszłość. Wierzymy, że będzie obfitował w wy-
darzenia i  liczymy, że będą to wydarzenia pomyślne. Tymcza-
sem zapraszamy do lektury i przeglądu ostatnich ciekawostek 
- a było ich jak zwykle sporo. 

Z uwagą śledzimy prognozy dotyczące remontów ulic w Mosinie. 
Tym razem pojawia się promyk nadziei dla mieszkańców ulic Ła-
ziennej i Kanałowej, gdyż przewidziana jest stopniowa ich moder-
nizacja: nowa nawierzchnia, chodniki, kanalizacja deszczowa itp. 
Nowy Rok zapowiada się zatem obiecująco - oby tak dalej! 

Sporo dzieje się w  mosińskiej Radzie Miejskiej - powstał tam 
nowy Klub Radnych. Decyzję taką podjęło jedenastu radnych 
i jak mówią, ma być to sygnał ostrzegawczy dla burmistrza Prze-
mysława Mielocha po sierpniowej sesji, na której Rada Miejska 
w Mosinie nie udzieliła Burmistrzowi absolutorium. Członkowie 
nowego klubu zapowiadają, że mają zamiar pełnić rolę kontro-
lną wobec burmistrza. Jest to wyraźny sygnał Rady, że kredyt 
zaufania do Burmistrza Przemysława Mielocha się wyczerpał. 
O czym dokładnie mówią radni? Którzy z nich wchodzą w skład 
nowego klubu o obiecującej nazwie „OnNowa”? Koniecznie zaj-
rzyjcie do artykułu! Ujawniamy także latami ukrywane, niewy-
powiedziane głośno fakty związane z możliwymi nieprawidło-
wościami na mosińskim targowisku. W tej sprawie również dużą 
rolę grają radni Rady Miejskiej.

Poruszamy temat, który nierozłącznie wiąże się z pandemią: prze-
pełnione szpitale, brak efektywnej koordynacji pogotowia ratun-
kowego i kwestia zapewnienia opieki pacjentom niecovidowym. 
O tych wszystkich problemach opowiada znana nam wszystkim 
Jolanta Szymczak, pracownik szpitala w Puszczykowie. O co ape-
luje? Odpowiedzi szukajcie w numerze. 

Budowa basenu w  Mosinie przez ostatnie lata była jednym 
z  częściej przewijających się tematów. Wracamy do niego po-
nownie - tym razem z  informacją o nie przyznaniu dofinanso-
wania z  rządowego funduszu. Czy zatem walka o  pozyskanie 
środków na budowę basenu się zakończyła? Co dalej z tą inwe-
stycją? Próbujemy znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Nie brakuje też radosnych, kolorowych tematów. W listopadzie 
w  Mosińskim Ośrodku Kultury miała się odbyć akcja “Sztuko-
dzielnia”. Plany pomysłodawcom pokrzyżował Covid-19, dlate-
go postanowili sztukę wystawić tam, gdzie nawet podczas pan-
demii ludzi nie brakuje, czyli w sklepach. Obrazy już dziś można 
oglądać w kilku miejscach w Mosinie, są naprawdę oryginalne 
i  tworzą niepowtarzalny klimat w  przestrzeni publicznej. Zo-
baczcie sami i koniecznie przeczytajcie więcej - czyje to prace? 
Gdzie można je znaleźć? 

Drodzy Czytelnicy! Życzymy Wam, by mimo wielu zawirowań 
ten rok rozpoczął się dla Was pomyślnie. Pozostańmy razem, 
wspierajmy się i  szukajmy tego, co dobre i  piękne wokół nas. 
Życzymy wszystkiego, co najlepsze i zapraszamy do lektury!

 W imieniu zespołu redakcyjnego 
 Marta Mrowińska

SłOWO Od REdAKCJI

drodzy Czytelnicy!

Pamięta pan tego waszego kolegę Mirka co wyjechał, to on za-
wsze o elegancie z Mosiny opowiadał, że wszystko zaczęło się 
od miejscowej szlachty, która tutaj w okolicy mieszkała. U niego 
w domu tak mówili. Podobno ta legenda opiera się na faktach, 
ale ja się na tym nie znam i tylko teraz powtarzam. Otóż w czasie 
wojny w dawnych czasach jak królowie byli, ogłaszano pobór 
do wojska i to się nazywało pospolite ruszenie. Pamiętam ze 
szkoły na lekcji historii się uczyliśmy. Polegało ono na tym, że 
z danego obszaru, dajmy na to województwa wielkopolskiego, 
na dany sygnał i w umówionym miejscu zjeżdżała się wszystka 
szlachta, która zdolna była do obrony ojczyzny. Każdy miał swój 
tabor czy tam wóz i konie i jakiś ludzi do pomocy w zależno-
ści od swojej zaradności. I nikt ponoć się nie migał jak kiedyś 
przed poborem, bo sprawę traktowano honorowo. Wiadomo, 
stan szlachecki lubił się wyróżniać i miał takie obowiązki. I oni, 
proszę pana, podobno zjechali się w jakimś zajeździe na miejsce 
zbiórki. Co się okazało? Otóż, proszę pana, ktoś zwrócił uwagę 

na grupę szlachciców, którzy się wyróżniali, ale nie jakąś dużą 
ilością koni i taborów. Czy może dobrym uzbrojeniem, nie. Oni 
odróżniali się ubiorem, byli zadbani pomimo trudów podróży i 
prezentowali się niezwykle wprost okazale, Gdy tak zbliżali się 
do oczekujących ich towarzyszy, wtedy któryś z obecnych za-
wołał głośno: 

- A skąd to bieżycie, panowie szlachta jak jacyś prawdziwy ele-
ganci, paradność wielka i dostojeństwo od was bije, aliści siła 
waćpanów przybywa, służba publiczna wam miła, serca nasze 
radujecie swym wyglądem, a zatem mówcie, kto tutaj się do nas 
fatyguje, skąd przybywacie eleganci?

- Ano z Mosiny, panie dzieju, z Mosiny królewskiego miasta od 
wieków mój mospanie, a ukontentowanie wasze wielkie co was 
widzimy.

- A niech to, szczyptę tabaki mam dla wszystkich i gąsiorek pe-
łen dla druhów z Mosiny, wiwat eleganci z Mosiny, wiwat!

Tak właśnie zaczęła się ponoć kariera tego powiedzonka. Nie 
wiem, ile jest w tym prawdy, ale Mirek kilka razy nam to opo-
wiadał, był z tego dumny i mogę powiedzieć, że popisywał się 
znajomością tej historii.

(Marek mówi, że babcia w Kościanie ma coś o elegancie w książ-
ce i obiecuje zrobić ksero albo odpisać).

 Roman Czeski

Jarek i Marek, 15.10.2012:
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Gdzie są setki tysięcy złotych z mosińskiego targowiska?
Przez kilkanaście lat inkasentem na mosińskim targowisku był jeden z mosińskich radnych. W 2018 
roku stracił stanowisko i od tego momentu wpływy z opłat pobieranych od handlujących radykal-
nie wzrosły. Różnice we wpływach liczone są w setkach tysięcy złotych. 

Funkcja inkasenta na mosińskim tar-
gowisku polega na pobieraniu opłat 
od handlujących tam przedsiębiorców. 
Sprzedający uiszczają dwie opłaty: tar-
gową i  targowiskową. Ta pierwsza trafia 
w 100% do budżetu gminy. Targowisko-
wa, po odliczeniu 23% podatku, trafia do 
kasy Zakładu Usług Komunalnych, który 
zarządza targowiskiem. 

Różni inkasenci, różne wpływy z opłat

Ryszard Rybicki w mosińskiej radzie miej-
skiej zasiada od 1998 roku, jest jedną 
z  najdłużej piastujących to stanowisko 
osób w  gminie. W  wyborach samorzą-
dowych w 2018 roku startował z tego sa-
mego komitetu co burmistrz Przemysław 
Mieloch. Radny Rybicki, jednocześnie soł-
tys Krosna, uzyskał wtedy bardzo dobry 
wynik - zdobył 427 głosów. 

Radny przez kilkanaście lat pełnił także 
obowiązki inkasenta na mosińskim tar-
gowisku. Swoje stanowisko stracił latem 
2018 roku. Jak czytamy w  dokumen-
tach, do których udało nam się dotrzeć, 
powodem miała być częsta nieobec-
ność w  pracy, spowodowana zwolnie-
niami lekarskimi. 

Na stanowisku inkasenta, Ryszarda Ry-
bickiego w czerwcu 2018 roku zastąpił 
Jarosław Olejniczak, który był wtedy 
pracownikiem ZUK. Zdaniem byłego 
już pracownika gminnej spółki, przy 
pobieraniu opłat przez radnego docho-
dziło do nieprawidłowości. Jarosław 
Olejniczak pokazuje wykaz dochodów 
z targowiska z okresu kiedy to on pełnił 
obowiązki inkasenta i z  lat, kiedy opła-
ty pobierał radny Rybicki. Różnica jest 
ogromna. 

W  czasie, gdy opłaty pobierał Jarosław 
Olejniczak, miesięczne dochody z opła-
ty targowej, która trafia do budżetu 
gminy, średnio wynosiły około 23 tysię-
cy złotych. W okresie, kiedy inkasentem 
był radny z komitetu burmistrza, docho-
dy oscylowały w  okolicach 12 tys. zło-
tych. Natomiast łączne wpływy z  opłat 
targowiskowych, które trafiają do ZUK, 
w  2017 wyniosły 148 125 zł, w  2018 – 
190 667 zł, a w 2019 już ponad 262 ty-
siące złotych. W roku 2019 zatem w sto-
sunku do 2017 wpływy wzrosły o ponad 
100 tysięcy złotych.

Co się działo z setkami tysięcy złotych 
rocznie?

Wobec tak wysokich różnic we wpływach 
pojawia się zasadnicze pytanie: co przez 
lata działo się z  różnicą we wpływach 
z pobieranych opłat? Zdaniem Jarosława 
Olejniczaka, podczas pobierania opłat 
przez radnego miało dochodzić do nie-
prawidłowości: do budżetu gminy i ZUK 
miała wpływać tylko część pobranych od 
handlujących pieniędzy.

Radny Ryszard Rybicki uważa, że zwięk-
szenie wpływów z  tytułu pobierania 
opłat wynika ze zwiększonej liczby sta-
nowisk na targowisku. – W międzyczasie 
pojawiły się nowe stanowiska w  wyniku 
utwardzenia terenu bliżej kanału – tłu-
maczy radny. Obszar, o którym mówi rad-
ny został oddany do użytku dla handlu-
jących jednak dopiero wiosną 2019 roku, 
a  spore różnice we wpływach widoczne 
są już na przełomie maja i czerwca 2018. 
– Wpływy z  targowiska się zmieniają 
w  zależności od różnych czynników, np. 
warunków atmosferycznych – to normal-
ne, że wpływy, w zależności od miesiąca, 
różnią się – twierdzi Ryszard Rybicki.  

O zwiększoną liczbę miejsc na targowisku 
w 2018 roku, gdy odnotowano gwałtow-
ny wzrost przychodów z  tytułu pobiera-
nia opłat, zapytaliśmy w  ZUK. – Między 
majem a  czerwcem na mosińskim tar-
gowisku nie odnotowano wzrostu liczby 
stanowisk do sprzedaży – odpowiada 
nam prezes spółki, Jan Gurgun.

W  piśmie do burmistrza Przemysława 
Mielocha z lutego 2020 radny Ryszard Ry-
bicki wskazuje także na pobieranie przez 
Jarosława Olejniczaka dodatkowych, 
pozaregulaminowych opłat. – Występo-
wały przypadki naliczania dwóch rodza-
jów opłat regulaminowych na jednego 
handlującego, z  tym że naliczane opłaty 
nie miały charakteru opłat dodatkowych 
– tłumaczy Jan Gurgun, obecny prezes 
ZUK. – Stosowanie takiego rozwiązania 
miało miejsce tylko wówczas, gdy sprze-
dający zajmował przestrzeń większą od 
wyznaczonego stanowiska handlowego. 
Na przykład, gdy sprzedający zajmował 
jedno stanowisko i jedną trzecią stanowi-
ska sąsiedniego, była na niego naliczana 
opłata od sprzedaży z własnego straganu 
ustawionego na wyznaczonym stano-

wisku oraz opłata od sprzedaży z  ręki, 
pojemnika lub koszyka, za zajęcie części 
przyległego stanowiska handlowego – 
tłumaczy obecne kierownictwo ZUK. 

Pracownik gminnej spółki ma być cicho

Jarosław Olejniczak we wrześniu i w paź-
dzierniku 2019 roku opowiada o  różni-
cach we wpływach z  targowiska prasie. 
Gazeta Fakty Mosińsko-Puszczykowskie 
publikuje teksty o  niejasnościach wokół 
pobierania opłat targowej i  targowisko-
wej. Jak mówi Jarosław Olejniczak, wte-
dy zaczęło się nękanie jego osoby przez 
ówczesne kierownictwo ZUK. – Zaczą-
łem dostawać upomnienia, przeniesiono 
mnie do pracy na śmieciarce – opowiada. 

Ówczesny prezes ZUK – Andrzej Strażyń-
ski wymierza wtedy Olejniczakowi „kary 
porządkowe”. Powód? „Nielojalne i niena-
leżyte postępowanie wobec pracodaw-
cy” czy „umieszczenie w internecie treści 
naruszających renomę pracodawcy” – 
czytamy w dokumentach. 

W  końcu, w  lutym tego roku, ZUK zwal-
nia Jarosława Olejniczaka. Powody po-
dobne do tych formułowanych w „karach 
porządkowych”. Oprócz tego, zdaniem 
ZUK, Jarosław Olejniczak miał nagrywać 
swoich kolegów telefonem komórko-
wym, niekulturalnie się do nich zwracać, 
pojawił się także zarzut „niskiej wydajno-
ści pracy”. Przypomnijmy, gdy inkasen-
tem został Jarosław Olejniczak, wpływy 
z opłaty targowej zwiększyły się średnio 
o około 10 tysięcy złotych miesięcznie. 

– Dla mnie to jasne, że chciano się mnie 
pozbyć, bo zadawałem niewygodne py-
tania – mówi Olejniczak. Jak mówi zwol-
niony pracownik ZUK, w 2019 roku pró-
bował on nakłonić kierownictwo spółki 
do wyjaśnienia sprawy, wkrótce jednak 
otrzymał wypowiedzenie. – Straciłem 
pracę na początku 2020 roku. Jestem 
przekonany, że to przez to, że zacząłem 
drążyć sprawę różnicy w  dochodach – 
przekonuje Jarosław Olejniczak. 

– Nie chcę i nie mogę mówić o konkret-
nych sytuacjach związanych z  panem 
Olejniczakiem. Uważam jednak, że kary 
porządkowe były zasłużone. Wymie-
rzane były z  powodu zachowania pana 
Olejniczaka w  stosunku do pracodaw-
cy i  współpracowników – tłumaczy były 
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prezes ZUK Mosina, dziś prezes Przedsię-
biorstwa Komunalnego we Wronkach, 
Andrzej Strażyński. – W mojej ocenie de-
cyzja o rozwiązaniu umowy z Jarosławem 
Olejniczakiem powinna być podjęta szyb-
ciej – dodaje Andrzej Strażyński. 

Były prezes ZUK Mosina pytany o  to, ja-
kie kroki poczynił w kierunku wyjaśnienia 
wątpliwości związanych z  pobieraniem 
opłat na targowisku odpowiada krótko. – 
Wszystkie zestawienia pokazujące wpływy 
z opłat targowej i  targowiskowej, przeka-
załem burmistrzowi, czyli właścicielowi 
targowiska – zaznacza Andrzej Strażyński. 

Krótko przed Jarosławem Olejniczakiem 
pracę w  ZUK straciła Agnieszka Kaczma-
rek. Teraz opowiada o kulisach zwolnienia 
inkasenta. – Jedna z pracownic ZUK, bliska 
znajoma ówczesnej pełniącej obowiązki 
prezesa, sama napisała petycję w sprawie 
odwołania pana Jarka z funkcji inkasenta. 
Pismo miało wyglądać tak jakby je napisa-
li handlujący na targowisku. – opowiada 
Agnieszka Kaczmarek. – Były silne naciski, 
żeby go po prostu w  coś wrobić. Kazano 
mi pisać notatki, co pan Jarek robi, kiedy 
przychodzi do pracy, jak się zachowuje – 
mówi była pracownica ZUK. 

Agnieszka Kaczmarek pokazuje nam pi-
sane przez siebie notatki w  sprawie Ja-
rosława Olejniczaka. – Jarek był po pro-
stu uczciwy i komuś się to nie podobało 
– mówi wprost była pracownica ZUK. Jak 
opowiada, sama miała doświadczyć mob-
bingu w  ZUK. Zdaniem pani Agnieszki, 
osoby blisko związane z ówczesną pełnią-
cą obowiązki prezesa, miały wielokrotnie 
na nią krzyczeć, czy wypominać zwol-

nienia lekarskie. – Bardzo to przeżywa-
łam, a  skutki tych wydarzeń psychicznie 
odczuwam do dzisiaj – opowiada była 
pracownica ZUK, która sprawę swojego 
zwolnienia skierowała do sądu. 

Co zrobiły władze gminy, by wyjaśnić 
sprawę targowiska?

Sygnały w sprawie niejasności wokół po-
bierania opłat dochodziły już w 2018 roku 
do ówczesnego burmistrza – Jerzego Ry-
sia. – Podczas wizyt na targowisku wiele 
razy słyszałem, że coś jest nie tak. Były to 
jednak wypowiedzi niejasne. Sugerowa-
no w  nich, jakoby do nieprawidłowości 
miało dochodzić w  zakresie rezerwacji 
stanowisk. Nie były to wprost sformuło-
wane zarzuty wobec kogokolwiek – tłu-
maczy były burmistrz Mosiny. – Podczas 
jednego z zebrań kierowników referatów, 
jednostek organizacyjnych i  prezesów 
spółek komunalnych, poleciłem prezeso-
wi ZUK wyjaśnienie i rozwiązanie proble-
mu. Efektem działań zarządu ZUK w  tej 
sprawie była zmiana inkasenta i  idący za 
tym wzrost wpływów z opłat pobieranych 
na targowisku – opowiada Jerzy Ryś. 

W  2019 roku w  sprawie ewentualnych 
nieprawidłowości na mosińskim targowi-
sku wpływają na policję zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
Jedno z nich składa przewodnicząca Rady 
Miejskiej, Małgorzata Kaptur. – Niejasno-
ści wokół pobierania opłat na targowisku 
są znane od lat – przyznaje przewodni-
cząca. – W 2019 roku wystąpiłam o wykaz 
wpływów z  tytułu pobierania opłaty tar-
gowej. Na posiedzeniu Komisji Budżetu 
i Finansów 25 marca 2019 roku, ówczesny 

prezes ZUK przyznał, że wzrost wpływów 
w  ciągu drugiego półrocza 2018 r. o  60 
tysięcy złotych może być związany ze 
zmianą na stanowisku inkasenta. Rozma-
wiałam wtedy o tym z burmistrzem Prze-
mysławem Mielochem, jednak nie chciał 
on podjąć się wyjaśnienia sprawy – opo-
wiada Małgorzata Kaptur. 

– Wtedy, po konsultacji z  mecenasem 
obsługującym Radę Miejską, postanowi-
łam złożyć zawiadomienie o  możliwości 
popełnienia przestępstwa. Sprawą zaj-
mowała się Prokuratura w  Śremie, która 
zdecydowała o umorzeniu postępowania 
– tłumaczy przewodnicząca. – Według 
mnie, tak duża różnica pomiędzy wpły-
wami nie może być przypadkowa – pod-
kreśla Małgorzata Kaptur.  

Przemysław Mieloch na sesji Rady Miej-
skiej 26 listopada tłumaczy, że na proku-
raturze zeznał, iż po zmianie inkasenta 
niektóre opłaty miały być pobierane po-
dwójnie. – Na jakiej podstawie pan wy-
snuł taki wniosek? – zapytała przewodni-
cząca Małgorzata Kaptur. – Na podstawie 
paragonu czy wydruku z  kasy fiskalnej. 
Miałem, że tak powiem, zdjęcia kilku ta-
kich wydruków z kasy fiskalnej, no i tyle. 
Miałem takie jednostkowe i tyle. Nie wiem 
jak to jest, bo nie prowadzę działalności 
na targowisku – tłumaczył burmistrz. 

Zdaniem Jarosława Olejniczaka, słowa 
Przemysława Mielocha są skandaliczne. 
– Te oskarżenia są nieprawdziwe. Jeżeli 
burmistrz uważa, że pobierałem dodatko-
we opłaty na targowisku, to może złożyć 
zawiadomienie o  popełnieniu przestęp-
stwa. Uważam, że burmistrz chroni Ry-
szarda Rybickiego – mówi były inkasent. 
– Burmistrzowi Mielochowi nigdy nie za-
leżało na wyjaśnieniu tej sprawy. Mówiąc, 
że pobierałem podwójne opłaty, bur-
mistrz kłamie – mówi Jarosław Olejniczak. 
Były pracownik ZUK dodaje, że w związku 
z wypowiedzią burmistrza podejmie kro-
ki prawne. 

Radny Ryszard Rybicki w sprawie nie ma 
sobie nic do zarzucenia. – Prokuratura 
w  Śremie wypowiedziała się na temat 
ewentualnego popełnienia przeze mnie 
przestępstwa. Wolałbym do tego nie wra-
cać – mówi Ryszard Rybicki. – Jako rad-
nemu i  sołtysowi, patrzy mi się na ręce 
podwójnie. Nigdy bym nie zaryzykował 
utraty zaufania budowanego latami dla 
jakiś drobnych korzyści – zapewnia radny.  

 Wojciech Pierzchalski
Zestawienie wplywow z tytulu oplaty targowej w latach 2014-2018. Zmiana inkasenta nastąpiła w drugim kwartale 2018
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Według badań firmy Mediapanel wspomniane 17 milionów 
użytkowników stanowi 60% polskich internautów. Teraz tytuły 
o tak szerokim zasięgu trafią w ręce państwowej spółki. Zostaw-
my na chwilę z boku przez jaką opcję polityczną Orlen jest obec-
nie kontrolowany. Spróbujmy szerzej spojrzeć na koncentrację 
przekazu medialnego w rękach państwowego giganta.

W 2007 roku szacowało się, że w Polsce ukazuje się 2600-3100 
tytułów prasy lokalnej. Jak liczy Włodzimierz Chorązki, wielo-
letni badacz rynku mediów regionalnych, w  tej grupie, obok 
pism parafialnych czy wydawanych przez stowarzyszenia, 36% 
wydawnictw to pisma wydawane przez samorząd, np. Informa-
tor Mosiński. Szacuje się, że około 650 tytułów prasy lokalnej są 
w rękach prywatnych. Jednym z nich jest choćby Gazeta Mosiń-
sko-Puszczykowska.

Wspomniany wcześniej badacz mediów, wraz z  Sylwestrem 
Dzikim, dokonują wyróżnienia funkcji mediów lokalnych. I tak, 
są to: wszechstronna, bieżąca informacja lokalna; kontrola władz 
lokalnych; promowanie inicjatyw lokalnych; pełnienie „trybuny 
społeczności lokalnej”; integracja środowiska lokalnego; kształto-
wanie lokalnej opinii społecznej, funkcje opiniotwórcze; wspieranie 
lokalnej kultury; integracja społeczności w  strukturach lokalnych 
i  ponadlokalnych; promocja „małej ojczyzny”, edukacja ekono-
miczno-gospodarcza społeczności lokalnej; funkcje reklamowo-
-ogłoszeniowe; funkcja rozrywkowa.*

Odstawiając na potrzeby artykułu pozostałe, chciałbym skupić 
się na funkcji kontrolnej wobec władz lokalnych. Ta rola nie bez 
powodu została wymieniona przez badaczy jako druga. Ta funk-
cja prasy jest kluczowa nie tylko w  ujęciu lokalnym, ale także 
ogólnokrajowym. Ze wspomnianych wcześniej około 3 tysięcy 
tytułów o charakterze regionalnym i lokalnym, funkcję kontrol-
ną może sprawować jedynie część z nich.

Trudno bowiem sobie wyobrazić, by publikacje wydawane 
przez samorząd kontrolowały działania np. burmistrza czy rad-
nych. Patrzenie na ręce władzy nie leży także w obszarze zain-
teresowań prasy parafialnej. Mamy do czynienia zatem z  bar-
dzo ograniczoną ilością tytułów, które pełnią funkcję bacznego 
obserwatora poczynań samorządowców. Odejmując od nich 
publikacje, które mogą posłużyć jako narzędzia gry politycznej, 
niebezpiecznie zbliżamy się do bardzo niskich liczb.

Zadaniem niezależnych mediów lokalnych jest kontrola poczy-
nań samorządu, nie zważając na to, kto stoi na jego czele. Klu-
czowy, dla odpowiedniego pełnienia tej roli, jest brak zależno-
ści finansowej od organów, wobec których prasa pełni funkcję 
kontrolną.

W tym momencie wracamy do prezesa Orlenu – Daniela Obajt-
ka, który z dumą obwieścił przejęcie 60% rynku lokalnych me-
diów internetowych. Te 17 milionów użytkowników z  dnia na 
dzień zostało odciętych od niezależnych informacji ze swoich 
regionów. Oczywiście, w dużych miastach występuje kilka, kil-
kanaście różnych tytułów. Jednak, im dalej od wielkich ośrod-
ków, tym różnorodność na rynku prasy lokalnej jest mniejsza.

Ostatni ruch Orlenu byłby niepokojący niezależnie od tego, któ-
ra z opcji politycznych akurat kontroluje spółkę. Poprzez przeję-

cie wydawnictwa Polska Press, doszło do bardzo daleko idącej 
koncentracji własności mediów lokalnych w  rękach państwo-
wych. To oznacza, że tytuły te, w regionach, gdzie na czele sa-
morządów stoją osoby powiązane z ugrupowaniem, które jest 
akurat u władzy, stracą możliwość pełnienia funkcji kontrolnej. 
Jeśli w 2023 wybory parlamentarne wygra inne ugrupowanie, 
a  prasa lokalna pozostanie w  rękach państwowego koncernu, 
sytuacja nadal będzie prowadzić do upośledzenia działania me-
diów lokalnych i regionalnych.

Niemożność pełnienia przez miejscowe redakcje funkcji kon-
trolnej wobec samorządu może w konsekwencji prowadzić do 
mniejszej czujności wobec nadużyć i  przestępstw. Brak nieza-
leżnej prasy i wewnętrzne układy pomiędzy aktorami lokalnej 
sceny politycznej, pozostawiają pole do ignorowania przepisów, 
świadomego ich łamania lub ostentacyjnego obchodzenia. Bez 
czujnego oka niezależnych dziennikarzy, śmiałość w  nieetycz-
nych lub nielegalnych poczynaniach władz lokalnych może być 
tym większa niż jest dziś.

Wraz z  przejęciem przez państwowy koncern sporej części 
rynku mediów lokalnych, pod znakiem zapytania staje nieza-
leżność tych tytułów w przyszłości. Tym samym, może zmniej-
szyć się poziom poinformowania mieszkańców o  sprawach, 
które rzeczywiście dzieją się w  ich samorządzie. Niewygodne 
czy kompromitujące dla władz informacje, być może będą mu-
siały ustąpić miejsca narracji nieustającego sukcesu. To będzie 
prowadzić do zmniejszonego stanu wiedzy u  mieszkańców 
o rzeczywistej sytuacji samorządu. W końcu, w dniu wyborów, 
niedooinformowani o niepowodzeniach władzy wyborcy mogą 
uznać, że wcale nie chcą niczego zmieniać. To nie będzie dzia-
łanie mieszkańców przekonanych o dobrym stanie samorządu, 
a nieświadomych rzeczywistej jego kondycji. To byłby upadek 
wartości tak cenionych w demokracji. (WP)

*Źródło: Adam Szenol, “Funkcje mediów lokalnych w teorii i prakty-
ce”, Wrocław 2012, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Bazar z mediami, na którym niezależność jest bezcenna
8 grudnia prezes Orlen – daniel Obajtek poinformował o przejęciu przez spółkę wydawnictwa Polska 
Press. Tym samym, państwowy koncern będzie kontrolował 20 dzienników regionalnych i około 150 
tygodników lokalnych. Badania wskazują, że należące do 8 grudnia serwisy Polska Press, w listopadzie 
odwiedziło ponad 17 milionów czytelników.
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Gorąco na linii OSP – Gmina Mosina zaczęło się robić pod koniec 
listopada. Wtedy komendant mosińskiej jednostki w  mediach 
społecznościowych skrytykował działania burmistrza. Chodziło 
o niesfinansowanie przez gminę testu na obecność Covid-19 dla 
strażaka Państwowej Straży Pożarnej, który po służbie reanimo-
wał zakażonego koronawirusem przechodnia.

– Wystąpiłem do Burmistrza Gminy Mosina w dniu 17 listopada 
o opłacenie takiego testu [na obecność Covid-19 – red.] z budże-
tu gminy – napisał Michał Kołodziejczak, komendant OSP w Mo-
sinie. – Na odpowiedź Pana Burmistrza czekałem do 23 listopada 
godziny 15:53, gdy nadeszła odpowiedź e-mailem, z której wyni-
ka, że Strażak Państwowej Straży Pożarnej nie jest mieszkańcem 
tej gminy – opowiada Kołodziejczak.

Pod wpisem Michała Kołodziejczaka wywiązała się dyskusja, 
w której głos zabrał także burmistrz. – W sprawie pokrycia kosz-
tów chciałem to zrobić i dlatego tak długo to trwało, bo opinia 
mecenasa była przeciwna, tego samego mecenasa, z  którym 
i Pan współpracował. I dlatego mając poczucie, że trzeba pomóc, 
zadeklarowałem wpłatę z  własnych środków, ale Pan tego we 
wpisie nie zauważył – tłumaczył się burmistrz.

– Sprawa pokazuje jak w Mosinie promuje się właściwe postawy 
obywatelskie – podsumował komendant.

– Przykro mi i pozostaję w nadziei na normalną jak dotąd współ-
pracę – zakończył burmistrz.

Gdy, jak mogłoby się wydawać, sytuacja rozeszła się po kościach, 
do mosińskiej remizy OSP przyszło pismo z  Urzędu Gminy. Jak 
wynika z korespondencji, gmina wypowiedziała umowę na abo-
nament telewizyjny telewizji cyfrowej. Strażacy mają zwrócić do 
Urzędu dekoder, kartę, zasilacz  i pilota.

Przedstawiciele straży nie ukrywają, że ich zdaniem to odegra-
nie się za krytykę działań burmistrza w obszarze przeciwdziałania 
pandemii Covid -19. – Chyba nikt nie wierzy, że chodzi o  te 50 
złotych miesięcznie – mówi Michał Kołodziejczak.

– Analizujemy budżet i szukamy oszczędności, tak, by były pie-
niądze na sprzęt i wozy bojowe dla straży – tłumaczy burmistrz 
Przemysław Mieloch. – Absolutnie nie chciałem się odegrać za 
krytykę w mediach – zaprzecza burmistrz.

Strażacy korzystali z  abonamentu, który kosztował miesięcznie 
39 złotych. To daje niespełna 500 zł oszczędności rocznie.

Argument o  szukaniu oszczędności dziwi komendanta, bo OSP 
wnioskowała o  wpisanie do budżetu gminy na 2021 rok dofi-
nansowania kupna samochodu dla straży. OSP zadeklarowała, 
że pozyska 70% dofinansowania ze środków zewnętrznych. Ich 
wniosek jednak nie został uwzględniony w projekcie budżetu na 
przyszły rok.

Strażacy czują się pokrzywdzeni, bo telewizję cyfrową w ramach 
nagrody dostali wiele lat temu od gminy. Miał to być wyraz 
wdzięczności dla strażaków za ich pracę na rzecz społeczności. – 
Tu nie chodzi o 600 zł rocznie – zaznacza Michał Kołodziejczak. – 
Chodzi o zasady szacunku i współpracy. Bo jeśli ktoś, po 10 latach, 
uznaje, że należy odebrać jakiś, powiedzmy przywilej, to wypada 
chwycić za telefon i zadzwonić – tłumaczy strażak. (Red)

Strażacy skrytykowali burmistrza,
teraz muszą oddać dekoder i pilota

W listopadzie komendant mosińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej skrytykował burmistrza Przemysła-
wa Mielocha. Teraz burmistrz wypowiedział umowę na telewizję, z której korzystali strażacy w remizie. 
– Szukamy oszczędności – tłumaczy Przemysław Mieloch.

Dziennikarz jest doskonałym obserwato-
rem, analizującym otaczającą go rzeczy-
wistość i potrafiącym dojść do obiektyw-
nych wniosków. Osobą, dla której sprawy 
dotyczące jej najbliższego otoczenia nie 
są obojętne.

W naszym przekonaniu dziennikarstwo 
jest pewnego rodzaju misją, a właściwe 
wykorzystanie wyłącznie wartościowych 
komunikatów, to w dzisiejszym społe-
czeństwie sieciowym i w dobie inflacji 
informacji pewnego rodzaju kunszt.

Szukamy więc osób z pasją, które podzie-
lają nasze poglądy, chcących rozwijać swój 

potencjał i zdolność operowania słowem. 
Działających w myśl zasady wyznawanej 
przez Ryszarda Kapuścińskiego „Prawdzi-
we dziennikarstwo jest intencjonalne, czyli 
stawia sobie cele i stara się przeprowadzić 
jakąś formę przemiany. Dobre dziennikar-
stwo może być tylko takie”.

Masz na uwadze sprawy własnego regio-
nu, chcesz poszerzyć swoją wiedzę i na-
być doświadczenie? Jesteś zwolennikiem 
elastycznego czasu pracy i pracy zdalnej? 
Uważasz, że sprawdzisz się w charakterze 
dziennikarza? Dołącz do naszego zespołu 
redakcyjnego. Oferujemy pracę w miłej 

atmosferze oraz wsparcie ze strony zespo-
łu. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres  
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl (red)

Gazeta szuka człowieka 
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Basen tonie. Koło ratunkowe rzuci Jessica?
8 grudnia Urząd Wojewódzki przedstawił wyniki naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Gmina Mosina w ramach funduszu złożyła wniosek o dofinansowanie budowy basenu. do 
Mosiny mogło trafić 22,5 miliona złotych.

– Przed chwilą złożyłem podpis pod wnioskiem o  dofinanso-
wanie na budowę pływalni. Wniosek na 22 miliony 500 tysię-
cy złotych – opowiadał burmistrz Przemysław Mieloch w swo-
im “vlogu samorządowym” 18 września. – Basen będzie miał 6 
torów o długości 25 metrów. Będzie basen do nauki pływania 
o wymiarach mniejszych i będą sale dodatkowe – zapowiadał 
burmistrz. – Wierzymy, że wniosek będzie przyjęty pozytywnie 
– podsumował Przemysław Mieloch.

Urząd Wojewódzki przedstawił na początku grudnia wyniki na-
boru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do Wielko-
polski popłynie strumień 267 489 775, 59 złotych. O co wniosko-
wały samorządy? 

W  powiecie tureckim za rządowe środki zmodernizowana zo-
stanie część oddziałów tamtejszego szpitala, m.in. oddział gine-
kologiczno-położniczy czy oddział dziecięcy. Prace pochłoną 12 
milionów złotych. W sąsiednim Luboniu za 2,5 miliona złotych 
powstanie nowe skrzydło Szkoły Podstawowej nr 4. W  leżącej 
w powiecie poznańskim gminie Swarzędz wyremontowane zo-
staną 3 ulice. Suchy Las dostanie ponad milion złotych na bu-
dowę kanalizacji sanitarnej. W Kaliszu natomiast za ponad 3 mi-
liony zmodernizowany zostanie budynek specjalnego ośrodka 
szkolno-wychowawczego.

Wśród pozytywnie rozpatrzonych wniosków nie znalazła się bu-
dowa basenu w Mosinie.

Łącznie w województwie wielkopolskim sfinansowane zostaną 
134 projekty. – Te inwestycje są bardzo ważne z punktu widze-
nia społeczności lokalnych, małych samorządów, gdzie budże-
ty inwestycyjne są mniejsze niż w dużych miastach – mówiła 8 
grudnia na konferencji prasowej wicewojewoda wielkopolska 
– Anna Niestrawska.

Jak zapowiada zastępca wojewody, w  grudniu odbędzie się 
jeszcze jeden nabór wniosków do Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Dla samorządów będą przeznaczone znacznie 

mniejsze środki niż w  poprzednich naborach, bo 1,5 miliarda 
złotych (wcześniej do rozdysponowania w  całym kraju było 6 
miliardów). Burmistrz po niepowodzeniu finansowania budowy 
pływalni zapowiada, że złoży wnioski o dofinansowanie budo-
wy przedszkola integracyjnego, sali gimnastycznej przy szkole 
w Rogalinie oraz na budowę ulicy Lema.

Nie oznacza to jednak, że walka o pozyskanie środków na budo-
wę basenu się zakończyła. – Nie poddajemy się. Przygotowuje-
my się do złożenia wniosku o finansowanie w ramach funduszu 
Jessica 2 – zapowiada burmistrz Przemysław Mieloch.

Nakłady programu są przeznaczone na rewitalizację obsza-
rów problemowych. Do takich mają się zaliczać się m.in. te-
reny wiejskie, poprzemysłowe czy powojskowe. Środki mogą 
także zostać przeznaczone na rewitalizację dzielnic miast. 
Warunkiem otrzymania finansowania jest realizacja takiego 
przedsięwzięcia, które będzie generowało dochód. Co istotne, 
pomoc w ramach funduszu Jessica 2 jest nisko oprocentowaną 
pożyczką a nie dofinansowaniem bezzwrotnym. Okres spłaty 
wynosi do 20 lat, a maksymalna kwota, jaką można otrzymać 
to 20 milionów złotych.

Do propozycji burmistrza sceptycznie są nastawieni miejscy 
radni – Aby złożyć wniosek o pożyczkę w kwocie 20 mln zł Bur-
mistrz musi mieć zgodę Rady. Nikt o taką zgodę nie wniosko-
wał i wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że zgody takiej 
nie będzie. Burmistrz "lewituje" w przestrzeni międzygwiezdnej 
i nie zauważył, że jesteśmy obecnie w czasach bardzo trudnych 
i należy wykazać daleko idącą ostrożność w podejmowaniu de-
cyzji takich jak budowa basenu – komentuje radny Rady Miej-
skiej, Andrzej Raźny.  – Basen jest potrzebny ale jego realizację 
trzeba odłożyć na lepsze i bardziej przewidywalne czasy zwłasz-
cza, że środki na inwestycje w Gminie maleją – podsumowuje 
radny.  (WP)
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W 21 – osobowej Radzie, klub „OdNowa” będzie miał większość. 
Jak mówi Roman Kolankiewicz, przewodniczący klubu, w strate-
gicznych obszarach jego członkowie chcą zachować jednomyśl-
ność i  zachować dyscyplinę w głosowaniach. Radny zaznacza, 
że decyzje w klubie mają być podejmowane demokratycznie.

– To, co nas skupia w  klubie, to troska o  dobro Gminy, umiejęt-
ność dialogu i demokratycznego rozstrzygania spraw – czytamy 
w  oświadczeniu o  powstaniu „OdNowy”. – Sierpniowa sesja, na 
której Rada Miejska w Mosinie nie udzieliła Burmistrzowi absolu-
torium jest przełomowym momentem dla naszej Gminy, stało się 
wtedy jasne, że radni powołani do sprawowania kontroli nad dzia-
łalnością Burmistrza dostrzegli tak wiele błędów w jego zarządza-
niu, że potrzebny był jasny sygnał ostrzegawczy –  dodają radni.

Właśnie między innymi w kwestii głosowania nad absolutorium 
radni zrzeszeni w klubie chcą zachować jednomyślność. Pozo-
stałymi strategicznymi obszarami dla nowego klubu mają być 
sprawy planowania przestrzennego czy kwestie budżetowe.

– Rok 2020 nie dawał nadziei na poprawę sytuacji, jako grupa 
radnych krytycznie oceniających obecne zarządzanie Gminą nie 
mogliśmy już kontynuować pracy w niezorganizowany sposób 
i  tak narodziła się koncepcja a  dalej inicjatywa, aby zawiązać 
klub – tłumaczą radni „OdNowy”.

Członkowie nowego klubu zapowiadają, że nie chcą być „opo-
zycją totalną”, ale mają zamiar sumiennie pełnić rolę kontrolną 
Rady wobec burmistrza. – „OdNowa” to sygnał Rady, że kredyt 
zaufania do Burmistrza Przemysława Mielocha się wyczerpał – 
zapowiadają członkowie nowego klubu.

Przewodniczącym „OdNowy” został radny Roman Kolankiewicz, 
wiceprzewodniczącym radny Dominik Michalak. Pozostałymi 
członkami klubu zostali radni i  radne: Elżbieta Jarecka, Małgo-
rzata Kaptur (przewodnicząca Rady Miejskiej), Łukasz Kaspro-
wicz, Michał Kleiber, Marcin Ługawiak, Jan Marciniak, Maciej 
Patela, Andrzej Raźny i Jolanta Szymczak.

Radni Michał Kleiber i Maciej Patela w wyborach do Rady Miej-
skiej w 2018 roku startowali z komitetu wyborczego „Wspólnie 
dla gminy” – tego samego, co burmistrz Przemysław Mieloch. 
Teraz jednak stają w opozycji do włodarza.

– Od pewnego czasu zacząłem zauważać nieudolność burmistrza 
w jego działaniach. Mam wrażenie, że wiele rzeczy jest organizowa-
nych po omacku, bez planu – mówi radny Maciej Patela. – Burmistrz 
Przemysław Mieloch rozmawiał ze mną o  inwestycji obejmującej 
budowę chodników w Borkowicach i ścieżki rowerowej z Borkowic 
do Drużyny. Te zadania miały być wpisane do budżetu. Jak teraz się 
okazało, rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych, który zarządza 
drogą, przy której miałby być chodnik i ścieżka rowerowa, spełzły 
na niczym. To pokazuje, że gmina nie radzi sobie w sytuacjach, gdy 
trzeba coś wynegocjować – tłumaczy Maciej Patela.

– Wielokrotnie radni wnioskowali o stworzenie i realizację stra-
tegii planu uspokojenia ruchu, oraz koncepcji ścieżek rowero-
wych które są kluczem do poprawy jakości, życia mieszkańców. 
Przez dwa lata niewiele wydarzyło się w tym kierunku, zapewne 
aby burmistrz mógł nadal manipulować radnymi jak i  budże-
tem – podkreśla Maciej Patela. – Do tej nieudolności dochodzi 
nonszalanckie traktowanie radnych przez burmistrza Przemy-
sława Mielocha. Pomimo wielu próśb o dialog, nic się nie zmie-
nia – dodaje radny. (Red)

Pojawia się promyk nadziei dla miesz-
kańców dwóch ulic w  centrum Mosiny. 
Straszące dziurami ulice są o  krok od 
modernizacji.

200 – metrowa ul. Łazienna i  niespełna 
150 – metrowa ulica Kanałowa w końcu 
doczekają się remontu. Od lat straszące 
dziurami drogi były zmorą mieszkających 
przy nich mieszkańców i kierowców. La-
tem spod kół samochodów unoszą się 
tumany kurzu, a  jesienią po deszczach 
tworzą się spore kałuże. Niebotyczne głę-
bokości osiągają dziury.

To się jednak może zmienić, bo gmina 
ogłosiła dziś przetarg na budowę ul. 
Łaziennej. Pierwszy etap obejmuje mo-
dernizację drogi na odcinku od ul. Strze-
leckiej do ul. Kanałowej. W  ramach prac 
ma zostać wykonana nowa nawierzchnia 
ulicy, chodniki i  kanalizacja deszczowa. 
Prace obejmą także przebudowę sieci 
wodociągowej i gazowej.

Wykonawca na przebudowę ul. Łazien-
nej będzie miał 6 miesięcy. Do przetargu 
przystąpiło 12 firm. 4 firmy zadeklarowały, 

że wyremontują ulicę za mniej niż 700 tys. 
złotych. Gmina na modernizację ul. Ła-
ziennej przeznaczyła 850 tysięcy zł. (Red)

Radni nie ufają burmistrzowi

Bliżej remontu łaziennej i Kanałowej?

11 radnych Rady Miejskiej w Mosinie podjęło decyzję o zawiązaniu nowego klubu. Jak mówią, „kredyt 
zaufania do burmistrza się wyczerpał”. Przewodniczącym klubu został radny Roman Kolankiewicz.



10

Rządowy program zakłada, że szczepionki w pierwszej kolejności 
trafią do służb medycznych i mundurowych. Następnie prepara-
ty otrzymają najbardziej narażeni na negatywne skutki Covid-19, 
czyli osoby starsze. W ostatnim etapie szczepionki trafią do reszty 
społeczeństwa. 

Zapisy narodowego programu szczepień przewidują ułatwienia 
dla osób, które postanowią się zaszczepić. Wśród udogodnień 
znajdziemy m.in. zwolnienie z odbywania kwarantanny w przy-
padku kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem czy nie branie 
pod uwagę zaszczepionego przy limitach zgromadzeń. 

12 grudnia list w sprawie programu szczepień do premiera Ma-
teusza Morawieckiego wysłał burmistrz Przemysław Mieloch. 
Włodarz nagrał o tym krótki filmik, który został zamieszczony na 
oficjalnym portalu gminy i  mediach społecznościowych samo-
rządu. – Jako Burmistrz Gminy Mosina w kilku krótkich punktach 
zwróciłem się z propozycjami do tegoż narodowego programu 
szczepień – mówi Przemysław Mieloch na nagraniu. 

Burmistrz sformułował cztery wnioski do premiera: o “nieróżni-
cowanie statusu osób szczepionych i nieszczepionych”, o wydłu-
żenie konsultacji dotyczących narodowego programu szczepień 
i  określenie podmiotu, który będzie wypłacał odszkodowania 
z tytułu skutków ubocznych po zaszczepieniu się. Burmistrz za-
apelował także o  przeprowadzenie debaty na temat Covid-19 
i szczepionek. – Do tej pory ja nie zauważyłem i o to gorąco ape-
luję, o szeroką debatę naukowców na temat wirusa – mówi bur-
mistrz Przemysław Mieloch.

Wystąpienie włodarza wywołało u  niektórych zdziwienie. – 
Burmistrz w  tej sprawie zadziałał jako organ gminy, niejako 
w imieniu mieszkańców. Dziwi mnie to, bo nic mi nie wiadomo, 
by burmistrz z kimkolwiek konsultował to stanowisko – mówi 
radna Rady Miejskiej w Mosinie Jolanta Szymczak, która na co 
dzień pracuje jako dietetyczka na oddziale paliatywnym pusz-
czykowskiego szpitala. – Co innego, gdyby burmistrz wystąpił 
z takimi wnioskami jako osoba prywatna – to byłoby dla mnie 
bardziej zrozumiałe, przecież każdy ma do tego prawo. Nato-
miast sygnowanie takiego stanowiska pieczęciami urzędowy-
mi, mnie – jako radną i mieszkankę gminy – dziwi – tłumaczy 
Jolanta Szymczak.

Nagranie burmistrza szybko zyskało popularność wśród środo-
wisk antyszczepionkowych. Filmik, na którym Przemysław Mie-
loch przedstawia swoje poglądy dotyczące programu szczepień, 
stał się hitem wśród członków facebookowej grupy “„Covid-19 
– komisja śledcza”. “Mądry p. Burmistrz, brawo” – piszą korona-
sceptycy o  wystąpieniu Przemysława Mielocha. Oświadczenie 
burmistrza udostępniła dla koronasceptyków Justyna Socha 
- liderka antyszczepionkowego stowarzyszenia “Stop Nop”, któ-
re w trakcie pandemii organizuje liczne pikiety takie jak “Marsz 
o  wolność. Zakończyć PLANdemię”. Justyna Socha w  styczniu 
tego roku została asystentką społeczną Grzegorza Brauna - jed-
nego z liderów skrajnie prawicowej Konfederacji. 

Burmistrz o szczepionkach mówi z działaczami tego ugrupowa-
nia jednym głosem. Do mosińskiej Rady Miejskiej trafiły dwie 
petycje osób związanych z  Konfederacją. Jedno ze stanowisk 
podpisał Arkadiusz Rakoczy - dolnośląski działacz partii Konfe-
deracja Korony Polskiej, którą założył Grzegorz Braun. Jak czyta-
my na stronie ugrupowania, celem ruchu jest m.in. „zachowanie 
cywilizacji łacińskiej w suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, dla 
bezpieczeństwa Wiary, rodziny i własności”. Partia angażowała się 
także w akcje obrony kościołów podczas strajków przeciwko za-
ostrzeniu prawa aborcyjnego.

W  wysłanej do mosińskiej Rady Miejskiej petycji Arkadiusza 
Rakoczego pojawiają się poglądy, które głosi także Przemysław 
Mieloch. „Za niedopuszczalne uważamy działania władz (…) wy-
kluczające społecznie mieszkańców Gminy Mosina z powodów 
rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych” – czytamy. 
Dalej działacz Konfederacji, podobnie jak burmistrz, domaga się, 
by producent szczepionek zadeklarował poniesienie przez sie-
bie kosztów związanych z ewentualnymi powikłaniami po przy-
jęciu szczepionki.

W podobnym tonie co burmistrz Mosiny, wypowiadają się także 
publicznie inni działacze sympatyzującej z antyszczepionkowca-
mi Konfederacji. 11 grudnia podczas konferencji prasowej w sej-
mie, Michał Wawer – skarbnik partii, nazwał narodowy program 
szczepień “fatalnym, niekompetentnym i  tendencyjnym”. – Sta-
nowczo sprzeciwiamy się różnicowaniu statusu prawnego Po-
laków w zależności od tego, czy zgodzą się poddać szczepieniu 
tą niesprawdzoną, niezbadaną szczepionką, czy też nie – mówił 
przedstawiciel Konfederacji.

Oburzeni pismem burmistrza są miejscy radni. – List, który pan 
wysłał do premiera Morawieckiego, z  mego punktu widzenia, 
jest nie na miejscu – mówił radny Jan Marciniak na posiedze-
niu gminnej komisji ochrony środowiska, inwestycji i  bezpie-
czeństwa. Radny zwrócił uwagę, że list burmistrza może zostać 
opacznie zinterpretowany przez niektórych mieszkańców, któ-
rzy mogą pomyśleć, że burmistrz nie będzie chciał szczepionek 
na terenie Gminy Mosina. – Pan zachwiał bezpieczeństwem 
mieszkańców. Upublicznił pan swoje pismo, pochwalił się pan 
nim. Z mojego punktu widzenia to jest totalne nieporozumienie 
– ocenił Jan Marciniak.

Informacja prasowa dotycząca pisma burmistrza ws. programu 
szczepień trafiła 14 grudnia do kilku poznańskich redakcji. Na li-
ście adresatów komunikatu wysłanego przez mosińskich urzęd-
ników znajdziemy m.in.: poznański oddział TVP, Radio Poznań, 
Polską Agencję Prasową czy Głos Wielkopolski.

Warto o tym wspomnieć w kontekście działalności koordynator 
ds. obsługi mediów mosińskiego urzędu. Zapytaliśmy o dotych-
czasowe koszty związane z mosińskim basenem. 8 grudnia do 
mosińskiego magistratu wysłaliśmy pytania o zalegające śmieci 
przy ul. Ślusarskiego w Mosinie, wśród których znajdują się nie-
bezpieczne odpady. Na 21 grudnia odpowiedzi w  tej sprawie 
nadal nie otrzymaliśmy.  (WP)

Program szczepień przeciwko Covid-19 
pod lupą burmistrza Gminy Mosina

We wtorek, 15 grudnia, rząd przyjął narodowy program szczepień przeciwko chorobie wywołanej 
przez koronawirusa. Wątpliwości w tej sprawie formułuje burmistrz Przemysław Mieloch. O szczepion-
kach mówi on jednym głosem z radykalnymi środowiskami. Burmistrz zarzuca rządowi naruszenie 
norm konstytucyjnych w sprawie programu szczepień.
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- 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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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

Budowa domów
jednorodzinnych

tel. 723 606 826

Krótkie terminy realizacji.
Przystępna cena.

Fachowe doradztwo.
Solidne wykonanie.

 
Wystawiamy faktury VAT.

Z nami materiały budowlane 
nawet 20 % taniej.

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

DO MIEJSCA 
PRACY

ZATRUDNIMY

OPERATORA
KOPARKI

OPERATORA
KOPARKO

 ŁADOWARKI 

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

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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GEODETA
602 683 177

MOSINA
LOKALE DO WYNAJĘCIA

TEL. 660 031 893

Salon optyczny ul. Poznańska 29
Łęczyca (obok sklepu Lidl)

20 % RABATU
NA OKULARY

DRUGA PARA
GRATIS 

Tel. 662 36 20 20 - umów się na wizytę

badanie wzroku gratis

+

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 

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
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"Znaleźliśmy się w dramatycznie niebezpiecznym 
punkcie w ochronie zdrowia"

Na fali ostatnich wydarzeń w kraju, podczas których wiele mówi się o sile kobiet oraz trudnościach 
z jakimi spotykają się w życiu, chciałybyśmy przyjrzeć się bliżej silnym kobietom mieszkającym w 
Mosinie i okolicach. Kobietom, które umiały przeciwstawić się krzywdzącym stereotypom, dzielnie 
dążyły do postawionych sobie celów i zrobiły w swoim życiu wiele wyjątkowych rzeczy.

Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że szpitale są przepełnio-
ne, a ratownicy wobec braku miejsc w placówkach bezsilni. Jedną 
z osób, które są na pierwszej linii frontu w czasie pandemii korona-
wirusa jest Jolanta Szymczak, pracownik szpitala w Puszczykowie. 
– Obecny rok 2020 jest ciężki dla wszystkich. Pandemia Covid-19 
wywróciła nasze dotychczasowe życie “do góry nogami”. Tak bar-
dzo skoncentrowaliśmy się na walce z Covid-19, że leczenie innych 
pacjentów z innymi chorobami zeszło na plan dalszy – informuje 
Jolanta Szymczak

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w  rozmowie na 
łamach portalu pulsmedycyny.pl przyznaje, że niezbędne jest 
tworzenie nowych miejsc dla pacjentów z COVID-19 w szpita-
lach – bez ograniczania dostępu do opieki zdrowotnej dla pa-
cjentów niezakażonych koronawirusem oraz koordynacja pracy 
ratowników medycznych, przy efektywniejszym funkcjonowa-
niu systemu informacji o dostępnych miejscach. – Dramatyczna 
sytuacja w szpitalach w czasie pandemii, brak efektywnej koor-
dynacji pogotowia ratunkowego i kwestia zapewnienia opieki 
pacjentom niecovidowym – wylicza Adam Bodnar, Rzecznik 
Praw Obywatelskich.

Rzecznik przekazał, że z narastającym niepokojem odbiera skar-
gi obywateli, doniesienia mediów i  portali społecznościowych 
o  tej dramatycznej sytuacji w  polskich szpitalach. Chodzi m.in. 
o  informacje o: braku wolnych miejsc w  szpitalach dla pacjen-
tów covidowych oraz cierpiących na inne choroby, braku sprzętu 
medycznego (respiratorów), niewystarczającej liczbie stanowisk 
intensywnej terapii i  personelu, zdolnego do leczenia najciężej 
chorych, brakach środków ochrony osobistej, tj. kombinezonów 
czy maseczek. Nierozwiązana – jak podnosi RPO – pozostaje rów-
nież kwestia znacznych braków kadrowych.

O  tym, jak wygląda obecnie trudna rzeczywistość w  puszczy-
kowskiej placówce, z  której korzystają mieszkańcy naszego 
regionu poinformowała Jolanta Szymczak, pracownik szpitala 
w Puszczykowie.

– Pandemia Covid-19 wywróciła nasze dotychczasowe życie “do 
góry nogami” Tak bardzo skoncentrowaliśmy się na walce z Co-
vid-19, że leczenie innych pacjentów z innymi chorobami zeszło 
na plan dalszy. Są oni przez to zaniedbani, często do szpitala 
docierają za późno, nie są temu winni, powodem są zamykane 
oddziały. Proszę Państwa, czy to jest normalne, że z braku miejsc 
ludzie chorzy czekają i umierają. Śmiem twierdzić, że znaleźli-
śmy się w  dramatycznie niebezpiecznym punkcie w  ochronie 
zdrowia. Dlatego musimy wszyscy w  naszej służbie zdrowia 
stworzyć nową rzeczywistość. Apeluję aby nie bagatelizować 
objawów choroby i niezwłocznie zgłaszać się do szpitala. Wza-
jemna pomoc jest kluczem i  odgrywa znaczącą rolę w  walce 
o zdrowie i życie naszych mieszkańców. W tym wyjątkowo trud-
nym czasie to szpital staje się miejscem gdzie badania diagno-
styczne, zabiegi operacyjne są wykonywane z wykorzystaniem 
najnowszego sprzętu w jednym miejscu w stosunkowo krótkim 
czasie i  w  dobrych warunkach. Powoli w  reżimie sanitarnym 
i obostrzeniach powrócimy do rzeczywistości – apeluje Jolanta 
Szymczak. (red)
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W Puszczykowie pojawiły się pierwsze defibrylatory. 
dostępnych będzie 10 sztuk

Pierwsze defibrylatory zewnętrzne AED pojawiły się w Puszczyko-
wie. Jest to kolejny etap realizacji zwycięskiego projektu Puszczy-
kowskiego Budżetu Obywatelskiego. O  przeznaczeniu środków 
zadecydowali mieszkańcy Puszczykowa.

Jak poinformował Urząd Miejski na terenie Puszczykowa zostanie 
umieszczonych w sumie 10  sztuk Automatycznych Defibrylatorów 
Zewnętrznych. Dwa z nich zostały już zamontowane: pierwszy na 
budynku willi „Mimoza” oraz drugi na budynku, będącym siedzibą 
Straży Miejskiej. Niezaprzeczalnie przyczyni się to do zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców Puszczykowa oraz do podniesienia 
wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Niewątpliwie najważniejszym argumentem przemawiającym za 
inwestowaniem w  automatyczne defibrylatory zewnętrzne jest 
fakt, że każdy defibrylator serca ratuje życie. AED jest w  pełni 
zautomatyzowanym, niezawodnym urządzeniem ratującym ży-
cie. Każdy mieszkaniec może go użyć, kiedy zajdzie taka potrze-
ba. Urządzenie w bezpieczny sposób prowadzi krok po kroku, za 
pomocą prostych poleceń głosowych i wizualnych. W ten sposób 
użytkownik uruchamia procedurę bezpiecznej defibrylacji w  Na-
głym Zatrzymaniu Krążenia (NZK). Zakupiony sprzęt AED pozwoli 
na wieloletnie użytkowanie go przez mieszkańców w celu ratowa-
nia życia ludzkiego.

Zwycięski projekt pn. „Ratuj życie z  Automatycznym Defibryla-
torem Zewnętrznym (AED)” został złożony przez przedstawicie-
la Ochotniczej Straży Pożarnej w  Puszczykowie. Oprócz zakupu 
i  montażu defibrylatorów, w  ramach projektu została też dopo-
sażona jednostka OSP Puszczykowo działająca na terenie miasta 
i niosąca pomoc jego mieszkańcom.

Wszystkie lokalizacje, w których znajdować się będą defibrylatory 
AED w Puszczykowie:

• Biblioteka Miejska na Rynku
• Boisko orlik przy ul. Jarosławskiej
• Boisko orlik przy ul. Nowe Osiedle
• Urząd Miejski
• Ochotnicza Straż Pożarna
• Straż Miejska
• Dworzec PKP Puszczykówko
• Willa Mimoza
• Hala widowiskowo-sportowa
• Szkoła Podstawowa nr 2

Przypomnijmy, że zatrzymanie krążenia jest jedną z  głównych 
przyczyn zgonów we współczesnym świecie, a defibrylatory AED 
są kluczowym ogniwem łańcucha zabezpieczającego każdego 
z nas, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Defibrylator serca, 
użyty w jak najkrótszym czasie, realnie zwiększa szansę na przeży-
cie. Urządzenie AED jest w stanie przywrócić normalny rytm serca 
oraz znacząco pomóc świadkowi zdarzenia w  prowadzeniu akcji 
resuscytacyjnej. W przypadku użycia automatycznie jest wykony-
wane także połączenie informujące służby o użyciu urządzenia.

Defibrylatory AED znajdują się także na terenie gminy Mosina, przy 
budynku urzędu oraz przy wejściu do świetlicy wiejskiej w Krośnie 
przy ul. Piaskowej.

 źródło: Urząd Miejski w Puszczykowie

Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina, do których do-
szło od 21 listopada do 20 grudnia br. Dziękujemy OSP Mosina za 
ich udostępnienie.

26 listopada – monitoring ppoż. (Mosina, ul. Konopnickiej)
30 listopada – potrącenie pieszego przez pociąg (stacja kolejowa 
Drużyna Poznańska)
7 grudnia – monitoring ppoż. (Puszczykowo, ul. Czarneckiego)
9 grudnia – monitoring ppoż. (Rogalin, ul. Arciszewskiego)
12 grudnia – poszukiwania osoby zaginionej (Kobyla Góra)
17 grudnia – wypadek (Rogalinek, ul. Mostowa)
                    – zapach gazu na ulicy (Puszczykowo, ul. Jackowskiego)

Poniżej krótkie sprawozdanie naczelnika OSP Michała Kołodziejczaka 
z przeprowadzonej akcji poszukiwawczej:
„Są takie akcje, gdzie wszystko jest po górę, jakby jakieś moce prze-
szkadzały w tym, by odnaleźć osobę zaginioną. Było tak tym razem, 
psuł się sprzęt od linii paliwowej łodzi po naszego robota podwodne-
go, do którego po ostatnich zejściach na głębokość 40 m dostała się 
wilgoć do systemu oświetlenia. Ale nie poddawaliśmy się. Z samym 
robotem walczyliśmy blisko cztery godziny, częściowo po ciemku na 
łodzi, by choć po prowizorycznej naprawie wykonał zadania. Nato-
miast same poszukiwania nie były niezwykle trudne. Metodycznie 
krok po kroku realizowaliśmy założony plan, który musiał w końcu 
doprowadzić do odnalezienia osoby zaginionej. Nie ma tu przypad-
ku czy szczęścia, jest doświadczenie i analiza faktów. Jeszcze raz skła-
damy wyrazy współczucia rodzinie, choć mieliśmy okazję osobiście 
to zrobić, gdy dziękował nam ojciec zaginionej. Również dziękujemy 
Policjantom z Ostrzeszowa za świetną współpracę i atmosferę”.
 Oprac. Paulina Korytowska

Kronika OSP Mosina
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Na pewno zauważyliście, że pełną parą 
ruszyły przygotowania do kolejnego Fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w Mosinie!

Mimo pandemii i  wiążących się z  nią 
zmian, ponownie będziemy zbierać środ-
ki na zakup najnowocześniejszych urzą-
dzeń medycznych dla polskich szpitali.

Oczywiście ze względu na sytuację epi-
demiczną w  naszym kraju charakter te-
gorocznego Finału będzie nieco inny niż 
w  latach poprzednich i  wszystko będzie 

zależało od obowiązujących w danym cza-
sie przepisów. Większość działań, w  tym 
zbiórki i  licytacje przeniesie się do inter-
netu. Jednakże będą stałe wydarzenia, do 
których Mosiniacy się przyzwyczaili i bez 
których nasz finał nie mógłby się odbyć.

Zatem już dziś zapraszamy do udziału 
w  biegu “Policz się z  cukrzycą” organizo-
wanym przez Osir Mosina, a  amatorów 
Nordic Walking do spacerowania z Przyro-
dobraniem i Sołectwem Krosno. Kierowcy 
mogą wziąć udział w rajdzie samochodo-
wym z Automobilklub Wielkopolska, a pa-
sjonaci starych aut będą mogli podziwiać 
rzadkie eksponaty na mosińskim rynku. 
Wyjątkową akcją jest pieczenie 1000 pier-
nikowych serc przez wolontariuszy i sym-
patyków Jadłodzielni Mosina, do której 
każdy może się przyłączyć.

Nie będzie koncertu w  MOKu, jednakże 
licytacje gadżetów będą odbywały się on-
-line w godz. 15-18 oraz na portalu Allegro.

Każdy wolontariusz oraz każda firma może 
mieć swoją e-Skarbonkę i udostępniać lin-
ki do zbiórki na swoim profilu lub stronie.

Dodatkowo firmy, sklepy i  instytucje na-
szej gminy mogą założyć swoją Sztabo-

wą Puszkę Stacjonarną, do której do dnia 
31.01.2021 będzie można prowadzić 
zbiórkę kwestarską. By móc założyć taką 
puszkę wystarczy wypełnić formularz, 
a sztab pomoże w dopełnieniu wszelkich 
formalności.

Jesteśmy pełni nadziei, że również 
w 2021 roku zagracie z nami, a nasza Or-
kiestra zabrzmi na całym świecie!

Więcej: 

https://www.facebook.com/WospMosina

 Piotr Demuth

Rower na mosińskiej przeprawie postawili członkowie “Kolek-
tywu Barwa”. Jak się okazuje, nie jest to pierwsza akcja grupy. 
Na ich profilu na Facebooku znajdziemy zdjęcia przebranego w 
biało-czerwone barwy eleganta czy słupa oklejonego grafiką 
z piłkami. Teraz członkowie “Barwy” postanowili w przestrzeni 
miejskiej umieścić rower w całości opleciony kolorową włóczką.

Jednoślad jednak długo po Mosinie nie “pojeździł”, bo już po 
dwóch godzinach zabrali go strażnicy miejscy. Straż miała zo-
stać wezwana przez mieszkańca, który uznał, że rower utrudnia 
poruszanie się po chodniku pieszym i poruszającym się wózka-
mi. Teraz mundurowi szukają właściciela jednośladu. – Pojazd 
jest do odbioru w siedzibie Straży Miejskiej w Mosinie przy ul. 
Krotowskiego – informują strażnicy. – Jednocześnie informuje-
my, że istnieje możliwość ustawienia go w innym niekolidują-
cym miejscu – zapewnia Straż Miejska.

Interwencją strażników są zdziwieni członkowie kolektywu “Bar-
wa”. – Komu przeszkadza sztuka? – pytają. – Dla odmiany został 
uprowadzony przez służby, a mógł zginąć uduszony stretchem 
– komentują z przekąsem sytuację internauci.

Członkowie Kolektywu zadeklarowali, że rower przekazują mo-
sińskiemu sztabowi WOŚP na licytację. Jak się jednak okazuje, 
wolontariusze nie mogą odebrać roweru, bo może to zrobić wła-
ściciel jednośladu.  (Red)

WOŚP zagra w Mosinie po raz 29!

Kolorowy rower trafił do magazynu Straży Miejskiej

Na pewno zauważyliście, że pełną parą ruszyły przygotowania do kolejnego Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Mosinie! W tym roku Wielki Finał został przełożony na dzień 31 stycznia 2021 r.

Jednoślad opleciony włóczką stanął na moście nad Kanałem Mosińskim 11 grudnia wcześnie rano. 
Około południa usunęła go Straż Miejska. Teraz strażnicy szukają właściciela kolorowego jednośladu.
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„Jeśli masz nadmiar środków higieny – 
zostaw je innym, jeśli ci ich brakuje – weź 
je. Nic się nie marnuje”. O zjawisku ubó-
stwa menstrualnego oraz wsparciu, ja-
kim jest inicjatywa “Różowe Skrzyneczki” 
opowiedzieli organizatorzy akcji.

W Mosinie pojawiają się pierwsze skrzy-
neczki z  darmowymi środkami higieny 
menstruacyjnej. – Na początku chcie-
liśmy samodzielnie, jako Jadłodzielnia, 
uruchomić tę inicjatywę, ale uznaliśmy, 
że warto skorzystać z  doświadczenia 
osób, które dłużej się tym zajmują, dlate-
go nawiązaliśmy współpracę z  Różową 
Skrzyneczką – mówi Marcin Niemczew-
ski z mosińskiej Jadłodzielni.

Ubóstwo może być też menstruacyjne

Różowa Skrzyneczka to inicjatywa pię-
ciu osób. Celem akcji jest walka z  ubó-
stwem menstruacyjnym oraz zabieganie 
o darmowy dostęp do środków higieny 
menstruacyjnej w  przestrzeni publicz-
nej. Jedna z  inicjatorek i  pomysłodaw-
czyni inicjatywy, Adrianna Klimaszewska 
opowiada, że zjawisko ubóstwa men-
struacyjnego jest w  Polsce poważnym 
problemem.

– Ponad 500 tys. osób w naszym kraju nie 
ma obecnie pieniędzy na podpaski. Prze-
rażające. A  co robisz, kiedy nie masz na 
podpaski? Korzystasz z  papieru toaleto-
wego albo starych gazet, t-shirtu, szma-
ty. To okropne doświadczenie, z którego 
nadal wiele i wielu z nas nie zdaje sobie 
sprawy, – mówi Adrianna. Jej zdaniem, 
moglibyśmy to doświadczenie niemal 
całkowicie wyeliminować – wystarczyłby 
dostęp do bezpłatnych środków higieny 
na czas menstruacji w  instytucjach, jak 
jest na przykład w Szkocji.

Adrianna Klimaszewska tłumaczy, że 
problem ubóstwa menstruacyjnego 
w  dużej mierze dotyka nastolatek. We-
dług statystyk, co piąta uczennica mu-
siała wyjść z lekcji z powodu braku środ-
ków higieny.

Odczarować tabu

– Problem nasila dodatkowo bardzo 
mocne tabu, którym obarczona jest mie-
siączka. I z tym właśnie tabu też staramy 
się walczyć. Dlatego skrzyneczki są różo-
we, bo są widoczne z daleka. Okres po-
winien być widoczny, bo ma go ponad 
połowa populacji – tłumaczy Adrianna.

Celem Różowej Skrzyneczki jest zarówno 
wsparcie osób, które znalazły się w trud-
nej sytuacji, jak i  oswajanie społeczeń-
stwa z  tematem menstruacji. Marcin 
opowiada, że w ich planach jest również 
prowadzenie kampanii edukacyjnej.

– Startujemy w  trudnej sytuacji, gdyż 
obecnie szkoły są zamknięte. Chcemy 
jednak też nawiązać współpracę z  na-
uczycielami, żeby podejmować ten te-
mat – nie tylko wśród dziewczyn, ale 
też chłopaków, żeby temat menstruacji 
w końcu stał się naturalny – tłumaczy.

Różowe skrzynki umieszczane są głów-
nie w szkołach, ale również w przestrze-
ni publicznej, by mogły z nich skorzystać 
bezdomne. Dzięki temu osoby w  kry-
zysowych sytuacjach mają ułatwiony 
dostęp do środków higienicznych. Ale 
nie tylko, różowe skrzynki pomagają na 
przykład, gdyby były zamknięte apteki.

Pomóc może każdy

– Startujemy od dwóch skrzyneczek na 
razie. Jeśli chodzi o  ich zaopatrywanie, 
liczymy na to, że zaopiekują się tym in-
stytucje, gdzie zostaną te skrzyneczki 
umieszczone. W  szkołach mogą to być 
na przykład rady rodziców, opiekuno-
wie. W  przestrzeni publicznej liczymy 
na organizacje i firmy, które znajdują się 
w  okolicy – mówi Marcin Niemczewski 

i  dodaje, że każdy może zrobić dobry 
uczynek i  samodzielnie przyjść i  zosta-
wić tam środki higieniczne.

Adrianna opowiada, że niektóre skrzynki 
regularnie zapełniają same, z  własnych 
pieniędzy, o inne zaś w pełni troszczą się 
opiekunki i opiekunowie. – Często robią 
to też osoby chętne do pomocy z  ze-
wnątrz – mają albo kupują jakieś środki 
higieny, wypełniają nimi skrzyneczkę, 
ślą nam zdjęcia. W ostatnich dniach do-
stałyśmy też sporo przesyłek podpasek 
i tamponów z całej Polski. To jest ogrom-
na moc – zapewnia inicjatorka akcji.

Inicjatywa Różowych Skrzyneczek spo-
tyka się z dużym entuzjazmem i wspar-
ciem społecznym, i jak mówią aktywiści, 
duże znaczenie ma przy tym ma solidar-
ność. Solidaryzować się w  tej sprawie 
możemy także podpisując petycję, którą 
wystosowały aktywistki Różowej Skrzy-
neczki do władz RP.

– Chcemy, żeby nasze państwo stało się 
wrażliwe na nasze potrzeby fizjologicz-
ne. Bo dostęp do bezpłatnych środków 
higieny osobistej na czas menstruacji 
w  instytucjach publicznych to dziś ko-
nieczność – zaznacza Adrianna.

 Viktoriia Kalimbet

Mosina na różowo: Pojawią się darmowe 
środki higieny menstruacyjnej

Fot. Różowa Skrzyneczka
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1 grudnia w odcinku teleturnieju Milione-
rzy padło pytanie o  Puszczykowo. Uczest-
niczka, która jest mieszkanką naszego re-
gionu, walczyła o 20 000 zł. Jak poszło pani 
Magdzie?

Pytanie, które zadał prowadzący program 
Hubert Urbański brzmiało: “Koło ma w her-
bie koło, Lwówek – lwa, a Puszczykowo?”

Jak się okazało, pani Magda, która jest 
mieszkanką sąsiedniego Lubonia, chodziła 
do liceum w  Puszczykowie. Uczestniczka 
miała jednak problem z  przypomnieniem 
sobie, jak dokładnie wygląda herb miasta.

Do wyboru miała odpowiedzi:

a) Pustynię i  puszczę b) samą puszczę c) 
lwa w kole d) puszczyka, słońce, las i wodę

Pani Magda po chwili zastanowienia, po-
prawnie zaznaczyła odpowiedź “d” i wygra-
ła 20 tysięcy złotych.

Obecny herb Puszczykowa jest używany 
od 1962 roku. Puszczyk symbolizuje nazwę 
miasta, słońce i  drzewa – letniskowy cha-
rakter miejscowości, a woda rzekę Wartę.

Na oryginalny pomysł wpadły osoby z mosińskiej Jadłodziel-
ni. – To wystawa z największą liczbą odwiedzających w Polsce 
– uśmiechają się organizatorzy. Obrazy można było oglądać 
w siedmiu miejscach w Mosinie.

W  listopadzie w  Mosińskim Ośrodku Kultury miała się odbyć 
akcja “Sztukodzielnia”. Plany pomysłodawcom pokrzyżował 
Covid-19. Dlatego postanowili sztukę wystawić tam, gdzie 
nawet podczas pandemii ludzi nie brakuje. Czyli w sklepach. 
Do końca nie było pewne, czy nietypowa wystawa się uda, ale 
w  sobotę, 12 grudnia, pomysłodawcy ruszyli do sklepów, by 
umieścić tam obrazy.

Wystawa nosi nazwę “W stronę Biszkeku” i w jej ramach wysta-
wiane są prace kirgiskiego artysty – Omurkula uulu Bazarkula. 
Kirgiz jest już Polakom znany, bo kilka lat temu jego obrazy 
można było oglądać w Starym Browarze w Poznaniu. – Malarz 
ma problemy, by pokazywać swoje dzieła w  Kirgistanie, bo 
w  tamtejszych państwowych galeriach nie może się wysta-
wiać każdy artysta – opowiada Aga Ostrowska, jedna z pomy-
słodawczyń akcji. – Dobrze znamy bliskiego przyjaciela Omur-
kula, więc wpadliśmy na pomysł, by zorganizować nietypową 
wystawę w Mosinie – dodaje.

– To baśniowe obrazy postaci i krajobrazów, inspirowane kul-
turą i tradycją miejsca, w którym wychował się artysta – tłuma-
czy Marcin Niemczewski z  mosińskiej Jadłodzielni. Omurkul 
uulu Bazarkul jest absolwentem Szkoły Sztuki im. S.A. Czujko-
va i Akademii Sztuk Pięknych w Biszkeku.

– Trochę się zdziwiłem jak wszedłem do sklepu a tu obraz – śmie-
je się klient jednego z lokali. – Bardzo fajny pomysł, coś innego, 
można na chwilę przystanąć i podziwiać, zastanowić się, co jest 
namalowane – dodaje i  rozmawia ze sprzedawczynią o  dziele 
kirgiskiego artysty. – Zdecydowanie sztuka doda trochę ciepła 
w moim butiku – opowiada właścicielka sklepu odzieżowego. – 
Obraz jest na pewno w dobrych rękach! – uśmiecha się.

Obrazy można było oglądać m.in. w  nowo otwartej piekarni 
gruzińskiej “u  Szoty”, sklepie Bartecki – z  Dębowej Wędzarni, 
butiku “Adele”, w kwiaciarni “Na Rynku” i dwóch lokalach Swe-
ets Tabaco. 

 Wojciech Pierzchalski

Puszczykowo w "Milionerach"

Wystawa obrazów w mięsnym czy kwiaciarni? 
W Mosinie to możliwe!

Jeden z obrazów w butiku odzieżowym przy Placu 20 Października Współwłaścicielka piekarni gruzińskiej z obrazem kirgiskiego artysty
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"Ten pan z aparatem"
Zygmunt Pniewski fotografowaniem zajmował się już przed 
drugą wojną światową. "Mój ojciec (...) miał aparat mieszkowy 
i mam z dzieciństwa sporo zdjęć. W czasie okupacji w Poznaniu, 
na wystawie drogerii przy ulicy Półwiejskiej, znaleźliśmy aparat 
fotograficzny. Kupił mi. Aparat, pamiętam, nazywał się Sida. Po-
tem szukałem tej marki, ale nie znalazłem. Był mały i mógł zrobić 
tylko siedem zdjęć. Robiłem zdjęcia ptakom, kominom, chmu-
rom... Tak się zaczęło". Profesjonalny sprzęt Zygmunt Pniewski 
otrzymał dopiero w  Muzeum Przyrodniczym. Wykonywał nim 
dokumentacje badań w terenie, utrwalając na kliszy zwierzęta 
i rośliny. Sam nazywał siebie dokumentalistą, a nie artystą, gdyż 
zawodowo specjalizował się w fotografii dokumentalnej i mikro-
skopowej. Przez ponad sześćdziesiąt lat uwieczniał na zdjęciach 
przyrodę. A o tym, jak bardzo aparat fotograficzny był elemen-
tem identyfikującym osobę Zygmunta Pniewskiego, przekona-
łam się spotykając kiedyś na ulicy kolegę i opowiadając mu o ar-
tykule, nad którym aktualnie pracuję. Kolega słysząc nazwisko 
Zygmunt Pniewski pomyślał chwilę, po czym powiedział: "Aaa, 
to ten niski pan z aparatem!". 
"Wszystko to wydawało mu się baśnią, nie mającą końca"
Motylami Zygmunt Pniewski zainteresował się dzięki botanikowi 
- pasjonatowi Antoniemu Lewandowskiemu, którego pewnego 
razu spotkał na puszczykowskiej łące. Miał wówczas siedemna-
ście lat, Lewandowski - ponad siedemdziesiąt. Dzielił z młodym 
Zygmuntem pasję do przyrody, a szczególnie motyli, przekazując 
mu całą swoją wiedzę, ucząc, wyjaśniając i rozbudzając w młodym 
chłopaku coraz większe zainteresowania entomologiczne. Duży 
wpływ na zainteresowania Zygmunta Pniewskiego miał również 
Karol Pluciński, przedwojenny dyrektor Banku Cukrownictwa 
w Poznaniu, który interesował się motylami i miał ich niezwykłą 
kolekcję. To właśnie od niego Pniewski nauczył się preparować 
motyle. Pasję tę rozwijał między innymi w Amazonii, gdzie - jak 

wiemy - podróżował z Arkadym Fiedlerem. Urzeczony obfitością 
amazońskiej puszczy, łowił tam błyszczące motyle Morpho oraz 
inne gatunki tych owadów. Oprócz tego fotografował je, a zdjęcia 
jego autorstwa znalazły się w książce Arkadego Fiedlera pt. "Mo-
tyle mojego życia". Tam także Fiedler napisał o  motylowej pasji 
Pniewskiego: "Gdy wiele lat później poznałem zoologa Zygmunta 
Pniewskiego, dowiedziałem się, że i on także jako młodzik prze-
żywał podobne uczucia: mianowicie słynny poznański zbieracz 
motyli, Antoni Lewandowski, urzeczony atlasem Lamperta, umiał 
godzinami wskazywać palcem na piękne rysunki i  opowiadać 
młodemu adeptowi swe wielorakie niezwykłe przygody z  mo-
tylami. Pniewski był oczarowany i wszystko to wydawało mu się 
baśnią, nie mającą końca". 

O miłości do rogalińskich dębów i egzotycznych motyli
Zapraszam do lektury drugiej części wspomnienia o Zygmuncie Pniewskim - człowieku wielu zasług i osią-
gnięć, ale przede wszystkim - miłości do wszystkiego, co robił. dzisiaj kilka wątków o pasji fotografowania, 
szczególnie o wspomnianych w poprzednim odcinku (prezentowanym w grudniowym wydaniu) motylach, a 
także - rogalińskich dębach.

Wspomnienie o Zygmuncie Pniewskim (1931 - 2019)
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Z Amazonii Fiedler z Pniewskim przywieźli zatem motyle, a kil-
kadziesiąt gablot z  tymi egzotycznymi owadami trafiło do po-
znańskich szkół. Zygmunt Pniewski wspomina: "Przed  wyjaz-
dem Fiedler obiecał  w   Kuratorium  Oświaty, że  przywiezie  
z Brazylii  motyle  i  obdaruje sto  szkół poznańskich gablotami 
z motylami i słowa dotrzymał. Ja zostawiłem sobie dwie  gabloty 
z motylami,  abym  miał co  pokazać  swoim  dzieciom  i  wnu-
kom. Przywieźliśmy jednego z najpiękniejszych motyli Morpho. 
Przywiozłem również pająka ptasznika - największego pająka 
na świecie. Pająki łowiły nam indiańskie dzieci, one wiedziały, 
gdzie je można spotkać i przynosiły nam już otrute. Przywieź-
liśmy około pięćdziesięciu takich pająków, które później prepa-
rowałem. Przywiozłem również mrówkę największą na świecie 
i bardzo niebezpieczną, ponieważ  ma, tak  jak  pszczoła, żądło.  
Ukąszenie  przez  tę mrówkę może skończyć  się tragicznie".
Podróż do Brazylii, jak wspomina Zygmunt Pniewski, nie była ła-
twa, w samej Amazonii czyhało wiele niebezpieczeństw, oni zaś 
wytrwale pracowali, zbierając dokumentację do książki. 
A kiedy było im ciężko, rozmawiali o... ukochanych przez obu dę-
bach rogalińskich. 
"Siedząc w zielonym piekle Amazonii wspominaliśmy... dęby"
Liczba opublikowanych fotografii Zygmunta Pniewskiego sięga 
dwóch i pół tysiąca, wiele z nich prezentowanych było także na 
wystawach. Szczególne miejsce wśród nich zajmują dęby roga-
lińskie. Jak mówił sam autor, jego zdjęcia są dokumentem stop-
niowego i  nieodwracalnego przemijania dębów. "Rogalińskie 
dęby interesowały mnie zawsze. Pierwszy raz z  aparatem foto-
graficznym trafiłem do Rogalina w 1951 albo 1952 roku, gdy już 
pracowałem w Zakładzie Zoologii - wraz z panią, która miała prze-
badać dęby spalone przez wojsko zaraz po wojnie (zamierzano 
je wyciąć). Tamte zdjęcia się nie udały, ale postanowiłem dęby 
odwiedzać systematycznie. Ujęło mnie, że w różnych porach roku 
wyglądają inaczej". Wspomniane zdjęcie, wykonane w 1952 roku, 
przedstawia to samo ujęcie, jakie na swojej akwareli przedstawił 
malarz Leon Wyczółkowski. "Od tego czasu nazywano mnie "ma-
łym Wyczółem"" - wspomina Pniewski. 
Fotografował dęby nie tylko w  różnych porach roku. Pokazy-
wał ich przemijanie, różnorodność kształtów, piękno znajdują-
ce się dosłownie w  każdym konarze. Na fotografiach możemy 
na przykład dostrzec gałęzie przypominające swymi kształtami 
zwierzęta  - wystarczy jedno spojrzenie, a każdy dąb oglądany 
podczas spaceru po rogalińskich łąkach nie będzie juz taki sam... 
Zygmunt Pniewski posiadał szczególny dar ukazywania piękna 
i niepowtarzalności tych dostojnych drzew. Jego fotografie stały 

się inspiracją dla wielu artystów, mieszkańców i turystów odwie-
dzających tutejsze okolice. Znany mosiński malarz i  rzeźbiarz, 
Roman Czeski, urzeczony pięknem tych fotografii, podarował 
Pniewskiemu statuetkę z dedykacją: "Zygmuntowi w podzięko-
waniu za inspiracje - R. Czeski", oraz obraz przedstawiający ro-
galińskie dęby, z  jakże wymownym zdaniem: "Nauczyłeś mnie 
kochać dęby...". Warto też wspomnieć o  relacji Pniewskiego ze 
znanym poznańskim rysownikiem, karykaturzystą, grafikiem, 
Stanisławem Mrowińskim, który często zapraszał go na wspólne 
wypady na Łęgi Rogalińskie. Owocem tych wypraw były oczywi-
ście liczne zdjęcia, na podstawie których Mrowiński wykonywał 
swoje rysunki, grafiki, litografie dębów. Myślę, że to tylko nie-
które z wielu przykładów na to, jak bardzo wzruszają, jak moc-
no zostają w  pamięci fotografie Zygmunta Pniewskiego oraz 
jak w niezwykły sposób zapada w serce jego miłość do dębów. 
Sam zresztą opisywał tę swoją fascynację: "Każde drzewo, szcze-
gólnie stare - to jest jakby cały odrębny świat. Otoczka innego 
życia - owadów, ptaków, grzybów i mnóstwa innych drobnych 
organizmów, niewidocznych gołym okiem. Pod dęby prowadzał 
mnie najpierw ojciec. Siedząc w zielonym piekle Amazonii (z A. 
Fiedlerem - przyp. red.) wspominaliśmy... dęby".
Rogalińskie dęby, fotografowane przez wiele lat, doczekały się 
licznych wystaw (szczegółowy spis wystaw Zygmunta Pniewskie-
go zaprezentuję w  kolejnym artykule). Myślę, że ideę nie tylko 
samych wystaw, ale też przesłanie płynące z fotografii Zygmun-
ta Pniewskiego trafnie opisała Dorota Strzelecka, dyrektor Galerii 
Sztuki w Mosinie: "Poprzez swoje wystawy zawsze nawoływał do 
chronienia tego pięknego i  niepowtarzalnego miejsca. (...) Być 
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może nie szukał w  swojej fotografii artystycznych doznań, ale 
stworzył rzecz niepowtarzalną. Jego fotografie stały się dzisiaj 
ważnym dokumentem. Przyglądając się z uwagą każdemu zdję-
ciu zobaczymy w fotograficznym kadrze: porę roku i porę dnia, 
a  na podstawie pejzażu rozciągających się rozlewisk, wysokich 
traw, krzewów i drzew rozpoznamy miejsce wykonanej fotogra-
fii. Porównując zdjęcia z  kolejnych lat zauważymy zachodzące 
zmiany, na pozór niewidoczne, ale na przestrzeni lat kolosalne. 
(...) Gdyby nie one (fotografie - przyp. red.), być może zapomnie-
libyśmy, jak wyglądały pięćdziesiąt lat temu stare dęby, wiją-
ca się rzeka i ciągle zmieniający się pejzaż wzdłuż jej brzegów 
i  rozlewisk. Myślę, że warto, żebyśmy zadali sobie wszyscy py-
tanie, czy będąc świadkami ciągłych zmian wokół nas jesteśmy 
w stanie im zapobiec, by ratować i chronić przyrodę. Również 
Zygmunt Pniewski w swoich zdjęciach niezmiennie od wielu lat 
zadaje to samo pytanie". 
Na rogalińskich łąkach bywałam wiele razy, podziwiając piękno 
tamtej okolicy. Tam nawet odbywała się moja ślubna sesja zdję-
ciowa. Ale to właśnie fotografie Zygmunta Pniewskiego sprawi-
ły, że jadąc do Rogalina po raz kolejny, dostrzegam w tych drze-
wach jeszcze większe piękno, mając świadomość, że urzekało 
ono już tylu ludzi przede mną.  A teraz mnie także krajobraz i te 
drzewa wydają się "baśnią nie mającą końca"... 
 Marta Mrowińska
P.S. Zapraszam na kolejny odcinek wspomnień o  Zygmuncie 
Pniewskim - tym razem opowiem o jego miłości do kamieni. 

Wykorzystano materiały:

- Alicja Muenzberg - "Z Amazonki nad Obrę" - "Gazeta Kościańska"

- A. Fiedler - "Motyle mego życia"

- "Kronika Wielkopolski", nr 4 (144), 2012

- "Głos Wielkopolski" maj 1998, artykuł "Przyroda w obiektywie" - Beata Zagrodzka-
-Blok

- M. Strenk - "Bogactwo i piękno przyrody zaklęte w fotografii" - "Ilustrowany Kurier 
Polski", 17 marca 1982 r. 

- "Biuletyn Mosiński" nr 5/98

- Encyklopediawielkopolan.pl

- zdjęcia i  notatki z  prywatnych zbiorów Sławomira Pniewskiego, zaproszenia na 
wystawy, informatory z wystaw 
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kolor

Zgodnie z  obietnicą przedstawiam Pań-
stwu kolejny artykuł z serii “naturalna pie-
lęgnacja”. Tym razem mowa będzie o tym 
jak pielęgnować dłonie. Okres zimowy to 
trudny czas dla naszej skóry, w tym skóry 
rąk szczególnie. Nasze dłonie często stają 
się szorstkie, szare lub popękane. Na po-
moc przychodzą nam zioła, jak i inne na-
turalne składniki obecne w naszej kuchni.  
A  zatem do dzieła, poniżej kilka przepi-
sów na to jak zadbać o nasze ręce.

Kuracja nawilżająco-odżywcza
Dwie łyżki suszonych i  rozdrobnionych 
kwiatów rumianku zalewamy szklanką 
wrzątku, pozostawiamy pod przykryciem 
do naciągnięcia na 20 minut. Po tym czasie 
napar odcedzamy, mieszamy go ze szklan-
ką lekko podgrzanej maślanki i dokładnie 
mieszamy. W  miksturze moczymy dłonie 
przez 15 -20 minut, następnie płuczemy 
dokładnie dłonie i  delikatnie osuszamy. 
Zabieg najlepiej wykonywać wieczorem. 

Pielęgnacja na popękaną skórę rąk (na noc)
Trzy łyżki siemienia lnianego zalewamy 
dwoma szklankami wody, gotujemy na 
małym ogniu przez 5 minut. Powstały kisiel 
odstawiamy do ostudzenia i gdy już nie jest 
gorący moczymy w nim dłonie przez 15-20 
minut. Po tym czasie spłukujemy letnią 
wodą, delikatnie osuszamy ręce i  wmaso-
wujemy oliwę z oliwek lub olej kokosowy. 
Zakładamy bawełniane rękawiczki by nie 
ubrudzić pościeli i  idziemy spać pozosta-
wiając rękawiczki na rękach przez całą noc.

Maseczka regenerująca skórę dłoni
W miseczce (najlepiej szklanej lub porce-
lanowej) mieszamy jedno żółtko, jedną 
łyżeczkę soku z  cytryny, jedną łyżeczkę 
oliwy i  wszystko dokładnie mieszamy. 
Powstałą maseczkę wcieramy w  umyte 
dłonie i  pozostawiamy na 20-30 minut. 
Po tym czasie myjemy ręce zsiadłym mle-
kiem i  spłukujemy letnią wodą. Polecam 
maseczkę szczególnie dla dłoni po pra-
cach domowych lub ogrodowych.

Maseczka zmiękczająca i  wybielająca 
dłonie
Jedną łyżkę kwiatów nagietka zalewamy 
połową szklanki wrzątku, pozostawiamy 
pod przykryciem do naciągnięcia na 20 
minut i  następnie napar przecedzamy. Do 
emaliowanego garneczka wlewamy łyżkę 
oleju z awokado (lub oliwy z oliwek) i łyżecz-
kę gliceryny (do kupienia w aptece) i  lekko 
podgrzewamy. Następnie dodajemy 2-3 
łyżki naparu nagietkowego oraz dwie łyżki 
zmielonych płatków owsianych i  wszystko 
dokładnie mieszamy. Do mieszanki dodaje-
my stopniowo i powoli łyżeczkę soku z cy-
tryny (cały czas mieszając) tak by wszystkie 
składniki dobrze się wymieszały. Powstałą 
maseczkę nakładamy na dłonie i zostawia-
my na 20 minut na skórze. Po tym czasie 
zmywamy maseczkę letnią wodą, delikat-
nie wysuszamy dłonie i wsmarowujemy na-
wilżający krem do rąk. Maseczkę najlepiej 
stosować raz w tygodniu. 

Krem z kwiatów czarnego bzu
W emaliowanym garneczku topimy 4 łyżki 
wazeliny kosmetycznej (do kupienia w ap-
tece) i wsypujemy do niej dwie garście su-
szonych kwiatów czarnego bzu. Wszystko 
pozostawiamy na godzinę do naciągnię-
cia, od czasu do czasu lekko podgrzewa-
my miksturę, by wazelina się nie stęgła. 
Po upływie tego czasu jeszcze raz (tym 
razem mocno) podgrzewamy, przecedza-
my przez gazę (dobrze odcisnąć kwiaty) 
i przelewamy do słoiczka. Odstawiamy do 
ostygnięcia i krem gotowy. Krem ma wła-
ściwości ochronne, dlatego znakomicie 
nadaje się do pielęgnacji rąk zimą.

To wszystkie przepisy w tym odcinku. Czy 
znaleźliście Państwo coś dla siebie? Mam 
nadzieję, że tak. Tym bardziej, że podane 
przepisy są dziecinnie łatwe, składniki 
łatwo dostępne, a  efekt gwarantowany. 
A zatem zadbajmy o nasze dłonie w no-
wym roku, niekoniecznie używając dro-
gich kosmetyków. Zafundujmy naszym 
dłoniom naturalną pielęgnację. 

Na koniec życzę Państwu w tym Nowym 
Roku 2021 dużo zdrowia, spokoju, miło-
ści, tolerancji i  pozytywnego myślenia. 
Niech dla każdego ten Nowy Rok okaże 
się lepszy od ubiegłego.

Pozdrawiam Państwa noworocznie

 Willma

Rączka rączkę… pielęgnuje
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.

Telefon 691 467 827

www.amos-recycling.pl
e-mail: kontakt@amos-recycling.pl

Odbiór odpadów komunalnych
od firm na terenie Gmin 
Mosina i Puszczykowo,

Odbiór odpadów 
pobudowlanych
w kontenerach

PLASTIK

SZKŁO

PAPIER

BIOODPADY

ODPADY 
ZMIESZANE

- - - - - - - -  R  e  k  l  a  m  a  - - - - - - - - 
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Kolekcjonerskie skarby – czyli niezwykła historia 
o nieznanych zasługach Edwarda Raczyńskiego

W minionym tygodniu zakończyły się w Majątku Rogalin zbiory buraków cukrowych. dla większości miesz-
kańców Rogalina nie jest to widok nadzwyczajny i z pewnością niewiele osób zdaje sobie sprawę, jakie zasługi 
na tym polu położył przed wieloma laty Edward Raczyński.

Żyjący w latach 1786-1845 w Rogalinie Edward Raczyński zna-
ny jest ze swych zasług dla kultury polskiej jako mecenas, wy-
dawca, a przede wszystkim fundator i współautor monumen-
talnych budowli, takich jak: kaplica mauzoleum w  Rogalinie, 
Biblioteka Raczyńskich w  Poznaniu czy Złota Kaplica w  po-
znańskiej katedrze.

Mniej znane, a jakże ważne są jego zasługi w dziedzinie rozwo-
ju cukrownictwa na terenie ziem polskich.

Do początków XIX wieku cukier produkowano prawie wyłącz-
nie z trzciny cukrowej i sprowadzano do Europy z zamorskich 
kolonii. Wraz z wprowadzeniem przez Napoleona w 1806 roku 
tak zwanej blokady kontynentalnej, zakazującej przywozu 
płodów kolonialnych, ceny cukru drastycznie wzrosły, co za-
chęciło przedsiębiorców do opracowania technologii

produkcji cukru z  surowców dostępnych powszechnie w  Eu-
ropie. Podjęto próby produkcji cukru z soku klonowego, bura-
ków, kukurydzy, a  nawet ziemniaków. Za sprawą Napoleona, 
który osobiście zainteresował się cukrownictwem buraczanym 
i przeznaczył na jego rozwój

 spore środki, rozpoczęto uprawę buraków na znaczną skalę 
najpierw we Francji, a  później w  innych państwach europej-
skich. Tak narodziła się nowa gałąź przemysłu – cukrownictwo.

Pomimo zniesienia blokady kontynentalnej po klęsce Napole-
ona, a w związku i z tym spadku cen cukru, prac nad produkcją 
cukru z buraków nie zaniechano.

Pierwsza niewielka cukrownia na ziemiach dawnej Polski po-
wstała w   Gałowie, nieopodal Szamotuł w  1820 roku. W  na-
stępnych latach powstały kolejne, tak, że w roku 1837 w Wiel-
kim Księstwie Poznańskim działało 6 cukrowni. Wszystkie one 
były w rękach polskich. Rząd pruski w tym okresie nie intere-
sował się cukrownictwem w Wielkim Księstwie Poznańskim, co 
niestety niebawem miało się zmienić.

Edward Raczyński dojrzał w powstaniu tej nowej gałęzi prze-
mysłu wielką szansę na rozwój upadających polskich mająt-
ków ziemskich. Chcąc się przyczynić do rozwoju polskiego 
przemysłu cukrowniczego, ogłosił w  maju 1838 roku w  kilku 
czasopismach wydawanych na ziemiach dawnej Polski kon-
kurs na opracowanie taniej technologii produkcji cukru z bu-
raków, możliwej do prowadzenia przy niewielkich nakładach 
w majątkach ziemskich. W odezwie zachęcającej do nadsyła-
nia prac konkursowych przedstawił korzyści jakie rozwój cu-
krownictwa może przynieść dla kraju. Miał on przynieść nie 
tylko ratunek przed bankructwem dla zadłużonych ziemian, 
lecz także zwiększyć wartość ich ziemi i  zapewnić użyteczne 
zajęcie dla ziomków.

Dla autora najlepszej pracy ustanowił nagrodę pieniężną 
w postaci medalu o wartości 100 dukatów, (dla niewtajemni-
czonych podam że to równowartość 350 gram czystego złota 
czyli ponad 85.000 dzisiejszych złotych).

Termin przesłania rozprawy wyznaczono na 24 czerwca 1839. 
Data ta nie była przypadkowa. W  tym okresie wielkopolscy 

ziemianie gremialnie zjeżdżali do Poznania na tradycyjne kon-
trakty świętojańskie.

W odpowiedzi na ogłoszony przez Raczyńskiego konkurs na-
płynęły 2 prace. Pierwsza ze Lwowa: Adama Kasperowskiego, 
druga z  Paryża - Antoniego Podolskiego. Komisja powołana 
przez Raczyńskiego do oceny nadesłanych prac w osobie hra-
biego Henryka Łubieńskiego, właściciela cukrowni w  Guzo-
wie pod Łowiczem oraz biegłego fabrykanta cukru z buraków 
pana Clemandod, przyznała nagrodę Antoniemu Podolskie-
mu: „Rozprawę jego jako krajowi mogąca być użyteczną wraz 
z odciskiem medalu, który Antoniemu Podolskiemu przesłany 
został”, opublikowano w 1840 roku w Przewodniku Rolniczo-
-Przemysłowym wydawanym w Lesznie.

Do zwycięzcy przesłano nagrodowy medal wraz z  100 duka-
tami. Dzięki publikacji nagrodzonej pracy, Antoni Podolski, 
były oficer Armii Królestwa Polskiego i emigrant polityczny po 
upadku Powstania Listopadowego w 1831 roku uznawany, jest 
za jednego z twórców polskiego cukrownictwa.

Medal nagrodowy

Medalierstwo stanowiło kolejny przedmiot zainteresowań 
Edwarda Raczyńskiego.  Był jednym z najlepszych znawców me-
dalierstwa polskiego swojej epoki. W latach 1838-43 wydał on 
swoim sumptem 4 tomowe dzieło „Gabinet Medalów Polskich”.

kolor
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Z  dużym prawdopodobieństwem można założyć, że jest on 
również autorem projektu ufundowanego przez siebie medalu 
znanego do tej pory jedynie z  ryciny opublikowanej w  Prze-
wodniku Rolniczo-Przemysłowym w  1840.  Losy przesłanego 
do Paryża medalu były nieznane aż do 2013 roku, kiedy to 
szczęśliwym trafem został odnaleziony przeze mnie w Marsylii.

Awers odlanego w  brązie medalu przedstawia ołtarz z  mon-
strancją i krzyżem na tle koła zamachowego maszyny parowej.

Po bokach ołtarza stoi wół oraz prasa drukarska, na przodzie 
zaś pług, lira i róg obfitości.

Jest to symboliczne przedstawienie tradycyjnych wartości 
wraz z symbolem nowoczesności.

 Całość okala dewiza zaczerpnięta z pieśni Jana Kochanowskiego:

„SŁUŻMY POCZCIWEY SŁAWIE A  IAKO KTO MOŻE NIECH DO 
POŻYTKU DOBRA WSPÓLNEGO POMOŻE”

Na rewersie medalu umieszczono trzy splecione wieńce: oliw-
ny, laurowy i dębowy oraz napis: ZASŁUDZE SKŁADA EDWARD 
RACZYŃSKI 1840.

Na rancie medalu wyryto dedykację: „A  PODOLSKIEMU ZA 
UŁATWIENIE FABRYKACJI CUKRU Z BURAKÓW W POLSCE”

dalsze losy

Opracowana przez Podolskiego technologia produkcji cukru 
z buraków nie wymagała dużych nakładów finansowych.

Wydawałoby się, że otwierają się nowe perspektywy rozwoju 
przed polskimi majątkami ziemskimi. Niestety cios padł nie-
spodziewanie. W  latach 1820-1840 cukrownie wielkopolskie 
nie opłacały żadnego podatku związanego z produkcja cukru. 

Począwszy od kampanii cukrowniczej w 1840/41 wprowadzo-
ny został przez króla Prus Fryderyka Wilhelma nowy podatek 
od buraków używanych przy produkcji cukru. Początkowo 
wynosił on ¼ srebrnego grosza od centnara buraków zuży-
wanych przy produkcji cukru. W ciągu 10 lat wzrósł on ponad 
dziesięciokrotnie. W następstwie nałożonych obciążeń podat-
kowych produkcja cukru prowadzona na małą skalę w mająt-
kach ziemskich przestała być całkowicie opłacalna. Do połowy 
XIX wieku większość polskich cukrowni na obszarze Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego uległa likwidacji. Nie doczekał tego 
fundator medalu i  pomysłodawca konkursu odbierając sobie 
życie strzałem z armaty w styczniu 1845 roku.

Obecnie w Wielkopolsce czynne są 4 cukrownie, wszystkie one 
należą do niemieckich koncernów.

 Tomisław Paciorek 

kolor

------- R E K L A M A -------
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

kolor

KONTAKT:
kajaki2@kajaki2.pl
+48 790 819 888

Zapraszamy do korzystania z oferty 
wypożyczalni kajaków kajaki2.pl. 

Organizujemy spływy kajakowe 
w okolicach Mosiny rzeką Wartą 

i Kanałem Mosińskim

Łęczyca, ul. Poznańska 20
tel. 888 107 307, 606 509 565

Łęczyca, ul. Poznańska 20
tel. 888 107 307, 606 509 565

PRODUCENT
GARNITURÓW MĘSKICH, 
KOMUNIJNYCH, DAMSKICH. 

MOŻLIWOŚĆ USZYCIA Z 
DOPASOWANIEM DO SYLWETKI.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
RÓWNIEŻ FIRMY.

PRODUCENT
GARNITURÓW MĘSKICH, 
KOMUNIJNYCH, DAMSKICH. 

MOŻLIWOŚĆ USZYCIA Z 
DOPASOWANIEM DO SYLWETKI.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
RÓWNIEŻ FIRMY.

WWW.GARNITURYSTEPNIAK.PLWWW.GARNITURYSTEPNIAK.PL

tel. 501 099 327, 572 202 280

rozbiórki - wyburzenia budynków
wykopy pod fundamenty, piwnice
wykopy pod szamba, studnie, kanalizacje, 
kable elektryczne, przyłącza wodne
zasypka fundamentów
korytowanie pod drogi, kostkę brukową, 
chodniki
drenaż budynków i działek
kopanie/oczyszczanie stawów, basenów, 
oczek wodnych
karczowanie terenu,
usługi wywrotką z dźwigiem HDS
(stawka godzinowa)
usługi koparko-ładowarką (stawka godzinowa)
możliwość negocjacji ceny w zależności od 
długości czasu i rodzaju wykonywanej pracy.

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

(J
01

0)

ROBOTY
ZIEMNE

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

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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Zdając sobie sprawę z  całkowitego po-
mieszania pojęciowego naszych czasów, 
na początku chciałbym pewne terminy 
uściślić. Powołując się na wywiedzione 
z  klasycznej filozofii rozumienie polity-
ki, wybitny polski filozof ojciec profesor 
Mieczysław Albert Krąpiec definiował 
ją jako roztropne realizowanie dobra 
wspólnego. Oznacza to zatem, że dobro 
to realizować mogą nie tylko politycy, 
ale także organizacje pozarządowe czy 
nawet pojedyncze jednostki niezwiąza-
ne z  potocznie rozumianym „światem 
polityki”. Polityka niekoniecznie jest 
tym, co możemy zobaczyć w  telewizji 
– czasami to po prostu mało widoczne 
działania mające na celu realizację do-
bra wspólnego. Z kolei jednym z warun-
ków działania roztropnego jest pamięć 
o tym, co było. Mówiąc zatem w maksy-
malnym uproszczeniu: właściwe rozpo-
znanie dziejów jest jednym z warunków 
do tego, by realizować dobro każdego 
z  nas. Lekcje wyciągnięte z  historii po-
winny wyposażyć obecnie żyjących 
w  umiejętność unikania błędów po-
przednich pokoleń.

Przełóżmy to teraz na nasze mosińskie 
realia. Od wielu lat karmieni jesteśmy 
opowieścią o rzekomo stołecznym statu-
sie Mosiny w maju 1848 roku. Na łamach 
„Gazety” pokazywałem, że stanowisko to 
jest zafałszowywaniem historii, ponie-
waż nie jest oparte na żadnych źródłach 
historycznych czy rzetelnych opracowa-
niach naukowych. Mimo to przeświad-
czenie o  tym, że Mosina była niegdyś 
stolicą Polski dosyć mocno wyryło się 
w  pamięci mieszkańców miasta. Jak to 
przekłada się na naszą obecną sytuację? 
Przede wszystkim może być powodem 
pewnego rodzaju megalomanii, która 
w  dłuższej perspektywie czasu nie jest 
rzeczą zdrową. Można potraktować to 
jako anegdotyczną opowieść, jednak 
opowiadanie to przedstawiane nam jest 
nie jako legenda, ale jako rzekoma praw-
da historyczna. Doprowadzić to może do 
ośmieszenia mieszkańców miasta oraz 
tego, że nie będziemy brani przez innych 
na poważnie. Sam już nieraz spotkałem 

się z  (delikatnie mówiąc) pobłażliwym 
traktowaniem przez osoby z innej części 
Polski na wieść o  tym, że „my też kiedyś 
byliśmy stolicą!”. Ukoronowaniem tego 
jest zrównanie Mosiny z  Gieczem, Gnie-
znem, Krakowem i Warszawą (sic!) na mo-
sińskim rynku w  postaci wmurowanych 
w chodnik płyt z herbami tych miast.

Obchody majowych wydarzeń 1848 
roku do tej pory stanowiły powód do 
radosnego świętowania: inscenizacje, 
zabawy, koncerty i  konkursy. Celebro-
wanie porażek jest naszym narodowym 
sportem i nie inaczej jest niestety w na-
szym mieście. Wielkopolanie w XIX wie-
ku bardzo szybko wyciągnęli lekcje z tej 
klęski powstania 1848 roku i zrozumieli, 
że nie tędy droga. Zobaczyli popełnione 
błędy, a niektórzy ostrzegali przed skut-
kami powstania jeszcze zanim ono na 
dobre wybuchło. Negatywnie wypowia-
dali się też o  samowolnych działaniach 
partyzantów walczących na terenie Zie-
mi Mosińskiej. Jeśli dzisiaj mamy się cze-
goś uczyć, to właśnie postawy tych ludzi 
wiedzących, że z  błędów należy wycią-
gać lekcje, a  nie się nimi delektować. 
Jeśli będziemy wychowywać najmłod-
szych w  przekonaniu, że piękną rzeczą 
jest podejmowanie nieodpowiedzial-
nych działań politycznych i militarnych, 
to jakie będą tego skutki w przyszłości? 
Aż strach odpowiadać na to pytanie. 
Wydaje się, że jesteśmy na tyle przesiąk-
nięci tym modelem kreowania rzeczywi-
stości historycznej, że nie dostrzegamy 
potencjalnych, szaleńczych konsekwen-
cji takich działań. Słuszny jest patrio-
tyzm w  duchu poświęcenia dla Ojczy-
zny (nawet za cenę oddania własnego 
życia), ale niech to wszystko odbywa się 
w duchu wielkopolskiego pragmatyzmu 
i wspomnianej wyżej roztropności. 

Wiemy, że wydarzenia maja 1848 roku 
skończyły się dla mieszkańców Ziemi 
Mosińskiej tragicznie. Bardzo negatyw-
nie oceniali je zwłaszcza mieszkańcy 
Rogalina uważający, że założenie przez 
polskich partyzantów obozu w  pałacu 
Raczyńskich spowodowało ściągnięcie 
na ludność cywilną nieszczęścia w  po-

staci pruskich prześladowań i krwawych 
odwetów. Wydaje się, jakbyśmy w  tej 
narracji odkładali na bok realia histo-
ryczne, ponieważ przeszkadzają nam 
one w  rozkoszowaniu się rzekomo sto-
łecznym statusem Mosiny oraz prokla-
mowania tak zwanej „Rzeczpospolitej 
Mosińskiej”. Oddajemy kult frazesowi 
(w  tym także fałszowi historycznemu), 
a  zapominamy o  nieodpowiedzialności 
powstańców zagrzewających do nie-
równej walki z Prusakami w momencie, 
gdy powstanie właściwie już wygasało. 
Stanisław Mackiewicz napisał kiedyś: 
„Potęga frazesu była i  jest w  Polsce ar-
cypotęgą. Działa ona na mózg polski 
zupełnie tak, jak duża butla spirytusu”. 
To znakomite zdanie bardzo trafnie 
podsumowuje ten sposób rozumowa-
nia – przez oddawanie hołdu frazesom 
tracimy zdolność trzeźwego rozumowa-
nia. Nie muszę chyba dodawać, że trafna 
ocena sytuacji jest kluczowa dla dobra 
wspólnego, a przez to dla każdego z nas, 
nie tylko w XXI stuleciu.

Wspomniałem już o celowym pomijaniu 
faktów, które przesłaniają nam wyma-
rzony dla nas obraz sytuacji. Jak możemy 
dawać przykład innym (w tym najmłod-
szym), jeśli będziemy nadal praktykować 
ten rodzaj...właśnie, czego?  Niespójno-
ści, wyparcia, zafałszowania rzeczywi-
stości? Może to mocne słowa, ale czasa-
mi jedynie hałas jest w stanie wybudzić 
nas z mocnego snu. Cała nadzieja w tym, 
że nasz sposób opowiadania historii nie 
musi wcale tak wyglądać. Lepiej upra-
wiać krytyczny namysł nad przeszłością 
z poszanowaniem heroizmu bohaterów 
oraz zrozumieniem ich motywacji, do 
czego szczerze zachęcam. Dzięki temu 
wspomniana butla spirytusu zamiast 
przyczyniać się do nietrzeźwości umy-
słowej, pomoże w  odkażaniu ran fałszu 
historycznego.

 Wojciech Czeski

Historia jako butla spirytusu
Po przeczytaniu cyklu artykułów o wydarzeniach roku 1848, które publikowaliśmy na łamach „Ga-
zety”, czytelnik może sobie pomyśleć: przecież to opisywanie czasów minionych, które nie prze-
kłada się na moje teraźniejsze życie. Historię zostawmy historykom, a my patrzmy w przyszłość 
lub żyjmy tym, co mamy obecnie. Z pozoru ten tok rozumowania wydaje się zasadny do momentu 
skonfrontowania go ze słynnym zdaniem historyka Józefa Szujskiego, które w parafrazie brzmi: 
„fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki”.
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Piekarnia Oskroba 
– oferuje klientom chleby na zakwasie, 
ciepłe przekąski, ciasta i  torty na zamó-
wienie. Zapraszamy od pn. do pt. w godzi-
nach 6.30 – 19, sob. 6.30 – 17. Szczegóły 
oferty dostępne są na stronie interneto-
wej www.oskroba.pl.  fot. PK

Baczer delikatesy włoskie 
– oferuje smakoszom produkty prosto 
z Włoch: szynki dojrzewające Prosciutto 
(od 12 do 30 miesięcy dojrzewania), sa-
lami, szynki gotowane z  truflą oraz bez 
trufli, sery (kozie, owcze, krowie, bawo-
le), sery świeże (Mozzarella di bufala, 
Burrata, Straciatella), makarony i  wiele 
innych. Punkt czynny jest od wt. do pt. 
w godzinach 11 – 18, sob. 8 – 15 . Telefon 
do lokalu: 517 816 203. Więcej informacji 
zamieszczono na stronie internetowej 
www.baczer.pl.   fot. PK

Zakłady Mięsne Mielczarek 
– wielkopolski producent wędlin według 
tradycyjnych receptur, oferujący świeże 
mięso, wędliny i drób oraz wyroby garma-

żeryjne. Sklep czynny jest w poniedziałki 
w godzinach 9 – 19, wtorek – piątek 8 – 
20, sobota 7 – 15. Więcej informacji do-
stępnych jest na stronie internetowej 
www.zmmielczarek.pl.  fot. PK

Euromed sklep rehabilitacyjno – me-
dyczny 
– zapewnia największy wybór sprzętu or-
topedycznego i  środków pomocniczych, 
oferując możliwość wypożyczenia sprzę-
tu rehabilitacyjnego, fachową pomoc 
i doradztwo. Punkt ma podpisaną umowę 
z NFZ. Zapraszamy od pn. do pt,  w godzi-
nach 11 – 18, sob. 9 – 13. Kontakt 791 525 
500, www.euromed–sklep.pl.  fot. PK

delikatesy Kuchnie Świata 
– oferują ponad tysiąc produktów. Klienci 
mają możliwość zakupu towarów z  naj-
dalszych zakątków świata m.in. Japonii, 
Tajlandii, Chin, USA oraz Europy m.in.: 
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji, Włoch 
oraz Słowenii. Produkty są sprowadzane 
bezpośrednio od producentów. W  stałej 

ofercie są produkty do przygotowania 
sushi, przyprawy, oleje, produkty mrożo-
ne, bezglutenowe oraz słodycze i napoje. 
W  środy dostarczane będą świeże ryby 
i  owoce morza. Niebawem oferta wzbo-
gacona zostanie o japońskie wina i piwa. 
Personel doradzi w  wyborze najlepszej 
oferty, zrealizuje zamówienie specjalne 
i sprowadzi na życzenie Klienta ryby z ło-
wisk całego świata. Punkt czynny jest od 
pn. do sob.  w godzinach 10 – 20. Kontakt 
570 031 317.   fot. PK

Sklep Zoologiczny Motylek 
– oferuje akcesoria dla psów, kotów, pta-
ków, gryzoni, a  także dla innych mniej-
szych zwierząt. Na miejscu dostępne są: 
różnego rodzaju karmy suche i  mokre, 
mięso surowe mrożone BARF, przysma-
ki, zabawki, legowiska, klatki, artykuły 
do pielęgnacji, środki ochronne. Sklep 
zoologiczny czynny jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8 – 20, natomiast 
w soboty 8 – 15.  fot. PK

Otwarcie Centrum Handlowego łęczyca
O inwestycji realizowanej w Łęczycy (przy drodze wojewódzkiej 
nr 430, łączącej Poznań z  Puszczykowem i  Mosiną) i  polegają-
cej na budowie Centrum Handlowego pisaliśmy przed kilkoma 
miesiącami. W budynku zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 29 
mieści się łącznie 19 lokali handlowych, do których wchodzi się 
bezpośrednio z  zewnątrz. Każdy z  nich posiada bowiem wła-
sne, osobne wejście. Z początkiem listopada otwartych zostało 
jedynie kilka z nich m.in.: Tradycyjna Piekarnia Oskroba, Baczer 

wyroby włoskie, Zakłady Mięsne Mielczarek, Euromed sklep re-
habilitacyjno – medyczny i delikatesy Kuchnie Świata.  Następ-
nie otwarto: Sklep Zoologiczny „Motylek”, punkt pod nazwą Vi-
ninova Wine Shop oraz salon optyczny. Z racji tego, że z oferty 
handlowo – usługowej galerii będą mogli korzystać nie tylko 
mieszkańcy Łęczycy, ale również pobliskiego Lubonia, Puszczy-
kowa czy Mosiny, postanowiliśmy pokrótce opisać, co mają nam 
do zaoferowania poszczególne punkty.
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Vininova Wine Shop 
– to poznańska firma zajmująca się im-
portem i dystrybucją win z całego świata, 
a od 2015 r. również unikatowych alkoholi 
ze wszystkich popularnych kategorii w ra-
mach kolekcji Vininova Spirits. Aktualnie 
w ofercie punktu znajduje się ok. 700 ety-
kiet win oraz ok. 120 indeksów alkoholi 
(często niedostępnych w  sklepach sie-
ciowych). Wina pochodzą od światowych 
gigantów branży winiarskiej, ale również 
z  małych rodzinnych winnic. W  ofercie 
znajdują się produkty wielu renomo-
wanych globalnych marek w  zakresie: 
wódka, gin, rum, tequila, szkocka whisky, 
amerykańskie whiskey i bourbon, likiery, 
bittery, porto, grappa, koniak i armaniak. 
Punkt czynny jest od pn. do pt. w godzi-
nach 11 – 21, sob. 9 – 21, niedz. handlowe 
10 – 18. Więcej informacji dostępnych jest 
na stronie internetowej www.vininova.pl. 
Kontakt 575 787 544.  fot. PK

Salon optyczny 
– w ofercie punktu dostępnych jest około 
1500 opraw okularowych, w tym okulary 
największych światowych marek: Versa-
ce, Emporio Armani, Guess, Tom Ford, 
Rayban i wiele innych. Codziennie można 
tutaj bezpłatnie przeprowadzić badanie 
ostrości wzroku oraz zakupić soczewki 

kontaktowe, płyny do pielęgnacji socze-
wek kontaktowych, łańcuszki do okula-
rów, ściereczki, etui czy okulary przeciw-
słoneczne. Wykwalifikowany personel 
dokona drobnych napraw okularów i od-
powie na każde pytanie klientów. Zapra-
szamy od pn. do pt. w godzinach 10 – 18, 
w soboty 10 – 14. Kontakt pod nr tel. 662 
36 20 20.   fot. PK

Yattai Sushi Bar 
– oferuje m.in. sushi, makarony, pierogi, 
sałatki, dania główne, przystawki, zupy 
i desery. Zapraszamy: pn. – czw. 12 – 22, pt. 
– sob. 12 – 22.30, niedz. 12 – 21. Szczegóły 
oferty znajdziemy na stronie internetowej 
www.yattai.pl. Telefon do lokalu 793 666 
660.   fot. PK

Warzywni „OK” 
– sklep oferuje warzywa i owoce. Czynny 
jest w poniedziałki 9 – 20, wtorek – piątek 
8 – 20, sob. 8 – 15.   fot. PK

Apteka Kamelia 
– czynna jest od pn. do pt. w godzinach 
10 – 19, sob. 8 – 15, niedz. handlowe 9 
– 14. Na miejscu dostępne są leki i inne 
produkty lecznicze, dermokosmetyki, ar-
tykuły dziecięce, okulary korekcyjne oraz 
sprzęt medyczny (termometry, ciśnienio-
mierze, pulsoksymetry, nebulizatory). Te-
lefon kontaktowy 732 665 545.   fot. PK
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 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

- - - - - - - -  R  e  k  l  a  m  a  - - - - - - - - 

Galeria Łęczyca zdjęcie ogólne
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Śp. Halina Pikińska była mieszkanką Pożegowa, zajmowała się 
udokumentowaniem jego historii.  - Przez kilka lat zbierała in-
formacje, fotografie, przeprowadzała wywiady, by utrwalić dla 
przyszłych pokoleń historię swojej małej ojczyzny, z którą się 
identyfikowała - poinformowała Małgorzata Kaptur, przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Mosinie. 

Halina Pikińska była niezwykle otwartą osobą. Przygotowała 
w Izbie Muzealnej wystawę pt. "Pożegowo i jego mieszkańcy", 
a w listopadzie br. trafiła do rąk mieszkańców Kronika Pożego-
wa, której była autorką i inicjatorką. Jak twierdzą bliscy zmarłej, 
zostawiła w swojej publikacji wspaniałe wspomnienia.  - Czas 
ucieka, świadków historii ubywa, dlatego powstała Kronika - 
by ocalić od zapomnienia to co przeżyliśmy - mówiła autorka.

Pani Halina przemierzała ulice Pożegowa wzdłuż i  wszerz, 
a  także z góry w dół. – Od 5 rano do 2 w nocy, ciągle na te-
lefonicznych łączach – wspominała swoje poszukiwania. Od-
wiedzali ją dzień w dzień tutejsi mieszkańcy, ale nie tylko, bo 
kontakt podjęły także osoby, które nie mieszkają na Pożego-
wie, ale kiedyś miały tu rodziny – opowiadała Halina Pikińska 
w rozmowie z Joanną Nowaczyk z UM w Mosinie.  

Pożegnanie śp. Haliny Pikińskiej odbyło się 14 grudnia, o godz. 
10.00 w kościele parafialnym w Mosinie. Rodzinie zmarłej skła-
damy wyrazy współczucia.

W wieku 42 lat zmarł wójt gminy Dopiewo Ad-
rian Napierała. Kierował gminą od 2014 roku, 
dwa lata temu został wybrany na drugą ka-
dencję. "Umarł przedwcześnie" - podkreślono 
w komunikacie na stronie urzędu gminy.

"Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wia-
domość o  śmierci Wójta Gminy Dopiewo – Ad-
riana Napierały. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom 
składamy najszczersze wyrazy współczucia” – na-
pisano w komunikacie na stronie urzędu gminy. 

W  komunikacie poinformowano, że wójt 
„umarł przedwcześnie, miał plany na kolejne 
lata, o których mówił z przekonaniem i pasją”. 

Adrian Napierała związany był z samorządem 
gminy Dopiewo od kilkunastu lat. Przez 10 lat pracował w Za-
kładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie, gdzie pełnił 
funkcję prezesa. W 2014 roku wystartował w wyborach samo-
rządowych i został wójtem gminy Dopiewo,

Z  wykształcenia był prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył na Politechnice 
Poznańskiej studia podyplomowe, związane z pracą zawodo-

wą i studia menedżerskie. Interesował się hi-
storią współczesną i polityką społeczno-eko-
nomiczną. Prywatnie był mężem i ojcem.

Na stronie urzędu gminy można przeczytać, 
że z  zaangażowaniem podejmował wyzwa-
nia, dotyczące rozwoju gminy Dopiewo, cze-
go potwierdzeniem są liczne nagrody i wy-
różnienia, w tym 5. miejsce gminy Dopiewo w 
tegorocznym „Rankingu Samorządów Najdy-
namiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość 
w latach 2003 – 2019” w kategorii gmin wiej-
skich, czy przyznany urzędowi gminy Dopie-
wo w tym roku tytuł  „Wielkopolska Jakość” .

Wielkopolski Instytut Jakości przyznał Adria-
nowi Napierale tytuł „Wielkopolskiego Menadżera Jakości”.

„Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako zaangażowany 
samorządowiec, skuteczny menadżer, sprawny organizator, 
dobry szef i człowiek przyjazny ludziom” – napisano w komu-
nikacie na stronie urzędu gminy.

 źródło: samorzad.pap.pl, UG Dopiewo

"Czas ucieka, świadków historii ubywa". 
Nie żyje Halina Pikińska.

Zmarł wójt gminy dopiewo Adrian Napierała. 
"Umarł przedwcześnie"

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

17 grudnia – wyczuwalny zapach gazu na ulicy (Puszczykowo, ul. Jackowskiego)

7 grudnia – monitoring dla obiektu przedszkole (Puszczykowo, ul. Czarnieckiego)

29 listopada – pożar kosza na śmieci (Puszczykowo, ul. Nadwarciańska)

26 listopada – pożar śmietnika i drzewa (Puszczykowo, ul. Piaskowa)

24 listopada – kolizja samochodu osobowego, pożar (Puszczykowo, ul. DW430)

 Oprac. Paulina Korytowska

Kronika OSP Puszczykowo

Śp. Adrian Napierała fot. UG Dopiewo
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PRZEWÓZ OSÓB

tel. 575-100 –991 e-mail: biuro@wirbus.plwww.wirbus.pl
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Od poniedziałku do czwartku od 16:30 do 19:00

piątek od 16:30 do 18:00
(J
03

8)

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

AUTO CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

do samochodów DOSTAWCZYCH
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LOKAL PO BIURZE NOTARIUSZA 
ORAZ ADWOKATA W MOSINIE 

PRZY UL. WAWRZYNIAKA 9

tel. 660 031 893

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

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)
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02
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(J

02
7)
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03

5
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KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

IRENEUSZ BŁASZKIEWICZ

UL. WAWRZYNIAKA 9

62 - 050 MOSINA

NR TEL. +48 790 848 788
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

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
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dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875

Terapia noworodków
i niemowląt metodą 

NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

www.fizjo-osteo.pl

fizjoterapeuta i DO osteopata 
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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
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Kwali�kowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy
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03
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PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Problemy z nadwagą: 
jak je pokonać?

(J
02

8)
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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
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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
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ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

Naprawa:
- Rozruszniki
- Alternatory
- Instalacje elektr.

Montaż:
- Radia
- Alarmy
- Blokady

Klimatyzacje:
- napełnianie
- odgrzybianie

* wymiana opon
* wulkanizacja

Wystawiamy faktury VAT

Michał Roszak
Luboń, ul. Dożynkowa 7a

tel. 602 555 346

(P
00

9)

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
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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
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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
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SPRAWDZONE
CZĘŚCI

ATRAKCYJNE
CENY

KRÓTKIE
TERMINY

DOŚWIADCZENI
FACHOWCY

OFERTA:
• BLOKADY MECHANICZNE BEAR-LOCK
• BLOKADY ELEKTRONICZNE E-JOYLOCK
• BLOKADY UKŁADU KIEROWNICZEGO
• BLOKADY CARGO-LOCK
• ALARMY
• IMMOBILISERY
• ZABEZPIECZENIA INDYWIDUALNE
• CENTRALNE ZAMKI
• CZUJNIKI COFANIA
• ELEKTRYKA
• MECHANIKA
• DIAGNOSTYKA
• HAKI HOLOWNICZE
• AUTO GAZ
• AUTO KLIMA
• ZNAKOWANIE POJAZDÓW DNA

ul. Powstańców Wlkp. 4A
62-030 Luboń

serwis@niedzwiedz-lock.pl
serwis1@niedzwiedz-lock.pl

Tel. 61 893 39 39
Tel./fax 61 813 16 65
Tel. 668 865 148

KONTAKT: ADRES: E-MAIL:

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

NOWOŚĆ NA RYNKU
E-JOYLOCK

ELEKTRONICZNA BLOKADASKRZYNI BIEGÓW.

REHA
CORE

RehaCoreFizjoterapia

ZABIEGI  W DOMU PACJENTA

• masaż leczniczy
• terapia manualna
• rehabilitacja pourazowa

pierwsza wizyta 10% TANIEJ
tel. 513 203 857

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)


