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Drodzy Czytelnicy!
Grudzień to miesiąc wyjątkowy, głównie za
sprawą zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Zwykle zabiegani, przygotowujemy
świąteczne potrawy, porządkujemy domy,
kupujemy prezenty dla bliskich. Czekamy
na pierwszą gwiazdkę, spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi... W tym roku cień na
wszystko rzuca pandemia i święta u niektórych z nas będą wyglądały inaczej niż do tej
pory. Jednak miłość, życzliwość, ciepło, troska o wzajemne relacje są tym, co pozostaje
niezmienne i co tak naprawdę czyni ten czas
wyjątkowym. Pamiętajmy, że to my tworzymy klimat świąt i od nas zależy, jaki będą one
miały wymiar. Tymczasem oddajemy w Państwa ręce kolejny numer gazety z całą gamą
różnorodnych treści.
Interesująco - zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń w kraju, podczas których
wiele mówi się o sile drzemiącej w kobietach
- zapowiada się artykuł przedstawiający silne
kobiety mieszkające w Mosinie i okolicach.
Nasze bohaterki umiały przeciwstawić się
stereotypom, dążyły do postawionych sobie
celów i zrobiły w swoim życiu wiele wyjątkowych rzeczy. Prezentujemy Bogumiłę Marchelek i jej pasję do motorów oraz Wiktorię
Myszkier, jedną z pierwszych nauczycielek
zajmujących się nauczaniem integracyjnym
w Mosinie. Warto poznać je bliżej!
W numerze zatrzymujemy się nad tematem
pandemii widzianym tym razem okiem komendanta OSP w Mosinie. Rozmawiamy
o podejściu mosińskich władz do pandemii,
funkcjonowaniu służb, a w szczególności
straży pożarnej, w tym trudnym czasie. Jak
wygląda teraz praca OSP, jak wykonuje się
dezynfekcję powierzchni publicznej, jakim
zapleczem środków do dezynfekcji dysponują strażacy? Do jakich zadań są wzywani

w czasie pandemii? Jakie działania są podejmowane, by zmniejszyć ryzyko zakażenia
wśród strażaków? Wreszcie, co - oprócz zdrowego trybu życia - możemy zrobić my sami,
by szybciej i skuteczniej radzić sobie z pandemią? Na te i wiele innych pytań znajdziecie
odpowiedź w artykule.
Niezmiennie odsyłamy do audycji Radia MPL.
Relacjonowaliśmy dla Państwa na żywo przebieg protestów, jakie odbywały się w listopadzie na ulicach Mosiny i Puszczykowa. Rozmawialiśmy z przedstawicielami branży fitness
oraz branży gastronomicznej, które to szczególnie ucierpiały z powodu wprowadzonych
obostrzeń epidemiologicznych. Zastanawialiśmy się, czy trwająca kryzysowa sytuacja
wpłynęła na wzrost ubóstwa, przybliżaliśmy
tematykę zdrowej żywności, a także historię
powstania i funkcjonowania Galerii Sztuki
w Mosinie... To tylko niektóre z tematów poruszanych na antenie radia. Serdecznie zapraszamy do śledzenia kolejnych audycji, a w numerze - do skrótu tych minionych.

Dbamy o swoje zdrowie i dobry wygląd.
Okres jesienno-zimowy to często czas, kiedy
nasze włosy są słabsze, łamliwe, wypadają.
W naszym Kąciku Zielarskim dzielimy się
przepisami na wykorzystanie samodzielnie
zebranych ziół do kuracji wzmacniających
włosy. Receptury są bardzo proste i przepisy
może wykonać każdy, a jeśli nie zbieraliśmy
latem ziół - na to również mamy radę! Polecamy gorąco, warto wypróbować!
To tylko mała część tematów przedstawionych w numerze. Staramy się pokazywać różnorodność i piękno otaczającego nas świata,
rozmaitość wydarzeń, całą paletę emocji.
Zapraszamy Was gorąco, Drodzy Czytelnicy,
do odnajdywania każdego dnia przyjemności i radości, które tkwią zwykle w rzeczach
małych, niepozornych, codziennych. Ale to
od nas zależy, jakie nadamy im znaczenie.
Życzymy ciepła w sercach na ten szczególny,
zimowy, świąteczny czas i oczywiście - miłej
lektury najnowszego numeru gazety!
W imieniu zespołu redakcyjnego
Marta Mrowińska

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
otuli Was swym ciepłem, przyniesie spokój i ukojenie.
Niech w Waszych domach zamieszka na stałe
szczęście, radość i poczucie spełnienia.
Aby w Waszych sercach zagościła na długo wiara, nadzieja i miłość.
Aby ten czas okazał się dla Was niepowtarzalny i wyjątkowy.
Pełnych piękna, zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2021.
Życzy Redakcja GMP

Rafał – kamieniarz z Puszczykowa, 07.10.2012 r.

- Ja o elegancie z Mosiny pamiętam tyle, co ojciec opowiadał.
Nie wiem, czy będę umiał teraz tak dokładnie panu wszystko
powtórzyć, ale obiecuję, że z nim porozmawiam i sobie przypomnę. Jest to taka wersja, powiedziałbym poznańska, bo on
się urodził i wychował w Poznaniu. A więc podobno był on kobieciarzem, strasznym kobieciarzem. Nie wiem, dlaczego akurat
używał takiego określenia, a nie na przykład „podrywacz” czy
„amant”. Znaczy się, że nie był to konkretnie jakiś facet dajmy na
to Iksiński tylko tak się wtedy określało kogoś, kto się wystroił,
chyba nawet lekko przesadnie się wystroił i wyruszył w miasto

jak to się czasem mówi na podryw. Zamiar ten dało się obserwować z daleka i było widać gołym okiem, że facet wyszedł
na polowanie. W rzeczywistości wcale tak nie musiało być, ale
w ówczesnym żargonie tak to funkcjonowało. Na widok takiego
gościa mówiło się: „o, elegant z Mosiny idzie!”. Tak z lekka sarkastycznie, tak kpiarsko, jak gdyby nabijając się z niego, chociaż
sam przezywany nie musiał w ogóle tych uwag słyszeć. Wie pan,
radochę miało tylko to towarzystwo, które go akurat wypatrzyło sobie i może trochę nawet z nudów na wyrost przypinali mu
taką łatkę. Jednak generalnie określenie takie, ale już prosto
w oczy stanowiło o lekkiej ironii w stosunku do adresata i na
pewno nie należało do komplementów, w tym sensie. Czy ktoś
był gotów się obrazić, to jego sprawa. Czasem dla niektórych
zwłaszcza kawalerów, nazwanie ich od babiarzy i podrywaczy
nie stanowiło o ujmie, ale wręcz dodawało splendoru jako zdobywcy serc. Po prostu zamiast mówić, że „z niego ale kobieciarz
i babiarz”, powiadano: „o, ale z niego elegant z Mosiny”.
Roman Czeski
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Obyś (nie) żył w ciekawych czasach
Jedna z bardziej znanych chińskich klątw mówi „Obyś żył w ciekawych czasach”, choć z pozoru wydaje się pozytywnym życzeniem to zazwyczaj używana jest ironicznie. Spokojne czasy to takie, w
których wiemy co czeka nas jutro, za tydzień, miesiąc, to czasy w których możemy planować, a potem nasze plany realizować. Niestety od ponad pół roku nikt z nas nie może powiedzieć, że klątwa
ta jest mu całkowicie obca. Co więcej chichot losu sprawił, że wywodzi się ona z kraju w którym
zaczął się główny powód jej ziszczenia.
Wielu z nas słysząc po raz pierwszy o chorobie przywiezionej
do nas z Chin, zwanej COVID-19, lub SARS-COV-2 czy też jeszcze bardziej potocznie po prostu koronawirusem najpierw
popadało w panikę, potem uspokajało się by ostatecznie popaść w całkowitą obojętność. Pamiętam jak po raz pierwszy,
jeszcze pod koniec stycznia, rozważałem skutki gospodarcze
jakie będzie niosła ze sobą epidemia koronawirusa. Większość
osób z mojego otoczenia uśmiechało się pod nosem myśląc,
że snuję niczym nie podparte teorie spiskowe. Dziś większość
z nas nawet jeśli nie osobiście to przez znajomych poznała te
skutki doskonale. Ludzie tracą pracę, a nawet biznesy życia.
Czy to wszystko ma jednak sens? Czy wszystkie obostrzenia
wprowadzane przez rządy większości krajów na świecie są
racjonalnie uzasadnione? A może koronawirus to w ogóle jeden wielki spisek i zwykły kit wciskany nam przez światowe
mocarstwa ekonomiczne dla własnych niepojętych przez nas
celów? – odpowiedzi na te pytania coraz częściej próbujemy
szukać podczas dyskusji w gronie bliskich lub znajomych. Ale
co na to twarde dane?

Tutaj już doskonale widać podwyższoną liczbę zgonów
w okresie pomiędzy jedenastym a dwudziestym trzecim tygodniem 2020 roku czyli pomiędzy marcem a czerwcem tego
roku. Te dane pokazują wyraźnie, że Europa w tym czasie
mierzyła się z czymś śmiertelnym. Wielu z nas powie, że koronawirus sam w sobie nie jest śmiertelnie groźny i trudno się
z tym nie zgodzić, jednak w połączeniu z innymi chorobami
spowodował ponad trzydziestoprocentowy wzrost zgonów
we wspomnianym okresie, a to jest już poważna sprawa. Dla
porównania we Włoszech w okresie od 20 lutego do 31 marca
2020, liczba zgonów wzrosłą aż o 49% w stosunku do tego samego okresu w latach 2015-2019 (źródło ISTAT). Dlatego dyskutując o powadze sytuacji nie możemy patrzeć jedynie przez
pryzmat naszego najbliższego otoczenia czy ograniczać się
jedynie do polskich statystyk, bo jak już wcześniej udowodniłem, Polska była w grupie tych szczęśliwych krajów, które
pierwsza fala epidemii praktycznie ominęła. Co się do tego
przyczyniło? Być może szybka decyzja polskiego rządu o narodowej kwarantannie, która na pewno miała spory wpływ.

Wielu z nas twierdzi, że skoro w Polsce wiosną nic strasznego się nie stało to wszelkiego rodzaju reakcje w postaci obostrzeń są całkowicie bezpodstawne. Rzeczywiście, Polska
podczas pierwszej fali koronawirusa była jednym z krajów,
który na tle innych poradził sobie świetnie. Na dzień 31 marca
w Polsce mieliśmy łącznie 2311 przypadków potwierdzonych
zachorowań. Dla porównania w Hiszpanii w tym samym czasie było już ponad 94 tysiące zakażeń a we Włoszech ponad
100 tysięcy (oficjalne dane publikowane przez ministerstwa
zdrowia Polski, Hiszpanii oraz Włoch). Kolejne miesiące nie
obfitowały w nagły wzrost zakażeń w Polsce toteż wszyscy,
łącznie z Rządem uznaliśmy, że nie ma się czego bać a poziom
sceptycyzmu sięgnął zenitu. Czy możemy jednak wyczytać
z ogólnodostępnych danych wywnioskować czy jest coś na
rzeczy? Dzięki temu, że wiosną pandemia prawie nas nie dotknęła to przeglądając statystyki zgonów w Polsce w okresie
jej pierwszej fali nie da się dostrzec niczego nadzwyczajnego,
ale jak to wyglądało w skali Europy?

Czy jednak kolejne wprowadzanie restrykcji w okresie drugiej
fali epidemii jest konieczne, przecież to powoduje ludzkie tragedie, utratę pracy, biznesu, pozbawia wiele osób środków do
życia. Uważam, że mimo wszystko musimy wyhamowywać
rozwój epidemii, chociażby po to żeby nie doprowadzić do
„włoskiego scenariusza” (dla przypomnienia, wiosną we Włoszech system opieki zdrowotnej nie był odpowiednio przygotowany na przyjście pandemii, chorych było tak dużo, że
konieczne było podjęcie decyzji, że osoby od pewnego wieku
nie będą podlegały intensywnej opiece medycznej żeby nie
zajmować miejsc dla młodszych osób, krótko mówiąc wiele osób zostało skazanych na pewną śmierć). Niestety przy
obecnym wzroście zakażeń nasz system opieki medycznej,
choć znacznie rozwinięty od czasów pierwszej wiosennej fali,
również zaczyna być przeciążony. Dlatego niezwykle ważne jest abyśmy wszyscy zachowywali się odpowiedzialnie,
nie krytykowali noszenia maseczek w przestrzeni publicznej
i patrzyli na całą sytuację przez pryzmat wydarzeń w innych
krajach, które niestety były bardziej dotknięte epidemią. To
że u nas było dobrze nie znaczy, że i my w krótkim czasie nie
wpadniemy w tarapaty, niestety z kraju prawie nie dotkniętego wiosenną falą, obecnie znajdujemy się już na 53 miejscu spośród 218 badanych krajów na świecie pod względem
ilości zakażeń na milion mieszkańców (dane z worldometer.
info), a to już wysoka pozycja. Spacerując po mieście czy robiąc zakupy da się zauważyć, że ludzie przestali już tak bardzo
przejmować się koronawirusem jak wcześniej.

źródło: https://ec.europa.eu/

Często w dyskusjach pojawia się temat porównania COVID-19
do grypy która wydaje się znikać wyparta przez pandemię
koronawirusa, i zdaje się tak być. Jak podaje PZH, od 16 do
22 października 2020 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 66
tys. 68 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. W tym
samym okresie 2019 r. było ich 112 tys. 264. Co jest powodem
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spadku zachorowań na grypę? Naukowcy wyróżniają kilka
czynników, reżim sanitarny oraz maseczki spowodowały, że
ogólnie mniej chorujemy, a transfer wszelkich wirusów został
mocno ograniczony. Jak wskazują badania przeprowadzone
przez chińskich naukowców dotyczące wirusów SARS i MERS,
jeśli ktoś jest nosicielem jednego wirusa to jednocześnie staje
się bardziej odporny na inne. Wirusy to pasożyty i nie lubią
konkurencji. Ludzie ograniczyli wizyty u lekarzy co również
zaburza proces diagnostyki, chętniej również szczepimy się
na grypę co nie pozostaje bez wpływu na ilość zachorowań.
Jeszcze inne teorie wskazują na fakt skupienia się światowych
służb zdrowia na wykrywaniu koronawirusa pomijając inne
choroby co powoduje zaburzenie statystyk w tej materii. Najprawdopodobniej jednak spadek zachorowań na grypę jest
medianą wszystkich powyższych czynników.

pogodzić z faktem, że ten szalony czas może potrwać jeszcze
nawet dwa lata. Jak bardzo odczujemy skutki pandemii w dużej mierze zależy od nas, dlatego nawet jeśli nie jesteś w grupie ryzyka, nie jesteś w podeszłym wieku i nie masz chorób
przewlekłych, nawet jeśli sceptycznie podchodzisz do tematu
epidemii, a światowe statystyki do Ciebie nie przemawiają, to
weź pod uwagę, że ktoś inny może być w zupełnie przeciwnej
sytuacji i panicznie boi się zachorować, to ze względu na tą
osobę załóż maskę i dezynfekuj ręce oraz zachowuj się odpowiedzialnie. (Sz.K.)

Jakie zatem mamy prognozy na przyszłość? Słuchając wypowiedzi decydentów najbliższy okres nie rysuje się niestety
w kolorowych barwach. Premier w jednym z wywiadów wyraźnie wskazał, że musimy być przygotowani na trzecią, a nawet czwartą falę. O szczepionce mówi się, że powinna pojawić
się na wiosnę, jednak musimy uświadomić sobie powagę procesu logistycznego związanego z jej produkcją oraz dystrybucją na masową skalę. Zaszczepienie większości populacji zajmie przynajmniej rok, w związku z tym chyba już musimy się

Pilnie potrzebne osocze ozdrowieńców
Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś? Potrzebne osocze od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
Pilnie potrzebne jest osocze ozdrowieńców, wykorzystywane
przy leczeniu osób zakażonych, ciężko przechodzących tę chorobę. – Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na Covid-19 z ciężkimi, zagrażającymi
życiu objawami zakażenia. Oddaj je w najbliższym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi! – apeluje RCKiK w Poznaniu.
Kto może oddać osocze?
Osocze może zostać pobrane od osób, które:
• spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741)
• przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem
w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe,

• od zakończenia występowania objawów minęło 28 dni
• od zakończenia izolacji minęło 18 dni – w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;
• są w wieku 18-65 lat;
• w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz
kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
WAŻNE! Każda osoba będąca ozdrowieńcem musi się wcześniej skontaktować z Działem Dawców w celu ustalenia
terminu wizyty – nie ma możliwości oddawania osocza bez
wcześniejszego ustalenia terminu!
Kontakt z Działem Dawców mailowo:
ozdrowieniec@rckik.poznan.pl
Do odwołania w RCKiK w Poznaniu przy ul.Marcelińskej 44 pobierane będzie wyłącznie osocze od OZDROWIEŃCÓW COVID-19.
“Normalne” osocze tj. od osób, które nie przeszły zakażenia koronawirusem można oddawać w poniższych Oddziałach Terenowych:
Oddział Terenowy we Wrześni – rejestracja od poniedziałku do
piątku w godz.7.30-12.00
Oddział Terenowy w Lesznie – rejestracja od poniedziałku do
piątku w godz.7.30-12.00
W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Poznaniu brakuje również krwi, zwłaszcza BRh-, 0Rh-, ARh+,
a także 0Rh+, i ARh (niewielki zapas). RCKiK prosi o zgłaszanie
się także krwiodawców.
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Wspieramy Szpital w Puszczykowie
Szpital w Puszczykowie potrzebuje naszego wsparcia. – Jesienna, ogromna fala zachorowań na COVID-19 stała się naszą smutną rzeczywistością! Tempo, z jakim przybywa chorych, może zaskoczyć każdy, nawet najlepiej przygotowany szpital – poinformowali przedstawiciele puszczykowskiej placówki.
Szpital im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego zwrócił się do mieszkańców
o wsparcie finansowe bądź rzeczowe.
– Zwracamy się do Państwa z apelem o pomoc: materialną i finansową. Można nas
wesprzeć, przekazując dary. Przyjmiemy
z wdzięcznością maseczki jednorazowe,
fartuchy, rękawiczki jednorazowe. Przede
wszystkim jednak prosimy o wsparcie
dla naszych pacjentów, którzy z różnych
względów nie mogą teraz liczyć na odwiedziny najbliższych. Bardzo potrzebna jest
woda w małych butelkach! – apeluje Szpital w Puszczykowie.
Szczegółowych informacji na temat koordynacji zbiórki, i jak sytuacja w szpitalu
wygląda “od środka”, udzieliła nam Jolanta
Szymczak, pracownik szpitala. – W trudnych czasach pandemii Covid-19 Szpital
w Puszczykowie wypełnia swoją misję
diagnozowania, operowania i leczenia
swoich pacjentów. Przyjęcia odbywają
się w trybie planowym i nagłym. Dlatego też prośba do wszystkich, którzy mają
zaplanowaną diagnostykę, zabieg, pobyt
w Szpitalu w Puszczykowie o zabieranie
ze sobą wszelkiej dokumentacji medycznej, przybory toaletowe, ręczniki, jednorazowe chusteczki, a zwłaszcza wodę do
picia. Wszyscy zostają poinformowani,
że odwiedziny są zabronione! Jednak istnieje możliwość pozostawić na portierni
szpitala torby z brakującymi przyborami,
odzieżą, ręcznikami, drobnymi przekąskami, no i wodą. Torbę należy podpisać
imieniem i nazwiskiem, nr sali na której
leży pacjent. To samo dotyczy pacjentów,
którzy oczekują na wynik testu, wymazu
na Covid-19 na tzw. SOR- covid. Personel

z poszczególnych oddziałów przekaże
przesyłkę pacjentowi. Wszystkie czynności odbywają się w reżimie sanitarnym.
Proszę dbajmy o siebie i swoich bliskich –
informuje pracownik Szpitala w Puszczykowie, jednocześnie radna RM w Mosinie
Jolanta Szymczak.
Koordynatorem zbiórki darów jest Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie (OSP
Puszczykowo ul. Zacisze 3, 62-040 Puszczykowo, tel.: 883 653 440).

Szpital można wesprzeć również finansowo – wpłat finansowych można dokonywać na konto Szpitala
CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A. 85
1030 1247 0000 0000 8977 9006 z dopiskiem „darowizna na walkę z pandemią”.
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Mosińska „Świtezianka”
W poprzednim numerze „Gazety” mój kolega redakcyjny Tomasz Kaczmarek popełnił bardzo ciekawy tekst na temat dwóch jezior znajdujących się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego
(„Skrzynka na Kociołek”). Zwrócił on między innymi uwagę na fakt, iż hrabia Edward Raczyński
szczególnie mocno interesował się legendą o Jeziorze Kociołek. Uznałem, że należy nieco szerzej
omówić ten mało znany motyw, który może stać się atutem w promocji Gminy Mosina.
Hrabia Edward Raczyński słynął z zainteresowania dawnymi dziejami Polski,
czego świadectwem były zgromadzone
przez niego obfite zbiory oraz niebotyczna praca wydawnicza. Wydobywał on
z mroków zapomnienia takie dzieła jak
chociażby listy króla Jana III Sobieskiego
do królowej Marii Kazimiery. Szczególnie
upodobał sobie jednak dzieje Wielkopolski, czego zwieńczeniem było dwutomowe wydawnictwo zawierające w sobie
dzieje regionu, legendy z nim związane
oraz wspaniałe ilustracje. Przytaczam
w dużym fragmencie przekazaną przez
niego opowieść o Jeziorze Kociołek, ponieważ jest ona nad wyraz ciekawa:
„Wieść niesie, że w czasie pierwszej wojny
Szwedzkiej, właścicielka pobliższych włości namiętną miłość wzbudziła w oficerze
szwedzkim na załodze w tej okolicy stojącym; gdy mu jednak wzajemna nie była
i bezpieczeństwa dla siebie w domu nie
upatrywała, postanowiła oddalić się z tej
okolicy i zabrać z sobą klejnoty swoje,
droższe sprzęty i srebra stołowe znacznej
wartości. Wyśledzili ją niebawem Szwedzi, w pogoń za nią poszli, już ją dopędzali, gdy ona zwrócić kazała sanie swoje
na jezioro, które dopiero co było stanęło.
Pospieszył za nią ów szwedzki oficer, lecz
gdy się do niej zbliżał, lód się pod nimi

załamał i oboje w jeziorze życie stracili”1.
Ciąg dalszy tej tragicznej historii brzmiał
następująco: „Przez długi lat przeciąg, tak
przynajmniej w tej okolicy twierdzą, widywano cienie kobiety nad jeziorem się unoszące, widywano oraz mężczyznę, który
się za nią uganiał. Nigdy on jej przecież
dosięgnąć nie mógł. Nadobna jej postać
niknęła w przezroczu wody w tym właśnie miejscu, gdzie wspomniane skarby
w jeziorze leżeć mają”2. Historia ta mocno
przypominała Raczyńskiemu balladę Adama Mickiewicza pod tytułem „Świtezianka”. Świadczy o tym fakt, że przytoczoną
opowieść o Jeziorze Kociołek opatrzył on
cytatem z tego dzieła Wieszcza:
„Woda się dotąd burzy i pieni,
Dotąd przy świetle księżyca,
Snuje się para znikomych cieni
Jest to z młodzieńcem dziewica.”3
Nie była to jednak przelotna fascynacja
właściciela rogalińskiego pałacu tą tajemniczą opowieścią. Kilkakrotnie namawiał on bowiem Adama Mickiewicza
1 E. Raczyński, Wspomnienia wielkopolski to jest województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego, T. 1,
Poznań 1842, s. 276.
2 Tamże, s. 277.
3 Tamże.

do napisania utworu poetyckiego stylizowanego na „Świteziankę”, którego motywem przewodnim miała być właśnie
legenda o Jeziorze Kociołek. „Do prośby
o uwiecznienie w poezji owego podania
powracał hrabia kilkukrotnie w swych
listach do poety, przesyłając na poczet
honorarium 300 talarów, a później nawet
1000 franków. Nie doczekał się jednakże spełnienia danej mu przez wieszcza
obietnicy”4. Już sama historia próby zainteresowania mosińską opowieścią Wieszcza brzmi sensacyjnie, nie jest ona jednak
powszechnie znana. Niestety Mickiewicz
nie podjął prośby hrabiego Raczyńskiego, choć do dnia dzisiejszego nic nie jest
jeszcze stracone. Może wśród mieszkańców Mosiny i okolic znajdą się osoby
chętne do napisania wiersza, ballady
bądź poematu na ten temat? Taka krótka
opowieść mogłaby stanowić znakomity
atut w promocji Gminy oraz Wielkopolskiego Parku Narodowego. Utwór mógłby zostać uwieczniony jakąś pamiątkową
tablicą przy Jeziorze Kociołek. Pomysłów
na wykorzystanie tego motywu jest sporo i liczę na to, że temat zostanie podjęty
i odpowiednio wykorzystany.
Wojciech Czeski
4 W. Molik, Edward Raczyński (1786-1845), Poznań 1999,
s. 146.
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Co dalej z mosińskim basenem?
Prezes spółki „Park Strzelnica”, która ma wybudować mosiński basen przedstawił swoje dotychczasowe działania. Wśród zrealizowanych zadań znalazły się m.in. zmiana adresu siedziby spółki i umeblowanie jej biura. Budowa pływalni ma pochłonąć ponad 20 milionów złotych.
Spółka, która ma wybudować basen
i później nim zarządzać została powołana
we wrześniu 2019 roku. Na wtorkowym
(24.11) posiedzeniu gminnej komisji inwestycji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa, na wniosek radnego Arkadiusza Cebulskiego, pojawił się Włodzimierz
Koralewski, który w maju został prezesem
spółki „Park Strzelnica”. Prezes przedstawił
radnym swoje dotychczasowe działania.
Co udało się zrobić przez prawie pół roku
kadencji Włodzimiera Koralewskiego?
Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 700
000 zł, który został pokryty wkładem pieniężnym ze środków gminy Mosina. W połowie czerwca spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Sporządzono także sprawozdanie finansowe za 2019 rok, które wykazało zysk w wysokości 59,89 zł, który stanowią odsetki od
kapitału zakładowego.
Następnie, zgromadzenie wspólników
spółki podjęło uchwałę o utworzeniu kapitału zapasowego, gdzie przelano zysk
59,89 zł. Zgromadzenie wspólników następnie udzieliło absolutorium członkom
rady nadzorczej za rok 2019. Jedynym
wspólnikiem spółki jest gmina Mosina.
– Zarząd pozostaje w stałych relacjach
z radą nadzorczą i wspólnikiem, na bieżąco konsultując, opiniując i sprawozdając
najistotniejsze decyzje i czynności – mówi
Włodzimierz Koralewski. Jakie to działania?
Spółce udało się w czasie trwania kadencji
zgłosić spółkę do organów podatkowych,
zawarto umowy na obsługę rachunkową,
prawną i informatyczną. Zakupiono także
domenę internetową.

Spółka zmieniła swój adres, pod którym powstało jej biuro. Lokal mieszczący się w siedzibie mosińskiego OSiR wyremontowano
i umeblowano. W spółce wdrożono przepisy
RODO, przyjęto regulamin organizacyjny
i udzielania bagatelnych zamówień publicznych, a także sporządzono projekt techniczny pływalni i kosztorys robót.
Skąd pieniądze na basen?
– Zarząd poszukuje sposobów na sfinansowanie inwestycji. Spółka, oprócz kapitału
zakładowego, nie posiada jednak środków
inwestycyjnych ani nieruchomości, które
mogłyby służyć jako zabezpieczenie kredytodawców – mówi Włodzimierz Koralewski.
– Kontaktowałem się za pośrednictwem
koordynatora ds. udzielania kredytów
z siedmioma bankami, no i definitywnie
spółka nie ma szans na uzyskanie żadnego kredytu, bo za krótko istnieje, krócej
niż rok – opowiada prezes spółki „Park
Strzelnica”. – Banki odmawiają nawet
rozmowy na temat kredytów – przyznaje
Włodzimierz Koralewski.
Gmina więc zdecydowała o złożenie wniosku o dofinansowanie budowy basenu
z funduszu inwestycji lokalnych. Źródłem
finansowania projektu jest fundusz przeciwdziałania Covid-19. Burmistrz złożył wniosek
18 września. – Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie rzędu 22,5 miliona, co stanowi
90% wartości kosztorysowej inwestycji –
mówi burmistrz Przemysław Mieloch.
– W listopadzie czy w grudniu, miał być
ogłoszony nabór na kolejne wnioski w ramach tego funduszu. Niestety, mamy taką
sytuację, że powiedzmy, trwają negocjacje
pomiędzy polskim rządem a Unią Europej-

ską co do funduszu odbudowy w związku
z koronawirusem i myślę, że z tego powodu jeszcze nie ma żadnego rozstrzygnięcia
co do żadnego wniosku z całej Polski – dodaje burmistrz.
Dopóki sprawa finansowania budowy nie zostanie rozwiązana, spółka„Park Strzelnica” nie
może wszczynać postępowań o udzieleniu
zamówienia publicznego, w tym przetargu
na budowę basenu. Pozwolenie na budowę
pływalni jest ważne do sierpnia 2021 roku.
– Mimo trudności, widzę potrzebę funkcjonowania spółki w następnych latach – podsumowuje prezes.
– W tym momencie czekamy na rozstrzygniecie, wierzę głęboko, że dostaniemy
dofinansowanie, może nie w całości,
ale chociaż w połowie – mówi Przemysław Mieloch. Burmistrz zapowiada, że
w przypadku fiaska finansowania basenu
z funduszu inwestycji lokalnych, gmina
chciałaby wspólnie ze spółką wystąpić
o wypuszczenie obligacji przychodowych.
Burmistrz przyznaje, że w tym momencie
jest to skomplikowane, bo w sytuacji pandemii i towarzyszącym jej obostrzeniom,
obowiązujących także na basenach, gmina
nie może pokazać przychodów, które chociażby pokrywałyby koszt funkcjonowania
spółki. – Koronawirus przymknął nam wątek obligacji przychodowych – podsumowuje Przemysław Mieloch.
– 6 lat temu podjęliśmy pierwsze kroki
w kierunku budowy basenu. Po tych latach kończy mi się optymizm – podsumował wystąpienia burmistrza i prezesa
radny Arkadiusz Cebulski. (red)

Kronika OSP Puszczykowo
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których doszło od 21 października do 20 listopada br. Dziękujemy OSP Puszczykowo
za ich udostępnienie.
16 listopada – wypadek samochodu osobowego z ciężarowym (Puszczykowo, ul. DW430)
15 listopada – zdarzenie dla monitoringu Szpital (Puszczykowo, ul. Kraszewskiego)
13 listopada – pożar stogów siana (Rogalinek, ul. Wodna) (patrz fot. 1)
12 listopada – kolizja dwóch samochodów (Puszczykowo, ul. Dworcowa,
a DW430)
7 listopada – pożar poddasza (Puszczykowo, ul. Pszeniczna)
3 listopada – drzewo na drodze (Puszczykowo, ul. Brata Józefa Zapłaty)

2 listopada – plama oleju – alarm fałszywy (Puszczykowo, ul. Wysoka)
25 października – kolizja dwóch samochodów osobowych (Puszczykowo, ul. Wysoka)
23 października – pożar komory silnika (Puszczykowo, Niwka Stara)
W ostatnim czasie jednostka OSP Puszczykowo wspierała również szpital
w Puszczykowie poprzez zbiórkę darów (takich jak maseczki jednorazowe, fartuchy, rękawiczki jednorazowe, wody w małych butelkach) dla
palcówki medycznej. Strażacy pomagali także firmom i organizatorom
lokalnych zbiórek w przetransportowaniu większej ilości darów do szpitala. Więcej informacji o aktualnych zbiórkach oraz formach pomocy
można znaleźć na profilu FB: OSP Puszczykowo.
Oprac. Paulina Korytowska
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Wojewoda interweniuje w sprawie mosińskich radnych
Dwóch radnych wystawiło na rzecz gminy faktury o łącznej wartości ponad 100 tysięcy złotych. Zdaniem prawników Rady Miejskiej jest to naruszenie zapisów ustawy o samorządzie gminnym. Sprawą
zainteresował się wojewoda.
Radni Arkadiusz Cebulski i Czesław Tomczak, zdaniem kancelarii obsługującej mosińską Radę Miejską, mieli prowadzić działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy. Tego zakazuje art. 24 f Ustawy o samorządzie gminnym. Przepisy mówią,
że w przypadku naruszenia tego zakazu Rada Miejska lub komisarz wyborczy wygasza mandaty radnych.
Naruszone przepisy mają charakter antykorupcyjny
W opracowaniach, m.in. Fundacji Batorego, zapisy, które mieli naruszyć radni nazywane są antykorupcyjnymi. – Dla mnie
powód stworzenia takich przepisów jest jasny. Zrobiono to, by
zlikwidować dwa możliwe wymiary relacji pomiędzy radnym
a burmistrzem – mówił na sesji Rady Miejskiej 3 listopada radny
Marcin Ługawiak. – Po pierwsze, by radny nie był uprzywilejowany w prowadzeniu działalności. Po drugie, przepisy mają za
zadanie zlikwidowanie jakiejkolwiek zależności pomiędzy burmistrzem a radą.
Jak wynika z gminnych dokumentów, Arkadiusz Cebulski wystawił na rzecz gminy 21 faktur o łącznej wartości 2 769,42 zł.
Usługi dotyczyły dorabiania kluczy. Czesław Tomczak wystawił
natomiast od 2019 roku 240 faktur na łączną kwotę ponad 98
tysięcy złotych. Radny zaopatrywał gminne placówki w artykuły spożywcze. Gminna komisja rewizyjna uznała więc, że doszło
do złamania ustawowego zakazu i przedłożyła Radzie Miejskiej
uchwałę o wygaszeniu mandatów dwóch radnych.
– Mam wątpliwości, czy uzależnienie finansowe radnego od
burmistrza nie stawia pod znakiem zapytania jego niezależności – mówił radny Michał Kleiber podczas dyskusji nad wygaszeniem mandatów dwójki radnych.
Radni utrzymują, że nie wiedzieli, że łamią ustawowy zakaz. –
Prowadzący szkolenie, w marcu 2015 roku, powiedział, że jeśli
sprzedaję artykuły spożywcze, bez wykorzystania mienia gminy, to prawa nie łamię. Gdy zostałem radnym w 2019 roku, nie
byłem na szkoleniu, więc byłem przekonany, że wszystko jest
zgodnie z przepisami – mówił Czesław Tomczak. Podobne stanowisko przyjął Arkadiusz Cebulski.
Koledzy obronili kolegów
Podczas dyskusji na sesji 3 listopada, część radnych wielokrotnie zwracała uwagę na to, że to dla nich trudne głosowanie, bo
Arkadiusz Cebulski i Czesław Tomczak to ich koledzy. – Radny
też człowiek. Jeden prawo zna, drugi prawa nie zna – mówił radny Waldemar Waligórski.
– Będziemy rozstrzygać o losie dwóch naszych kolegów. Chciałbym jednak zaapelować do radnych, abyśmy odcięli się dzisiaj
od koleżeństwa – zaapelował radny Roman Kolankiewicz.
Rada Miejska nie wygasiła jednak mandatów Arkadiusza Cebulskiego i Czesława Tomczaka. Uchwały zostały odrzucone
głosami „przeciw” Agnieszki Gorzyńskiej, Zbigniewa Grygiera,
Wiesławy Mani, Waldemara Waligórskiego, Waldemara Wiązka,
Arkadiusza Cebulskiego i Czesława Tomczaka i wstrzymującymi się Eweliny Dudek, Jana Marciniaka, Dominika Michalaka,
Adama Monikowskiego, Andrzeja Raźnego, Jolanty Szymczak
i Macieja Pateli (w głosowaniu w sprawie Czesława Tomczaka,

Maciej Patela głosował „za”). Za przyjęciem uchwał głosowali
radni Elżbieta Jarecka, Małgorzata Kaptur, Michał Kleiber, Roman Kolankiewicz i Marcin Ługawiak.
– O wstrzymaniu się w głosowaniu zadecydowała między innymi dodatkowa opinia prawna, którą otrzymaliśmy przed sesją
[jej sporządzenie zostało zlecone przez radnych, których dotyczyło głosowanie - red.] . Ona już nie była tak jednoznaczna jak
ta zlecona przez komisję rewizyjną – mówi wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej, Dominik Michalak.
– Dla mnie jest oczywiste, że radny powinien znać i szanować
prawo. Jeśli dopuszcza wobec siebie odstępstwa od przepisów, to może być skłonny do bardziej elastycznego podejścia
w trakcie kontroli działalności burmistrza – mówi przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur, która głosowała za
przyjęciem uchwał o wygaszeniu mandatów. – Uważam, że jeśli
radni nie mają umiejętności ostrej oceny rzeczywistości, to nie
są w stanie rzetelnie wykonywać swoich obowiązków – dodaje
przewodnicząca.
– Uważam, że to nie my - radni - powinniśmy podejmować takie
decyzje. Moim zdaniem od tego jest wojewoda i sądy. To są organy upoważnione do rozstrzygania takich spraw – mówi radna
Agnieszka Gorzyńska.
Interweniuje wojewoda
Jak udało nam się dowiedzieć, sprawą zainteresował się wojewoda wielkopolski. Jak mówi Anna Czuchra z biura prasowego
wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wojewoda wszczął
postępowanie wyjaśniające w sprawie wygaszenia mandatów
mosińskich radnych. – Po jego zakończeniu zapadnie decyzja
odnośnie dalszych czynności w sprawie – mówi przedstawicielka Urzędu Wojewódzkiego. – Organ nadzoru [wojewoda – red.]
wystąpił o przesłanie protokołów z sesji z dnia 29 października i 3
listopada 2020 r. oraz uwierzytelnionych kopii innych dokumentów związanych z procedowaniem na ww. sesji uchwał dotyczących wygaszenia mandatu radnym – dodaje Anna Czuchra.
Decyzje wojewody mają być znane na początku grudnia. (WP)

10

Koniec marzeń o obwodnicy Mosiny?
Wizja odkorkowanego miasta oddala się
Prace nad wschodnią obwodnicą Mosiny trwają już od kilkunastu lat. Ostatnie działania Gminy w kierunku umożliwienia jej budowy krytykuje Aquanet. Jak się okazuje, budowa wschodniej obwodnicy
może okazać się niemożliwa.
Jak już informowaliśmy, 11 sierpnia na posiedzeniu gminnej
komisji inwestycji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa, przez
urzędników z mosińskiego Urzędu Miasta i burmistrza został
przedstawiony projekt zmiany obrębów geodezyjnych. Modyfikacje w przebiegu granic obrębów miały umożliwić budowę drogi rowerowej Mosina-Żabinko i wschodniej obwodnicy miasta.
Według koncepcji, ta druga inwestycja częściowo miałaby przebiegać przez obszary obrębu geodezyjnego Sowiniec. Na jego
terenie obowiązują przepisy dotyczące strefy ochronnej ujęcia
wody Mosina-Krajkowo. Zapisy te zakazują zmian przeznaczeń
gruntów z leśnych na nieleśne i rolnych na nierolnicze.
Budowa obwodnicy, wraz ze ścieżkami rowerowymi i innymi
elementami infrastruktury drogowej, byłaby zatem na tym odcinku bardzo utrudniona. Stąd uchwały o przeniesienie około
58 hektarów gruntów z obrębu Sowiniec do obrębu Mosina, na
którego terenie te zapisy nie obowiązują.
Komisja w sierpniu pozytywnie zaopiniowała uchwały zmieniające granice obrębów geodezyjnych. Do gminy jednak szybko
wpłynęło pismo Aquanet, które krytykowało takie działanie
i burmistrz się ze swoich planów wycofał.
Sporne obręby
Kwestia zmian obrębów w kontekście wschodniej obwodnicy
Mosiny wróciła na ostatniej październikowej sesji Rady Miejskiej. Radny Dominik Michalak zapytał o spotkanie burmistrza
z przedstawicielami Aquanet, które miało miejsce 13 października. Jak się okazuje, rozmowy pomiędzy gminą a spółką dotyczyły m.in. właśnie planowanej wschodniej obwodnicy.
Poprosiliśmy Aquanet o stanowisko w sprawie tego spotkania. – Przebieg planowanej obwodnicy został wyznaczony
w opracowanej na zlecenie Gminy Mosina koncepcji. Przebieg
ten ingeruje miejscowo w teren ochrony bezpośredniej ujęcia
wody, na którym niedozwolone jest lokalizowanie jakiejkolwiek
infrastruktury nie służącej ujmowaniu wód. Planowany w tej
koncepcji przebieg pasa drogowego wymuszałby zmniejszenie
terenu ochrony bezpośredniej ujęcia, co nie znajduje uzasadnienia w posiadanej przez nas dokumentacji hydrogeologicznej
ujęcia – czytamy w oświadczeniu przesłanym przez Dorotę Wiśniewską, rzeczniczkę prasową spółki.
Aquanet odniósł się także do prób zmian granic obrębów geodezyjnych. – Stanowisko Spółki w sprawie zmiany obrębów
ewidencyjnych w granicach terenu ochrony pośredniej ujęcia
wody Mosina – Krajkowo jest negatywne (…) Niepokojące jest
dążenie do zmniejszania powierzchni obrębu ewidencyjnego,
np. takiego jak Sowiniec. Działanie takie w sposób istotny ograniczy ochronę terenów, które powinny być w tym względzie
najbardziej zabezpieczone, a w konsekwencji przyczyni się do
zwiększenia zagrożenia dla ujęcia – ocenia Aquanet.
Burmistrz zapowiedział jednak kolejne spotkania w sprawie
obwodnicy. – Wystąpimy jeszcze raz do Aquanet, by uznał zasadność, albo nie protestował przy zmianie obrębów – mówił

Przemysław Mieloch podczas sesji Rady Miejskiej 29 października. – Bez zmiany obrębów prawdopodobnie nie uda się wybudować obwodnicy – przyznał burmistrz.
– Przepisy Rozporządzenia Dyrektora RZGW utworzyły obszar
ochrony pośredniej ujęcia wody, który dotyczy konkretnych
terenów w granicach ustanowionej strefy ochronnej ujęcia
wody Mosina – Krajkowo. Zmiany obrębów ewidencyjnych nie
uwzględniają przepisów Rozporządzenia. Ponadto takie zmiany
w podziale administracyjnym Gminy, czy zmiany nazw poszczególnych obrębów i miejscowości w Gminie nie mogą prowadzić
do umniejszenia obszarów tego ujęcia – czytamy w stanowisku
Aquanet.
Aquanet: Obwodnica wpłynie na jakość wody
– Ja teraz się przyznam, że żałuję, że wycofałem z sesji Rady Miejskiej tę uchwałę o zmianie obrębów. – przyznał burmistrz. – Aquanet musiałby się odnieść na ile mu to szkodzi, a na ile nie, jeśli te
obręby byłyby zmienione. Ale już trudno, będziemy z Aquanetem
dalej rozmawiali – podsumował Przemysław Mieloch.
Czytając oświadczenie Aquanet nie sposób jednak odnieść wrażenia, że nie chodzi o to, na ile zmiany obrębów przeszkadzają
samej spółce, a raczej, jak konsekwencje tych zmian wpłyną na
jakość wody, z której korzystają mieszkańcy.
– Eksploatacja drogi w proponowanej lokalizacji spowodowałaby stałe, niekorzystne oddziaływanie na jakość ujmowanych
wód. Nawet w przypadku wykonania uszczelnienia całego pasa
drogowego w granicach strefy ochrony pośredniej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, należy spodziewać się, że może
dojść do rozszczelnień i niekontrolowanego spływu zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych – tłumaczy Aquanet.
Spółka dodaje, że w obrębach ewidencyjnych Krajkowo, Baranowo, Baranówko, Sowinki i Sowiniec istotne jest ograniczanie
ingerencji człowieka czy inwestycji nie związanych z ochroną
wód, dopóki jeszcze jest to możliwe. – Zdaniem spółki, należy
szukać rozwiązań komunikacyjnych w lokalizacjach, które nie
będą kolidować z funkcjonowaniem ujęcia wody Mosina – Krajkowo i niekorzystnie na nie wpływać – brzmi podsumowanie
stanowiska Aquanet.
Wojciech Pierzchalski
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REKLAMA

WYMIEŃ STARĄ SKRZYNKĘ

NA NOWĄ!

WOD - KAN - GAZ
już od 115zł*

+48 505 102 103

*cena dotyczy drzwiczek podtynkowych
nierdzewnych lub malowanych o wymiarze 25x25 cm

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

KANALIZACJA WODOCIĄGI GAZOWNICTWO

62-052 Głuchowo,
ul. Komornicka 16

ODWODNIENIA LINIOWE DRENAŻ ZBIORNIKI
STUDZIENKI SZAFKI GAZOWE WŁAZY / POKRYWY

Sprawdź naszą ofertę w sklepie internetowym

www.cetel.pl
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Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO
rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki
Moskitiery
Parapety

produkcja
sprzedaż
montaż, serwis

62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

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

Wszystko dla zwierząt,
z miłości dla zwierząt

- hotel
- salon fryzjerski
- sklep

ENERGOOSZCZĘDNE

OKNA

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

ul. 3 Maja 103
62 - 040 Puszczykowo

tel. 608 52 82 62

tel.
tel. 513
513 064
064 503
503 e-mail:
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl
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O D ZI E Ż

AKCESORIA

C ZĘ Ś C I

C HE M I A

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

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

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

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

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

Skład Opału

"RAMPA"

W. Wereszczyński
stacja PKP Puszczykówko - ładownia

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

Kontakt:

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

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J008)

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport
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REKLAMA

ZATRUDNIMY
OPERATORA
KOPARKI
OPERATORA
KOPARKO
 ŁADOWARKI
OFERUJEMY
DOWÓZ
DO MIEJSCA
PRACY

Szwedzkie karmy dla psów i kotów
z dostawą do domu

.

Zamów bezpłatną próbkę i katalog produktów

573 091 475
(J044)

.

BIURO OGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

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

LOKALE DO WYNAJĘCIA

TEL. 660 031 893

GEODETA
602 683 177

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

Możliwy pomiar
i doradztwo u klienta

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

(P041)

Zapraszamy do korzystania z oferty
wypożyczalni kajaków kajaki2.pl.
Organizujemy spływy kajakowe
w okolicach Mosiny rzeką Wartą
i Kanałem Mosińskim

KONTAKT:
kajaki2@kajaki2.pl

+48 790 819 888

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Wyjątkowe i silne Mosinianki czyli o tych,
które odcisnęły się w naszych myślach i sercach
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.
Przypominając sobie krążący po sieci słynny manifest aktorki Cynthi Nixon zastanawiamy się jak wielką siłę i determinację
miały kobiety, które żyły dawniej. Kiedy
wymagania im stawiane już od małego
były jeszcze bardziej wyśrubowane. ,,Nie
rządź się. Nie bądź taka rozemocjonowana. Nie płacz. Nie krzycz. Nie przeklinaj.
Składaj jego ubrania. Gotuj mu obiady.
Dbaj o to, żeby był zadowolony – to rola
kobiety. Nawiedzona feministka. Urodź
mu dziecko. Nie chcesz? Kiedyś zmienisz
zdanie. Nie daj się zgwałcić. Nie pij za dużo.
Nie wracaj sama do domu. Nie imprezuj do
późna. Nie ubieraj się prowokacyjnie. Nie
uśmiechaj się do obcych. Nie ufaj nikomu.
Nie zgadzaj się na wszystko. Nie odmawiaj.
Po prostu bądź damą, mówili.” – recytuje
w krótkim filmie podbijającym internet
Cynthia Nixon.
Pierwszą z naszych rodaczek, o której
pragniemy Państwu przypomnieć jest
Bogumiła Marchelek czyli Mosinianka na
stalowym rumaku. Dzięki Panu Jackowi
Szeszule udało się zebrać wiele informacji
o tej ciekawej postaci.

Bogumiła Marchelek

Bogumiła urodziła się w Mosinie 6 maja
1932 roku. Pasję do motorów zaszczepił
w niej wuj Jan Werner. Był on mechanikiem
i jeździł w sekcji motorowej MKS-u. Bogumiła często przesiadywała w jego warsztacie, a on pozwalał jej na krótkie przejażdżki
naprawionymi motocyklami. We wrześniu
1948 roku 16 letnia Bogumiła zostaje członkiem sekcji motorowej MKS Mosina. Córka
Bogumiły, Renata Stachowiak w rozmowie

z Jackiem Szeszułą wspomina, że mama
trenowała jazdę na polnych drogach i nieużytkach. Jej marzeniem był udział w ulicznych wyścigach. Niestety nie miała prawa
jazdy na motocykl. Mając 17 lat zapisała się
na dwumiesięczny kurs kierowców samochodowych w Poznaniu. Z pożółkłego wycinka „Głosu Wielkopolskiego” z maja 1949
r. czytamy: „Kurs obejmował 76 godzin
wykładów o budowie silników, przepisach
milicyjnych, pierwszeństwie przejazdów
i ratownictwo, 10 godzin rozbiórki silników
oraz 8 godzin pokazowej jazdy samochodem i motocyklem. Prowadzący wykłady
p. Kazimierz Markiewicz przedstawił nam
swoją najmłodszą uczennicę 17-letnią Bogumiłę Marchelek. Stanowczo stwierdziła
ona, że o wiele łatwiej jest „brać” zakręty
motocyklem niż „kuć” przepisy. Na dowód
tego p. Bogusia dosiadła swego stalowego rumaka i największą swobodą, radośnie
uśmiechnięta „wykręciła” kilka efektownych
esów floresów na jezdni. W chwilę później
przysłuchiwaliśmy się jak p. Bogusia tłumaczyła egzaminatorowi na modelu silnika,
w obecności kierownika szkolenia p. St.
Klemma poszczególne fazy pracy motoru”.
Po uzyskaniu prawa jazdy Bogumiła stała
się posiadaczką motoru marki DKW. 25
września 1949 roku zajęła drugie miejsce
w ulicznym wyścigu motocyklowym zorganizowanym w Mosinie. Dochód z zawodów przeznaczony był na odbudowę
Warszawy. Zajmowała czołowe lokaty również w wielu innych wyścigach. Pracowała także zawodowo, m.in. w ,,Barwie” oraz
Fabryce Pomocy Naukowych w Poznaniu.
Wyszła za mąż za Mariana Kubika i urodziła
trzy córki: Annę, Emilię i Renatę. Zmarła 25
stycznia 1990 roku mając zaledwie 58 lat.
Starsi mieszkańcy naszego miasta mogą
pamiętać Bogumiłę ubraną w czerwoną
kurtkę i szare spodnie, z bujnymi rozwianymi włosami przyjeżdżającą na zakupy
swoją ,,dekawką”.
Kolejną interesującą kobietą była z pewnością Wiktoria Myszkier – odważna nauczycielka o wielkim sercu. Urodziła się w 1901
roku w Gorlicach, a w 1922 rozpoczęła
pracę zawodową w Mosinie. Uczyła języka polskiego, geografii, przyrody, historii,
rachunków i religii, a po wojnie – polskiego i historii. Była też nauczycielką klas I-III.
Dodatkowo prowadziła kółko recytatorskie

Wiktoria-Myszkier

oraz opiekowała się żeńską drużyną harcerek. Była jedną z pierwszych nauczycielek
nauczania integracyjnego w Mosinie. Były
to czasy, kiedy w szkołach nie było klas integracyjnych oraz szkół specjalnych, a dzieci
upośledzone umysłowo nie miały możliwości nauki. W październiku 1939 roku ocaliła swojego męża przed rozstrzelaniem na
mosińskim rynku. W czasie okupacji dała
schronienie trzem polskim jeńcom, którzy
uciekli z niewoli w Woldenbergu. W lipcu 1945 roku wróciła z rodziną do Mosiny
i rozpoczęła pracę nauczycielki. Pracowała
do 1970 r. Przez 48 lat swojej pracy zawodowej wychowała wiele pokoleń. Zmarła
w grudniu 1993 r. w wieku 92 lat.
Nasz rozwój i kariera często okupione są
nieprzychylnym odbiorem otoczenia oraz
wieloma krzywdzącymi komentarzami.
Od kobiet się wymaga, kobieta wiele powinna. Bogumiła Marchelek śmiało stawiała kroki w męskim świecie i łączyła go
z posiadaniem rodziny. Wiktoria Myszkier
miała wielkie serce i nie bała się nieść pomocy. Pewnie wiele z nas mogłoby się od
nich uczyć bycia stałą w swoich przekonaniach i dążeniu do celu.
Ewa Kazimierska
Artykuł powstał we współpracy z Agnieszką
Beretą (Galeria Sztuki w Mosinie).
źródła:
czasmosiny2.pl
zolnierzewolnosci.pl
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Poszukiwania ropy i gazu.
Badania sejsmiczne w gminie Mosina
W okresie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 na terenie południowej części gminy Mosina (Pecna
– Brodnica) będą trwały tzw. prace sejsmiczne zlecone na wniosek PGNiG. W ramach koncesji poszukiwane będą złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Przewidywane są również prace wiertnicze
oraz użycie materiałów wybuchowych. Co wiemy o planowanych pracach?
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczyna realizację
prac badawczych na terenie gminy Mosina. Mają one na celu poszukiwanie złóż paliw kopalnych. Badania będą przeprowadzane
przez pracowników firmy Geofizyka Toruń. – Badania geofizyczne polegać będą na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych,
które generowane są mechanicznie przez zestaw czterech pojazdów wibrosejsmicznych oraz częściowo w miejscach, w których użycie pojazdów wibrosejsmicznych będzie niemożliwe,
przy użyciu materiałów wybuchowych. Rejestrację wykonuje się
przy użyciu specjalnej aparatury połączonej bezpośrednio z rozmieszczonymi na powierzchni ziemi odbiornikami. Dodatkowo
zostaną odwiercone otwory o głębokości do 80 metrów - poinformowała Edyta Krzemińska, inspektor ds. odszkodowań z firmy Geofizyka Toruń S.A. Grupy Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa.
W najbliższym czasie z mieszkańcami gminy mogą kontaktować
się przedstawiciele firmy badawczej celem uzgodnienia warunków wstępu na poszczególne nieruchomości. – W ramach
uzgodnień warunków wstępu na poszczególne nieruchomości,
przedstawiciel Grupy Sejsmicznej ustali z właścicielami terminy
wejścia z pracami na poszczególne działki/gospodarstwa. Za
ewentualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicznych
przysługuje odszkodowanie – dodaje inspektor.

W jaki sposób przebiegają badania?
Jak czytamy w serwisie informacyjnym Państwowej Grupy Geologicznej nagromadzenia gazu w skałach łupkowych rozmieszczone
są w przyrodzie nierównomiernie – w Polsce zwykle na głębokości
3-5 km. Zanim zrobi się kosztowne odwierty, warto mieć obraz tego,
co jest pod ziemią. W przygotowaniu modeli 2D oraz 3D pomagają sejsmicy oraz… wibrujące ciężarówki. Podobne do kombajnów
ciężarówki ważące nawet 40 ton powoli suną po ziemi. Podczas
krótkich postojów podwieszone do nich ciężkie płyty rytmicznie
uderzają o glebę w precyzyjnie wyznaczonych miejscach. Uderzenia czasem następują kilka razy na sekundę, a czasem są szybsze
i dochodzą do stu razy na sekundę. Od pracy tych pojazdów ziemia
drga w zaprojektowany wcześniej sposób. I o to właśnie sejsmikom chodzi. Drgania mechaniczne wytworzone za pomocą płyty
umieszczonej w podwoziu wibratora generują fale sprężyste. Fale
po odbiciu się od kolejnych warstw skał, „wracają” na powierzchnię
i rejestrowane są przez rozłożone na ziemi geofony oraz aparaturę
telemetryczną. A urządzenia te przetwarzają częstotliwość drgań
podłoża na napięcie elektryczne. Umożliwia to stworzenie trójwymiarowego obrazu wycinka ziemi, w którym mają być robione
odwierty.Podczas badania fale sejsmiczne propagują w głąb ziemi
i w różnych ośrodkach rozchodzą się z inną prędkością. Różnice te
są uwzględniane podczas interpretacji wyników, dzięki czemu na
utworzonym trójwymiarowym obrazie ziemi, można przygotować
model potencjalnego złoża gazu łupkowego. (red.)
Zdjęcia: infolupki.pgi.gov.p

Kronika OSP Mosina
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina, do których doszło od
21 października do 20 listopada br. Dziękujemy OSP Mosina za ich udostępnienie.
21 października – pożar pustostanu (Mosina, ul. Wagnera)
– monitoring p-poż odwołany w trakcie dojazdu (Ludwikowo)
23 października – pożar śmieci (Mosina, ul. Farbiarska)
24 października – wypadek (Mosina, ul. Mocka)
25 października – pożar w hali produkcyjnej (Krosno, ul. Główna)
27 października – pożar samochodu (Dymaczewo Stare)

7 listopada – pożar poddasza (Puszczykowo, ul. Pszeniczna)
– pomoc ZRM – NZK (Mosina, ul. Sowiniecka)
12 listopada – wypadek samochodowy (Mosina, Jeziory)
13 listopada – pożar stogu (Rogalinek)
– otwarcie mieszkania (Borkowice)
15 listopada – monitoring p-poż (Puszczykowo, ul. Kraszewskiego)
16 listopada – pomoc ZRM – NZK (Mosina, ul. Sowiniecka)
17 listopada – monitoring p-poż Tesco (Mosina, ul. Konopnickiej)
Oprac. Paulina Korytowska
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O krok od tragedii na przejeździe w Puszczykowie
Na przejeździe kolejowo – drogowym w Puszczykowie w ubiegłym roku karetka pogotowia ratunkowego utknęła między rogatkami. W pojazd uderzył rozpędzony pociąg dalekobieżny. W tragicznym wypadku zginęli lekarz i ratownik medyczny. Na tym samym przejeździe kolejny raz doszło do
podobnej sytuacji, kiedy to pojazd znów zatrzymał się między opuszczonymi szlabanami.
12 października tuż po godzinie 20 na przejeździe w Puszczykowie pod Poznaniem
niemal doszło do tragicznego wypadku.
Po przejeździe jednego pociągu rogatki zaczęły się podnosić, jednak nadal pulsowały
czerwone światła na sygnalizatorach drogowych. Osoba kierująca osobowym mercedesem zignorowała czerwone światło
i ruszyła nie czekając, aż drągi na przejeździe kolejowo-drogowym podniosą się do
pozycji pionowej. W tym czasie do przejazdu zbliżał się kolejny pociąg, jadący z przeciwnego kierunku. Drągi ponownie zaczęły
opadać. W efekcie samochód utknął między rogatkami. Manewry, aby ustawić auto
poza torem, trwały ponad minutę. Gdyby
jechał pociąg, który nie zatrzymuje się na
pobliskim przystanku, kierowca mógłby
nie uniknąć wypadku. W sytuacjach awaryjnych powinno się wyłamać drągi rogatki.
Maszynista w tym miejscu ma bardzo mało
czasu na reakcję ze względu na łuk i ograniczające widoczność ekrany dźwiękochłonne. Na szczęście prowadzący pociąg
Polregio zareagował w porę. Zatrzymał
skład przed przejazdem. Upewnił się, że nie
zahaczy o samochód i po uzyskaniu zgody
od dyżurnego ruchu ruszył w dalszą drogę.
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
uważa, że maszynista pociągu Polregio,
który zatrzymał skład tuż przed przejazdem, na którym utknął samochód osobowy, zachował się właściwie. -Tym razem kierowca miał szczęście. Pociąg już
zwalniał i dało to szansę zatrzymać skład.
Jednak jak wielu kierowców w podob-

Dworzec w Puszczykowie akcja ratunkowa po zderzeniu pociągu z karetką, 3 kwietnia 2019;
źródło LOKOMOTYWOWNIA LESZNO – fot. Piotr RADOMSKI

ny sposób lekceważy przepisy? Kosztem
tej lekkomyślności kierujących jest często ludzkie zdrowie i życie – mówi dr inż.
Ignacy Góra, Prezes UTK. – Z inicjatywy
UTK testowane są systemy monitoringu
przejazdów. Urządzenia pozwolą na automatyczne karanie kierowców, którzy np.
zignorują znak „Stop” przed przejazdem
kolejowo-drogowym. Jestem przekonany,
że wcielenie w życie pomysłu monitoringu zmieni świadomość kierowców i będą
wiedzieli, że łamiąc przepisy na przejeździe nie są bezkarni – dodaje Ignacy Góra.
Zdarzenie bada komisja kolejowa złożona
z przedstawicieli zarządcy infrastruktury
i przewoźnika.

Zasady zachowania się przy przejeżdżaniu
przez tory można w łatwy sposób poznać
w filmie przygotowanym przez UTK: www.
utk.gov.pl/przejazdy. Animowany poradnik
zawiera także rady dotyczące zachowania
w sytuacjach takich jak ta do której doszło
w Puszczykowie.
Każdy kierowca powinien wiedzieć, że przejazdy są oznakowane tzw. żółtymi naklejkami z dodatkową informacją. Skorzystanie
z danych umieszczonych na naklejce, pozwala kolejarzom w sytuacji zagrożenia np.
awarii auta na przejeździe, wstrzymać ruch
pociągów na linii.
źródło: UTK

„Mosina jest kobietą”
na wieży na gliniankach
Trwają protesty kobiet przeciwko decyzji TK
w sprawie przerywania ciąży. Na wieży widokowej na gliniankach ktoś zawiesił transparent „Mosina jest kobietą”.
Od 22 października, kiedy zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, kobiety i wspierający je mężczyźni, wychodzą na ulice.
Orzeczenie, przeciwko któremu protestują
mówi, że przerywanie ciąży w przypadku
ciężkich wad płodu jest niezgodne z polską
ustawą zasadniczą. „Spacery” i blokady drogowe odbyły się także w Mosinie i Puszczykowie, przyciągając setki protestujących.

1 listopada na wieży widokowej na gliniankach ktoś zawiesił transparent „Mosina jest
kobietą”. Płótno miało długość kilkunastu
metrów. Na końcu namalowano znak protestów, czyli czerwoną błyskawicę. Transparent szybko zniknął z wieży. (WP)

Transparent miał kilkadziesiąt metrów długości.
Fot. Jadłodzielnia Mosina

Kącik zielarski
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Nie rwijmy włosów z głowy, czyli na ratunek włosom
W tym miesiącu zapraszam Państwa do ziołowego odcinka w troszkę innej formie. A mianowicie tym razem
nie będę pisała o pojedynczej roślinie, ale o tym jak i jakie zioła można wykorzystać w pielęgnacji włosów.
Problemy z łupieżem czy z wypadającymi włosami są dość powszechne, dlatego chciałabym zachęcić Czytelników do stosowania kuracji
ziołowych wykorzystując między innymi zioła, które udało się zebrać
w tym roku. Jeśli ktoś nie zbierał ziół, może składniki zakupić w sklepie zielarskim i również wykorzystać poniższe przepisy. Receptury są
proste i nawet niedoświadczone osoby mogą je przygotować. Pamiętajmy, że nie musimy od razu pędzić do drogerii czy apteki by pomóc
naszym włosom i skórze głowy.

pierwszej płukanki, płuczmy włosy nad miską, aby móc płyn wykorzystać kilka razy.

A zatem do dzieła…

Płukanka przeciwłupieżowa II

Płukanka do włosów suchych i zniszczonych

Dwa ząbki czosnku i jedną sporą cebulę obieramy, drobno kroimy lub
wyciskamy przez praskę, dodajemy jedną łyżkę łopianu i zalewamy
1,5 szklanki wrzątku. Odstawiamy pod przykryciem na 20 minut, odcedzamy i płuczemy świeżo umyte włosy. Płukanka ma niestety mało
przyjemny zapach, ale za to jest bardzo skuteczna.

Dwie-trzy łyżki kwiatów lipy zalewamy litrem wrzątku, odstawiamy
do naciągnięcia na 10-15 minut, odcedzamy i dodajemy sok z jednej
cytryny (bez pestek i miąższu). Tak przygotowaną płukankę stosujemy
kilka razy na umyte włosy, przy czym warto włosy płukać nad miską,
aby to co spłynie z włosów podczas płukania, można było zebrać i wykorzystać kilka razy. Płukanka wygładzi włosy, ograniczy przetłuszczanie i nada im połysk.
Taką płukankę możemy przygotować wykorzystując również inne zioła lub ich mieszanki. Poniżej przykłady kilku ziół i ich działania:
• Dąb (odwar z kory) – działanie ściągające – do włosów przetłuszczających się (również do farbowania włosów ciemnych);
• Oczar wirginijski (odwar z liści) – działanie przeciwzapalne, ściągające – do włosów przetłuszczających się;
• Orzech włoski (liście i łupiny niedojrzałych orzechów) – ściągające
i barwiące na ciemny kolor;
• Rozmaryn lekarski (napar z liści lub olejek rozmarynowy) – pobudza
krążenie – na wypadające włosy;
• Skrzyp polny (odwar z ziela) – działanie przeciwzapalne i uszczelniające naczynia krwionośne;
• Szałwia lekarska (odwar z liści) – działanie ściągające, przeciwzapalne i antyseptyczne – do włosów przetłuszczających się, barwi włosy
na ciemny kolor;
• Żywokost lekarski ( napar z korzenia) – działanie przeciwzapalne, pobudza regenerację skóry głowy – stosujemy na łupież;
Ziołowy szampon do włosów
Przygotowujemy wyciąg z ziela, jedną łyżkę rozdrobnionego ziela zalewamy połową szklanki wrzątku:
• Włosy przetłuszczające się – odwar z kory dębu;
• Włosy z łupieżem – napar z korzenia żywokostu lekarskiego;
• Wypadanie włosów – napar z liści rozmarynu;
Zaparzone zioła odcedzamy i mieszamy z porcją dowolnego, delikatnego szamponu dla dzieci. Taką mieszanką myjemy włosy.
Ziołowy szampon oczyszczający
Dwie łyżki rozdrobnionego korzenia mydlicy oraz garść ziela rumianku zalewamy wrzątkiem (2,5 szklanki), odstawiamy pod przykryciem
na 30 minut do naciągnięcia, następnie zioła przecedzamy, a otrzymanym płynem myjemy włosy. Szampon doskonale myje i oczyszcza
włosy mimo tego, że się nie pieni.
Płukanka do włosów suchych
Bierzemy dwie łyżki rozdrobnionego korzenia łopianu oraz garść
kwiatów czarnego bzu (lub prawoślazu lekarskiego), zalewamy wrzątkiem (2,5 szklanki), odstawiamy pod przykryciem na 30 minut, odcedzamy i płuczemy świeżo umyte włosy i skórę głowy. Jak w przypadku

Płukanka przeciwłupieżowa I
Bierzemy po łyżce łopianu, rozmarynu i kwiatów rumianku, zalewamy
wrzątkiem (2,5 szklanki), odstawiamy pod przykryciem na 30 minut,
przecedzamy i kilkukrotnie płuczemy świeżo umyte włosy. Stosujemy
dwa razy w tygodniu.

Olejek do włosów łamliwych i suchych
Garść kwiatów nagietka zalewamy 1,5 szklanki wrzątku i odstawiamy
pod przykryciem na 20 minut do naciągnięcia. Odcedzamy i jeszcze
ciepły płyn dokładnie mieszamy z czterema łyżkami oleju migdałowego lub słonecznikowego. Powstałą mieszankę wmasowujemy w skórę głowy i włosy, nakładamy foliowy worek i owijamy bardzo ciepłym
i mokrym ręcznikiem. Olejek pozostawiamy na głowie i włosach przez
20 minut (zmieniając ręcznik, by był zawsze ciepły), następnie myjemy
włosy delikatnym szamponem.
Odżywka wzmacniająca włosy
Przygotowujemy pięć łyżek świeżego soku z liści aloesu, dodajemy 5
łyżek miodu płynnego oraz dwa ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę. Powstałą miksturę wcieramy w skórę głowy i włosy, owijamy ręcznikiem, po upływie 20 minut dokładnie płuczemy włosy i skórę głowy.
Dla lepszych efektów możemy głowę spłukać naparem z pokrzywy.
Płukanka na żółto-siwe włosy
Bierzemy 60 gram rozdrobnionych, fioletowo-niebieskich kwiatów
malwy lub 60 gram bukwicy zwyczajnej, zalewamy litrem wody,
ogrzewamy do wrzenia, następnie gotujemy pod przykryciem, na
małym ogniu przez 20 minut. Ostudzonym i przecedzonym odwarem
płuczemy włosy przez kilka minut. Pamiętajmy o zbieraniu ściekającej
z włosów płukanki, tak by można ją było wykorzystać do wielokrotnego płukania.
Płukanka przyciemniająca włosy siwe
Bierzemy 60 gram ziela szałwii lekarskiej, zalewamy litrem wody,
ogrzewamy do wrzenia, następnie gotujemy na małym ogniu pod
przykryciem przez 20 minut. Odwar odcedzamy i ostudzonym płynem płuczemy włosy przez kilka minut. Pamiętajmy o misce, tak jak w
przypadku poprzednich płukanek.
Mam nadzieję, że nikogo nie przeraziło przygotowanie ziołowych specyfików i wielu z Państwa spróbuje wykorzystać podane przepisy by
poprawić kondycję włosów. Jeśli Państwo będziecie lub już jesteście
zainteresowani wykorzystaniem ziół do pielęgnacji ciała, chciałabym
następne ziołowe odcinki poświęcić skórze twarzy, rąk, nóg i całego
ciała. Jestem otwarta na sugestie oraz Państwa propozycje dotyczące
następnych artykułów.
Pozdrawiam Państwa ziołowo
Willma
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Sól i Pieprz
ul. Podleśna 1b
62-040 Puszczykowo
solipieprz.ak@gmail.com
restauracja.puszczykowo

tel. 503 328 650

(P046)

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

Zapraszamy
pn.-pt. 10-18
sob. 10-13.30
ul. Wschodnia 24B/4
62-030 Luboń
tel. 61 899 10 38
kom. 798 949 354

POSZUKUJEMY
GRUNTÓW
do wydzierżawienia pod
budowę farm słonecznych
(fotowoltaicznych)
PODSTAWOWE KRYTERIA
ELEKTROWNI SŁONECZNEJ:

POLECAMY
Naszym miłym Klientom
życzymy pachnących
choinką i przepełnionych
rodzinnym ciepłem Świąt
Bożego Narodzenia oraz
Szczęśliwego Nowego Roku

powierzchnia ok 2-100 ha,
bez planu zagospodarowania
terenu, klasa gruntu IV lub gorsza,
bez drzew i zabudowań,
obszar nie objęty
formami ochrony przyrody,
linia SN (średniego napięcia)
przebiegająca przez działkę
lub w bliskiej odległości stacja
energetyczna GPZ.

 PORADY FIZJOTERAPEUTY
 BADANIE STÓP ORAZ DOBÓR

WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

 PROFILAKTYKĘ PRZECIWŻYLAKOWĄ
 ORTEZY I SPRZĘT REHABILITACYJNY
REALIZUJEMY
ZLECENIA
FUNDUSZU

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

Naszym Klientom życzymy
radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku.
OFERTA:

Oferujemy atrakcyjne
warunki współpracy
OK. 10 000 ZŁ ROCZNIE ZA 1 ha.
Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

pod nr Tel. 607 07 08 49,

biuro@peo24.pl, Jakub Jałocha

ATRAKCYJNE SPRAWDZONE
CENY
CZĘŚCI

KRÓTKIE DOŚWIADCZENI
FACHOWCY
TERMINY

• BLOKADY MECHANICZNE BEAR-LOCK
• BLOKADY ELEKTRONICZNE E-JOYLOCK
• BLOKADY UKŁADU KIEROWNICZEGO
• BLOKADY CARGO-LOCK
• ALARMY
• IMMOBILISERY
• ZABEZPIECZENIA INDYWIDUALNE
• CENTRALNE ZAMKI
• CZUJNIKI COFANIA
NOWOŚĆ NA RY
• ELEKTRYKA
NKU
• MECHANIKA
• DIAGNOSTYKA
ELEKTRONICZN
A BLOKADA
• HAKI HOLOWNICZE
SKRZYNI BIEG
• AUTO GAZ
ÓW.
• AUTO KLIMA
• ZNAKOWANIE POJAZDÓW DNA

E-JOYLOCK

KONTAKT:

ADRES:

E-MAIL:

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

ul. Powstańców Wlkp. 4A serwis@niedzwiedz-lock.pl
62-030 Luboń
serwis1@niedzwiedz-lock.pl
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Os.
Nad Potokiem
Nowoczesne domy w zabudowie bliźniaczej

RM INVEST HOME Sp. z o.o. s.k.
ul. Jana Pawła II 18
62-030 Luboń

Krosinko k. Mosiny
Cena 329.000 zł brutto

739-000-092

rm@rmhome.pl

600-777-709

http://rmhome.pl
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ZAPRASZAMY NA ŚWIĄTECZNE ZAKUPY
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Nowe akwaria w Jeziorach
Dowiedziawszy się o nowopowstałej ekspozycji akwariowej w Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego
Parku Narodowego (WPN) , wybraliśmy się z dziennikarską wizytą do Jezior. Tego dnia (18.11) po przywitaniu
się z gospodarzami, za ich zgodą, uzbrojeni w aparaty fotograficzne udaliśmy się nad brzeg uchodzącego za
najpiękniejsze w WPN Jeziora Góreckiego.
Powitało nas spokojną taflą, w której niczym w zwierciadle odbijały się rosnące nad nim drzewa, krzewy, trzciny oraz przelatujące
ptaki. Nacieszyliśmy oczy widokiem Wyspy Zamkowej, od której
powiało historią i z której dochodziły odgłosy ptaków. Jej drzewa
za przyczyną mających tu swoje zimowisko kormoranów zdawały
się być siwe. Kilka chwil spędziliśmy, podążając ścieżką edukacyjną „Leśna Szkoła”, po czym udaliśmy się do siedziby Dyrekcji Parku
na spotkanie z Zastępcą Dyrektora – dr inż. Maciejem Czarneckim
oraz dr Dorotą Matuszewską – Starszym Specjalistą ds. Edukacji
Ekologicznej w Centrum Edukacji Ekologicznej WPN.
Trochę historii
Ekspozycję akwariową w muzeum WPN otwarto 13 lat temu,
z okazji pięćdziesięciolecia utworzenia WPN. Celem jej uruchomienia była prezentacja fragmentu ekosystemów wodnych
Parku z charakterystyczną dla nich, żywą ichtiofauną (ogół
gatunków ryb zamieszkujących w określonym zbiorniku wodnym), łącząc to z obchodami tej ważnej dla Parku rocznicy. Ryby
z uwagi na tryb życia rzadko bywają widywane w naturze. „My
chcieliśmy trochę odkryć ten tajemniczy, podwodny świat, pokazać zwiedzającym bogactwo gatunków, ich zróżnicowanie
i zachowanie. Ekspozycja ta od początku spotkała się z dużym
zainteresowaniem i stała się atrakcją naszego muzeum. Po kilkunastu latach użytkowania zbiorniki i związane z nimi instalacje
zaczęły szwankować, a funkcjonujące na rynku nowe rozwiązania zachęcały do zmian” – powiedział Maciej Czarnecki – inicjator powstania nowej, akwariowej ekspozycji.
Modernizacja
Rok 2020 to okres bardzo trudny zarówno dla wszelkich instytucji związanych z edukacją i szeroko pojętą kulturą. Szczególna
sytuacja pandemiczna zmusiła także WPN do ograniczenia dotychczasowych form i zakresu działalności. Dotyczy to zarówno
oferty zajęć edukacyjnych Centrum Edukacji Ekologicznej jak
i udostępnienia zwiedzającym obiektu muzealnego. W wyjątkowej sytuacji (reżim sanitarny), w której Muzeum jest również częścią budynku Dyrekcji WPN, wydzielenie oddzielnych przestrzeni
dla zwiedzających i pracowników Parku jest praktycznie niemożliwe. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
obu wymienionym grupom Dyrekcja WPN zadecydowała o okre-

Część techniczną modernizacji ekspozycji zlecono specjalistycznej, lubońskiej firmie Rafała Wojtyniaka Aqua Wojtal Designers fot. Zbiory Aqua Wojtal Designers

Przy zmodernizowanej ekspozycji akwariowej, niestety, w reżimie sanitarnym – w maseczkach od prawej: Dorota Matuszewska, Maciej Czarnecki i Jan Bylczyński
fot. Paweł Wolniewicz

sowym zawieszeniu możliwości zwiedzania Muzeum Przyrodniczego. „Nie oznacza to jednak, że w tym czasie nic u nas się nie
dzieje. Ten przykry – również dla nas – czas zamknięcia wykorzystaliśmy na modernizację i przebudowę strefy akwariów. To taki
zwiastun dalszych zmian jakie planujemy w obiekcie muzealnym
oraz jego otoczeniu w najbliższej przyszłości” – powiedziała Dorota Matuszewska. Podjęto decyzję o modernizacji – unowocześnieniu i upiększeniu ekspozycji. Część techniczną modernizacji
ekspozycji zlecono specjalistycznej, lubońskiej firmie Rafała Wojtyniaka Aqua Wojtal Designers, natomiast aranżację akwariów
wykonali pracownicy WPN. Przestarzałe zbiorniki z kompozytów
zastąpiono ładnymi, szklanymi akwariami, których długość łączna wynosi ponad 5 m, a pojemność ok. 4 m3. Mało efektywny
system filtracji zamieniono na zaawansowany zestaw urządzeń
do filtracji mechanicznej (filtry piaskowe) i mechaniczno-biologicznej (specjalne „sumpy” – akwariowe mini oczyszczalnie
biologiczne). Zastosowano również specjalne oświetlenie imitujące słoneczne refleksy świetlne w toni wodnej. Całość została
umieszczona na dotychczas istniejącym stalowym postumencie,
który został obudowany estetyczną płytą laminowaną. W akwariach prezentowane są takie gatunki ryb, jak m.in.: wzdręga, płoć,
okoń, szczupak, sum, lin, karaś, kiełb, a także dodatkowo – chronione: koza, piskorz i różanka (na co Park pozyskał specjalną

Jednym z mieszkańców nowego akwarium jest szczupak fot. Jan Bylczyński
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Akwariowa ławica ryb fot. Jan Bylczyński

PRZEWÓZ OSÓB

(P011)

zgodę). Oprócz ryb w akwariach zobaczyć
będzie można małże, raki i owady wodne.
Ciekawostką i dodatkową atrakcją jest
tło w akwariach, które stanowi podwodna fotografia brzegu Jeziora Góreckiego,
wykonana przez płetwonurka w czasie
kręcenia filmu o jeziorze. Koszt modernizacji ekspozycji wyniósł prawie 60 000
zł. Na część zadania Park pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Poznaniu. Utrzymanie tego typu zbiorników z rodzimymi
rybami nie jest rzeczą prostą i tanią. Aby
zachować ryby w dobrej kondycji muszą
być karmione zróżnicowanym pokarmem,
w odpowiedniej ilości, co utrudnia utrzymanie dobrej jakości wody. Ta z kolei musi
być regularnie, częściowo podmieniana,
a media filtracyjne myte i czyszczone.
Wszelkie manipulacje i prace w tak dużych zbiornikach są bardzo kłopotliwe.
Ponadto w okresie letnim woda musi być
schładzana przy pomocy specjalnych
urządzeń, aby utrzymać odpowiednią dla
rodzimych ryb temperaturę. „Czekamy
z niecierpliwością, by zwiedzający znów
zagościli w naszym muzeum i mogli podziwiać nowe akwaria. Uzupełnieniem
ekspozycji, będzie zrealizowany w br. film
prezentujący podwodny świat jezior WPN.
Fragment tego filmu zamieszczony został
już wcześniej na parkowym facebooku” –
powiedział Maciej Czarnecki.
Konkurs
Jak się dowiedzieliśmy od Doroty Matuszewskiej, czas pandemii to również okres
wzmożonych prac nad przygotowaniem
warunków konkursu dotyczącego stworzenia koncepcji architektonicznej Centrum Edukacji Ekologicznej WPN, wraz
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia oraz modernizacją wnętrz muzealnych. Do przedmiotu konkursu włączone
zostaną również rozwiązania multimedialne wzbogacające tradycyjne formy prze-

www.wirbus.pl

tel. 575-100 –991

kazu edukacyjnego – zarówno w przestrzeniach otwartych jak i zamkniętych.
Projekt ma zapewnić również unowocześnienie i poszerzenie oferty ścieżki edukacyjnej ukierunkowanej na czynną obserwację przyrody i zajęcia praktyczne, które
mogą być przeprowadzane w otoczeniu
budynku. Jego celem jest także przystosowanie obu tych przestrzeni edukacyjnych
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Jeśli tylko sytuacja epidemiczna w kraju,
a co za tym idzie warunki ekonomiczne
staną się bardziej sprzyjające, taki konkurs
zostanie ogłoszony.

e-mail: biuro@wirbus.pl

Podziwiana przez nas zmodernizowana ekspozycja akwariowa prezentuje się
wspaniale. Jej wielkość i aranżacja będąca
odzwierciedleniem naszych wód za pomocą materiałów dekoracyjnych pozyskanych
w naturalnym środowisku robią duże wrażenie. Korzystając z życzliwości Dyrekcji
WPN, do tematów bliskich wszystkim miłośnikom przyrody, będziemy powracali
na łamach naszego miesięcznika również
w przyszłym roku.
Jan Bylczyński i Paweł Wolniewicz
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ALKOHOL E-PAPIEROSY
BONGO
PAPIEROSY
pREMIXY
SHISHA
TYTONIE
BAZY
FAJKI
CYGARA
LIQUIDY
AKCESORIA
Przyjmę do pracy na stanowisko sprzedawcy
Czynne przez 7 dni w tygodniu ul. Poznańska 10, Mosina
(pn.–czw. 10.00–21.00, pt.–sob. 10.00–22.00, niedz. 9.00–23.00)

„Społem” Powszechna Spółdzielnia
Spożywców w Puszczykowie wynajmie
lokal przy ul. Magazynowej 2 w Puszczykowie,
z przeznaczeniem na biuro lub nie uciążliwe
usługi:
- nowy budynek 2020r.
- powierzchnia 89 m.kw.
- osobne wejście i klatka schodowa
(lokal na piętrze)
- osobny węzeł sanitarny
- ogrzewanie gazowe
- osobny licznik wody i prądu
Pytania i oferty proszę kierować
na adres mailowy:

spolem@psspuszczykowo.pl

LOKAL
DO WYNAJĘCIA
Wszystkim Klientom,
składamy życzenia
Spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku.

JA
UTAC
REKRAL TRWA
NAD

składa
Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy

UWAGA

PRACA
zajmujemy się produkcją legowisk dla zwierząt

POSZUKUJEMY
KRAWCOWYCH
PRACA W KROŚNIE
K/MOSINY

509 159 523
kontakt: pon.-pt. godz. 7.00-15.00

BIURO OGŁOSZEŃ

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

Tradycja gruzińska w Mosinie
już w grudniu w Centrum Handlowym ,,Mosinova’’
Witajcie mieszkańcy Mosiny i okolic. Nazywam się Bożena Skrzypczak, jestem poznanianką, która
spotkała się z Gruzją kilkukrotnie. Pierwszy raz kiedy byłam w Gruzji w 2003 roku, zachwyciły mnie
krajobraz, gościnność, powietrze, zieleń i ilość upraw winorośli omalże w każdym domostwie.
Drugi raz teraz, kiedy poznałam naszego znakomitego profesjonalistę - piekarza Szotę, jego chleb
i inne wyroby bez spulchniaczy i dodatków. To spowodowało, że nie zastanawiałam się długo, postanowiłam otworzyć piekarnię, by przybliżyć Wam smak kuchni gruzińskiej. W kilku słowach zacznę od legendy.
W Gruzji zetkniemy się z wyjątkową gościnnością, częstymi ucztami i dumą mieszkańców ze
swego kraju. Gruzini wygłaszają mnóstwo oratorskich toastów, w których chwalą przyjaźń,
spotkanie, śpiew, ale także piękno swej ojczyzny i miłość do niej. Aby lepiej ich zrozumieć
warto zapoznać się z popularną wśród nich
legendą:

-ser + puri-chleb). U nas możesz posmakować
i kosztować go z różnym nadzieniem. Zapewniam, każde jest pyszne.

„Kiedy u zarania dziejów Bóg stworzył świat

zebrał w jednym miejscu wszystkie narody. Następnie powiedział do wielkiego tłumu, że teraz
sprawiedliwie podzieli Ziemię i każdy naród
otrzyma swój skrawek planety. Oczywiście każdy naród chciał otrzymać jak najbardziej urodzajny zakątek, więc powstał wielki harmider
i ścisk. Widząc to zamieszanie i przepychanki
Bóg rozkazał ludom zająć miejsce w kolejce, tak
aby podchodzili pojedynczo.
W naturze Gruzinów nie leży awanturnictwo,
ostra rywalizacja i rozpychanie się łokciami. Zobaczywszy długą aż po horyzont kolejkę uznali
oni, że zamiast sterczeć godzinami w palącym
słońcu, lepiej usiąść w cieniu drzewa, wznosić
winem toasty, radośnie śpiewać, tańczyć i oddać się ucztowaniu...
Spędzając czas na sielskiej zabawie Gruzini zapomnieli o podziale Ziemi i całym zamieszaniu
wokół tego. Kiedy ostatnie narody otrzymały
w posiadanie kawałek Ziemi, ucichł cały wcześniejszy zgiełk i zniknęła ogromna kolejka. Wtedy Bóg usłyszał odgłosy wesołych pieśni i słowa
kwiecistych toastów dobiegające spod drzewa,
gdzie bawiła się gromada Gruzinów. Stwórcy
zrobiło się żal tych pogodnych, uśmiechniętych
ludzi, gdyż rozdał już wszystkie ziemie, a dla
nich nie pozostało już nic. Jednak nagle, twarz
Boga radośnie zajaśniała. Przywołał do siebie
Gruzinów i powiedział:
Kiedy inni tłoczyli się i sprzeczali między sobą
wy staliście z boku. Kiedy inne narody łokciami walczyły o dogodne miejsce w kolejce wy
zachowaliście pogodny nastrój i oddawaliście
się ucztowaniu. Wprawdzie, podzieliłem już
cała planetę między inne narody, ale pozostał
mi jeszcze najpiękniejszy zakątek - kipiący zielenią, pełen żyznych pól i malowniczych gór,
w których żyje mnóstwo łownej zwierzyny. Jest
to istny raj na Ziemi. Dlatego postanowiłem
zatrzymać go dla siebie, abym miał gdzie odpoczywać. Nie chcę, aby wasze radosne twarze
zalały się łzami sierot, które wiecznie błąkają się

po świecie w poszukiwaniu miejsca do życia.
Postanowiłem więc, że ten rajski zakątek stanie
się waszym domem. Żyjcie w nim tak szczęśliwie
i wesoło jak to pokazaliście teraz! Odtąd ziemia
ta będzie ziemią Gruzinów" .
Łagodny i zróżnicowany klimat Gruzji, zapewnia obfitość i różnorodność płodów rolnych,
w tym wielu aromatycznych przypraw. W ciepłym słońcu dojrzewają soczyste pomidory,
arbuzy, melony, winogrona, a także dorodne
bakłażany. Z kolei górskie hale dostarczają baraniny oraz setek gatunków sera. Dzięki temu
narodowa kuchnia szczyci się bogactwem
potraw i orgią smaków. Na gruzińskim stole
rzadko goszczą zupy, ale za to podaje się mnóstwo przekąsek. W lecie podstawą jest sałatka
z pomidorów i świeżej bazylii, a we wrześniu
z dodatkiem wyciskanego na miejscu oleju
ze słoneczników. Przed głównym daniem pojawiają się pyszne sery, np. delikatny sulguni,
a we wschodniej Gruzji także długo dojrzewający pleśniowy ser dambali chaczo. Przyprawy
takie jak kolendra, natka pietruszki czy koper
podaje się bez uprzedniego siekania. Wiele
potraw przyrządza się na bazie bakłażanów –
badridżani. Są to zarówno nadziewane bakłażany, jak i duszone z warzywami (adżapsandali). Przekąską może też być kurczak na zimno
w sosie orzechowym czyli sacwi. W tej części
ucztowania gospodynie podają również lobio (przetarta fasola) i najczęściej kojarzony
z Gruzją placek serowy – chaczapuri (chaczo-

Głównym daniem bywa często chinkali. Jest
to rodzaj pieroga, który faszeruje się mięsem.
Chinkali posiadają swój oryginalny kształt,
a podawane na gorąco zawierają wewnątrz
aromatyczny rosół. Dzisiaj możesz je nabyć
w Piekarni Gruzińskiej „u Szoty" w Centrum
Handlowym Mosinova. Chleb, Chinkali, Chaczapuri wypiekają Gruzini, profesjonaliści
z wieloletnim doświadczeniem, tradycyjną
gruzińską metodą. Natura wypieków i ambrozja smaków to absolutna nowość w tym regionie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców
do naszej piekarni. Dzień otwarcia piekarni
przypada na 12 grudnia. Od godz. 9.00 będzie
można poczęstować się naszymi wyrobami.
Jestem przekonana, że kto raz ich spróbuje,
pozostanie naszym klientem na długie lata.
Mamy w piekarni najlepszego piekarza gruzińskiego, który nie tylko piecze chleb, ale
również zbudował piec z którego chleb ten
się wypieka. Ma duże doświadczenie zawodowe, dlatego jego chleb to tradycja i jakość.
Wszystkich, którzy kochają Gruzję, tęsknią za
widokami, muzyką, tradycją i smaczną kuchnią zapraszam do naszej piekarni. Chcę się
z Państwem podzielić tym wszystkim, co zachwyciło mnie samą.
Otwieramy piekarnię w Mosinie, kiedy w Polsce zbliża się czas świąteczny. Dla nas te święta są wyjątkowe, dlatego postanowiliśmy
zrobić też coś wyjątkowego dla innych. Nasza
piekarnia będzie każdego dnia dostarczała
chleb do domu tym mieszkańcom, którzy żyją
samotnie, są schorowani lub potrzebują pomocy. Piekarnia dołączy do projektu Szlachetna Paczka, by pomóc wielodzietnej rodzinie.
Zapraszamy do naszej piekarni od
pn. do pt. w godzinach 9 - 19, sob.
8 - 15. Jeżeli nie możesz do nas
dotrzeć, to pamiętaj, że zamówienia możesz również składać
telefonicznie 660 444 464. Dostarczymy Twoje zamówienie
w kilkanaście minut.
ZAPRASZAMY! NIECH TA
TRADYCJA ZAGOŚCI W WASZYCH DOMACH.
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Wspomnienie o Zygmuncie Pniewskim (1931 - 2019)

"Wypędzony z raju" - z Mosiny do Brazylii
Pewnego dnia nasz redakcyjny kolega podesłał mi link do artykułu o Zygmuncie Pniewskim z propozycją zajęcia się tematem. Przyjęłam propozycję nie wiedząc jeszcze, że będzie to początek mojej niezwykle interesującej przygody, poznawania kogoś, kogo nie dane mi było spotkać osobiście, jednak nie mogę oprzeć się
wrażeniu, że spotykamy się teraz, na szczególnej płaszczyźnie: zapisków, fotografii, lektury książek z dedykacjami... A także na płaszczyźnie wspomnień przywoływanych przez syna pana Zygmunta, Sławomira. To dzięki
rozmowie z nim powstał ten artykuł, a ja jestem bogatsza o jeszcze jedno spotkanie z człowiekiem pełnym pasji, otwartym na świat i ludzi, ciekawym życia... i wyobrażam sobie, że taki właśnie był też Zygmunt Pniewski.
Na początek kilka słów z życiorysu: Zygmunt Pniewski urodził się 28 lutego
1931 roku w Poznaniu. Jego matka była
nauczycielką muzyki, ojciec - drukarzem w poznańskiej drukarni. Mieszkał
w Poznaniu i tutaj uczęszczał do szkoły
powszechnej. Kiedy wybuchła II wojna
światowa, Zygmunt został umieszczony
razem z niemiecką młodzieżą w szkole
przy ulicy Garncarskiej. Nie chciał jednak
mówić po niemiecku i... uciekł ze szkoły,
a ukończył ją po wojnie. W czasie wojny
pracował również w obozie karnym w Żabikowie. W roku 1947 rozpoczął naukę
w szkole zawodowej o specjalizacji poligrafia. Zdobył zawód drukarza i introligatora, był także dyplomowanym fotografem. Po ukończeniu szkoły podjął pracę
w Drukarni Poznańskiej. Pracował także
jako elektryk w Zamku w Poznaniu i bibliotece Muzeum Przyrodniczego, gdzie
zajmował się konserwacją starodruków.
Po zawarciu związku małżeńskiego przeprowadził się z żoną Wandą do Puszczykowa, gdzie zamieszkał w mieszkaniu
służbowym w Muzeum Przyrodniczym
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Po
przekształceniu Muzeum Przyrodniczego
w poznański oddział Polskiej Akademii
Nauk, Zygmunt Pniewski został pracownikiem Zakładu Zoologii Polskiej Akademii
Nauk, gdzie pracował do emerytury (do
2000 roku). W 1955 roku zawarł związek
małżeński i z żoną Wandą przeprowadził
się do Puszczykowa, by zamieszkać w budynku Muzeum Przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. W Puszczykowie przyszli na świat jego synowie:
Przemysław i Sławomir. Do Mosiny przeprowadził się 2 kwietnia 1963 roku. Żona
Zygmunta Pniewskiego uczyła w Szkole
Podstawowej nr 2 w Mosinie.
Zygmunt Pniewski był człowiekiem wielu
pasji - o tym, jak bardzo barwna była to
postać przekonałam się we wspomnianej
już rozmowie z synem pana Zygmunta,
Sławomirem. Wpadłam na chwilę po kilka
materiałów do artykułu, a wyszłam z jego
mieszkania... po dwóch godzinach rozmowy, z wielkim pudłem bezcennych pa-

miątek: fragmentów publikacji, fotografii,
rękopisów... oraz z ogromnym zachwytem
i ciekawością tego człowieka. Wielowątkowość życiorysu pana Zygmunta spowodowała, że wspólnie z synem postanowiliśmy nieco podzielić tematycznie jego
historię. Jednym ze znaczących wątków
była znajomość Zygmunta Pniewskiego
z Arkadym Fiedlerem - na początek zatem
kilka ciekawostek z tej znajomości.
"Wypędzony z raju" - przygoda z Arkadym Fiedlerem
Znajomość Zygmunta Pniewskiego z Arkadym Fiedlerem zaczęła się niepozornie
i trwała przez wiele lat. I choć z czasem
przerodziła się w prawdziwą przyjaźń, panowie nigdy nie mówili sobie po imieniu.
Początki tej znajomości tak wspomina
sam Zygmunt Pniewski (w wywiadzie do
"Gazety Wyborczej" w grudniu 2003 roku):
“Pana Arkadego poznałem w latach 50tych - wygłaszał wtedy w Poznaniu różne
pogadanki, zwykle w kameralnym gronie,
bo nie lubił oficjalnych wystąpień. Po którymś ze spotkań nadarzyła się okazja, że
mogliśmy porozmawiać. Potem, po powrocie z jednej z podróży okazało się, że
Fiedler potrzebuje osoby, która zajęłaby
się preparowaniem przywiezionych przez
niego motyli. A ja dobrze się na tym znałem - pracowałem wówczas w Instytucie
Zoologii PAN, byłem członkiem Towarzystwa Entomologicznego. (...) Współpraca
nieźle się układała i wkrótce zorientowałem się, że pan Arkady zastanawia się nad
zabraniem mnie w jakąś podróż".
Cel podróży od początku był jasno określony przez Arkadego Fiedlera: to Brazylia
i piękna, straszna Amazonia, a dokładnie
- napisanie książki pod takim właśnie tytułem. Zanim jednak wyruszyli na wyprawę,
Fiedler poddawał Pniewskiego różnym
próbom: zabierał go do Niemiec na zakupy, sprawdzał, jak radzi sobie w różnych
sytuacjach, jak rozmawia z ludźmi, jak
posługuje się obcym językiem, wyjeżdżali poza miasto, gdzie Zygmunt fotografował i oswajał się z pracą z kamerą itp. Poza
tym zaprzyjaźniony z Fiedlerem lekarz

Marian Abram badał Zygmunta i przygotowywał jego organizm do przebywania
w tropikach. Półroczna wyprawa wiązała
się z przerwaniem pracy zawodowej. Zygmunt starał się o płatny urlop. Nie udało
się - wówczas z pomocą przyszedł Fiedler,
który wsparł rodzinę Pniewskich finansowo, dzięki czemu wyprawa mogła być zrealizowana, a rodzina Zygmunta - spokojna
o swój byt podczas jego nieobecności.
Warto w tym miejscu wspomnieć o umowie, jaką panowie spisali przed wyjazdem. Uwagę zwraca nie tylko dokładność w określeniu celów i zadań każdego
z uczestników, ale przede wszystkim przyjacielski charakter i podkreślenie innych
niż tylko komercyjne aspektów podróży
(zatytułowana została zresztą "przyjacielską umową"). Oto jej fragment: "Arkady
Fiedler, literat, zabiera ze sobą na swój własny koszt w swą podróż do Ameryki Południowej Zygmunta Pniewskiego, przyrodnika i fotoreportera, by przy wzajemnej
harmonijnej współpracy uzyskać z wyprawy jak największe plony. Chodzi zarówno
o stwarzanie pogodnych nastrojów jak
i zdobycie wrażeń i przeżyć literackich oraz
wyników fotograficznych". Umowa została
spisana w lutym 1967 roku, ale moim zdaniem jej klimat i wydźwięk mogą stanowić
inspirację do dziś - w zawieraniu umów
i wzajemnych relacjach.
Nadszedł czas wyjazdu do Brazylii. Podróż
trwała ponad trzy tygodnie. Jak wspomina Zygmunt Pniewski, Fiedler nie lubił
podróżować samolotami. Najczęściej wybierał statki handlowe - podczas długiego
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rejsu można było wykorzystywać czas na
przygotowania. Zygmunt Pniewski w tym
czasie uczył się na przykład... języka portugalskiego! Mało znanym jest ponadto, że
na wyprawie towarzyszyła podróżnikom
Maria, żona Arkadego Fiedlera, która w Rio
miała siostrę i dwóch braci. W Rio de Janerio mieli zatem doskonałą bazę wypadową.
Z początków podróży zachowały się zapiski Zygmunta Pniewskiego: “18 luty 1967
roku, godz. 12:00 - Gdynia, opuszczamy
Polskę, morze b. spokojne. (...) 22 luty,
godz. 14:30 - wypłynęliśmy z Hamburga,
wieczorem zaczęło mocno kołysać. Kołysze całą noc. Wiatr na M. Północnym. Siła
wiatru dochodzi do 9 st. skali B. Zdemolowało nam kabiny. Następna noc taka
sama. (...) 27 luty - płyniemy przez Zatokę
Biskajską, kołysze jak sto diabłów. W nocy

gwałtowny sztorm, siła wiatru dochodzi
do 10 skali B. Następny dzień taki sam. (...)
5 marca, 9 rano - mijamy Wyspy Zielone.
Obserwowałem po raz pierwszy latające ryby. (...) 8 marca. Minęliśmy równik.
O godz. 18:00 skalistą wyspę Fernando
De Noronha. Fotografowałem delfiny. 9
marca, godz. 11:30 - wpływamy do portu
Ameryki Południowej Recife, stan Pernambuco. Trzy pełne dni zwiedzam miasto. (...)
15 marca, 16:30 - wpływamy do Zatoki
Guanabara. Jesteśmy w Rio de Janeiro".
Zapiski mają w sobie coś z magii, kiedy
dotykam kartek z rękopisem - z 1967 roku!
- i czytam te krótkie zdania, mam wrażenie, że czuję zapach morskiej bryzy...
Podróż do Brazylii nie była łatwa, w samej Amazonii czyhało wiele niebezpieczeństw, np. tropikalne choroby, ale też zagrożenie ze strony tamtejszej ludności.
Zygmunt Pniewski wspomina, jak pewnego razu jeden z Indian został przez nich
sfotografowany. Za "przysługę" domagał
się znacznej kwoty pieniędzy, a gdy ich
nie dostawał - wyrwał Pniewskiemu z rąk
aparat fotograficzny i rzucił go towarzyszącemu mu synowi. Sytuacja zaczęła
robić się niebezpieczna, na szczęście Fiedler nie stracił zimnej krwi i zaczął głośno
krzyczeć. Miejscowi ludzie wyszli ze swo-

ich domostw a Indianin, bojąc się konsekwencji rozboju, przestraszył się i kazał
synowi oddać aparat.
Owocem wspólnej podróży były liczne
fotografie, spreparowane motyle (jedna z wielu pasji Zygmunta Pniewskiego,
do której jeszcze wrócę w kolejnych artykułach) oraz wspomniana już książka Arkadego Fiedlera "Piękna, straszna
Amazonia". Autor podarował Zygmuntowi Pniewskiemu egzemplarz ze specjalną, serdeczną dedykacją: "Zygmuntowi
Pniewskiemu, "cherubinkowi o złotawej
czuprynie", "wypędzonemu z raju" a miłemu towarzyszowi naszej brazylijskiej
peregrynacji - z wyrazem szczerej sympatii ofiaruje Arkady Fiedler". O ile określenie "cherubinka o złotawej czuprynie"
jednoznacznie nasuwa nam skojarzenie
z jasnym kolorem włosów Pniewskiego,
o tyle "wypędzony z raju" brzmi już trochę tajemniczo. Odpowiedź znajdujemy
w jednym z rozdziałów książki. Pewnego
razu Zygmunt Pniewski wybrał się samotnie do faweli Rio de Janeiro, gdzie
żyło tysiące nędzarzy w skrajnej biedzie.
Przyciągnęły go licznie występujące tam
motyle. Tam Pniewski został napadnięty
przez miejscowego rzezimieszka, który
wyrwał mu z ręki torbę i zagroził wyjętym
z niej nożem. Na szczęście Pniewski szybko zareagował okrzykiem "policja!", co
skutecznie odstraszyło napastnika.
Czytając wspomnienia Zygmunta Pniewskiego, słuchając opowieści jego syna,
przeglądając zapiski, materiały, fotografie
jestem pod ogromnym wrażeniem bogactwa przeżyć, doświadczeń, talentu,
odwagi i pasji tego człowieka. Z podziwem i zachwytem snuję refleksję, że miał
on możliwość osobistego doświadczenia
czegoś, co większość z nas zna jedynie
z książek Arkadego Fiedlera, tak chciwie,
z zapartym tchem pochłanianych w młodości... Dziś z przyjemnością wracam do
tej lektury. A teraz ma ona dla mnie jeszcze jeden, bogatszy wymiar - ma złotawą
czuprynę i radosne spojrzenie Zygmunta
Pniewskiego.
Marta Mrowińska
Wykorzystano materiały:
- meteoryt.org - "Zygmunt Pniewski - wspomnienie"
- encyklopediawielkopolan.pl
- "Piękna, straszna Amazonia wabiła mnie od dziecka"
- Sławomir Lechna; "Głos Wielkopolski", lipiec 2010
- "Piękna i straszna" - Daina Kolbuszewska; "Gazeta
Wyborcza" 19 grudnia 2003 r.
- A. Fiedler - "Piękna, straszna Amazonia"
- zdjęcia i notatki z prywatnych zbiorów Sławomira
Pniewskiego
P.S. Kolejny artykuł z cyklu "Wspomnienie o Zygmuncie
Pniewskim" już w następnym numerze gazety.
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Czy zdrowy tryb życia wystarczy,
by uporać się z pandemią?
20 listopada na terenie gminy Mosina odnotowanych było 737 aktywnych przypadków zakażenia koronawirusem. To szósty wynik na 18 gmin w powiecie poznańskim. O podejściu mosińskich władz do pandemii, jak
i funkcjonowaniu służb, a w szczególności straży pożarnej, obszernie rozmawialiśmy z komendantem OSP
w Mosinie, Michałem Kołodziejczakiem.
Balansująca na krawędzi wydolności służba zdrowia sama wymaga pilnej pomocy, a rząd i specjaliści rekomendują pracę zdalną i ograniczanie przemieszczania się. Tymczasem burmistrz Przemysław Mieloch na
sesji Rady Miejskiej w swoim wystąpieniu mówi „niektóre urzędy prawie
w całości udają się na pracę zdalną, my tego nie będziemy robili, będziemy pracowali ograniczając jak się da możliwość zarażenia”. Dodaje
także, że „maski, które zakrywają szczelnie usta i nos powodują niedotlenienie organizmu i kolejne problemy. (…) Minister Szumowski w swojej
spontanicznej, czyli prawdziwej wypowiedzi, powiedział, że maski tak
naprawdę nic nie dają”.
O to, jak sobie radzi z pandemią mosiński samorząd i służby porozmawialiśmy z Michałem Kołodziejczakiem. Strażakiem jest od lat osiemdziesiątych, od samego początku samorządu – komendantem mosińskiej OSP.
Od wielu lat doradza samorządom w obszarze bezpieczeństwa publicznego, a jednostka w Mosinie cieszy się bardzo dobrą renomą. Zapraszamy na obszerną rozmowę.
Na wiosnę byliście bardzo mocno widoczni na terenie gminy dezynfekując miejsca publiczne. Dlaczego obecnie nie podejmuje
się takich działań, oczekiwanych przez mieszkańców szczególnie
w obecnej chwili?
Michał Kołodziejczak: Należy jednoznacznie stwierdzić że Ochotnicza
Straż Pożarna jest jedynie narzędziem do realizacji określonych czynności. Odpowiadamy na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej oraz
prośbę o pomoc ze strony samorządu. Co z tym związane, jeśli nie ma
takiego zapotrzebowania ze strony władz gminy, sami nie możemy podejmować takich działań. To burmistrz odpowiada za bezpieczeństwo
mieszkańców i on określa zakres realizowanych zadań. Pozostajemy natomiast w stałej gotowości, posiadamy gotowy do użycia sprzęt i środki
dezynfekcyjne.
Od 9 października do 16 listopada w gminnych placówkach oświatowych odnotowano 33 incydenty związane z potwierdzeniem lub
podejrzeniem zakażenia koronawirusem wśród uczniów, nauczycieli i pracowników. Ile razy OSP dezynfekowała szkoły w tym czasie?
MK: W tym okresie burmistrz zwrócił się do nas 7 razy o dezynfekcję placówek oświatowych, w tym 2 przypadki dotyczyły tego samego obiektu.
Należy jednak podkreślić, że w większości przypadków mówimy jedynie
o dezynfekcji wskazanych pomieszczeń. Cały obiekt zdezynfekowaliśmy
tylko raz, Szkołę Podstawową przy ul. Sowinieckiej, 9 października.
Pojawiają się nieoficjalne informacje, że niektóre szkoły dezynfekują klasy na własną rękę.
MK: Znamy przypadek że Szkoła ma np. własny ozonator. Problem
w tym, że nie ma do niego miernika, by mierzyć poziom wytworzonego
ozonu. Nie jesteśmy również pewni, czy osoby go obsługujące potrafią
właściwie obliczyć dawkę dezynfekcyjną. Nazywamy to dezynfekcją duszy: osoby odpowiedzialne żyją w przekonaniu, że coś robią dla zaspokojenia własnego sumienia. To nie znaczy, że ma to wpływ na ograniczenie
rozwoju epidemii. Tu niestety wymagana jest wiedza i specjalistyczny
sprzęt. Taką ma straż albo wyspecjalizowana firma dezynfekcyjna.
Zakażenia odnotowano także w Zakładzie Usług Komunalnych, który
nadzoruje przewóz osób. Czy dezynfekowaliście gminne autobusy?
MK: Nie, nie było takiej prośby. Ozonujemy natomiast na bieżąco
w razie potrzeby nasze pojazdy, radiowozy policyjne i straży miejskiej,
karetkę pogotowia stacjonującą w Ludwikowie, choć tu pogotowie
od jakiegoś czasu wypracowało własne procedury dezynfekcji oparte
o własne zasoby.

Jakie macie doświadczenie w takich działaniach?
MK: Straż pożarna ma w swoich obowiązkach realizację zadań związanych z zagrożeniami chemicznymi czy biologicznymi od wielu lat.
Z kombinezonami, maseczkami, dezynfekcją, dekontaminacją mamy do
czynienia zawsze. Również w związku z realizacją zadań z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Choroby zakaźne są nie od dziś i musimy
chronić ratowników przed nimi od zawsze. Każdy strażak w jednostce
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego musi mieć podstawową
wiedzę z tego zakresu.
Korzystamy również z wiedzy specjalistów. Mamy w jednostce technika dezynfekcji po szkole kierunkowej ze wszystkimi certyfikatami. Mój
odpowiednik w Państwowej Straży Pożarnej w Mosinie przez 25 lat pracował w jednostce chemicznej. To bardzo doświadczony dowódca plutonu chemicznego z wyspecjalizowanym laboratorium. To powoduje, że
tam gdzie my przeprowadzaliśmy dezynfekcję, jestem pewny, że została
ona zrobiona zgodnie ze sztuką. Jednak ponownie podkreślam, że realizujemy jedynie te wezwania, które zleci nam burmistrz lub jego służby.
Wspomniałeś, że macie gotowy sprzęt do dezynfekcji i środki.
Jak duży jest wasz „arsenał” do dezynfekcji? Na jak długo by
tego wystarczyło?
MK: Pandemia to poważne wyzwanie logistyczne. Przede wszystkim musimy dysponować odpowiednią ilością i jakością środków ochrony indywidualnej strażaków, które zapewnią im bezpieczeństwo, które jest najważniejsze. Po to mamy profesjonalne maseczki, kombinezony, gogle, rękawiczki,
środki dezynfekcyjne, czy maski z filtrami do środowiska ozonu.
Co do samej dezynfekcji, możemy ją wykonywać kilkoma metodami. Te
różnią się zarówno pod względem techniki, jak i zastosowanych środków. Od oprysku, przez zamgławianie, ozonowanie, na fumigacji kończąc, gdzie nośnikiem środka dezynfekcyjnego jest dym. Są to metody
bardzo skuteczne i dostosowujemy je do zadania, jakie otrzymujemy.
W obiektach szkolnych głównie wykorzystujemy dwa profesjonalne
ozonatory wraz z dodatkowymi wentylatorami oraz sprzętem pomiarowym. Gdy kubatura obiektu jest naprawdę duża, korzystamy z urządzenia do fumigacji. Posiadamy obecnie ilość środka, która wystarczy na
kilka tygodni i w razie potrzeby go uzupełniamy.
Straż pożarna jest jedną ze strategicznych formacji. Wyobrażam
sobie, że gdyby wykryto przypadek zakażenia wśród was, mogłoby to skutkować paraliżem jednostki, a co za tym idzie, mniejszym
bezpieczeństwem mieszkańców. Jakie działania podejmujecie, by
zminimalizować ryzyko zakażenia?
MK: Mamy bardzo wysokie normy sanitarne. Na bieżąco śledzimy informacje naukowe o sposobie rozprzestrzeniania się wirusa oraz metodach
jego dezynfekcji. Od pierwszych dni izolujemy się również wzajemnie,
ograniczając kontakty między sobą. W wielu miejscach służymy również
tą wiedzą, która oczywiście się zmienia z czasem jak naukowcy coraz bardziej poznają wirusa. Dziś mówi się nie tylko o kropelkowej formie rozprzestrzeniania, ale również aerozolowej. Publikowane są nowe badania,
które również świadczą o znacznie dłuższym okresie przetrwania wirusa
na różnych powierzchniach i w innych temperaturach. Co z tym związane, trzeba do tego dostosowywać sposoby działania. Niestety w wielu
miejscach podchodzi się do tego trochę pobłażliwie. W straży natomiast
od samego początku istnieją jednoznaczne wytyczne i procedury.
Opowiadasz o bardzo wysokich normach sanitarnych, które stosujecie jako strażacy, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w jednostce. Izolujecie się między sobą i z sąsiadami
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z Państwowej Straży Pożarnej. Tymczasem burmistrz na sesji Rady
Miejskiej 3 listopada zapowiada, że Urząd będzie pracował normalnie i przywołuje wypowiedzi, w myśl których pandemia skończy
dopiero wtedy, kiedy wszyscy przejdą Covid-19. Jak odbierasz takie wystąpienia jako specjalista od bezpieczeństwa?
MK: Niestety, mocno się różnię w ocenie sytuacji z Panem burmistrzem. Przede wszystkim nie mamy dziś żadnej gwarancji, że przechorowanie Covid-19 coś zmieni. Należy zauważyć, że na grypę co
roku zapada 4,5 – 5 milionów Polaków. Nie uzyskaliśmy na nią odporności, natomiast istniejące szczepionki są sezonowe. Zatem przechorowanie nie musi nic zmienić. Oczywiście, pojawia się kwestia gospodarki, która przecież musi funkcjonować, byśmy mieli środki na walkę
z epidemią. Dlatego jestem zwolennikiem bardzo wyważonego środka, z ukierunkowaniem na działania, które możemy wprowadzić dla
ograniczenia rozwoju pandemii, bez wprowadzenia drastycznych restrykcji mających wpływ na gospodarkę.
Wydaje mi się jednak, że nie umiemy szukać tej drogi. Nie umiemy policzyć, jak nakłady na izolację, dezynfekcję, rozproszenie społeczeństwa,
np. przez dodatkowe kursy komunikacji, przełożą się na efekt ograniczenia rozwoju pandemii. I taką właśnie postawę trochę reprezentuje
w mojej ocenie nasz Pan burmistrz, zresztą próbowaliśmy dyskutować
na ten temat nie raz. Słyszymy „przetrwajmy pandemię, bo gospodarka
musi funkcjonować”, „musimy żyć, nie możemy się izolować od świata”,
w konsekwencji pandemia wymyka się spod kontroli. W XXI wieku żaden rząd nie pozwoli sobie na zapaść służby zdrowia. W konsekwencji
wprowadzane są obostrzenia, które rzutują bezpośrednio na gospodarkę. Przez to musimy liczyć się ze zmniejszonymi wpływami do budżetu, czy kosztami wspomagania zamkniętych gałęzi gospodarki. Trochę
błędne koło, wiedząc, że i tak mamy praktycznie zapaść służby zdrowia.
Zwolennicy „modelu szwedzkiego”, w którym odrzucono całkowity
lockdown, mówią, że można uniknąć zapaści gospodarki i służby
zdrowia jednocześnie.
MK: Ten niezwykle śmiały system również nie radzi sobie z pandemią.
Wprowadzone zostały tam bardzo kontrowersyjne kryteria udzielania
pomocy osobom starszym. Dla mnie są nieakceptowalne. Od 35 lat zajmuje się przede wszystkim ograniczeniem tzw. śmierci do uniknięcia.
Polega to na działaniu w taki sposób, by podczas naszych działań każdy otrzymywał taką pomoc, byśmy nie notowali zgonów, których mogliśmy uniknąć przez właściwe działanie. Oczywiście, ludzie umierają
i trzeba się z tym pogodzić, jednak całe ratownictwo jest oparte na tym,
by umierali tylko ci, którym naprawdę nie możemy pomóc na obecnym
etapie wiedzy medycznej i ratowniczej. Inną kwestią są również skutki
po przejściu zakażenia, obserwujemy to w swoim otoczeniu, że nawet
skąpo objawowe przypadki dokonują w organizmie duże spustoszenie.
Wypracowanie optymalnych działań w walce z koronawirusem
może jeszcze potrwać. Ale co możemy zrobić na teraz? Wirus nie będzie czekał aż dokupimy więcej respiratorów.
MK: Pomocna jest chociażby praca zdalna w każdym przypadku, kiedy
jest to możliwe. To, o czym mówią eksperci, czyli ograniczanie niepotrzebnych kontaktów i przemieszczania się. Dodatkowo, profesjonalna
dezynfekcja. To są działania, które powinniśmy podjąć w pierwszej kolejności, by nie prowadzić do całkowitego lockdownu. Osobiście nie patrzę
na ilość potwierdzonych przypadków, a na ilość zajętych miejsc w szpitalach, zajętych respiratorów, zgonów, w tym tych z nieznanych przyczyn. To są dane, które dają lepsze spojrzenie na sytuację. Nie podpina
się przecież pod respirator ludzi zdrowych. Jeśli na koniec 2017 r. mieliśmy w Polsce 3603 łóżka intensywnej terapii, które przecież nie stały
puste, a dziś mówimy, że w związku z COVID-19 zajętych jest 2000 takich
łóżek, to pokazuje z jakim problemem się zmagamy w ochronie zdrowia.
Bagatelizowanie pandemii, nie mniej, niż ona sama w sobie, prowadzi do sytuacji, w których służby stają przed kolejnymi wyzwaniami. Wiemy, z jakimi problemami boryka się opieka medyczna.
A w jaki sposób dotyka to straż pożarną?
MK: Przede wszystkim jest to rosnąca ilość tzw. medycznych zdarzeń
izolowanych. Czyli sytuacji, gdzie wyjeżdżamy wyłącznie do czynności
medycznych. Trudna sytuacja w służbie zdrowia, w tym bardzo duże
zaangażowanie Zespołów Ratownictwa Medycznego, powoduje ich

ograniczoną dostępność. Karetka powinna dotrzeć do tych najpoważniejszych stanów w maksymalnie 15 minut. Gdy nie ma takiej możliwości, do czasu dojazdu karetki, ratowników „zastępują” strażacy. Mieliśmy
już kilkanaście takich zdarzeń w ostatnim okresie w Mosinie. Należy tu
jednak podkreślić, że bardzo ważna jest tu również czujność sąsiadów,
którzy zgłaszają brak kontaktu z samotnie mieszkającymi sąsiadami.
Mieliśmy taki przypadek kilka dni temu. Po siłowym wejściu do mieszkania znaleźliśmy starszego pana, który od kilku dni leżał na podłodze.
Tym razem pomoc przyszła na czas i z pewnością właściwa postawa sąsiadów uratowała mu życie.
Kilka dni leżał na podłodze i pomoc „przyszła na czas”?! Jak to
możliwe?
MK: Przyszła na czas ponieważ bez wątpienia już długo by tak nie przeżył. Niestety, to problem dzisiejszej opieki nad seniorami, o której tyle
słyszymy w mediach. Jednak to nie tylko zakupy żywności. Seniorzy,
szczególnie mieszkający samotnie, ale również osoby niepełnosprawne, chore przewlekle, powinny być dziś objęte szczególnym nadzorem.
Trudno powiedzieć jak to zorganizować systemowo, ponieważ nie wypracowaliśmy w Polsce rozwiązań, jak w niektórych krajach, gdzie seniorzy mają specjalne breloczki, umożliwiające wezwanie pomocy. Dlatego
tak ważna dziś rola sąsiadów, może sołtysów, opieki społecznej, by próbować nawiązywać z nimi stały kontakt i sprawdzać w jakim są stanie.
Uważam, że powinno się szukać szczególnie w obecnych czasach takich
rozwiązań minimum na poziomie lokalnym.
Przypadki zakażeń w jednostkach mogą je sparaliżować przez kwarantanny, nałożone przez sanepid. Ale jak samo przejście choroby
Covid-19 może wpłynąć na pracę strażaka?
MK: Problemem, który dziś zauważamy to chociażby kwestia tzw. ozdrowieńców w naszych szeregach. Mamy już pierwszych, choć dzięki wysokiej świadomości i przyjętym rozwiązaniom, ilość chorych strażaków
jest naprawdę mała. Niestety, nawet ci, którzy przeszli chorobę praktycznie bezobjawowo, skarżą się na bardzo duży spadek wydolności organizmu. To uniemożliwia im wykonanie wszystkich zadań ratowniczych.
Trudno powiedzieć jak długo będzie trwał ich powrót do pełni zdrowia,
jednak jeśli będziemy mieli ich coraz więcej, będzie to stanowić bardzo
poważny problem dla naszego systemu. Może się okazać, że nie będziemy mieli ratowników, którym z uwagi na spadek wydolności, będziemy
mogli powierzyć np. zadania wejścia do budynku w sprzęcie ochrony
dróg oddechowy. Problemów jest takich bardzo dużo i intensywnie rozmawiamy o nich z naszymi komendantami na wyższych szczeblach.
Jak oceniasz prace gminnego sztabu zarządzania kryzysowego?
MK: To trochę pytanie nie do mnie, a bardziej mieszkańców naszej gminy. Od siebie mogę dodać jedynie trochę teorii. Jest wiele funkcjonujących znaczeń kryzysu. Mi osobiście najbardziej pasuje na poziomie
lokalnym to: „kryzys to każde pogorszenie funkcjonowania społeczności lokalnej”. Przy tak obszernym rozumieniu, istnieje bardzo szeroki
zakres działań zmierzających do stabilnego funkcjonowania obywateli
na danym terenie. Idąc tym tokiem myślenia, „kryzys” to skutki anomalii pogodowych, powodzie, duże pożary, ale również zamknięta droga,
pęknięta rura z wodą, awaria prądu, czy w końcu epidemia. Ale również
np. zamknięcie dużego pracodawcy na danym terenie.
Zadaniem burmistrza, który odpowiada za bezpieczeństwo na swoim
terenie, jest przeciwdziałać lub reagować na wystąpienie tych zdarzeń.
Oczywiście, część z nich dzieje się bez bezpośredniego udziału samorządu, na podstawie ogólnokrajowych rozwiązań systemowych, jakie
podejmują Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna i inne służby.
Część działań wspomagających te zdarzenia oraz tych, na które bezpośrednio nie odpowiadają służby, należy do obszaru działania burmistrza.
Natomiast ocena tych działań należy do obywateli. To społeczeństwo
musi ocenić, czy zaspakajane są ich potrzeby w tym zakresie, a co z tym
związane, czy mają warunki do właściwego życia.
Rozmawiał Wojciech Pierzchalski
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Pałac w Sowińcu o wartości 50 mln euro
został zabezpieczony przez sąd
Luksusowa posiadłość w Sowińcu (gmina Mosina) została zabezpieczona przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. Objęta zabezpieczeniem rezydencja obejmuje 279-hektarowy park oraz pałac o powierzchni ponad
3000 metrów. Całość została wyceniona na 50 mln euro.
Na terenie objętej zabezpieczeniem sądowym posiadłości w Sowińcu znajduje się pałac, który mieści 14 sypialni, 24 łazienki,
kryty basen i kort tenisowy. Znajduje się tam również lądowisko
dla helikopterów, pas startowy, stajnia, dwa pełnowymiarowe
boiska do gry w polo oraz ujeżdżalnia. Właścicielem posiadłości
jest Mariusz Świtalski, twórca marek Elektromis, Eurocash, Biedronka, Żabka, Małpka Express. Biznesmen toczy obecnie spór
z amerykańską spółką Forteam Investments Limited.
Jak poinformował Głos Wielkopolski tłem tego sporu jest sprzedaż sklepów sieci Małpka, która należała do Mariusza Świtalskiego (formalnie sprzedawcą Małpki była spółka Czerwona Torebka kontrolowana przez Świtalskiego). Małpka została sprzedana
w 2015 roku na rzecz spółki Forteam Investments Limited, której właścicielem jest Delta Capital Partners. Natomiast Mariusz
Świtalski oraz Sowiniec Group mieli zagwarantować nowemu
właścicielowi minimalną kwotę sprzedaży, za jaką w przyszłości
można będzie sprzedać sieć sklepów. Jednak, gdy w 2018 roku
amerykanie próbowali sprzedać sieć Małpka, nie byli w stanie
uzyskać co najmniej takiej samej ceny, za jaką kupili sieć od Mariusza Świtalskiego. Ostatecznie sklepy Małpka Express zostały
zamknięte, a spółka rok temu zażądała od poznańskiego biznesmena zwrotu 300 milionów złotych. Na wniosek amerykańskiej
spółki sprawa trafiła do poznańskiego sądu.
– Postanowieniem sądu udało zająć się najważniejsze aktywa Mariusza Świtalskiego, a także powstrzymać przed dalszym ukrywaniem i wyprowadzaniem majątku. To kolejny krok, który znacznie
przybliża nas do sprawiedliwego rozstrzygnięcia sporu i egzekucji należności wynikających z gwarancji udzielonych przez pana
Świtalskiego – mówił Christopher DeLise, prezes funduszu Delta
Capital Partners, który jest właścicielem spółki Forteam.

Pałac w Sowińcu fot. Pinterest

Sprawę skomentował Krystian Czarnota, prezes spółek z Grupy
Sowiniec – Działania Forteam Investments stanowią wyłącznie grę w procesie cywilnym oraz próbę wywarcia wpływu na
opinię publiczną za pośrednictwem mediów. Forteam kontynuuje instrumentalne działania mające na celu wytworzenie
zniekształconego obrazu rzeczywistości. Jesteśmy przekonani,
że w toku procesu cywilnego wykazany zostanie brak podstaw
zgłaszanych roszczeń, co umożliwi dochodzenie odszkodowania od spółki Forteam Investmens i jej właściciela – informuje
Krystian Czarnota.
Po pierwszej decyzji Sądu Okręgowego w Poznaniu z lutego
2020 roku o zabezpieczeniu majątku Świtalskiego, sąd zadecydował o zabezpieczeniu pałacu w Sowińcu.

Rozdali chryzantemy, by wesprzeć ich producentów i kobiety
Mosińska Jadłodzielnia wraz z miejscowymi producentami chryzantem rozdawała
1 listopada kwiaty na targowisku. – To nasza
reakcja na decyzję rządu o zamknięciu cmentarzy i na ogólny bałagan w kraju – mówią
pomysłodawcy akcji.

straty. Gdyby ta decyzja chociaż została podjęta wcześniej, to ludzie by mogli wcześniej
kupić kwiaty i zanieść je na groby bliskich –
dodaje pani Paulina.

W piątek, 30 października, premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że cmentarze na 1
listopada będą zamknięte. Tego samego
dnia na nekropolie ruszyły tłumy. Wszyscy
chcieli zdążyć przed 24:00, kiedy miał zacząć
obowiązywać zakaz wstępu na cmentarze.
Nawet nagły najazd na nekropolie nie jest
w stanie pokryć strat, jakie branża florystyczna poniosła z powodu zamknięcia z dnia na
dzień cmentarzy na Wszystkich Świętych.

Jadłodzielnia Mosina i ogrodnicy, postanowili zorganizować akcję rozdawania
i sprzedaży chryzantem na mosińskim
targowisku. – Chcemy wesprzeć hodowców
kwiatów, którym zamknięcie cmentarzy odcięło znaczne środki. Dlatego postanowiliśmy zaprosić hodowców do wspólnej akcji.
– mówi Marcin Niemczewski z mosińskiej
Jadłodzielni. – Podjęcie tak ważnej decyzji,
jaką była ta o zamknięciu cmentarzy, z dnia
na dzień, jest moim zdaniem niedopuszczalne – ocenia Marcin.

– Początek listopada to zawsze dla nas czas,
kiedy możemy zarobić więcej – mówi Paulina
Ludwiczak, córka producentów chryzantem z Mosiny. – Zamknięcie cmentarzy na
Wszystkich Świętych oznacza dla nas spore

Biorącym udział w niedzielnej akcji, udało się
przez godzinę rozdać około 60 ciętych chryzantem. Dodatkowo przechodnie mogli nabyć kwiaty w doniczkach. – Kupiliśmy kwiaty
za 100 zł. Chcemy tym samym wesprzeć pro-

ducentów kwiatów. Są to kolejni przedsiębiorcy, których rząd wyrzuca na bruk. Jeśli możemy cokolwiek dla nich zrobić, chcemy pomóc
– mówią Ania i Marek, którzy przyszli do Jadłodzielni po chryzantemy.
Jak mówią pomysłodawcy akcji, rozdawanie kwiatów miało także wspomóc kobiety. – Chcemy dziś wesprzeć kobiety walczące
o swoje prawa. Chryzantema od mosińskich
hodowców jest tego symbolem – mówi Marcin Niemczewski.
Kwiaty, których nie udało się rozdać, hodowcy zostawili w Jadłodzielni i przy pobliskim
cmentarzu. – Chcemy bardzo podziękować
każdemu, kto w tych trudnych czasach wspiera lokalnych przedsiębiorców – podkreśla
Paulina Ludwiczak.
Wojciech Pierzchalski
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WWW.ELEKTRYK-MOSINA.PL

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

biuro@sob-instal.pl
ELEKTRYK.MOSINA

788 250 240

PRODUCENT
GARNITURÓW MĘSKICH,
KOMUNIJNYCH, DAMSKICH.
MOŻLIWOŚĆ USZYCIA Z
DOPASOWANIEM DO SYLWETKI.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
RÓWNIEŻ FIRMY.
Łęczyca,
Łęczyca, ul.
ul. Poznańska
Poznańska 20
20
tel.
tel. 888
888 107
107 307,
307, 606
606 509
509 565
565
W W W. G A R N I T U R YS T E P N I A K . P L

Kameralna pracownia kosmetyczna

UPIĘKSZAJNIA

P198

ukryta w zaciszu leśnego ogrodu zaprasza na:
• stylizację paznokci • opalanie natryskowe
• zabiegi kosmetyczne

Wawrzyniaka 12, Puszczykowo

514-547-077

BIURO OGŁOSZEŃ

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

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

tel. 501 099 327, 572 202 280

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

(J010)

ROBOTY
ZIEMNE
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Nowy Sklep
Zakładów Mięsnych Mielczarek
w Łęczycy (obok Lidla)
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 900 - 1900
Wtorek – piątek 800 – 2000
Sobota 700 – 1500

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus
Oferujemy:

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

Kontakt:
Szkółka Roślin Ozdobnych, ul. Kórnicka 4a, 62-022 Świątniki
tel. 510-180-730, 696-169-526, 694-791-095
www.szkolkaralus.pl e-mail: kontakt@szkolkaralus.pl

BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

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

(J006)

Specjalnością szkółki są bardzo rzadkie, szczepione rośliny. Posiadamy i proponujemy stare
odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni
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Wiodący Operator Logistyki
Meblowej w Europie
oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

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

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

FOTOWOLTAIKA

(J015)

!

Księgowa obsługa
USŁUGI SPRZĄTAJĄCE I OGRODNICZE

CIĘCIE KRZEWÓW,
DRZEW I ŻYWOPŁOTÓW,

 f a c h owo
 r z e te l n i e
 zawsze na czas
Katarzyna Malinowska
emka@rozwiazaniadlabiznesu.pl
rozwiazaniadlabiznesu.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

PORZĄDKOWANIE OGRODU PRZED ZIMĄ,
GRABIENIE LIŚCI,
MYCIE OKIEN, PRANIE TAPICEREK

TEL. 53 53 53 299

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

artykuł sponsorowany
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Firma LUMO Technika Grzewcza istnieje od 1984 roku.

Pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
klientom i kontrahentom

życzy Zarząd firmy

FIRMA PRODUKUJE I POLECA:
- ekologiczne kotły grzewcze z certyfikatami „5 klasy” i „Ecodesign”
(na pellets o mocach od 15 do 300 kW, na ekogroszek o mocach od 18 do 70 kW)
- kotły olejowe o mocach od 15 do 500 kW
- wymienniki oraz bufory ciepłej wody użytkowej
- gruntowe pompy ciepła
- systemy kominowe ze stali szlachetnych

PONADTO W OFERCIE POSIADAMY:
- pellets w workach 15 kg
- palniki na pellets
- palniki wentylatorowe na olej opałowy
- układy sterowania kotłów
- wybrana armatura wodno - instalacyjna

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE OBRÓBKI METALI:
Cięcie elementów z blach laserem Fiber – 6000 W:
- stal węglowa do grubości 25 mm
- stal nierdzewna do grubości 30 mm
- stal ocynkowana do grubości 3 mm
- aluminium do grubości 30 mm
- miedź do grubości 15 mm
- mosiądz do grubości 12 mm
- maksymalny format arkusza 3000 x 1500 mm

Gięcie blach prasą krawędziową CNC – 170 ton:
- maksymalna grubość giętych detali 6mm
- maksymalna długość detali 3000mm

Spawanie elementów i konstrukcji ze stali węglowych i nierdzewnych:
- technika spawania MIG/MAG/TIG

Malowanie proszkowe detali/elementów metalowych:
- maksymalne wymiary malowanej konstrukcji/ elementu (wys./szer./dł.): 1500/1000/2000 mm

Jako przedsiębiorstwo przy produkcji wykorzystujemy najnowocześniejsze maszyny i rozwiązania
techniczne, a dzięki temu, że posiadamy również nowoczesną strukturę zarządzania i wykwalifikowany
personel zapewniamy Państwu:
• Darmowe wyceny na podstawie dostarczonych rys. w formatach DWG I DXF
• Indywidualne podejście do Klienta
• Konkurencyjne ceny z możliwością negocjacji
• Szybkość i fachowość realizacji
• Wysoką jakość produkowanych urządzeń i wykonywanych usług

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

BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ
BIURO

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

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

AUDYCJE
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Mosiny chcą, i angażują się w lokalne życie społeczne. Ich atutem
jest świeże spojrzenie na sprawy, których stali mieszkańcy z powodu przyzwyczajeń, mogą nie dostrzegać. Temat ten porusza
Konrad Tuszewski – gość kolejnego, listopadowego Radiowego
Poniedziałku MPL, który od dwóch lat mieszka w Mosinie. Swoją
wiedzę i doświadczenie życiowe wykorzystuje właśnie do tego,
aby wprowadzać zmiany – jak sam mówi – na lepsze.

Kolejne audycje Radia MPL przygotowali dla Państwa nasi redaktorzy. Zachęcamy do odsłuchania materiałów, które dostępne są na łamach naszego portalu internetowego:
www.gazeta-mosina.pl/audycja-radiowa/
Początek listopada zdominował temat protestów, które odbyły
się na ulicach Mosiny i Puszczykowa. Ich przebieg relacjonowaliśmy dla Państwa na żywo. W tym czasie rozmawialiśmy też
z przedstawicielami branży fitness oraz branży gastronomicznej, które to branże szczególnie ucierpiały z powodu wprowadzonych obostrzeń epidemiologicznych.
Kondrad-Tuszynski-audycja

Historię powstania oraz funkcjonowania Galerii Sztuki w Mosinie przybliżyła słuchaczom Pani Dorota Strzelecka, dyrektor tej
placówki. Od dłuższego czasu i z wielkim zaangażowaniem stara się oswoić mieszkańców ze sztuką.
W następnej audycji na żywo postanowiliśmy przeprowadzić
eksperyment, który polegał na tym, że wyprowadziliśmy radio
na wieczorny spacer po Mosinie. Podczas spaceru testowaliśmy nasze w pełni mobilne studio radiowe, więc było radiowo
i aktywnie.
Przedstawiciele branży fitness

O tym, czy trwająca kryzysowa sytuacja wpłynęła na wzrost
ubóstwa, rozmawialiśmy z Panem Jackiem Fengler, prezesem
Stowarzyszenia im. Św. Antoniego, które od ponad 25 lat pomaga osobom potrzebującym, głównie mieszkańcom gminy Mosina. Na zakończenie audycji Pani Karolina Pruchniewicz przybliżyła tematykę zdrowej żywności, omawiając cały proces od
momentu jej wytworzenia po dystrybucję i konsumpcję.
Gośćmi kolejnej audycji byli Pani Dorota Strzelecka – dyrektor Galerii Sztuki w Mosinie oraz Pan Konrad Tuszewski, od niedawna
mieszkaniec Mosiny, który od samego początku aktywnie uczestniczy w życiu społecznym naszego regionu. Nowi mieszkańcy
Monika Kujawska

Tydzień później gośćmi poniedziałkowej audycj byli: Monika
Kujawska – Lider Szlachetnej Paczki oraz Wojciech Czeski – autor książki “Demagog poznański”. Od Pani Moniki dowiedzieliśmy się, że “pomagać trzeba mądrze”, a nasz pisarz podzielił się
informacjami na temat swojego warsztatu, i tego, jak przebiega
proces tworzenia książki.
Zespół Radia MPL

Dorota Strzelecka
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Skradziona wyspa
(Pradzieje Mosiny i okolic cz. 4)

Kontynuując spacer przez Wielkopolski Park Narodowy, podążamy dalej trasą im. Adama Wodziczki.
Minąwszy Jeziora Kociołek i Skrzynka, albo raczej dwie „skrynice”, którym poświęcony był poprzedni
artykuł niniejszego cyklu, docieramy do Jeziora Góreckiego. Po pokonaniu stromego zejścia stajemy
na tarasie widokowym, zlokalizowanym tuż przy samej linii brzegowej. Naszym oczom ukazuje się
wyspa zwana Zamkową. Baczny obserwator dostrzeże w oddali drugą wyspę, a jeszcze dokładniejszy
zauważy, że wyspa ta została... skradziona!
Chociaż brzmi to niedorzecznie, warto zmierzyć się z tą kryminalną zagadką. Ważniejszy, od tego kto i kiedy dopuścił się
kradzieży, jest sam fakt popełnienia tego czynu, który do dzisiaj
rodzi negatywne konsekwencje. Rozwikłanie tej zagadki dostarczy sporą garść informacji o dawno minionych czasach, które
nie zostały zapisane na kartach historii naszego narodu, lecz wyryte zostały w ziemi i w znaczeniu słowa.
Powróćmy na wspomniany wcześniej taras widokowy. Znajduje
się on w części Jeziora Góreckiego zwanej „Kolanem”. Nazwa ta
wzięła się stąd, że w tym miejscu zagina się kształt jeziora, które
składa się z dwóch części; jednej zorientowanej wzdłuż osi północ-południe, drugiej wzdłuż osi wschód-zachód. W miejscu ich
przecięcia znajduje się ów taras. Na przeciwległym brzegu jeziora, widać budynek dawnej rezydencji Arthura Greisera, w którym
obecnie mieści się siedziba Dyrekcji WPN. Na pierwszym planie
jawi się wyspa Zamkowa. Nazwę swoją zawdzięcza znajdującym
się na niej ruinom zamku. Został on wybudowany w latach 18241825 przez Tytusa Działyńskiego, który przekazał go w ślubnym
podarunku swojej siostrze Klaudynie Potockiej. Niestety uległ on
zniszczeniu w 1848 roku na skutek artyleryjskiego ostrzału.
Należy wspomnieć, że obiekt ten nie miał nigdy charakteru
obronnego, który posiadają zazwyczaj zamki, lecz pełnił on jedynie rolę romantycznej rezydencji dla nowożeńców. Obronny
charakter, wynikający ze swej natury, ma sama wyspa. Dodatkowo przemawia za tym jej budowa. Ten kemowy pagórek pochodzenia polodowcowego, zbudowany jest z piasku i żwiru. Jego
strome zbocza wznoszą się 12 m ponad powierzchnię jeziora.
Gęsto porastający wyspę dębowo-grabowo-bukowy las skrzętnie okrywa jej kształt. Czy mógł on umknąć uwadze naszych
przodków, którzy lubowali się w zakładaniu swoich siedzib
w miejscach z natury obronnych takich jak, wyspy i półwyspy?
Faktu tego nie przeoczył Franciszek Jaśkowiak, który tak pisał
o wyspie w swoim przewodniku (F.Jaśkowiak 1970): „Z braku ba-

dań archeologicznych nie wiadomo, czy Wyspa Zamkowa była
zamieszkana w czasach przedhistorycznych, jednak doskonałe
przyrodzone warunki obrony przypuszczenia takie nasuwają”.
W dalszej części tekstu czytamy: „W średniowieczu miał tu stać
zamek magnackiego rodu Górków, a mieli zniszczyć go Szwedzi, gdy tu grasowali podczas pierwszej wojny szwedzkiej
(1655-1660)”.
O ciekawym fakcie, dotyczącym przeszłości wyspy, dowiadujemy się z lektury kolejnego przewodnika (P.Anders. K.Kasprzak,
B.Raszka 1999): „W 1918 r. na wyspie przypadkowo znaleziono
skarb, złożony ze srebrnych monet i ozdób z wczesnego średniowiecza (X i XI wiek). Z tego samego okresu pochodzi odkryte na wyspie grodzisko”.
Potwierdzenie istnienia grodziska na Wyspie Zamkowej znajdujemy na mapie przedstawiającej rozmieszczenie punktów osadniczych w okresie wczesnego średniowiecza na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego i otuliny (A.Szymczak, Morena 1992).
Te mało znane fakty należało przytoczyć z uwagi na tematykę
całego cyklu, mającego na celu ukazać pradzieje tych terenów.
Trudno tu natomiast doszukać się tytułowej kradzieży, gdyż nazwa Wyspy Zamkowej jest jak najbardziej adekwatna do sposobu jej wykorzystywania od co najmniej X wieku.
Jeśli już przenieśliśmy się w czasy średniowiecza skierujmy wzrok
na drugą wyspę znajdującą się na Jeziorze Góreckim – Kopczysko. Zdaje się, że jedynie ktoś obdarzony dużym poczuciem humoru mógł nadać jej taką nazwę. Właściwsze byłoby nazwanie
jej „płaszczyskiem”. Zlokalizowana w zachodniej części jeziora ta
niewielka wyspa o powierzchni 0,85 ha ledwo wystaje ponad
jego powierzchnię. Jest stosunkowo młodym tworem powstałym
w wyniku opadania na podwodną ławicę szczątków roślin, które
w wyniku gromadzenia się utworzyły wyspę torfową.
Mimo tak młodego wieku, w odróżnieniu od swojej starszej
zamkowej siostry - mającej polodowcowy rodowód - to ona jest
owiana legendą. Tak tę legendę, w swoim przewodniku, przedstawił Franciszek Jaśkowiak: „W czasach pogańskich na wyspie
miał stać kopiec z gontyną (aut. słowiańska świątynia). Po zaprowadzeniu w Polsce chrześcijaństwa obok kopca stanął kościół.
W czasie reakcji pogańskiej po śmierci Mieszka II kościół został
ograbiony i spalony, a chrześcijanie wycięci.” Ponoć karą boską
za ten czyn miało być zapadnięcie się wyspy wraz z gontyną.
Geomorfologia wyspy z pewnością przeczy jej nazwie. Bardziej
na miano Kopczyska zasługuje Wyspa Zamkowa, ale obecnej
wyspy Kopczysko z pewnością Zamkową nazwać nie możemy, co wyklucza możliwość ewentualnej zamiany nazw na
przestrzeni dziejów. Wybudowanie czegokolwiek trwałego na
mniejszej z wysp Jeziora Góreckiego jest mało prawdopodobne, gdyż jej niewielki powierzchnia i torfowe podłoże stanowi
kiepski teren pod zabudowę.

Wyspa, na której znajdują się ruiny zamku Klaudyny Potockiej
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Nie wiemy, jaki poziom jeziora był na początku XI wieku, kiedy to miało dojść do bratobójczych walk. Załóżmy, że poziom
wody w jeziorze był wtedy niższy od dzisiejszego. Wyspa mogła
wówczas bardziej wystawać ponad lustro wody i być może przybrałaby nawet kształt kopca. Gdyby tak było, doszłoby wtedy do
połączenia wyspy z lądem i zamieniłaby się ona w półwysep,
gdyż już dzisiaj, ten płytki obszar, między wyspą a północnym
brzegiem jeziora, porasta roślinność szuwarowa.
Gdzie się podziała zatem wyspa, którą nasi przodkowie mogliby
nazwać Kopczyskiem? Aby odpowiedzieć na to pytanie ponownie
należy sięgnąć do bogactwa, które skrywa Przewodnik Wycieczkowy po Wielkopolskim Parku Narodowym (F.Jaśkowiak 1970).
Tak w nim pisze autor na temat zmian poziomu wód w Jeziorze
Góreckim: „Zwierciadło wody leży na wysokości 66,3 m n.p.m. Poziom jeziora, jak prawie wszystkich jezior na Niżu Polskim, obniża
się powoli ale stale. Strumyk Stobnica, który wychodząc z zachodniego brzegu jeziora odprowadzał jego wodę (przyjmuje pod
Górką dopływ Trzebawkę) do Jeziora Dymaczewskiego, a spiętrzany na wiosnę jeszcze w latach międzywojennych nawadniał
łąki trzebawskie, jest od roku 1950 suchym rowem. Od tego czasu
Jezioro Góreckie jest jeziorem bezodpływowym.”
Nieco dalej autor pisze jeszcze tak: „Droga wysadzana akacjami
biegnie teraz otwartym polem do wsi Górka, przechodząc po murowanym mostku nad strumykiem Stobnicą, który do niedawna
odprowadzał wody Jeziora Góreckiego. Odkąd jezioro skurczyło
się i stało jeziorem zamkniętym (bezodpływowym), korytem Stobnicy płynie Trzebawka, mająca początek pod Wypalankami.”
Z powyższych fragmentów wynika, że poziom wody na przestrzeni niemal stu lat, stale się obniża, i że stosunkowo jeszcze niedawno z jeziora wypływał strumyk. Dowiadujemy się również, że w latach międzywojennych, strumyk ten był piętrzony zalewając łąki
położone blisko zachodniego brzegu jeziora. Na mostku w Górce
zastawka funkcjonuje do dzisiaj, lecz w ostatnim czasie nie ma
czego spiętrzać, gdyż w wyniku panującej od kilku lat suszy zniknęła przepływająca tędy rzeka Trzebawka, natomiast poziom lustra wody w Jeziorze Góreckim znajduje się poniżej 65 m n.p.m.,
zatem o ponad 1 m niżej niż 60 lat temu. Tym bardziej próżno
szukać strumyka wypływającego z Jeziora Góreckiego. Jaki ma to
jednak związek z poszukiwaną wyspą? Wszystko wskazuje na to,
że poziom wody w jeziorze był w przeszłości wyższy od obecnego. Należy się zastanowić, czy gdyby wody w jeziorze było na
tyle dużo, aby wypływał ponownie z niego strumyk, to czy nadal
istniałaby wyspa nosząca obecnie miano Kopczyska?
Trudno na to pytanie odpowiedzieć bez przeprowadzenia
szczegółowych pomiarów. Na pewno jeszcze mniej wystawałaby ona ponad taflę jeziora. A jeśli poziom wody był w przeszłości jeszcze wyższy? Czy mogło tak być? Informację na ten
temat znajdujemy w najnowszym przewodniku po WPN (H i J
Wyczyńscy 2017). W rozdziale zatytułowanym „Z dziejów Wielkopolski” czytamy:”U schyłku wczesnej epoki żelaza na obszarze Polski nastąpiło gwałtowne pogorszenie warunków klimatycznych. Obfite opady atmosferyczne spowodowały znaczne
podniesienie poziomu wód w rzekach i jeziorach, a nisko położone tereny uległy zabagnieniu. Osady łużyckie usytuowane
w miejscach z natury obronnych, na półwyspach nad jeziorami
i w pobliżu rzek, zostały podtopione i opustoszały. Do upadku
kultury łużyckiej przyczyniła się także ludność kultury pomorskiej, która napływała do Wielkopolski, podbijając i wypierając
dotychczasowych mieszkańców.”

Ten niemalże potop musiał wywołać znaczne podniesienie wody
również w Jeziorze Góreckim. Wtedy zajmowałoby ono zdecydowanie większy obszar niż obecne, gdyż jego wody z pewnością zalałyby teren łąk trzebawskich, położonych zaraz przy jego
zachodnim brzegu, tworząc jeden wielki zbiornik. Pomiędzy
tym rozlewiskiem, a Jeziorem Góreckim wynurzyłaby się wtedy
wyspa, która swoim kształtem zasługiwałaby na miano Kopczyska. Ten kemowy pagórek, znajdujący się obecnie poza linią
brzegową jeziora, w jego zachodniej części, podobnie jak Wyspa
Zamkowa jest kopcem pochodzenia polodowcowego. Uwagę
przykuwają jego wyprofilowane brzegi, które nasuwają podejrzenie, że zostały one uformowane ręką ludzką. Prawie 3 ha powierzchnia oraz żwirowo-piaskowe podłoże, stwarzają dogodne
warunki do zlokalizowania tutaj budynku. Biorąc pod uwagę
współczynnik humanistyczny, miejsce to nadaje się doskonale
do zlokalizowania tutaj obiektu kultu. Malownicze położenie,
między dwoma częściami jeziora, oddzielone od lądu dwoma
wąskimi przesmykami, umożliwiającymi przedostawanie się na
stały ląd za pomocą mostów, wzbudzałoby nawet u współczesnych ludzi duchowe doznania, a co dopiero u pradziejowych
społeczności, których życie przesiąknięte było magią.
Nasuwa się kolejne pytanie. Czy istnieją jakieś ślady archeologiczne potwierdzające pobyt pradziejowego człowieka w tym
miejscu? Odpowiedź na nie znajduje się we wspomnianym już
wcześniej artykule Artura Szymczaka, opublikowanym na łamach
czasopisma Morena (A.Szymczak, Morena 1992), a dotyczącym
osadnictwa w pradziejach i wczesnym średniowieczu na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na zamieszczonych tam mapach, autor zaznaczył punkty osadnicze, pojawiające się na tym
terenie już w schyłkowym paleolicie (ok 12.000/10.000 – 8.000 BC).
W interesującym nas zachodnim brzegu Jeziora Góreckiego ślady
osadnictwa pojawiają się w neolicie (młodsza epoka kamienia),
ale największa ich koncentracja w tym miejscu występuje właśnie
w epoce żelaza - późny okres lateński oraz okres wpływów rzymskich - i w kolejnym okresie wczesnego średniowiecza.
Zdaje się, że w toku przeprowadzonego śledztwa udało się odnaleźć skradzioną wyspę. Nie została ona zatopiona jak głosi legenda, a jej kiepska kopia nie zdołała ukryć oryginału, który obecnie
znajduje się poza linią brzegową Jeziora Góreckiego. Wraz z ustąpieniem „potopu” i obniżeniem się poziomu wody w jeziorze, to
co dawniej było wyspą, stało się pagórkiem położonym tuż przy
jego brzegu. Z czasem na odsłaniającej się płyciźnie porośniętej
szuwarami, utworzyła się kolejna wysepka. Ta z kolei, w sposób
nieuprawniony, przybrała imię swojej poprzedniczki.
Jakież bogactwo wiedzy niesie ze sobą poprawne rozumienie znaczenia słów. Zawarta w nazwie wyspy wiedza o dawnym poziomie
wody w jeziorze i o jego rozmiarze, o kształcie wyspy i sposobie
jej wykorzystywania przez naszych przodków, pomaga nam lepiej
zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Wiedzę tę, możemy wykorzystać chociażby do tego, aby przemyśleć możliwość ponownego
podniesienia poziomu wody w Jeziorze Góreckim przez spiętrzenie Trzebawki. Takie rozwiązanie z pewnością zmniejszyłoby skutki
suszy, z którymi borykamy się od dłuższego już czasu.
Pamiętajmy, że słowa znaczenie mają. Skądś do nas przybywają,
i dokądś zmierzają. Nie mijajmy ich na tej drodze obojętnie. Starajmy się je zrozumieć i lepiej poznać. Z pewnością odwdzięczą
się, wyjawiając nam prawdę o nas samych, a wtedy odnajdziemy
jeszcze niejedną skradzioną wyspę.
Tomasz Kaczmarek

38

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

(J034)

Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych
w Poznaniu i okolicach.

KAMIENIARSTWO

KORCZ GRANIT

NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń

ul. Brzozowa 5
i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)
(J031)

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

(P004)

tel. 61 8 103 825
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PSYCHOLOG

P178

PELLET
CERTYFIKOWANY

604 255 349

Od poniedziałku do czwartku od 16:30 do 19:00
piątek od 16:30 do 18:00

WĘGIEL
gruby • orzech • miał
groszek • ekogroszek
Mosina, ul. Sowiniecka 6g
Łęczyca, ul. Poznańska 11

zamównienia/kontakt

605 981 958

Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Problemy z nadwagą:
jak je pokonać?

(J028)

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna
możliwość transportu

Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

(J038)

DREWNO
OPAŁOWE
KOMINKOWE

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

tel. 660 031 893
AUTO CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

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

(P058)

(P054)

(J047)

do samochodów DOSTAWCZYCH

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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UL. WAWRZYNIAKA 9
62 - 050 MOSINA

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl

tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

(J035

(J032)

(J026)

NR TEL. +48 790 848 788

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J027)

IRENEUSZ BŁASZKIEWICZ

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY
ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE
NASADY

(J025)

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO
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REKLAMA

rok założenia 2001

OKNA, DRZWI
BRAMY, ROLETY
SERWIS OKIEN I DRZWI

Terapia noworodków
i niemowląt metodą
NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875

E
N
Z
TY OC
A
B R
RAAŁO
C

www.ﬁzjo-osteo.pl

(J023)

ﬁzjoterapeuta i DO osteopata

R

WYKONUJEMY: pomiary i doradztwo gratis, prace montażowe

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

• ROLETY
• ŻALUZJE
• MOSKITIERY
Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od

(J039)

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

1992 r.

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

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

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

MOSINA, UL. CISOWA 18
(J041)

WEJŚCIE OD LESZCZYŃSKIEJ

BIURO OGŁOSZEŃ

TEL. 690 955 480 / 883 660 120

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

(P184)

e-mail: biuro.pasbud@wp.pl; www.oknapasbud.pl
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PRACA CHAŁUPNICZA
wiązanie kokardek!

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

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

CENY PRODUCENTA!

Więcej informacji
pod numerem telefonu:

P174

(J037)

pon.-pt. 8.00-16.00

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych
fachowe doradztwo montaż

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

Michał Roszak
Luboń, ul. Dożynkowa 7a

507 624 828

(P009)

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

tel. 602 555 346

Pensjonat Radosna Jesień

zatrudni

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

(J048)

• kucharkę/kucharza
• ﬁzjoterapeutę
lub rehabilitanta

Pracownia
krawiecka

(J049)

REDAKCJA: ul. Wawrzyniaka 9
62-050 Mosina
Godziny otwarcia: Pon-Pt
10:00 - 17:00
tel. 535 756 926, 513 064 503
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
www.gazeta-mosina.pl
facebook.com/GazetaMP/

BIURO OGŁOSZEŃ

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

(J050)

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

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

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

Zeskanuj i napisz

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

REKLAMA

43

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

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

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

62-030 LUBOŃ, UL. CHEMIKÓW 3

wizytówki
ulotki
foldery
plakaty
naklejki
kalendarze

SZYBKI
DRUK
OD 1 SZTUKI

(P042)

tel. +48 604 692 465

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

teczki ofert.
banery
etykiety
notesy
gazetki
zaproszenia

WWW.OLSTAL.COM.PL

biuro@drukarniatom.pl

ZADZWOŃ: 61 893 46 02

Jedyna prawdziwa piekarnia
francuska w Wielkopolsce życzy
zdrowia i smakowitej atmosfery,
zapraszając po najpyszniejsze
pieczywo rzemieślnicze, a także:
ul. Poznańska 56
Puszczykowo

paczki świąteczne wypełnione
produktami delikatesowymi
najwyższej jakości

tel.: 606 431 106

(J043)

wyjątkowe menu świąteczne
z dostawą do domu

BIURO OGŁOSZEŃ

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

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 ortopedia,
 laryngologia,
 urologia,
 ginekologia,
 chirurgia,
 neurochirurgia.

ZABIEGI w zakresie:
 ortopedii, również w obrębie kręgosłupa,
 neurochirurgii,
 urologii,
 laryngologii,
 ginekologii,
 chirurgii.

Zabiegi wykonywane są komercyjnie oraz w ramach umowy z NFZ.

MEDICAL PRESTIGE
ul. Barana 15 (os. Zodiak – wjazd od ul. Kurlandzkiej), 61-244 Poznań
Tel: 61 875 05 76, 883 839 808, medicalprestige.com
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 20:00, sobota: 8:00 – 14:00

REHA

CORE
ZABIEGI W DOMU PACJENTA
• masaż leczniczy
• terapia manualna
• rehabilitacja pourazowa
pierwsza wizyta

10% TANIEJ

tel. 513 203 857
RehaCoreFizjoterapia

interaktywna
szkoła językowa
BIURO OGŁOSZEŃ

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

