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Drodzy Czytelnicy!
„A teraz maj dokoła, maj wyświęca ogrody
(...) a teraz maj dokoła się święci, od wonnych bzów, szalonych bzów wprost w głowie się kręci”. Maj to jeden z piękniejszych
miesięcy w roku, zarówno dzięki soczystej,
świeżej, obudzonej do życia przyrodzie, jak
i romantycznej, miłosnej aurze, która go otacza. Mówi się, że to miesiąc zakochanych...
Może byśmy się tak zatem zakochali...?
Zakochaj się w przyrodzie. Wyjdź na spacer,
do lasu, na łąkę, na skwer. Pojedź w miejsce,
którego jeszcze nie odwiedziłeś albo byłeś
tam dawno temu. Rozglądaj się, obserwuj,
zachwyć się kwitnącymi drzewami, zieloną trawą, zauważ przelatującego motyla,
posłuchaj, jak pracują pszczoły. Zapatrz się
w spokojny nurt rzeki (przeczytaj o Kajakowej Masie Krytycznej - może wybierzesz
się na kajaki?). Spójrz, ile kolorów oferuje Ci
przyroda. Wsiądź na rower i sprawdź nowe
rowerowe ścieżki, zobacz, jak rozbudowuje się nasza gmina (przeczytaj o tym także
w naszym numerze - piszemy między innymi o Parku Strzelnica czy rozbudowie drogi
na odcinku Świątniki - Mieczewo).
Zakochaj się w człowieku. Doceń każdy
kontakt, patrz w oczy, uśmiechaj się, słu-

chaj. Zobacz, ile drugi człowiek ma Ci do
zaoferowania, jakie ma talenty, jakim jest
cudownym, niepowtarzalnym pięknem.
Przeczytaj kolejną opowieść o Elegancie
z Mosiny - czy wiesz, że w tym numerze to
już sto pierwsza anegdota o tej słynnej, mosińskiej postaci? Przeczytaj o nieograniczonych możliwościach ludzkiej solidarności
- jak w krótkim czasie można zebrać setki
litrów wody, herbatę i inne najpotrzebniejsze artykuły na pomoc szpitalowi w Ludwikowie. W człowieku tkwi ogromna siła!
Zakochaj się w zwierzętach. Przytul się do
ciepłego futra psa, pogłaszcz elektryzującą się sierść kota, posłuchaj, jak o poranku
śpiewają ptaki. Idź do lasu na najcudowniejszy pod słońcem ptasi koncert. Obejrzyj
film przyrodniczy. Popatrz na żerujące na
polach sarny. Podziwiaj majestatyczne żurawie, spójrz, jak cudownie wyglądają dzikie gęsi wyprowadzające swoje młode.

Zakochaj się w sobie. Jesteś cudem, który żyje i każdego dnia dostaje szansę na
przeżycie czegoś wyjątkowego. Od Ciebie
tylko zależy, czy tę wyjątkowość dostrzeżesz. Bądź dla siebie dobry i życzliwy. Zbliża się maj, zatem, jak śpiewa cytowane na
początku Stare Dobre Małżeństwo, „wielka
jest majowa moc, kiedy niebo się do ziemi
uśmiecha”. Uśmiechnij się do siebie, a potem zaparz sobie kawę i zasiądź do lektury
najnowszego wydania gazety. Życzymy Ci
dobrego czasu!
W imieniu zespołu redakcyjnego
Marta Mrowińska

Zakochaj się w ciszy. Wyłącz telewizor, wycisz radio, odłóż do szuflady telefon. Świat
będzie dalej istniał bez Twojego wiecznego
śledzenia biegu wydarzeń. Zamknij oczy,
oddychaj, wsłuchaj się w ciszę, by zaczerpnąć z niej spokój.

Starsi państwo z Mosiny w warsztacie po eleganta na prezent:

- Proszę pana, potrzebujemy eleganta na prezent, statuetkę eleganta, bo to jest znakomity upominek z Mosiny, lepszego trudno
wymyślić. My jesteśmy stąd od urodzenia i w związku z tym wiele
razy się z tym określeniem spotykaliśmy. Tak! A to proszę pana,
różnie bywało, a przynajmniej kiedyś za czasów naszej młodości, raz dobrze, raz źle, ale raczej to było jak to dzisiaj mówią, obciachowe, prześmiewcze, o! Teraz nie używa się tego określenia
tak często jak kiedyś, a może tylko my nie spotykamy się z tym
obecnie. Nie wiemy. Chyba jednak wyszło ono z mody. O! Tak
jak Junek z Buku czy Pierdoła z Gądek. Na pewno pamiętam, że
różnie bywało, raz cię nazywali elegantem, można powiedzieć
śmiało, że złośliwie, w niezbyt dobrym kontekście, w mało komfortowej sytuacji. No tak, tak obciachowy był taki przytyk bez
dwóch zdań i przeważnie złośliwie używany w tym kontekście,
ale z uśmiechem, co prawda pobłażliwym, ale uśmiechem. Niekoniecznie musiało dotyczyć stroju czy ubioru, nie, wystarczył
jakiś zły gest, nietaktowne zachowanie, pan nas rozumie, praw-

da? Na mnie pamiętam nawet kilka razy mówili w Poznaniu: „ale
się odstrzeliła niczym elegantka z Mosiny” i zaznaczam proszę
pana, że to określenie nie dotyczyło tylko samych facetów. Tak
na mnie mówili na dziewczynę pochodząca z Mosiny. Ja z kolei
muszę przyznać, że też kilka razy spotkałem się z taką sytuacją,
w której ktoś z kolegów wyrażał się o mnie: „o, prawdziwy elegant z Mosiny!”, nie wystarczyło powiedzieć „elegant”, ale zawsze
dodawali „z Mosiny”. Tak jak żona wspomniała taki wykrzyknik,
dosłownie wykrzyknik można było usłyszeć w sytuacji, kiedy na
przykład kupiłem kwiatek dziewczynie i ładnie się zaprezentowałem, wtedy na mur beton słyszałem wesoły okrzyk: „o, jaki elegant z Mosiny!”. Bardzo wtedy byłem z siebie dumny i mi się to
podobało. Nie było to jakieś przezwisko, które do kogoś mogło
przylgnąć na stałe, o nie. Raczej stymulowała je sytuacja, jakiś
kontekst, rodzaj ulotnego komentarza do aktualnego zdarzenia,
jeden uśmiech, jedno spojrzenie i życie się toczyło normalnie dalej swoim torem. Ja nawet nie potrafię zrozumieć, kiedy ktoś ze
znajomych wstydzi się, że jest z Mosiny, wtedy mówię o elegancie, nie przyznaje się, a nam wcale to nie przeszkadza, w ogóle
mnie na przykład nigdy nie zabolało, miałem do tego dystans
i był powód, aby zamienić parę wesołych uwag. Przecież, proszę
pana, taka jest historia tego miasteczka. Powinniśmy być dumni,
że pisał o tym dokładnie w pamiętnikach Pasek, on właśnie rozsławił eleganta na swoich kartach. A pochodzi ono aż od czasów
napoleońskich. Bo tutaj wtedy, proszę pana, mieszkało wielu
dobrych krawców, a po przejściu Napoleona oni jeszcze bardziej
stali się sławni, bo właśnie Pasek ich opisał w tych swoich pamiętnikach, ale to już panu mówiłem.
Roman Czeski
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Walka z pandemią to dla szpitali ogromne wyzwanie.
Trudna sytuacja w Puszczykowie i Ludwikowie
Szpital w Ludwikowie, przed trzecią falą pandemii, prowadził rehabilitację dla ozdrowieńców.
Obecnie jest placówką covidową, do której kierowani są pacjenci w stanie średnim ze Szpitala przy
ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu. Puszczykowski oddział obserwacyjno-zakaźny dysponuje 100 łóżkami dla pacjentów z wirusem covid, w tym 4 łóżkami intensywnej terapii.
– W Ludwikowie nie prowadzimy intensywnej terapii. Szpital
nie dysponuje też izbą przyjęć dla pacjentów z Covid-19, tylko
są oni przekierowywani transportem medycznym. Dysponujemy 55 łóżkami covidowymi oraz zapewniamy tlenoterapię
o wysokich przepływach – mówi dr n. med. Maciej Bryl, zastępca do spraw lecznictwa Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii.
Zmiana funkcjonowania szpitala to reakcja na trzecią falę pandemii. – Jeśli sytuacja ulegnie poprawie, powrócimy do rehabilitacji pacjentów pocovidowych. Wówczas zrezygnujemy
z części miejsc zarezerwowanych dla pacjentów z koronawirusem i będziemy przyjmować osoby, które jako ozdrowieńcy są
bezpieczne, w tym samym budynku, co pacjenci z covid – dodaje dr n. med. Maciej Bryl.
Rehabilitacja pacjentów w szpitalu w Ludwikowie polega na
ogólnym usprawnianiu i mobilizacji ruchowej oraz dalszej tlenoterapii. – Najczęściej po 10 lub 14 dniach choroby dochodzi
do zaprzestania namnażania się wirusa i przestaje być on zakaźny, jednak objawy lub ogniska zapalne nadal nie ustępują.
Niekiedy pacjenci wymagają dłuższej terapii tlenem, przez co
ich zdolność do poruszania się jest ograniczona i dochodzi do
problemów w układzie ruchu – tłumaczy lekarz.

Szpital w Puszczykowie (Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A)

alizację programów zdrowotnych. Szpitale uzyskają na sprzęt
medyczny, w tym aparaty RTG., USG i EKG, łóżka szpitalne i materace, wózki do przewożenia chorych, dźwig szpitalny obszaru
COVID, kardiomonitory czy defibrylator. Pieniądze trafią do placówek samorządowych, m.in. Szpital w Puszczykowie im. Prof.
S. T. Dąbrowskiego ma otrzymać 3 mln złotych. (źródło:…)
– Mimo otrzymanej pomocy finansowej i materialnej wciąż
musimy prosić o wsparcie, bo walka z pandemią to dla Szpitala ogromne wyzwanie. Bardzo zwiększyły się w porównaniu
z ubiegłymi latami koszty zakupów wszelkich środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych, sprzętu jednorazowego – to są ilości, z jakimi dotąd nie mieliśmy nigdy do czynienia.
W imieniu pacjentów, którzy w czasie pandemii są pozbawieni
możliwości spotkania się z rodzinami, proszę o wygodne, małe
butelki z wodą czy też środki higieny osobistej i kosmetyki,
które zawsze będą im bardzo potrzebne – mówi Marzena Rutowska-Kalisz, rzeczniczka prasowa Szpitala w Puszczykowie.

Szpital w Ludwikowie (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc im. St. Staszica)

Pomoc Starostwa Powiatowego dla Szpitala w Puszczykowie
23 samorządy Metropolii Poznań 10 listopada 2020 przyjęły
uchwałę o woli przekazania pieniędzy szpitalom. Na przełomie roku nastąpiło ustalenie potrzeb placówek medycznych
oraz określenie formalnych rozwiązań, które umożliwiają skierowanie środków na ten właśnie cel. Pieniądze pochodzą ze
środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na re-

Apelem lekarzy jest stosowanie się do obostrzeń, ponieważ
brakuje łóżek w Wielkopolsce, a pacjenci coraz gorzej przechodzą zakażenie. – Należy pamiętać, że nosząc maski, stosując dezynfekcję i zachowując dystans, zapobiegamy nie tylko
własnej infekcji, ale potencjalnym zarażeniu innych osób. Nie
chodzi tu o sianie paniki, ale zależy mi, żeby racjonalnie starać się zapobiegać rozprzestrzenianiu wirusa i dbać o ludzką
odpowiedzialność i solidarność społeczną – mówi dr n. med.
Maciej Bryl.
Weronika Zwierzchowska
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Mosinianie pokazali wielkie serce
– ogromny sukces zbiórki dla szpitala w Ludwikowie
W ciągu trzech godzin trwania zbiórki, która odbyła na mosińskim targowisku udało się zebrać setki litrów wody, herbatę i inne najpotrzebniejsze artykuły. – Ta pomoc jest dla nas bezcenna – mówi
lekarka ze szpitala w Ludwikowie.
Zbiórka, którą wspólnie zorganizowali wolontariusze z mosińskiej
Jadłodzielni, strażacy z OSP Mosina i Fundacja Wojtusiaki zaczęła się
w sobotę 17 kwietnia o 9:00 rano na targowisku. – Zainteresowanie
było ogromne, bardzo nas to cieszy – mówi Ewa Kończal-Kurowska
z Fundacji Wojtusiaki – Zbieramy wodę w małych butelkach, ponieważ
chorzy na Covid-19 zwyczajnie nie mają czasami siły podnieść większej butelki. Wiem, jakie to uczucie, bo sama przechodziłam tę chorobę w szpitalu – dodaje organizatorka.
Przez trzy godziny udało się zebrać pełną przyczepę butelek z wodą
i innych niezbędnych dla pacjentów artykułów. – Szpitalom brakuje
wiele rzeczy. Zbieramy koce, bo te po każdym pacjencie muszą być
specjalnie dezynfekowane, prane. Braki innych artykułów wynikają
z tego, że chorych jest po prostu dużo i szpitalom potrzebna jest pomoc. Nie zawsze pacjentom może pomóc rodzina, bo bliscy też chorują albo są na kwarantannie – dodaje Ewa Kończal-Kurowska.
Po zbiórce, strażacy z OSP Mosina wraz z wolontariuszami Jadłodzielni
zawieźli artykuły do Ludwikowa. Skala pomocy zaskoczyła nawet personel szpitala. – Nie spodziewaliśmy się, że pomoc będzie aż tak duża
– uśmiecha się dr med. Alicja Olejniczak-Mania, kierowniczka oddziału pulmonologiczno-zakaźnego Ludwikowskiego szpitala. – Pacjenci
w przebiegu tlenoterapii wymagają odpowiedniego nawadniania
z powodu nadmiernej suchości śluzówki dróg oddechowych, Dlatego
woda jest tak bardzo potrzebna – tłumaczy lekarka – W szczytowym
momencie, kiedy było wielu pacjentów, wymagających tlenoterapii
wysokoprzepływowej, zużycie wody do picia wynosiło około 500-600
litrów tygodniowo. Teraz na szczęście sytuacja trochę się poprawia.
Pacjenci, którzy trafili na nasz oddział po fali 30 tysięcy zachorowań
dziennie, powoli opuszczają nasz szpital. Mamy nadzieję, że wkrótce
będziemy mogli znowu prowadzić rehabilitację dla ozdrowieńców –
dodaje dr med. Alicja Olejniczak-Mania.

Zbiórka artykułów dla pacjentów szpitala w Ludwikowie

– Chciałabym bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy
pokazali wielkie serce i zaangażowali się w zbiórkę dla szpitala – mówi
kierowniczka oddziału pulmonologiczno-zakaźnego – Ta pomoc jest
dla nas bezcenna – kończy lekarka.
Organizatorzy zapowiadają, że jeśli będzie taka potrzeba, to zorganizują kolejne zbiórki – Każdy taki dar to nie tylko woda czy ręcznik, ale
też dobra myśl przesłana choremu, i to się bardzo teraz liczy – mówi
Ewa Kończal-Durowska. (red)

Strażacy wraz z wolontariuszami i personelem szpitala przenoszą zebrane artykuły do placówki

Zebrane artykuły szczelnie wypełniły jedno z pomieszczeń w szpitalu
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Działania CBA w Mosinie:
Winni radni i „przekazy medialne?”
W marcu Centralne Biuro Antykorupcyjne zaczęło analizować inwestycje mosińskiego samorządu.
Burmistrz powodu zainteresowania służb upatruje w wypowiedziach radnego oraz w „przekazach
medialnych”.
Agenci CBA analizują dokumenty dotyczące budowy pływalni,
przekształcenia ośrodka zdrowia przy ul. Dworcowej w Mosinie
na kolejny budynek urzędu miasta, funkcjonariusze zainteresowali się także sprawą wodociągu dla rodziny radnego rady
miejskiej w Pecnej. CBA prowadzi póki co działania analityczno-informacyjne, które mogą zakończyć się bardziej szczegółową
kontrolą, ukierunkowaną na wykrycie przestępstw.
– Przy takich działaniach agenci dobrze wiedzą, czego szukają.
Zakres dokumentacji na pewno nie jest przypadkowy – mówi
nam doświadczony śledczy policji. – Agenci musieli zostać poinformowani o bardzo konkretnych przesłankach do wszczęcia
takich działań – dodaje.
Burmistrz jednak w Informatorze Mosińskim buduje narrację,
która winę za działania CBA w Mosinie, przynajmniej częściowo, zrzuca na osoby spoza urzędu. – Postępowanie prowadzone przez CBA to być może pokłosie medialnych przekazów,
w których radny Marcin Ługawiak (Klub Radnych Gminy Mosina
„OdNowa”) używał sformułowania „korupcja polityczna” – pisze burmistrz. – Jak przekazywałem wcześniej, sprawa inwestycji w rejonie ul. Sosnowej w Pecnej podjęta została formalnie w roku 2016 poprzez złożenie wniosku do budżetu na rok
2017 przez radnego Waldemara Wiązka na ręce przewodniczącej
Rady Miejskiej Małgorzaty Kaptur – dodaje Przemysław Mieloch.
– To pokazuje tylko, że burmistrz zaczął się chwytać już wszelkich sposobów, by się oczyścić z zarzutów, które pojawiają się
w przestrzeni publicznej, w kontekście leśnych inwestycji –
mówi nam radny Marcin Ługawiak. – Oczywiście podtrzymuje
to, co powiedziałem o korupcji politycznej. Burmistrz do dziś nie
odniósł się do istoty sprawy – nie odpowiedział nikomu na pytanie, dlaczego tak mocno forsował te inwestycje w lesie w Pecnej. Próba przerzucenia odpowiedzialności na radnych, poprzez
insynuowanie, że ktoś jeszcze mógł wiedzieć o tym, kto jest beneficjentem inwestycji w lesie, jest po prostu śmieszna – dodaje
radny Ługawiak.
W nowym wydaniu Informatora burmistrz pisze także o strategii rozwoju gminy, która została przyjęta przez radnych w 2014
roku. W dokumencie znalazły się zapisy, zakładające wsparcie

Działka, na której planowana jest budowa pływalni miejskiej

Dawny budynek przychodni – teraz budynek jest adaptowany na Urząd Miejski

ze strony samorządu dla budowy domów opieki społecznej.
W pracach nad strategią brał udział także radny klubu „OdNowa”. – Została ona [strategia – red.] zredagowana i opracowana
przez firmę DGA Optima Sp. z o.o. za łączną kwotę 54 120 zł.
Przedstawicielem firmy DGA był wówczas obecny radny Marcin
Ługawiak – pisze burmistrz Mieloch.
Radny Marcin Ługawiak przytoczenie faktu brania przez niego
udziału w tworzeniu strategii rozwoju jako dowodu na to, że
miałby on wiedzieć o tym, kto jest beneficjentem leśnych inwestycji, nazywa absurdem. – Oczywiście, w 2013 roku działałem
w doradztwie strategicznym dla samorządów, w tym dla gminy
Mosina. Podczas prac nad tą strategią pojawił się postulat budowy w gminie domu opieki społecznej, który sam w sobie jest jak
najbardziej godny wsparcia. Budowa takich obiektów musi być
jednak poprzedzona uczciwą procedurą, a nie jedynie mrzonkami jednego z radnych, podczas, gdy nie ma żadnych podstaw,
by twierdzić, że w Pecnej kiedykolwiek powstanie dom spokojnej starości – dodaje radny.
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Komisja rewizyjna bada aferę wodociągową.
Radni chcą, by sprawa trafiła do prokuratury
Trwa kontrola gminnej komisji dotycząca leśnych inwestycji w Pecnej. Ostateczne ustalenia mają
być znane w maju, ale już dziś część radnych mówi, że burmistrz powinien odpowiadać przed sądem.
Po informacjach od czytelników i ujawnieniu przez nas sprawy budowy wodociągu w lesie w Pecnej, w mosińskim samorządzie zawrzało. Choć sprawa wyszła
na jaw w lutym, to do dziś temat przewija
się na posiedzeniach gminnych komisji.
Na fali oburzenia, jakie wywołała budowa
wodociągu dla rodziny radnego, zastępca
burmistrza Adam Ejchorst zadeklarował,
że od teraz radni będą brali udział w składaniu wniosków do Aquanet w sprawie
inwestycji, jakie spółka w przyszłości ma
realizować w gminie.
Sprawą zajęła się także gminna komisja
rewizyjna, która wszczęła kontrolę dotyczącą budowy wodociągu i kanalizacji
w lesie w Pecnej. – Komisja zbada, czy
w trakcie procedowania tej sprawy mogło dojść do naruszenia prawa – mówił
w Radiu MPL radny Andrzej Raźny – przewodniczący komisji rewizyjnej. Radny
zapowiedział, że jeśli w toku analizy dokumentacji związanej z inwestycjami
w Pecnej okaże się, że budowa wodociągu w lesie mogła odbyć się z naruszeniem
prawa, rada miejska podejmie uchwałę
o skierowaniu sprawy do prokuratury.
Treść protokołu pokontrolnego komisji
rewizyjnej ma być znana w maju. Już dziś
jednak część radnych nie ma wątpliwości, że zamieszani w sprawę wodociągu
powinni stanąć przed sądem. Wszystko
przez wątpliwości dotyczące zgodności
inwestycji z ustawą, regulującą realizację
inwestycji, prowadzonych przez spółki
wodno-kanalizacyjne. – Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków mówi, że inwestycje
ujęte w planach spółek wodociągowych
muszą być zgodne ze studium. W tym
przypadku, budowa wodociągu w tzw.
ulicy Sosnowej w Pecnej ze studium nie
jest zgodna – mówi radny Jan Marciniak.

zarówno Jerzy Ryś jak i Przemysław Mieloch wprowadzili Aquanet i radę miejską
w błąd, skłamali. Burmistrzowie podali
nieprawdę, że inwestycja w Pecnej jest
zgodna ze studium – dodaje radny Marciniak. – Moim zdaniem sprawa powinna skończyć się przed sądem. Muszą być
wyciągnięte daleko idące konsekwencje
wobec tych, którzy tę inwestycję forsowali – komentuje Jan Marciniak.
Jak mówi radny, rada miejska będzie podejmować dalsze działania po przedstawieniu
raportu pokontrolnego komisji rewizyjnej.
15 kwietnia odbyło się posiedzenie gminnej komisji, na której padły pierwsze ustalenia. – Pan za to powinien odpowiadać
karnie – mówił wtedy radny Marciniak o roli
burmistrza Mielocha w forsowaniu leśnych
inwestycji, odnosząc się do ich zgodności
z ustawą. – Być może, że tak powiem, tak
będzie, a być może tak nie będzie – odniósł
się do tych słów burmistrz.
O zgodność inwestycji w Pecnej ze studium gminy Mosina zapytaliśmy także
spółkę Aquanet. – Dla inwestycji w miejscowości Pecna (…) jako uzasadnienie
wskazano konieczność zaopatrzenia
w wodę i odbioru ścieków z obiektów
przeznaczonych na cel społeczny, tj.
Domy Seniora. Zamiary inwestycyjne
w rejonie ul. Sosnowej w m. Pecna znalazły również odzwierciedlenie w przesłanym w 2017 roku przez Gminę do Spółki
Projekcie Studium Uwarunkowań oraz
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mosina oraz w projekcie budowalnym
i wykonawczym budowy sieci wodo-

ciągowej przekazanym do uzgodnienia
branżowego, a następnie do realizacji –
przekazuje biuro prasowe Aquanet.
Spółka odnosi się także do zgodności inwestycji zawartych w planie ze studium.
– Zgodność ta jest weryfikowana przez
wójta, burmistrza, prezydenta miasta po
przekazaniu planu przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne – czytamy.
Zdaniem radnych to właśnie stwierdzenie
zgodności ze studium inwestycji w Pecnej przez kolejnych burmistrzów miało
stanowić naruszenie prawa.
– Zgodnie z tym, co mam w piśmie z referatu planowania do referatu inwestycji,
jest tak, że wieloletni plan nie koliduje
z polityką przestrzenną gminy, określoną
w studium – mówił na posiedzeniu komisji rewizyjnej 15 kwietnia burmistrz.
Obszar, gdzie poprowadzono wodociąg
jest dziś określony jako teren leśny. Charakter działek, należących do rodziny Wiązka, do których poprowadzono wodociąg,
mógłby się zmienić po uchwaleniu nowego studium, którego projekt na terenach
w Pecnej dopuszcza usługi w zieleni. Do
dziś jest to jednak jedynie projekt, a procedura związana z nowym dokumentem
przeciąga się już ósmy rok. Nadal nie jest
pewne, czy na działkach rodziny radnego
kiedykolwiek będzie możliwa zabudowa.
Wodociąg w lesie kosztował Aquanet około 250 tysięcy złotych, budowa kanalizacji
miała pochłonąć kolejne 2 miliony.
(red)

Tereny w Pecnej, do których poprowadzono wodociąg i planowano budowę
sieci kanalizacyjnej w studium są opisane
jako tereny leśne. Jako uzasadnienie dla
inwestycji wskazano natomiast budowę
obiektów pomocy społecznej, które na
terenach leśnych powstać nie mogą.
– Zgodność inwestycji ujętych w planach spółki z obowiązującym studium
sprawdza burmistrz. W tym przypadku,
Przyłącza wodociągowe i hydrant na terenie leśnych działek w Pecnej
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Mieszkańcy w centrum Mosiny
od 20 lat czekają na kanalizację
Wniosek radnego Wiązka o wodociąg i kanalizację w lesie w Pecnej zaczął być realizowany 4 lata
po dostarczeniu go do władz gminy. Tymczasem w centrum Mosiny 7 rodzin nie może się doprosić
o kanalizację od 20 lat.
W czerwcu ubiegłego roku rozpoczął się remont ul. Sowinieckiej w Mosinie. Dla mieszkańców budynku pod numerem 6c
modernizacja pobliskiej drogi była nadzieją na podłączenie do
kanalizacji, o co proszą władze gminy, odkąd wprowadzili się
tu w 2000 roku. Remont Sowinieckiej zakończył się pod koniec
ubiegłego roku, ale 7 rodzin mieszkających w lokalach komunalnych nadal korzysta z szamba.
– Za wywóz nieczystości płacimy około 300 złotych miesięcznie
– mówi jedna z lokatorek budynku przy Sowinieckiej – Na dodatek szamba znajdują się pod oknami sąsiada. Przy intensywniejszym deszczu zawartość szamba wypływa na powierzchnię
– dodaje kobieta.
Budynek komunalny miał być podłączony do kanalizacji w czasie remontu ul. Sowinieckiej, ale, jak tłumaczą nam mosińscy
urzędnicy, wykonawca napotkał problemy: założenia projektu
sieci okazały się bowiem niemożliwe do zrealizowania przez
błędne zapisy w dokumentacji.

Jak spora część gminy, budynek przy Sowinieckiej znajduje się
natomiast w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo, gdzie zakazane jest odprowadzanie ścieków do ziemi, a w niektórych miejscach w ogóle nie mogą powstać nowe
zabudowania bez podłączenia do kanalizacji.
Mieszkańcy lokali komunalnych na podłączenie do swojego
budynku kanalizacji będą musieli jednak poczekać co najmniej
jeszcze rok. Właśnie na lata 2022-2023 Aquanet planuje podłączenie Sowinieckiej 6c do kanalizacji.
Jak ujawniliśmy w lutym, władze gminy w latach 2017-2018
wskazywały inwestycje w lesie w Pecnej jako priorytetowe.
Miejsce, gdzie powstał wodociąg poprowadzony do znajdujących się w lesie działek rodziny radnego Waldemara Wiązka, nie
leży jednak w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody. Zapytaliśmy więc urzędników, czy budowa kanalizacji do budynku przy
Sowinieckiej 6c będzie przez władze Mosiny traktowana priorytetowo. Na to pytanie nie uzyskaliśmy odpowiedzi. (red)

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Sowinieckiej w kierunku do ZUK (etap II) wymaga obecnie aktualizacji dokumentacji projektowej i uzyskania zamiennej decyzji
pozwolenia na budowę. Zmiany będą obejmować między innymi wykonanie przepompowni ścieków – wyjaśniają urzędnicy
z referatu inwestycji i rozwoju gminy mosińskiego magistratu.
– Gmina Mosina jest w trakcie procedur wyłonienia projektanta,
który będzie realizował opracowanie aktualizacji dokumentacji
projektowej – dodają urzędnicy.
– Zdarza się, że ZUK spóźni się z wywozem nieczystości, może
pan sobie wyobrazić, co się wtedy dzieje – dodaje inny lokator
budynku przy Sowinieckiej 6c – Szamba są nieszczelne i, nie
oszukujmy się, część zawartości szamba po prostu trafia do gleby – mówi mieszkaniec.

Budynek przy ul. Sowinieckiej 6c

Ile Mosina i Puszczykowo wydają na religię w szkołach?
300 tysięcy złotych w Puszczykowie, 700
tysięcy w Mosinie – tyle samorządy wydają na lekcje religii
Magistraty odpowiadają na pytania aktywistów.
Paweł Nijakowski z grupy „Świecka szkoła
WLKP” rozesłał do wielkopolskich samorządów wnioski o udostępnienie informacji publicznej, dotyczące wynagrodzenia katechetów. Pisma trafiły także do
Mosiny i Puszczykowa.
– Akcja zapoczątkowana na Pomorzu
została podchwycona w Wielkopolsce,
szybko się rozpowszechniła i teraz na
zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej odpowiadają samorządy
w całym kraju – mówi Nijakowski. – Ce-

lem akcji jest uświadomienie lokalnych
społeczności, że na organizację tych nieobowiązkowych lekcji w czasie kryzysu
w oświacie gminy wydają poważne sumy,
w tym także z własnych budżetów, ponieważ od lat subwencja z budżetu państwa
nie wystarcza na utrzymanie szkół – dodaje aktywista.
Z danych przekazanych Pawłowi Nijakowskiemu z Urzędu Miasta w Mosinie
wynika, że samorząd na wynagrodzenia dla katechetów w roku szkolnym
2019/2020 wydał 743 270,98 złotych. Jak
mówią nam urzędnicy, trudno określić,
jaką część tej kwoty pokrywa subwencja
oświatowa otrzymywana od państwa.
W mosińskich szkołach dla katechetów
jest przeznaczonych 18,3 etatu.

Puszczykowo w ubiegłym roku szkolnym
na wynagrodzenia dla czterech nauczycieli religii wydało ponad 300 tysięcy złotych: 97 201,82 zł w Szkole Podstawowej
nr 1 oraz 207 808,19 zł w SP nr 2.
Podobnie jak w Mosinie, władze miasta nie są w stanie określić, jaką część
tej sumy pokrywa subwencja, która dla
Puszczykowa wynosi około 5 milionów
złotych rocznie przy wydatkach oświatowych rzędu 12 milionów. – Zgodnie z zasadą jedności materialnej budżetu, nie
wiąże się określonych dochodów budżetowych z finansowaniem konkretnych
działań z budżetu w ramach przedmiotowego rozdziału – przekazuje zastępca
burmistrza Puszczykowa – Władysław
Ślisiński. – Stąd nie można określić, jaka
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część wydatków na wynagrodzenia nauczycieli religii w szkołach jest pokrywana z subwencji oświatowej – tłumaczy
Ślisiński.
Jak mówi Paweł Nijakowski ze „Świeckiej
szkoły”, swoją działalnością, aktywiści
chcą przypomnieć samorządowcom, że ci
mają narzędzia, by koszty związane z katechezą ograniczać. – Samorządy mogą
to zrobić choćby poprzez umieszczanie
zajęć nieobowiązkowych wyłącznie na
skrajnych lekcjach albo podjęcie rozmów
z władzą kościelną, aby ograniczyć wymiar tygodniowy religii w szkole – tłumaczy Nijakowski.

członkowie grupy „Świecka szkoły”, ma
być to podstawa do szerokiej debaty na
temat metod dojścia do realnego rozdziału państwa od kościoła w sektorze
edukacji. – Liczę, że taka akcja aktywizuje
do działania inne osoby zainteresowane
świecką szkołą. Marzy mi się sytuacja,
w której będą to robić sami uczniowie lub
samorządy uczniowskie. Bardzo często
zapominamy, że uczeń to też obywatel,
a samorządy uczniowskie nie służą tylko do tego, by określić rodzaj pizzy na
szkolnej dyskotece. Jest wiele organizacji
i osób, które chętnie im w tym pomogą –
mówi Paweł Nijakowski.

Aktywiści chcą zebrać dane ze wszystkich
samorządów w Polsce i umieścić je w sieci
w formie interaktywnej mapy. Jak mówią

Zarzuty dla mężczyzny,
który odstrzelił dzika w Puszczykowie
Zdarzenie miało miejsce we wrześniu 2018 roku na ul. Gołębiej w Puszczykowie. Strażnicy miejscy interweniowali w sprawie dzika, chodzącego w pobliżu zabudowań.
Funkcjonariusze usiłowali “zablokować” zwierzę, przyciskając je
do płotu samochodem. – Dzik (…) nie agresywnie przeszedł nad
zderzakiem przesuwając się po masce i zaczął spokojnym tempem schodzić w dół ulicy Gołębiej – mówili nam wtedy świadkowie zdarzenia.
Wezwany na miejsce został także Marcin S. z firmy “Ptasior”, zajmującej się odławianiem bezpańskich i dzikich zwierząt m.in. na
terenie Puszczykowa [firma nie ma podpisanej umowy z gminą
Mosina – przyp.red]. Mężczyzna dzika zabił. – Strzał został oddany z odległości 2 m ode mnie – relacjonował świadek.
O możliwości popełnienia przestępstwa przez Marcina S. prokuraturę zawiadomiła wtedy fundacja “Mondo Cane”, która działa
na rzecz zwierząt. – Zebrane dowody potwierdzają, że nie było
żadnych podstaw do zastrzelenia dzika. Każde zwierzę wymaga
humanitarnego traktowania, zaś uśmiercenie jest ostatecznością
i musi być uzasadnione – mówi w rozmowie z poznańską Gazetą
Wyborczą adwokat Mateusz Łątkowski, pełnomocnik fundacji.
Prokuratura na początku nie dopatrzyła się w działaniu Marcina
S. przestępstwa. – Zaskarżyłem tę decyzję, a sąd w całości podzielił moją argumentację prawną i nakazał kontynuować postępowanie – mówi pełnomocnik fundacji “Mondo Cane”.
Jak informuje Gazeta Wyborcza, prokuratura stawia zarzuty
Marcinowi S. w związku z art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt,
który za bezprawne uśmiercenie zwierzęcia przewiduje do 3
lat więzienia.
Skontaktowaliśmy się z Marcinem S. ale nie chciał skomentować
sprawy zarzutów prokuratorskich.
W ostatnim czasie miała miejsce kolejna, kontrowersyjna sytuacja z udziałem Marcina S. Tym razem związana z błąkającym się
w naszym regionie wilkiem. Jak opisuje Gazeta Wyborcza, mężczyzna miał nielegalnie użyć środka usypiającego, do którego

Budynek przy ul. Sowinieckiej 6c

mężczyzna nie ma uprawnień, bo nie jest lekarzem weterynarii.
Mężczyzną współpracuje m.in z samorządem Puszczykowa. Wysłaliśmy do urzędu pytania, czy gmina Puszczykowo nadal będzie współpracować z Marcinem S.
– Miasto ma podpisaną umowę z firmą “Ptasior” do końca roku
i w tej chwili nie zostanie zerwana – mówi Władysław Ślisiński,
zastępca burmistrza Puszczykowa – Postępowanie prokuratorskie nie jest przesłanką do jej zerwania, dopiero jeśli sąd orzeknie
ewentualną winę, będą zapadać decyzję dotyczące zakończenia
współpracy. Na koniec roku, gdy obowiązująca umowa wygaśnie, odbędzie się kolejny przetarg. Jeśli osoba obecnie świadcząca usługi dla miasta wcześniej straci uprawnienia, nie będzie
mogła startować w przetargu – dodaje Władysław Ślisiński, który
przyznaje, że taka sytuacja dla Puszczykowa byłaby utrudnieniem, bo miasto zmaga się z problemem padliny na drogach,
a jak tłumaczy zastępca burmistrza, na rynku trudno o firmę zajmującą się taką działalnością. (red)
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Trwa rozbudowa drogi nr 431
na odcinku Świątniki – Mieczewo
Na przełomie lutego i marca rozpoczęła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odcinku
Świątniki – Mieczewo. Jak przebiegają prace?
Obecnie prace koncentrują się na karczowaniu korzeni drzew, wykonywaniu
wykopów, nasypów, ustawianiu betonowego obrzeża pod budowę ścieżki rowerowej. W II połowie maja pojawi się tutaj
nowa masa asfaltowa.
Zakres inwestycji, oprócz wykonania nowej nawierzchni o długości ponad 2,5 km,
obejmuje budowę dwóch przystanków
autobusowych z chodnikiem, budowę
ścieżki rowerowej dwukierunkowej na
całej długości, odtworzenie pobocza i rowów, odtworzenie istniejących zjazdów
oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa
ruchu (między innymi balustrady ochronnej dla pieszych).
Wartość kontraktu to 5,8 mln złotych. Dofinansowanie na realizację tej inwestycji
pochodzi z dwóch źródeł: Unii Europejskiej
(85%) i budżetu państwa (3,68%). Termin
zakończenia prac to 2022 rok. (red)

Rozbudowa DW 431 na odcinku Świątniki – Mieczewo fot. WZDW

Wydłużenie ruchu wahadłowego
na moście w Rogalinku
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informuje o zmianie organizacji ruchu na moście
w Rogalinku. Obowiązujący od marca ruch wahadłowy zostanie wydłużony do ok. 750 metrów.
– W związku z kolejnym etapem robót
przy budowie nowego mostu, 5 maja br.
(a nie jak pierwotnie planowano – w drugiej połowie kwietnia) organizacja ruchu
na starym obiekcie zostanie ponownie
zmieniona. Wykonawca przystąpi do prac
związanych z przebudową skrzyżowania
drogi wojewódzkiej nr 431 z ulicą Północną i Wodną – poinformowała Paulina
Jęczmionka-Majchrzak z WZDW.
– Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wspólnie z wykonawcą – firmą Skanska, dokładają wszelkich
starań, aby zmiany były jak najmniej
uciążliwe dla kierowców i mieszkańców
Rogalinka. Za utrudnienia przepraszamy.
Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie
ostrożności na drodze – dodaje Paulina
Jęczmionka-Majchrzak z wydziału prasowego WZDW. (red)

Nowa przeprawa przez Wartę
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REKLAMA

SKLEP MEDYCZNY

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

OFERTA:

• pieluchy dla dorosłych
• artykuły ortopedyczne
i rehabilitacyjne
• wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego
• obuwie i wkładki zdrowotne

ATRAKCYJNE SPRAWDZONE
CENY
CZĘŚCI

• protezy piersi i peruki
• realizacja zleceń NFZ
• fachowa obsługa i doradztwo
Farbiarska 28
62-050 Mosina
518 367 095
pn-pt 9 - 17
sob 9 - 13

Kościuszki 51
62-030 Luboń
500 37 60 50
pn-pt 9 - 17
sob 9 - 13

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

FOTOWOLTAIKA
POMPY CIEPŁA

ZATRUDNIĘ

• PROJEKT • MONTAŻ • SERWIS

DO PRACY
W SKLEPIE MEDYCZNYM
W MOSINIE

FIZJOTERAPEUTKĘ,
PIELĘGNIARKĘ
LUB FARMACEUTKĘ

tel. 600 400 510

• Wstępna wycena przez telefon o każdej porze
• Płatność gotówką
• Odbiór autolawetą w ciągu 24h
• Sprzedaż części używanych

BIURO OGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

P051

www.energiasloneczna.info.pl

500 376 050
mail: biuro@sprawni-lubon.pl

• Kasujemy wszystkie pojazdy:
osobowe, ciężarowe, maszyny rolnicze,
autobusy, a nawet samoloty i czołgi
• Zaświadczenia do wydziału komunikacji
• Zwrot ważnego OC

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

(J043)
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P125
P125

Angielski

USŁUGI
REMONTOWO
WYKOŃCZENIOWE

czysta lokura
FIRMA SPRZĄTAJĄCA

Umów się
na darmową
wycenę
784-026-683
574-013-188
MYCIE OKIEN

PRANIE
DYWANÓW/KANAP

SPRZĄTANIE MIESZKAŃ I
DOMÓW

CZYSZCZENIE
TARASÓW

• malowanie
• szpachlowanie
• suﬁty podwieszane
• zabudowa karton-gips
• układanie płytek
• układanie paneli podłogowych

tel. 669 638 948
BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

tel.
tel.513
513064
064 503
503 e-mail:
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl
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REKLAMA

ZATRUDNIMY
OPERATORA
KOPARKI

OFERUJEMY
DOWÓZ
DO MIEJSCA
PRACY

LP009

P206

P129

OPERATORA
KOPARKO
 ŁADOWARKI

STOLARNIA, PECNA ul. Topolowa 2

e-mail: sklep@agkmeble.pl

tel. 665 545 545
.

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

BIURO OGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

(P042)

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

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

P205

.

tel. +48 604 692 465
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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

(J006)

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

złomowanie

AUT
organizowanie transportu
na terenie gmin Mosina,
Puszczykowo, Luboń

tel. 661-028-222
LEKCJE SZACHOWE INDYWIDUALNE
I GRUPOWE oraz oferta dla szkół.
Prowadzą instruktorzy
PZSzach.

20 % RABATU
NA OKULARY

+

tel. 601-724-067
tel. 601-054-441

GRATIS

Salon optyczny ul. Poznańska 29
Łęczyca (obok sklepu Lidl)
Tel. 662 36 20 20 - umów się na wizytę

BIURO OGŁOSZEŃ

P216

badanie wzroku gratis

GEODETA
602 683 177

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

P158

DRUGA PARA
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Covidoki na mosińskim rynku
W sobotę 24 kwietnia na Placu 20 Października odbyła się niezwykła wystawa. Niezwykła, bo dziełom
lokalnej rzeźbiarki, towarzyszyli aktorzy przebrani za personel medyczny. – To nasza odpowiedź na
zamknięcie w pandemii, na tęsknotę za realną sztuką, na potrzebę spotkania – mówią organizatorzy.
W grudniu wolontariusze z Jadłodzielni zorganizowali wystawę, w ramach której obrazy kirgiskiego artysty
Omurkula uulu Bazarkula można było oglądać w sklepach. – To będzie wystawa z największą liczbą odwiedzających w Polsce – zapowiadali wtedy organizatorzy i nie
mylili się, bo w czasie, gdy zamknięte pozostawały galerie
i muzea, była to jedyna okazja na spotkanie ze sztuką na
żywo. Pomysł okazał się ogromnym sukcesem, bo, oprócz
pozytywnych reakcji na inicjatywę, kilka obrazów udało
się sprzedać zainteresowanym mieszkańcom.
Teraz wolontariusze poszli za ciosem i zorganizowali wystawę na mosińskim rynku, którą nazwali “Covidoki”. – To
nasza odpowiedź na zamknięcie w pandemii, na tęsknotę za realną sztuką, na potrzebę spotkania – tłumaczą
pomysłodawcy.
Rzeźby, które można było oglądać na rynku to dzieła Dominiki Rumińskiej, rzeźbiarki z Łęczycy. – Rzeźby są ceramiczne, z gliny szamotowej – tłumaczy artystka. – To
moje najświeższe rzeźby. To, czego nie mogę pozbyć się
z głowy, wtedy oddaję to w swoich pracach, wtedy myśli
łagodnieją w głowie. Trzy z tych rzeźb to moje wewnętrzne portrety bliskich osób, które odeszły – opowiada Dominika Rumińska.
Wystawie rzeźb towarzyszył występ aktorów z puszczykowskiej grupy teatralnej “Teges” i mosińskiego “Teatru
bez kurtyny”. Pięć osób było przebranych za personel
medyczny. – Podaję tlen. Mamy tu cały cykl tego, co się
dzieje z pacjentem – opowiada jedna z aktorek i przykłada rzeźbie maseczkę tlenową. Pozostali występujący
udają na przykład, że reanimują rzeźby albo opłakują
zmarłe postaci. Wszystkiemu towarzyszy wybijany na
werblu rytm.
Jak mówią pomysłodawcy, chcą oni pokazać, że styczność ze sztuką w czasie pandemii jest możliwa. – Z racji
tego, że znów nie możemy nic wystawiać w galeriach czy
muzeach, funkcjonować w kinach czy teatrach, chcemy
zaproponować mieszkańcom jakąś rozrywkę kulturalną –
tłumaczy Marcin Niemczewski z Jadłodzielni, jeden z pomysłodawców “Covidoków” – Powiązaliśmy te wszystkie
emocje “covidowe”, które nam towarzyszą z rzeźbą i spróbowaliśmy znaleźć jakąś formułą, by przyciągnąć innych
do oglądania rzeźbiarstwa – dodaje Marcin.
Wystawa połączona z aktorstwem przyciągnęła sporą grupę zainteresowanych. – Bardzo dobra inicjatywa, świetna
– mówi Asia, mieszkanka Mosiny. – Kultura jest ważna,
żebyśmy nie zwariowali – zapewnia. – Galeria, czyli miejsce zamknięte, zawsze polegała na tym, że przychodziła
tam niewielka ilość osób, a to jest ważne przy takiej okazji
sztuka dociera do szerszego grona – mówi Marek Dudek,
dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury – Świetna sprawa,
przede wszystkim dla mnie to niezmiernie ważne, że w tym
specyficznym czasie dzieje się coś ciekawego w dziedzinie
kultury – dodaje dyrektor MOK. (WP)
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"Życie to nie jest pasmo ocen celujących"
Jeden z naszych gminnych radnych wyróżnia się na tle innych w szczególny sposób. Swoim
działaniem udowadnia, że nie obejmuje swojego stanowiska dla pieniędzy. Po raz kolejny
przekazując dietę radnego na stypendia dla uzdolnionych dzieci, doceniając te, które robią coś
wyjątkowego. Przeciwny obecnemu systemowi. Z Michałem Kleiberem radnym Rady Miejskiej w
Mosinie rozmawiała Ewa Kazimierska.
E.K.: Dlaczego w ogóle polityka? Dlaczego zostałeś radnym?
M.K.: Po pięciu latach trochę straciłem do tego
serce. Pozbyłem się naiwnych złudzeń, że da się
rozwiązać pewne sprawy na zasadzie normalnych,
zdrowych relacji międzyludzkich i wolnorynkowych mechanizmów. Administracja to zupełnie
inny świat. Trzeba z nią spędzić wiele godzin, porozmawiać z pracownikami, wziąć udział w komisjach rady miejskiej, czy sesjach. Zobaczyć jakie
radni otrzymują dokumenty lub bardziej jakich
nie..., wiedza jest u nas reglamentowanym towarem. Dopiero wtedy jest szansa zrozumieć, że to
wszystko jest tak dalece inne od naszych wyobrażeń.
To Twoje odczucia po pięciu latach, a co Tobą kierowało wtedy?
Co miałeś w sercu pięć lat temu?
Parę rzeczy mnie irytowało. Nigdy nie byłem człowiekiem, który jeśli
ma jakiś problem, to go piętnuje publicznie, siedząc w cieple domu,
na kanapie, ale nigdy nie ,,podejmuje rękawicy”. Zwyczajnie wyszedłem z założenia, że jak mnie coś interesuje, to spróbuję na to wpłynąć. Nie będę marudził i narzekał, tylko spróbuję to zmienić.
Jak Tobie to wyszło z perspektywy czasu?
Pewne rzeczy udało się zrobić. Niestety jest zdecydowanie więcej
przegranych niż wygranych, z naciskiem na zdecydowanie.
Dlaczego?
Nie wiem tego. Może nie mam takiej zdolności przekonywania, używam złej argumentacji? Może większość ma inną wizję. Zapytaj o to
pozostałych radnych.
Jednak jest coś, co zdecydowanie wyszło Ci bardzo dobrze. Jest
to już dziesiąta edycja Twojego projektu. Oddajesz swoją dietę
radnego na stypendia dla wyjątkowych uczniów. Ile dzieci w ciągu tego czasu skorzystało z Twojej pomocy?
Około 300 dzieci, 20 dostało półroczne stypendia, 30 nagrody finansowe, a wszystkie zgłoszone dzieci otrzymały drobne nagrody rzeczowe. Stypendia przyznawane są co pół roku, dla dwójki dzieci z klas
4-8, natomiast nagrody finansowe w liczbie trzech przeznaczone są
dla dzieci z klas 0-3.
Co było Twoją motywacją do stworzenia takiego projektu?
Czy wszystko w życiu musi mieć jakieś motywacje? Trudno mi powiedzieć. Z natury jestem człowiekiem impulsywnym. Jedna z najbliższych mi osób, zapytała kiedyś, dlaczego to robię i czy nie mam co
robić z pieniędzmi, przecież mam swoje dzieci? Trudno w to uwierzyć,
ale jest kilkoro ludzi, którzy nie postrzegają przydzielania stypendium
jako pozytywu.
Dlaczego w takim razie się na to zdecydowałeś?
Przy którejś edycji sam zadałem sobie to pytanie. Zacząłem zastanawiać się nad motywacją i chyba nie było żadnej. Może jedynie taka, że
w szkole zawsze nagradzani są uczniowie przez nią wytypowani. Jest
grono wyjątkowych uczniów, jednakowo zdolnych, ale pomijanych,

bo nie potrafią, nie chcą dostosować się do zasad
panujących w szkole. W szkole zbyt małą uwagę
zwraca się na to, czy dzieci potrafią, np. angażować
się społecznie. Jednak w moim odczuciu, jest to dorabianie teorii, sztuczne szukanie uzasadnienia moich działań. W momencie podejmowania takiej decyzji nie było z mojej strony żadnych przemyśleń.
Na pewno nie można zarzucić Tobie tego, że jesteś w Radzie Miasta dla pieniędzy.
Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Wiem, że jest
opinia o ludziach, którzy zasiadają w samorządzie,
że robią to dla pieniędzy i pewnie co do zasady, ta
opinia jest słuszna, ale nie powinniśmy generalizować. Stypendia i nagrody to połowa mojej diety, druga połowa to
rzeczy, które gdzieś po drodze trzeba „załatwić” i opłacić. Ja nie jestem
typem frontmana. Mam duże problemy z parciem na szkło. W zasadzie
nie mam go w ogóle, odczuwam zażenowanie w takich sytuacjach i to
sprawia mi trudność podczas pełnienia funkcji publicznej. Zawsze
wolałem pracę organiczną niż robienie czegoś na pokaz. Dużo ludzi
mówi mi, np. że nie powinienem uzewnętrzniać swoich przekonań politycznych, np. na facebook’u (jako radny) bo tracę wyborców o innych
poglądach. Trudno, ja taki jestem i będę. Właśnie nasza różnorodność
jest czymś pozytywnym. Nie chciałbym, żeby wszyscy mieli podobne
poglądy, nawet gdyby miały być tożsame z moimi. Z dziesięciu stypendiów byłem chyba na trzech rozdaniach nagród, bo …. rodzice
zasugerowali mi, że powinienem, bo tak wypada. Nie usiadłem z dyrekcją, tak jak mi sugerowano, tylko z mieszkańcami. Jestem jednym
z mieszkańców. Zarzucono mi też, że ubrałem się w sportową marynarkę, koszulkę polo i dżinsy. Powinienem być w krawacie? Być może.
Nie znalazłem powodu, żeby się zmieniać. Nikt mnie w to nie wtłoczy.
Jak Twój program wygląda od strony organizacyjnej? Rodzice
zgłaszają uczestnictwo swoich dzieci?
Tak, regulamin przewiduje, że każdy może zgłosić dziecko, niekoniecznie rodzice. Sąsiedzi lub osoby postronne również. W tym roku po raz
pierwszy pojawiły się zgłoszenia z innych szkół w gminie. Muszę nad
tym „posiedzieć”, zastanowić się. Historia zaczęła się tak, że jak napisałem regulamin to był jaki był, bo nie miałem pojęcia co robię. Nie
uwzględniłem wielu aspektów. Zrobiłem go tak, jak wtedy potrafiłem,
czyli raczej źle. Chciałem, aby w pierwszej edycji były przyznane dwa
stypendia i trzy nagrody finansowe, łącznie 5 wyróżnień. Napłynęło chyba ok. 20 wniosków, ale po 5 latach dokładnie nie pamiętam. Dziwnie to
zabrzmi, ale nie powinno się oceniać ludzi. Jednak ocenianie w ramach
jakiegoś konkursu, regulaminu jest trudne i obciążające psychicznie.
Nie wiedziałeś kogo odrzucić?
Jest tak wiele ciekawych dzieci o porównywalnych osiągnięciach. To
jest niesprawiedliwe, że ktoś może być pominięty. Zawsze na miarę
moich możliwości, oczywiście finansowych staram się, aby pozostałe
dzieci dostały drobne nagrody rzeczowe. To nie jest nic wielkiego, ale
myślę, że zawsze dzieciaki to docenią, dlatego powinniśmy nagradzać
wszystkie dzieci. Z reguły wpływa ok. 30 wniosków, to już spora liczba
i ciężko wybrać bez wątpliwości.
Trudno podejmować takie decyzje? W Mosinie na dodatek przecież wszyscy się znają.
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Daje mi to dużo satysfakcji, ale jest trudne. Mam problem z tym, że
się tutaj urodziłem. Moja żona nie. Część rodziców znam. Z kilkoma
siedziałem w ławce szkolnej albo robiłem inne rzeczy, które się robi
jak ma się 16, 17 lat. To są sytuacje, w których może trochę brakuje
mi obiektywizmu, natomiast wtedy przekazuję wnioski żonie. Nie zna
tylu mieszkańców gminy, ilu ja, więc zdejmuje ze mnie kłopot bycia
obiektywnym. Jest jeden plus tej akcji z nagrodami. Widziałem wiele
dzieci, które dostawały stypendium w wieku 7, 9 lat, a po pięciu latach
widzę u nich bardzo duży progres. Absolutnie nie czuję się jako jakiś
“ojciec sukcesu”, ale sprawia mi to dużą frajdę.
Na pewno pomoc daje nam satysfakcję. Dużo czasu musisz poświęcić na ten projekt?
Nie, absolutnie. Tylko za pierwszym razem, bo musiałem napisać regulamin. Chciałem, żeby jak najwięcej dzieci wzięło udział.
Ktoś dorzuca coś od siebie finansowo? Masz jeszcze jakichś
sponsorów?
Nie, myślę, że to by wtedy zatraciło ideę. Miałem nadzieję pociągnąć
trochę ludzi, którzy zajmują się tym co ja. W sensie z samorządu, ale
chyba nie wyszło to za dobrze, chyba, że o tym nie wiem. Przewodnicząca Rady Miasta chętnie udziela się w różnych przedsięwzięciach
charytatywnych, wiem o jednej radnej z obszarów wiejskich. Pewnie
są inni, którzy robią to co ja, ale zdecydowanie lepiej się z tym maskują.
Szczerze? Wydaje mi się, że mało ludzi wie o Twojej inicjatywie.
W ogóle nie jest ona wypromowana.
To już jest kwestia szkoły. Ja stworzyłem system i przeznaczyłem
środki finansowe. Dziś jest wiele dróg przekazywania informacji.
Myślę, że promocja ze strony szkoły jest bardziej wiarygodna niż
moja, ale np. plakaty z reguły rozwieszałem sam. Pomagał szkolny
klub sportowy, np. umieszczał informację na swoim profilu. Pięć lat
temu, w szkole praktycznie nie było żadnego systemu stypendiów.
Ta inicjatywa ,,zapaliła iskrę” do działania. Obecnie szkoła z własnej
puli funduje wiele nagród.
To dobra informacja, pomoc i sposób na motywowanie.
Dzieci potrzebują tego, że ktoś docenia to co robią. Uczniowie w szkole, czy dorośli w pracy. Ocena jako wynagrodzenie nie jest skutecznym
i długotrwałym motywatorem. Skuteczniejsze jest to, że ktoś zauważa
to co robimy i powie nam, że robimy to dobrze. Nasze dzieci są wychowane w sposób liberalny i nie są pilnowane, jeśli chodzi o naukę,
oczywiście skutek bywa różny. Nie będę ich zmuszał do udziału w wyścigu szczurów. Będą same musiały zmierzyć się z życiem i dorosłością.
Coraz więcej rodziców zaczyna buntować się przeciwko wspomnianym przez Ciebie “wyścigu szczurów” w szkole. Takowy prowadzi często donikąd.
Nikt na rozmowie o pracę nie pyta o oceny ze szkoły. Ważne są umiejętności interpersonalne. Dzieci nie biorą udziału w tym wyścigu
z własnej woli. Robią to, bo my dorośli tego chcemy. Spełniają nasze
niespełnione ambicje. Mają tak wypchany tygodniowy grafik, że nie
znajdują w nim czasu na zabawę, na swoje sprawy, na robienie….
niczego. Przecież nawet my, dorośli nie chcemy żyć w ten sposób.
Szukamy spokoju i wytchnienia, a nieustanny wyścig fundujemy własnym dzieciom.
Jesteś przeciwnikiem “wyścigu szczurów”. Czy w takim razie Twoje stypendium nie trafia tylko do dzieci ze świadectwem z “czerwonym paskiem”?
Staram się wziąć pewien przekrój. W poprzedniej edycji była część
dzieci ze średnią ocen zaczynającą się od czwórki z przodu i było to
bardziej 4.0 niż wyżej. Jednak to, co robiły poza zajęciami było tak wyjątkowe, że całkowicie kompensowało braki w stopniach. To co powiem, na pewno nie będzie popularne, ale jestem pełen obaw, czy

dzieciaki z samymi ocenami celującymi odnajdą się w dorosłym życiu.
Zderzenie z dorosłym życiem może być dramatyczne. Wtedy może
okazać się, że to 6.0 jest mało lub nic nie warte, a większość rzeczy
w życiu opiera się na zwykłym szczęściu i zbiegu okoliczności. Czasami lepiej jak dziecko ma przytarte uszy w szkole i ma pewne problemy, które potrafi przełamać. Powiedzmy sobie wprost, życie to nie
jest pasmo ocen celujących. Sytuacja, gdzie dzieci poprawiają oceny
z przedmiotów jest dla mnie niedopuszczalna. Ocena poprawkowa
ma większą wagę niż ocena z pierwszego terminu. Jedno z moich
dzieci raz poprawiło ocenę, ale to była samowola… Taki system nie
uczy, że powinno się coś zrobić w określonym czasie. W normalnej
pracy nie mamy szans na poprawki. Pracodawca nie poklepie pracownika po plecach mówiąc “popraw to w kolejnym terminie i zapłacę
Ci…. więcej”. Nie mam wątpliwości, że szkoła uczy świetnie, ale przystosowuje do życia, które kończy się tam, gdzie mieszczą się drzwi
szkoły, a chyba wszystkim nam zależy, żeby dzieciaki odnalazły się
w dorosłym życiu, bo zdaje się do tego ma służyć edukacja.
4.0? Za moich czasów to była dobra średnia? Teraz uważana za
słabszą. Dużo się zmieniło?
W szkole, którą pamiętam z dzieciństwa świadectwo z wyróżnieniem
miały dwie, trzy osoby w klasie. Teraz są klasy, gdzie czerwony pasek
ma 15 osób. Statystyka jest nieubłagana. Poprzeczka wymagań jest
teraz zupełnie w innym miejscu. Obecnie uczelnie techniczne mają
zajęcia dodatkowe z matematyki dla studentów pierwszego roku. Dla
mnie to błędna droga.
Faktycznie, Świat się zmienia. Niekoniecznie na lepsze. Może
zejdźmy na bardziej pozytywne tematy. Masz kontakt z tymi
dziećmi i ich rodzicami?
Tak, tak. Kiedyś zostałem zaproszony na obiad. Czasami dostaję zdjęcia z imprez, np. Mistrzostw Świata w Karate. Jest dziewczynka, która
gra na bramce w Lechu Poznań. Dostaję zdjęcia z meczów, upominki,
nie sposób wymienić wszystkich tych dzieciaków, bo było ich znacznie, znacznie więcej, choć przyznam, że największą frajdę sprawia mi,
kiedy dzieciaki na ulicy mówią mi dzień dobry lub cześć.
Cały przekrój talentów…
Różne są zainteresowania dzieci, łącznie w 10 edycjach nagród przewinęło się z 300 dzieciaków. Był chłopiec, który robił w wieku 6 lat
instalacje związane z elektrotechniką. Inny budował duże instalacje
z kartonów. Czasami jest mi trochę wstyd, że dzieci potrafią robić takie
rzeczy, a ja dorosły…. nie.
Myślisz, że obecny system jest krzywdzący dla takich dzieci? Które robią coś wyjątkowego, ale nie potrafią zmieścić się w sztywnych ramach schematów?
Jeżeli rozmawiamy o systemie, to myślę, że nie będę oryginalny, nie
mam o nim dobrego zdania. Żeby być uczciwym, to nie jest kwestia
realizacji założeń systemu edukacji, tylko samych założeń tego systemu. Wiele jest pomysłów, których się nie wdraża. Nie ma czasu, ani
pieniędzy żeby pielęgnować w dzieciach ich talenty, albo w większości pomagają rodzice, albo nikt. Gdybym ja miał budować system, to
na pewno zrezygnowałbym z ocen. Ktoś zapyta jak sprawdzić wiedzę,
ale problem polega na tym, że oceny pokazują stopień w jakim dziecko odnajduje się w ramach obecnego systemu kształcenia, a nie wiedzę ucznia i jego predyspozycje. Rodzice są ukierunkowani na sztuczne robienie wyników przez swoje dzieci. Jeśli ktoś zna szkołę i nie jest
infantylny, to wie jak to działa. Zielniki, plakaty, etc.
Jednak do tej pory człowiek pozostaje oceniany przez całe swoje
życie. Mam nadzieję, że za jakiś czas spotkamy się znowu, aby porozmawiać o tym, jak rozrósł się Twój projekt. Chciałabym usłyszeć, że pomaga więcej osób. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
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"Mówiło się, że Pniewski zna wszystkich" - wieloletnie przyjaźnie i owocna współpraca
Przystępując do opracowania kolejnej części wspomnień o Zygmuncie Pniewskim nie mogę oprzeć się wrażeniu, że o tym człowieku można pisać bez końca. Zachwyca mnie nie tylko jego wszechstronna wiedza, pasja,
z jaką podchodził do każdego tematu, ale też konsekwencja w działaniu, umiejętność dzielenia się wiedzą
i wykorzystania jej. Zainteresowania Pniewskiego rodziły znajomości, a te z kolei przeradzały się niejednokrotnie w wieloletnie przyjaźnie i współpracę owocującą dorobkiem naukowym, z którego korzystają kolejne
pokolenia. Dziś wspominam i sygnalizuję jedynie kilka wątków, mając nadzieję że zachęci to Państwa do zgłębiania poruszonych tematów - wszak dotyczą one głównie przyrody w naszym regionie, odkrywanej, badanej
i opisywanej dzięki mieszkańcowi Mosiny.
Odkrycie nowego stanowiska pszczoły
murarki i współpraca z prof. Józefem Banaszakiem.
Przyznaję, że o tym gatunku pszczoły przeczytałam po raz pierwszy właśnie z opracowań Zygmunta Pniewskiego, udostępnionych mi przez syna, Sławomira i wcale się
nie dziwię, że zafascynowało to samego
Zygmunta. Pniewski tak wspomina odkrycie tego owada: "Pewnego dnia trafiłem
na dziwny gatunek pszczoły, którego nie
umiałem określić. Znalazłem ją w ścianie
glinianego budynku, z której wychodziło
pełno rurek, a z nich wychodziły pszczoły.
Kilka złowiłem i pokazałem entomologom
(...) Okazało się, że w Polsce naukowcy nie
znali tego gatunku pszczół".
Odkrycie to było początkiem wieloletniej
współpracy Pniewskiego z profesorem Józefem Banaszakiem, entomologiem, badaczem różnych gatunków pszczół. Początek
tej współpracy tak wspomina prof. Banaszak: "Pszczołami zainteresowałem się na
pierwszym roku studiów, wiosną 1966 roku.
Przeczytałem krótką, trzystronicową notatkę Zygmunta Pniewskiego pt. Interesujące
stanowisko porobnicy murarki Anthophora plagiata I ll. w Poznaniu, zamieszczoną

z prof. Banaszakiem Bydgoszcz 1997

siedlisko pszczoły murarki

w Przyrodzie Polski Zachodniej". Pniewski
zamieścił w swojej notatce zdjęcie ściany
z charakterystycznymi rurkami tworzonymi przez ten gatunek pszczoły, co stało się
początkiem prac profesora. "Patrząc na to

zdjęcie uświadomiłem sobie, że podobne
rurki znajdują się na ścianie budynku mojego mieszkania w Augustówce! (...) Byłem
studentem pierwszego roku i już miałem
swoje odkrycie: nowe czy dalsze stanowisko porobnicy murarki! Skontaktowałem
się z autorem artykułu, którego oczywiście
dotąd nie znałem. No i się zaczęło".
Zaczęła się współpraca obu panów, zaczęła
się też praca badawcza nad pszczołami od momentu bowiem przeczytania notatki
Pniewskiego i nawiązania z nim kontaktu,
młody wówczas naukowiec postanowił
zmienić kierunek swoich zainteresowań na
rzecz pszczół (wcześniej interesowały go
chrząszcze i to z nimi wiązał swoje dalsze
badania). "W niektórych wyprawach brał
ze mną udział i Zygmunt Pniewski, z którym się zaprzyjaźniliśmy, a później przyszło
nam nawet pracować w jednym zakładzie.
Z powodu tych wspólnych pierwszych
wypraw, podczas których Pniewski robił
zdjęcia, także do mojej pracy magister-
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skiej, nazywał mnie żartobliwie swoim
magistrantem! Trzeba dodać, że ta moja
dokumentacja stanowi do dzisiaj bodaj
najobszerniejszą rejestrację tego gatunku
w Polsce". Pszczołą zainteresowała się także
córka profesora, również biolog. Pniewski
wspomina: "W ten sposób pszczoła zrobiła
ogromną furorę. Profesor, gdy mnie przedstawiał mówił, że jest moim uczniem".
O tym, jak wielkim szacunkiem obdarzany był Pniewski przez całe środowisko naukowców świadczy kolejne wspomnienie
profesora Banaszaka: "Zygmunt Pniewski
to ciekawa postać. Z wykształcenia drukarz, z zawodu fotograf, z zamiłowania
przyrodnik. W środowisku przyrodników
poznańskich znany i lubiany przez wszystkich. Mówiło się, że Pniewski zna wszystkich. Oficjalnie był laborantem prof. Leszka
Bergera w Instytucie Zoologii, ale stanowisko laboranta, w jego przypadku, pomniejsza jego rolę i przygotowanie. Był raczej
współpracownikiem profesora. Do Bergera, a raczej do Pniewskiego (...) przychodziło się jak do kolegi po fachu i przyjaciela,
obojętnie, kto by to nie był. Po poradę, na
pogaduszki lub jeszcze częściej z prośbą
o zdjęcia. (...) Ja zawdzięczam Zygmuntowi
wiele. Przede wszystkim to jego notatka,
poświęcona pszczole porobnicy murarce,
sprowokowała mnie do zainteresowania
się pszczołami, gdy jeszcze jako student
biologii nie miałem sprecyzowanej specjalności. Wprowadził mnie w arkana preparatyki entomologicznej (...) fotografował
moje stanowiska badawcze w Wierzenicy,
Kicinie, Janikowie itd.".
Prof. Banaszak wspomina, że na Zygmunta
zawsze mógł liczyć. Wielkopolski Park Narodowy i Jezioro Budzyńskie to początki
jego wycieczek na pszczoły, miejsca, w które prowadził go właśnie Pniewski. Liczne
fotografie do publikacji to także nieoceniony wkład Zygmunta.
Współpraca i przyjaźń z prof. Leszkiem
Bergerem.
Znajomość z profesorem Leszkiem Bergerem to, można powiedzieć, przyjaźń z jednej ławy - nie szkolnej, ale naukowej. Tutaj
tematem wspólnej fascynacji były... żaby.
Sam Zygmunt Pniewski tak wspomina profesora: "Wówczas to był jeszcze student,
ale miał za zadanie zajmować się żabami.
(...) Efektem jego badań była bardzo ciekawa praca Płazy Wielkopolskiego Parku
Narodowego (...) Zaczął prowadzić badania w całej Polsce na temat żab i dowiódł,
że żaby są źle oznaczone oraz, że w Polsce
są trzy gatunki żab zielonych. W tym czasie przydzielono mnie jako fotografa do

gniazda pszczoły murarki

z prof. Bergerem

magistra już wówczas, Leszka Bergera. (...)
Z profesorem przesiedziałem w jednym
pokoju trzydzieści lat. Książka Chrońmy
europejskie żaby zielone jest ilustrowana
moimi fotografiami". Sam profesor tak dziękował Pniewskiemu za współpracę: "Do
powstania tej książki przyczyniły się liczne
osoby, którym w tym miejscu składam serdeczne podziękowanie. Szczególnie dziękuję mojemu przyjacielowi Zygmuntowi
Pniewskiemu, który od 1951 roku pomagał
w hodowli i badaniach populacji żab oraz
ilustrował tę książkę oraz wszystkie moje
prace swoimi oryginalnymi zdjęciami".
Pracowali razem blisko pięćdziesiąt lat,
większość przy sąsiednich biurkach. Zygmunt Pniewski pomagał profesorowi
w pracach w laboratorium, w hodowli, był

także autorem niemal wszystkich fotografii, które pojawiły się w publikacjach prof.
Leszka Bergera.
Ale ta znajomość nie ograniczała się tylko
do wspólnej pracy - jak wspomniałam, była
to wieloletnia przyjaźń. Zygmunt Pniewski
często obdarowywał profesora różnymi
oryginalnymi prezentami, jak pamiątki filatelistyczne z konferencji herpetologicznych, monety, czy - figurki przedstawiające
dwie żaby w namiętnym uścisku. Ciekawe
były napisy, którymi Pniewski przyozdobił
tylne części ich ciał: na jednym widniały inicjały LB, na drugim widniał napis Rana bergeri. O pomysłowości i poczuciu humoru
Pniewskiego świadczy także inny rysunek
nieznanego autora, który powstał w czasie toczącej się dyskusji na temat jednego
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z gatunków żaby wodnej (chodziło o to, czy
jest mieszańcem, czy też nie). Z ust żaby
pada dramatyczne, szekspirowskie pytanie:
"To be or not to be a hybrid?". Warto tutaj
dodać, że prof. Berger był w latach 60. odkrywcą zjawiska hybrydogenezy u żab zielonych, nowego typu dziedziczenia, które
wówczas nie mieściło się w dotychczas panującej genetyce mendlowskiej. Odkrycie
tego zjawiska spowodowało wielki przełom
w badaniach genetycznych na świecie.
Prof. Andrzej Dzięczkowski, dr Jerzy Pokrzywnicki i rezerwat na Morasku.
Wiemy już z poprzednich artykułów,
że Zygmunt Pniewski przyczynił się
w ogromnym stopniu do prac związanych
z odkryciem, opisaniem i udokumentowaniem, a wreszcie - ochroną kompleksu
przyrody na Morasku.
Przypomnijmy, że w końcu czerwca
1962 r. Zygmunt Pniewski wraz z prof.
Andrzejem Dzięczkowskim dokonał niezwykłego odkrycia - wykopali największy
głaz narzutowy w powiecie poznańskim,
odkryty w Wielkopolskim Parku Narodowym. Podkreślę raz jeszcze (było to opisywane w poprzedniej części wspomnień),
że to właśnie dzięki staraniom Pniewskiego i Dzięczkowskiego w końcu listopada
1965 r. głaz ten został uznany za pomnik
przyrody prawem chroniony.

Pismo - rezerwat Morasko

Morasko - głaz

Przygoda rozpoczęła się wcześniej, w 1956
roku, kiedy jako pracownik Polskiej Akademii Nauk, Pniewski towarzyszył dr Pokrzywnickiemu i naukowcom z Zakładu Nauk
Geologicznych PAN z Warszawy w poszukiwaniach na Morasku. Dr Jerzy Pokrzywnicki postanowił zająć się historią spadków
meteorytów na terenie Polski i zestawić
je w katalog (do tej pory znajdowały się
w rozmaitych zbiorach krajowych). Z zawodu prawnik, został zatrudniony w Instytucie
Geologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i rozpoczął podróże po kraju w celu dotarcia do każdego z okazów. Podczas pobytu w Muzeum Przyrodniczym w Poznaniu,
gdzie eksponowano już pierwszy znaleziony odłam meteorytu, poznał młodego Zygmunta Pniewskiego, wówczas pracownika
tego muzeum, który wkrótce stal się jego
bezinteresownym pomocnikiem.
Współpraca z obydwoma naukowcami
była fascynująca i owocna, przyczyniając
się do rozwoju nauki i ochrony przyrody w naszym regionie. Zainteresowanie
Pniewskiego meteorytami i ciekawą strukturą geomorfologiczną obszaru Moraska
zaowocowało także wieloletnią współpracą z profesorem Dzięczkowskim i licznymi publikacjami. Wspólnie z profesorem
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Pniewski stworzył projekt rezerwatu geologiczno-florystycznego na Górze Moraskiej,
w którym uzasadniają otoczenie tego terenu opieką przez prawną ochronę.
Prof. Krzysztof Kasprzak - fotografie
i opracowania
Fotografie Zygmunta Pniewskiego ilustrowały liczne publikacje i opracowania
wielu naukowców. Wśród nich znalazło się
również opracowanie profesora Krzysztofa Kasprzaka dotyczące ochrony trasy
zalewowej rzeki Warty koło Rogalina - zamieszczone zostały w nim między innymi
łąki zalewowe w okolicy Rogalina oraz
oczywiście ukochane przez Pniewskiego
rogalińskie dęby. Pniewski był także, razem
z prof. Kasprzakiem, autorem artykułów
- między innymi w czasopiśmie "Wszechświat" ukazało się obszerne opracowanie
dotyczące przyrody Ponidzia, gdzie autorzy zebrali wiadomości z geologii, botaniki
i zoologii tego regionu. Artykuł pt. "Gipsy
i kras gipsowy nad Nidą" został wzbogacony o fotografie Zygmunta Pniewskiego.
Warto dodać, że już na kilka miesięcy przed
ukazaniem się artykułu Pniewski korespondował z redakcją czasopisma na temat możliwości publikacji opracowania, co
dodatkowo świadczy o jego konsekwencji
i uporze w działaniu. Wraz z prof. Kasprzakiem Pniewski opisał także zespół form
krasu gipsowego w Siesławicach, w okolicy
Buska Zdroju, wnioskując o utworzenie na
tym terenie - jako miejscu o dużej wartości
naukowej i turystyczno-krajoznawczej - rezerwatu przyrody.

ilustracje do czasopisma Wszechświat

Jak do kolegi i przyjaciela...
Przytoczyłam powyżej jedynie fragmenty
sygnalizujące, jak wszechstronnym, utalentowanym, zaangażowanym we wszystko,
co robił, był Zygmunt Pniewski. Człowiek,
którego poznaję dopiero po jego śmierci,
lecz to, że nie ma go już wśród nas, nie pojawiło się w mojej głowie nawet przez chwilę.
Zygmunt Pniewski żyje. Żyje w swoich fotografiach, publikacjach, wspomnieniach
ludzi z nim związanych, żyje w książkach
i kolekcjach, które gromadził... żyje w synu
Sławomirze, którego miałam szczęście poznać. W moim życiu jego obecność jest
nieustannie i niezmiennie pełna zachwytu
i podziwu nad skromnością, a jednocześnie geniuszem jego osoby. Jest moją motywacją, inspiracją, motorem do działania.
Jest wzruszeniem, energią, odwagą do sięgania wciąż po nowe. Jest dokładnie tak,
jak o nim pisano, człowiekiem, do którego
mogę przyjść jak do kolegi i przyjaciela, po
poradę, na pogaduszki... tak po prostu.
Marta Mrowińska

z prof. Bergerem

Wykorzystano materiały:
- J. Banaszak - "Czas nie przeszedł obok.
Wspomnienia przyrodnika"; Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 2008
- Z. Pniewski - „Interesujące stanowisko porobnicy murarki Anthophora plagiata I ll.
w Poznaniu”; Przyroda Polski Zachodniej,
rocznik VI 1962
- "Nasza podróż z Zygmuntem Pniewskim do
Brazylii, do wnętrza kamienia, do świata żab
zielonych i rogalińskich dęb ów" - wywiad
przeprowadzony w Zespole Szkół w Mosinie
w 2014 r.
- L. Berger - "Chrońmy europejskie żaby zielone"; Fundacja Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Poznań 2008

- "Chrońmy przyrodę ojczystą" - tom 73,
zeszyt 3, maj/ czerwiec 2017
- "Chrońmy przyrodę ojczystą" - zeszyt 4,
lipiec - sierpień 1978
- "Chrońmy przyrodę ojczystą" - zeszyt 4,
lipiec - sierpień 1979
- "Wszechświat. Pismo przyrodnicze" - nr 7-8,
lipiec - sierpień 1981
- A. Dzięczkowski, H. Korpikiewicz - "Zagadka
meteorytu Morasko"; Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1979
- prywatne zbiory Sławomira Pniewskiego
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Z Puszczykowa wystartuje
Poznańska Kajakowa Masa Krytyczna
Poznańska Kajakowa Masa Krytyczna to cykliczna impreza organizowana od 2008 roku przez
Akademicki Klub Kajakowy Panta Rei działający przy Politechnice Poznańskiej. 30 maja 2021 r.
odbędzie się kolejna edycja tego niezwykłego spływu.
Kajakowa Masa Krytyczna to spływ kajakowy Wartą z przystani w Puszczykowie do
centrum Poznania. – Zapraszamy wszystkich, bez względu na umiejętności. Jedynym warunkiem jest chęć dobrej zabawy
i potrzeba aktywnego spędzenia czasu.
Odcinek rzeki jest łatwy, a wszyscy uczestnicy mogą czuć się bezpiecznie pod okiem
doświadczonych kajakarzy z naszego klubu i ratowników wodnych –zapowiada
Anna Chwiłoc, organizatorka Poznańskiej
Kajakowej Masy Krytycznej.
Celem imprezy jest popularyzacja kajakarstwa, pokazanie mieszkańcom Poznania i okolic uroków Warty oraz zachęcenie
do wspólnego pływania przez cały rok. –
Oprócz Kajakowej Masy Krytycznej organizujemy także co roku Kurs Kajakarstwa oraz
cykl wakacyjnych spływów „Wakacje w Kajaku”. Kajakowa Masa Krytyczna jest jednak
największym przedsięwzięciem organizacyjnym. W 2018 popłynęło z nami aż 400 kajakarek i kajakarzy – dodaje Anna Chwiłoc.
Każdy uczestnik, oprócz bezpieczeństwa
i dobrej zabawy ma zagwarantowane
miejsce w kajaku, kamizelkę asekuracyjną
i drożdżówkę na start. Stąd także tegoroczne hasło „Najpierw szneka potem rzeka”. Oprócz elementów obowiązkowych,
na wszystkich czeka wiele niespodzianek
oraz pokaz umiejętności kajakowych klubowiczów Panta Rei.
Kolejna edycja imprezy odbędzie się 30
maja 2021. Więcej informacji oraz zapisy
na: www.facebook.com/kmkpoznan oraz
www.kajakowa.pl
Akademicki Klub Kajakowy Panta Rei działa
przy Politechnice Poznańskiej od 1975 roku.
Co roku organizuje kursy kajakarstwa i spływy pod hasłem „Wakacje w kajaku”. (red)

Kajaki przed spływem rzeką Wartą na przystani w Puszczykowie fot. Rzeka jak marzenie

Kajakowa Masa Krytyczna – Spływ Wartą do Poznania fot. Rzeka jak marzenie
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REKLAMA

USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ, KOPARKĄ

WWW.PRACE-ZIEMNE.NET

• ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
• WYKOPY POD FUNDAMENTY, PIWNICE,
• WYKOPY POD SZAMBA, ZBIORNIKI NA DESZCZÓWKĘ
• WYKOPY POD SIECI WODOCIĄGOWE, ELEKTRYCZNE
• NIWELACJA TERENU, WYMIANA GRUNTU
• SKARPOWANIE, UTWARDZANIE TERENU

TEL. 602 128 760

Gazeta
Mosińsko-Puszczykowska

Wiadomości z regionu
Felietony

WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY
WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY

www.apartamenty-srem.pl

TEL. 695 499 400
BIURO OGŁOSZEŃ

Wywiady

Zatrudnimy

Reportaże

Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych
w Poznaniu i okolicach.

www.gazeta-mosina.pl
facebook.com/GazetaMP/

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

(J034)

Luksusowe
Apartamenty
w centrum Śremu

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

Mosina, ul. Strzelecka 82

tel. 535-535-916

• Catering przedszkolno-szkolny
• Obsługa kompleksowa
imprez okolicznościowych
• Catering okolicznościowy
z dostawą do domu
• Obiady, lunche, pakiety obiadowe
• Grille
• Wyroby garmażeryjne, zakąskowe

zatrudnię
pracownika

do zakładania
i pielęgnacji
ogrodów

509 834 814
BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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W Mosinie rusza punkt szczepień powszechnych,
znamy szczegóły
W kraju ruszają pierwsze pilotażowe punkty, w których będą mogły się szczepić tysiące Polaków dziennie.
Rząd planuje, aby docelowo w Polsce powstało 600 punktów szczepień powszechnych. Dodatkowo w kraju ma działać
prawie 7 tysięcy punktów szczepień drive-thru, w których będzie można zaszczepić się bez wychodzenia z samochodu. To
ma być sposób, by znacząco przyspieszyć
szczepienia przeciwko Covid-19.
Punkty szczepień powszechnych będą
działać także w powiecie poznańskim,
w gminach: Rokietnica, Luboń, Kórnik,
Swarzędz, Czerwonak, Dopiewo, a także Mosina. – Ze wszystkich tych miejsc
będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy danej gminy. Ich lokalizacja została tak pomyślana, aby były dostępne dla
osób z sąsiednich miejscowości, w tym
również dla mieszkańców Poznania a nawet całej Polski – mówi starosta poznański Jan Grabkowski.

DREWNO
OPAŁOWE
KOMINKOWE

sińska OSP postawiła przed Medicomplex
namiot, który może służyć jako poczekalnia. Jak zapewniają nas przedstawiciele
poradni, są oni w kontakcie z władzami
gminy w sprawie punktu szczepień powszechnych, samorząd jednak nie bierze
udziału w organizacji punktu.
Punkt szczepień powszechnych przy
Wawrzyniaka rusza od 4 maja. (red)

P178

O organizację punktu szczepień na swoim terenie wnioskowały władze Puszczykowa, ale NFZ i powiat poznański nie
przychyliły się do wniosku samorządu.

Punkt szczepień powszechnych w Mosinie będzie działał w poradni Medicomplex przy ul. Wawrzyniaka 4, gdzie mieszkańcy już mogą szczepić się przeciwko
Covid-19. Jak informują nas przedstawiciele Medicomplex, obecnie w punkcie
wykonywanych jest około 200 szczepień
dziennie, ale poradnia jest gotowa, by
szczepić więcej. By chętni, którzy oczekują na swoją kolej, nie musieli stać na dworze w przypadku niekorzystnej aury, mo-

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna
możliwość transportu

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

zamównienia/kontakt

605 981 958

Kondolencje i wyrazy współczucia dla Mirosławy Jungermann
oraz najbliższych z powodu śmierci

śp. TADEUSZA JUNGERMANNA
składa
Poseł Bartłomiej Wróblewski ze Współpracownikami.
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Kulisy poszukiwań 19-letniej Natalii
Dziewczyna wyszła z domu w nocy z 26 na 27 lutego. Od tego czasu trwały poszukiwania dziewiętnastolatki. W działaniach brali udział strażacy z Mosiny.
Mosińska OSP to jedna z najbardziej renomowanych w Polsce jednostek, która
zajmuje się poszukiwaniami zaginionych.
Strażacy brali udział chociażby w głośnych
akcjach, kiedy cała Polska śledziła poszukiwania Ewy Tylman czy Michała Rosiaka.
Gdy w lutym zaginęła 19-letnia Natalia
Lick, szybko stało się jasne, że i tym razem
służby zwrócą się do mosińskiej jednostki
o pomoc. O kulisach poszukiwania dziewczyny rozmawiamy z komendantem OSP
Mosina – Michałem Kołodziejczakiem.
10 kwietnia wyłowiono z Warty, na wysokości poznańskich Naramowic ciało
kobiety. Możesz potwierdzić, że to zaginiona 19-letnia Natalia?
Michał Kołodziejczak: Nie mogę oficjalnie potwierdzić takiej informacji. Nadal nie
ma wyników badań genetycznych, które
dadzą pewną odpowiedź. Zarówno policja, jak i my – mamy swoje przypuszczenia.
Nie możemy jednak się nimi publicznie
podzielić, dopóki nie mamy 100-procentowej pewności. Zawsze jest pewien margines błędu, zawsze pozostaje te kilka
procent, nawet przy bardzo dużym prawdopodobieństwie. Stąd ostrożność w publicznych osądach. Proszę się także postawić w sytuacji rodziny zaginionej, i to nie
tylko w tym konkretnym przypadku. Wyobraźmy sobie, że przekazujemy rodzinie
i mediom informację, że znalezione ciało
należy do poszukiwanej osoby – wszystko
na to wskazuje: miejsce, ubranie, wzrost.
W toku dalszych czynności okazuje się
jednak, że to nie ta zaginiona osoba. I co
wtedy? Dodatkowo, podczas poszukiwań,
przez śledczych prześwietlane jest całe

życie prywatne zaginionej. Chyba nikt by
nie chciał, żeby jego tajemnice stawały się
tematem medialnych spekulacji.
Kiedy rozpoczął się Wasz udział w poszukiwaniach?
Policja zwróciła się do nas trzeciego dnia
od zaginięcia. Pierwszym etapem były
działania z psami tropiącymi. W naszej jednostce działają bardzo doświadczeni przewodnicy takich psów, które są w stanie odtworzyć ślad zaginionej osoby nawet trzy
tygodnie od zaginięcia. Dlatego początek
poszukiwań trzy doby od wyjścia dziewczyny z mieszkania nie był dla tych psów
i ich opiekunów niczym nadzwyczajnym.
Z jaką dokładnością psy odtworzyły
drogę Natalii, no i, gdzie urwał się trop?
Trasa, którą odtworzyły psy układała się
bardzo logicznie, łącznie z tym, że prowadziła przez przejścia dla pieszych. Trop
urwał się przy wartostradzie, gdzie wróciliśmy dwa dni później. Wtedy psy zaprowadziły nas już na brzeg rzeki.
Działania z psami tropiącymi mają zazwyczaj miejsce w nocy, dlaczego?
Pies musi być skupiony na tym, co robi. Poznań jest dużym miastem, gdzie porusza
się tysiące samochodów, pieszych, ale także innych psów. By nie rozpraszać psa i nie
zamykać połowy miasta, wybiera się godziny nocne, gdy na ulicach jest większy spokój i zwierzę może spokojnie wskazać trop.
Ten trop, jak powiedziałeś, urwał się
nad brzegiem Warty. Jakie były kolejne
działania, które podjęliście?
Policja wtedy zaczęła sprawdzać monito-

Łódź poszukiwawczo - ratownicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie w trakcie działań na Warcie; fot. OSP Mosina

Poszukiwania 19-letniej Natalii Lick przy użyciu tropiącego psa, fot. OSP Mosina

ring. Niestety, pomimo wszechobecnych
kamer, zdarza się, że niektóre z nich nie
są skierowane na te miejsca, gdzie akurat
w tej sytuacji by się przydały, na innych
nie zapiszą się nagrania, a inne w ogóle
nie działają albo są atrapami. Policja równolegle prowadziła swoje działania, jednak hipoteza, że ciało Natalii jest w Warcie miała wysoki priorytet, żeby dalej
działać w tym kierunku.
I z tą hipotezą zaczęliście działać na rzece, jak wyglądała Wasza praca?
Zaczęliśmy działania z sonarem. To trudne zadanie, bo sonar nie pokazuje zdjęcia dna, tylko cienie. Bardzo trudno jest
więc ocenić, czy kształt, który pokazuje
urządzenie to ciało czy leżące na dnie
przedmioty. Zdarza się tak, że rzeczy, leżące na dnie przybierają kształt ciała, mają
jego wymiary. Ludzkie oko widzi to, co
chce widzieć, więc łatwo się jest pomylić
i stwierdzić, że to, co widzę to na pewno
ciało – później może okazać się, że to coś
zupełnie innego, np. wodorosty ułożyły
się w taki kształt – tak również się zdarzało
podczas akcji poszukiwawczych, w których braliśmy udział. W konsekwencji, wyodrębnienie obiektu, który jest ciałem jest
niezwykle trudne. Sama bardzo dokładna
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ocena takiego materiału może zająć nawet
kilka dni. Ocenianych jest wiele parametrów. Niestety w czasie poszukiwań Natalii,
na kilka wytypowanych obiektów żaden
nie umożliwiał postawienia tezy, że jest to
ciało. Z drugiej strony ilość tych obiektów
na dnie nie umożliwiała postawienia jednoznacznej tezy, że go tam nie ma.
Podczas jednej z naszych rozmów
wspomniałeś, że Warta to niezwykle
trudna rzeka, jeśli chodzi o takie działania, dlaczego?
Przede wszystkim ma bardzo szybki nurt
– to powoduje, że powierzchnia dna
często się zmienia, jest dynamiczna, a to
utrudnia określenie, czy dany kształt jest
nowym obiektem czy tylko pofałdowaniem terenu. Odcinek miejski w Poznaniu Warty jest dodatkowo trudny, bo, tak
jak wspomniałem, na dnie znajduje się
wiele przedmiotów, które poza miastem
w rzece by się nie znalazły. To, w połączeniu z tym, że Warta w mieście jest płytka,
powoduje, że nasze działania są utrudnione. Naszym przeciwnikiem jest także
pogoda. Gdy jest ciepło, po kilku dniach
w ciele będącym w wodzie , zachodzą
procesy, które powodują, że ciało wy-

pływa na powierzchnię. Natomiast, gdy
mamy do czynienia z niską temperaturą wody, utrzymującą się na poziomie 3
stopni, jak miało to miejsce w przypadku
poszukiwań Natalii, to wtedy procesy te
nie zachodzą lub są spowolnione, co powoduje że ciało może nie wypłynąć przez
wiele miesięcy. Przypomnę poszukiwania Ewy Tylman.
Jak powiedziałeś w rozmowie z portalem Zaginieni-Szukamy Was, sprawę
utrudniała także odzież, jaką miała na
sobie Natalia w momencie zaginięcia.
Zgadza się, nie mieliśmy pewności, jak
zachowa się kurtka, którą miała na sobie
dziewczyna. Normalna odzież nasiąka
wodą, co powoduje, że ciało szybko opada
na dno. W tym przypadku jednak mieliśmy
do czynienia z materiałem, który mógł zadziałać jak kamizelka ratunkowa i spowodować, że ciało mogło odpłynąć o wiele
dalej. To rozszerzyło odcinek rzeki, na którym działaliśmy. Kontaktowaliśmy się w tej
sprawie nawet z technologami odzieżowymi, ale nie udało nam się uzyskać jednoznacznej informacji.

Poszukiwania 19-letniej Natalii Lick na Warcie
fot. OSP Mosina

Rozmawiał Wojciech Pierzchalski

JRG-9: Wypadek w Strykowie
W dniu 08.04.2021 r. strażacy z JRG 9 zostali zadysponowani do
zdarzenia, w którym doszło do zderzenia dwóch samochodów
osobowych w miejscowości Strykowo.
Po dojeździe na miejsce pierwszych jednostek, okazało się, że
kierujący autem osobowym, zawracając doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym innym samochodem osobowym.
W wyniku zderzenia poszkodowane zostały 4 osoby. Najbardziej poszkodowana, nieprzytomna osoba wyciągnięta została z pojazdu przez świadków zdarzenia, którzy przystąpili do
prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Działania
jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na udzieleniu
kwalifikowanej pierwszej pomocy wszystkim osobom poszkodowanym oraz przejęciu resuscytacji krążeniowo-oddechowej
od świadków zdarzenia i kontynuowaniu do czasu przyjazdu na
miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego. Niestety pomimo
wysiłków świadków zdarzenia oraz przybyłych na miejsce służb,
poszkodowanej nie udało się uratować. Pozostałe osoby biorące
udział w zdarzeniu zostały przewiezione przez karetki pogotowia do szpitala w Puszczykowie. Na miejscu działała Policja wraz
z Prokuratorem. Droga Stęszew-Strykowo była zablokowana
przez kilka godzin. W działaniach brały udział jednostki JRG 9
Mosina, OSP Strykowo i OSP Stęszew
Opracował: asp. sztab. Jakub Todryk
Zdjęcia: asp. Adrian Różański
Źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
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Zawyły syreny
W sobotę 17 kwietnia odbył się pogrzeb 26-letniego Łukasza Stuckiego, strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czempiniu. W ostatnim pożegnaniu kolegi wzięli udział strażacy z jednostek SP w Mosinie i Pecnej.
Śp. druh Łukasz Stucki zmarł 12 kwietnia po kilkudniowym pobycie w szpitalu. Od kilku lat pełnił funkcję Skarbnika Zarządu
OSP w Czempiniu. Wcześniej był Sekretarzem Komisji Rewizyjnej OSP. Jak mówią koledzy z jednostki, stanowił nienaganny
przykład wzorowego strażaka. – Łukasz miał dopiero 26 lat ,
ale wiele poświęcił dla innych ludzi niosąc pomoc jako strażak,
ratownik medyczny i zwykły kolega. Na zawsze pozostaniesz
w naszych sercach – napisali na swojej stronie społecznościowej strażacy z OSP Czempiń
Msza pogrzebowa odbyła się 17 kwietnia o godzinie 14:00 w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Czempiniu. Następnie kondukt pogrzebowy w asyście wozów strażackich przejechał ulicami miasta na cmentarz parafialny. W trakcie składania
trumny do grobu zawyły strażackie syreny.
W ostatnim pożegnaniu udział wzięli rodzina i koledzy Łukasza
z jednostki OSP Czempiń, strażacy z licznych jednostek OSP
i PSP (w tym z Mosiny i Pecnej), a także przedstawiciele pozostałych służb mundurowych oraz oficjalne delegacje samorządowe. (red)

Śp. druh Łukasz Stucki; fot. OSP Czempiń

Kronika OSP Puszczykowo
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których doszło od 21 marca do 20 kwietnia br. Dziękujemy OSP Puszczykowo za ich
udostępnienie.
19 kwietnia- pomoc logistyczna szpital (Puszczykowo, ul. Kraszewskiego)
16 kwietnia- pochylone drzewo nad chodnik (Puszczykowo, ul. Dworcowa)
14 kwietnia- samochód osobowy z przyczepą w rowie (Puszczykowo,
DW430)
14 kwietnia- pożar kontenera na śmieci (Puszczykowo, Cmentarz)
8 kwietnia- pożar sadzy w kominie (Puszczykowo, ul. Sokoła)
26 marca- plama oleju na drodze (Puszczykowo, ul. 3 Maja)
Oprac. Paulina Korytowska

Kronika OSP Mosina
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina, do których doszło od
21 marca do 20 kwietnia br. Dziękujemy OSP Mosina za ich udostępnienie.
24 marca- pożar sadzy w kominie (Krosinko, ul. Wiejska)
25 marca- COVID19 Dezynfekcja budynku przedszkola (Wiórek, ul. Szkolna)
26 marca- Widoczne zadymienie nad lasem (Mosina, ul. Targowa)
01 kwietnia- COVID-GCZK- transport maseczek (Poznań Magazyn UW)
05 kwietnia- Poszukiwania- osoba pod wodą (Skorzęcin Plaza)
7 kwietnia- Pożar samochodu (Wiórek)

7 kwietnia- Pożar sadzy w kominie (Mosina, ul. Poznańska 22)
10 kwietnia- GCZK- Zabezpieczenie pustostanu (Mosina, ul. Farbiarska 8)
11 kwietnia- Wywrócona żaglówka (Zaniemyśl Plaza)
14 kwietnia- COVID- dezynfekcja pomieszczeń przedszkola (Mosina, ul. Topolowa)
16 kwietnia- Pożar sadzy w kominie (Pecna, ul. Lipowa)
21 kwietnia- Szpital Monitoring P-poż (Puszczykowo, ul. Kraszewskiego)
Oprac. Paulina Korytowska
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Wspomnienie o Pani Ewie Wilczyńskiej
W niedzielę 17 maja 2020 r. odeszła Pani Ewa Wilczyńska – nasza wspaniała
Szefowa, wybitna pedagog, wielka przyjaciółka dzieci, osoba niezwykła.
Zawdzięczamy Jej tak wiele…
Jako młoda nauczycielka Pani Ewa rozpoczęła pracę w Żabnie.
Później współtworzyła i przez większość swojego życia pracowała w nowo powstałym przedszkolu przy ulicy Topolowej w Mosinie – początkowo jako nauczycielka, a następnie jego wieloletnia
dyrektorka.
Na początku lat 90-tych pojawiła się inicjatywa utworzenia w Mosinie przedszkola integracyjnego, do którego mogłyby uczęszczać dzieci z niepełnosprawnościami i w którym dzieci i ich rodzice znaleźliby nie tylko opiekę, ale też fachową pomoc. Pani Ewa
zdecydowała się podjąć to wyzwanie i odważnie przystąpiła do
pracy. W efekcie wraz ze współpracownikami stworzyła wspaniałą placówkę, tak bardzo potrzebną i docenianą przez lokalną
społeczność do dziś - a trzeba pamiętać, że zaczynała w czasach,
kiedy integracja w polskiej oświacie właściwie nie istniała. Większość życia zawodowego Pani Ewy to rozwijanie przedszkola przy
Topolowej i nieustanne kształcenie jego kadry tak, aby osoby pracujące z dziećmi z niepełnosprawnościami i ich rodzinami jak najlepiej mogły służyć pomocą swoim podopiecznym. Zasługi naszej
Szefowej dostrzegali i doceniali wszyscy. Niestety, na 2 lata przed
emeryturą Pani Ewy zmieniło się prawo oświatowe. Wymogiem

Kochana Pani Ewo,
Słowo „Kochana” nie jest przypadkowe.
Choć nie mówiłyśmy do Ciebie po imieniu, to
wszystkie czułyśmy się swobodnie w tej relacji, jak z zaufaną koleżanką. „Pani” wynikało
z szacunku. Nie da się opowiedzieć, jak wiele
Tobie Pani Ewo zawdzięczamy. Przeżyłyśmy
razem przygodę życia, współtworząc nasze
przedszkole integracyjne. Mamy tyle pięknych wspomnień! Jesteśmy zaszczycone, że
dawno temu zaprosiłaś nas na wspólną wędrówkę ścieżkami integracji, edukacji i człowieczeństwa.
Pozyskałaś nas - młodą kadrę przedszkola –
swoją otwartością, szczerością i gotowością
do dyskusji. Bardzo sobie ceniłaś rozmowę,
wymianę myśli i poglądów. Bywałaś stanowcza i wymagająca, a jednocześnie ciepła
i serdeczna. Przedstawiałaś własne argumenty, ale słuchałaś też tego, co my mieliśmy
do powiedzenia i szanowałaś nasze zdanie
– wszystkich pracowników, nie tylko nauczycieli. To była dla nas bardzo ważna lekcja.
Swoją postawą uczyłaś nas szacunku i uważności. Posiadałaś talent charyzmatycznego
przywódcy. W naturalny sposób gromadziłaś
wokół siebie ludzi i pozytywnie motywowałaś
ich do działania dla wspólnego dobra, zawsze
w atmosferze wzajemnej życzliwości i poszanowania, bez wynoszenia się ponad innych.
Wrodzona skromność i pokora nie przeszkadzały Ci w odważnym podejmowaniu wyzwań, których nie brakowało. Rozpoczynając

kwalifikacyjnym stało się posiadanie wykształcenia wyższego
w zakresie pedagogiki. Wiedza,
lata doświadczeń, ani dyplom
świetnego liceum pedagogicznego w Poznaniu nie miały wystarczającej mocy, aby Nasza Pani
Dyrektor mogła odejść na emeryturę ze swojego stanowiska. Pani
Ewa przyjęła tę niesprawiedliwość (...) z właściwą sobie godnością.
Podjęła decyzję, że odejdzie na emeryturę jako nauczycielka, którą
była przede wszystkim.
Odeszła niespodziewanie. Jej nagła śmierć zszokowała nas i pogrążyła w głębokim smutku. Pandemia i jej ograniczenia nie pozwoliły nam pożegnać Pani Ewy tak, jak na to zasługiwała. Dziś
chcemy Jej powiedzieć to, co dyktują nam serca.
„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko”
		

/ks. Jan Twardowski/

pracę nie wiedziałyśmy, z jak trudnym tematem przyjdzie nam się mierzyć. Ty wiedziałaś –
a jeśli czegoś nie wiedziałaś, to otwarcie o tym
mówiłaś i się dokształcałaś. Chętnie dzieliłaś
się swoją wiedzą i doświadczeniem z nami, nie
oczekując wdzięczności. Podziwiałyśmy Cię,
kiedy z determinacją wydeptywałaś ścieżki do
ludzi i instytucji, które miały jakiekolwiek doświadczenie w obszarze integracji. Uczyłaś się
od nich. Konsekwentnie wdrażałaś nowe rozwiązania i cierpliwie tłumaczyłaś nam, o co
w tym wszystkim chodzi. To było ogromne
wyzwanie, bo integracja w oświacie praktycznie nie istniała, nie było wytycznych w prawie oświatowym, polskojęzycznej literatury
fachowej, Internetu. Często musiałaś działać
intuicyjnie. Takie to były czasy: praca na rzecz
dzieci z niepełnosprawnościami (dziś: specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) ograniczała
się do szkół specjalnych. Niektórzy mówili, że
porywasz się „z motyką na słońce”, że ten wysiłek Ci się nie opłaci - ale przecież Ty nigdy nie
dbałaś o swoje interesy. Szłaś własną drogą,
wytyczając nowe szlaki i zyskując wielu sprzymierzeńców. Zawsze byłaś lokalną patriotką,
działałaś dla naszego miasta, naszego przedszkola i naszych dzieci. Siłę czerpałaś ze swojej
wiedzy i doświadczenia, a przede wszystkim
z wiary, która była dla Ciebie bardzo ważna.
Jako osoba refleksyjna zawsze rozważałaś,
czy cele, które chcesz realizować, są słuszne.
Ceniłyśmy Twoją mądrość, rozwagę i wierność wartościom. Do dzisiaj staramy się postępować podobnie.

Ukształtowałaś nas nie tylko zawodowo - w dużej mierze ukształtowałaś też nasze postawy
życiowe, za co jesteśmy Ci bardzo wdzięczne.
Jak nikt inny umiałaś cieszyć się codzienną dobrą pracą. Kochałaś ją, ona była Twoją pasją,
źródłem satysfakcji i spełnienia. Widać to było
na co dzień. Miałaś wyjątkowy dar wydobywania z ludzi ich najlepszych cech i porywania ich
do wspólnego działania. Obdarowałaś nas na
całe życie, wydobywając z nas to, co najlepsze
i ucząc, jak możemy z tego korzystać służąc innym. Tobie Pani Ewo zawdzięczamy to, że dziś
wciąż czerpiemy radość ze swojej pracy, że nie
spoczywamy na laurach, że wciąż jesteśmy
twórcze, kreatywne i pełne energii. Wciąż chce
nam się chcieć, szukać nowych rozwiązań i zarażać innych entuzjazmem. Kochamy życie we
wszystkich jego aspektach – jak Ty. I często Ciebie wspominamy, zawsze z uśmiechem.
Odeszłaś tak, jak żyłaś: skromnie, po cichu,
jakbyś swoim odejściem nie chciała sprawiać kłopotu. Wiedz jednak, że w naszej pamięci i w naszych sercach pozostaniesz na
zawsze jako osoba serdeczna, szlachetna,
dobra, prawa, empatyczna i życzliwa, gotowa nieść pomoc każdemu potrzebującemu.
Znać Ciebie i pracować z Tobą to był dla nas
wyjątkowy przywilej i zaszczyt. Dziękujemy
Pani Ewo za to, że tu byłaś, za Twoją mądrość, energię i zapał, którymi nas obdarowałaś. Zostałaś w każdym zakątku naszego
przedszkola, zostałaś z nami w naszej pamięci i sercach. I to jest piękne.
Twoja Załoga
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Badacze od lat wyszczególniają dwa główne typy smogu: londyński oraz typu Los Angeles. Jak wskazuje jednak Anna Bernaciak,
polskie zanieczyszczenie także doczekało się już swojej nazwy.
– Mamy smog polski, czyli smog pyłowy. On jest nieco inny od
londyńskiego, powoduje go raczej spalanie węgla a nie drewna –
tłumaczy gość naszej rozmowy – W efekcie, jeśli mamy niskie temperatury, bezwietrzną pogodę, mamy do czynienia ze zjawiskiem
smogu polskiego – dodaje radna.

Szpital w Ludwikowie walczy z Covid-19: “Łóżek
jest cały czas za mało”
Decyzją wojewody do dwóch szpitali w naszym regionie trafiają chorzy na Covid-19. Jedną z tych placówek jest szpital w
Ludwikowie.
W naszym regionie w dwóch szpitalach znajdują się oddziały dla
osób zakażonych koronawirusem. Oprócz łóżek w szpitalu w Puszczykowie, miejsca dla chorych przygotowane są w Ludwikowie.
W odsłonie audycji “wywiadówka” gościem Piotra Izydorskiego
była Alicja Olejniczak – Mania – lekarz, pełnomocnik ds. szpitala
w Ludwikowie dyrektora Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów.

Anna Bernaciak w studiu Radia MPL

Co mogłoby pomóc w walce z zanieczyszczeniem? Jednym ze
sposobów jest wymiana pieców. Ale czy programy, mające pomóc mieszkańcom w zmianie źródła ciepła, są skuteczne? – Żaden
miejski program nie jest sobie w stanie z tym problemem poradzić – diagnozuje dr Bernaciak – Władze na szczeblu gminnym nie
będą w stanie udźwignąć kosztów, jakie się z tym wiążą [wymianą
pieców – red.]. Ten problem wymaga rozwiązań systemowych –
mówi radna i dodaje, że obecnie w Polsce nie mamy jednoznacznej diagnozy, jak wygląda sytuacja dotycząca niskiej emisji, która
odpowiada za smog.
Zapraszamy do odsłuchania audycji:
https://www.gazeta-mosina.pl/2021/jak-pozbyc-sie-smogu/

Poznań to największe miasto na świecie bez pola
golfowego
Szpital w Ludwikowie

– Obecnie w szpitalu w Ludwikowie jest 55 łóżek dla chorujących
na Covid-19 [kwiecień 2021 - przyp.red]. Okazuje się, że tych łóżek
jest cały czas za mało – mówi Alicja Olejniczak – Mania – Jeżeli pacjenci są wypisywani, praktycznie tego samego dnia przychodzą
następni – relacjonuje sytuację w szpitalu pełnomocniczka.
Zapraszamy do odsłuchania całości audycji:
https://www.gazeta-mosina.pl/2021/szpital-w-ludwikowie-walczy-z-covid-19/

Jak pozbyć się smogu? “Żaden miejski program
sobie nie poradzi”

Jakie są perspektywy dla pasjonatów golfa z Wielkopolski?
Ile czasu na siłowni spędzają zawodowi golfiści? O nieoczywistych obliczach tego sportu w audycji “wywiadówka”.
Jak mówi Łukasz Budzyński, luboński samorządowiec, z golfem
pierwszy kontakt miał podczas kilkuletniego pobytu w Anglii. –
Tam jest to sport narodowy i nie miałem pojęcia, co ci „flegmatycy”
widzą w chodzeniu po trawie z torbą ciężkich kijów. Po co ten cały
sprzęt taszczyć przez ok.10 km? No i ta sławna piłeczka golfowa:
ciężka, mała i ze śmiesznymi wgłębieniami na wierzchu – wspomina początki swojej pasji Budzyński w rozmowie z Gazetą Lubońską.
Zapraszamy do odsłuchania audycji, w której gościem Piotra Izydorskiego był Łukasz Budzyński na stronie:
www.gazeta-mosina.pl/audycje

Gościem kolejnej audycji “wywiadówka” była dr Anna Bernaciak, wykładowczyni na poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym, radna rady miasta w Luboniu.
Członkini miejskiej komisji ochrony środowiska ma na swoim koncie kilkadziesiąt publikacji w obszarze m.in. przestrzeni
miejskiej czy wpływu urbanizacji na nasze otoczenie. Radna jest
także autorką analiz i opracowań, dotyczących ochrony środowiska dla miast takich jak Kwidzyń, Pruszcz Gdański czy Kutno.
Dlatego też rozmowa w kolejnym wydaniu środowej audycji
“wywiadówka”, dotyczyła klimatu i wielkiego problemu polskich
miast, czyli smogu.

Łukasz Budzyński w momencie koncentracji przed kolejnym uderzeniem fot. Zb. Ł. Budzyńskiego
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Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO
rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki
Moskitiery
Parapety

tel. 515 182 736
e-mail: zpdpiotrnowak@vp.pl
Strona: www.tartakzakrzewice.pl
Zakrzewice Ul. Gogolewska 10

produkcja
sprzedaż
montaż, serwis
ENERGOOSZCZĘDNE

OKNA

62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

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

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

BIOODPADY

SZKŁO

Budowa domów
jednorodzinnych

PAPIER

Krótkie terminy realizacji.
Przystępna cena.
Fachowe doradztwo.
Solidne wykonanie.

ODPADY
ZMIESZANE

Wystawiamy faktury VAT.
Z nami materiały budowlane
nawet 20 % taniej.

PLASTIK

BIURO OGŁOSZEŃ

Odbiór odpadów
pobudowlanych
w kontenerach

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

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

P217

Telefon 691 467 827

P218

tel. 723 606 826

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

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

P112
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kompleksowe
WIERCENIE
STUDNI
Podłączanie
studni
tel. 782-685-040

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)
ZAPRASZAMY:
Pon.-Pt. 9-20, Sobota 9-19,
Niedziela 9-17 (Handlowa)

GALERIA FAMILIJNA, 62-050 KROSNO, UL. NEKTAROWA 1

tel. 513 485 613 biuro@artis-flower.pl

„DACHY”
SZYMKOWIAK

OD 30 LAT
NA RYNKU

FIRMA POSIADA
UBEZPIECZENIE
OC FIRMOWE

CZŁONEK POLSKIEGO
STOWARZYSZENIA
DEKARZY

tel. 604 213 854
BIURO OGŁOSZEŃ

Główna 26, 62-053 Pecna
dachyszymkowiak@gmail.com

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

(P041)
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NOWOŚĆ!
TLEN INHALACYJNY
KONCENTRATOR TLENU
(SPRZEDAŻ LUB WYPOŻYCZENIE)








REALIZACJA ZLECEŃ FUNDUSZU
SPRZĘT REHABILITACYJNY
ORTEZY, BALKONIKI, WÓZKI INWALIDZKIE
PROFILAKTYKA PRZECIWŻYLAKOWA
BADANIA STÓP ORAZ DOBÓR WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH
PORADY FIZJOTERAPEUTY

Zapraszamy
ul. Wschodnia 24B/4
pn.-pt. 10.00-18.00
62-030 Luboń
sob. 10.00-13.30

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 61 899 10 38
kom. 798 949 354

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

/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

(J010)

MAGAZYNIER

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

P136

Wiodący Operator Logistyki
Meblowej w Europie
oferuje pracę na stanowisku:

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

FOTOWOLTAIKA

(J015)

!

zespół muzyczny

POZA KONTROLĄ
imprezy

eventy

UL. RZECZYPOSPOLITEJ, MOSINA

tel. 793 613 513

Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

2021

(P024)

Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349

WOLNE
TERMINY
tel. 660 769 776
www: pozakontrola.com
email: pozakontrola@poczta.pl

BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

PSYCHOLOG

OFERUJE:
- DRZEWA LIŚCIASTE I IGLASTE
- DRZEWA OWOCOWE
- PODŁOŻA, NAWOZY
- SIEWY TRAW, ITD.

Szczęśliwa mama,
Asertywność
szczęśliwe dziecko

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

(J028)

wesela

SKLEP OGRODNICZY
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W poszukiwaniu inspiracji...
W szukaniu inspiracji na temat Wielkopolskiego Parku Narodowego natrafiliśmy na artykuł Pana Wojciecha Czeskiego "Mosińska Świtezianka". Wraz z córką jesteśmy w trakcie szykowania utworu na konkurs
szkolny, o tym właśnie parku. Artykuł Pana Wojciecha obudził w nas pewien rodzaj nostalgii. Postanowiłyśmy podjąć wyzwanie i na podstawie artykułu napisać wiersz. Uprzejmie proszę przekazać go Panu Czeskiemu na dowód, że artykuł nam się spodobał - napisała w liście do redakcji Pani Marzena Rembowska.
Oczywiście przekazaliśmy prośbę autorowi, który ucieszył się z tego faktu, a list za zgodą ich autorek,
z przyjemnością publikujemy na łamach naszej gazety.
"Legenda o jeziorze Kociołek"
W pobliżu wsi Górka jezioro małe w lesie się ukrywa,
od kształtu tafli wodnej „Kociołek “ się nazywa.
Opodal malownicze miasto Mosina przekazuje wieści,
w rocznicę pewnej śmierci snuje mroczne opowieści .
Według legendy na dnie jeziora w toni skarb spoczywa,
a smutna opowieść o jego losach serce me rozrywa.
Dawno temu z powodu okrutnego Szwedzkiego Potopu,
te piękne ziemię, przez najazd stanęły w ciemnym mroku.
Wieś niesie, że w czasie wojny szwedzkiej w naszej okolicy,
mieszkała Pani ziem ów właścicielka o licu pięknej anielicy.
Jej dobre serce mądrość i uroda nieszczęściem się stały,
gdyż szwedzkiego oficera jej atuty mocno przyciągały.
Zapragnął w końcu piękną Panią mieć u swego boku
ona mu szczerze nie sprzyjała lecz on był w amoku.
Nie wiadomo czy z miłości czy z próżności Panią tę zdobywał,
lecz z pewnością złości z jej odmowy jawnie nie ukrywał.
Za barbarzyńcę i tyrana Pani szwedzkiego oficera miała,
a jego umizgom i fałszywym słowom wcale nie sprzyjała.
W końcu bezpieczeństwa dla siebie w dworku nie upatrywała,
rodowe klejnoty z domu zabrała i saniami w las się udała.
Postanowiła oddalić się z bliskiej sercu okolicy by uniknąć hańby,
zostania oblubienicą wroga, co jej zniewolenia chciałby.
Co jej miłą Ojczyznę grabi i krew jej bliskich ma na rękach,
a marzyła tylko o tym, by jej wróg zginął w ciężkich mękach .

Lecz, gdy uciekała wyśledzili ją Szwedzi i w pogoń ruszyli,
jak myśliwy sarnę, tak oni młodą Panią jak zdobycz gonili.
Gdy ją dopędzali zawrócić na jezioro ciężkie sanie swe kazała,
wiedziała, że lód świeży i zapewne zginie, dobrze wody znała.
Pospieszył za nią ów szwedzki oficer, lecz gdy się do niej zbliżał,
jezioro mu nie sprzyjało i zdarzyło się to czego nie przewidział.
Lód się pod nimi załamał, bo czarny koń runął nagle z hukiem,
a lodowa tafla została roztrzaskana jak żelaznym obuchem.
Wszyscy, co w tej nieszczęsnej chwili przez lód uciekali
w czarnej lodowatej czeluści jeziora już na zawsze pozostali.
Szwed z Panią tych ziem zginął pod kryształem rozbitego lodu,
lecz złotowłosa wolała skonać niż zaznać zniewolenia chłodu .
Wraz ze swą Panią skarb rodowy do dziś w zimnej leży toni,
takie tragiczne losy były tej szwedzkiej nieludzkiej pogoni.
Lecz leśne knieje od lat wieść z wiatrem w dal jeziorną niosą
że ich piękna Pani wciąż ziem swoich strzeże z całą swoją mocą.
Białe widmo leśnej damy nad taflą jeziora bez pośpiechu sunie,
zaś w oddali cień szwedzkiego oficera dogonić jej nie umie.
Taka kara go spotkała, wiecznego spoczynku nigdy już nie zazna,
w bezkresu czasu będzie na nią patrzył uganiał się od dawna.
I tylko knieje i leśne duchy wiedzą co białą damę przed nim strzegą
że wiecznie tułał się będzie, nigdy jej nie dogoni w tej bezkresnej toni.
Jeździec na czarnym rumaku wyciąga ręce lecz zjawy uchwycić nie może,
teraz gdy nie żyje w tym nikczemnym czynie nikt mu nie pomoże.
Tam gdzie co noc niewieścia postać znika w przeźroczu jeziora
skarb rodu Pożegowskich na dnie spoczywa, ukrywa go wodna flora.
Kto się pokusi by skarb ten wydobyć niech to dobrze zapamięta
woda skarbu nie odda bez walki, a moc tego akwenu jest nieogarnięta.
Autorzy: Marzena Rembowska wraz z córką Zosią

Jezioro Kociołek
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"Siedzieliśmy przy otwartym oknie
i słyszeliśmy niemieckie strzały egzekucyjne"
Wiktoria Myszkier – nauczycielka, bohaterka. Cz. I
Jakiś czas temu na łamach naszej gazety pisaliśmy o niezwykłych i silnych kobietach z naszego miasta. Jedną z nich była Wiktoria Myszkier (1901-1993). Nauczycielka języka polskiego, historii, geografii, przyrody, rachunków oraz religii, po wojnie - języka polskiego i historii. Prowadziła naukę także w klasach początkowych
I-III. Udało mi się porozmawiać z jej córką Marią Renatą Preibisz - Dera. Opowiedzianą historią rodziny udowodniła kolejny raz niezwykłość swojej matki oraz przybliżyła losy jej rodziny w czasach wojny.
Pani mama urodziła się w Gorlicach. Jak
to się stało, że jako młoda kobieta przybyła do Mosiny?
Polska po uzyskaniu niepodległości
w 1918 r. składała się z trzech różnych
krain ponieważ każdy zaborca realizował swoją własną politykę na zagrabionych ziemiach. Jednak wspólnym celem
zaborców było wynarodowienie ludności tych ziem. Obok problemów gospodarczych, największym problemem
integracyjnym był nasz język polski,
zwłaszcza na terenach zaboru pruskiego. Tutaj najmocniej próbowano unicestwić naszą kulturę.
Działania rządu i ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego były silnie ukierunkowane na
odrodzenie języka polskiego. Wystosowany
został apel do młodzieży w zaborze austriackim, gdzie działania represyjne zaborcy były
najłagodniejsze w stosunku do Polaków
i umożliwiały kształcenie młodzieży.
Jaka była treść tego apelu?
W apelu tym nawoływano, aby osoby
wykształcone w zawodzie nauczyciela
przywracały nasz ojczysty język na terenach zaboru pruskiego. W odpowiedzi
na ten apel, bardzo młoda nauczycielka
Wiktoria Mączyńska przyjechała do Wielkopolski, żeby uczyć m. in. języka polskiego. Następnie wykonywała tą pracę przez
ok. 50 lat swojego życia. Była opiekunką
żeńskiej drużyny harcerek mosińskich
w czasach, gdy w Polsce organizował się
Związek Harcerstwa Polskiego. Miała też
mocne postanowienie rezygnacji z założenia rodziny. Wynikało ono z obawy realizacji wróżby gorlickiej Cyganki z dzieciństwa, że będzie matką aż czworga
dzieci. Los pokierował życiem inaczej. Po
kilku latach podjął pracę nauczycielską
w Mosinie student Kazimierz Myszkier
z Rawicza, który przekonał koleżankę
Wiktorię do zmiany postanowienia życiowego. Ślub tej pary miał miejsce w 1933
roku w kościele św. Małgorzaty w Poznaniu. Małżeństwo trwało 60 lat, do śmierci
mamy w 1993 r.

Niestety znowu nastały ciężkie czasy dla
kraju, II Wojna Światowa.
W okresie przed wybuchem wojny nasza
rodzina liczyła 5 osób, w tym troje dzieci
(w kolejności narodzin: Maria Renata, Kazimierz Ryszard, Andrzej Stanisław). W 1939
r. społeczeństwo polskie uległo panice.
Mama nakłoniła ojca do wynajęcia furmanki tj. wozu drabiniastego, na którym
uciekaliśmy przed Niemcami na wschód
w kierunku Warszawy. My dzieci siedzieliśmy z mamą na workach z pościelą, a ojciec
powoził koniem. Na szosie warszawskiej
ciągnął się sznur wozów konnych z uciekinierami. Pamiętam, że podczas nalotów
samolotów niemieckich, piloci strzelali do
nas z karabinów maszynowych, a mama
osłaniała nas sobą. W rejon Kutna dotarliśmy po kilku dniach, w czasie kiedy trwała
Bitwa nad Bzurą. Okopy opuszczone przez
wojsko polskie, posłużyły nam za schronienie. Zajęty przez nas okop był tak niewielki, że ledwo się w nim pomieściliśmy,
a nad nami toczyła się ta historyczna bitwa.
Rodzice trzymali nas w objęciach i pocieszali a my płakaliśmy głośno. Z sąsiednich
okopów dochodziły do nas komunikaty
radiowe o wejściu Rosjan na tereny Polski
wschodniej. Dalsza ucieczka stała się więc
bezcelowa i rodzice zdecydowali się na powrót do domu. Po kolejnych kilku dniach
uciążliwej podróży przez tereny zajęte już
przez Niemców, wróciliśmy szczęśliwie do
domu w Mosinie. Tutaj z ogromnym lękiem
obserwowaliśmy okupanta panoszącego
się już w naszym mieście. My, dzieci baliśmy
się wychodzić z domu nawet do ogrodu.
Pamiętam, że któregoś ranka przy stole
śniadaniowym siedzieli z nami jacyś obcy
panowie, a wśród nich nasz stryj Marian,
tj. najmłodszy brat Ojca. Stryj Marian przebywał u nas przez kilka dni, a pozostali panowie wieczorem wyszli z naszego domu
bezpowrotnie. Po wojnie wyjaśniono nam,
że zarówno stryj Marian jak i tamci panowie byli uciekinierami z obozu jenieckiego dla polskich żołnierzy w Woldenbergu
(tj. obecnie Dobiegniew k. Krzyża). Okupanci domyślali się, że zbiedzy będą szukać schronienia u swoich rodzin i tam ich

poszukiwali. Po pierwszej, wcześniejszej
ucieczce stryja z obozu, Niemcy znaleźli
go u jego matki w Gdyni a po następnej
ucieczce trafił właśnie z kolegami do nas
do Mosiny, gdzie po kilku dniach, Niemcy
go również znaleźli i zabrali na powrót do
obozu. Stryj Marian był osobą malowniczą
i zawadiacką. Kolejna ucieczka z obozu,
już na terenie Niemiec za Odrą, przywiodła stryja do nas ponownie w czasie, gdy
aresztowani i wywiezieni przez Niemców
z Mosiny, mieszkaliśmy już w Busku Zdroju. I tutaj niezwykła odwaga mojej mamy
znalazła życiowe zastosowanie, o czym
opowiem dalej.
Wracając do czasu pierwszych miesięcy
wojennych, muszę powiedzieć kilka zdań
na temat bohaterstwa mojej mamy i jej
starań o uwolnienie mego ojca przed rozstrzelaniem. We wrześniu 1939 r., po wybuchu wojny, ojciec pełnił w Mosinie funkcję
kierownika szkoły podstawowej. W pierwszych dniach października 1939 r. został
aresztowany i był więziony przez kilka dni
w budynku mosińskiej bożnicy wraz z kilkunastoma innymi mieszkańcami Mosiny.
Pamiętam, że z mamą odwiedzałam ojca
w tym budynku i za którymś razem, przekazał mamie prośbę uwięzionych o modlitwę dzieci w ochronce w ich intencji.
W drodze powrotnej poszłyśmy z tą prośbą
do ochronki. Opiekunka przyjęła prośbę,
rozpłakała się i pobiegła do dzieci w sali.
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Okupanci niemieccy siali terror w Wielkopolsce i w wielu miastach rozstrzeliwali zasłużonych mieszkańców: nauczycieli, lekarzy, farmaceutów, uczestników Powstania
Wielkopolskiego i innych. Z dochodzących
wiadomości z innych miast wynikało, że
aresztowanych w Mosinie czeka również
egzekucja, a moja mama interweniowała
w sprawie uwolnienia ojca u niemieckiego
kierownika szkoły, który był jednym z jej
pierwszych uczniów z lat 1927-1930. Dzieci
z niemieckich rodzin, które pozostały na terenie Polski po 1918 r. miały obowiązek nauki w polskich szkołach. W tym czasie uczeń
ten, narodowości niemieckiej, kształcąc się
dalej w kierunku pedagogiki, przygotował
się do zawodu i po wejściu Niemców do
Mosiny, został kierownikiem szkoły podstawowej. Kilkakrotnie chodziłam z mamą do
jego mieszkania w budynku szkolnym przy
ul. Kolejowej. Podczas jego nieobecności
czekałyśmy na jego powrót w korytarzu
szkoły na schodach. Ostatecznie przyjął
nas w tym korytarzu i obiecał pomoc, zaświadczając, że ojciec nie prześladował
dzieci niemieckich w szkole w latach 19181939. Taki bowiem zarzut kierowany był
pod adresem nauczycieli. Ponadto, ojciec
władający biegle językiem niemieckim był
tłumaczem rozmów pomiędzy Niemcami
i więźniami. Zauważył w dokumentach, że
aresztowany został zamiast nauczyciela,
który wyjechał z Mosiny przed wybuchem
wojny. Ostatecznie, dwie godziny przed
egzekucją, ojciec został zwolniony z aresztu razem z dwoma innymi osobami.
Właśnie po tych wydarzeniach, niebawem
zostaliście wysiedleni?
Nasze życie rodzinne w kolejnych miesiącach nacechowane było strachem i niepewnością. Pamiętam, że siedzieliśmy przy
otwartym oknie i słyszeliśmy niemieckie

strzały egzekucyjne. Tego nigdy nie zapomnę i nie potrafię też opisać uczuć i odwagi mojej mamy w tych staraniach.
W marcu 1940 r. zostaliśmy aresztowani,
zabrani z domu tylko z rzeczami osobistymi i przewiezieni do Śremu, a potem do
obozu przesiedleńczego przy ul. Głównej
w Poznaniu. Późną wiosną, pociągiem zapełnionym przesiedleńcami z Poznania
i okolic, zostaliśmy przewiezieni do Krakowa. Pamiętam tam piękną, wiosenną
pogodę i otwarte szeroko drzwi w wagonach z pojedynczymi przedziałami.
Niemieckie siostry zakonne, Diakonistki,
podawały do przedziałów chleb z margaryną i czarna kawę.
Jednak to nie był koniec waszej podróży, dokąd trafiliście?
Nie, w Krakowie nasz pociąg został podzielony na kilka transportów. Wagon z mosińskimi rodzinami został skierowany do Tarnobrzegu. Inne wagony wysłano do Jarosławia
i dalej na wschód. Niemcy zorganizowali to
w ten sposób, że przymuszeni gospodarze
z okolicznych wsi na saniach, stali zebrani na
placu dworcowym, podjeżdżali do dworca
kolejowego i losowo zabierali rodziny wychodzące z pociągu. Gospodarz, który wpakował nas na swoje sanie, miał obowiązek
zabrać nas i zakwaterować w swoim domu
we wsi Miętne w gminie Grębów. Trafiliśmy
do starszego wieśniaka, którego dom składał
się z dwóch części. Po lewej stronie mieściła
się kuchnia, która była też zimową sypialnią
dla całej ich 3 osobowej rodziny. Po prawej
stronie domu, była druga izba tzw. paradna. Naszej rodzinie przydzielono tę paradną
izbę po prawej stronie domu. Mieszkaliśmy
tak przez ponad rok. Nasi gospodarze byli
bardzo niezadowoleni, że została im do
użytku tylko lewa część ich domu.

Rozstrzelani na rynku w Mosinie – obraz w mosińskiej Galerii Sztuki

Jaki to był rok?
Zima 1940/1941 była najostrzejszą XX wieku.
Śnieg zasypywał domy po kalenice. Podczas
niedzielnych spacerów z ojcem wychodziliśmy na pobliskie wzgórze. Pamiętam długą,
białą równinę śniegu, na której wystawały
tylko kominy z pióropuszami dymu. Wskazywały one w miejscach, pod którymi stały
chaty zasypanie śniegiem. Nasi gospodarze
w swojej połowie chaty mieli piec piekarniczy, na którym znajdowało się legowisko do
spania. Wchodziło się tam po drabinie. Właściciele czasami pozwalali nam się na nim
położyć i wygrzać. We wsi znajdowały się
także bardziej okazałe domy. Moi Rodzice
nawiązali kontakt z miejscowymi nauczycielami. W 1940 r. przyszedł na świat mój brat
Jaś. Do chrztu trzymała go właśnie jedna
z nowo poznanych nauczycielek. Ojcem
chrzestnym był pan Władysław Labrzycki,
mosiński znajomy Rodziców, wysiedleniec.
Nie umiem sobie wyobrazić, jak Mama przygotowała naszego braciszka do tej ważnej
uroczystości w czasie, gdy nawet pieluszki
sporządzała z podartych prześcieradeł naszych gospodarzy. Pamiętam ten chrzest
w dniu Nowego Roku 1941. Było to dla nas
wielkie wydarzenie. Rodzice obiecali nam, że
będziemy też mogli pojechać saniami do kościoła odległego o ok. 5 km. Niestety sroga
zima pokrzyżowała nasze plany, ponieważ
wyprawa na saniach z kilkoma małymi dziećmi w tych warunkach, była zbyt ryzykowna.
Było nam bardzo przykro z tego powodu.
Pani mama musiała radzić sobie
z wieloma problemami całkiem sama,
w bardzo ciężkich warunkach. Warunkach, które dzisiaj nawet nie przechodzą nam przez myśl.
W tym naszym wiejskim mieszkaniu ojciec
odwiedzał nas tylko raz w tygodniu, pracował bowiem w rozładowni węgla w Szczucinie odległym o ok. 60 km. Myślę, że Mama
była prawdziwą bohaterką, w tych trudnych
czasach. Zajmowała się nami, początkowo
trójką dzieci, praktycznie sama i spodziewała się następnego dziecka. „Izba paradna”,
która była naszym całym mieszkaniem, miała (jak cały dom) ściany z belek drewnianych
uszczelnionych mchem. W nocy ściany te
obrastały lodem a rano po zapaleniu w piecu, spływała z nich woda i cała podłoga stała
w wodzie. Mama musiała ją zbierać ścierkami z worków w okresie zarówno przed jak
i po urodzeniu Jasia. Paliła w piecu drewnem, gotowała posiłki na tzw. żelaźniaku
przystawionym do pieca. Nie mogę sobie
przypomnieć skąd zdobywała prowiant. Po
urodzeniu braciszka Jasia tym samym sposobem gotowała też jego pieluszki.
Rozmawiała Ewa Kazimierska
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Powracają plany budowy skateparku w Mosinie
Przygotowany, 10 lat temu, projekt skateparku nie został zrealizowany ze względu
na wysokie koszty budowy. Dziś, zdaniem
użytkowników, jest już przestarzały, ponieważ w skateparkach buduje się sekwencję
przeszkód, dzięki której jest swobodniej
i bezpieczniej. Nowy obiekt miałby powstać przy ulicy Harcerskiej, obok Stadionu Sportowego OSIR. Maksymalna powierzchnia nowego skateparku to 800 m².
Początkowo skateboarderzy przygotowali
petycję zakładającą rozbudowę i naprawę
urządzeń w skateparku przy ulicy Nizinnej w Mosinie. – Chodziłem z synem do
skateparku przy ulicy Nizinnej i poprzez
rozmowy z kolegami doszliśmy do wniosku, że przydałoby się większe miejsce do
jazdy, dzięki czemu byłoby bezpieczniej.
Podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu akcji promującej budowę nowego obiektu,
w którą zaangażowało się dużo ludzi –
mówi inicjator akcji budowy skateparku,
Mikołaj Szynklewski. Następnie powstała
propozycja budowy nowego obiektu, na
którą osoby korzystające z tego miejsca
chętnie przystały.
Według skateboarderów plac przy ulicy
Nizinnej jest zbyt mały, żeby sprostać ich
oczekiwaniom, ponadto podczas konsultacji mieszkaniec tej okolicy skarżył się na
uciążliwość tego obiektu. – Ten skatepark
nazwałbym placem z możliwością jazdy.
Nawierzchnia z kostki brukowej jest najgorszą dla takich obiektów. Po naprawie
mini rampy można korzystać ze skateparku, jednak nie jest to klasa światowa – dodaje Mikołaj Szynklewski.
Po spotkaniu z władzami gminy, użytkownicy skateparku wypracowali wspólną
koncepcję, która zadowala między innymi
osoby jeżdżące na deskorolkach, hulajnogach, rowerach BMX i rolkach. Zakłada

Wstępna propozycja rozmieszczenia przeszkód w nowy skateparku; fot. Mikołaj Szynklewski

ona betonową nawierzchnię, przeszkody
przypominające infrastrukturę uliczną,
oświetlenie, odwodnienie, a także małą
architekturę. – Skateboarderzy potrzebują
dwupoziomowych przeszkód, takich jak
schody czy murki. Dla tych, co jeżdżą na
rowerach, infrastruktura musi być trochę
wyższa, żeby mogli wskakiwać lub wykonywać triki. Osoby, które korzystają z hulajnóg, potrzebują takiej przeszkody jak
quarter pipe przypominającą łuk z możliwością najazdu. Istotne jest, żeby powstała
chociaż jedna sekwencja przeszkód, a ze

Zdarzenie w Krosinku z udziałem nietrzeźwego kierowcy; fot. Czytelnik

względu na to, że zakrzywione elementy
są drogie, liczymy na możliwość rozwoju
i urozmaicenia obiektu w późniejszym czasie. – opowiada Mikołaj Szynklewski.
Mosińska młodzież upatruje w skateparku
możliwości na przykład przygotowywania
koncertów lub innych wydarzeń kulturalnych, a w przyszłości stworzenia szkoły
jazdy, ponieważ skateboarding został dyscypliną letnich Igrzysk Olimpijskich.
Weronika Zwierzchowska
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(P011)

(J038)

PRZEWÓZ OSÓB

Od poniedziałku do czwartku od 16:30 do 19:00
piątek od 16:30 do 18:00
www.wirbus.pl

tel. 575-100 –991

e-mail: biuro@wirbus.pl

AMP Biuro ubezpieczeń
Terapia noworodków
i niemowląt metodą
NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych
ﬁzjoterapeuta i DO osteopata

tel. 502 439 875
www.ﬁzjo-osteo.pl

(J023)

• ubezpieczenia komunikacyjne
- pakiety, zniżki
14 towarzystw w jednym miejscu
• ubezpieczenia domów i mieszkań,
• ubezpieczenia medyczne,
• ubezpieczenia turystyczne,
• ubezpieczenia na życie,
• ubezpieczenia ﬁrm
- OCP, CARGO, GWARANCJE,
• Leasing dla ﬁrm

dr Małgorzata Wójcik

DOJAZD DO KLIENTA

(P184)

www.ampubezpieczenia.pl
e-mail: bu-amp@wp.pl
e-mail:biuro@ampubezpieczenia.pl

(P058)

(P054)

(J047)

MA001

Anna Borcuch
AMP Biuro Ubezpieczeń
tel. 506 033 845

BIURO OGŁOSZEŃ

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

Gazeta

Marek Fabisz - mistrz kominiarski
CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY
ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE
NASADY
e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl

(J025)
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tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

Mosińsko-Puszczykowska

Wiadomości z regionu
Felietony
Wywiady
(J027)

Reportaże
Redakcja:

(J035

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

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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rok założenia 2001

OKNA, DRZWI
BRAMY, ROLETY
SERWIS OKIEN I DRZWI

KAMIENIARSTWO

KORCZ GRANIT

NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń

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

E
N
Z
TY OC
A
B R
RAAŁO
C

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

(P004)

tel. 61 8 103 825

R

WYKONUJEMY: pomiary i doradztwo gratis, prace montażowe

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

(J026)

61 813 07 55, 607 374 545

P167

62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 37

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

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od

SKUPUJĘ!
ANTYKI I STAROCIE
(J039)

• ROLETY
• ŻALUZJE
• MOSKITIERY

1992 r.

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

-

KSIĄŻKI
MONETY
PORCELANĘ
MEDALE WOJSKOWE
ZEGARKI ITD.

tel. 530 005 327

DO WYNAJĘCIA
LOKAL
O POWIERZCHNI
60 m2
w MOSINIE

kontakt:
tel. 605 088 442

Uzależnienia
Life Coaching
(J041)

w jęz. polskim oraz angielskim

BIURO OGŁOSZEŃ

Tel. 665 060 368

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

(J032)

Poradnictwo
psychologiczne
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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

Letobus.pl

zatrudni

Przewozimy nowoczesnymi busami

Przewóz osób

od 7 do 23 osób

• kucharkę/kucharza
• ﬁzjoterapeutę
lub rehabilitanta

Zapraszamy do kontaktu:
(J048)

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

Oferujemy transport krajowy m.in. na:
• zawody sportowe
• wycieczki
• wyjazdy firmowe
• śluby/wesela
• przewozy pracownicze

tel. 798 215 296
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
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Kaczmarek, Piotr Milewski, Ewa Kazimierska, Wojciech Pierzchalski, Wiktoria Kalimbet,
Weronika Zwierzchowska 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
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Zapraszamy do
korzystania z oferty
wypożyczalni
kajaków kajaki2.pl.

KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

P227

512 993 437
509 150 314

ŚWIAT KLINKIERU
Największy w okolicy
wybór cegieł, bruków
i płytek klinkierowych.
Posiadamy już swój
sklep internetowy, do
którego serdecznie
zapraszamy.

www.klinkier-mosina.pl

tel. 608 -146 817 604-806-249 e-mail: biuro@klinkier-mosina.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J007)

Organizujemy
spływy kajakowe
w okolicach Mosiny
rzeką Wartą
i Kanałem
Mosińskim
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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

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

(J008)

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

