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Drodzy Czytelnicy!
Od jakiegoś czasu brzmi mi w uszach
melodia pieśni pochodzącej oryginalnie
z opery “Kniaź Igor” Aleksandra Borodina, wykonywana współcześnie w różnych
aranżacjach i językach. Jej słowa kojarzą
mi się z wolnością, przestrzenią, umiłowaniem przyrody i własnej ojczyzny. “Leć na
skrzydłach wiatru, do kraju ojczystego, rodzima pieśni nasza (...) Tam, pod gorącym
niebem powietrze pełne błogości, tam
przy szumie morza śpią góry w chmurach;
tam tak jasno słońce świeci (...) W dolinach
bujnie kwitną róże, słowiki śpiewają w lasach zielonych i słodkie winogrona rosną.
Ty tam leć…”
“Tam tak jasno słońce świeci…”
Przed nami czerwiec - miesiąc, w którym
rozpoczyna się lato, czas wakacji, beztroski, odpoczynku. Część z nas wyjedzie
w poszukiwaniu nowych przygód, część
postanowi zostać w domu i spędzić lato
w przydomowym ogródku, niektórzy
będą pracować, a urlop odłożą na inny
czas. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy
i czym się zajmujemy, znajdźmy chwilę,
by spojrzeć na naszą małą ojczyznę, rzeczywistość, która nas otacza, ludzi wokół
- spojrzeć na nowo, oczami ciekawego
świata dziecka i nienasyconego odkrywcy.
Przypomnijmy sobie, kiedy ostatnio cieszyły nas promienie słońca ogrzewające
twarz, chłodny podmuch wiatru czy krople deszczu głośno uderzające o parapet
okna? Mamy piękne, mosińskie pejzaże

(kilka fotografii publikujemy w numerze),
a światło słoneczne, chmury czy wiatr potrafią je zmienić w prawdziwe arcydzieła.
Zainspirujmy się. Zachwyćmy.
“W dolinach bujnie kwitną róże…”
Róże co prawda dopiero się rozwijają, za
to już teraz w Mosinie rosną nowe… drzewa. Zajrzyjcie do artykułu o akcji wolontariuszy z Jadłodzielni - ci ludzie posadzili
w parku Strzelnica nie tylko drzewa, ale
też byliny: barwinki, oregano, poziomki
i mnóstwo kwiatów. Rośliny przynieśli
mieszkańcy, ale głównie pochodziły one
ze szkółki Daniela Niewińskiego z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brodnickiej. Zobaczcie sami - przeczytajcie, a potem koniecznie pójdźcie na spacer do parku!

“Leć do kraju ojczystego, rodzima pieśni nasza…”
W numerze nie brakuje tematów, w których opisujemy naszych mieszkańców,
ich sukcesy, problemy i wzajemną pomoc.
Warto wspomnieć o bohaterskim Marcelu, który z pożaru uratował zwierzęta,
“ziemniaczanej” akcji pana Pawła czy Wojciechu Czeskim, naszym redakcyjnym koledze - historyku, który został laureatem
tegorocznego konkursu Wielkopolskiego
Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich w kategorii Młodych Dziennikarzy. Mamy w naszej gminie wspaniałych
ludzi - dostrzegajmy siebie nawzajem :)
Na koniec, Drodzy Czytelnicy, raz jeszcze
posłużę się cytatem, także jednym z moich ulubionych: życzę “sobie i Wam, by nas
było stać na święty spokój, szczęścia, ile się
da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół”.
Życzę Wam przyjemnej lektury i dobrego
miesiąca. Życzę Wam radości.
W imieniu zespołu redakcyjnego
Marta Mrowińska

Kącik eleganta z Mosiny, część 102

29.10.2012 – Poznań, u pani w sklepiku z pieczątkami

- Czy ja słyszałam coś o elegancie z Mosiny? Ja bym miała nie
wiedzieć o elegancie, proszę pana, no nie, akurat ja? To się panu
rychtyk, ale udało. Nie wiem dokładnie skąd się wzięło owo powiedzenie. Tyle tylko, że Mosina była kiedyś miastem krawców,
bo o tym słyszałam kilka razy, ale kiedy to mogło być, absolutnie
nie mam pojęcia. Nawet mi nie przyszło do głowy, żeby się czegoś więcej dowiadywać. Może tych krawców było dużo, a może
byli jacyś wyjątkowo zdolni i się zasłużyli, no nie wiem. Ja zawsze
mieszkałam w Poznaniu i tutaj się urodziłam i przyznam się, że

w Mosinie raptem byłam trzy a może cztery razy, chociaż niedaleko leży od Poznania. Często słyszałam to powiedzenie u nas
w domu, tak tylko raczej w domu, bo nie przypominam sobie,
aby się tak mówiło czy w szkole, czy na ulicy. Tylko od moich
rodziców. To ciekawe. Ojciec pochodził z Konina, a mama urodziła się pod Warszawą i w Poznaniu zamieszkali na Grunwaldzie. Najczęściej nazywali tak mojego brata, no powiedziałam
najczęściej, co nie znaczy, że w ogóle przezywali go dajmy na
to co tydzień. Nie, nie, tak nie było. Raz po raz, kiedy się jakoś
ładnie ubrał i prezentował się okazale, wówczas ojciec nigdy nie
omieszkał skomentować po swojemu: „o, aleś się wystroił niczym
elegant z Mosiny” i w śmiech wszyscy, bo na tym polegał sens
owego komentarza. Czy to był przytyk? Nie, tak tego bym nie
powiedziała, raczej odwrotnie. W domu dobry nastrój mieliśmy
przeważnie na co dzień i elegant z Mosiny towarzyszył nam od
zawsze. Teraz chyba się tak nie używa tego powiedzenia jak kiedyś, bo sama bardzo dawno już go nie słyszałam. Nazwanie kogoś elegantem z Mosiny dla mnie osobiście kojarzy się z ładnym
wyglądem mężczyzny, zadbanym i przede wszystkim z pogodnym usposobieniem.
Roman Czeski
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Uwaga seniorzy! Policja ostrzega przed oszustwami
Policjanci odnotowują coraz większą aktywność przestępców próbujących oszukać seniorów. Jak
się przed tym bronić? Na prośbę funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Mosinie publikujemy apel
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Sławomir Piekuta.
DRODZY SENIORZY!
Ludzie tacy jak Wy wychowani w przeświadczeniu, że trzeba nieść
pomoc potrzebującym często padają ofiarą oszustów – osób bezwzględnych, przestępców.
Oszuści chcąc wykorzystać Waszą dobroć, podszywają się pod
różne osoby. Mogą udawać Waszych najbliższych, którzy szybko
potrzebują pieniędzy, żeby nie iść do więzienia, gdyż spowodowali
wypadek, w którym ktoś ucierpiał. Podszywają się pod funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Śledczego udając, że chcą uchronić
wasze pieniądze bo ktoś właśnie włamuje się na Wasze konto bankowe. W dzisiejszych czasach mogą oni podszywać się pod osoby
dokonujące dezynfekcji w związku z koronawirusem, w celu dostania się do mieszkania i kradzieży wartościowych rzeczy. Inne sposoby jakie wykorzystują oszuści to udawanie pracowników Poczty
Polskiej bądź innych instytucji podając różne powody, z których
jednak każdy sprowadza się do wyłudzenia pieniędzy. W rzeczywistości wszystkie te historie są fikcją. Mają na celu doprowadzić Was
do wydania oszustom pieniędzy. Niestety często zdarza się, że chęć
niesienia pomocy swoim najbliższym czy Policji skutkuje utratą całych oszczędności.
Szanowni Państwo pamiętajcie, że Policja nigdy nie będzie
chciała żebyście przekazywali swoje pieniądze czy kosztowności. Wielkopolska Policja apeluje – nigdy nie ufajcie nieznanym rozmówcom, nie podawajcie haseł do kont bankowych,
pod żadnym pozorem nie pobierajcie gotówki z banku i nie
przekazujcie ich nieznanym osobom. To przestępcy czyhający
na wasze pieniądze!

Gdy spotkacie się z taką sytuacją natychmiast rozłączcie rozmowę.
Powiadomcie prawdziwą Policję dzwoniąc na numer alarmowy
112 i zgłaszajcie każdy taki przypadek. Tylko szybka reakcja i Wasza czujność może przyczynić się do zatrzymania oszustów. A co
najważniejsze nie dopuścić do tego żeby kolejne osoby zostały
oszukane i straciły oszczędności swojego życia.
insp. Sławomir PIEKUT

Kontrola drogowa w Mosinie zakończona zatrzymaniem
Do kontroli doszło na ul. Śremskiej. 39-letni kierowca usłyszał zarzuty w związku z posiadaniem
nielegalnych substancji. Funkcjonariusze znaleźli w bagażniku samochodu 3 kg narkotyków.
7 maja policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu pełnili służbę na drogach powiatu poznańskiego. Funkcjonariusze na ul. Śremskiej w Mosinie zatrzymali do kontroli kierowcę Mercedesa. – Mundurowi sprawdzili
legalność auta, zgodność tablic rejestracyjnych, stan techniczny oraz trzeźwość kierowcy – przekazuje sierż. szt. Marta Mróz
z biura prasowego poznańskiej policji.
– W trakcie kontroli okazało się, że w bagażniku kierowca przewozi worki foliowe, a w nich substancje narkotyczne o łącznej
wadze ponad 3 kilogramów. W związku z tym policjanci natychmiast zatrzymali mężczyznę i doprowadzili go do jednostki Policji. Następnego dnia w Prokuraturze usłyszał on zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków – dodaje sierż. szt. Marta Mróz.
Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 39-latka. Kierowcy grozi do 10 lat więzienia. (Red)
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Przepisy antykorupcyjne naruszone?
Trwa kontrola komisji rewizyjnej w sprawie leśnych inwestycji w Pecnej. Budowa wodociągu dla
rodziny radnego budzi coraz większe wątpliwości radnych przyglądających się sprawie.
Wodociąg w lesie powstał na wniosek radnego Waldemara Wiązka. W sąsiedztwie
istniejącej sieci położone są działki należące do małżonki radnego. Gmina z własnych
środków sfinansowała opracowanie projektu wodociągu, odkupionego później od samorządu przez Aquanet, który na budowę
sieci wydał prawie ćwierć miliona złotych.
W 2024 roku spółka miała przystąpić do realizacji w lesie również kanalizacji sanitarnej
za prawie 2 miliony złotych. Po naszych artykułach i wniosku radnych, inwestycja została wycofana z planów Aquanet.
W październiku 2016 roku, radny Wiązek
złożył wniosek o wykonanie projektu sieci
wodociągowej oraz kanalizacji w rejonie
działek swojej żony. Plany radnego spotkały się z aprobatą ówczesnego włodarza
– Jerzego Rysia i opracowanie projektów leśnych inwestycji zostało wpisane do projektu budżetu na rok 2017, który radni przyjęli
na sesji 29 grudnia 2016.
Z wpisaniem inwestycji dla radnego do planów Aquanet spieszył się wtedy Przemysław
Mieloch, co opisuje na portalu czasmosiny2.
pl przewodnicząca rady miejskiej – Małgorzata Kaptur. 19 grudnia 2016 roku, ówczesny zastępca burmistrza, jeszcze przed przegłosowaniem przez radę miejską budżetu
na 2017, wysłał do Aquanet pismo, w którym wnioskuje o ujęcie w planach spółki
m.in. leśnych inwestycji dla rodziny radnego. – Nie działał [burmistrz – red.] więc w tej
sprawie jako wykonawca uchwały Rady, jak

podaje w swoich publicznych oświadczeniach – komentuje Małgorzata Kaptur.
Ale to nie koniec, jak wykazała komisja rewizyjna, która prowadzi kontrolę realizacji
leśnych inwestycji, głosowania dotyczące
budowy wodociągu i kanalizacji w Pecnej
mogły odbyć się przy naruszeniu art. 25a
ustawy o samorządzie gminnym. Przepis mówi, że radny nie może brać udziału
w głosowaniu w radzie gminy ani w komisji powołanej przez radę, jeżeli głosowanie
dotyczy jego interesu prawnego. Prawnicy
interpretują ten zapis jako antykorupcyjny,
zapobiegający wykorzystywaniu pozycji
radnego do osiągania prywatnych celów.
Zdaniem radnych z komisji rewizyjnej, taki
interes miał mieć właśnie radny Wiązek, który co prawda ma rozdzielność majątkową
ze swoją małżonką, ale wspólnie z nią prowadzi działalność gospodarczą. Jednocześnie radny głosował nad przyjmowaniem
uchwał, które dotyczyły leśnych inwestycji,
wykonanych w najbliższym sąsiedztwie terenów rodziny radnego. Wieloletnie plany
inwestycyjne Aquanet, w których znajdowały się zadania w Pecnej, były opiniowane
przez gminną komisję, której jeszcze do niedawna radny Wiązek przewodniczył.
W przypadku naruszenia art. 25a, nieważność podjętej uchwały może orzec wojewoda. Przedstawiciel rządu „w terenie” ma
jednak na to 30 dni od doręczenia przez burmistrza uchwały do zaopiniowania. W przypadku głosowań dotyczących wodociągu

i kanalizacji w Pecnej, ten termin już dawno
minął i nie zapadło w tym czasie orzeczenie
wojewody, więc uchwały cały czas obowiązują, są traktowane jako podjęte zgodnie
z przepisami. O niezgodności z prawem
uchwał, przy których przegłosowaniu mogło dojść do naruszenia przepisów, mógłby
orzec jeszcze sąd administracyjny. Wcześniej jednak musiałaby tam wpłynąć skarga
dotycząca złamania zapisów artykułu 25a
ustawy o samorządzie gminnym.
Jak udało nam się ustalić, komisja rewizyjna
rozważa możliwość zwrócenia się do sądu
administracyjnego w sprawie ewentualnego naruszenia art. 25a. Konkretne działania
będą jednak znane w pod koniec maja, gdy
komisja przedstawi protokół pokontrolny
w sprawie inwestycji w Pecnej. (WP)

Mosina dostała 130 tysięcy maseczek, przez miesiąc leżały w magazynie
Na przełomie marca i kwietnia dziennie wykrywano w Polsce około 30 tysięcy przypadków koronawirusa. Rząd rozdał wtedy samorządom w całym kraju miliony maseczek dla mieszkańców. Te
trafiły także do Mosiny, ale przez miesiąc leżały w magazynie jednej z OSP.
27 marca w Polsce odnotowano 31 757 przypadków zakażenia koronawirusem, ministerstwo zdrowia informowało wtedy
o 448 zgonach z powodu Covid-19 i współwystępowania choroby z innymi schorzeniami. Sytuacja na przełomie marca i kwietnia w ochronie zdrowia była krytyczna, rząd zdecydował wtedy
o przekazaniu samorządom milionów maseczek, których noszenie od początku pandemii rekomendują eksperci.
Właśnie 27 marca do Mosiny trafiło 130 tysięcy maseczek. Mieszkańcy nie dostali ich jednak od razu. Przez miesiąc maseczki leżały
w magazynie w remizie OSP Pecna. Jak mówili nam pod koniec
kwietnia strażacy, sami jeszcze nie wiedzieli wtedy, co z dalej się
stanie ze środkami ochrony. O sprawę dopytywali także radni na
posiedzeniu komisji budżetu i finansów 26 kwietnia. Znany ze

swojego sceptycznego podejścia do kwestii związanych ze szczepieniami przeciwko Covid-19, burmistrz powołał się na dłuższą
nieobecność w pracy komendanta straży miejskiej. Inne służby
nie zostały poproszone o pomoc w dystrybucji maseczek, co potwierdza w rozmowie z nami komendant mosińskiej OSP.
Maseczki od rządu dostało także Puszczykowo. Tam środki ochrony rozdystrybuowano do skrzynek pocztowych. Mieszkańcy
oprócz maseczek, otrzymali też krótką broszurę informacyjną dotyczącą Covid-19.
Po naszych artykułach w tej sprawie i zainteresowaniu Radia Poznań, władze Mosiny poinformowały, że maseczki zostaną rozdane uczniom w gminnych placówkach. (red)
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Strefa przemysłowa będzie większa?
Planiści opracowali projekt, który rozszerza dotychczasową strefę przemysłową w okolicy ulic
Śremskiej, Gałczyńskiego i Lema. Wątpliwości w sprawie części opracowania ma m.in. Ministerstwo
Środowiska i Klimatu, które zapowiada podjęcie kroków w tej sprawie.
Plany gminy zakładają rozszerzenie istniejącego już obszaru przemysłowego
na południe, w kierunku ulicy Jasnej. Na
działalność przemysłową czy magazynową ma być przeznaczone kolejne 12
hektarów w pobliżu ścisłego centrum
Mosiny. Projekt miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu
22 grudnia ubiegłego roku, mieszkańcy
swoje uwagi mogli składać do 15 lutego, ale nikt takich uwag nie zgłosił. Władze gminy przedstawiły więc radnym
swoją propozycję.
Urzędnicy przekonują, że rozszerzenie
strefy przemysłowej spowoduje zwiększenie wpływów do budżetu. Uchwalenie planu ma być także krokiem w kierunku budowy wschodniej obwodnicy
miasta, której przebieg został wskazany
w dokumentach przedstawionych radnym. – Będziemy wschodnią obwodnicę
realizować planistycznie, by w przyszłości dostać dofinansowanie na jej budowę – tłumaczył na posiedzeniu gminnej
komisji kierownik referatu planowania
przestrzennego mosińskiego urzędu.
Projekt rozszerzenia strefy przemysłowej
w tym rejonie budzi jednak wątpliwości
radnych, którzy niechętnie odnoszą się
do pomysłu burmistrza. – W momencie,
gdy nie jest zagospodarowana istniejąca
już strefa przemysłowa w sąsiedztwie tej
planowanej, nie ma sensu opracowywać

nowej. To już teraz mogłoby zablokować
inne możliwości rozwoju tych terenów
– mówi radny Marcin Ługawiak i odnosi się do przewidywanego przez władze
zwiększenia wpływów z podatków – Po
pierwsze, od samego planowania strefy,
pieniędzy w gminnej kasie nie przybędzie. Po drugie, koszty społeczne rozszerzenia działalności przemysłowej w tym
miejscu znacząco przewyższają korzyści.
Takie zagospodarowanie tego terenu
oznaczałoby jeszcze więcej TIRów na
naszych drogach, które i tak już są dla
mieszkańców bardzo uciążliwe – dodaje radny.
Wątpliwości w sprawie planów burmistrza mają także Ministerstwo Środowiska i Wielkopolski Urząd Marszałkowski.
Jak się okazuje, Mosina uzyskała zgodę
na zmianę przeznaczenia gruntów, objętych projektem miejscowego planu,
a które znajdują się w strefie ochronnej
ujęcia wody. W części strefy ochronnej
obowiązuje natomiast zakaz zmiany
przeznaczenia gruntów z leśnych na nieleśne i rolnych na nierolnicze. Ograniczenie wprowadził rozporządzeniem Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w 2012 roku. Naczelny Sąd Administracyjny, w odpowiedzi na zaskarżenie
przez gminę rozporządzenia, orzekł, że
władze Mosiny do zapisów muszą się stosować, gdyż są one źródłem powszechnie obowiązującego prawa.

Na terenach, gdzie miałyby znaleźć się magazyny i inna działalność, dziś można trafić na dzikie zwierzęta

W kwietniu 2019 roku, po pozytywnej
opinii Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych, burmistrz Przemysław Mieloch występuje jednak do Ministerstwa Środowiska i Klimatu o zgodę
na zmianę przeznaczenia działki w okolicach ulic Ptasiej i Śremskiej z leśnego
na nieleśny. Taka zmiana ma umożliwić
wytyczenie przebiegu obwodnicy oraz
poszerzenie strefy przemysłowej w okolicy ulic Leśmiana.
Burmistrz Przemysław Mieloch, występując o zgodę na zmianę przeznaczenia
gruntów leśnych, należących do skarbu państwa, o zakazie takich zmian nie
wspomniał. Mimo, że grunt znajduje się
w obrębie Sowiniec, gdzie obowiązuje
zakaz dokonywania takich zmian. Zapytaliśmy urząd marszałkowski oraz Ministerstwo Środowiska i Klimatu, jak to się
stało, że Mosina zgodę na zmianę przeznaczenia dostała, mimo obowiązujących przepisów, które tego zabraniają.
– Wniosek [gminy – red.] nie był analizowany w kontekście zmiany przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących
własność Skarbu Państwa na cele nieleśne, pod kątem jego zgodności z ww.
Rozporządzeniem [RZGW z 2012 r. –
red]. Wszelkie sporządzane dokumenty
planistyczne, w tym także miejscowe
plany zagospodarowania przestrzenne-
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Tereny, gdzie władze gminy planują rozszerzenie strefy przemysłowej

go będące aktami prawa miejscowego,
na etapie ich przygotowywania, powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z przepisów prawa oraz zapisów
innych obowiązujących aktów – odpowiada nam biuro prasowe marszałka
województwa.

przeanalizuje sprawę i podejmie stosowne działania – czytamy. Jakie działania podejmie resort? Tego mamy się
dowiedzieć w najbliższym czasie.

ciem planu. Większość radnych uznała
plany burmistrza za budzące zbyt wiele wątpliwości. Planiści mają dokonać
zmian w projekcie planu. (WP)

Radni na sesji rady miejskiej 22 kwietnia
postanowili nie głosować nad przyję-

Urząd marszałkowski wskazuje, że wydał jedynie opinię, która nie jest wiążąca
dla ministerstwa przy wydawaniu zgody, o którą wnioskował burmistrz. Biuro
prasowe marszałka dodaje, że to jednak
nie koniec sprawy. – Wystąpiliśmy do
Burmistrza Gminy Mosina o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie – czytamy w odpowiedzi biura prasowego.

(J031)

Ministerstwo Środowiska i Klimatu potwierdza, że burmistrz nie poinformował resortu o obowiązującym w Mosinie
prawie. – Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie zostało przekazane
przez stronę postępowania, tj. Burmistrza Gminy Mosina, wraz z wnioskiem
dotyczącym wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia 2,0710 ha gruntów
leśnych stanowiących własność Skarbu
Państwa na cele nieleśne – informuje
nas biuro prasowe MŚiK i dodaje: – Minister Klimatu i Środowiska ponownie
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Władze Mosiny pozwalają na dewastację bezcennych terenów
Postępuje urbanizacja na terenach ujęcia wody w pobliżu Mosiny. Specjaliści biją na alarm, ale władze Mosiny na stanowisko autorytetów są głuche. I ryzykują bezpieczeństwem przyszłych pokoleń
w imię niejasnych intencji.
Około 70% z prawie miliona mieszkańców aglomeracji poznańskiej wodę ma z Krajkowa. Po dewastacji ujęcia wody Poznań-Dębina, w sąsiedztwie którego powstała autostrada A2, to właśnie
podmosińskie tereny są kluczowe dla bezpieczeństwa wodnego
nas wszystkich. Specjaliści są zgodni: w promieniu 100 kilometrów od Poznania nie ma drugiego tak dogodnego miejsca do
pozyskiwania wody.
Tereny cenniejsze od złota
Dlaczego tereny w gminie Mosina są tak wyjątkowe tłumaczyła
w rozmowie z nami senator Jadwiga Rotnicka – profesor hydrologii (GMP: wrzesień 2020). – Gleby, które występują w Krajkowie
są bardzo korzystne dla ujęcia, ponieważ są wysoko przepuszczalne. To znaczy, że woda z opadów szybciej niż w przypadku innych
gruntów, trafia do ujęcia – mówi senator i dodaje – W przypadku ujęcia Mosina-Krajkowo korzystamy zarówno z wody rzecznej (powierzchniowej), jak i z wód podziemnych pochodzących
z wsiąkania (infiltracji) opadów atmosferycznych. Te gromadzą się
w warstwach wodonośnych, drenowanych następnie przez rzekę
– tłumaczy profesor hydrologii.
Na ogromne znaczenie mosińskiego ujęcia wody zwracało uwagę
także Ministerstwo Środowiska w 2012 roku. – Ujęcie w Krajkowie zlokalizowane jest w bardzo specyficznych warunkach geologicznych,
w których spotykają się dwie duże struktury geologiczne, tj. wielkopolska dolina kopalna i pradolina warszawsko–berlińska. Utwory
wodonośne ww. zbiorników na dużych powierzchniach posiadają
bezpośrednią łączność hydrauliczną z wodami poziomu gruntowego poprzez okna hydrogeologiczne – tłumaczył podsekretarz stanu
w Ministerstwie Środowiska w odpowiedzi na interpelację poselską
– Stwarza to niebezpieczeństwo przedostawania się zanieczyszczeń
pochodzących z powierzchni terenu bezpośrednio do studni przedmiotowego ujęcia – dodał przedstawiciel ministerstwa.
Wyjątkowość ujęcia w okolicach Krajkowa podnosili także profesorowie hydrogeologii: Józef Górski i Jan Przybyłek, którzy dokumentowali i projektowali od lat sześćdziesiątych ujęcie pod Mosiną. W 2011 roku napisali pracę o zagrożeniach dla ujęcia. Jedną
z gorszych rzeczy, jakie może spotkać te tereny jest ich nadmierna
urbanizacja. Dlaczego? Ponieważ działalność człowieka powoduje
szereg zanieczyszczeń, które szybko przedostają do gleby, a co za
tym idzie do wody, która później trafia do naszych domów.
– Ujęcie to jest jedynym długowiecznym, realnym źródłem wody
podziemnej zasilanej infiltracją z rzeki Warty dla nas, naszych
dzieci, naszych wnuków i prawnuków. Należy podjąć pilne starania aby nie stracić tego dziedziczonego dobra, chronić je, bronić
i traktować jako takie – piszą profesorowie Górski i Przybyłek.
Na ogromną odpowiedzialność mosińskich władz za ochronę terenów ujęcia zwracała uwagę także w 2019 roku Polska Akademia
Nauk – Problematyka ochrony zasobów wodnych Basenu Mosińskiego jest zagadnieniem o znaczeniu strategicznym dla zaopatrzenia w wodę aglomeracji poznańskiej poprzez rozległy, regionalny
system wodociągowy (…) Uważamy, że na wymienionych instytucjach i ich kierownictwie spoczywa historyczna odpowiedzialność
za zachowanie wyjątkowych zasobów wodnych Basenu Mosińskie-

go na dziś i dla przyszłych pokoleń mieszkańców Grodu Przemysława i jego aglomeracji – pisali naukowcy z PAN odnosząc się do roli
władz Poznania, Mosiny i Aquanet w ochronie ujęcia wody.
By chronić tereny ujęcia wody, w 2012 roku specjalne rozporządzenie wydał Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Zapisy dokumentu były konsultowane m.in. z hydrogeologami, którzy zwracali uwagę na największe zagrożenia dla
ujęcia wody, a co za tym idzie – dla mieszkańców. Rozporządzenie
zawiera szereg ograniczeń, do których muszą się stosować wszystkie instytucje, w tym mosiński samorząd. Dokument ustanowił
strefy ochronne ujęcia: pośrednią i bezpośrednią. W tej pierwszej
znajduje się spora część gminy Mosina i na jej terenie obowiązują
ograniczenia dotyczące m.in. odprowadzania ścieków czy zapisy
mające ograniczyć urbanizację – wszystko po to, by zniwelować
zgubne oddziaływanie człowieka na bezcenne zasoby wodne.
Strefa bezpośredniej ochrony to natomiast kilkukilometrowy pas
ogrodzony płotem, rozciągający się od okolic Krajkowa aż do drogi wojewódzkiej 431 – na jego terenie znajduje się jedynie infrastruktura służąca do pozyskiwania wody.
Rozporządzenie w 2012 roku wprowadzono na wniosek Aquanet,
by chronić ujęcie wody. Taka jest idea dokumentu: ma on ograniczyć działalność, która zagraża bezpieczeństwu publicznemu, bo
w takich kategoriach należy rozpatrywać dostęp do wody.
I co na to wszystko władze Mosiny?
Zaskarżyły zapisy rozporządzenia w 2014 roku. Zdaniem władz gminy, RZGW, wprowadzając rozporządzenie m.in. przekroczył swoje
uprawnienia czy nie zastosował się do innych ustaw. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym wylądowała skarga na dokument
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Gmina walkę w sądzie
przegrała. Samorząd odwołał się więc do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tam również władze Mosiny przegrały. Wyrok, który
zapadł w 2017 roku był miażdżący. Kilka fragmentów orzeczenia:
– Strefę ochronną ustanawia się w drodze aktu prawa miejscowego, a akty prawa miejscowego w myśl art. 87 ust.2 Konstytucji RP
są źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP na obszarze
działania organów, które je ustanowiły – odniósł się sąd do zarzutu gminy, jakoby zapisy rozporządzenia RZGW naruszały zapisy
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Albo:
– Zdaniem Sądu pozbawiony podstaw był również zarzut G. M.
[Gminy Mosina – red.] naruszenia przez Dyrektora RZGW przepisem §2 pkt 30 rozporządzenia przepisów ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych. Skarżąca podniosła, iż zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolne i nieleśne,
zgodnie z art. 7 powołanej ustawy dokonuje się w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu zgody właściwego organu tj. ministra albo marszałka województwa. Przy czym w przepisach tej ustawy brak jest uzależnienia
wydania tej zgody od ustanowienia na danym obszarze strefy
ochronnej ujęcia wody. Sąd pragnie zważyć, że przepisy ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych normują warunki, zasady
i procedurę zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na
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nierolne i nieleśne. Brak jest zaś sprzeczności zapisu zaskarżonego rozporządzenia, który terytorialnie ogranicza, z uwagi na
przesłanki określone w art. 51 ust. 1 Prawa wodnego, możliwość
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody – czytamy dalej w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
I w końcu:
– Przepis ten [Zawarty w rozporządzeniu RZGW – red], jako występujący w akcie prawa miejscowego, stanowiącego źródło powszechnie obowiązującego prawa, winien być stosowany przez
wszystkie organy administracji publicznej, na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
Czy mosińscy decydenci są ponad prawem?
Na części terenów gminy obowiązuje zatem prawo, do którego samorząd musi się stosować. Musi, bo tak orzekł sąd, ale powinien
także się stosować z uwagi na ideę, która przyświecała wprowadzeniu rozporządzenia w 2012 roku.
Kolejni burmistrzowie pozostają jednak głusi na przesłanki, dla których ograniczono działalność człowieka w strefie ochronnej ujęcia
wody. W próżnię trafiają głosy profesorów hydrogeologii, hydrologii, członków Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Środowiska.
W strefie ochronnej ujęcia, przypomnijmy – kluczowego dla miliona mieszkańców aglomeracji poznańskiej, od lat postępuje urbanizacja; działalność, przed którą ostrzegali specjaliści. Jak grzyby po
deszczu wyrastają kolejne osiedla. W miejscowościach takich jak
Baranowo czy Sowinki, jeszcze do niedawna mieszkało kilkadziesiąt rodzin, dziś te wsie zamieniają się w regularne osiedla. Zabudowa rozrasta się bez żadnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rządzą decyzje o warunkach zabudowy.
W latach 2011 – 2021, władze Mosiny w Sowinkach wydały 50
decyzji o warunkach zabudowy. W Baranowie liczby są bardziej
zatrważające: od 2011 roku do dziś wydano 85 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 50 z nich w 2017 roku, kiedy zastępcą
burmistrza, odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne był
Przemysław Mieloch. Masowo wydawane decyzje o warunkach
zabudowy oznaczają setki nowych mieszkańców w tych wsiach.
Mieszkańców, którzy do swoich domów będą musieli dojechać,
przy których będą utrzymywać ogrody, wytwarzać odpady.
Wszystko to odbywa się przy obowiązującym rozporządzeniu,
które zakazało zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne
i rolnych na nierolnicze. Zapisy te miały uniemożliwić przeznaczanie ogromnych połaci terenów pod zabudowę.
Władze Mosiny jednak umożliwiają zabudowę w strefie, nie aktualizując studium dla gminy od 2010 roku. Obowiązujące nadal
studium przewiduje bowiem spore obszary w Sowinkach czy Baranowie pod mieszkaniówkę. To stoi w oczywistej sprzeczności do
rozporządzenia, które obowiązuje władze gminy oraz do idei, która za rozporządzeniem stoi. Co mogłyby zrobić w tej sytuacji władze Mosiny? Opracować nowe studium, wykluczające zabudowę
w strefie. Kolejni rządzący gminą burmistrzowie jednak nie kwapią
się, by to zrobić. Władze Mosiny od lat pozwalają więc na sytuację,
w której same nie mogą uchwalić miejscowych planów wykluczających zabudowę, bo te byłyby niezgodne z obowiązującym od
2010 roku studium. Jednocześnie, przyzwalając na urbanizację
opartą na decyzjach o warunkach zabudowy, władze nie stosują
się do założeń rozporządzenia, które miało za zadanie m.in. ograniczenie działalności człowieka w strefie ochronnej.

Pola w Sowinkach przeznaczone pod zabudowę

Ale grzechy obecnej administracji, na czele której stoi Przemysław
Mieloch, są o wiele cięższe niż tylko utrzymywanie korzystnego głównie dla deweloperów statusu quo. W projekcie nowego
studium, który trafił w tym roku do uzgodnień z organami, które
mogą zgłosić uwagi do dokumentu, obszary przeznaczone pod
zabudowę nie tylko nie są ograniczane, ale wręcz rozszerzane. Na
nic apele naukowców, na nic słowa o zgubnych skutkach działań
władz gminy, na nic protesty mieszkańców. Nadal ma się dobrze
urbanizacja terenów, od których zależy nie tylko nasze bezpieczeństwo, ale także bezpieczeństwo dzieci i wnuków również tych
decydentów, którzy dzisiaj umożliwiają urbanizację terenów w sąsiedztwie ujęcia wody.
To jednak nie wszystko. Jak się okazuje, prawo obowiązujące na
obszarze strefy ochronnej jest po prostu ignorowane przez burmistrza Przemysława Mielocha. 9 kwietnia 2019 roku burmistrz zwrócił się do Ministra Środowiska z wnioskiem o zmianę przeznaczenia
gruntu leśnego na obszarze ochrony pośredniej, gdzie jest to zakazane. Wszystko po to, by uchwalić plan, m.in. rozszerzający strefę
przemysłową w okolicy ul. Lema, o której piszemy na str 6. W swoim
piśmie burmistrz Mieloch odwołuje się m.in. do ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych czy ustawy o planowaniu przestrzennym. Co z będącym, jak orzekł sąd – aktem prawa miejscowego –
rozporządzeniem RZGW z 2012 roku? We wnioskach burmistrza nie
ma o tym dokumencie żadnej wzmianki. Pomimo wspomnianego
już orzeczenia, mówiącego, że dokument ten jest „stanowiącym
źródło powszechnie obowiązującego prawa i winien być stosowany przez wszystkie organy administracji publicznej”. Mosina zgodę
na zmianę przeznaczenia gruntu otrzymała, choć w miejscu, gdzie
teren się znajduje, jest to zakazane.
O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy urząd marszałkowski
i oraz Ministerstwo Środowiska. Marszałek Województwa Wielkopolskiego wystąpił do burmistrza Mielocha o wyjaśnienia w tej
sprawie, Ministerstwo Środowiska zapowiedziało natomiast “podjęcie stosownych działań”. Szczegóły mamy poznać niebawem.
To, co ważne
Władze Mosiny obecnie nad prawem obowiązującym w strefie
ochronnej ujęcia i nad samym ujęciem wykonują niebezpieczny
taniec, kładąc na szalę bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko
swojej gminy, ale całej aglomeracji.
Głosy ekspertów trafiają w próżnię. Głosy mieszkańców [wyborców – red.] także. Urbanizacja terenów kluczowych dla miliona
osób postępuje, chociaż specjaliści mówią wprost: to nas zgubi.
Zatrzymać to mogłyby władze Mosiny, ale robią na odwrót. Igno-
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rując przy tym nie tylko przepisy, które ich obowiązują, ale także
samą ideę, która stała za ich wprowadzeniem i która ma zapewnić
dostęp do wody nie tylko nam – tu i teraz, ale także, a może przede
wszystkim, przyszłym pokoleniom.
Gminni planiści i burmistrz na posiedzeniach komisji powtarzają
wciąż, że zapisy rozporządzenia są niejasne i są analizowane. Zapisy zapisami, widocznie wyrok sądu nie wystarcza władzom Mosiny.
Ale co z ideą, która pchnęła odpowiednie instytucje do ich wprowadzenia? Czy ona także jest niejasna? Czy osoby, zarządzające
30-tysięczną gminą naprawdę muszą przeanalizować, czy warto
ryzykować bezpieczeństwo mieszkańców dla… no właśnie, czego?
Mosińskie władze wzbudzają zainteresowanie
Swój udział w przedstawionej sytuacji ma także Aquanet, który
wnioskował o rozporządzenie, wydane w 2012 roku, mające chronić podmosińskie tereny. Jednocześnie, o czym już pisaliśmy w poprzednich numerach spółka kanalizuje niezamieszkane jeszcze
pola w Sowinkach pod przyszłe inwestycje mieszkaniowe w strefie
ochronnej. Pytaliśmy już w lutym Aquanet, dlaczego, mimo obowiązujących ograniczeń, przykłada rękę do urbanizacji Sowinek.
– Realizacja inwestycji we wsi Sowinki poprzedzona została opracowaniem na przełomie lat 2012/ 2013 „Koncepcji programowo –
przestrzennej kanalizacji sanitarnej części wsi Sowinki”. W trakcie
opracowywania ww. koncepcji ustalone zostały z przedstawicielami Gminy Mosina: układ drogowy oraz zakres rzeczowy dla budowy kanalizacji sanitarnej. Na przytoczonym przez Państwa obszarze wsi Sowinki w momencie opracowywania ww. Koncepcji były
wydzielone już działki z układem drogowym oraz wydane były
pozwolenia na budowę dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ze zbiornikami bezodpływowymi. W związku z powyższym
teren został ujęty w koncepcji a następnie w dokumentacji projektowej do skanalizowania – tłumaczą nam przedstawiciele spółki.
Jednocześnie Aquanet zwraca uwagę na negatywny wpływ rozlewającej się mieszkaniówki w Sowinkach i innych okolicznych
wsiach. – Z punktu widzenia ochrony ujęcia wody, niewątpliwie
każda działalność człowieka ma negatywny wpływ na ujęcie
wody, zarówno w zakresie zwiększonego ruchu samochodowego, jak i innych potencjalnych ognisk zanieczyszczeń (np. dzikie
wysypiska odpadów, intensywne stosowanie nawozów i środków ochrony roślin itp.) – przekazała nam rzeczniczka prasowa
spółki – Teren ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo
jest rozległy i dlatego kluczową sprawą jest przestrzeganie przez
wszystkich użytkowników terenu zapisów Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – czytamy dalej
w przesłanym do redakcji w lutym stanowisku spółki, dotyczącym
inwestycji w Sowinkach.
Jak udało nam się ustalić, wątpliwości w sprawie działalności Aquanet m.in. na terenach ujęcia wody, pojawiły się wśród poznańskich radnych PiS. Nasi rozmówcy na razie nie chcą mówić o szczegółach planowanych działań, te mają być znane w czerwcu. Na
pytanie o działalność mosińskiego samorządu słyszymy: “tym zajmują się inne służby”.
Parlamentarzyści mówią o ochronie i rekompensatach
Rozporządzenie z 2012 roku, które ustanowiło strefy ochronne,
powoduje, że komplikuje się budowa obwodnicy Mosiny. Trasa
miałaby bowiem przebiegać przez strefę ochrony bezpośredniej
ujęcia wody, gdzie zakazane jest lokalizowanie infrastruktury innej
niż służącej do poboru wody. Koncepcja przebiegu obwodnicy zahacza właśnie o te tereny.

– Planowany w tej koncepcji przebieg pasa drogowego wymuszałby zmniejszenie terenu ochrony bezpośredniej ujęcia, co nie
znajduje uzasadnienia w posiadanej przez nas dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia – brzmi stanowisko Aquanet w sprawie
przebiegu obwodnicy, i dalej: Eksploatacja drogi w proponowanej
lokalizacji spowodowałaby stałe, niekorzystne oddziaływanie na
jakość ujmowanych wód. (…) Zdaniem spółki, należy szukać rozwiązań komunikacyjnych w lokalizacjach, które nie będą kolidować z funkcjonowaniem ujęcia wody – dodaje Aquanet.
Także o tych trudnościach w przeprowadzaniu inwestycji w Mosinie i ograniczeniach, z jakimi spotykają się niektórzy właściciele
gruntów, leżących w strefie ochronnej ujęcia, rozmawialiśmy z senator Jadwigą Rotnicką. – Uważam, że samorząd, który nie może
w swobodny sposób dysponować swoim mieniem, powinien dostawać z tego tytułu jakieś rekompensaty. To powinno być jednak
bardzo restrykcyjnie przestrzegane. Zakazujemy wtedy samorządowi konkretnych działań, ale wiąże się to z konkretnym zadośćuczynieniem – przekonuje senator Rotnicka.
27 kwietnia miało miejsce spotkanie posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego z burmistrzem Przemysławem Mielochem. W trakcie
rozmów miała pojawić się także kwestia obwodnicy. O komentarz
w sprawie planowanego przebiegu obwodnicy, który kolidowałby
ze strategicznymi terenami ujęcia wody, poprosiliśmy posła PiS.
– Moją rolą jako posła jest wspierać ważne inwestycje dla mieszkańców Gminy Mosina i całej aglomeracji poznańskiej. Tak też
robię jak ostatnio w przypadku Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie. Dlatego jestem zaangażowany w dyskusję
na temat budowy obwodnicy Mosiny. Dotyczy to jednak przede
wszystkim kosztów inwestycji. Szczegóły, w tym dokładny przebieg, to sprawa Władz Gminy. Oczywiście te decyzje powinny
uwzględniać wymagania ochrony przyrody oraz zapewnić ochronę ujęcia wody – odpowiada nam parlamentarzysta.
Poseł Wróblewski odniósł się także do rekompensat, o których mówi
również senator KO – Jadwiga Rotnicka. – W całej tej sytuacji nie są
uwzględnione ciężary jakie od lat ponoszą mieszkańcy Krajkowa
i okolicy. Dlatego konieczne jest znalezienie formy finansowych odszkodowań dla rolników. Inną ważną rzeczą jest rekompensata dla
całej Gminy z powodu dodatkowych kosztów ponoszonych przez
mieszkańców związanych z funkcjonowaniem ujęcia wody. W obu
sprawach chcę podjąć działania – zapewnia poseł PiS.
Parlamentarzyści z dwóch stron politycznego sporu są więc zgodni
co do ujęcia wody pod Mosiną: mieszkańcy i samorząd powinni mieć
zapewnione rekompensaty z tytułu ograniczeń, jakie powodują strefy ochronne ujęcia, ale tereny, z których trafia woda dla mieszkańców
aglomeracji poznańskiej, muszą być odpowiednio chronione.
Jak udało nam się ustalić, Aquanet ma w planach wykonanie koncepcji ochrony terenów leżących w strefie ochronnej ujęcia wody.
Po konsultacjach z profesorami hydrogeologii i Uniwersytetu
Przyrodniczego, spółka określiła zakres najważniejszych zapisów,
jakie miałaby koncepcja zawierać. Wśród zagadnień znalazły się
m.in. kwestie finansowe i dotyczące rozwiązań prawnych. Zapisy
w kontekście finansów mają odnosić się chociażby do kosztów zalesień terenów w okolicy Baranowa i Krajkowa czy pozyskiwania
dofinansowań nie tylko dla Aquanet, ale także dla rolników czy
innych właścicieli gruntów w strefie ochronnej ujęcia wody. (WP)
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REKLAMA
www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

TOMASZ BAUM
KANCELARIA PRAWNA
 udzielanie porad prawnych
 prowadzenie spraw sądowych (pracowni-

czych, spadkowych, ubezpieczeniowych)
 bieżąca obsługa prawna podmiotów

gospodraczych
 przygotowanie umów i pism
 odzyskiwanie wierzytelności

OFERTA:

LK087

www.tomaszbaum.pl

ATRAKCYJNE SPRAWDZONE
CENY
CZĘŚCI

KRÓTKIE DOŚWIADCZENI
FACHOWCY
TERMINY

ADRES:

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

lub kamienicę
Tel. 663 808 241

FOTOWOLTAIKA
POMPY CIEPŁA
• PROJEKT • MONTAŻ • SERWIS

tel. 600 400 510

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

E-MAIL:

www.energiasloneczna.info.pl

P051

grunty - min. 0,5 ha

BIURO OGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

E-JOYLOCK

KONTAKT:

KUPIĘ

• Sprzedaż części używanych

• 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

• 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

MA004

tel. +48 604 692 465

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

(J043)
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Kancelaria prowadzi cykl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Mosina
ul. Poznańska 2
62-050 Mosina

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2
62-060 Stęszew

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9
63-100 Śrem

tel. 602 468 329 e-mail: bartkowiak@bksc.pl
tel. 695 609 449 e-mail: kosewski@bksc.pl

www.bksc.pl

(P023)

Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85
62-030 Luboń

czysta lokura
FIRMA SPRZĄTAJĄCA

inż. Jerzy Banaszyk

Umów się
na darmową
wycenę
784-026-683
574-013-188
PRANIE
DYWANÓW/KANAP

SPRZĄTANIE MIESZKAŃ I
DOMÓW

jurek.banaszyk@wp.pl

CZYSZCZENIE
TARASÓW

tel. 888-361-342

MA005

MA012

MYCIE OKIEN

• meble na wymiar
• kuchnie
• zabudowy
• drzwi przesuwne
• projekty

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

Wszystko dla zwierząt,
z miłości dla zwierząt

P129

- hotel
- salon fryzjerski
- sklep

ul. 3 Maja 103
62 - 040 Puszczykowo

LP009

tel. 608 52 82 62

STOLARNIA, PECNA ul. Topolowa 2

e-mail: sklep@agkmeble.pl

BIURO OGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

tel. 665 545 545

O D ZI E Ż

AKCESORIA

C ZĘ Ś C I

CHEMIA

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

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

AUT

MA006

organizowanie transportu
na terenie gmin Mosina,
Puszczykowo, Luboń

MA009

złomowanie

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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Firma wybuduje w centrum Mosiny kolejny magazyn?
Duża firma w centrum Mosiny chce się rozbudować do 2023 roku. Rozszerzeniu działalności
przemysłowej sprzeciwiają się mieszkańcy, dla których sąsiedztwo Story Enso jest uciążliwe.
Stora Enso znajduje się w Mosinie przy ulicy Gałczyńskiego 20. Firma
działa w mieście od 2004 roku i zajmuje się wytwarzaniem produktów
i opakowań z tektury. Na sąsiedztwo zakładu skarżą się mieszkańcy okolicznych ulic, którzy od lat walczą z firmą w sądach. – Największym kłopotem dla społeczności jest hałas przez co nie można wypoczywać. Uciążliwy dla nas jest też ruch samochodów ciężarowych. Przewoźnicy parkując,
korzystają z całych terenów zielonych. Ponadto kierowcy załatwiają się
koło naszych posesji. Naszym zdaniem firma powinna zapewnić parking
dla samochodów ciężarowych, które powinny tam wjeżdżać i punkt socjalny dla kierowców – opowiada Jarosław Wajs, jeden z mieszkańców
sąsiadujących z firmą. Inni sąsiedzi dodają, że uciążliwy jest także hałas
wynikający z pracy samochodu tzw. hakownicy, która odbiera od zakładu
odpady poprodukcyjne. Uciążliwości mogłoby zmniejszyć zainstalowanie ekranów akustycznych, ale ani firma ani samorząd nie kwapią się, by
takie zamontować.
Stora Enso zapewnia, że informowała przewoźników o ograniczeniach
obowiązujących na ul. Gałczyńskiego, a Agencja Ochrony Zakładu monitoruje samochody ciężarowe parkujące wzdłuż działki firmy. Tomasz Bochenek, dyrektor zakładu twierdzi, że od ostatniego spotkania z Radnymi
Miasta Mosina, które odbyło się w 7 kwietnia 2021 r., pracownicy ochrony
nie potwierdzili przypadków parkowania samochodów przyjeżdżających
do Stora Enso. Ochrona odnotowała natomiast pojedyncze przypadki
parkowania samochodów, nie były to jednak samochody współpracujących przewoźników. Z informacji przesłanych przez firmę wynika, ze Stora
Enso w Mosinie zapewnia kierowcom współpracującym z nimi stały dostęp do WC na terenie zakładu.
Obawy mieszkańców wzbudzają przymiarki do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje w rejonie ulicy
Gałczyńskiego i obejmuje tereny Story Enso. Burmistrz chciałby, żeby
w planie pojawiły się zapisy, powiększające strefę terenów pod zabudowę produkcyjno-usługową o 12 ha. Nowy plan miałby zezwalać także na
zabudowę do wysokości 40 m dla budowli, urządzeń, instalacji przemysłowych lub infrastruktury technicznej.
Przymiarki do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zaczęły
się już w 2019. Wtedy sąsiednia firma Impakt wniosła do burmistrza i rady
miasta o zmianę planu miejscowego w strefie magazynowo-przemysłowej w rejonie ulic Śremskiej, Leśmiana i Gałczyńskiego. Firma wtedy
postulowała m.in. o możliwość podniesienia zabudowy do 23 metrów.
W wyniku protestów okolicznych mieszkańców, burmistrz zapowiedział,
że nie przychyli się do wniosku firmy. Teraz jednak Przemysław Mieloch,
przychyla się do propozycji firmy Impakt i Stora Enso o uwzględnienie
możliwości podwyższenia zabudowy w MPZP.
Takim rozwiązaniom sprzeciwiają się jednak radni opozycyjnego klubu
OdNowa. – Na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stora Enso nie może liczyć, bo nie chcemy dopuścić do intensyfikacji zabudowy oraz nie mamy zaufania do firmy, ponieważ oni nie
zbudowali przez lata funkcjonowania w naszym mieście wizerunku firmy,
która chce być partnerem dla społeczności lokalnej. Część radnych uważa, że MPZP powinien nakładać limity, żeby można było obsłużyć ruch,
który jest związany z działalnością firmy, a nie przerzucać go na tereny
sąsiednie i wpływać na wzrost dokuczliwości tego otoczenia – mówi Małgorzata Kaptur, przewodnicząca Rady Miejskiej.
Zwolennicy rozbudowy strefy przemysłowej wskazują z kolei na dodatkowe miejsca pracy, jakie może zapewnić rozbudowa firmy. W tej chwili
zatrudnionych w Stora Enso jest 95 osób, a według szacunków gminy, po
nowych inwestycjach ta liczba ma wzrosnąć o 120 miejsc pracy. – Korzyści są bardzo proste, ponieważ są to miejsca pracy dla mieszkańców oraz
podatki, które wpływają do gminy – są to dwie kluczowe rzeczy – mówi
Szymon Kazimierski, przewodniczący Zarządu Osiedla nr 4 „Za Barwą”. –
Miejsca pracy są niemierzalne, bo dzisiaj planowanych przez dyrektorów
120 dodatkowych miejsc pracy, to nie jest dużo, ale trzeba pamiętać o sy-

Zakład Stora Enso w Mosinie fot. Jacek Niedzielski

tuacji, że jesteśmy w cyklu dobrej koniunktury i bezrobocie jest niskie, ale
niestety jak to jest w gospodarce, aktualnie bezrobocia nie mamy, ale za
parę lat możemy je mieć. Miejsca pracy będą wtedy dużo więcej warte,
niż są dzisiaj – dodaje Szymon Kazimierski i jednocześnie zaznacza, że
istotne jest zatroszczenie się i zminimalizowanie ewentualnych uciążliwości dla mieszkańców, które wynikają z funkcjonowania zakładu.
Zaniepokojenie mieszkańców i radnych wzbudza także ruch samochodów ciężarowych, który może się zwiększyć po rozbudowie firmy. Z informacji jednego z mieszkańców wynika, że do firmy dobowo przyjeżdża
231 samochodów osobowych i tirów. Według stanowiska urzędu gminy, liczba samochodów ciężarowych mogłaby wzrosnąć o kilkadziesiąt
pojazdów. Stora Enso póki co nie przedstawiła wyliczenia dotyczącego
ewentualnego zwiększenia się natężenia ruchu. Urząd w Mosinie zapewnia jednak, że burmistrz już się zwrócił do firmy o takie szacunki.
Większego natężenia ruchu samochodów ciężarowych obawiają się także
mosińscy radni.
– W mojej ocenie koszty społeczne takich rozwiązań przewyższają nad
korzyściami społecznymi związanymi z dalszą rozbudową tej strefy – ocenia radny Marcin Ługawiak. – Te koszty społeczne są przede wszystkim
związane z bardzo dużą i rosnącą ilością obsługi transportowej tego obszaru. Zakłady, które tam funkcjonują – logistyczne, produkcyjne – są firmami transportowymi. Firmy produkcyjne muszą też cały czas przywozić
i odwozić towar, a to się wiąże z obsługą tej strefy przez transport ciężki.
Obecnie strefa znajduje się w takim miejscu, że nie ma w niej innego wyjazdu niż przez miasto, a potem przez wsie, które są rozpostarte wzdłuż
dróg wojewódzkich – tłumaczy radny.
Zdaniem urzędników, w rozładowaniu ruchu ma pomóc budowa ronda
na skrzyżowaniu ulic Szosa Poznańska i Piotra Mocka. Jak przekazuje nam
Joanna Nowaczyk z magistratu, rondo ma zniwelować ewentualne, dodatkowe uciążliwości związane ze wzrostem ruchu samochodów ciężarowych, których ruch miałby się rozłożyć się na wszystkie kierunki: nie tylko
w kierunku północnym, ale także na południe, wschód i zachód.
Przedstawiciele Story Enso w rozmowie z nami zapewniają, że firma
nieustannie poszukuje możliwości rozwojowych w różnych regionach,
w tym w Europie Środkowej, a żadna decyzja inwestycyjna nie została jeszcze podjęta. Urząd Gminy przekazuje nam natomiast informację,
o planowanym zakończeniu rozbudowy zakładu w 2023 roku. Mieszkańcy twierdzą, że w ramach rozbudowy miałby powstać magazyn o powierzchni 3 ha i wysokości 35 m, na co nie pozwala obecny plan zagospodarowania przestrzennego.
Weronika Zwierzchowska
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Dziennikarz GMP nagrodzony za odkłamywanie historii!
Wojciech Czeski, historyk i dziennikarz Gazety Mosińsko–Puszczykowskiej, autor książki “Demagog Poznański” został laureatem tegorocznego konkursu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w kategorii Młodych Dziennikarzy.
Nasz redakcyjny kolega nagrodzony został przez jury za cykl artykułów historycznych publikowanych na łamach naszej gazety:
„Węzeł gordyjski Rzeczypospolitej Mosińskiej” „Pożoga 1848”, oraz
„Krauthoferowe wieści” (GMP 01/2020, str. 24). Cieszymy się, że doceniony został wielki trud naszego Kolegi w odkłamywaniu historii
Mosiny w okresie Wiosny Ludów.
Na konkurs wpłynęły 54 prace dziennikarzy z całego regionu. Po
raz pierwszy w tym roku przyznano także nagrody honorowe za
wybitne osiągnięcia w pracy dziennikarskiej – Laur Wielkopolskiego Oddziału SDP otrzymała mieszkanka naszego regionu, red. Barbara Miczko Malcher z Radia Poznań, która obchodzi w tym roku
jubileusz 50 – lecia pracy zawodowej.
Gratulujemy wszystkim laureatom!
(red)

Wojciech Czeski

Mieszkańcy skarżą się na bałagan w centrum Mosiny
Wraz z luzowaniem obostrzeń, problemem w centrum miasta stały się przepełnione kosze oraz rozrzucone wokół nich śmieci. Sytuacja jest dostrzegana przez mieszkańców szczególnie w weekendy,
kiedy odpady odbierane są dopiero około południa.
Jedna z Mosinianek pracująca przy placu 20 października zwraca uwagę, że problem śmieci w centrum był od zawsze. Obecnie jednak, przez zaniedbania firmy odpowiedzialnej za porządkowanie miasta
i pozostawianie odpadów, które nie były wrzucone
do koszy lub z nich wypadły, centrum Mosiny wygląda nieestetycznie – Po weekendzie śmieci były
zbierane o wczesnych godzinach porannych, a teraz
w późniejszych porach dnia oraz po „łebkach”. Siadając na rynku przy kawie mamy panoramę śmieci,
widok okropny – ocenia Pani Marzena.
W sprawie śmieci w centrum miasta, interweniował
już kilkukrotnie radny Arkadiusz Cebulski. – Problem ze śmieciami jest odwieczny, chociaż takiej
sytuacji, jak jest w tej chwili, nie było nigdy. Gdyby
kosze były opróżniane regularnie na przykład w sobotę, to w niedzielę nie byłoby tak wiele śmieci –
przekonuje radny Cebulski i proponuje, by władze
Mosiny wyznaczyły osobę, która dbałaby o porządek w centrum miasta.
O to, jak gmina chce poprawić sytuację w okolicach
Placu 20 Października zapytaliśmy urzędników,
czekamy na odpowiedź.
Weronika Zwierzchowska

Przepełniony kosz na Placu 20 Października. Fot. Czytelnik
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Co schował przed śledczymi burmistrz Mosiny
Przemysław Mieloch w swoich oświadczeniach i publicznych wystąpieniach w kontekście niejasności na miejskim targowisku powtarza, że prokuratura nie dopatrzyła się nieprawidłowości. Jak udało nam się ustalić, organy ścigania zostały jednak wprowadzone przez burmistrza w błąd.
W styczniowym numerze opublikowaliśmy materiał „Gdzie są
setki tysięcy złotych z targowiska? Pracownicy ZUK przerywają
milczenie”, w którym przedstawiliśmy sprawę niejasności wokół
pobierania przez radnego Ryszarda Rybickiego opłat od handlujących na targu w Mosinie przedsiębiorców. Radny Rybicki, jednocześnie sołtys Krosna, był inkasentem na targowisku do maja
2018 roku, w czerwcu zastąpił go Jarosław Olejniczak – wtedy
pracownik mosińskiego Zakładu Usług Komunalnych.
Po zmianie na stanowisku inkasenta, wpływy do budżetu gminy i zarządzającego targowiskiem ZUK zaczęły gwałtownie
rosnąć. 8 stycznia 2020 roku Jarosław Olejniczak wysłał do
burmistrza Mielocha pismo w tej sprawie. Zdaniem ówczesnego pracownika ZUK, różnica we wpływach miała wynikać
z nieprawidłowego pobierania opłat od handlujących przez
radnego Rybickiego. Ówczesny pracownik ZUK w oświadczeniu skierowanym do władz Mosiny opisuje sytuacje, które mają
świadczyć o nieuczciwości sołtysa Krosna. Jarosław Olejniczak
opisuje m.in. jak radny Rybicki miał w biurze nabijać paragony
na kasie fiskalnej, które powinien wydawać handlującym na
targowisku w chwili pobrania od nich opłaty.
Niespełna dwa tygodnie po piśmie do Przemysława Mielocha, 20 stycznia, w mosińskim urzędzie ma miejsce spotkanie
Jarosława Olejniczaka z burmistrzem, na którym ówczesny
pracownik ZUK znów dzieli się swoimi ustaleniami dotyczącymi nieprawidłowości na targowisku. Jeszcze tego samego
dnia, burmistrz Mieloch wysyła do radnego Rybickiego pismo
z prośbą o odniesienie się do zarzutów Jarosława Olejniczaka.
Do swojego pisma, Przemysław Mieloch dołącza oświadczenie
pracownika ZUK, jednak okrojone.
Burmistrz wysyła pismo z prośbą o kontrolę w sprawie nieprawidłowości na targowisku także do osoby pełniącej w tym czasie obowiązki prezesa ZUK, po niedawnym odejściu Andrzeja
Strażyńskiego.
Radny Rybicki w odpowiedzi na pismo burmistrza podnosi,
że Olejniczak, opowiadając o nabijanych paragonach kłamał,
a zwiększone wpływy po zmianie na stanowisku inkasenta
są wynikiem zwiększenia liczby miejsc dla handlujących oraz
pobierania przez Jarosława Olejniczaka dodatkowych opłat.
Znając te wyjaśnienia, w styczniu zapytaliśmy ZUK, czy w momencie gdy nastąpił wzrost wpływów do kasy gminy z opłat,
pobieranych na targowisku, zwiększyła się liczba miejsc dla
handlujących. – Między majem a czerwcem na mosińskim targowisku nie odnotowano wzrostu liczby stanowisk do sprzedaży – odpowiada nam wtedy prezes spółki, Jan Gurgun.
Kierownictwu ZUK zadaliśmy także pytanie, czy spółka ma
wiedzę, jakoby Jarosław Olejniczak pobierał od handlujących
pozaregulaminowe opłaty. – Występowały przypadki naliczania dwóch rodzajów opłat regulaminowych na jednego handlującego, z tym że naliczane opłaty nie miały charakteru opłat
dodatkowych – tłumaczy Jan Gurgun.
Jeszcze przed spotkaniem Jarosława Olejniczka z burmistrzem,
zawiadomienie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez radnego Rybickiego złożyła przewodnicząca rady
miejskiej – Małgorzata Kaptur. Jako jednego ze świadków
wskazała Jarosława Olejniczaka, ten jednak nie został przesłu-

chany. Wyjaśnienia w tej sprawie składał natomiast 28 stycznia
na policji w Kórniku burmistrz Mieloch.
Udało nam się dotrzeć do protokołu z zeznania burmistrza. Jak
wynika z informacji zawartych w protokole, Przemysław Mieloch zeznał m.in.: Nic mi nie wiadomo na temat zgłaszanych
informacji o nieprawidłowościach przy inkasowaniu opłat za
stanowiska targowe – czytamy. Burmistrz zeznał w taki sposób
na policji 28 stycznia 2020 roku, choć tydzień wcześniej - 20
stycznia - odbyło się spotkanie w urzędzie z Jarosławem Olejniczakiem, po którym burmistrz wysyłał pisma, w których domagał się wyjaśnień w sprawie nieprawidłowości na targowisku.
Burmistrz zeznał także: - Po zmianie inkasentów opłaty z targowiska wzrosły. Ja nie wiem co były powodem różnicy powstałej po zmianie inkasentów, że dochody wzrosły. Komisja
rady miejskiej w Mosinie w marcu 2019 roku zajmowała się tą
sprawą jednak nie wytłumaczono, skąd wzięła się ta różnica –
zeznaje Przemysław Mieloch. W lutowym numerze GMP opublikowaliśmy materiał, w którym przytoczyliśmy wypowiedź
byłego prezesa ZUK - Andrzeja Strażyńskiego, ze wspomnianego przez burmistrza posiedzenia gminnej komisji budżetu i finansów. – Akurat w tym roku ostatnim jest zmiana pracownika
i być może to się jakoś nałożyło na to, że są większe przychody
– tłumaczył wtedy ówczesny prezes ZUK.
Sygnały w sprawie nieprawidłowości dochodziły do władz Mosiny także w 2018 roku. W taki sposób wypowiedział się dla nas były
burmistrz - Jerzy Ryś, którego Przemysław Mieloch był zastępcą:
– Podczas wizyt na targowisku wiele razy słyszałem, że coś
jest nie tak. Były to jednak wypowiedzi niejasne. Sugerowano
w nich, jakoby do nieprawidłowości miało dochodzić w zakresie rezerwacji stanowisk. Nie były to wprost sformułowane zarzuty wobec kogokolwiek – tłumaczy były burmistrz Mosiny.
– Podczas jednego z zebrań kierowników referatów, jednostek
organizacyjnych i prezesów spółek komunalnych, poleciłem
prezesowi ZUK wyjaśnienie i rozwiązanie problemu. Efektem
działań zarządu ZUK w tej sprawie była zmiana inkasenta i idący za tym wzrost wpływów z opłat pobieranych na targowisku
– powiedział nam w styczniu Jerzy Ryś.
Niespełna miesiąc po przesłuchaniu burmistrza Mielocha, 18
lutego 2020 roku, mosiński ZUK rozwiązał umowę o pracę z Jarosławem Olejniczakiem.
17 maja wysłaliśmy w sprawie naszych ustaleń pytania do burmistrza Przemysława Mielocha. Pytamy, dlaczego burmistrz
wiedząc o możliwych nieprawidłowościach na targowisku,
o których dowiedział się 20 stycznia, tydzień później zeznał, że
nic mu na ten temat nie wiadomo. Pytamy, dlaczego burmistrz,
zeznając na policji, stwierdził, że komisja budżetu i finansów
nie wskazała na przyczynę wzrostu wpływów, choć ówczesny
prezes ZUK przyznał, że może to być związane ze zmianą na
stanowisku inkasenta. W końcu pytamy, dlaczego burmistrz
Przemysław Mieloch, wiedząc o zarzutach artykułowanych
przez Jarosława Olejniczaka, nie powiedział o nich śledczym.
Na dzień oddania numeru do druku (26.05.21 r.) nie otrzymaliśmy odpowiedzi od burmistrza. (WP)
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2 maja to nie tylko Dzień Flagi,
prawosławni obchodzą Wielkanoc
2 maja, prawosławni i grekokatolicy obchodzą Wielkanoc. Zapytaliśmy Ukraińców, którzy zamieszkali
w Mosinie, jak obchodzą święta.
Według statystyk, za osoby wierzące uznaje się 72% mieszkańców Ukrainy. Zdecydowana większość z nich to prawosławni
– stanowią oni 67% obywateli. Katolicy natomiast zamieszkują
przeważnie w zachodnich regionach i głównie wyznają katolicyzm wschodniego obrządku (czyli są grekokatolikami). Rzymokatolicy stanowią jedynie 1% procent ludności ukraińskiej.
W odróżnieniu od większości świata chrześcijańskiego, ukraińskie cerkwie prawosławne i kościoły grekokatolickie posługują
się przestarzałym kalendarzem juliańskim – jest on wciąż podstawą roku liturgicznego. Kalendarz gregoriański, według którego żyje większość świata, w tym świecka Ukraina, wyprzedza
juliański o 13 dni. Stąd właśnie wynika różnica w datach świąt
prawosławnych, grekokatolickich i rzymskokatolickich. Na przykład prawosławni święto Bożego Narodzenia obchodzą 7 stycznia, a nie 25 grudnia jak katolicy.
Data ukraińskiej Wielkanocy, tak samo jak w Polsce, jest zmienna. W zeszłym roku święto Wielkanocy wypadło w kwietniu: prawosławna była obchodzona tydzień po katolickiej. W tym roku
święta przypadły niemal miesiąc później.
Jak Ukraińcy obchodzą Wielkanoc?
Kasia i jej rodzice są z Zaporoża, w Mosinie mieszkają od półtora
roku. Jako pierwszy trzy lata temu znalazł pracę ojciec Kasi, rok
później do niego przyjechała także mama.
Kasia jest muzykiem, studiuje w technikum przy konserwatorium muzycznym w Dnieprze i gra na saksofonie w zespole. Jej
mama, Oksana przez 27 lat pracowała na zaporoskiej politechnice. Teraz kobieta pracuje jako kucharka w kawiarni Szwalnia
na rynku w Mosinie.
Opowiadają, że w tym roku Wielkanoc obchodzą skromnie. – Jak
zwykle, dzisiaj będziemy malować jajka, piec paskę [tradycyjne
wielkanocne pieczywo – red.] – opowiada pani Oksana i dodaje
– Generalnie według tradycji należy to robić w Czysty Czwartek,
ale my robimy to na ostatnią chwilę.
Czysty Czwartek, nazywany także Wielkim Czwartkiem, to
pierwszy dzień Triduum Paschalnego – ostatnich i najważniejszych dni Wielkiego Tygodnia. Dawniej, w Czysty Czwartek wierzący zanurzali się w rzece, dziś wystarczy wziąć prysznic przed
świtem – uważa się, że w tym dniu każda woda jest lecznicza
i zmywa wszystkie grzechy.
Wielki Tydzień zaczyna się od Wierzbnej Niedzieli, która jest odpowiednikiem katolickiej Niedzieli Palmowej. – Kupujemy gałązki wierzbowe, różne trawy i idziemy do cerkwi obok naszego
domu, żeby je poświecić – opowiada pani Oksana. Według tradycji prawosławnych, po powrocie z cerkwi poświęconą wierzbą obijano na pomyślność. Mówimy Przy tym: „Nie ja biję, wierzba bije” i życzymy zdrowia oraz szczęścia – dodaje pani Oksana.
– W niedzielę rano otwieramy zasłony, wpuszczamy słońce –
uważa się, że w ten sposób wpuszczamy do domu Boga. W Wielkanoc w Zaporożu zawsze jest słonecznie – mówi pani Oksana,
a Kasia potwierdza.

– Nie to co dzisiaj, trójkąt Bermudzki – śmieje się.
Jej mama kontynuuje: – W domu zawsze zbierała się cała rodzina przy świątecznym stole. Koniecznie musi być na nim mięso –
ponieważ w Wielkanoc kończy się Wielki Post, podczas którego
mięsa się nie je – opowiada pani Oksana.
Kasia mówi, że się nie trzyma postu. – Nigdy nawet nie próbowałam – mówi i pyta mamy, czy ona kiedyś pościła. – Nie, nigdy nie
chciałam nawet spróbować, pewnie nie jesteśmy tak głęboko
wierzący, jak ludzie czasem bywają. Kasia mówi, że żałuje tego,
że ani razu nie poszła z tatą do cerkwi. – Ile razy on mnie budził
nocą, żebyśmy poszli na służbę [odpowiednik mszy w kościele
katolickim – red.] święcić te paski. Za dzieciaka nie doceniałam
tego, ale teraz bym poszła – opowiada Kasia.
Jej mama dodaje, że również chciałaby pójść do cerkwi, ale
przez koronawirusa woli zostać w domu.
– Takie są tłumy, że ja się boję tam iść – mówi.
Jak w wielu innych, w rodzinie Kasi i Oksany nie obywa się bez
bicia jajek. Jest to tradycyjna wielkanocna zabawa, która polega na tym, że trzeba zbić jajko przeciwnika swoim jajkiem. Ten,
komu się udało, zabiera sobie zbite jajko. Pani Oksana opowiada, że w ich rodzinie wygrywa ten, kto uzbiera więcej jajek.
Wielkanoc w zachodniej Ukrainie
Orest pochodzi z Kołomyi – miasta w zachodniej Ukrainie. Do
Polski przyjechał na studia, w zeszłym roku skończył Wyższą
Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Aktualnie kontynuuje naukę
i zawodowo gra w piłkę nożną. Przez niecałe 4 lata w Polsce zagrał w kilku turniejach w różnych drużynach, w tym w mosińskim Orliku. Teraz Orest gra w Stelli Luboń oraz w ukraińskiej
drużynie Sokil Poznań.
Orest opowiada, że w regionie, z którego on pochodzi, ludzie
są bardzo wierzący. – Moja mama chodzi do cerkwi, dziadek
też – mówi Orest i dodaje, że jego dziadek pości wszystkie 40
dni przed Wielkanocą. – Moi przyjaciele teraz właśnie poszli na
grilla, ale ja z zasady nie idę z nimi – ponieważ poszczę ostatni
tydzień przed Wielkanocą. Nie piję wcale alkoholu przez osiem

19

tygodni, staram się unikać nabiału, a w ostatni tydzień też nie
jem mięsa – opowiada Orest.

Zwyczaj “dokarmiania” zmarłych w Polsce dawno zaniknął. W Ukrainie natomiast jajka i paski muszą znaleźć się też na grobach.

Kołomyja, skąd pochodzi chłopak, słynie z muzeum Pisanek,
które ma największy na świecie zbiór zdobionych jaj. – Moja
babcia robi pisanki, takie niestandardowe – o ile dobrze wiem,
farbuje je w soku cebulowym. Pamiętam, za dzieciaka też rozrysowywaliśmy pisanki – co prawda, guaszem – śmieje się Orest.

Jedną z najpowszechniejszych ukraińskich tradycji wielkanocnych jest powitanie „Chrystos Woskres”, czyli „Chrystus Zmartwychwstał”. Odpowiadać na nie należy „Woistynu Woskres”
– „Prawdziwie Zmartwychwstał”. W odróżnieniu od tradycji katolickich, tego zwrotu na powitanie używa się nie tylko w kościele, ale też w życiu codziennym – w rodzinie, wśród znajomych
i przyjaciół. Niektórzy tak mówią tylko w niedzielę Wielkanocną,
inni – przez cały tydzień po Wielkanocy. W niektórych regionach
(jak ten, z którego pochodzi Orest) „Chrystos Woskres” można
usłyszeć aż do kolejnego święta – Zesłania Ducha Świętego, które jest obchodzone na 50 dzień po Wielkanocy.

Orest opowiada nam o tzw. drapankach, które robią we wsi
Szepit, skąd pochodzi jego dziadek. – W tej wsi oni drapią nie
na gotowanych jajkach, ale na surowych – żeby było trudniej.
Chłopak tłumaczy, że niektórzy później te jajka gotują, u innych
może ono stać przez kolejny rok, a nawet dłużej. Zazwyczaj jednak te pisanki dają komuś w prezencie. Zazwyczaj dają także
w prezencie paski.

Wiktoria Kalimbet

– Babcia piecze kilka pasek; jedną kroi na pół i kładzie połówki do dwóch koszyczków – do święcenia – mówi Orest. Według
tradycji zanim zacznie się wielkanocny obiad, każdy musi zjeść
kawałek święconej paski i jajka.

Komendant Główny Straży Pożarnej w Mosinie
W piątek 14 maja w siedzibie OSP Mosina odbyły się konsultacje w sprawie ustawy o ochotniczej
straży pożarnej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ochotniczych jednostek, Komendant
Główny Państwowej SP i wojewoda wielkopolski. Na spotkaniu padło kilka gorzkich słów w
kontekście mosińskiego samorządu.
Pod koniec kwietnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło projekt ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Niektóre
proponowane zapisy wywołały w środowisku kontrowersje. Wątpliwości wzbudziło chociażby definiowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych OSP, kwestie ekwiwalentów czy umundurowania.
W obliczu wątpliwości druhen i druhów, komenda główna rozpoczęła rozmowy z jednostkami o projekcie nowej ustawy.
Jedno z takich spotkań odbyło się w mosińskiej OSP. – Jesteśmy
dzisiaj w jednej z najbardziej profesjonalnych jednostek jeśli chodzi o Wielkopolskę, jeśli nie o Polskę – zaznaczył na początku spotkania Komendant Główny PSP, nadbryg. Andrzej Bartkowiak.
Przez blisko 90 minut przedstawiciele komendy głównej odpowiadali na pytania strażaków-ochotników, którzy przyjechali do
Mosiny lub byli połączeni internetowo. Wiele uwagi druhowie
poświęcili współpracy jednostek z lokalnymi samorządami. – Nie
wszędzie wójtowie, burmistrzowie czy radni są przychylni – podniósł jeden z druhów w kontekście relacji na linii OSP-samorząd.
– Wygląda to różnie – dodał strażak. – Akurat jesteśmy w jednostce, której tłumaczyć nie trzeba, że bywa różnie – odpowiedział komendant główny, odnosząc się do relacji mosińskiej OSP
z obecnym burmistrzem gminy.

Powitanie strażaków z OSP Mosina. Fot. Biuro prasowe KW PSP w Poznaniu

Spotkanie zakończył Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński.
– Dobrze, że taka ustawa powstaje, bo widać, że ministerstwo
i komenda główna widzą potrzebę uregulowania tak ważnej
dziedziny, jaką jest OSP – zapewnił wojewoda. – Widać wśród
Was, drodzy druhowie pasję i zaangażowanie. Chciałbym bardzo
podziękować za to co robicie, szczególnie jeśli chodzi o ostatnie,
pandemiczne miesiące – to nieoceniona pomoc, na którą zawsze
mogą liczyć Wielkopolanie – zaznaczył wojewoda.
Wojtek Pierzchalski

Konsultacje w sprawie projektu ustawy o OSP. Fot. Biuro prasowe KW PSP w Poznaniu
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„W poczuciu strachu i niepewności dorosłam bardzo szybko”
Wiktoria Myszkier – nauczycielka, bohaterka. Cz. II
Publikujemy drugą część rozmowy z Panią Marią Renatą Preibisz-Derą, córką niezwykłej Wiktorii
Myszkier. Jak wyglądało życie w czasach II Wojny Światowej? Czym była ,,zielona droga”? O tym i o
wielu innych sprawach mówi nam Pani Maria wracając pamięcią do czasów swojego dzieciństwa.
Jednak Ojciec również tego roku dokonał
czegoś niezwykłego. Proszę niech Pani
przedstawi nam bliżej czym jest „zielona
droga i zielona granica”.
Wczesną jesienią 1940 roku mój ojciec po raz
pierwszy pokonał drogę z Tarnobrzegu do
Mosiny w znacznej części pieszo, przez lasy!
Po drodze musiał nielegalnie przekroczyć
„zieloną granicę” pomiędzy dwoma strefami okupacyjnymi. Proszę sobie wyobrazić tą
długą wędrówkę... W Mosinie, dzięki pomocy
sąsiadów zdołał się ukryć, a później przedostać do naszego mieszkania, które nie zostało
jeszcze zasiedlone przez Niemców. Tą samą
drogą po kilku dniach powrócił i przyniósł
nam z domu kilka niezbędnych ubrań i przedmiotów, które zapakował do swojego starego
harcerskiego plecaka. Wiosną 1941 r. zrobił to
ponownie. Jednak tym razem lepiej się przygotował i udało mu się zabrać z mieszkania
więcej cennych rzeczy. M.in. aparat fotograficzny, ponieważ fotografią interesował się
jeszcze przed wojną. Kilka unikalnych i jedynych zdjęć fotograficznych mosińskiej grupy
wysiedleńców było właśnie wykonanych tym
aparatem przez Ojca. Niestety podczas tego
powrotu, gdzieś w okolicach Łodzi, Ojciec
został aresztowany przez niemiecką straż
graniczną. Było to bardzo niebezpieczne,
ponieważ zazwyczaj takich zbiegów rozstrzeliwano. Ojcu udało się wyjść z tego niebezpieczeństwa, dzięki niezwykłemu przypadkowi.
Niezwykły przypadek?
Ojciec urodził się w Rawiczu. W odległości 3
km od granicy z Niemcami w kierunku Wrocławia. Bliskie sąsiedztwo z granicą powodowało, że w szkołach w Rawiczu stawiano
duży nacisk na naukę języków obcych m.in.
języka niemieckiego. Znajomość tego języka
była bardzo przydatna w czasie wojny, wielokrotnie m.in. podczas przesłuchiwania ojca
w roku 1941 koło Łodzi na „zielonej granicy.”
Wtedy to nawiązała się rozmowa, z której
wynikało, że właśnie w Mosinie urodził się
jakiś znajomy niemieckiego żołnierza, który
prowadził przesłuchanie ojca. Ten niezwykły
przypadek spowodował, że Niemiec zlitował
się nad ojcem i pozwolił mu iść dalej z całą zawartością plecaka.
W takim razie miał naprawdę dużo szczęścia. Z Tarnobrzegu trafiliście do Buska
Zdroju. Jak do tego doszło?
Ojciec po podjęciu pracy nauczycielskiej
w Mosinie w roku 1927 był też bardzo zaangażowany w harcerstwie. Polska była niepodległa, ale społeczeństwo przeczuwało, że

zbliża się wojna. Tzw. 5 kolumna niemiecka
działała. Tworzyli ją m. in. Niemcy pozostali w Polsce po 1918 r. Harcerscy działacze,
wśród nich mój Ojciec harcmistrz, dostali
rozkazy o prowadzeniu akcji podziemnej na
terenach, na które ewentualnie los wojenny
ich rzuci. Podczas pracy w Szczucinie, ojciec
nawiązał z Armią Krajową (AK) współpracę,
która trwała przez całą wojnę. To ona pomogła nam wydostać się z tej zapadłej wsi pod
Tarnobrzegiem. W jesieni 1941 roku przenieśliśmy się do Buska Zdroju. Administracyjna
nazwa brzmiała: „Powiat Stopnica, siedziba
Busko-Zdrój”. Ojciec podjął pracę w Spółdzielni Rolniczo – Handlowej w Busku Zdroju.
W związku z działalnością podziemia, mianowany został komendantem hufca harcerzy
Busko-Zdrój. Ta działalność była przyczyną
zwolnienia Ojca z pracy w szkole w 1947 r.
przez ówczesne władze.
Oddziały AK szczególnie aktywnie działały
w powiecie Jędrzejowskim, sąsiadującym
z naszym powiatem. „Jędrusiami” nazywano
stąd żołnierzy AK, działających w Jędrzejowie
i okolicznych lasach.
Jak wyglądało tam Wasze życie?
Busko–Zdrój leżało na terenie, utworzonego
przez Niemców w centralnej Polsce, „Generalnego Gubernatorstwa”. Reżim okupanta
był tam nieco łagodniejszy aniżeli w Wielkopolsce. Niemcy obsadzili główne posady:
starosty, burmistrza, naczelnika poczty i inne
ważne urzędy. W mieście nie było większych
restrykcji do czasu, gdy dał o sobie znać Ruch
Oporu. W Busku zaczęłam chodzić do polskiej
szkoły działającej w starym drewnianym budynku z czasu zaborów. Warunki były trudne,
bo np. w czasie deszczu woda kapała z sufitu, ale za to miałam cudowną nauczycielkę,
z którą utrzymywaliśmy rodzinny kontakt do
końca jej życia.
Moja Mama sprowadziła do Buska swoją
młodszą, chorowitą siostrę Jadwigę i znalazła
dla niej mieszkanie w pobliżu. Powodowała nią troska o losy młodszego rodzeństwa.
Mieszkającej w Poznaniu cioci groziło wywiezienie na tzw. „Roboty do Niemiec”. Drugą ryzykowną akcją mojej mamy w tym czasie było
zdobycie dokumentów po zmarłym mieszkańcu Grębowa, dla najmłodszego brata tj.
stryja Mariana. Stryj trafił do nas do Buska,
gdzieś z głębi Niemiec, po kolejnej ucieczce
z obozu jenieckiego dla obrońców Helu. To
była skomplikowana i niebezpieczna akcja.
Znam szczegóły, ale nie chciałabym przedłużać opowiadania.

(Rok 1930)Wiktoria Mączyńska

Busko-Zdrój to stare polskie uzdrowisko. Było
to miasto wielonarodowościowe. Koleżankami moimi były Polki i Żydówki z małżeństw
polsko-żydowskich. W 1942 r., w drugiej klasie,
ich nazwiska zmieniono dla bezpieczeństwa,
na polsko brzmiące. Moja mama podtrzymywała mnie w kontaktach z tymi koleżankami,
co niestety było rzadkością w polskich rodzinach. Dzieci niemieckie i rosyjskie chodziły do
szkoły niemieckiej, a w społeczności polskiej
nie były mile widziane. Mam z tamtego okresu kilka przykrych wspomnień.
Możemy o nich mówić?
Tak, to historia. AK prowadziła akcję zemsty
na Niemcach za pacyfikację Polaków. Przed
naszym domem została zastrzelona młoda
dziewczyna – Polka, która współpracowała
z Gestapo. Został wydany na nią wyrok „sądu
podziemnego”. Przechodziła ulicą obok naszego domu, a po drugiej stronie dwóch mężczyzn odczytało jej wyrok i padły strzały. Leżała
zastrzelona na ulicy przez kilka godzin, przed
naszymi oknami. Pamiętam również szefa Gestapo, który bardzo źle traktował społeczność
polską. Na rynku w Busku-Zdroju został zastrzelony. Niemcy w odwecie rozstrzelali kilku
Polaków na cmentarzu w Busku. Nasza Mama
tłumaczyła nam te akty zemsty, ponieważ my
dzieci nie zetknęliśmy się wcześniej ze śmiercią
tak brutalną. Mama wyjaśniała nam pojęcie
patriotyzmu i budziła świadomość narodową
opowiadaniami o czasach przedwojennych,
o swoim dzieciństwie w Gorlicach podczas
I Wojny Światowej. Opowiadała nam m. in.
o swojej roli w rodzinie w czasie wojny podczas tzw. „Wojny Gorlickiej”, kiedy jako 13-letnia dziewczynka była podporą swojej Mamy
i licznego młodszego rodzeństwa, gdy front
austriacko – rosyjski stał w rejonie Gorlic przez
kilka miesięcy. Ojciec mojej mamy czyli mój
dziadek Jan, był na froncie w wojsku austriackim, w ramach przymusowych poborów Po-
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laków do wojsk zaborców. To dłuższa historia,
która świadczy o odwadze mojej mamy, małej
wówczas dziewczynki, mającej poczucie odpowiedzialności najstarszego dziecka w rodzinie.
Myślę, że ma Pani na pewno dużo trudnych
wspomnień. Przeżyliście także nadejście
frontu.
W roku 1941 ojciec zmienił pracę z fizycznej
w Szczucinie na biurową w Busku-Zdroju,
gdzie pracował w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej, w potężnym, niemal warownym budynku, zbudowanym przed wojną. Budynek
ten miał ogromne piwnice ze sklepionymi
stropami zapewniającymi względne bezpieczeństwo. Kiedy w styczniu 1945 roku ruszył
front znad Wisły, to właśnie tam ukryliśmy się
przed ostrzałem armatnim i bombardowaniem. Wcześniej w lecie, front zatrzymał się
na pół roku na linii Wisły, ok. 40 km od Buska.
Niemcy siłowali się z Rosjanami i tak przechodziliśmy kilka razy z rąk do rąk. Po każdym
wycofaniu, Ci którzy zajmowali nasze miasto, mścili się na Polakach, którzy wykazywali
się aktywnością u poprzedników. Czas to był
szczególnie trudny dla naszej rodziny, a szczególnie dla naszej mamy, ponieważ ojciec zachorował na reumatyzm i od września 1944 do
marca 1945 leżał w szpitalu poza miastem na
tzw. Górce, w odległej ok. 3 km. Byliśmy przerażeni tym, co może nas spotkać. Tym bardziej,
że byliśmy sami, a Niemcy i Rosjanie straszyli nas sobą wzajemnie. W poczuciu strachu
i niepewności dorosłam bardzo szybko. Teraz
myślę, że dlatego pewnie nie potrafiłam nigdy
być tzw. „trzpiotką” i „psotką”. Dochodzę do
wniosku, że dzieciństwo mojej mamy zabrały
czasy I Wojny Światowej i konieczność szybkiego dojrzewania małej dziewczynki. Podobnie moje dzieciństwo zabrały czasy II Wojny
Światowej i trudne warunki bytowania naszej
rodziny w okresie powojennym.
Pod żadnym innym względem, na żadnym
innym polu, nie śmiałabym porównywać się
z naszą Mamą.
To ogromny ciężar, który spadł na Waszą
rodzinę, jak i na wiele innych w czasie
wojny. Coś co zostawia w nas ślad na całe
życie. Co z dobrymi chwilami? Jest jakiś
dobry moment, który szczególnie zapadł
Pani w pamięć?
Dobrze pamiętam szczęśliwy powrót ojca do
domu przed egzekucją w Mosinie, powroty
ojca z Mosiny do Miętnego podczas wojny
i moją I Komunię Świętą w 1944 r. w Busku.
Wielka radość towarzyszyła nam po narodzinach młodszego rodzeństwa: Jasia, Jurka
i Bożenki. Radosnymi chwilami były też nasze niedzielne obserwacje eskadr samolotów
alianckich, lecących wysoko w chmurach z zachodu na wschód po utworzeniu frontu na
zachodzie Europy. Jakżeż radosne na balkonie, były nasze okrzyki „lecą”. Szczególnie taka

scena utkwiła mi w pamięci w dniu Niedzieli
Wielkanocnej 1944 roku. Dobrze pamiętam
też entuzjazm 15 stycznia 1945, kiedy do naszej piwnicy w Busku-Zdroju, wszedł pierwszy
rosyjski oficer i pokazał nam polskie banknoty,
wydane przez PKWN w Lublinie. Radość i entuzjazm nie miały granic. Zgromadzeni w piwnicy Spółdzielni, inni mieszkańcy Buska chwytali i całowali te banknoty. Podobnie było po
zakończeniu wojny 9 maja 1945 r. Nieznajomi
ludzie ściskali się, ulicami przechadzały się
śpiewające grupy ludzi. Melodia „Marsz, marsz
Polonia” brzmiała cały czas. Patrzyłam na to
wszystko z ogromnym przejęciem. Widząc
śpiewający tłum ludzi, na placu przed budynkiem starostwa powtarzałam sobie, że muszę
ten dzień zapamiętać, jako ważny dzień w historii (skończyłam właśnie wtedy 10 lat).
Po tym trudnym czasie udało się wrócić
w końcu do Mosiny. Jak Pani wspomina powrót w rodzinne strony?
Podczas całej wojny tęskniliśmy za miastem rodzinnym i Rodzice obiecywali nam, że wrócimy
do Mosiny. Mieli stały kontakt ze swoimi uczniami w Mosinie. Po zakończeniu wojny listownie
poprosili pana burmistrza Nowaczyka, o zachowanie i zabezpieczenie naszego mieszkania
w domu Państwa Gawrońskich, przy ulicy Poniatowskiego, w którym rodzina nasza mieszkała od 1935 r. Stan zdrowia Ojca (leżał w szpitalu) opóźniał bowiem nasz szybki powrót. Do
czasu wybuchu wojny Rodzice pięknie urządzili
to mieszkanie o powierzchni 150 m2 i m.in. na
przyszłość kupili fortepian skrzydłowy, z myślą
o naszej nauce gry na fortepianie. Było to możliwe, ponieważ status społeczny i finansowy
nauczycieli przed wojną był bardzo wysoki.
Założyli również nam, trojgu dzieci książeczki
oszczędnościowe, na które wpłacali co miesiąc
po 50 zł, na nasze przyszłe studia.
Po powrocie z wygnania w lipcu 1945 roku,
zastaliśmy mieszkanie opustoszałe, a rodzina
nasza liczyła 8 osób w tym sześcioro dzieci.
Sąsiedzi pożyczyli nam materace do spania,
które rozłożyliśmy na podłodze. W mieście
znajdował się magazyn mebli zabezpieczonych po ucieczce Niemców. Tam właśnie
Rodzice wybrali podstawowe sprzęty. Moja
Mama odnalazła nasz komplet mebli sypialnych u ludzi, którzy wzięli go właśnie z tego
magazynu i zgodzili się nam go zwrócić. Natomiast w restauracji Pani Roszczakowej na
Rynku znalazł się nasz fortepian i osiem foteli.
Powoli przyzwyczajaliśmy się do nowej rzeczywistości. W jesieni 1945 r. rodzice wrócili
do pracy nauczycielskiej, a my troje starszych
dzieci - do zajęć w szkole, kontynuując naukę
zaczętą w Busku. Mama nadzwyczajnie łączyła
wychowywanie szóstki dzieci z pracą pedagogiczną, umożliwiła nam wykształcenie wyższe.
Podczas wakacji szkolnych, zamiast odpocząć
- proponowała przywiezienie wnuków na jakiś
czas, by nacieszyć się nimi i nam dzieciom pra-

(Rok 1942) Wiktoria Myszkier z najstarszą córką

cującym zawodowo przez 6 dni w tygodniu,
ulżyć. Moi synowie Tomasz i Michał mówią
o tych dniach z wielkim rozrzewnieniem. A my
dzieci z ogromną wdzięcznością. Oczywiście
starałam się zapewnić mamie jakąś pomoc
fizyczną na ten czas (były to lata 60 –70). Po
przejściu na emeryturę spotykała się z dawnymi uczniami, a później jeszcze, w latach 199093, uczniowie całych klas urządzali spotkania
na tarasie domu Rodziców przy ulicy Wiosny
Ludów. Opowiadali o swoich sukcesach życiowych. Przy fortepianowej muzyce, granej
przez jednego z nich. Pamiętam też, że odszukiwali rodziców dawni uczniowie przedwojenni, osiedli po tułaczce wojennej na zachodzie,
przyjeżdżający w odwiedziny do swoich mosińskich rodzin. Były łzy i radość ze spotkania
i ocalenia z pożogi wojennej. Relacje o tym
można było przeczytać w mosińskiej prasie.
Spotkało nas tutaj w Mosinie dużo życzliwości.
Zdarza mi się spotkać na ulicy byłych uczniów
mojej mamy, którzy zatrzymują mnie w oparciu o podobieństwo fizyczne. Darzą swoimi
pięknymi wspomnieniami szkolnymi. Rozmowy te cechuje wielka sympatia i życzliwość dla
rodziców. Dotyczy to zarówno szkoły, jak też
harcerstwa. Przeżyliśmy w Mosinie wiele pięknych, niezapomnianych lat i zawsze z radością
wracamy tutaj do naszych bliskich i przyjaciół,
których coraz liczniej znajdujemy już tylko na
mosińskim cmentarzu.
Opisane wyżej dokonania Rodziców zostały
też zebrane przed kilku laty w projekcie dzieci
szkolnych, pod kierunkiem Pani Magister Beaty
Buchwald. Był to projekt związany z tworzeniem Elektronicznej Dziecięcej Encyklopedii
Wielkopolan. Korzystam z okazji, aby podziękować serdecznie Pani Magister Beacie. Dziękuje
również i Pani i Pani Berecie w Bibliotece Miejskiej w Mosinie za wyłuskanie z historii naszego
miasta postaci mojej dzielnej Mamy.
Ja również dziękuję za opowiedzenie nam
tej historii, dzięki temu pamięć o takich ludziach jak Wiktoria Myszkier jest wciąż żywa.
Rozmawiała Ewa Kazimierska
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---- R E K L A M A ----

• 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

MA022

WWW.PRACE-ZIEMNE.NET

TEL. 602 128 760

Fachowe doradztwo, sprzedaż,
oraz usługa montażu
anten naziemnych DVB-T2
oraz anten satelitarnych

FHU Daniel Radosz
ul. Sowiniecka 81
62-050 Mosina

tel. 601-737-887

MA024

USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ, KOPARKĄ

email. danielsat@op.pl

Sprzedaż - Montaż - Serwis
Rolety, Bramy Garażowe, Moskitiery
Żaluzje, Verticale,
Plisy, Roletki materiałowe

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)

BIURO OGŁOSZEŃ

roletydudzik@onet.pl
601 775 420

MA026

ALKOHOL E-PAPIEROSY
BONGO
PAPIEROSY
pREMIXY
SHISHA
TYTONIE
BAZY
FAJKI
CYGARA
LIQUIDY
AKCESORIA
61 817 18 39

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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oferuje:
• adaptacje pomieszczeń
• prace wykończeniowe
• kompleksowe remonty

• Catering przedszkolno-szkolny
• Obsługa kompleksowa
imprez okolicznościowych

telefon: 794-900-009

• Obiady, lunche, pakiety obiadowe
• Grille
• Wyroby garmażeryjne, zakąskowe

MA019

MA023

• Catering okolicznościowy
z dostawą do domu

zatrudnię
pracownika

MA018

do zakładania
i pielęgnacji
ogrodów

509 834 814
BIURO OGŁOSZEŃ

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

25

Park Strzelnica odbity!
W październiku ubiegłego roku pisaliśmy o dużej wycince drzew w mosińskim parku. W ramach budowy
ścieżek rowerowych z parku zniknęła ponad setka drzew. Teraz mieszkańcy Mosiny i okolic postanowili na
ich miejsce posadzić nowe rośliny.
W Parku Strzelnica powstają ścieżki rowerowe, chodnik czy monitoring – całość
pochłonęła ponad milion złotych. Gmina
na inwestycję dostała dofinansowanie
z funduszy europejskich w wysokości 80%
kosztów Koniec prac początkowo był przewidziany na koniec kwietnia, ale obecnie
wykonawca ma czas do końca maja.
Przeciwko wycince w parku protestowali
mieszkańcy w październiku ubiegłego
roku. – Jak najbardziej jestem za zagospodarowaniem tego terenu, dbaniem o niego, ale nie kosztem takiej ilości drzew –
mówili nam pikietujący.
Urzędnicy zapewniali wtedy, że wycięcie
roślin zrekompensują nasadzenia w innych miejscach gminy. – Na ten rok [2020
– red.] zaplanowano posadzenie 301
drzew, ale ze względu na brak funduszy,
większość zostanie zasadzona w przyszłym roku – tłumaczyli przedstawiciele
magistratu.

DREWNO
OPAŁOWE
KOMINKOWE
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---- R E K L A M A ----

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna
możliwość transportu

PELLET
CERTYFIKOWANY

Akcja sadzenia drzew w Parku Strzelnica. Fot. Jadłodzielnia-Mosina

Grupa mieszkańców postanowiła jednak
posadzić nowe rośliny w Parku Strzelnica
prędzej i w niedzielę 16 maja przeprowadzili akcję sadzenia drzew. – Nasadzenia
kompensacyjne, które powinna zrealizować gmina, zajmą więcej czasu. My
chcieliśmy pomóc temu miejscu już teraz
– tłumaczą wolontariusze Jadłodzielni –
jedni z pomysłodawców posadzenia roślin w Parku Strzelnica.
– Akcja była uzgodniona z urzędem
w Mosinie. Razem z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Brodnickiej, Przyrodobraniem, Sweets Tabaco, Key 4 Tomorrow
i Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym,
posadziliśmy kilkanaście drzew: lipy, wi-

śnie antypki, mirabelki. Oprócz drzew,
zasadziliśmy byliny: barwinki, oregano,
poziomki i ogrom kwiatów – wyliczają
wolontariusze Jadłodzielni.
Rośliny przynieśli mieszkańcy, ale głównie pochodziły one ze szkółki Daniela Niewińskiego z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Brodnickiej. W Parku Strzelnica pojawiło
się około 20 nowych drzew oraz liczne
krzewy i kwiaty. – Chcieliśmy, by roślinność była różnorodna, by zwabić zapylacze: pszczoły, motyle czy trzmiele. Przez
następne okresy wegetacyjne będziemy
opiekować się z roślinami. Będziemy je
podlewać czy kształtować drzewa – zapewniają pomysłodawcy akcji. (WP)

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

zamównienia/kontakt

605 981 958

Akcja sadzenia drzew w Parku Strzelnica. Fot. Jadłodzielnia-Mosina
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„Pyry od Pawła” zrobiły furorę –
tony ziemniaków uratowane przed zmarnowaniem
Pan Paweł jest rolnikiem ze wsi Baranówko. Po śmierci członków rodziny, mężczyzna prowadzi
gospodarstwo samodzielnie. W tym roku został sam z ogromem niesprzedanych ziemniaków. Pyry
przed zmarnowaniem postanowili uratować wolontariusze Jadłodzielni i mieszkańcy.
Zanim wybuchła pandemia, Pan Paweł sprzedawał ziemniaki
lokalnym restauracjom i szkołom. W tym roku, jako że zostały
one zamknięte, rolnik miał duży kłopot z tym, żeby sprzedać
zebrane plony.
– Teraz już nie ma tego zbytu, nie ma weseli, komunii, itd. Zostały jedynie cateringi do szpitala, ich przecież nie zamkną –
uśmiecha się rolnik.
O problemie dowiedział się Marcin Niemczewski z Jadłodzielni
i sam zaproponował Pawłowi pomoc.
– Marcin widział, że tutaj walczę, nie daję rady, i sam zaproponował, żeby jakoś mi pomóc, żeby się pozbyć tych ziemniaków
– opowiada rolnik i tłumaczy – Tych pyr jest po prostu za dużo
– są to plony z dwóch hektarów.
Kiedy Marcin opublikował post na stronie Jadłodzielni z apelem
o pomoc, Pan Paweł miał trzy wielkie kopce niesprzedanych

Na początku akcji, w Baranówku leżały 3 wielkie góry ziemniaków. W kilka dni mieszkańcy wykupili prawie wszystkie warzywa. Fot. Jadłodzielnia-Mosina

ziemniaków. Już po dwóch dniach ponad dwie trzecie warzyw
zostało sprzedane. – Dużo pomogło, że Marcin to załatwił, prawie wszystkie pyry poszły – chwali rolnik.
Zainteresowanie ziemniakami prosto od rolnika rzeczywiście
przekroczyło oczekiwania zaangażowanych wolontariuszy i samego pana Pawła. Po akcji na stronie Jadłodzielni pojawił się
nowy wpis – z podziękowaniami mieszkańcom za angażowanie się w akcję. “Zasięg akcji i ogrom zamówień powoduje, że
możemy czasem nie odpowiadać na Wasze komentarze” – piszą
wolontariusze Jadłodzielni i jednocześnie informują: ziemniaki
nadal są dostępne.
Włączyć się w akcję można na dwa sposoby: przyjechać do Baranówka i samemu wybrać z kopca ziemniaki albo zamówić dowóz do domu – wtedy koszt będzie wyższy. Więcej informacji
znajdziecie na stronie Jadłodzielni. (WK)

Pan Paweł, przygotowujący ziemniaki do sprzedaży przy swoim gospodarstwie w Baranówku. Fot. Jadłodzielnia-Mosina

Kronika OSP Mosina
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina, do których doszło od
21 kwietnia do 20 maja br. Dziękujemy OSP Mosina za ich udostępnienie.

1 maja- Kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka)
2 maja- GCZK woda wdzierająca się na posesje (Mosina, ul. Wybickiego)
2 maja- GCZK pompowanie wody (Daszewice, ul. Leśna)

21 kwietnia- Szpital monitoring P-poż (Puszczykowo ul. Kraszewskiego)

2-6 maja- Kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka)

21 kwietnia- Sprawdzenie namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka)

7 maja- Wypadek 3 pojazdów (Mosina, ul. Leszczyńska)

22 kwietnia- Kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka)

10 maja- Pożar samochodu (Krosinko, ul. Stęszewska)

23 kwietnia- Transport na szczepienie COVID
23-24 kwietnia- Kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka)
24 kwietnia- Wypadek drogowy (Mosina, ul. Leszczyńska)
25-27 kwietnia- Kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka)
28 kwietnia- Wybuch butli z gazem (Mosina, ul. Targowa)
28 kwietnia- Kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka)
28 kwietnia- COVID- dezynfekcja pomieszczeń przedszkola (Mosina, ul. Topolowa)
29-30 kwietnia- Kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka)

7-8 maja- Kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka)
10 maja- Kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka)
11 maja-Tesco monitoring p-poż (Mosina, ul. Konopnickiej)
12 maja- wypadek, zgłoszenie z systemu E-CALL (Mosina, ul. Rzeczna)
17-19 maja- Kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka)
20 maja-Pożar poszycia leśnego (Mosina, ul. Torowa)
20 maja- Kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka)
(Red)
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11-letni chłopiec bohaterem rodziny,
uratował z płomieni zwierzęta
Gdy 19 kwietnia w domu przy ul. Wiatrakowej w Czempiniu wybuchł pożar, w mieszkaniu był tylko
11-letni Marcel. To dzięki natychmiastowej reakcji chłopca, z płomieni udało się uratować zwierzęta
i szybko wezwać pomoc. – Marcel jest naszym bohaterem – mówi rodzina chłopca.
Przerwana lekcja
– Miałem akurat lekcje zdalne, byłem sam w domu. Nagle odłączyło prąd – wspomina poniedziałkowy poranek Marcel. Chłopiec ma 11 lat, chodzi do IV klasy szkoły podstawowej. Jego ulubionym przedmiotem jest historia. – Gdy zobaczyłem, że nie ma
prądu, zadzwoniłem do taty. Wtedy poczułem dym – opowiada
poruszony chłopiec.
– Byłyśmy akurat z mamą na zakupach – opowiada Zosia, starsza siostra Marcela. – W pewnym momencie dostałyśmy telefon,
sąsiadka powiedziała: „u was w domu jest dym, co się dzieje?”
– dodaje dziewczyna. Razem z mamą od razu wybiegły ze sklepu i wróciły do domu. Na miejscu zastały już służby ratownicze:
straż pożarną, karetki pogotowia. I siedzącego z jednym ze strażaków Marcela.
Służby dotarły na miejsce po 7 minutach od wezwania. Na numer 112 zadzwoniła sąsiadka, bo usłyszała, że Marcel woła o pomoc, krzyczy, że się pali. – Przybiegli też robotnicy, którzy pracują na budowie obok. Pomogli Marcelowi uratować z pożaru
nasze zwierzęta – mówi mama chłopca, pani Kasia. – Sąsiadka
opowiadała nam, że syn tak bardzo krzyczał, tak głośno wołał
o pomoc, dzięki temu szybko udało się wezwać pomoc – wzrusza się mama chłopca.
– Gdy poczułem dym, wybiegłem na taras i zobaczyłem na dachu płomienie – mówi Marcel – Szybko wtedy pobiegłem po
zwierzaki: dwa psy i koty – opowiada chłopiec. Jak mówi jego
rodzina, nie było mowy, żeby Marcel zostawił w płomieniach
zwierzęta. – Jest naszym bohaterem – mówią zgodnie siostry
chłopca: Ola i Zosia. Sam Marcel bohaterem się nie czuje, uważa,
że zrobił to, co trzeba było. – Wolałby raczej zostać bohaterem
w inny sposób – uśmiecha się jego mama.
W jedności siła
Jak opowiada rodzina, wielką pomoc zapewnili sąsiedzi, inni
mieszkańcy Czempinia i władze miasta.
– Gdy sprzątaliśmy po pożarze, pomagało nam bardzo wiele
osób. Mieszkańcy przywozili nam jedzenie, coś do picia. Poza
tym, rozmawiali z nami, byli przy nas – wspomina chwile po pożarze Zosia.
– Burmistrz miasta był u nas w dzień pożaru trzy razy. Później
jeszcze przyjeżdżał do mamy, pytał się o samopoczucie, czy
jeszcze jakoś może pomóc – opowiada Zosia.
Mama Marcela wspomina też, że cichym bohaterem był jeden ze
strażaków. – Gdy przyjechaliśmy na miejsce, Marcel siedział obok
domu i rozmawiał ze strażakiem. Jak się później okazało, długo
opowiadali sobie o historii – ulubionym przedmiocie syna – opowiada mama chłopca. – Widzieliśmy, jak bardzo to pomogło Marcelowi, żeby w tamtych chwilach chociaż przez moment myśleć
o czymś innym. Zapytałam się wtedy tego strażaka, czy on ma
jakieś przygotowanie, by rozmawiać z osobami po pożarach. On
wtedy odpowiedział tylko: „takie same, jak wszyscy” i podarował
Marcelowi naszywkę ze swojego munduru – opowiada pani Kasia.

– Było nam wtedy, i jest nadal bardzo ciężko, ale ogrom pomocy, jaki nas spotkał, bardzo nam w tych chwilach pomaga – zapewnia Zosia.
Pożar doszczętnie spalił dach domu. Choć reszta konstrukcji
wydaje się być nienaruszona, to rodzina nie wie, czy będzie mogła odbudować dom w tym samym miejscu. Pogorzelcy póki
co dostali nakaz rozbiórki budynku od nadzoru budowlanego.
– Nie wiemy jeszcze, ile dokładnie będzie nas kosztowała budowa nowego domu i czy w ogóle będziemy mogli go odbudować w tym samym miejscu. Tak by było najlepiej – to nasz dom
rodzinny, tu się wszyscy wychowaliśmy i mamy sentyment do
tego miejsca – mówi Ola, siostra Zosi i Marcela.
Marcel z mamą zatrzymali się póki co u siostry – Zosi, która
mieszka niedaleko. Wciąż trwa internetowa zbiórka, by rodzina
mogła wrócić na swoje. Organizatorzy wsparcia dla rodziny planują już kolejne inicjatywy.
– Razem z Michałem Sokół, organizujemy bieg wirtualny „Jestem Aktywny Pomagam”. Opłata startowa dla dorosłych wynosi 40 zł i 20 zł dla dzieci. Dystans do pokonania to 1km dla dzieci
i 5km dla osób powyżej 16 roku życia. Można go pokonać biegiem, marszem, przejechać na rowerze, rolkach, albo też przepłynąć. Za udział w biegu, każdy uczestnik dostanie drewniany
medal w kształcie domu, wykonany przez mieszkańca Trzcianki
– Radosława Kogę – opowiada Iwona Hertmanowska, organizatorka pomocy dla rodziny pogorzelców – Oprócz tego, cały
czas można wspomóc zbiórkę na portalu zrzutka.pl albo wziąć
udział w licytacjach na Facebooku – można wystawić zabawki,
ciuchy, sprzęt, narzędzia, wypieki czy usługi kosmetyczne –
mówi Iwona. (red)
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Zapadł wyrok w sprawie wypadku karetki
na przejeździe w Puszczykowie
Do tragedii doszło w kwietniu 2019 roku. Po dwóch latach procesu sąd ogłosił wyrok.
3 kwietnia 2019 karetka wjechała na
strzeżony przejazd w Puszczykowie,
szlabany akurat się zamykały. Kierowca
ambulansu próbował ustawić samochód
równolegle do rogatek, by uniknąć uderzenia przez nadjeżdżający pociąg Katowice-Gdynia. Skład jednak zmiażdżył
karetkę, w wypadku zginęli ratownik medyczny i lekarz, przeżył jedynie kierowca.
Załoga pogotowia jechała do szpitala w
Puszczykowie. Miała zabrać pacjenta na
zabieg w Poznaniu.

chać. To w pogotowiu była stała praktyka
– mówił kierowca.
Sąd skrytykował takie działania. – Istnienie takiego zwyczaju budzi niepokój. Takie praktyki nie powinny mieć miejsca. To
sprowadzanie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi – mówi sędzia.
W przypadku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, sąd
mógł orzec karę od pół roku więzienia

do 8 lat. Obrońca kierowca wnioskował
o łagodne rozstrzygnięcie. – Oskarżony
jechał ratować ludzkie życie. Doszło do
tragedii. Zginęli jego wieloletni koledzy
z pracy.
Sąd skazał jednak Sebastiana Stachowiaka na 4 lata więzienia oraz 6-letni zakaz
prowadzenia pojazdów. Musi też zapłacić
nawiązki na rzecz rodzin ofiar. Wyrok nie
jest prawomocny. (red)

Prokuratura postawiła kierowcy – Sebastianowi Stachowiakowi zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Sąd
uznał, że kierowca katastrofę spowodował
nieumyślnie. – Nie można przyjąć, że wjeżdżając na przejazd, przewidywał i godził
się na to, że dojdzie do katastrofy. Według
takiej interpretacji oskarżony musiałby liczyć się z tym, że sam zginie. Jednak same
manewry, które wykonywał, świadczą o
tym, że próbował uniknąć zderzenia – mówił sędzia orzekający w sprawie.
Podczas procesu Sebastian Stachowiak
zaznaczył, że niebezpieczne praktyki w
poznańskim pogotowiu to codzienność.
– Wiem, że ludziom może się to wydawać
dziwne, ale ja kilkadziesiąt razy przejeżdżałem w taki sposób przez torowisko,
zarówno jako kierowca karetki, jak i pasażer. Zdarzało się, że dróżnicy sami otwierali nam rogatki, żebyśmy mogli przeje-

Pożar butli z gazem w Mosinie.
Jedna osoba poparzona
28 kwietnia w godzinach porannych w piekarni przy ul. Targowej doszło do pożaru butli z gazem. Jedna osoba została poszkodowana.
Do pożaru doszło około godziny 8:00. Butla zapaliła się w piekarni Ren-Mac przy ul. Targowej. Po kilku minutach na miejscu zjawiły się służby ratunkowe i policja. W wyniku pożaru butli 35-letnia kobieta została poparzona i przewieziona do szpitala. (red)

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.
18 maja- otwarcie mieszkania + KPP ( Puszczykowo, ul. Niepodległości)
14 maja- drzewo nad drogą (Puszczykowo, ul. Wysoka)
4 maja- drzewo na drodze (Puszczykowo, ul. Cyryla Ratajskiego)
29 kwietnia- otwarcie mieszkania (Puszczykowo, ul. Poznańska)
21 kwietnia- monitoring dla Szpitala (Puszczykowo, ul. Kraszewskiego)
(Red)

REN-MAC w Mosinie. W środę 28.04 w piekarni doszło do wybuchu butli z gazem
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Biblioteka w Rogalinku zaprosiła
do wzięcia udziału w grze terenowej
W ramach tygodnia bibliotek, przypadającego między 7 a 17 maja, filia mosińskiej biblioteki publicznej
w Rogalinku przygotowała grę terenową „Zagadki Rogalinka – czytelnicy na tropie”. Zabawa adresowana
była dla dzieci szkolnych i młodzieży do lat 18.
Udział w rozwiązywaniu zagadek mogli wziąć
wszyscy chętni, nie tylko mieszkańcy Rogalinka.
Wystarczyło zgłosić się po pakiet startowy w godzinach pracy biblioteki.
Gra polegała na spacerowaniu po miejscowości
i odnajdywaniu miejsc opisanych w formie ciekawostek oraz na kartach do wypełnienia, a rozwiązane zagadki utworzą hasło. Dla uczestników
przewidziane były drobne nagrody. – Wybrałyśmy
8 strategicznych miejsc w Rogalinku, takich jak
niemiecki cmentarz w lesie czy restauracja Skarpa. Celem gry nie było tylko przybliżenie walorów
Rogalinka, ale uświadomienie czytelnikom edukacyjnej roli biblioteki i wagi czytania w rozwoju
osobistym – mówi Edyta Korcz, jedna z pomysłodawczyń gry.
Organizatorki – Dorota Konik i Edyta Korcz – zachęcają do wiosennych spacerów i zapraszają
mieszkańców gminy do poznania Rogalinka. – Jest
tutaj dużo ciekawych miejsc, o których niektórzy
nie mają pojęcia, a nadarza się okazja, żeby je poznać – dodaje pani Edyta.
Jednym z obiektów zawartych na konkursowej
karcie była pracownia artystyczna prowadzona przez panią Lucynę Smok. W sobotę, 8 maja,
można było przyjść do pracowni i obejrzeć galerię
obrazów, a także pod okiem plastyczki wykonać
rysunek.
– O pracowni w Rogalinku dowiedziałam się przez
przypadek od znajomej. Przyszłam tutaj z córką,
która ma pasję artystyczną. Sama próbuję coś namalować, ale nie idzie mi najlepiej, jednak czuję,
że rozładowuję stres i w końcu mam chwilę dla
siebie. Nie przyszłam tutaj z nastawieniem, że dostanę pastele, ale zaczęłam czuć, że zapominam
o wszystkich problemach i nie mogę się doczekać
kolejnych zajęć – opowiada pani Daria, uczestniczka warsztatów.

Jedna z kart przedstawiająca miejsca do odwiedzenia podczas gry

W pracowni pani Lucyny, odbywały się także spotkania poetyckie oraz muzyczne. – Widzę coraz
większą wartość malowania, szczególnie w okresie
pandemii, dlatego, że ludzie są bardzo zestresowani, a przychodząc tutaj, znajdują azyl. W perspektywie czasu zauważyłam, że wiele osób rozwinęło się
nie tylko pod względem artystycznym, lecz także
duchowym oraz nawiązało wiele kontaktów towarzyskich. Pracownia nabrała też prestiżu i nawet
postronni ludzie lubią nas odwiedzać i podkreślają,
że istnienie tego miejsca jest bardzo ważne – mówi
Lucyna Smok, opiekunka pracowni.
Weronika Zwierzchowska

Malunki osób biorących udział w warsztatach
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Regaty w Dymaczewie:
„To, co lubimy, to adrenalina i wiatr we włosach”
Na jeziorze Łódzko – Dymaczewskim, w sobotę 15 maja, odbyło się I seminarium z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa na wodzie. Dodatkowo, rozegrano I Międzyklubowe Regaty o Puchar Przechodni OSiR
w Mosinie.
W zawodach wzięło udział 13 załóg m.in. ze Śremu, Kościana, Boszkowa i Mosiny. Regaty odbyły
się w trybie przesiadkowym, oznacza to, że załogi
korzystały z 7 jachtów w klasie Omega. Każda grupa musiała przepłynąć 7 razy na innej jednostce,
dzięki temu żeglarze mieli równe szanse, bo żeglowali w tych samych warunkach atmosferycznych. – Regaty skierowane były do zawodników
bez licencji sportowych. Sensem naszego pływania jest to, że możemy wystartować w grupie kilkunastu uczestników na określonej trasie, a każdy
z nas chce trasę pokonać jak najszybciej – opowiada Jacek Mądrawski, komandor Mosińskiego
Klubu Żeglarskiego.
W regatach zwyciężyła załoga z klubu żeglarskiego „Odlewnik” ze Śremu, drugie miejsce zajął
Mosiński Klub Żeglarski, a trzeci na podium uplasował się Kościański Klub Żeglarski. – W regatach
najważniejsza dla nas jest fajna zabawa, rywalizacja, adrenalina – czyli to, co lubimy czuć my
– żeglarze – wiatr we włosach i przygodę, bo po
to są regaty, żeby rywalizować – mówią Barbara
Mor i Katarzyna Biernacka ze Śremskiego Klubu
Żeglarskiego „Odlewnik”.
Podczas części seminaryjnej uczestnicy zdobywali wiedzę na temat bezpieczeństwa i ratownictwa na wodzie. We współpracy z OSP Radzewice odbyły się pokazy ratownictwa wodnego.
Zwrócono uwagę na poprawne wyciąganie osób
z przewróconego jachtu Omega, właściwe udzielanie pierwszej pomocy oraz ratowanie tonących
z przewróconego kajaka. – Trzeba pływać tak,
żeby zachować, bezpieczeństwo i nie spowodować kolizji czy uszkodzenia czyjejś jednostki. Odpowiadamy nie tylko za wypożyczony sprzęt, ale
mamy pełną odpowiedzialność, za ludzi których
zabieramy – dodaje Jacek Mądrawski.
– Uprawianie żeglarstwa warto rozpocząć od zapisania się na kurs, na którym można nauczyć się
niezbędnych zasad. Jest to teoria i praktyka, my
organizując takie szkolenie, gwarantujemy pływanie na sprzętach wodnych oraz wykłady ze
wszystkich działów teoretycznych niezbędnych
do zdania egzaminu państwowego, który jest niezbędny, żeby można było wyczarterować żaglówkę na większych akwenach jak jeziora mazurskie.
Warto dodać, że profesjonalny armator nie wypożyczy sprzętu laikowi, a pływanie na jachcie
żaglowym, wymaga większych umiejętności niż
prowadzenie jachtu motorowego, gdzie nie ma
dużego wpływu warunków atmosferycznych –
zwraca uwagę komandor MKŻ.
Weronika Zwierzchowska
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• pieluchy dla dorosłych
• artykuły ortopedyczne
i rehabilitacyjne
• wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego
• obuwie i wkładki zdrowotne
• protezy piersi i peruki
• realizacja zleceń NFZ
• fachowa obsługa i doradztwo

Budowa domów
jednorodzinnych

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

Farbiarska 28 62-050 Mosina
518 367 095
pn-pt 9 - 17
sob 9 - 13

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

www.sprawni-lubon.pl
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tel. 723 606 826

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

MA025
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„DACHY”
SZYMKOWIAK

OD 30 LAT
NA RYNKU

FIRMA POSIADA
UBEZPIECZENIE
OC FIRMOWE

tel. 604 213 854
BIURO OGŁOSZEŃ

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

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

MA003

CZŁONEK POLSKIEGO
STOWARZYSZENIA
DEKARZY

(P041)

MA008
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BIOODPADY

SZKŁO

PAPIER

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

ODPADY
ZMIESZANE

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

Telefon 691 467 827
P217

PLASTIK

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

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

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

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

(J010)

Wiodący Operator Logistyki
Meblowej w Europie
oferuje pracę na stanowisku:

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

P136

ROBOTY
ZIEMNE

FOTOWOLTAIKA

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

BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

SKLEP OGRODNICZY
UL. RZECZYPOSPOLITEJ, MOSINA

tel. 793 613 513

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

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA

Mosina, ul. Strzelecka 82

tel. 535-535-916

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

MA016

P112

(J015)

!
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Zakaz wstępu do lasów
Od 20 maja do 7 czerwca 2021 roku na terenie leśnictw Mieczewo oraz Rogalin obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu.
Na terenie Nadleśnictwa przeprowadzany jest
zabieg ograniczania liczebności chrabąszcza
majowego, z zastosowaniem środka chemicznego pn. MOSPILAN 20 SP. Opryski agrolotnicze
planowane są na powierzchni 443,81 ha.
Pola zabiegowe położone są na terenie gminy Mosina oraz Kórnik. O zakazie zostały poinformowane gminy, sołectwa oraz pszczelarze.
Przed wykonaniem zabiegu, w lesie ustawione
zostaną stosowne tablice informacyjne.
Przedmiotem zabiegu agrolotniczego będzie
chrabąszcz majowy (Melolontha melolontha),
groźny szkodnik drzewostanów i upraw leśnych,
a także rolniczych i sadowniczych.
Najpoważniejsze szkody wyrządzają larwy chrabąszczy - pędraki, które obgryzając korzenie sadzonek zagrażają trwałości upraw.
Źródło: Nadleśnictwo Babki
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AUDYCJE

Przed strażnikami w polskich miastach stoi wiele wyzwań. Jednostki zajmują się nie tylko wykroczeniami drogowymi, ale
także ochroną środowiska czy profilaktyką społeczną. Oprócz
codziennych zadań, funkcjonariusze zmagają się także z debatą
na temat zasadności istnienia straży miejskiej. O wyzwaniach,
stojących przed strażnikami i zasadności działania formacji,
z komendantem lubońskiej jednostki rozmawia Piotr Izydorski.
Zapraszamy do odsłuchania audycji:
https://www.gazeta-lubon.pl/2021/lukasz-kolcz-komendant-audycja/

Biegać każdy może: jak wstać z kanapy i zacząć?
Skuteczna reklama nie musi szpecić – warsztaty
dla przedsiębiorców
– Połowa pieniędzy wydawanych na reklamę jest wyrzucana
w błoto. My wiemy która, mamy na to dowody, chcemy podzielić się tą wiedzą – mówi Konrad Tuszewski – organizator
bezpłatnych warsztatów dla mosińskich przedsiębiorców.

Jak sam o sobie mówi, jego pasją jest sport, a sensem życia
bieganie. Maraton przebiegł 16 razy, biegał po graniach Tatr,
wygrał polską edycję Wings For Life w 2014 roku. Rozmawiamy z Grzegorzem Urbańczykiem.

Projekt „Prywatna przestrzeń publiczna” to szereg warsztatów dla
lokalnych przedsiębiorców, którzy korzystają z reklamy zewnętrznej. Zdaniem Konrada Tuszewskiego, inicjatora tego projektu, natłok tablic reklamowych w Mosinie nie tylko psuje wygląd miasta,
ale też sprawia, że jest ona nieefektywna, a pieniądze wydawane
na nią są “wyrzucane w błoto”.
– Ja nie walczę z reklamami – mówi Konrad i tłumaczy – Reklama
jest częścią naszego życia, i bez niej byłoby nam trudno egzystować. Natomiast warto zastanowić się, czy ta reklama przynosi jakiekolwiek efekty.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Powiatu Poznańskiego, i już
w czerwcu wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach.
Zapisać się na nie można przez wysłanie maila na adres konrad@
tuszewski.eu
Zapraszamy do odsłuchania całości audycji:
https://www.gazeta-mosina.pl/2021/skuteczna-reklama-nie-musi-szpecicwarsztaty-dla-przedsiebiorcow-audycja/

Strażnicy miejscy zachęcają mieszkańców do
współpracy
Gościem Piotra Izydorskiego w audycji “wywiadówka” był Łukasz Kołcz – komendant Straży Miejskiej w Luboniu.
– To jest praca pełna wyzwań, praca, która codziennie motywuje
do działania – mówi o pracy w Straży Miejskiej Łukasz Kołcz. –
To, że możemy działać dla naszych mieszkańców to jest największe osiągnięcie – dodaje komendant.

Grzegorz Urbańczyk podczas biegu Wings For Life w 2014 roku. Źródło Facebook

Gość audycji ukończył poznański AWF, od tego czasu regularnie
biega i propaguje aktywny styl życia, organizując imprezy sportowe czy treningi. – Każdy moment, by zacząć biegać jest dobry
– przekonuje Grzegorz Urbańczyk – Należy jednak zadać sobie
pytanie, czy zaczynam biegać “prosto z kanapy” czy mam coś
wspólnego z ruchem. Jeśli to pierwszy bieg od dłuższego czasu,
to warto zacząć np. od marszobiegów, powoli zwiększać dystanse
– tłumaczy sportowiec.
Zapraszamy do odsłuchania audycji:
https://www.gazeta-mosina.pl/2021/biegac-kazdy-moze-jak-wstac-z-kanapy-i-zaczac/

Mieszkańcy Kórnika organizują
w sprawie odwołania władz gminy

referendum

Grupa mieszkańców Kórnika złożyła u komisarza wyborczego
prawie 3 tysiące podpisów pod inicjatywą referendum w swojej gminie. O powodach, które zmotywowały mieszkańców do
działania porozmawialiśmy z przedstawicielami inicjatywy
Referendum Dla Kórnika.
Damian Zawieja, pełnomocnik inicjatywy Referendum Dla Kórnika, w wyborach w 2018 roku był kandydatem na radnego, teraz
jest jednym z inicjatorów odwołania obecnych władz gminy.
– Czarę goryczy przelało kilka kuriozalnych decyzji burmistrza –
mówi Damian Zawieja
– Budowana jest tak zwana kładka za 30 milionów złotych nad Jeziorem Kórnickim. To są megalomańskie inwestycje – dodaje pełnomocnik inicjatywy referendalnej.
Justyna Jaśkowiak jest mieszkanką gminy i jak mówi, frustracja

Łukasz Kołcz Komendant Straży Miejskiej w Luboniu
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związana z działaniami władz nie pozwoliła jej pozostać obojętną
na sprawy samorządu. – Za dużo rzeczy się wydarzyło. Za dużo
rzeczy budziło zmęczenie – mówi mieszkanka. – Dużym problemem jest brak komunikacji burmistrza, radnych z mieszkańcami.
Brak realizowania podstawowych potrzeb. Mieszkamy w Wielkopolsce, żyjemy w XXI wieku, a w takich miejscowościach jak
Szczytniki, mieszkańcy nie mają wodociągów na przykład. Brakuje
chodników, szkolnictwo jest źle zarządzane, nie ma planu działania – wylicza mieszkanka.
Jak mówią przedstawiciele inicjatywy, referendum jest w pełni demokratycznym procesem, którym chcą dać wyraz niezadowoleniu
z rządów obecnego burmistrza i radnych.

Zapraszamy do odsłuchania całej rozmowy:
https://www.gazeta-mosina.pl/2021/czy-w-mosinie-mozna-sie-napicwody-o-smaku-szampana-audycja/

Mieszkańcy chcą stworzyć park przy Kanale.
W planach scena, strefa relaksu czy minigolf
Członkowie zarządu osiedla “Przy Strzelnicy” pokazali koncepcję
parku, jaki miałby powstać przy Kanale Mosińskim. Na 12 tysiącach metrów kwadratowych miałyby znaleźć się scena letnia, food
tracki czy wystawa obrazów.

Zapraszamy do odsłuchania audycji:
https://www.gazeta-mosina.pl/2021/mieszkancy-kornika-maja-doscswojej-wladzy-i-organizuja-referendum/

Czy w Mosinie można się napić wody o smaku
szampana?
Gośćmi Piotra Izydorskiego w audycji Wywiadówka byli Wojciech Mania i Piotr Basiński z Poznańskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej. – Nie mamy gór, nie mamy morza, ale wszystko
inne mamy – mówią o potencjale turystycznym okolic Poznania nasi goście.
PLOT została założona w 2003 roku. Celem stowarzyszenia jest
m.in. pomoc we współpracy branży turystycznej z samorządami
czy promocja Poznania i całej aglomeracji jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Jak mówią goście, stolica Wielkopolski i obszary
wokół niej, mają większy potencjał turystyczny niż mogłoby się
wydawać.
– Nie mamy gór, nie mamy morza, ale wszystko inne mamy. Przestaliśmy dostrzegać to, co mamy wokół siebie cennego, bo jest to
dla nas coś naturalnego – mówi Wojciech Mania. – 30 minut od
centrum aglomeracji mamy Wielkopolski Park Narodowy, Puszczę
Zielonkę, Puszczę Notecką – wylicza Piotr Basiński – Wychodzi na
to, że tych walorów turystycznych wokół Poznania nam nie brakuje – dodaje.
– Atutem WPN jest zróżnicowanie: mamy, gdzie się powspinać,
mamy wspaniałe jeziora, ale mamy też, o czym nie wszyscy pamiętają, dolinę Warty, która przylega do Parku – mówi o Parku Narodowym Piotr Basiński.
To jednak jedynie ułamek niezwykłych, często mniej znanych
miejsc, o których opowiedzieli goście Wywiadówki. Gdzie znajdziemy studnię z wodą o smaku szampana? Na jaki krajobraz napotkamy, zwiedzając nasze okolice, również kulturowy?

Konrad Tuszewski

Mieszkańcy osiedla już rozpoczęli pierwsze prace, które mają
urzeczywistnić ambitne plany. W sąsiedztwie psiego parku już
oczyszczono teren, wkrótce będzie posiana trawa. Docelowo na
miejskiej działce ma się pojawić masa atrakcji. – Mamy nadzieję,
że jeszcze w tym roku uda nam się posadzić część zieleni – zapowiada Konrad Tuszewski z zarządu osiedla, jeden z pomysłodawców parku – Jesteśmy na etapie zwrócenia się do mieszkańców:
Słuchajcie! Mamy taką koncepcję, chcemy, żeby powstało coś, co
będzie przyciągać was wszystkich – tłumaczy mieszkaniec i dodaje, że pomysłodawcy czekają na opinie pozostałych mosinian.
W tym celu w galerii familijnej w Krośnie wystawiono makietę parku. Mieszkańcy, po zapoznaniu się z planami, mogą swoje uwagi
kierować do zarządu osiedla.

Więcej w rozmowie z Łukaszem Grzybakiem i Konradem Tuszewskim:
https://www.gazeta-mosina.pl/2021/mieszkancy-chca-stworzyc-park/

			Zespół Radia MPL

Skuteczna reklama nie musi szpecić –
warsztaty dla przedsiębiorców
– Połowa pieniędzy wydawanych na reklamę jest wyrzucana w błoto. My wiemy która, mamy na to dowody, chcemy podzielić
się tą wiedzą – mówi Konrad Tuszewski
– organizator bezpłatnych warsztatów dla
mosińskich przedsiębiorców.
Projekt „Prywatna przestrzeń publiczna” to
szereg warsztatów dla lokalnych przedsiębiorców, którzy korzystają z reklamy zewnętrznej. Zdaniem Konrada Tuszewskie-

go, inicjatora tego projektu, natłok tablic
reklamowych w Mosinie nie tylko psuje
wygląd miasta, ale też sprawia, że jest ona
nieefektywna, a pieniądze wydawane na
nią są “wyrzucane w błoto”.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Powiatu Poznańskiego, i już w czerwcu wszyscy
chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach. Zapisać się na nie można przez wysłanie maila na adres konrad@tuszewski.eu

– Ja nie walczę z reklamami – mówi Konrad
i tłumaczy – Reklama jest częścią naszego
życia, i bez niej byłoby nam trudno egzystować. Natomiast warto zastanowić się, czy ta
reklama przynosi jakiekolwiek efekty.

Zapraszamy do odsłuchania całości audycji
na stronie www.gazeta-mosina.pl
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Z cyklu „Miejsca zapomniane”:
Cmentarz ewangelicki w Żabnie
Otoczony starymi lipami, porośnięty bujną roślinnością nieopodal szosy Mosina-Śrem znajduje się
niezwykły cmentarz ewangelicki z XVIII wieku.
Cmentarz ewangelicki we wsi Żabno
Niewielki ewangelicki cmentarz położony jest na polu za wsią, niedaleko stacji
paliw przy trasie Mosina – Śrem. Z szosy można go wypatrzeć dzięki dobrze
widocznej kępie krzewów i drzew. Do
dziś zachowały się płyty nagrobne, czy
cementowe obramowania grobów. Nekropolia, która położona jest na terenie
wsi Żabno (w powiecie śremskim) pamięta czasy osadnictwa olenderskiego.
Kim byli olendrzy?
W drugiej połowie XVI wieku rozpoczął
się ruch kolonizacyjny zwany osadnictwem olenderskim. Olendrami zwyczajowo nazywano osadników zamieszkujących wsie lokowane w XVI-XVIII.
Początkowo byli to przybysze z Niderlandów oraz Fryzji, uciekający przed
prześladowaniami religijnymi, później
chłopi niemieccy a z czasem i polscy
zbiegli z innych wsi. Olendrami nazywano też osadników z Czech, Węgier, a nawet Szkocji.
Olendrzy meliorowali bagniste tereny, karczowali lasy i przekształcali je
w grunty rolne. Znani byli z dużego poczucia solidarności z członkami swojej
społeczności i samopomocy. Budowali
zagrody obronne i duże murowane gospodarstwa. W naszym krajobrazie na
długo zachowały się charakterystyczne
wiatraki, drewniane chaty zrębowe i budynki gospodarcze z charakterystycznie
wysuniętymi poddaszami. Pozostawili
rowy melioracyjne i prochy zmarłych
na opuszczonych dziś, często zaniedbanych cmentarzach. Osadnicy obsadzali
je charakterystyczną roślinnością: dębami, lipami czy bzami, które miały symbolizować długowieczność.
Renowacji cmentarza w Żabnie w 2011
roku dokonało Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Brodnickiej “Gniazdo” w ramach
autorskiego projektu “Pamiętajmy
o cmentarzach”. (jb)

Cmentarz ewangelicki w Żabnie z XVIII wieku
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REKLAMA

(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
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CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY
ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE
NASADY

Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl
(J028)

Równowaga
Szczęśliwa
mama,
szczęśliwe
dziecko
w jedzeniu

(J025)

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

PSYCHOLOG

tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

Zatrudnimy

Luksusowe
Apartamenty
w centrum Śremu

WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY

www.apartamenty-srem.pl

(J035

TEL. 695 499 400

MA010

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J027)

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

(J034)

Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych
w Poznaniu i okolicach.
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REKLAMA

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)

tel. 61 8 103 825

E
N
Z
TY OC
A
B R
RAAŁO
C

(P004)

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

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

Kupię działkę budowlaną
w Puszczykowie
z przeznaczeniem
pod prywatną budowę
domu jednorodzinnego.
Płatność gotówką.

Tel. 692 629 936

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

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Elżbieta Bylczyńska
Współpraca: Paulina Korytowska, Marta Mrowińska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, Tomasz
Kaczmarek, Piotr Milewski, Ewa Kazimierska, 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

REKLAMA
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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
zespół muzyczny

POZA KONTROLĄ
wesela

imprezy

eventy

WOLNE
TERMINY

(P024)

P227

2021

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

ŚWIAT KLINKIERU

Posiadamy już swój
sklep internetowy, do
którego serdecznie
zapraszamy.

www.klinkier-mosina.pl

MA013

Największy w okolicy
wybór cegieł, bruków
i płytek klinkierowych.

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

(J008)

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport
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Zapraszamy do
korzystania z oferty
wypożyczalni
kajaków kajaki2.pl.

KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J007)

Organizujemy
spływy kajakowe
w okolicach Mosiny
rzeką Wartą
i Kanałem
Mosińskim

