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Lato w  pełni - doświadczyliśmy już upal-
nej pogody, letnich burz, deszczu i  skwa-
ru. A to nie koniec. Przed nami najbardziej 
letnie, bo wakacyjne, miesiące. Z czym ko-
jarzy mi się lato? Z beztroską, plażą, odpo-
czynkiem, piegami na spieczonej słońcem 
twarzy, chodzeniem w sandałach i krótkich 
spodenkach, bez makijażu i  z  potarganą 
fryzurą… a  przede wszystkim ze sponta-
nicznością, luzem, a  czasem - zapomnie-
niem i szaleństwem wakacyjnych krótkich 
nocy i  najdłuższych dni. I  zapraszam Was, 
drodzy Czytelnicy, do przeżycia odrobiny 
tego szaleństwa. Czym ono jest?

Doświadczajcie wciąż nowych rzeczy. 
Znajdźcie w  sobie ten kawałek natury, 
który popchnie Was do oderwania się od 
utartych schematów i  spowoduje, że cie-
kawość zaprowadzi Was do próbowania 
i  zaczynania bez końca. Odkrywajcie - nie 
gdzieś daleko, w szerokim świecie, bo tam 
łatwo o ekscytację. Odkrywajcie na swoim 
podwórku, w ogrodzie, w pracy czy w lesie. 
Posłuchajcie opowieści sąsiada, poczujcie 
smak herbaty wypitej ciepłym wieczorem 
na ławce przed domem, zobaczcie, jak pięk-
nie uśmiecha się nieznajoma, którą mijacie 
codziennie rano idąc do pracy. Świat wokół 
Was, ten bliski, pełen jest nowości. Wszyst-
ko jest kwestią odpowiedniego spojrzenia.

Zapomnijcie o  swoim wieku. I  nie mam 
tu na myśli troski o zdrowie czy zdawania 
sobie sprawy z  własnych ograniczeń. Za-
pomnijcie o stereotypach, o tym, że coś nie 
wypada, nie uchodzi, nie wolno… że na coś 
jest za późno albo już się nie uda. Odkryjcie 
w sobie spontaniczność, która nie zważa na 
metrykę i każe wciąż robić rzeczy bez kal-
kulowania i na zimno. Znajdźcie codziennie 
taką rzecz, która obudzi w Was dziecko. To 
ono nie pozwoli Wam się zestarzeć.

Miejcie w  sercu ogień. Ten żar, energię 
i siłę, która pozwoli Wam na przeżywanie 
każdej chwili, jakby była ostatnią. Nie po-
zwólcie, by ten ogień wygasł. Najgorsze to 
stać się letnim. Zróbcie sobie codziennie 
święto. Szukajcie pozytywów, uśmiechaj-
cie się do siebie i ludzi, miejcie burzę emo-
cji i  spokój tam w  głębi - jednocześnie. 
Przeżywajcie wszystko, bez wyjątku.

Może brzmi to bardzo emocjonalnie, ale 
właśnie emocje są tym, co nadaje barwy 
mojemu życiu. Odczuwanie, słuchanie, 
patrzenie - tyle trzeba, by otworzyć się na 
otaczającą rzeczywistość. Nie masz wpły-
wu na korki na drogach, deszcze zalewa-
jące ulice czy zły humor szefa w pracy. Ale 
masz wpływ na to, jaki będzie Twój dzień 
i jak go przeżyjesz. 

Życzę Wam, Drodzy Czytelnicy, przeżywa-
nia całym sobą każdej chwili. Bądźcie ra-
dośni, cieszcie się latem!

 W imieniu zespołu redakcyjnego 
 Marta Mrowińska

SłOWO Od REdAkCJI

drodzy Czytelnicy!

- Ale mnie zaskoczyłeś, trudno mi teraz tak od razu coś po-
wiedzieć. Wiem na pewno, że cała ta historia dotyczy jakiegoś 
krawca, który był niezwykle zręczny w  szyciu mundurów woj-
skowych, coś tak koło tego. Może jednak zamiast już wyjeżdżać 
usiądziemy na chwilę, wtedy mi się co nieco przypomni. Z cza-
sem pewne wiadomości normalnie wietrzeją i ulatują. Nie będę 
jednak się usprawiedliwiać, napijmy się może herbaty, co? Bla 
bla bla (…). Przechodząc na koniec do wspomnianego wcześniej 
eleganta mogę ci opowiedzieć coś więcej. Otóż pewnego razu, 
dawno temu, pewien żołnierz chciał sobie uszyć nowy mundur, 
ale taki wiesz, jak być powinien, idealnie skrojony, dopasowany 
dokładnie do sylwetki, żeby mu się jakieś fałdki przypadkowe nie 
robiły, taki aby jak to się popularnie mówi, leżał na nim jak ulał. 
Tymczasem w  Mosinie jeden z  wielu warsztatów krawieckich 

specjalizował się właśnie w tej dziedzinie. Przyjechał więc tutaj 
i u wspomnianego krawca obstalował sobie mundur. Przedtem 
został bardzo dokładnie zmierzony, ustalono wszelkie szczegóły, 
ale nie jakiś tam mundur, tylko taki zgodnie z obowiązującymi 
wówczas przepisami wojskowymi. Oczywiście nie obyło się bez 
jednej czy dwóch przymiarek, bo mistrz był staranny w swoim 
fachu. Kiedy wreszcie wszystko zostało wykonane, ów żołnierz 
uszczęśliwiony ubrał się w niego, a właściwie trzeba by powie-
dzieć, że się nim ustroił, wyobraź sobie teraz jego pojawienie się 
w  jednostce macierzystej. Koledzy, zarówno ci starsi stopniem, 
jak i ci młodsi nie mogli wyjść z podziwu na jego widok. Rzecz ja-
sna wielu chciało też w takim uniformie paradować i wszyscy się 
pytali skąd wytrzasnął taki elegancki mundur, a on im, że z Mo-
siny, taka porządna robota. Wielu z  tych żołnierzy przyjechało 
do was i oni właśnie spowodowali modę na krawców z Mosiny. 
W świat poszło, że ładne, eleganckie ubrania to szyją tylko tam, że 
to prawdziwi eleganci z Mosiny i lepszych nigdzie nie spotkasz. 
O  ile sobie dobrze przypominam, mój drogi kolego, to tę całą 
historię, którą ci zrelacjonowałem, czytałem w jakiejś książce, ale 
zabij mnie, teraz nie pamiętam kto to mógł tak opisać waszego 
eleganta. Chyba za wiele bym się nie pomylił, gdybym wskazał 
na Józefa Pieprzyka, on takie regionalne plotki miał w  jednym 
małym palcu. Za dużo pozycji on nie wydał, dlatego łatwo za-
pewne będzie poszperać w jego twórczości. No to powodzenia! 

 Roman Czeski

Andrzej po spotkaniu imieninowym w Poznaniu
kącik eleganta z Mosiny, część 103
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Sesja absolutoryjna odbyła się 28 czerwca 
w  Mosińskim Ośrodku Kultury. W  pierw-
szej części były prezydent Poznania - Ry-
szard Grobelny, jako przedstawiciel firmy, 
która przygotowała dokument, przedsta-
wił Raport o Stanie Gminy Mosina za 2020 
rok. W raporcie znalazło się m.in. porówna-
nie gminy na tle wybranych gmin w kraju. 
Oprócz tego, w  dokumencie znalazły się 
takie pozycje jak strategia rozwoju gminy, 
warunki życia mieszkańców czy polityka 
społeczna i ochrona zdrowia.

Następnie głos w  dyskusji zabrali rad-
ni. – Zabrakło w  tym dokumencie oceny 
samego burmistrza – zaczął radny Mar-
cin Ługawiak, zdaniem którego autorzy 
raportu ograniczyli się do sprawozdania 
z  działań, a  zabrakło ich oceny. – Oczeki-
wałbym, żeby burmistrz dokonał głębszej 
analizy tego dokumentu – dodał Marcin 
Ługawiak.

Radni kolejno punktowali kolejne obszary, 
którym poświęcono raport. Radna Jolanta 
Szymczak zwróciła uwagę na wciąż nie-
aktualne studium i  brak pomysłu władz 
Mosiny na uporządkowanie planowa-
nia przestrzennego w  gminie. – Co dla 
mnie najważniejsze i  najgorzej odbieram 
w tym roku, to współpraca, zła współpra-
ca – mówiła z  kolei przewodnicząca rady 
Małgorzata Kaptur o relacjach w urzędzie 
i stosunkach na linii burmistrz – radni. Mał-
gorzata Kaptur stosunek włodarza do rad-
nych określiła jako lekceważący, zwraca-
jąc uwagę, że na niektóre oficjalne pisma 
w ogóle nie otrzymała odpowiedzi. – Nie 
mamy dobrej współpracy z powiatem ani 
z województwem. Wiele naszych inwesty-
cji pozostaje w sferze marzeń. Nie potrafi-
my nawiązać owocnych kontaktów – mó-
wiła dalej przewodnicząca.

– Jesteśmy samotną wyspą, która z  ni-
kim nie rozmawia, wszystko wie najlepiej 
i w efekcie nikt z nami nie chce rozmawiać 
– stwierdził natomiast radny Andrzej Raź-
ny, odnosząc się do braku dialogu z innymi 
instytucjami w sprawie obwodnicy Mosiny.

Kolejni radni zabierali głos m.in. w kontek-
ście komunikacji burmistrza z  mieszkań-
cami, inwestycji, zadłużenia samorządu 
czy gospodarki odpadami. – Rok 2020 
był trudny, wymagał zmian w działaniach 
samorządowców. Takim wzorem jest bur-
mistrz Czempinia, który otrzymał dofi-
nansowanie od województwa na budowę 
obwodnicy – zaczął radny Andrzej Raźny. 
– Zachowanie burmistrza Mosiny w  tym 

trudnym roku oceniam negatywnie. Jakże 
symboliczne jest postawienie przed urzę-
dem uzbrojonego strażnika – dodał radny, 
mówiąc o odcięciu się burmistrza od spo-
łeczeństwa.

Radni skrytykowali także opieszałość władz 
w sprawie budowy “czerwonki” czy obwod-
nicy Mosiny. Nie obyło się także bez wypo-
wiedzi w sprawie wodociągu w lesie dla ro-
dziny radnego Wiązka w Pecnej czy basenu.

Na końcu sesji głos zabrała dwójka miesz-
kańców: Franciszek Niemczewski z  Mło-
dzieżowego Strajku Klimatycznego, który 
skrytykował ochronę środowiska w gminie 
oraz Dorota Lisiak ze stowarzyszenia Gru-
pa Inicjatywna Baranówko, która wezwała 
władze Mosiny, by zjednoczyły się i zaczęły 
działać dla dobra mieszkańców.

Po radnych i mieszkańcach, głos zabrał bur-
mistrz Przemysław Mieloch: – Na samym 
początku chciałbym podziękować wszyst-
kim pracownikom urzędu i  jednostek 
podległych, którzy wykonali pracę w  roku 
ubiegłym – zaczął burmistrz. – Będąc ogra-
niczonym przez WPN i strefę ochronną uję-
cia wody, mamy bardzo ograniczone możli-
wości – mówił dalej burmistrz, nawiązując 
do krytycznej postawy rady wobec rozwoju 
przemysłu w gminie. – Cokolwiek proponu-
jemy, to ciągle jest “na nie”. My sami musimy 
ustalić, czego chcemy.

Burmistrz odniósł się także do kwestii ba-
senu: – Państwo mi zarzucają, że próbuję 
to z uporem zrealizować i to prawda: będę 

próbował – zapowiedział Przemysław 
Mieloch. – Nie wiem czy i w ogóle uda się 
otrzymać dofinansowanie na basen. 16 
czerwca rząd zapowiedział budowę 100 
basenów w gminach, w których nie ma ba-
senów i wystąpię o to. Zapowiedziałem to 
i dalej będę realizował – mówił burmistrz.

Przemysław Mieloch odniósł się także do 
sprawy wodociągu w  Pecnej, mówiąc, że 
w 2010 roku jedynym radnym, który głoso-
wał “za” przyjęciem uwagi do studium Wal-
demara Wiązka, pozwalającą na inwestycję 
w lesie, był radny Jan Marciniak. – Wszyscy 
wiedzieli o  wszystkim – stwierdził bur-
mistrz. – Proponowanie oskarżenia burmi-
strza za tę inwestycję to szczyt himalajów 
hipokryzji – skwitował Przemysław Mieloch.

Na słowa burmistrza o  głosowaniu za 
przyjęciem uwag do studium, dotyczą-
cych terenów lasu w  Pecnej, stanowczo 
zareagował radny Marciniak, domagając 
się od Przemysława Mielocha wskazania 
konkretnego głosowania w  tej sprawie. 
Burmistrz nie potrafił jednak jednoznacz-
nie przedstawić okoliczności, w jakich gło-
sowanie miało się odbyć i  zapowiedział, 
że to sprawdzi. Radny Jan Marciniak zapo-
wiedział, że jeśli okaże się, że Przemysław 
Mieloch mówił nieprawdę, będzie on się 
domagał przeprosin od burmistrza. 

– Jeżeli chodzi o współpracę z powiatem 
i  województwem, to nie można zarzucić 
złej współpracy z  województwem, jeśli 
w  Mosinie był prezydent Andrzej Duda 

Mosinę czeka referendum?
Bez niespodzianki w mosińskiej radzie miejskiej. Radni nie udzielili burmistrzowi drugi rok z rzędu 
wotum zaufania i absolutorium. 

Sześcioma głosami za, dwoma przeciw oraz jedenastoma wstrzymującymi się, zakończyło się głosowanie nad uchwałą 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2020 rok
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na 100 lecie odzyskania niepodległości – 
odpowiedział burmistrz przewodniczącej 
Kaptur, dodając, że we współpracy z insty-
tucjami rządowymi powstają drogi, choć-
by ul. Lema.

W  kontekście budowy obwodnicy, bur-
mistrz odwołał się do przepisów związa-
nych ze strefą ochrony ujęcia wody, które 
utrudniają budowę trasy. Przemysław Mie-
loch odniósł się także do, opisanej przez 
nas, sprawy wystąpienia do Ministerstwa 
Środowiska o zmianę przeznaczenia grun-
tów w obszarze strefy ochronnej. Burmistrz 
w  pismach do kolejnych instytucji nie 
wskazał, że obowiązuje go te przepisy – 
Wystąpiłem w  interesie gminy – zapewnił 
Przemysław Mieloch.

Głosowanie zakończyło się nieudziele-
niem drugi rok z rzędu burmistrzowi wo-
tum zaufania, co potwierdziło nieoficjalne 
doniesienia, jakie do nas docierały jeszcze 
przed sesją.

Za udzieleniem wotum zaufania byli radni: 
Ryszard Rybicki, Czesław Tomczak, Walde-
mar Waligórski i Waldemar Wiązek. Przeciw 
były radne i radni: Ewelina Dudek, Elżbieta 
Jarecka, Małgorzata Kaptur, Łukasz Kaspro-
wicz, Michał Kleiber, Roman Kolankiewicz, 
Marcin Ługawiak, Jan Marciniak, Domi-
nik Michalak, Adam Monikowski, Maciej 
Patela, Andrzej Raźny, Jolanta Szymczak, 
Wstrzymali się radni: Wiesława Mania i Zbi-
gniew Grygier

Burmistrz nie mógł także liczyć na poparcie 
radnych w  głosowaniu nad udzieleniem 
mu absolutorium. “Za” udzieleniem absolu-
torium głosowali radni: Zbigniew Grygier, 
Wiesława Mania, Ryszard Rybicki, Czesław 
Tomczak, Waldemar Waligórski i Waldemar 

Wiązek. Przeciw byli radni Małgorzata Kap-
tur i  Jan Marciniak, pozostali członkowie 
rady wstrzymali się od głosu, co skutkowa-
ło nieudzieleniem burmistrzowi Mielocho-
wi absolutorium.

Ustawa o  Samorządzie Gminnym przewi-
duje, że w  przypadku nieudzielenia dwa 
razy z rzędu burmistrzowi wotum zaufania, 
rada może przyjąć uchwałę o  zorganizo-
waniu referendum w  sprawie odwołania 
włodarza. O dalszą procedurę zapytaliśmy 
Małgorzatę Kaptur, Przewodniczącą Rady 
Miejskiej w Mosinie. 

Niepodjęcie przez radę uchwały o udziele-
niu absolutorium nie rodzi żadnych skut-
ków prawnych. Tylko podjęcie uchwały 
o nieudzieleniu absolutorium prowadzi do 

referendum. Aby tak się stało, wcześniej 
Komisja Rewizyjna musiałaby sformułować 
wniosek o  nieudzielenie absolutorium, 
poparty taką samą opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Jeśli taki wniosek 
przyjęłaby rada bezwzględną większością 
ustawowego składu rady, skutkowałoby 
to referendum w  sprawie odwołania bur-
mistrza – tłumaczy Małgorzata Kaptur. – 
Jeśli chodzi natomiast o  głosowanie nad 
udzieleniem wotum zaufania, drugi rok 
z rzędu mamy sytuację, w której burmistrz 
nie otrzymał go od rady. W  takim przy-
padku, by zostało wywołane referendum 
w sprawie odwołania burmistrza, radni nie 
wcześniej niż dwa tygodnie po wczoraj-
szym głosowaniu, mogą podjąć uchwałę 
o przeprowadzeniu referendum. Te dwa ty-
godnie to czas dla burmistrza na ewentu-
alne zaskarżenie uchwały o  nieudzieleniu 
mu wotum zaufania. Niepodjęcie uchwa-
ły o  udzieleniu wójtowi wotum zaufania 
jest bowiem równoznaczne z  podjęciem 
uchwały o  nieudzieleniu wójtowi wotum 
zaufania. Niektóre sądy, przychylając się 
do wniosków burmistrzów lub wójtów, by 
unieważnić uchwały rad o  nieudzieleniu 
wotum zaufania, zwracają uwagę na brak 
uzasadnienia. Kancelaria wspierająca Radę 
Miejską w  Mosinie stoi na stanowisku, że 
uzasadnieniem do uchwały jest całokształt 
przeprowadzonej dyskusji na temat rapor-
tu o  stanie gminy. Twierdzi, że pojawiają-
ce się pojedyncze rozstrzygnięcia, nie są 
aktualnie wiodącą linią orzeczniczą w tym 
przedmiocie. Nam, jako radnym, pozostaje 
czekać 14 dni przewidziane w ustawie o sa-
morządzie gminnym. Wtedy będą zapadać 
kolejne decyzje – mówi przewodnicząca 
Małgorzata Kaptur. (WP)

Sesja absolutoryjna w Mosińskim Ośrodku Kultury

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie
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Pod koniec maja miała miejsce próba kradzieży auta na jednej 
z posesji przy ulicy Strzeleckiej w Mosinie.  – Złodzieje uszkodzili 
bramę, weszli na posesję, próbowali przejąć sygnał kluczyka (nie 
udało im się), nie spłoszyli się nawet, gdy automatyczna lampa za-
świeciła im prosto w oczy, po czym odeszli bezczelnie zamykając 
za sobą bramę – informuje redakcję mieszkaniec. 

Jak się jednak okazuje, podobnych sytuacji w naszym regionie 
jest więcej. Internauci na naszym profilu społecznościowym 
i portalu www.gazeta-mosina.pl dzielą się informacjami na te-
mat kradzieży w innych miejscach naszego regionu.

Sprawa została też niezwłocznie zgłoszona do mosińskich po-
licjantów, którzy szukają teraz sprawców tego zdarzenia. Jeżeli 
ktoś rozpoznaje osoby na zdjęciach, prosimy o kontakt z funk-
cjonariuszami komendy policji w Mosinie.

Jak działa metoda kradzieży “na walizkę”?

Jedno z urządzeń wzmacnia sygnał z kluczyka (musi się zatem 
znaleźć blisko kluczyka), a drugie przekazuje go do samochodu 
(czyli musi być tuż obok auta). Elektronika zostaje “oszukana”, 
a pojazd daje się uruchomić zupełnie bezgłośnie w maksymal-
nie kilkadziesiąt sekund. [źródło: moto.pl] (red)

W okolicy grasują złodzieje samochodów. Zachowajmy czujność!
Czytelnicy informują nas o próbie kradzieży samochodu “na walizkę”. Jak się okazuje, zamieszczony 
przez mieszkańca wpis na profilu społecznościowym z wizerunkiem sprawców wywołał lawinę ko-
mentarzy, w których internauci dzielą się na temat podobnych zdarzeń.

Próba kradzieży samochodu na ulicy Strzeleckiej w Mosinie   fot. Czytelnicy GMP

Ostatnie pożegnanie
Zmarł Władysław Hetman – wielo-
letni radny Puszczykowa. W  Radzie 
Miejskiej w Puszczykowie zasiadał od 
2006 roku. Odszedł w wieku 68 lat.

Burmistrz Puszczykowa z wotum zaufania i absolutorium
22 czerwca odbyła się sesja rady miasta, na której radni udzielili absolutorium Andrzejowi Balcerkowi.

Pomyślne dla burmistrza głosowanie 
nad wotum zaufania, poprzedziła dys-
kusja nad raportem o stanie miasta. Na-
stępnie, po zapoznaniu się z pozytywną 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie wykonania budżetu przez bur-
mistrza, radni udzielili Andrzejowi Bal-
cerkowi absolutorium. Rada miasta za-
twierdziła także sprawozdanie finansowe 
miasta za 2020 rok.

Burmistrz Balcerek, dziękując za absolu-
torium, zaznaczył, że jest to wynik pracy 
urzędników oraz radnych w tym nieła-

twym, pełnym wyzwań, 2020 roku.

Na wtorkowej sesji radni przyjęli także 
uchwałę, dotyczącą zmiany trasy auto-
busu linii 651. Chodzi dokładnie o nocne 
połączenia, które będą teraz kursować 
pod numerem 251. Na podstawie nowe-
go porozumienia międzygminnego, linia 
autobusowa będzie teraz przebiegać tra-
są Poznań, Górczyn – Luboń – Puszczyko-
wo – Mosina.

Rada przyjęła także uchwałę w sprawie 
określenia wysokości, zasad ustalania 
oraz rozliczania dotacji celowej dla pod-
miotów prowadzących żłobki na terenie 
Miasta Puszczykowa, podmiotów zatrud-
niających dziennych opiekunów oraz 
dziennych opiekunów prowadzących 
działalność na własny rachunek. Radni 
wprowadzili także zmiany do budżetu: 
wprowadzono kwotę 98.000 zł na bieżą-
ce utrzymanie dróg powiatowych, kwotę 
7.804 zł na pokrycie kosztów transportu 
osób mających trudności w samodziel-
nym dotarciu do punktów szczepień 
oraz środki w wysokości 13.368,02 zł na 
realizację programu realizowanego przez 
MOPS „Wspieraj Seniora”.

Radni uczcili minutą ciszy pamięć zmar-
łego niedawno Władysława Hetmana, 
który w Radzie Miasta zasiadał od 2006 
roku. (red)

Burmistrz Andrzej Balcerek   fot. UM Puszczykowo
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"Regionalistyka historyczna najwyższej próby”. 
Wyróżnienie dla dziennikarza GMP!

8 czerwca o godzinie 17:00 w Pałacu działyńskich w Poznaniu, miejscu symbolicznym, bowiem wykła-
dy wygłaszał tu sam Jakub krauthofer, nasz redakcyjny kolega Wojciech Czeski otrzymał nagrodę za 
cykl artykułów publikowanych na łamach GMP o tym przewrotnym poznańskim adwokacie.

– Jury było pod wrażeniem wnikliwości 
historycznej tych prac, a  niekiedy wręcz 
oczarowane regionalistyką historyczną 
tak wysokiej próby, zwłaszcza że wszyscy 
wydeptaliśmy już własne ścieżki na groby 
kosynierów i  ku wyspie na Jeziorze Górec-
kim w  Wielkopolskim Parku Narodowym 
i po uliczkach Puszczykowa i Mosiny – uza-
sadniło Jury.

“I  to właśnie jest owa gorzka mądrość 
historii”

Jak informowaliśmy 21 maja na porta-
lu internetowym www.gazeta-mosina.
pl, Wojciech Czeski, historyk, dziennikarz 
Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej, autor 
książki “Demagog Poznański. Rzecz o  Ja-
kubie Krauthoferze-Krotowskim” został 
nagrodzony w  tegorocznym konkursie 
dla młodych dziennikarzy Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich 2021.

Wojciech Czeski nagrodzony został za cykl 
artykułów historycznych publikowanych 
na łamach GMP: „Węzeł gordyjski Rzeczy-
pospolitej Mosińskiej” „Pożoga 1848”, oraz 
„Krauthoferowe wieści” (numer 7/2020 
z numeru listopadowego GMP, strony 28-
29). Cieszymy się, że doceniony został wiel-
ki trud naszego Kolegi w  odkłamywaniu 
historii Mosiny z okresu Wiosny Ludów.

Uzasadnienie Jury

Jury było pod wrażeniem wnikliwości hi-
storycznej tych prac, a niekiedy wręcz ocza-
rowane regionalistyką historyczną tak 
wysokiej próby, zwłaszcza że wszyscy wy-
deptaliśmy już własne ścieżki na groby ko-
synierów i  ku wyspie na Jeziorze Góreckim 
w  Wielkopolskim Parku Narodowym i  po 
uliczkach Puszczykowa i Mosiny.

Autor na swój własny sposób przedstawia 
wydarzenia historyczne, które w  podręczni-
kach widnieją pod uogólniającą winietą “po-
wstanie, zryw wolnościowy, bitwa, potyczka”. 
Jednak one wszystkie w zetknięciu z materią, 
do której autor dotarł penetrując cierpliwie 
archiwa i odczytując głosy świadków, poka-
zują, że to, co naprawdę się wydarzyło, tylko 
z  najwyższym trudem daje się wcisnąć pod 
tak uogólniający tytuł rozdziału.

Gdy wejrzeć głębiej, okaże się, że te wyda-
rzenia są, żeby odwołać się do tytułu jednej 
z  prac, węzłem gordyjskim, splatającym 
najrozmaitsze ludzkie losy, interesy, ambi-
cje, dążenia, przywary czy żądze. Zazwyczaj 
mamy do czynienia właśnie z gwałtownym 
zwęźleniem ludzkich losów, z czynami, któ-
rych efekty zupełnie nie przystają do moty-
wacji, z okolicznościami, których sami boha-
terowie nie ogarniają. I  to właśnie jest owa 
gorzka mądrość historii.

--------------------------------------------------

Tymczasem, mamy przyjemność zapowie-
dzieć kolejną pozycję książkową, autorstwa 
Wojciecha Czeskiego pt. Porucznik Strzel-
ców. Wielkopolskie ślady świętego Zyg-
munta Szczęsnego Felińskiego wiosną 
1848 roku. Tytuł z  pewnością zainteresuje 
wszystkich tych, dla których nie są obce losy 
naszej Małej Ojczyzny.

(red)

W Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Wyróżnienie dla Wojcie-
cha Czeskiego fot. Waldemar Wylegalski Głos Wielkopolski

W Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Wyróżnienie dla Wojcie-
cha Czeskiego fot. Waldemar Wylegalski Głos Wielkopolski
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Ruszyła budowa węzła przesiadkowego w Mosinie

Ma być bezpieczniej na moście

ktoś zaśmiecił Czapury oponami

Przetarg na budowę węzła przesiadkowego rozstrzy-
gał się jeszcze w październiku 2018 roku. Rok później 
pasażerowie i kierowcy mieli już korzystać z nowego 
parkingu. Rozpoczęcie prac utrudniały jednak proble-
my związane z biletomatami, które chciała postawić 
kolej, co wymagało zmian w  projekcie. Mieszkańcy 
mogą korzystać już z parkingów w Drużynie Poznań-
skiej i Pecnej, teraz 7 czerwca 2021 roku rozpoczęła 
się budowa węzła w Mosinie.

Na czas budowy węzła, radni wprowadzili zmiany 
w strefie płatnego parkowania przy ul. Dworcowej, 
gdzie można teraz parkować za darmo.

Koszt budowy węzłów w Mosinie, Pecnej i Drużynie 
to łącznie ponad 8 milionów złotych, z czego około 
7,5 miliona stanowią dofinansowanie UE i od powia-
tu poznańskiego. (red)

Ruch wahadłowy na moście w Rogalinku 
wprowadzony został 8 marca. Drogowcy 
zamknęli północny pas drogi z  uwagi 
na budowę nowej przeprawy nad War-
tą i  dojazdu do niej. To spowodowało 
nie tylko korki, które potrafią ciągnąć 
się do skrzyżowania z ul. Nadwarciańską 
w  Puszczykowie, ale także utrudnienia 
dla rowerzystów i pieszych, z którymi kie-
rowcy muszą teraz dzielić wąski przejazd 
po południowej stronie mostu. Przejście, 
którym poruszają się rowerzyści nie jest 
oddzielone od jezdni, jest nieutwardzo-
ne i  bardzo wąskie. Cykliści korzystają 
więc często z  jezdni, co spowalnia ruch 
samochodów i jest niebezpieczne.

Teraz, po interwencji mieszkańców 
i  radnych, podczas remontu ma być 

bezpieczniej. WZDW zapowiada 
utworzenie “ciągu pieszego” po 
południowej stronie mostu – po-
informowała w  mediach społecz-
nościowych mieszkanka, która 
napisała w tej sprawie do zarządu.

Podobnymi ustaleniami podzie-
liła się radna Jolanta Szymczak. 
– WZDW informuje, iż podjął dzia-
łania mające na celu wydzielenie 
po stronie południowej drogi cią-
gu pieszego, po którym można 
by prowadzić rower – odpowia-
da radnej zarząd. Jak zapewnia 
WZDW, przejście dla rowerzystów 
i pieszych ma być bezpiecznie od-
dzielone od drogi. (red)

Potencjalnego bałaganiarza udało się namierzyć dzięki miesz-
kańcom. – Cały czas prowadzimy w tej sprawie działania wspól-
nie z  Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa 
Urzędu Miejskiego w  Mosinie, ale to dzięki informacjom od 
mieszkańców udało nam się wytypować sprawcę porzucenia 
opon. Pomógł także monitoring, którym jest objęta część Cza-
pur – mówi nam Jarosław Dobicki, Komendant Straży Miejskiej 

w Mosinie. – Opony są już uprzątnięte. Kara, z jaką może spo-
tkać się sprawca zależy od okoliczności, w  jakich doszło do 
porzucenia opon. Jeśli się okaże, że pochodzą z przedsiębior-
stwa, które je w taki sposób zutylizowało, nie mając podpisanej 
umowy na zagospodarowanie takich odpadów, będzie się to 
wiązało z  interwencją Wojewódzkiego Inspektoratu Środowi-
ska i nałożeniem kary na sprawcę – tłumaczy Jarosław Dobicki.

Pierwotnie nowy parking przy dworcu PkP miał być oddany do użytku w 2019 roku.

do porzucenia ogumienia doszło w dniach 16-17 czerwca. Straż Miejska w Mosinie wstępnie wyty-
powała sprawcę.

Odkąd rozpoczęła się budowa nowej przeprawy nad Wartą, na starym moście ruch odbywa się wa-
hadłowo. Na takie rozwiązanie skarżą się piesi i rowerzyści, dla których zabrakło miejsca na remon-
towanej drodze. Teraz ma się to zmienić.

Parking przy ul. Dworcowej na czas budowy węzła przesiadkowego jest dostępny za darmo

Dziś piesi i rowerzyści, chcący przedostać się na drugą stronę Warty, mu-
szą korzystać z wąskiego, szutrowego przejścia, które nie jest oddzielone 
od drogi
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Rowerzystom miało być łatwiej, od pół roku cisza

Rower miejski w Mosinie? Mieszkańcy mają pomysł!

Wniosek do władz Mosiny to efekt posiedzeń gminnych komisji 
Budżetów i Finansów oraz Komisji Inwestycji, Ochrony Środo-
wiska i Bezpieczeństwa 23 listopada ubiegłego roku. W obra-
dach, oprócz radnych, wzięli udział zaproszeni goście, wśród 
których był m.in. poznański poseł Franciszek Sterczewski.

– O infrastrukturze rowerowej powinniśmy myśleć w kategorii 
transportu zbiorowego. Powinna być bezpieczna, zintegrowa-
na i pozwalająca jak największej liczbie osób dostać się do szko-
ły, pracy czy do domu – mówił wtedy parlamentarzysta. – Kie-
dy infrastruktura jest bezpieczna i każdy może z niej korzystać, 
wtedy pojawia się szereg korzyści dla gminy i jej mieszkańców. 
Nie ma bardziej ekologicznego i  tańszego środka transportu 
niż rower, co jest szczególnie istotne w  sytuacji, gdy budżety 
samorządów są nadszarpnięte, chociażby przez pandemię – 
dodał Franciszek Sterczewski.

Podczas dyskusji burmistrz i  jego zastępcy zapewniali, że 
trwają już prace nad inwentaryzacją infrastruktury rowerowej 
w gminie. Na tej podstawie miały być wskazane najważniejsze 
inwestycje w kierunku ułatwienia poruszania się po gminie ro-
werzystom. Pomóc miał także specjalny zespół, w skład które-
go mieli wejść radni, mieszkańcy i  urzędnicy. Komisje jedno-
głośnie przyjęły wniosek o powołanie takiego zespołu.

Jak się jednak okazuje, od listopada do tej pory zespół nie za-

czął działać. – Czekamy na informacje od burmistrza, dotyczące 
analizy infrastruktury rowerowej, którą miała sporządzić firma 
zewnętrzna. Niebawem mamy dostać konkretne informacje 
w  tej kwestii – mówi nam radny Maciej Patela. – W  wakacje 
odbędzie się spotkanie zainteresowanych mieszkańców Mosi-
ny w sprawie poprawy stanu infrastruktury rowerowej w gmi-
nie, będziemy także omawiać materiały, które otrzymamy od 
burmistrza. Następnie planujemy spotkać się z  burmistrzem 
i urzędnikami, by zacząć działać – dodaje radny. (WP)

Z jedną zasadniczą różnicą – za wypożyczenie poznańskiego ro-
weru trzeba zapłacić, mosiński ma być za darmo. “Rowerodzielnia” 
– nasuwa się pierwsze skojarzenie, bo jeśli coś ma być za darmo 
i bezinteresownie, to zamieszani muszą być wolontariusze mosiń-
skiej Jadłodzielni.

– Dopracowujemy szczegóły projektu. Jak dobrze pójdzie, wy-
startujemy w  wakacje – słyszymy od wolontariuszy. Pierwsze 
rowery już są. Wcześniej służyły prywatnie wiele lat, teraz mają 
skorzystać z  nich zainteresowani mosinianie i  mosinianki. – Za 
darmo, bez aplikacji, bez rejestracji – zapowiadają wolontariusze. 
– Wszystko oparte będzie na zaufaniu, pracy pasjonatów oraz 
społecznym zaangażowaniu wielu osób – dodają.

– Całość ma być maksymalnie prosta i bezobsługowa – tłumaczą 
nam w Jadłodzielni – Jako “stacje” roweru będą służyły po prostu 
stojaki, które już są w przestrzeni miejskiej. Jednoślady będą jed-
nakowo pomalowane i  oklejone. Każdy zainteresowany będzie 
mógł po prostu zabrać rower ze stojaka, skorzystać z niego i po-
tem odstawić na inny stojak.

To ma być pierwszy taki system w Polsce, bo o ile rowery miej-
skie są coraz popularniejsze w miastach, tak żaden z operatorów 
nie udostępnia jednośladów za darmo na nieograniczony czas. 
Wolontariusze Jadłodzielni zapowiadają, że rowery będą ozna-
kowane i, w razie potrzeby, serwisowane.

– Na Facebooku powstanie specjalna grupa, na której będzie 
można zgłosić uszkodzony rower, wskazać miejsce pozostawienia 
jednośladu poza stojakiem czy zadeklarować oddanie swojego 
roweru – dodają wolontariusze i zapraszają mieszkańców do po-
dzielenia się swoimi jednośladami. Na początku flota “DROOM-u” 
(Darmowego Rooweru Miejskiego) ma liczyć 8-12 rowerów. (WP)

W listopadzie ubiegłego roku radni wnioskowali do burmistrza Mosiny o powołanie zespołu, któ-
ry miał się zająć infrastrukturą rowerową w gminie. W pracach mieli wziąć udział urzędnicy, radni 
i mieszkańcy. Minęło pół roku, zespół jednak nie zaczął działać.

W Poznaniu system rowerów miejskich działa już dziesiąty rok. korzystają  z niego tysiące miesz-
kańców, którzy wybierają jednoślady jako środek transportu w drodze do pracy czy na weekendo-
we wycieczki. Mieszkańcy chcą podobny system stworzyć w Mosinie.

Przypięte rowery przy dworcu kolejowym w  Mosinie. Często ich użytkownicy zmagają się 
z problemem braku miejsca na zapięcie swojego jednośladu. Jest to przykład, jak duża liczba 
osób korzysta z tego rodzaju transportu.

Ścieżka rowerowa w Krośnie, fot. Artur Nadolny
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Rekordowe ulewy nad regionem 

Stacje meteorologiczne takich opadów nie odnotowały od kilku-
nastu lat. – Ubiegłej doby najwyższą sumę opadów zanotowano 
na stacji Nowa Wieś Podgórna (wielkopolskie – konkretnie powiat 
wrzesiński) i wyniosła ona 82,7 mm. Największe natężenie opadów 
odnotowano na stacji w  Poznaniu: 20,4mm/10min; 48,9/30min. 
Suma dobowa również była bardzo wysoka i  wyniosła 64,3 mm 
– podał dzień po ulewach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu

– To oznacza, że średnio na każdy metr kwadratowy powierzchni 
w Poznaniu spadły wczoraj ponad 64 litry wody. Dla porównania: 
to więcej wody, niż zwykle spada w mieście w całym czerwcu – 
informują natomiast poznańscy urzędnicy. – Opady nie rozkładają 
się jednak idealnie równomiernie – były więc w mieście miejsca, 
w których wody było więcej. Stacja meteorologiczna Ogrodu Den-
drologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odnoto-
wała, że w pewnym momencie spadło tam ponad 111 litrów wody 
na metr kwadratowy. Żadna infrastruktura kanalizacji deszczowej 
nie jest projektowana z myślą o takich opadach – dlatego przez 
jakiś czas woda zbierała się na poznańskich ulicach – dodają.

Ze skutkami nawałnic walczyły jednostki straży pożarnej w całym 
województwie, także mosińska i puszczykowska OSP.

Strażacy z  OSP Puszczykowo odnotowali kilkanaście zgłoszeń 
w mieście. – Działaliśmy na terenie Puszczykowa od samego po-
czątku ulewy do późnych godzin nocnych. Ostatnie działania po-
dejmowaliśmy w dniu dzisiejszym o godzinie 5:20 – poinformowali 
w środę ochotnicy, którzy interweniowali m.in. w związku z zala-
nymi pomieszczeniami w Szkole Podstawowej nr 2, podtopionymi 
garażami przy ul. Dworcowej, Poznańskiej i Libelta i powalonymi 
drzewami na ulicach Gołębiej, Wczasowej i 3 Maja.

Kilkanaście godzin pracy odnotowali także strażacy z OSP Mosina. 
– Działania zakończyliśmy wczoraj o godzinie 6 rano – mówi nam 
komendant jednostki Michał Kołodziejczak. Strażacy na początku 
opadów interweniowali w Puszczykowie, gdzie zalane były piwni-
ce szpitala. W mediach pojawiały się informacje o rzekomym pod-
topieniu bloku operacyjnego w placówce, ale rzeczniczka szpitala 
zdementowała te doniesienia.

Strażacy z  OSP Mosina interweniowali także w  Rogalinku na ul. 
Podgórnej w związku z zalaną piwnicą. Następnie, ochotnicy dzia-
łali w  Poznaniu, gdzie zalaniu uległy urządzenia technologiczne 
w elektrociepłowni Karolin. Kolejne interwencje mosińskich stra-
żaków to: Poznań, ul. Kołodzieja – zalane osiedle; Poznań, ul. Jani-
kowska – pożar domu; Poznań, ul. Bałtycka Unilevel – zalane hale 
produkcyjne; Bogucin, ul. Słocińskiego – zalany tunel pod linią 
kolejową. W Mosinie także był zalany tunel w ciągu ul. Śremskiej.

We wtorek 22 czerwca nad Wielkopolską przeszły groźne nawałnice. Strażacy z naszego regionu 
na służbie spędzili kilkanaście godzin.

Interwencja strażaków w Szpitalu w Puszczykowie; fot. OSP Mosina

Zalany tunel w ciągu ul. Śremskiej; fot. Roma

Fot. Roma
Ulewa nad Mosiną
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• HAKI HOLOWNICZE
• AUTO GAZ
• AUTO KLIMA
• ZNAKOWANIE POJAZDÓW DNA

ul. Powstańców Wlkp. 4A
62-030 Luboń

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

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

KONTAKT: ADRES: E-MAIL:

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

NOWOŚĆ NA RYNKU
E-JOYLOCK

ELEKTRONICZNA BLOKADASKRZYNI BIEGÓW.

• Kasujemy wszystkie pojazdy: 
osobowe, ciężarowe, maszyny rolnicze, 
autobusy, a nawet samoloty i czołgi

• Zaświadczenia do wydziału komunikacji
• Zwrot ważnego OC

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

M
A0

04

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

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

08
7

www.tomaszbaum.pl

M
A0

06
roletydudzik@onet.pl

601 775 420      61 817 18 39

Sprzedaż - Montaż - Serwis
Rolety, Bramy Garażowe, Moskitiery

Żaluzje, Verticale, 
Plisy, Roletki materiałowe

M
A0

26

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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czysta lokura
F I R M A  S P R ZĄ T A JĄ C A

Umów się 
na darmową

wycenę
784-026-683
574-013-188

CZYSZCZENIE 
TARASÓW

MYCIE OKIEN SPRZĄTANIE MIESZKAŃ I
DOMÓW

PRANIE
DYWANÓW/KANAP

(J
04

3)
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Kancelaria prowadzi cykl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2

62-060 Stęszew

Oddział Mosina
ul. Poznańska 2
62-050 Mosina tel. 695 609 449 e-mail: kosewski@bksc.pl

tel. 602 468 329 e-mail: bartkowiak@bksc.plKancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85

62-030 Luboń

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9

63-100 Śrem www.bksc.pl 

(P
02

3)

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

email. danielsat@op.pl M
A0

24

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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• ozdobne rośliny iglaste: tuja "smaragd", 
jałowce, świerk, jodła, sosny
• ozdobne rośliny liściaste: magnolie 

 w odmianach, hortensje, róże, krzewuszki, 
tawuły, bukszpany, lawenda

• drzewa alejowe
• rośliny kwasolubne: różaneczniki 
  w odmianach, azalie, borówka 
  amerykańska, w sezonie jesiennym - 

wrzosy i wrzośce
• trawy: rozplenice, miskanty, turzyce, kostrzewa
Specjalnością szkółki są bardzo rzadkie, szcze-
pione rośliny. Posiadamy i proponujemy stare 

odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus

Oferujemy:

Kontakt:
Szkółka Roślin Ozdobnych, ul. Kórnicka 4a, 62-022 Świątniki

tel.  510-180-730,  696-169-526,  694-791-095
www.szkolkaralus.pl e-mail: kontakt@szkolkaralus.pl

(J
00

6)

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Ćwiczenia strażaków nad kanałem Mosińskim
26 czerwca na kanale Mosińskim odbyły się ćwiczenia strażaków OSP Puszczykowo i OSP Mosina 
z dostarczania wody na duże odległości. Prócz samych strażaków w ćwiczeniach uczestniczył 
Zastępca komendanta Miejskiego PSP w poznaniu mł. bryg. Radosław Hurnik, kierownictwo JRG 
Nr 9 oraz dyżurny kierownictwa poznańskiej komendy.

- Ćwiczymy dostarczanie wody na duże odle-
głości. Zbudowany wspólnie z jednostkami OSP 
Nowinki, Krajkowo, Żabinko PCW [punkt czerpa-
nia wody - przyp. red.] za pośrednictwem naszej 
pompy zasila 500 m dalej trzy działka gaśnicze 
- relacjonowali strażacy z OSP Mosina. 

Ćwiczenia były doskonałą okazją do przypomnie-
nia m.in. zasady BHP podczas działań ratowniczo 
– gaśniczych, organizacji łączności na terenie ak-
cji oraz doskonalenia współdziałania ćwiczących 
podmiotów. (red)

Jak liczyliśmy w styczniu, za nieistniejącą pływalnię mieszkańcy Mosiny 
zapłacili już wtedy ponad 750 000 zł. Prezes i  rada nadzorcza comie-
sięcznie otrzymują wynagrodzenia, kosztuje także obsługa prawna i ra-
chunkowa spółki – około 2,5 tysięcy złotych miesięcznie. Jednocześnie, 
budowa pływalni może się okazać odległą perspektywą, bo gminie 
nie udało się uzyskać bezzwrotnych środków zewnętrznych na basen, 
a radni z kolei nie chcieli się zgodzić na pożyczkę w ramach funduszu 
Jessica2, którą mieszkańcy spłacaliby przez następne 20 lat – około mi-
liona złotych rocznie.

W lutym, rada miejska podjęła uchwały o obniżeniu kapitału zakłado-
wego spółki i  połączeniu jej z  mosińskim Zakładem Usług Komunal-
nych. – Powstanie samej spółki procedowane było w zupełnie innych 
realiach gospodarczych niż ma to miejsce aktualnie – tłumaczyli w lu-
tym radni klubu OdNowa. Środki, o które miał być zmniejszony kapitał 
spółki, miały wrócić do budżetu gminy i być wykorzystane na inwesty-
cje w Mosinie.

23 lutego odbywa się posiedzenie gminnej Komisji Budżetu i  Finan-
sów, na której radni opiniują uchwały o zmniejszeniu kapitału zakłado-
wego spółki basenowej. Członkowie rady dyskutują wtedy o kapitale 
wynoszącym 3 700 000 zł, ale, jak już dzisiaj wiadomo, na koncie spółki 
było wtedy 100 tysięcy złotych więcej. Dodatkowe środki pochodzą 
z budżetu gminy – przelew został zrealizowany 30 grudnia 2020 roku.

23 lutego ani radni, ani opinia publiczna nie wiedzą o tych dodatko-
wych funduszach. W  tej niewiedzy radni trwają także 4 marca, kiedy 
na sesji, niemal jednogłośnie, przyjmują uchwały o obniżeniu kapitału 
spółki z 3,7 miliona złotych do niespełna 750 tys. zł i połączeniu jej z Za-
kładem Usług Komunalnych. Na sesji, ze strony burmistrza, radni nie 
usłyszeli informacji o tych działaniach.

– Głosując nad tymi uchwałami, nie wiedzieliśmy o fakcie podwyższe-
nia kapitału – burmistrz nam nic o tym nie powiedział ani w czasie prac 
na komisji, ani na sesji rady – mówi nam radna Elżbieta Jarecka.

Jeszcze 4 marca burmistrz na temat podwyższenia kapitału milczy. Już 
5 marca do sądu wpływają dokumenty w sprawie podwyższenia kapi-
tału spółki Park Strzelnica o 100 tysięcy złotych. Dzieje się to dopiero 

dwa miesiące po zgromadzeniu wspólników spółki, które miało miej-
sce 11 stycznia – już po wykonaniu przelewu na konto Park Strzelnica 
sp. z o.o. przez gminę.

W sprawie podwyższenia kapitału spółki, burmistrz wysłał do radnych 
pismo 26 kwietnia. Przemysław Mieloch pisze, że zasadnym jest po-
nowne podejście do zmiany kapitału spółki, z uwagi właśnie na jego 
podwyższenie, co jest efektem realizacji budżetu gminy. Burmistrz 
wzywa radnych do ponownego rozpatrzenia uchwał, by były one 
zgodne z obecnym stanem.

Radni uważają jednak, że podjęte przez nich uchwały są prawidłowe 
i  oczekują, że burmistrz je wykona. – Wojewoda nie unieważnił tych 
uchwał, co oznacza, że są obowiązujące – zaznacza radna Elżbieta 
Jarecka i  wskazuje, że burmistrz powinien poinformować radnych 
o zmianach w spółce.

2 czerwca odbyło się nieoficjalne spotkanie radnych z  burmistrzem 
Przemysławem Mielochem w  tej sprawie. Jak mówią nam obecni na 
spotkaniu radni, burmistrz nie umiał wtedy wytłumaczyć, dlaczego nie 
wspomniał o zwiększeniu kapitału spółki. Pytania w tej sprawie wysłali-
śmy do mosińskiego urzędu 16 czerwca, na dzień oddania numeru do 
druku (28.06) nie otrzymaliśmy odpowiedzi. (WP)

Rada miejska w marcu podjęła uchwały o zmniejszeniu kapitału spółki Park Strzelnica – fundusze 
miały trafić z powrotem do budżetu gminy. Jak się jednak okazuje, sytuacja jest odwrotna, bo 
samorząd do spółki wpompował kolejne środki. O przelewach na konto „Parku Strzelnica” nic nie 
wiedzieli radni ani mieszkańcy.

Więcej na spółkę basenową

Działka, na której terenie władze Mosiny zaplanowały budowę pływalni miejskiej

fot.OSP Mosina
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– Jako mieszkaniec “górnego Puszczykowa” chciał-
bym poinformować o  sytuacji która trwa od zawsze 
po większych opadach deszczu. Niestety wiele ulic 
przyległych do ul. Jarosławskiej, Gołębiej i Sobieskiego 
jest drogami gruntowymi. Powoduje to, że po inten-
sywnych opadach deszczu piasek i  kamienie z  tych 
ulic wypływają na w/w  ulice. Stwarza to zagrożenie 
dla wszystkich uczestników ruchu i zapycha studzienki 
burzowe. Jednak najbardziej niebezpiecznie jest w dol-
nym odcinku ul. Jarosławskiej przy skrzyżowaniu z DW 
430, gdzie znajduje się skrzynka energetyczna i w przy-
padku dużej ulewy powstaje tam gejzer wodny. Może 
to doprowadzić wg mnie do zwarcia instalacji elek-
trycznej i  kogoś może porazić prąd. Powiadomiłem 
dzisiaj o  tej sytuacji telefonicznie komendanta Straży 
Miejskiej w  Puszczykowie. Wysłałem także wiadomo-
ści email do Aquanetu i UM w Puszczykowie. Załączo-
ne zdjęcia i film to końcowy efekt ulewy. W jej trakcie 
gejzer ma ponad metr wysokości. Liczę, że publikacja 
tego faktu na łamach Waszej gazety doprowadzi do 
szybkich działań osoby odpowiedzialnej za ten stan 
rzeczy – pisze do nas czytelnik.

O  sprawę zapytaliśmy puszczykowskich urzędni-
ków, czekamy na informacje z magistratu. (red)

Ulewa w Puszczykowie: 
“Gejzer” wodny tuż przy skrzynce z prądem

O sprawie poinformował nas mieszkaniec Puszczykowa.

Skrzynka energetyczna w Puszczykowie przy ul. Jarosławskiej (skrzyżowanie z DW 430). W czasie dużej 
ulewy powstaje tam gejzer wodny. Może to doprowadzić do zwarcia instalacji elektrycznej i porażenia 
prądem; fot. Czytelnik GMP

48 tysięcy - tyle książek w ciągu roku wypożyczyli mosinianie. 
“Całkiem sporo, ale liczba zmalała”

koronawirus wymusił zamknięcie instytucji publicznych, w tym bibliotek. Choć nadal obostrzenia unie-
możliwiają dostęp czytelników do bibliotecznych półek, to pracownicy zachęcają do bezpiecznego za-
mawiania książek poprzez katalog. dyrektorka Mosińskiej Biblioteki Publicznej namawia do korzystania 
z zasobów w Mosinie i filiach.

Mosińska Biblioteka Publiczna w zeszłym roku zaku-
piła około 2885 nowych tytułów książek, a oferuje do-
stęp swoim czytelnikom do 60 tysięcy utworów z za-
kresu literatury na platformie Legimi. Biblioteki, chcąc 
zachęcić dzieci do zagłębiania się w książki, prowadzą 
akcję „Mała książka – wielki człowiek”, która wspiera 
rodzinne czytanie od pierwszych miesięcy życia dziec-
ka. Autorskim projektem mosińskich bibliotekarek jest 
„Bilet do biblioteki”, który zachęca małych czytelni-
ków do powrotów i wypożyczania kolejnych książek. 
Nagrodą na bilecie są naklejki. Czytające dziecko to 
czytający dorosły, a warto wspomnieć, jak podkreśli-
ła pani Karolina Talarczyk-Wieczorek, że aktywowanie 
mózgu poprzez czytanie zmniejsza ryzyko wystąpie-
nia choroby Alzheimera o 2,5 raza.

Zapraszamy do odsłuchania audycji, w której gościem 
Weroniki Zwierzchowskiej była Karolina Talarczyk-
-Wieczorek, dyrektorka Mosińskiej Biblioteki Publicz-
nej. Audycja dostępna jest na portalu 
www.gazeta-mosina.pl Karolina Talarczyk-Wieczorek, dyrektorka Mosińskiej Biblioteki Publicznej
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Możemy teraz usiąść z Bohdanem Smoleniem przy jednym stole 

Pomink Bohdana Smolenia, w tle Zespół Poznań Comedy Show Teatr Ognia Bohema 

– Zadają mi pytanie: “Dlaczego przez to spalenie?” – mówi Krzysztof 
Deszczyński, inicjator projektu budowy pomnika, przyjaciel Smole-
nia. – Powiem tekst, który Bohdan mówił w “Szeptance” (ten tekst po-
wstał w Gdyni, w garderobie). [Bohdan – red.] czyta gazetę: “Zginął 
pudel podpalany” – i sam puentuje – “Gdyby mnie podpalali, też bym 
uciekł”. Zatem nie, Bohdanie, nigdzie nie uciekniesz, jesteś z nami.

Bohdan Smoleń urodził się w Bielsku-Białej, ale uznano, że najlep-
szym miejscem jego pomnika będzie Poznań, gdyż to właśnie w Po-
znaniu artysta mieszkał i tworzył przez lata. Rzeźba upamiętniająca 
Smolenia stanęła na skwerze przy zbiegu ulic Strzałowej i  Rybaki 
i została odsłonięta 2 dni po 74. rocznicy jego urodzin.

Kulminację wydarzenia – podpalanie płachty owijającej pomnik 
– poprzedziły występy kabareciarzy i  teatru ognia. Zapytaliśmy 
Poznaniaków, którzy przyszli upamiętnić artystę, kim dla nich był 
Bohdan Smoleń.

– Pan Smoleń niewątpliwie jest postacią znaną wszystkim, myślę, 
że warto – szczególnie nam, jako młodemu pokoleniu – chodzić 
na takie wydarzenia, pokazywać, że też się interesujemy i uczest-
niczymy czynnie w kulturze naszego kraju – mówi nam Dominika, 
studentka dziennikarstwa na UAM. – Kojarzyłam go od dziecka, 
chociażby ze “Świata Według Kiepskich”, więc można powiedzieć, 
że wychowałam się na jego twórczości.

Życie artysty jednak nie przypominało kabaretu. Spotkał go tra-
giczny los, kiedy w 1990 roku jeden z jego trzech synów, Piotr, a rok 
później i żona Smolenia, popełnili samobójstwo.

– Miał chorego syna, z tego co pamiętam – mówi Błażej, mieszka-
niec Poznania – między innymi dlatego otworzył fundację, zajmu-
jącą się hipoterapią – dodaje.

W 2004 roku Bohdan Smoleń przeprowadził się do Baranówka koło 
Mosiny. W  2007 założył Fundację Stworzenia Pana Smolenia, która 
pomaga osobom z niepełnosprawnościami poprzez zajęcia z końmi. 
Działalność fundacji pomogła pani Joannie – matce niepełnospraw-
nych dzieci. – Wychowałam się na filmikach ze Smoleniem, ogląda-
nych z  rodziną – opowiada pani Joanna. – Poza tym moje dzieci są 
niepełnosprawne i przez lata korzystały z koni w Mosinie. Więc Boh-
dan Smoleń był nie tylko wspaniałym i dowcipnym artystą – do tego 
był bardzo dobrym człowiekiem, który oddał serce dzieciom i koniom.

 Tekst: Wiktoria Kalimbet
 Zdjęcia: Tymoteusz Górski

Odsłonięto pomnik Bohdana Smolenia
Legendarny artysta kabaretowy, aktor i satyryk Bohdan Smoleń w 2007 roku założył pod Mosiną 
fundację, która do dziś, poprzez prowadzenie zajęć z końmi, pomaga osobom niepełnosprawnym. 
5 lat po śmierci artysty w Poznaniu stanął jego pomnik. 11 czerwca wyłonił się z płomieni.
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Bardzo dowcipny, przyjazny, ciepły, 
uczynny - Zygmunt Pniewski we wspo-
mnieniach doroty Strzeleckiej, dyrektor 
Galerii Sztuki w Mosinie

Dorota Strzelecka, dyrektor Galerii Sztuki 
w Mosinie, z wielkim sentymentem i wzru-
szeniem zaczyna swą opowieść od pierw-
szych wystaw. Początki znajomości pani 
Doroty z  Zygmuntem Pniewskim to rok 
1981, kiedy w Mosińskim Ośrodku Kultury 
miała miejsce inauguracja roku kulturalne-
go. Zgromadzili się wówczas zaprzyjaźnie-
ni kolekcjonerzy i rzemieślnicy, wśród nich 
między innymi Jarosław Kubiak, Leszek 
Pawlak, Henryk Pruchniewski, Kornel Biało-
błocki, Mieczysław Janik, Jacek Jędrkowiak 
i  Zygmunt Pniewski. W  tamtym czasie or-
ganizowano pierwsze wystawy kolekcjo-
nerów, ale działania te przerwane zostały 
poprzez wprowadzenie stanu wojennego. 
Wszystko zmieniło się trzy lata później, 
w  1984 r. - powstał wówczas Klub Kolek-
cjonerów, zapoczątkowując tym samym 
cykliczne, wspólne wystawy. Kolekcjonerzy 
prezentowali na nich swoje zbiory: stare 
kufle, lampy naftowe, żelazka, zdjęcia, stare 
telefony. Czasem były to naprawdę dziwne 
przedmioty. Któregoś razu jeden z  kolek-
cjonerów przyniósł tajemniczo wyglądają-
ce narzędzie. Okazało się, że... służyło ono 
do wyrywania koniom zębów!

W  1993 burmistrz Mosiny, Jan Kałuziński, 
na wniosek prof. Bogdana Wegnera, ów-
czesnego prorektora WSSP i Jacka Strzelec-
kiego, otworzył Galerię Miejską w Mosinie. 
Na stanowisko kierownika artystycznego 
tej Galerii powołana została Dorota Strze-
lecka. Jak wspomina, Zygmunt Pniewski 
bywał w  Galerii co niedzielę. Był osobą, 
która w pewnym sensie łączyła mosińskich 
kolekcjonerów. Obecny na każdej wysta-
wie, nie ominął żadnego wernisażu. Pierw-
sze zdjęcia z wernisaży do kronik Galerii to 
fotografie Pniewskiego. Zawsze aktywny, 
zainteresowany światem, przyrodą. Dorota 
Strzelecka podkreśla, że to właśnie Pniew-
ski zaraził ją pasją do rogalińskich dębów 
- do tego stopnia, że bywa tam do dzisiaj 

i zawsze chętnie odwiedza nadwarciańskie 
łąki. Komentował wydarzenia, dokumen-
tował je, sam wywoływał fotografie i przy-
wiązywał ogromną wagę do tego, by były 
właściwie wyeksponowane. Zawsze precy-
zyjnie opisywał wszystkie zdjęcia. Doradzał 
w wyborze oświetlenia.

W pewnym momencie swojej działalności 
Pniewski nawiązał kontakt z  dyrektorami 
muzeów w Kościanie i Lesznie. Znajomości 
te zaowocowały wystawami jego fotografii 
w tych miastach. Wystawy te trafiały potem 
do Mosiny. W  Galerii znajdują się kroniki 
dokładnie dokumentujące minione wyda-
rzenia - przy okazji gorąco zachęcam do 
obejrzenia ich i  wspomnień - prawdziwa 
uczta dla emocji i ducha!

Zygmunt Pniewski dokumentował ważne 
dla Mosiny wydarzenia, wśród nich obcho-
dy Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej. Jako 
jedyny zrobił pełną dokumentację z  po-
szczególnych etapów budowy i powstawa-
nia nowego Mosińskiego Ośrodka Kultury. 

Jak wspomina Dorota Strzelecka, Pniewski 
był człowiekiem bardzo dowcipnym - po-
trafił powiedzieć coś uszczypliwego, cza-
sem spuentować, nigdy jednak nie było 
w tym złośliwości. Zawsze był życzliwy dla 
innych. Potrafił też śmiać się z samego sie-
bie. Był wszędobylski, wszystkiego cieka-
wy, dociekliwy. Miał bardzo dobry kontakt 
z dziećmi (prowadził zresztą kółko fotogra-
ficzne w mosińskiej szkole). Przyjazny, sym-
patyczny, ciepły. Zaangażowany maksy-
malnie we wszystko, co go zainteresowało.

Tak właśnie, ciepło i ze wzruszeniem, wspo-
mina osobę Zygmunta Pniewskiego Doro-
ta Strzelecka. Ich relacje określa jako ro-
dzinne, przyjazne. Z jej opowieści odnoszę 
wrażenie, że Galeria była dla Pniewskiego 
miejscem niezwykle ważnym, gdzie lubił 
spędzać czas i  często przebywał. Widzę 
go jako osobę otoczoną ludźmi i  sztuką, 
spełniającą się w tym całkowicie. Pozostały 
po nim zdjęcia - dokument tamtych wyda-
rzeń, jakże ważny dla życia i historii Mosiny.

Ta znajomość „otwierała horyzonty, pokazywała złożoność 
świata, jego piękno i brak jednoznaczności”

Na pomysł kolejnego odcinka wspomnień o Zygmuncie Pniewskim wpadliśmy właściwie jednocześnie z jego 
synem, Sławomirem. Od jakiegoś czasu byłam ciekawa, jak wspominają Pniewskiego ludzie, z którymi współ-
pracował, przyjaźnił się, kontaktował. Jakim według nich był człowiekiem? Co było w nim najbardziej intere-
sującego? Jak zapamiętali tę relację? dzięki pomocy syna, który przekazał mi kontakty, udało się zebrać kilka 
wspomnień. dzisiaj chcę podzielić się trzema z nich - opowiedziane lub napisane, zebrałam i ze wzruszeniem 
przekazuję Wam, drodzy Czytelnicy. Mam nadzieję, że zainspirują Was one choć w części tak, jak osoba Zyg-
munta Pniewskiego inspirowała tych, którzy mieli okazję go poznać.

Wspomnienie o Zygmuncie Pniewskim (1931 - 2019)

Zygmunt Pniewski przy swoim stoisku podczas Szeroko na Wąskiej
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"każda dziedzina, która go pochłaniała, 
była poznana przez niego w sposób do-
skonały" - Zygmunt Pniewski w  relacji 
Marka dudka, dyrektora MOk

Marek Dudek, dyrektor Mosińskiego 
Ośrodka Kultury tak pisze o  współpracy 
z Pniewskim:

Zygmunt Pniewski to wyjątkowa osoba, 
jedna z  najciekawszych postaci z  dziejów 
naszego miasta. Był przepojony różnorod-
nymi pasjami, potrzebą dzielenia się swoją 
wiedzą z innymi i niezmiernie zaangażowa-
ny. Pan Zygmunt był bardzo miły, życzliwy, 
doceniał szczególnie tych wszystkich, któ-
rzy podobnie jak on byli ciekawi i otwarci 
na otaczającą nas przyrodę, różnorodne 
zjawiska, historię i  codzienność naszego 
życia. Był przede wszystkim bardzo intere-
sującą postacią o ogromnie bogatym wnę-
trzu. Wystarczyło się po prostu zasłuchać, 
a wówczas spotykała nas niesamowita na-
groda – różnorodna wiedza.

Najciekawsze u pana Pniewskiego było bo-
gate spektrum zainteresowań i  potrzeba 
dzielenia się z  innymi swoim doświadcze-
niem. Każda dziedzina, która go pochła-
niała, była poznana przez niego w sposób 
doskonały. Był prawdziwym kronikarzem 
dębów rogalińskich: bez wątpienia nikt 
inny w  taki sposób nie przyczynił się do 
propagowania wartości miejsca, jakim są 
łęgi nadwarciańskie w  Rogalinie. Natura 
i człowiek wpływają często negatywnie na 
to miejsce. Pan Zygmunt zadbał o  doku-
mentację i naszą pamięć  o tych ciekawych 
terenach, a  jednocześnie stale wskazywał 
na czyhające niebezpieczeństwa.

Kolejna ważna jego pasja to minerały. Po-
mimo, że nie posiadał kierunkowego wy-

kształcenia w  tej dziedzinie, jego opraco-
wania posiadały wartość naukową.

Nasza znajomość to przede wszystkim 
liczne rozmowy, ale również współpraca 
przy przygotowaniu wystaw autorskich 
pana Zygmunta w ówczesnej Izbie Muze-
alnej oraz prezentacji podczas „Szeroko na 
Wąskiej”. Był wówczas wyjątkowo pedan-
tyczny, dokładny, każdy najdrobniejszy 
szczegół był dla niego najważniejszy. Czę-
sto trudno było nam sprostać wszystkim 
jego oczekiwaniom. A wszystko to było to 
spowodowane wyjątkowym profesjonali-
zmem i ogromnym doświadczeniem pana 
Pniewskiego.

Myślę, że sam jestem pod wielkim wpły-
wem Pana Zygmunta. Wiele się nauczyłem, 
zdobyłem ważne doświadczenia. Znajo-
mość z panem Pniewskim otwierała hory-
zonty, pokazywała złożoność świata, jego 
piękno i  brak jednoznaczności. Otwarcie 
się na takie doświadczenie mogło jedynie 
być pożyteczne, rozwijać, dawać motywa-
cję powodować ciekawość świata.  

"To musi być ciekawy Pan..." - Zygmunt 
Pniewski we wspomnieniach Huberta 
kubiaka

Hubert Kubiak, uczeń, mieszkaniec Mosiny, 
miał okazję poznać Zygmunta Pniewskie-
go w szczególny sposób. tak wspomina tę 
znajomość:

M.M.: Jak wspomina Pan osobę p. Zyg-
munta Pniewskiego? 

H.K.: Pan Zygmunt Pniewski zawsze był 
uśmiechnięty. Często widywałem go la-
tem na spacerach po Mosinie. Ubrany był 
w  kamizelkę z  mnóstwem kieszeni, a  pod 
spodem zawsze miał elegancką koszu-

lę. Myślałem sobie: „To musi być ciekawy 
Pan...”. Byłem wtedy w szkole podstawowej, 
wiedziałem tylko, że to mój sąsiad. Zapy-
tałem mojego tatę, kim jest ten Pan, który 
mieszka niedaleko? Okazało się, że Pan Zyg-
munt to przyjaciel moich dziadków i kiedy 
mój tata był mały, często przychodził do 
nich na rozmowę przy kawie. Tata pokazał 
mi, co dostał przy jednym z takich spotkań. 
Ogromny krzemień pasiasty, który był dla 
mnie prawie tak ciężki, jak mój tornister :)

Moja ciocia opowiedziała mi, że Pan Zyg-
munt pokazywał jej, gdzie można znaleźć 
skamieliny na gliniankach. Zapytałem, czy 
wspólnie ich szukali. „Razem nie, ale pan 
Pniewski nam opowiedział, jak i  gdzie ich 
szukać, i  chodziliśmy dłubać. Do dzisiaj 
z  każdego miejsca gdzie jadę, targam do 
domu kamienie”. W domu moich dziadków 
nadal jest jeden z  okazów, który dostała 
ciocia: odcisk sporawej muszli amonita na 
glinianej bryłce. Ciocia Dominika do teraz 
ma u siebie podarowaną różę pustyni. Do 
tego sporo znalezionych krzemieni i  in-
nych skandynawskich gości... Wiedziałem 
już, że „ten Pan w kamizelce” faktycznie jest 
ciekawym człowiekiem. 

Ta wiadomość bardzo mi się przydała. Któ-
regoś dnia w  mojej szkole nadarzyła się 
okazja do zrobienia projektu o ciekawych 
osobach z  Wielkopolski. Pierwsze pytanie 
dotyczyło wyboru osoby. Wiedziałem od 
razu, że możemy dowiedzieć się więcej 
o  Panu Zygmuncie. Jako „mały redaktor” 
dostałem pierwsze zadanie: tego same-
go dnia poszedłem zapytać, czy Pan Zyg-
munt chciałby nam opowiedzieć trochę 
o sobie. Od razu zaprosił mnie na herbatę 
i  całe popołudnie rozmawialiśmy wspól-
nie o podróżach. Dostałem wtedy książkę: 

Zygmunt Pniewski prezentuje wyhodowaną przez siebie 
paprykę ostrą na corocznym święcie plonów w ROD Mosina. 
W środku Zdzisław Rajewski- nauczyciel z Mosiny, pierwszy 
z prawej Jarosław Kubiak- artysta rzeźbiarz.

Zygmunt Pniewski podczas wernisażu autorskiej wystawy fotograficznej “Brzegiem rzeczki Samicy i kanału Mosińskiego” 
w Izbie Muzealnej w Mosinie, 11.05.2001 r. (fot. Sławomir Pniewski). 
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- - - -  R E K L A M A - - - - 
LEKCJE SZACHOWE INDYWIDUALNE 
I GRUPOWE oraz oferta dla szkół. 
Prowadzą instruktorzy 
PZSzach. 
tel. 601-724-067
tel. 601-054-441

„Piękna, straszna Amazonia”. W domu Pana 
Zygmunta było pełno książek. Na ścianach 
nie było miejsca: wszędzie były zdjęcia, ob-
razy, gablotki lub półki z eksponatami. Zo-
baczyłem koralowce, kryształy i  kamienie 
znalezione na spacerach.  Kilka dni później 
Pan Zygmunt był u nas w szkole i przepro-
wadziliśmy wspólny wywiad.

M.M.: Jakim według Pana był człowie-
kiem?

H.K.: Innym niż ludzie, których widywałem 
na co dzień. Chodził spokojnie, rozglądał 
się dookoła i  cały czas się uśmiechał. Naj-
bardziej podobał mi się ten spokój... Na 
pewno był człowiekiem ciekawym świata. 
Zacząłem sobie zdawać sprawę, jak wie-
loma pięknymi rzeczami się zajmował. 
Odkrywałem zdjęcia Dębów Rogalińskich, 
kamieni, które otwierał, fotografie egzo-
tycznych miejsc, do których podróżował.

Mój tata i  moja ciocia powiedzieli mi, że 
kiedy Pan Zygmunt przychodził w gości, to 
nie chcieli go wypuścić, bo mogli słuchać 
jego opowieści całymi godzinami. Ciocia 
wspomniała też, że chodziła na kółko fo-
tograficzne, które prowadził Pan Zygmunt. 
Powiedziała: „Pan Zygmunt mówił do mnie 
o rzeczach, o których wcześniej nie miałam 
pojęcia, a mówił w tak ciekawy sposób, że 
zawsze zostawaliśmy do wieczora. To była 
inspiracja na całe życie”. Pan Zygmunt był 
nie tylko ciekaw świata. Potrafił swoją wie-
dzę w umiejętny sposób przekazać.

M.M.: Co według Pana było najciekaw-
sze w kontakcie z nim?

H.K.: Miałem tę przyjemność, że kiedy 
go poznałem, byłem w  wieku, w  którym 
wszystko jest ciekawe. Zadawałem setki 
pytań, a  Pan Zygmunt cierpliwie na nie 
odpowiadał. To według mnie była najcie-
kawsza rzecz. Cierpliwość, spokój i  zapał, 
żeby przekazać wszystko, co mnie i rówie-
śników interesowało. 

Pan Zygmunt nie był nauczycielem biolo-
gii, ale po jednym spotkaniu w domu i dru-
gim w szkole, wiedziałem więcej o przyro-
dzie, niż po całym roku w  szkolnej ławce. 
To również mi zaimponowało. Wiedzieć, 
jak działają tylko z pozoru proste rzeczy do-
okoła, bo można o nich mówić cały dzień.

M.M.: Czy według Pana osoba Zygmun-
ta Pniewskiego może być inspiracją dla 
innych? Jeśli tak, co dokładnie może 
w nim inspirować?

H.K.: Otwarta głowa i  uśmiech. Reszta się 
wtedy sama układa.

Pochylając się nad tymi relacjami myślę, 
że ci, którzy go znali, mieli dużo szczęścia. 
Pojawia się we mnie wzruszenie i wdzięcz-
ność. W mojej wyobraźni portret Zygmun-
ta Pniewskiego nabiera coraz bardziej 

soczystych barw, jest coraz piękniejszy 
i wiecznie żywy. Bo też Zygmunt Pniewski 
wciąż żyje we wspomnieniach ludzi, którzy 
mieli szczęście go poznać, żyje w  swoich 
fotografiach i  naszej pamięci. Już dzisiaj 
zapraszam do lektury kolejnych wspo-
mnień. Zdaję sobie sprawę, że nie uda mi 
się zebrać ich wszystkich, więc jeśli ktoś 
z Was, Drodzy Czytelnicy, zechce podzielić 
się swoimi refleksjami, serdecznie zapra-
szam, a z pewnością wzbogacimy się nimi 
nawzajem!

 Marta Mrowińska

Zygmunt Pniewski w towarzystwie Doroty Strzeleckej i Andrzeja Kasprzyka podczas wernisażu wystawy fotografii "Rogaliń-
ski Park Krajobrazowy" w Izbie Muzealnej w Mosinie w roku 1998.
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POSZUKUJEMY KIEROWCÓW Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW 
KAT. B, C, C+E. ATRAKCYJNIE WARUNKI ZATRUDNIENIA.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT: +48 500 447 556.

RODZAJ UMOWY: CAŁY ETAT, UMOWA O PRACĘ 
LOKALIZACJA: ZBRUDZEWO K/ŚREMU

OFERUJEMY: 
- ELASTYCZNE WARUNKI WSPÓŁPRACY 
- KOMPLEKSOWE PROWADZENIE AUT W FORMIE „KÓŁEK” 
- OBSŁUGA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 
- CIĄGŁOŚĆ PRACY PRZEZ CAŁY ROK 
- PŁATNOŚĆ ZA KAŻDY PRZEJECHANY KILOMETR 
- OPŁATY PROMOWE PO STRONIE SPEDYCJI

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT: +48 500 366 905

artykuł sponsorowany

Moim zdaniem, jak również mediatorów TKOPD w Zielonej Górze, bra-
kuje jednoznacznego zapisu w ustawie dotyczącego wszczęcia mediacji. 
Tak jak w innych krajach, na przykład we Włoszech, w Grecji, na Litwie i 
Hiszpanii mediacja jest obowiązkowa. W obecnym stanie prawnym bra-
kuje zapisu, z którego jednoznacznie wynika, że strony przed złożeniem 
pozwu do sądu, zakończyły postępowanie mediacyjne. Taki zapis z pew-
nością wniesie dużo dobrego, usprawni pracę Sądów, skróci czas ocze-
kiwania na postępowanie sądowe. Przyniesie korzyści dla samych stron. 
Przede wszystkim w prawie rodzinnym, gdzie rodzice po wyjściu z sądu 
nadal pozostają rodzicami, często w większym konflikcie niż przed po-
stępowaniem sądowym. Jeden z nich wychodzi przegrany, a o istotnych 
sprawach dzieci decyduje sąd. W mediacji nie ma przegranych win win, 
strony same decydują o ważnych sprawach dzieci, majątku, alimentacji, 
kontaktach. W sprawach rodzinnych strony nie muszą wnosić pozwu 
do Sądu, tylko zwracają się do mediatora o przeprowadzenie postę-
powania mediacyjnego, które jest dobrowolne, poufne i za zgodą 
stron. Strony zawierają ugodę przed mediatorem, dot. alimentów, 
kontaktów, podziału majątku, rozwodu, miejsca pobytu, którą bez-
płatnie zatwierdza sąd na wniosek stron.

Strony mogą zawrzeć ugodę przed Stałym Mediatorem Sądowym we 
wszystkich sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne. Prowa-
dzę mediacje gospodarcze, karne, rodzinne, cywilne, pracownicze. Ważne, 
ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc 
prawną ugody sądowej. Podlega egzekucji.

Każdy ma prawo do mediacji Ty Też. Każdy spór, konflikt można poddać 
mediacji. Bez stresu, poufnie, szybciej i za dużo niższe koszty niż w procesie 
sądowym.

Mediacje – restrukturyzacja – upadłość                                              
od kontaktu do dialogu

Magdalena Frysiak - z wykształcenia prawnik specjalizujący się w prawie upa-
dłościowym i restrukturyzacji. Stały Mediator Sądowy Sądów Okręgowych w Po-
znaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu i Legnicy w zakresie mediacji gospodarczych, 
cywilnych, rodzinnych, członek TKOPD w Zielonej Górze, również mediator tego 
ośrodka, członek stowarzyszenia OPTIMUS. Inicjatorka pierwszych kancelarii me-
diacyjnych w Nowej Soli, Stęszewie i Luboniu. Autorka projektu nowelizacji usta-
wy dotyczącej mediacji.

Mediacja to metoda rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych, w której mediator pomaga stronom we wza-
jemnej komunikacji, określeniu interesów, kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu.

Luboń, ul. Niepodległości 35/7
tel. 508 332 573, www.frysiak.pl
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• Catering przedszkolno-szkolny
• Obsługa kompleksowa 

imprez okolicznościowych 
• Catering okolicznościowy 

z dostawą do domu
• Obiady, lunche, pakiety obiadowe
• Grille
• Wyroby garmażeryjne, zakąskowe

M
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W obiektywie GMP
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00

9

tel. 665 545 545
STOLARNIA, PECNA ul. Topolowa 2
e-mail: sklep@agkmeble.pl

- hotel
- salon fryzjerski
- sklep

Wszystko dla zwierząt,
z miłości dla zwierząt

tel. 608 52 82 62
ul. 3 Maja 103

62 - 040 Puszczykowo
P1

29
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• obsługi urządzeń: pliskarka, rygielek, 
maszyna do cięcia materiałów, 
maszyna do nabijania kółek, 
zgrzewarka, żelazko

• pakowania towarów do kartonów 
lub na wieszaki

• kontrolowania jakości produktów

Zapraszamy osoby, które 

• są skrupulatne, sumienne 
i odpowiedzialne

• są komunikatywne i potrafią 
pracować w zespole 

• nie boją się nowych wyzwań, wyrażają 
chęć uczenia się nowych rzeczy 

Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV 

na maila: info@nafira.pl

W związku z dynamicznym rozwojem 
Nafira Sp. z o.o. w Czapurach 

(okolice Starołęki), zatrudni od zaraz 

PRACOWNIKÓW
PRODUKCYJNYCH 

do:

Сучасна фабрика м’яких меблів шукає кандидатів на такі посади:

ОББИВАЛЬНИК МЕБЛІВ
КРАВЧИНЯ / КРАВЕЦЬ

ВИРОБНИЧИЙ ПРАЦІВНИК
місце роботи: с. Робаково біля м. Познань

двозмінна робота (8 год.)

Зателефонуйте (тел. 61/222 00 80) і дізнайтеся більше!
Прочитайте про нас на www.zaparoh.com

Зацікавлених осіб просимо надіслати своє резюме на електронну адресу: praca@zaparoh.com або подати його особисто за адресою: 
Zaparoh Sp. z o.o., ul. Żernicka 22 (hala nr 6, Recepcja), 62-023 Robakowo

[ТОВ «Zaparoh», вул. Жерніцка, 22 (зал № 6, Рецепція), 62-023 с. Робаково].

Подаючи заявку на роботу в ТОВ «Zaparoh» із місцезнаходженням у с. Робаково, вул. Жерніцка, 22 (Адміністратор даних), Ви даєте згоду на 
те, щоб Адміністратор обробляв Ваші персональні дані, які містяться у заявці на роботу, з метою проведення процесу набору на посаду, 

вказану в оголошенні. Повну інформацію про обробку Ваших персональних даних можна знайти на веб-сайті  /praca/klauzula-informacyjna

БЕЗПОСЕРЕДНЄ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ / ТРУДОВИЙ ДОГОВІР 
ДОПОМОГА У ВИРІШЕННІ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ 

ПРИВАБЛИВА ЗАРОБІТНА ПЛАТА + ПРЕМІАЛЬНА СИСТЕМА 
ДОФІНАНСУВАННЯ ДОЇЗДУ НА РОБОТУ / З РОБОТИ

БЕЗКОШТОВНИЙ СНІДАНОК
БЕЗКОШТОВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

ГРУПОВЕ СТРАХУВАННЯ

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

509 834 814

zatrudnię
pracownika
do zakładania
i pielęgnacji

ogrodów
M

A0
18

oferuje:
• adaptacje pomieszczeń
• prace wykończeniowe
• kompleksowe remonty

telefon: 794-900-009

M
A0
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POMPY CIEPŁA
KLIMATYZACJA
REKUPERACJA

CHŁODNICTWO

tel. 511 722 751      e-mail: biuro@m-cool.pl

www.m-cool.pl
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 DREWNO
OPAŁOWE

KOMINKOWE

WĘGIEL

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna

gruby • orzech • miał
groszek • ekogroszek

możliwość transportu

zamównienia/kontakt

605 981 958

PELLET
CERTYFIKOWANY

Mosina, ul. Sowiniecka 6g
Łęczyca, ul. Poznańska 11

- - - -  R E K L A M A - - - - 

Jak szczepimy się w Mosinie i Puszczykowie?

W szpitalu w Puszczykowie wszystkie 
oddziały powróciły do funkcjonowania

17 czerwca Ministerstwo Zdrowia podało aktualne dane, dotyczące szczepień przeciwko Covid-19. 

Na dzień opublikowania danych (17.06), w całym kraju pierwszą 
dawkę przyjęło 15 810 905 osób, w pełni zaszczepionych jest 9 
672 080 mieszkańców. Łącznie wykonano 25 482 985 szczepień 
– 13,961 milionów to kobiety, 11,493 milionów dawek przyjęli 
mężczyźni, w przypadku 29,649 osób nie ustalono płci – to osoby, 
które nie są zidentyfikowane przez PESEL tylko paszport.

W  woj. wielkopolskim wykonano 2 263 590 szczepień, z  czego 
w  pełni zaszczepionych jest 825 581 osób, z  tego 46 585 osób 
w powiecie poznańskim.

Pod względem procentowego udziału zaszczepionych dwiema 
dawkami wśród całej populacji gminy, dziewiąte miejsce w Pol-
sce zajęło Puszczykowo. Na 9 575 mieszkańców, 5 264 osoby są 
zaszczepione pierwszą dawką, a 3551 w pełni, co daje 37,1% lud-
ności. W poszczególnych grupach wiekowych statystyki wygląda-
ją następująco: 12-19 lat – 205 osób, 20-39 lat – 1071, 40-59 lat 
– 1768, 60-69 lat – 1095, 70+ lat – 1125 osób.

W Gminie Mosina, na 33 767 osób pierwszą dawkę przyjęły 16 002 
osoby, 9491 mieszkańców jest zaszczepionych obiema dawkami, 
co daje 28,1% – 280 miejsce w kraju pod tym względem. W grupie 
wiekowej 12-19 lat zaszczepiło się 639 osób, 20-39 lat – 3982, 40-
59 lat – 5811, 60-69 lat – 2886, 70+ lat – 2684 mieszkańców.

Ani w  Mosinie, ani w  Puszczykowie nie zaszczepiono nikogo 
w wieku 0-11 lat. (WP)

Po trudnej sytuacji w  czasie trzeciej fali pandemii, w  szpitalu w  Puszczykowie do 
swoich zadań leczniczych powróciły wszystkie oddziały, w tym Oddział Opieki Pa-
liatywno- Hospicyjnej.

Jak informowaliśmy w kwietniu, szpital w Puszczykowie i Ludwikowie, na skutek fali 
koronawirusa zwiększał liczbę miejsc dla pacjentów z wirusem SARS-COV-2. Zajęte 
były prawie wszystkie miejsca dla chorych na koronawirusa. Wówczas w Ludwiko-
wie było 55 miejsc covidowych, a w Puszczykowie ponad 100.

Od 19 maja według decyzji Wojewody Wielkopolskiego, którą przekazała radna 
Gminy Mosina, Jolanta Szymczak, Oddział Covidowy został zlikwidowany. Obec-
nie w ramach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem 
i zwalczaniem Covid – 19, placówka w Puszczykowie dysponuje 4 łóżkami obserwa-
cyjnymi dla pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. (red)

Punkt szczepień przy ulicy Wawrzyniaka w Mosinie

Szpital w Puszczykowie
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W Boszkowie utonął mężczyzna, 
interweniowała OSP Mosina

Pijany kierowca zniszczył skwer 
zieleni przy ulicy Mocka

Śmiertelny wypadek w Pecnej
6 czerwca około godziny 5 rano doszło do tragicznego wypadku na ulicy Mosińskiej w Pecnej. 
Śmierć na miejscu poniosła pasażerka samochodu. kierowca w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w Boszkowie 18 czerwca w godzinach 
wieczornych. – Pamiętajcie o bezpieczeństwie nad wodą, ale 
również tak jak my, zadbajcie o wodę do picia i kremy z filtrami 
– apelują strażacy.

Służby zostały zawiadomione w piątek około 22:15. – W Bosz-
kowie w powiecie leszczyńskim w jeziorze pływało dwóch męż-
czyzn. Z wody wyszedł tylko jeden. Natychmiast zawiadomił 
służby – relacjonuje oficer dyżurny wielkopolskich strażaków.

W akcji ratunkowej brali udział strażacy z OSP Mosina. Mężczy-
znę wyłowiono z wody po godzinnych poszukiwaniach. Resu-
scytacja krążeniowo-oddechowa jednak nie przyniosła efektu, 
mieszkaniec Czempinia zmarł.

Strażacy przypominają, by w trakcie upałów regularnie się na-
wadniać, używać kremów z filtrem i uważać nad wodą.

– Kilka minut przed godziną 5 odebraliśmy zgłoszenie o dacho-
waniu samochodu w miejscowości Pecna. W wyniku zdarzenia 
jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Druga z obrażeniami 
trafiła do szpitala – poinformował oficer dyżurny wielkopolskich 
strażaków.

Jak informuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji 39 letni 
kierowca wyjeżdżając z łuku drogi z dużą prędkością nie opano-
wał pojazdu. Uderzył w zaparkowany samochód opel, a następ-
nie w drzewo.  (red)

W nocy z 4 na 5 czerwca kierowca pod wpływem alkoholu nie 
wyhamował i wjechał w skwer na skrzyżowaniu ulic Mocka i 
Rzeczypospolitej na DW 431.

Zniszczenia są spore. Drzewka i krzaki są połamane. Szkoda tylu 
lat, kiedy rosły i zdobiły skwer – mówi Jolanta Szymczak, radna 
Gminy Mosina.

Teraz sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i po-
krycia kosztów wyrządzonych szkód.

Połamane zostały drzewka i krzaki. Fot. Jolanta Szymczak

Wypadek w miejscowości Pecna fot. JRG-9

Łódź  poszukiwawczo - ratownicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie

kronika OSP Puszczykowo
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których 
doszło od 21 maja do 20 czerwca br. Dziękujemy OSP Puszczykowo za 
ich udostępnienie.
26 maja- pożar drzewa (Puszczykowo, ul. Niwka Stara)

31 maja- pomoc policji w poszukiwaniu osoby zaginionej (Puszczyko-
wo, ul. Poznańska)

3 czerwca- uruchomienie czujki CO (Puszczykowo, ul. Cyryla Ratajskiego)

11 czerwca- pożar domu (Wiórek, ul. Poznańska)

14 czerwca- drzewo na drodze (Puszczykowo, ul. Brata Józefa Zapłaty) 

15 czerwca- monitoring dla obiektu Szpital (Puszczykowo, ul. Kraszew-
skiego)

19 czerwca- próba samobójcza (Puszczykowo, ul. Śląska)

(Red)
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Jadowite pająki przy "czerwonce"
Zgłoszenie o nietypowym znalezisku odebrali mosińscy strażnicy miejscy 2 czerwca około godziny 20:00.

Mosińską straż miejską zawiadomiła mieszkanka, która w oko-
licach “Czerwonki” natknęła się na pojemniki ze sporymi pa-
jąkami w  środku. Gdy na miejsce przyjechali funkcjonariusze, 
okazało się, że ktoś porzucił 21 okazów najprawdopodobniej 
jadowitych ptaszników. Strażnicy zebrali rozrzucone pojemniki 
i zabezpieczyli je.

– Skontaktowano się z Uniwersytetem Przyrodniczym w Pozna-
niu, a pająki trafiły pod opiekę hodowcy. Z uwagi na porzucenie 
zwierząt, co stanowi przestępstwo, o zdarzeniu powiadomiono 
Policję. Niektóre z  pojemników posiadały naklejone karteczki 
z nazwami pisane odręcznym pismem – zapewne przyczyni się 
to do ustalenia sprawcy i pozwoli wyciągnąć konsekwencje za 
ten niechlubny występek – informują strażnicy miejscy.

Po krótkim czasie policjanci ustalili właściciela jadowitych pają-
ków. Jak przekazał mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielko-
polskiej policji nieodpowiedzialny właściciel za swój występek 
zostanie ukarany. (red) fot. SM Mosina

Pijani nastolatkowie na placu zabaw w krośnie, 
lądował śmigłowiec LPR

Zgłoszenie o nietypowym znalezisku odebrali mosińscy strażnicy miejscy 2 czerwca około godziny 20:00.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zostało wezwane w związku z za-
truciem nastolatki. 

– Została zabrana do szpitala w Poznaniu – przekazuje nam Justyna 
Sochacka, rzeczniczka prasowa LPR.

Szczegóły zdarzenia podaje nam wielkopolska policja:

– Policja otrzymała zgłoszenie, że we wskazanym miejscu w Krośnie 
znajduje się grupa nieletnich, spożywających alkohol. Na widok radio-
wozu, dzieci zaczęły uciekać – relacjonuje podinsp. Iwona Liszczyń-
ska z zespołu prasowego wielkopolskiej policji. – Jedna z dziewczyn 
nie była w stanie uciekać z powodu zatrucia alkoholem. Policjanci, ze 
względu na jej stan, udzielili dziewczynie pomocy i wezwali pogoto-
wie ratunkowe. Dziewczyna trafiła do szpitala w Poznaniu.

– Po udzieleniu pomocy, funkcjonariusze udali się w kierunku, w któ-
rym pobiegli pozostali nastolatkowie. Po chwili odnaleźli czterech 
chłopców i dziewczynę. Wszyscy zostali przewiezieni do komisariatu 
policji w Mosinie, skąd zostali odebrani przez rodziców – dodaje pod-

insp. Iwona Liszczyńska. – U wszystkich nieletnich badanie alkoma-
tem wykazało obecność alkoholu w  organizmie, dodatkowo jeden 
z  nastolatków miał przy sobie środki odurzające. Sprawą zajmie się 
sąd rodzinny – kończy podinsp. Iwona Liszczyńska. (red)

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe; źródło: lpr.com.pl

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

22 maja- Tesco- monitoring p-poż (Mosina, ul. Konopnickiej)

22 maja- wypadek drogowy (Rogalin DW431)

23 maja- kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka)

1 czerwca- market Tesco – Monitoring p-poz (Mosina, ul. Konopnicka)  

1 czerwca- pożar śmieci przy drodze (Dymaczewo Nowe)   

2,3,6,9 czerwca- Kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka) 

9 czerwca- plama substancji ropopochodnej (Mosina, ul. Lema)

9 czerwca- plama substancji ropopochodnej (Mosina, ul. Krotowskiego)

11 czerwca pożar budynku mieszkalnego (Wiórek, ul. Poznańska)

11,13,15 czerwca- Kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka)  
15 czerwca- Szpital Monitoring p-poż (Puszczykowo, ul. Kraszewskiego)

16 czerwca- wypadek drogowy (Dymaczewo Stare)   

17,18 czerwca- Kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka)

18 czerwca- pożar trawy (Mosina, ul. Śremska)   

18 czerwca- Osoba pod wodą (Boszkowo letnisko)

19 czerwca- Kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka)

20 czerwca- Zagrożenie Owady błonkoskrzydłe (Mosina, ul. A. Szklarskiego)  
(Red)

kronika OSP Mosina
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Ostatni z rodu...
Tak o sobie mówi Marian Obierski. Niedawno skończył 91 lat. Syn powstańca wielkopolskiego, zasłużone-
go dla Mosiny przedwojennego rajcy miejskiego i autora wielu projektów mosińskich domów. Pan Marian 
sięga do swojej doskonałej pamięci i wydobywa kolejne okruchy historii.

Jako chłopiec słyszał pierwsze wojen-
ne salwy na rynku, kiedy rozstrzeliwano 
mieszkańców Mosiny. Z lękiem czekał na 
ojca uwięzionego przez gestapo. Pamięta 
wygnanie i powojenny powrót do rodzin-
nego domu. Pamięta najpierw radość, 
a potem szykany komunistycznej władzy. 
Przez całe życie interesował się historią, 
gromadził pamiątki, które chętnie udo-
stępniał.

Dziś w  jego opowieściach pobrzmiewa 
jeszcze echo dawnych emocji. Nic więc 
dziwnego, że często ma młodych słu-
chaczy, kiedy donośnym basem zmienia 
w żywe obrazy historię, o której oni tylko 
czytali. Także historię o tym jak zwycięża 
człowieczeństwo, jak ocala się wartości. 
Mówi, że żałuje iż nie zapraszały go szkoły 
na lekcje o wojennych czasach, bo miałby 
tych opowieści na wiele godzin. Ostatnio 
znowu musiał stoczyć walkę, tym razem 
z  chorobą. Pokonał COVID, ale stracił 
ukochaną żonę. Został sam, opuszczony 
przez rodzinę… A  on szuka w  pustym 
domu dobrych wspomnień, i ciągle wie-
rzy w  dobrych ludzi. Wciąż jest ciekawy 
życia i ma tą swoją łatwość w nawiązywa-
niu kontaktów z innymi.

Płynnie posługuje się językiem niemiec-
kim, angielskim i  łaciną. Zaskakuje bły-
skotliwymi cytatami. I  wciąż twierdzi, 
że za mało wie, że za mało się nauczył, 
że jeszcze musi się wielu rzeczy dowie-
dzieć… Może jeszcze nie raz spotkamy 
na którejś z  ulic Mosiny drepczącego, 

pogodnego, skromnego starszego pana, 
który zawsze chętnie pogada, pożartuje 
lub pozdrowi. Jak mało kto, zawsze wzbu-
dzał sympatię, czym odwdzięczali mu się 
ludzie, których tak lubił. Wszystkiego do-
brego z okazji urodzin, Panie Marianie!

 Hanna Smoczek

Marian Obierski, syn powstańca wielkopolskiego fot. Hanna Smoczek

Odkryty obiekt na zobrazowaniach lotniczych (geoportal.gov.pl)

W rejonie Mosiny było grodzisko piastów? 
Specjaliści nie wykluczają

Służby Rogalińskiego Parku krajobrazowego ujawniły, najprawdopodobniej nieznany dotąd, 
obiekt archeologiczny.

W regionie, w którym żyjemy, znajduje się spora ilość pozostałości 
minionych czasów: do tej pory w naszym regionie zostało ziden-
tyfikowanych ponad 30 średniowiecznych grodzisk i pozostałości 
z czasów neolitu, a także kilka tysięcy stanowisk archeologicznych. 
Okazuje się, że dziedzictwo jakim dysponujemy jest większe niż 
mogło się wcześniej zdawać.

Odkrycie archeologiczne w rejonie Rogalińskiego Parku Krajobra-
zowego

Jak informuje Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wiel-
kopolskiego, silnie zniwelowany, dookolny wał ziemny widoczny 
jest jako czytelna anomalia w  intensywności wiosennego wybar-
wienia miejscowych zasiewów – tzw. wyznacznik wegetacyjny.

– Z  dużym prawdopodobieństwem możemy mówić o  grodzisku 
pierścieniowatym stanowiącym relikt osady z tzw. okresu plemien-
nego (VII-IX w. n.e.) lub nieco późniejszych czasów panowania dy-
nastii pierwszych Piastów. Jednak podkreślić trzeba, że tylko nale-
żyta weryfikacja badawcza pozwoli na właściwe określenie funkcji 
i chronologii obiektu – informują przedstawiciele ZPKWW. (red)
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Pamięć o tych, których nie ma…
W niedzielę, 20 czerwca 2021 r., w Żabinku odbyła się wyjątkowa uroczystość. Odsłonięta została tablica 
pamiątkowa, poświęcona Alojzemu kujathowi, jednemu z piętnastu mieszkańców Mosiny rozstrzelanych 
w publicznej egzekucji na mosińskim Rynku 20 października 1939 r. 

Wydarzenie zorganizowane zostało przez sołtysa wsi Żabinko, 
panią Agnieszkę Gorzyńską oraz Radę Sołecką, przy współpra-
cy Urzędu Miejskiego w Mosinie, Mosińskiego Ośrodka Kultury, 
OSP Żabinko, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brodnickiej "Gniaz-
do" oraz Kręgu Instruktorskiego T.W.A. Elita. Uroczystość popro-
wadził Andrzej Kasprzyk, jeden z  głównych pomysłodawców 
tego przedsięwzięcia.

Kim był Alojzy Kujath? urodził się 5 czerwca 1910 r. w  Żerko-
wie. Z wykształcenia nauczyciel, w wieku 22 lat rozpoczął pracę 
w szkole w Żabinku. Rok później zawarł związek małżeński z Ja-
dwigą Ratajczak. Ślub odbył się w kościele parafialnym w Żab-
nie, gdzie Alojzy był także organistą.

W  czerwcu 1931 r. ukończył XI Kurs w  Szkole Podchorążych 
Rezerw Piechoty w  Śremie, uzyskując stopień kaprala i  tytuł 
podchorążego. Najprawdopodobniej brał udział w  kampanii 
wrześniowej. Po powrocie do domu, 17 lub 18 października 
1939 r., został aresztowany w  ramach akcji "Intelligenzaktion" 
za "działalność antyniemiecką".  Razem z nim aresztowano także 
innego mieszkańca Żabna, Józefa Cierżniaka. Alojzy Kujath zo-
stał uwięziony wraz z pozostałymi aresztowanymi w mosińskiej 
bożnicy. Jego żona zabiegała u władz niemieckich o uwolnienie 
go - bezskutecznie. 20 października 1939 r., jak wszyscy areszto-
wani osadzeni w bożnicy, został poddany publicznej egzekucji 
przez rozstrzelanie. Miał 29 lat...

Mieszkańcy Żabinka wspominają Alojzego Kujatha jako dobre-
go i serdecznego nauczyciela, zarówno w kontaktach z dziećmi 
i ich rodzicami jak i społecznością wsi. Był mężem i ojcem dbają-
cym do ostatnich chwil o swoją rodzinę.

Uroczystość w  Żabinku była bardzo wymowna. Wzruszające 
przypomnienie przez Andrzeja Kasprzyka tamtych wydarzeń, 
połączone z  elementami muzycznymi uświetniło poświęcenie 
kamienia z tablicą pamiątkową oraz złożenie wieńców pod tym 
symbolicznym pomnikiem. Symboliczna też pozostaje data tej 
uroczystości: 20-ty dzień miesiąca, a  godzina jej rozpoczęcia 
-  15:15 wydaje się nawiązywać do piętnastu rozstrzelanych 
mieszkańców Mosiny... Niech ta tablica będzie pamiątką minio-
nych wydarzeń i wskrzesza pamięć o  tych, których nie ma już 
wśród nas, a którzy żyli na tej ziemi.

 Marta Mrowińska

Odsłonięcie tablicy poświęconej Alojzemu Kujathowi

Poświęcenie kamienia z tablicą pamiątkową
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Lepsze daszewice to zielone daszewice
– Przy pomocy roślin możemy zmienić swoje otoczenie w bardziej przyjazne, a tym samym spra-
wić, że zwiększy to poczucie komfortu – mówią mieszkańcy wsi.

“Lepsze Daszewice” to oddolna inicjatywa mieszkańców, którzy od lat pracują na 
rzecz swojej społeczności. Jedną z  inicjatyw grupy jest dbanie o  teren obok przy-
stanku autobusowego – centralnego punktu we wsi. – Z inicjatywy Stowarzyszenia 
„Lepsze Daszewice” i ogromnego zaangażowania mieszkańców skupionych wokół 
niego , powstał fragment zielonego skweru, przepiękna namiastka zmiany krajobra-
zu Daszewic – mówi Jacek Godurkiewicz, jeden z mieszkańców działających w gru-
pie “Lepsze Daszewice”.

By uatrakcyjnić swoją miejscowość, mieszkańcy postanowili zazielenić przestrzeń, 
w której na co dzień przebywają i posadzić krzewy oraz cztery klony. – Ze środków, 
które udało się zebrać od wspaniałych darczyńców, zakupione i posadzone z wielkim 
entuzjazmem zostały różnorodne rośliny. Posadzono je w miejscu uprzednio przygo-
towanym jako kolejny etap bardzo ciekawego projektu, związanego z uatrakcyjnie-
niem skweru daszewickiego, który od lat był nijaki – dodaje Godurkiewicz.

W całej akcji nie chodzi jednak wyłącznie o estetykę. Jak mówi pan Jacek, więcej ro-
ślinności we wspólnej przestrzeni ma mieszkańców czegoś nauczyć. – Drzewa i krzewy 
w roli głównej z czasem rozrosną się, tworząc zakątek zieleni dostępny dla każdego. 
Ten skwer to widoczny rezultat działań wszystkich tych, którzy chcą poprawy jakości 
i estetyki życia w miejscu swojego zamieszkania. Przy pomocy roślin możemy zmienić 
swoje otoczenie w bardziej przyjazne, a tym samym sprawić, że zwiększy to poczucie 
komfortu, bezpieczeństwa i spokoju. Pielęgnowanie roślin przypomni też, by bardziej 
dbać o siebie. Nadmienić należy, że praca związana z upiększaniem roślinami jest wy-
jątkowo wdzięczna, wszak kto nie kocha urokliwych zakątków zieleni choćby tych naj-
mniejszych, ogrodów, parków… Cieszy również fakt, że wszelkie społeczne inicjatywy 
integrują ,relaksują i  sprawiają, że stajemy się twórcami a  jednocześnie odbiorcami 
zieleńca, który - jeżeli będziemy o niego się troszczyć - zostanie wpisany w wizytówkę 
naszej wsi na wiele pokoleń – tłumaczy Jacek Godurkiewicz. (WP)

Mieszkańcy zaproszeni do rozmów o klimacie
Stowarzyszenie Metropolia Poznań przygo-
towuje Plan Adaptacji do Zmian Klimatu. 
Mieszkańcy Gminy Mosina, 20 maja, mieli 
możliwość zidentyfikować najważniejsze ob-
szary problemowe w  ich miejscowościach. 
Warsztaty konsultacyjne dla mieszkańców 
Puszczykowa odbyły się online 16 czerwca.

Stowarzyszenie we współpracy z Uniwersyte-
tem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako 
cel stawia wzmocnienie współdziałania róż-

nych grup społecznych na rzecz klimatu i od-
powiedzialnego korzystania ze środowiska.

Konsultacje rozpoczęły się krótkim wykła-
dem, definiującym, czym jest klimat i zmia-
ny klimatyczne. Skutki odczuwane w obsza-
rach miejskich, przedstawione przez zespół 
naukowców, to fale gorąca, niedobory wody 
i  susze, sprzyjające warunki do transmisji 
niektórych chorób oraz częstsze powodzie, 
w tym błyskawiczne.

Zaproponowane przeciwdziałania obejmu-
ją m.in. zwiększenie przejmowania opadów 
przez grunt, ochronę i  kształtowanie zielo-
nej i błękitnej infrastruktury, która jest two-
rzona poprzez układ terenów zieleni oraz 
powierzchni wody.

Mieszkańcy biorący udział w  warsztatach 
zostali podzieleni na grupy dyskusyjne, 
w których zwrócili uwagę na problem zanie-
czyszczenia powietrza, nadmierną wycinkę 
drzew oraz proponowali zmiany w  prowa-
dzeniu zielonej infrastruktury. Sugerowali 
ograniczenie zabudowy na obszarach chro-
nionych oraz rozwiązanie konfliktów wyni-
kających z użytkowania wspólnej przestrze-
ni. Uczestnicy warsztatów wskazywali także 
na niską świadomość społeczeństwa doty-
czącą zmian klimatycznych oraz roli ujęcia 
wody dla aglomeracji poznańskiej.

Ostatnią częścią wspólnych dyskusji było 
zaproponowanie możliwości rozwiązania 
problemów. Osoby, które dostrzegają lub 
obserwują zmiany klimatyczne, swoje spo-
strzeżenia mogą zamieszczać w  aplikacji 
przygotowanej w ramach projektu TeRRIFICA 
– http://www.mapujklimat.terrifica.eu/ (red)

Smog nad Mosiną fot. Jacek Niedzielski

Skwer w Daszewicach. Fot. Lepsze Daszewice
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62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

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

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

ENERGOOSZCZĘDNE
OKNA

Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO

rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki

Moskitiery
Parapety

produkcja
sprzedaż

montaż, serwis

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

tel. 515 182 736
e-mail: zpdpiotrnowak@vp.pl

Strona: www.tartakzakrzewice.pl
Zakrzewice Ul. Gogolewska 10 M

A0
15

Budowa domów
jednorodzinnych

tel. 723 606 826

Krótkie terminy realizacji.
Przystępna cena.

Fachowe doradztwo.
Solidne wykonanie.

 
Wystawiamy faktury VAT.

Z nami materiały budowlane 
nawet 20 % taniej.

P2
18

• 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 

Farbiarska 28 62-050 Mosina
       518 367 095 

pn-pt  9 - 17
sob      9 - 13

Kościuszki 51, 62-030 Luboń
       500 37 60 50

pn-pt  9 - 17
sob      9 - 13

www.sprawni-lubon.pl

Skwer w Daszewicach. Fot. Lepsze Daszewice
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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OC FIRMOWE

tel. 604 213 854 dachyszymkowiak@gmail.com
 Główna 26, 62-053 Pecna
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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tel. 608 -146 817  604-806-249    e-mail: biuro@klinkier-mosina.pl

www.klinkier-mosina.pl

Największy w okolicy 
wybór cegieł, bruków 
i płytek klinkierowych.

Posiadamy już swój 
sklep internetowy, do 
którego serdecznie 
zapraszamy.

ŚWIAT KLINKIERU 

M
A0
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tel. 660 769 776

email: pozakontrola@poczta.pl
www: pozakontrola.com

zespół muzyczny

POZA KONTROLĄ
wesela    imprezy    eventy

WOLNE
TERMINY

2021

(P
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FOTOWOLTAIKA

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

kolor

ALKOHOL
PAPIEROSY
TYTONIE
CYGARA

E-PAPIEROSY 
pREMIXY

BAZY
LIQUIDY

BONGO
SHISHA
FAJKI

AKCESORIA

Czynne przez 7 dni w tygodniu
(pn.–czw. 10.00–21.00, pt.–sob. 10.00–22.00, niedz. 9.00–23.00)

ul. Poznańska 10, Mosina

Przyjmę do pracy na stanowisko sprzedawcy

tel. 501 099 327, 572 202 280

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

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

(J
01

0)

ROBOTY
ZIEMNE

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

Wiodący Operator Logistyki 
Meblowej w Europie

oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia 

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

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

kursy na obsługę wózków widłowych 
oraz wózków wysokiego składowania

- motywacyjny system wynagradzania 
i premiowania

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

nowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem 

stanu na magazynie

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02

lub 61 819 78 05

(J
01

5)

P1
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tel. 535-535-916

WULKANIZACJA

Mosina, ul. Strzelecka 82

MECHANIKA POJAZDOWA

M
A0

16
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Leśnicy postawili w Rogalinku znak zakaz wjazdu, 
mieszkańcy zaskoczeni

“Strzał adrenaliny”. Premiera teledysku 
do utworu popularyzującego pierwszą pomoc

Pod koniec czerwca, na początku ulicy Podgórnej od strony Poznania stanął znak zakazujący wjazdu. 
Mieszkańcy są zaskoczeni, bo od lat dojeżdżali tędy do domów.

“W Twoich dłoniach drzemie cud, uwierz w siebie i to zrób. Trzydzieści do dwóch, poczuj się jak Bóg, w Twoich 
dłoniach drzemie cud, uwierz w siebie i to zrób. Właśnie tu i teraz, Ty jesteś Anioł Stróż.”

O  sprawie poinformowali nas czytelnicy. 
– Droga od zawsze była normalną drogą 
dojazdową, zwłaszcza do ul. Sikorskiego 
od strony Poznania – pisze mieszkaniec. – 
Utrudnia to [zamknięcie ulicy – red.] funkcjo-
nowanie mieszkańcom samego Rogalinka, 
którzy stracili bezkolizyjny dojazd do i z Po-
znania. Rozumiem intencje – tzn. zamknięto 
ją bowiem jadący z Poznania skracali sobie 
drogę i wbijali się w ul. Mostową tuż przed 
światłami ruchu wahadłowego i  zapewne 
część z nich pędziła gruntowym odcinkiem 
Pogórnej kurząc niemiłosiernie mieszkań-
com – pisze czytelnik.

O sprawę zapytaliśmy w Nadleśnictwie Bab-
ki, na terenie którego leży droga. – Jest to 
droga leśna i, zgodnie z  ustawą, nie może 
się po niej odbywać ruch pojazdów – stąd 
zakaz wjazdu – mówi Dawid Wójkiewicz, za-
stępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki. – 
Na kierowcę, który złamie zakaz, straż leśna 
może nałożyć mandat karny do 500 złotych 
– przypomina Wójkiewicz.

– Przez lata przymykaliśmy na to oko i  po-
zwalaliśmy na niewielki ruch na tej ulicy, by 
mieszkańcom było łatwiej. Problem pojawił 
się wraz z  rozpoczęciem budowy nowego 
mostu w Rogalinku i wprowadzeniem ruchu 
wahadłowego. Wielu kierowców zaczęło uli-
cą Podgórną, która jest ślepa, skracać sobie 
drogę. Oprócz tego, że zwiększył się ruch, 
niektórzy kierowcy jeżdżą tędy bardzo szyb-
ko, co jest niebezpieczne. Strażnicy leśni byli 
świadkami sytuacji, w  której o  mały włos 
doszłoby do potrącenia dziecka. Musieliśmy 
zareagować – tłumaczy Dawid Wójkiewicz.

Jak mówi nam zastępca nadleśniczego, 
nadleśnictwo w zeszłym roku proponowało 
Mosinie zawarcie porozumienia w  sprawie 
udostępnienia niektórych dróg leśnych. – 
Władze gminy nie były jednak zaintereso-
wane tą drogą – mówi Dawid Wójkiewicz. 
– Jesteśmy otwarci na to, by udostępnić tę 
drogę dla ruchu publicznego. Wtedy będzie 
możliwość, by korzystali z niej kierowcy. To 
jednak wymagać będzie od gminy przejęcia 
odpowiedzialności i obowiązku utrzymania 

drogi – zaznacza Zastępca Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Babki.

Wykup drogi zaproponowała także radna 
Ewelina Dudek, składając do burmistrza 
interpelację w  tej sprawie. Jak zapewnił na 
sesji rady miejskiej zastępca burmistrza Mo-
siny – Adam Ejchorst, władze Mosiny będą 
rozmawiać z nadleśnictwem m.in. o sytuacji 
na ul. Podgórnej w Rogalinku. (WP)

Artyści, ratownicy i strażacy postanowili w nietypowy zachęcić do 
podejmowania czynności ratujących życie. – Celem utworu “Strzał 
Adrenaliny” było zawrzeć edukację nt. pierwszej pomocy zacho-
wując atrakcyjność słuchalną utworu – tłumaczą wykonawcy.

Pierwsza pomoc polega na podtrzymywaniu przez świadków 
zdarzenia podstawowych funkcji życiowych poszkodowanego do 
czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Świadomość 
społeczna w zakresie udzielania pierwszej pomocy z roku na rok 
wzrasta. Coraz więcej osób potrafi pomóc poszkodowanemu, wie, 
jak przeprowadzić resuscytację. Z drugiej strony, według danych 
statystycznych, gdyby więcej osób potrafiło udzielać pierwszej po-
mocy w nagłym zatrzymaniu krążenia, nawet 100 000 ludzi rocznie 
w Europie mogłoby żyć (dane za 2012 r. źródło: projektaed.pl).

Jak mówią sami ratownicy, nawet nieporadna reanimacja jest 
lepsza niż żadna. Nierozpoczęcie resuscytacji w sytuacji, gdy jest 
ona niezbędna dla ratowania życia bądź zapobieżenia ciężkiemu 
uszczerbkowi na zdrowiu ofiary, powoduje, że narażamy się na od-
powiedzialność karną.

Utwór “Strzał adrenaliny” w przystępny sposób propaguje udzie-
lanie pierwszej pomocy. Teledysk nacechowany jest hasłami zwra-
cającymi uwagę jak przeprowadzić resuscytację, pomóc ofiarom 

wypadków drogowych. Jego wykonawcami są Lipen, raper, znany 
m.in z utworu „Duma ochotnika” oraz Adrian Socha, strażak zawo-
dowy prowadzący własny kanał na platformie YouTube o tematyce 
ratownictwa. W realizację tego szlachetnego projektu zaangażo-
wali się również strażacy z naszego regionu. (JB)

Materiał wideo dostępny jest w serwisie YouTube pod adresem: 
www.youtu.be/9CtRo2T5Utw

Na początku ulicy Podgórnej od strony Poznania stanął 
znak zakazujący wjazdu

Kadr z teledysku "Strzał Adrenaliny"; źródło: YouTube
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Każdy mógł stworzyć swoją kompozycję z roślin, puszek i słoików z odzysku

Dzieci własnoręcznie mogły przygotować doniczki z drewna

Zespół Siły Specjalne

Festyn rozpoczął się rajdem rowerowym, który wyruszał spod par-
kingu klubu Adrenalina Fitness. Fani gry w koszykówkę i piłkę noż-
ną mogli przetestować swoje umiejętności podczas turnieju na 
boisku przy ulicy Szkolnej. Miłośnicy kajakarstwa mieli możliwość 
pływania na czas między przeprawami po Kanale Mosińskim.

W  parku Miejskim przy ulicy Krotowskiego trenerzy ośrodka re-
kreacji i sportu zachęcali do spędzenia soboty w aktywny sposób. 
Dzieci zapraszano na jumpy oraz cross, a dorosłych na podstawy 
zumby i pilates.

Wzdłuż promenady przy Kanale Mosińskim stały płótna oraz far-
by. – Chcieliśmy ubarwić promenadę w  Mosinie, żeby zmienić 
spojrzenie na to miejsce, które mijamy wielokrotnie. W  ramach 
eko pikniku postanowiliśmy pokazać twórczość dzieci, młodzieży 
i dorosłych, którzy nie boją się podejść do płótna i wziąć pędzel – 
opowiada Małgorzata Witt z Mosińskiego Ośrodka Kultury.

– Moim zdaniem jest to ciekawa inicjatywa dla młodzieży, która 
podczas koronawirusa i  spędzania czasu w  domu, zamknęła się 
w sobie, a sztuka sprawia, że każdy może się wyrazić i pokazać co 
czuje. Dodatkowo sztuka sprawia, że człowiek inaczej dostrzega 
jakieś piękno i jest wrażliwy – mówi Martyna Skuła, uczestniczka 
warsztatów malowania.

Pasjonaci ogrodnictwa mogli wymienić się roślinami oraz zabrać 
do domu nasiona kwiatów miododajnych i przygotowane sadzon-
ki, z których można wyhodować olbrzymie dynie. – Sadzonki dyń 
olbrzymich zachęcają do wzięcia udziału w konkursie uprawy tych 
roślin. Od kilku lat wygrywają dynie ponad 500 kg, ale sukcesem 
jest też 100 – kilowa dynia. Kluczem są odpowiednie nasiona, ży-
zne i ciepłe miejsce oraz dużo wilgoci, a także troski – podkreśla 
Daniel Niewiński, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brodnic-
kiej Gniazdo.

Podstaw kynologii oraz prawidłowego podchodzenia do psów 
uczyła Pani Aneta Drzażdżyńska, przedstawicielka Psarvardu. – 
Błędem rodziców w kontakcie ich dzieci z psami jest zachęcanie 
do podchodzenia do zwierzęcia bez pozwolenia właściciela. Cza-
sami zdarzają się psy, które nie lubią dzieci. Nieodpowiednie jest 
też zaczepianie psów za ogrodzeniem, które instynktownie pilnu-
ją swojego dobrostanu, a także uciekanie dziecka przed psem, co 
stanowi zachętę do pogoni – przestrzega Pani Aneta.

Podczas eko pikniku można było obejrzeć wewnątrz karetkę po-
gotowia oraz nauczyć się zasad pierwszej pomocy. – Przyjechali-
śmy z pierwszą pomocą wprost z karetki, żeby poprzez bezpośred-
ni kontakt oswajać, gdyby na przykład dziecko musiało skorzystać 
z transportu. Ważna jest też edukacja w zakresie pierwszej pomo-
cy, bo nie zawsze pogotowie zdąży na czas.  – mówi Pani Anna 
Szymkowiak z Fundacji Akceptacja.

Na pikniku pojawił też zespół muzyczny Siły Specjalne, który 
w  swoje wykonania angażował publiczność. – Zespół to bardzo 
różnorodna grupa muzyków, często  w trudnych sytuacjach życio-
wych m.in. bezdomności czy z niepełnosprawnościami. Stworzyli-
śmy taką grupę, żeby pokazać, że każdy może stać się członkiem 
zespołu i razem tworzyć. Muzyka często przełamuje bariery, dlate-
go zachęcamy każdego, żeby grał – zachęca Dominka Dopierała.

 Weronika Zwierzchowska

Eko piknik w Mosinie – relacja
Malowanie na płótnach, sadzonki i nasiona roślin oraz aktywności sportowe to tylko część atrakcji sobot-
niego eko pikniku. Oprócz zachęcania do aktywizacji ekologicznej, mieszkańcy mogli nauczyć udzielać 
się pierwszej pomocy oraz podstaw kynologii.

Przyrodobranie przygotowało dla dzieci ,,kuchnię błotną”
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– Oprócz rozwiązań systemowych związanych z  emisją 
dwutlenku węgla, czy gospodarką wodną wpływ  na stan 
środowiska mają nasze jednostkowe postawy, czyli takie, 
jakie podejmujemy w  życiu codziennym – co kupujemy 
i  jak kupujemy. Moda jest jednym z  bardziej obciążają-
cych środowisko przemysłów. Od zużycia wody do hodo-
wania bawełny po kwestie społeczne, czyli pracę w złych 
warunkach, za nie zawsze godne wynagrodzenie, głów-
nie kobiet z Dalekiego Wschodu – mówi Anna Fiedler, or-
ganizatorka Refashion Weekend.

Organizatorzy zachęcali do wymiany i naprawy zużytych 
rzeczy. Jednym ze sposobów na reperację ubrań, a  za-
razem na odprężenie jest japoński haft Sashiko. Chętne 
osoby mogły nauczyć się wyszywania na skrawkach ma-
teriału pozyskanych z  odzysku. – Jest to metoda oparta 
na fastrydze. Z technicznego punktu widzenia stosuje się 
białą nitkę i tkaninę barwioną w kolorze indygo. Haft Sa-
shiko jest bardzo łatwy. Początkowo wykorzystywany był 
do cerowania. Idea tego haftu nie wiązała się z ozdobno-
ścią, a  użytkowością. Chodziło o  to, żeby nie marnować 
żadnych skrawków materiału, a wykorzystywać je w for-
mie patchworku – tłumaczy Agnieszka Ostrowska, in-
struktorka haftowania.

Pomysłowe wykonywanie biżuterii z nieoczywistych ma-
teriałów, takich jak elementy budowlane, zamki, czy filc 
oraz materiałów recyklingowych pokazywała Karolina 
Garczyńska. – Podczas Refashion Weekned naprawiam 
biżuterię, którą przyniesiono na spotkanie. Jak się coś 
ulubionego zepsuje, to jest nam tego szkoda, ale można 
to naprawić. Pokazuję, że biżuterię można robić z niestan-
dardowych materiałów i  nadal będzie mieć swoją klasę 
i będzie czymś ciekawym – opowiada Karolina Garczyń-
ska z My Slow Place.

Na stanowisku Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie pojawiły 
się starsze wydania literatury, pozyskane z darów od czytel-
ników. Oprócz przygotowanych do zabrania książek można 
było wykonać retro zakładki, z materiałów przekazanych od 
członów biblioteki. – Wszystkie przygotowane przez nas eg-
zemplarze są w retro klimacie i myślę, że niejednego biblio-
fila zachwycą, a  innych wprowadzą w świat nieco starszej 
literatury, chętnie przeglądamy nowości, które nas kuszą, 
ale warto też zaglądać do starszych wydawnictw. Podczas 
różnych wydarzeń przygotowujemy takie stoiska, żeby dać 
książce drugie życie, zachęcić czytelników do poszukiwania 
tytułów innych niż tylko te z pierwszych stron rankingów, 
najczęściej kupowanych – podkreśla Justyna Nawrocka z Bi-
blioteki Miejskiej w Puszczykowie.

Propozycją organizatorów było zaproszenie do wysłucha-
nia prelekcji prowadzonej przez Kalinę Olejniczak i Kata-
rzynę Wągrowską z poznańskiej Po-Dzielni na temat moż-
liwości mody społecznie odpowiedzialnej.

 Weronika Zwierzchowska

W Puszczykowie dali drugie życie 
biżuterii, ubraniom i książkom

Fundacja key 4 Tomorrow przygotowała, w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, Refashion Week-
end. Wymiana ubrań, naprawa zepsutej biżuterii oraz książki z drugiego obiegu zwracały uwagę na wpływ 
zachowań konsumenckich na środowisko i zachęcały do życia w trybie zero waste.

Haft japoński

Biżuteria

Biblioteka Miejska w Puszczykowie

Haftowanie
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Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o., 
jeden z liderów w branży produkcji 

rolnej poszukuje osób na stanowisko:

PRACOWNIK
DO ZBIORU
JABŁEK

Zadaniem osób zatrudnionych
na tym stanowisku będzie:

ZBIÓR OWOCÓW
I PRACE PIELĘGNACYJNE

Okres pracy: od lipca

Miejsce pracy: sad Głuchowo

Oferujemy pracę godzinową
i akordową na umowę zlecenie.

Przyjmujemy również młodzież
od 16 roku życia.

Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt

w godzinach od 7:00 – 15:00
Top Farms Wielkopolska sp. z o.o.

Piotrowo Pierwsze 6
64-020 Czempiń

Telefon kontaktowy: 
666-832-153
666-832-151

P1
63

POŻYCZKI
Invest Finance

od 500 zł
do 10.000 zł

• dyskrecja i zaufanie
• minimum formalności
• szybka decyzja
• ekspresowa dostawa gotówki

• emerytom i rencistom
• osobom fizycznym
• prowadzącym działalność
• honorujemy świadczenia 500+

UDZIELAMY:

tel. 511 044 115

Usługi 
Geodezyjno-Kartogra�czne

Michał Gensier
ul. Leśna 13, 62-040 Puszczykowo

e-mail: michalgensler@o2.pl

tel. 883 998 333

Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o., 
jeden z liderów w branży produkcji rolnej 

poszukuje osób na stanowisko:

TRAKTORZYSTA / OPERATOR MASZYN ROLNICZYCH 
MECHANIK

Poszukujemy traktorzystów/operatorów oraz mechaników maszyn rolniczych 
na nasze lokalizacje w Starym Gołębinie, Sepnie oraz Goli k. Gostynia. 

Jeśli fascynuje cię rolnictwo, chcesz pracować w nowoczesnej �rmie rolniczej, to praca dla Ciebie. 

Wymagania: 
• prawo jazdy kat. B, T 
• wykształcenie mile widziane rolnicze 
• gotowość do pracy na zmiany (zmiana nocna, weekend) 

Oferujemy : 
• stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę oraz motywujące wynagrodzenie 
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, awansu zawodowego 
• pakiet socjalny (premia uzależniona od wyników pracy, wczasy pod gruszą, paczki dla dzieci na 

święta, imprezy firmowe, pakiet prywatnej opieki medycznej Lux Med.) 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia odpowiadające w pełni powyższym kryteriom. 

Prosimy o zamieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 
101, poz.926 ze zm.)” 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres wbuchwald@topfarms.pl 
Możliwy też kontakt telefoniczny

tel. 660 023 139
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PRZEWÓZ OSÓB

tel. 575-100 –991 e-mail: biuro@wirbus.plwww.wirbus.pl
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Od poniedziałku do czwartku od 16:30 do 19:00
piątek od 16:30 do 18:00

(J
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dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875

Terapia noworodków
i niemowląt metodą 

NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

www.fizjo-osteo.pl

fizjoterapeuta i DO osteopata 
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KUPIĘ
grunty - min. 0,5 ha

 lub kamienicę

Tel. 663 808 241

G
a
z
e
t
a

Mosińsko-Puszczykowska

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

Anna Borcuch
AMP Biuro Ubezpieczeń

tel. 506 033 845

• ubezpieczenia komunikacyjne 
- pakiety, zniżki

• ubezpieczenia domów i mieszkań,
• ubezpieczenia medyczne, 
• ubezpieczenia turystyczne, 
• ubezpieczenia na życie,
• ubezpieczenia firm 

- OCP, CARGO, GWARANCJE,
• Leasing dla firm

14 towarzystw w jednym miejscu

AMP Biuro ubezpieczeń

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

e-mail:biuro@ampubezpieczenia.pl

DOJAZD DO KLIENTA

M
A0

01
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tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY

ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE

NASADY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl (J
02

5)
(J

02
7)
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Kwali�kowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy
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4)

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

inż. Jerzy Banaszyk 

tel. 888-361-342
jurek.banaszyk@wp.pl

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Szczęśliwa mama, 
szczęśliwe dziecko
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Schematy 
i wzorce rodzinne
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PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724

www.juni-tech.pl

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od 1992

 r.

• ROLETY
• ŻALUZJE

• MOSKITIERY

(J
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04
1)

WYKONUJEMY: pomiary i doradztwo gratis, prace montażowe

62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 37

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

   61 813 07 55, 607 374 545 

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

R

rok założenia 2001

RABATY

CAŁOROCZNE

RABATY

CAŁOROCZNE

SERWIS OKIEN I DRZWI

OKNA, DRZWI
BRAMY, ROLETY

P1
67
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Tel. 665 060 368

Uzależnienia
Life Coaching

Poradnictwo 
psychologiczne

w jęz. polskim oraz  angielskim

- KSIĄŻKI
- MONETY
- PORCELANĘ
- MEDALE WOJSKOWE
- ZEGARKI ITD.

tel. 530 005 327

ANTYKI I STAROCIE

SKUPUJĘ!

KAMIENIARSTWO
KORCZ GRANIT
NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

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

tel. 61 8 103 825

(P
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Kupię działkę budowlaną 
w Puszczykowie 

z przeznaczeniem 
pod prywatną budowę 
domu jednorodzinnego. 

Płatność gotówką.

Tel. 692 629 936
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Więcej informacji
pod numerem telefonu:

507 624 828

PRACA CHAŁUPNICZA
wiązanie kokardek!

P1
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

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

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

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

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

Pracownia
krawiecka
Oferuje szycie na miarę

• sukienki, spódnice, spodnie, żakiety, 
suknie wieczorowe, suknie ślubne

• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych 

grup wiekowych
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Zapraszamy do kontaktu:

tel. 798 215 296

Przewozimy nowoczesnymi busami
od 7 do 23 osób

Letobus.pl
Przewóz osób

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

MASAŻ Z DOJAZDEM DO DOMU 
LUB W GABINECIE. 

• MASAŻ LECZNICZY       
• MASAŻ RELAKSACYJNY
• DRENAŻ LIMFATYCZNY
• MASAŻ TAJSKI
• MASAŻ KOBIDO

DOLINARELAKSU

KLAUDIA SARNOWSKA, TEL. 601-592-707

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

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

CENY PRODUCENTA!

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-16.00

fachowe doradztwo montaż

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych

(J
03

7)
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Gwarantowana jakość - 26 lat współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym - 
obecnie Polską Grupą Górniczą

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

Skład Opału

"RAMPA"
W. Wereszczyński

stacja PKP Puszczykówko - ładownia

poleca węgiel z Polskich kopalń :
kostka, orzech, miał i Ekogroszek

oraz sezonowane drewno kominkowe

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

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

KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

Zapraszamy do 
korzystania z oferty 

wypożyczalni 
kajaków kajaki2.pl. 

Organizujemy 
spływy kajakowe 

w okolicach Mosiny 
rzeką Wartą 
i Kanałem 
Mosińskim
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sPrZedAŻ ekOLogICzNyCh WarZyW 
(ziEMniAKi, OgÓrKi, fASolA)

AgRotURyStYka ZAśCiAneK
ul. GłÓwNa 24  PecNA

607-995-483 lub 782-626-830

ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52
POZNAŃ DĘBIEC

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