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Lato w  pełni. Mamy sam środek wakacji. 
Sezon wyjazdów, czas odpoczynku, beztro-
ski i lenistwa w upalne dni. I choć nie każdy 
z nas spędza wakacje w tropikach, nad mo-
rzem czy na górskich szlakach wierzymy, że 
tutaj, w  Mosinie znajdujecie wystarczająco 
dużo atrakcji, by odpocząć. 

Ciekawe przedsięwzięcie realizuje Mosiński 
Ośrodek Kultury. To inicjatywa pod nazwą 
“Twoja i moja kultura”, w ramach której w ca-
łej gminie odbywać się będą wydarzenia 
reżyserowane przez samych mieszkańców. 
Sztuka w  przestrzeni publicznej, wspólne 
muzykowanie czy salka do nauki gry na 
perkusji to tylko niektóre z wielu pomysłów. 
Pierwsze projekty ruszą już w połowie sierp-
nia, śledźcie zatem uważnie bieżące wyda-
rzenia!

Lato to czas wypoczynku nad wodą - nie 
musimy chyba zachęcać Was do udania się 
na pożegowskie glinianki, jezioro Dyme-
czewskie czy Jarosławieckie. Tym bardziej, że 
możecie te wyprawy połączyć z aktywnością 
na rowerze i  spotkaniami w  gronie najbliż-
szych. Jeszcze w sierpniu zapraszamy na se-
anse plenerowego kina na gliniankach - taka 
atrakcja możliwa jest tylko w  letnie, ciepłe 
wieczory, korzystajcie!

Wszystkim spragnionym wypraw polecamy 
trasy spacerowe po okolicach Budzynia, Po-
żegowa i wokół miasta. Opracowane i spisa-
ne przez p. Wandę Bech, zaprowadzą Was 
w miejsca, które znacie, a które - być może - 
odkryjecie na nowo dzięki nieznanym dotąd 
szczegółom. Zachęcamy także do odwiedze-
nia okolicznych cmentarzy ewangelickich - 
z  pewnością będzie to cenna lekcja historii 
i  dowód naszej pamięci o  tych, którzy żyli 
kiedyś na tej ziemi. 

Skoro mowa o  przywoływaniu pamięci 
o  tych, którzy odeszli - polecamy ciąg dal-
szy wspomnień o  Zygmuncie Pniewskim, 
ponownie złożony z opowieści ludzi, którzy 
go znali, przyjaźnili się z  nim, mieli okazję 
spotkać na swojej drodze tego niezwykłe-
go człowieka. Takich osób przybywa, co jest 
ogromnie budujące, a  z  drugiej strony co-
raz bardziej inspiruje do zebrania tej histo-
rii w  jedną całość… Wszystko przed nami! 
:) W  sierpniowym wydaniu wspominamy 
jeszcze jedną ciekawą postać: Krzysztofa Bo-
browskiego, znanego w Puszczykowie orga-
nisty i  niezwykle utalentowanego zegarmi-
strza. Przeczytajcie koniecznie! 

Jeszcze jeden temat zasługuje na uwagę - 
choć nie jest typowo wakacyjny, jednak ma 
ogromne znaczenie dla naszego regionu.  
 

Mowa o  badaniach prowadzonych przez 
Geofizykę Toruń, dotyczących poszukiwań 
ropy i  gazu na terenach ochronnych uję-
cia wody Mosina-Krajkowo. Przeciwko ba-
daniom protestował poznański Aquanet, 
którego przedstawiciele wskazywali na 
negatywny wpływ działalności wibratorów 
- pojazdów wykorzystywanych do wzbudza-
nia drgań – na ujęcie wody Mosina-Krajko-
wo. Co z tego wyniknie i jaki będzie finał tych 
działań? Przeczytajcie! 

I na koniec - ruszamy z pomocą! Nasz redak-
cyjny kolega, Piotr Milewski, w  czerwcu br. 
przeżył poważny wypadek komunikacyjny. 
Potrzebuje wsparcia, by móc kontynuować 
leczenie, rehabilitację i  nie popaść w  kolo-
salne długi, które i tak coraz bardziej rosną. 
Uruchomiliśmy specjalną zbiórkę pieniędzy 
dla Piotra - zajrzyjcie, jeśli możecie dołóżcie 
grosik, udostępniajcie znajomym - razem 
możemy więcej! 

Drodzy Czytelnicy! Korzystajcie z  uroków 
lata, odpoczywajcie, łapcie chwile relaksu, 
kontaktu z przyrodą, spotykajcie się z  inny-
mi, cieszcie się każdym dniem. A  na wolne 
popołudnie przy filiżance ulubionej kawy, 
herbaty lub soku polecamy lekturę najnow-
szego wydania gazety. 

 W imieniu zespołu redakcyjnego 
 Marta Mrowińska

SłOWO Od REdAkCJI

drodzy Czytelnicy!

 

- No cóż, proszę pana, ja się z tym określeniem spotkałam wiele razy 
dawniej, a  teraz jakby zaniknęło. Mi się to nie podobało, wie pan 
dlaczego, bo w liceum mieliśmy takiego profesora, który mówił ow-
szem o elegancie z Mosiny, ale on się z tego normalnie wyśmiewał, 
kpił sobie, żarty nieprzyjemne sobie robił, nawet można powiedzieć, 
że był złośliwy, a ja nawet się w ogóle nie przyznawałam, że jestem 
z  Mosiny. Było mi zwyczajnie wstyd, zwłaszcza po jego uszczypli-
wych uwagach. Z kolei u nas tak się mówiło, że pochodzi elegant od 
czasów Napoleona, że tutaj uszyli im nowe mundury, że było wielu 
krawców i  fajnie się tego słuchało, miłe dla ucha prawda. O! Idzie 
moja mama, ona zaraz panu dokładnie wszystko opowie.

- Co ja wiem? Tylko tyle co się z domu wyniosło panie i to wszystko. 
Teraz już tak się nie mówi, bo ludzie zwyczajnie nie mają czasu roz-
mawiać ze sobą, wcale ze sobą nie rozmawiają, a kiedyś wystawiało 
się ławki przed dom i się opowiadało, był czas na to, a zimą się pie-
rze darło i cały czas a to śpiewy były, coś ktoś się dowiedział, albo na 

różaniec się wiara schodziła. Ciągle się ze sobą spotykaliśmy i plotki 
roznosiliśmy, coś trzeba było robić. Tak widzi pan 90 lat mi minęło, 
a pamiętam tamte czasy. Właśnie wtedy dużo się opowiadało o histo-
rii, o tym co się tutaj działo, człowiek nie umiał czytać, a w ten sposób 
można się było wiele nauczyć.  O elegancie z Mosiny często wspomi-
naliśmy. Wszystko się wzięło od tego, no jak go tam pozywali, o Na-
poleona właśnie. Z tymi swoimi żołnierzami on tutaj jechał, od Iłówca 
do Borkowic biegnie taka polna droga i tam jeszcze przed Kanałem 
rosły w lesie takie grube drzewa. Chyba dęby i oni w tym lesie spali, 
a na pamiątkę przy tych drzewach ustawili takie wielkie kamienie, zaś 
w kościele jest tablica i na niej jest wszystko dokładnie opisane. Jecha-
li przez Mosinę do Poznania i krawcy mosińscy im sprawili takie nowe 
mundury, że hej! Po całej okolicy tak się rozniosło, że tutaj są tacy do-
brzy krawcy, skoro panie takie wojsko umieli ustroić, takie eleganckie 
mundury umieli im wyszyć i nikt się nie musiał wstydzić.

Ciąg dalszy – styczeń 2014 – opłatek chóru kościelnego:

- Oj dobrze, że pana widzę. Musimy się kiedyś znowu spotkać, może 
jak się zrobi nieco cieplej. Chodzi mi o tego eleganta z Mosiny, pa-
mięta pan moją mamę? Ona opowiadała o tych żołnierzach napo-
leońskich, prawda i wie pan co, latem jeden dzień się wybrałyśmy 
do tych Borkowic, żeby zobaczyć tę drogę i te drzewa pod którymi 
podobno spali ci wojacy. Wszystko się zgadzało, normalnie nie wie-
działam, że mama ma taką pamięć! Musimy koniecznie wybrać się 
tam razem, zobaczy pan jakie to jest ciekawe. Podjadę po pana, ale 
najpierw zadzwonię…

 Roman Czeski

12.11.2012 – u pani krawcowej:
kącik eleganta z Mosiny, część 104
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30 czerwca poznańska spółka wodociągowa zwołała w swojej siedzibie 
konferencję prasową w sprawie planowanych działań na terenie gminy 
Mosina. – 1 czerwca do Aquanet S.A. wpłynęło pismo z firmy Geofizyka 
Toruń informujące o planowanych badaniach geofizycznych na terenie 
strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej Ujęcia Wody Mosina – Kraj-
kowo. Celem badań jest „poszukiwanie i  rozpoznanie struktur geolo-
gicznych związanych z występowanie węglowodorów”, czyli poszuki-
wanie ropy i  gazu – poinformowała Dorota Wiśniewska, rzeczniczka 
prasowa spółki.

Ujęcie zagrożone?

Zdaniem Aquanet badania mogą negatywnie oddziaływać na ujęcie 
wody położone na terenie gminy Mosina, które zaopatruje w wodę 70% 
mieszkańców niemal milionowej aglomeracji poznańskiej. – Te badania 
to dopiero pierwszy etap całego cyklu, który będzie się składał również 
z poszukiwań za pomocą wierceń, a jeżeli węglowodory zostaną stwier-
dzone w  podłożu ujęcia, będzie etap eksploatacji i  poeksploatacyjny, 
który może zakończyć się przeznaczeniem tego obszaru na podziemny 
zbiornik gazu ziemnego lub ewentualnie jako zbiornik do składowania 
substancji radioaktywnych, których nie potrafimy utylizować przy dzi-
siejszych technologiach. To substancje takie jak ciężkie, toksyczne solan-
ki, na świecie są znane przykłady składowania odpadów radioaktywnych 
z  elektrowni jądrowych. To wszystko może grozić temu ujęciu i  każdy 
etap, w razie wystąpienia awarii, może unicestwić to ujęcie – ostrzega 
Ireneusz Chomicki główny hydrogeolog Aquanet.

Badania miały miejsce na zlecenie państwowej PGNiG, która otrzymała 
na nie koncesję od Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Poznańska spółka 
wodociągowa w tej sprawie wysłała szereg pism z prośbami o interwen-
cje, a także wystosowała apel do resortu środowiska o zaprzestanie prac 
na terenach ochrony ujęcia wody. 

Jak wskazuje Geofizyka Toruń, która prowadziła badania w Mosinie, te są 
całkowicie legalne i firma dysponuje wszystkimi zgodami na ich prowa-
dzenie. – Badania realizowane są na podstawie wszystkich wymaganych 
zgód i decyzji, w tym Ministra Klimatu i Środowiska oraz Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Są również zgodne z Rozpo-
rządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu - przekonuje Maciej Stawinoga, rzecznik prasowy toruńskiej firmy.

– Wydane decyzje nie naruszają praw właścicieli nieruchomości grun-
towych i  nie zwalniają przedsiębiorcy od konieczności przestrzegania 
dalszych wymagań określonych przepisami, zwłaszcza Prawa geologicz-
nego i górniczego oraz dotyczących zagospodarowania przestrzennego, 
ochrony środowiska, gruntów rolnych i  leśnych, przyrody, wód i odpa-
dów – przekazało nam z kolei Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Przedstawiciele Geofizyki przekonują także, że badania nie będą miały 
negatywnego wpływu na wodę pozyskiwaną z ujęcia pod Mosiną. – Ba-
dania geofizyczne są całkowicie bezinwazyjne, nieszkodliwe dla człowie-
ka, zwierząt i budynków. Badania nie niosą ryzyka degradacji środowiska 
i nie wiąże się z nimi żadne ryzyko pogorszenia jakości wody z ujęcia. Nie 
stanowią również zagrożenia dla zgromadzonych tam zasobów wody 
ani dla samego ujęcia i jego funkcjonowania. Dodatkowym zabezpiecze-
niem jest prowadzony ciągły monitoring fali sejsmicznej, prowadzony 
przy pomocy specjalistycznych urządzeń PPV, co wyklucza jakiekolwiek 
niekorzystne oddziaływanie badań na otoczenie – przekazuje Maciej 
Stawinoga, rzecznik prasowy Geofizyki Toruń.

Geofony na terenie ochrony bezpośredniej

Poszukiwania złóż ropy i gazu na terenie ochrony ujęcia wody wzbudziły 
jednak spore kontrowersje i doprowadziły do spięć na linii Aquanet-Geo-
fizyka Toruń. Zaczęło się od znalezienia przez pracowników wodociągów 
na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody, na który wstęp jest zabro-
niony, geofonów - przyrządów służących do odczytu fal sejsmicznych, 

wzbudzanych przez ciężkie pojazdy - wibratory, które przez niemal mie-
siąc jeździły w okolicach Mosiny.

– Podczas porannego obchodu terenu ochrony bezpośredniej nasi 
pracownicy natknęli się na urządzenia, których nie powinno tam być! 
Geofony. Ktoś nielegalnie wszedł na teren Aquanet, teren ogrodzony 
i  strzeżony dodam  i  poustawiał urządzenia służące do rejestrowania 
drgań sejsmicznych. Fakt ten zgłosiliśmy na policję, przygotowujemy 
dokumenty do Wojewody oraz RZGW (Regionalny Zarząd Wód Polskich). 
Uważamy takie zachowanie za nielegalne, a nade wszystko jest to naru-
szenie zasad bezpieczeństwa pracy ujęcia, a tym samym zagrożenie dla 
płynności pracy Poznańskiego Systemu Wodociągowego i zaopatrzenia 
w  wodę mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej – informowała Dorota 
Wiśniewska, rzeczniczka prasowa Aquanet.

Geofizyka za incydent przeprosiła, ale w czasie badań zdarzyły się wej-
ścia na tereny prywatne pracowników spółki bez zgody właścicieli. 
– W piątek 9 lipca 2021r w Żabnie nr 2 gmina Brodnica, na prywatnej 
posesji  miał miejsce incydent z udziałem pracownika geofizyki z Toru-
nia. Pan bez pytania o zgodę wszedł na teren posesji i zaczął montować 
w ziemi czujniki. W domu w tym czasie przebywały cztery osoby włącz-
nie ze mną. Na moje pytanie czy Pan ma na to pozwolenie, usłyszałem że 
myślał że nikogo nie ma w domu. Samowolka jakich mało – napisał do 
redakcji pan Bartosz. 

– Wiemy, gdzie doszło do tego zdarzenia i skontaktujemy się z właścicie-
lem nieruchomości, by wytłumaczyć mu cel tego pomiaru i przeprosić 
za zaistniałą sytuację – zapewnił nas Maciej Stawinoga, rzecznik praso-
wy Geofizyki Toruń. Incydentem zajęła się także śremska policja, która 
otrzymała zgłoszenie w tej sprawie. – Sprawą zajął się dzielnicowy, który 
skontaktował się zarówno z mieszkańcem Żabna, jak i też pracownikiem, 
który wszedł na teren posesji. Policjant przeprowadził rozmowy z męż-
czyznami i ostatecznie sprawa została wyjaśniona. Obaj Panowie doszli 
do porozumienia – poinformowała nas podinsp. Ewa Kasińska oficer pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji w Śremie. 

Interwencje parlamentarzystów

W  sprawę badań na terenach ochrony ujęcia wody zaangażowali się 
wielkopolscy posłowie: Franciszek Sterczewski i Adam Szłapka oraz se-
nator Jadwiga Rotnicka. 

– Jak podaje NIK w raporcie, Polska jest jednym z najbardziej ubogich 
w wodę krajów Unii Europejskiej. Całkowite zasoby wody pitnej w na-
szym kraju wynoszą 4 mld m3 – to trzy razy mniej niż średnia europej-
ska i ilość porównywalna z zasobami posiadanymi przez Egipt – napisała 

Poszukiwania ropy i gazu na terenie ochrony ujęcia wody
Od końca czerwca na terenie gminy Mosina trwały badania geofizyczne. Przeciwko tym działaniom 
protestował Aquanet, który wskazuje na możliwy negatywny wpływ badań na ujęcie wody. Inter-
weniowali m.in. wielkopolscy parlamentarzyści. 

Wibrator sejsmiczny - urządzenie mechaniczne zamontowane na pojeździe samo-
bieżnym, wykorzystywane w badaniach sejsmicznych.
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senator Jadwiga Rotnicka, profesor hydrologii. – Tym bardziej oburzenie 
budzić muszą jakiekolwiek działania podejmowane za zgodą organów 
państwa, które zagrażają istnieniu ujęć wody, a  tak właśnie jest w  tej 
chwili w podpoznańskim Krajkowie, skąd woda trafia do około miliona 
ludzi – ocenia parlamentarzystka. 

Interpelację do resortu środowiska w sprawie badań złożył także poseł 
Adam Szłapka. – W  związku z  udzielonymi firmie PGNiG SA koncesja-
mi na poszukiwanie i  późniejsze wydobycie złóż węglowodorów (…), 
konieczne jest trwałe wyłączenie z  ich zakresu obszaru objętego strefą 
ochrony bezpośredniej i pośredniej głównego ujęcia wody dla Aglome-
racji Poznańskiej, zatwierdzoną Rozporządzeniem Dyrektora Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – wnioskuje przewodni-
czący Nowoczesnej. – Jest oczywiste, że bezpieczeństwo dostaw wody 
pitnej jest nadrzędnym celem publicznym w  stosunku do wydobycia 
ropy naftowej czy gazu ziemnego.

Krajkowo odwiedził natomiast poseł Franciszek Sterczewski, który na 
miejscu spotkał się z radnymi z Mosiny. – Najważniejsze ujęcie wody dla 
Poznania jest zagrożone przez chciwość i  głupotę – ocenił w  mediach 
społecznościowych poznański poseł. – Niestety pojawiają się pomysły 
zniszczenia tego terenu zabudową deweloperską. A  do tego ostatnio 
na zlecenie PGNiG prowadzone są tu poszukiwania ropy i gazu. Podczas 
zwiedzania natknęliśmy się na badania sejsmiczne prowadzone na zlece-
nie PGNiG. To naprawdę przerażający widok: przez las przejeżdżają wiel-
kie maszyny, które wywołują wstrząsy odczuwalne w odległości kilkuset 
metrów. Ludzie mieszkający w tamtych okolicach mówią jak im się trzęsą 
talerze w  szafkach. Co gorsza, te drgania szkodzą przyrodzie i  wodom 
gruntowym – relacjonuje Franciszek Sterczewski. 

Stanowisko w  sprawie badań zapowiedzieli radni opozycyjnego klubu 
OdNowa, którzy nie kryli zdziwienia, że jeszcze dwa tygodnie po rozpo-
częcia badań i burzy, jaka przetoczyła się w mediach społecznościowych, 
głosu nie zabrał burmistrz Mosiny. – Jest to dla nas zastanawiające, dla-
czego burmistrz, jako reprezentant gminy, nie zabiera głosu w tej spra-
wie – mówi radny Dominik Michalak. – Burmistrz powinien odnieść się 
do tego, co się dzieje na terenie gminy i co jednocześnie dotyczy całej 
aglomeracji poznańskiej. Niezrozumiałe jest milczenie w tej kwestii. Jako 
radni, na najbliższej sesji rady podejmiemy stanowisko w sprawie badań 
na terenie ujęcia wody i będziemy także wzywać burmistrza do zabrania 
głosu na ten temat – komentuje radny Michalak.

Burmistrz Przemysław Mieloch w sprawie badań zabrał jedynie głos, od-
nosząc się do działań na terenie gminy Mosina w mediach społecznościo-
wych, wrzucając na swój profil lakoniczną wypowiedź i wysyłając swoje 
stanowisko do redakcji GMP. – Burmistrz Gminy Mosina brał czynny udział 
w procedurze udzielenia tej koncesji jako organ opiniujący. W swoich po-
stanowieniach w tej sprawie z roku 2020, Burmistrz wielokrotnie infor-
mował Ministra o położeniu obszaru koncesji na terenie strefy ochronnej 
ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo – czytamy w oświadczeniu mo-
sińskiego urzędu. – Pismem z dnia 9 lipca 2021 r. Burmistrz Gminy Mo-
sina poinformował Aquanet S.A. o swoim stanowisku w sprawie badań 
geofizycznych i sejsmicznych na terenie ujęcia wody Mosina – Krajkowo, 
wyrażając swoje obawy o stan tego ujęcia, a także poparcie dla rzetelne-
go wyjaśnienia zaistniałej sytuacji związanej z udzieloną PGNiG koncesją, 
w kontekście potencjalnej szkodliwości prowadzonych prac badawczych 
na terenie ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęcia – przekazują nam 
urzędnicy. Poprosiliśmy o udostępnienie treści wysłanych przez burmi-
strza pism, bo Przemysław Mieloch w mediach społecznościowych o ba-
daniach pisze tak: – Opinie ekspertów wskazują, że przeprowadzane ba-
dania nie szkodzą ujęciu wody. 

Krajkowo odwiedził także już w lipcu prezydent Poznania. – Ujęcie Mo-
sina-Krajkowo jest strategiczne dla Poznania. Zabezpieczenie i ochrona 
tego miejsca jest naszym priorytetem, bo to najważniejsze źródło zaopa-
trzenia w wodę dla mieszkańców Poznania i całej aglomeracji. Obecnie 
trwają rozmowy ze spółką PGNiG, na zlecenie której Geofizyka Toruń S.A. 
prowadziła tu badania. Jestem przekonany, że zakończą się one pomyśl-
nie – napisał w mediach społecznościowych Jacek Jaśkowiak.

“Jak woda to bez gazu” 

Transparent o takiej treści pojawił się 7 lipca na trasie z Mosiny do So-
wińca. Zawiesili go aktywiści z grupy Zielona Fala. – Hasło ma przypo-
mnieć, że ważniejszym i  najcenniejszym surowcem jaki występuje na 
planecie jest woda. Wszelkie próby wierceń lub wstrząsów sejsmicznych 
na terenie źródła Mosina – Krajkowo mogą doprowadzić do odcięcia 
lub znacznego pogorszenia jakości wody dla ok. 1mln mieszkańców Po-
znania i  okolic. Domagamy się od Ministerstwa Niszczenia Środowiska 
i Ocieplania Klimatu natychmiastowego cofnięcia wszelkich koncesji na 
tym terenie. Nie pozwolimy na to, aby interesy wydobywcze stały ponad 
podstawowym prawem każdego człowieka do wody pitnej. Jednocze-
śnie solidaryzujemy się ze wszystkimi walczącymi o  zasoby wodne na 
całym świecie, gdzie podobne działania wydobywcze doprowadziły do 
zanieczyszczenia źródeł wody, a z kranu leci „woda”, którą da się podpalić 
zapalniczką – poinformowali aktywiści, którzy jednak na transparencie 
nie zakończyli swoich protestów. 

W sobotę 17 lipca członkowie Zielonej Fali przykuli się do jednego z wi-
bratorów - pojazdu Geofizyki, wywołującego fale sejsmiczne, które po-
służą do wykonania modelu geologicznego terenów wokół Mosiny. 

– Jak wskazują naukowcy z  UAM i  pracownicy Aquanet, działania te 
mogą doprowadzić do pogorszenia jakości wody z tego ujęcia albo cał-
kowitego jego zniszczenia, co doprowadzi do pozbawienia wody 70% 
mieszkańców aglomeracji poznańskiej – mówi nam Łukasz, jeden z akty-
wistów. – Liczymy, że ktokolwiek przyjedzie i z nami porozmawia. Na ra-
zie nikt z nadleśnictwa [Konstantynowo, na którego terenie trwa protest-
-red.] nie zdecydował się, żeby się tu pojawić. Chcemy, by nadleśnictwo 
wycofało się ze zgody na prowadzenie badań na terenach leśnych, któ-
re ulegają degradacji wskutek wjazdu ciężkiego sprzętu – są niszczone 
drzewa i ściółka leśna. Nadleśnictwo mówi jednak, że wszystko zostanie 
zrekompensowane z  odszkodowań z  pieniędzy publicznych – tłuma-
czy Łukasz. – Domagamy się również tego, że Geofizyka zadeklaruje, że 
dzisiaj te prace już nie będą prowadzone. Celem nadrzędnym naszego 
protestu jest natomiast, by ministerstwo klimatu i środowiska wycofało 
koncesję dla PGNiG na prowadzenie prac poszukiwawczych na terenie 
ujęcia wody – dodaje aktywista.

Na miejscu protestu interweniowała policja, która jednak zakończy-
ła czynności na wylegitymowaniu aktywistów. Incydent skrytykowała 
Geofizyka, której prace zostały wstrzymane. – Geofizyka Toruń uznaje 
incydent aktywistów za naganny i niezgody z prawem. Spółka podejmie 
stosowne kroki prawne wobec organizatorów protestu. W szczególności 
rozważamy wystąpienie z  ewentualnym roszczeniem odszkodowaw-
czym w związku z zaistniałym zdarzeniem. Podkreślamy, że nasze bada-
nia geofizyczne są realizowane na podstawie wszystkich wymaganych 
zgód i decyzji, w tym Ministra Klimatu i Środowiska oraz Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Są również zgodne z Rozpo-
rządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu i nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Jesteśmy 
gotowi na dialog i  wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, stanowczo nie 
zgadzamy się jednak na działania naruszające prawo – przekazał nam 
rzecznik prasowy spółki Maciej Stawinoga.

19 lipca Geofizyka poinformowała o zakończeniu prac na terenie Mosiny. 
– Na podstawie zebranych danych i w wykonaniu obowiązków konce-
syjnych ciążących na PGNiG SA, zostanie przygotowany trójwymiarowy 
model budowy geologicznej tego obszaru – poinformował Maciej Sta-
winoga – Badania odbyły się w sposób bezinwazyjny, z zastosowaniem 
najnowszych światowych technologii. Wykonane pomiary są całkowicie 
bezpieczne dla ludzi i  przyrody. Geofizyka Toruń SA od kilkudziesięciu 
lat prowadzi tego typu badania w Polsce i zagranicą. W przeszłości takie 
pomiary były realizowane również na terenie Wielkopolski, łącznie z ob-
szarem miasta Poznania. Fakt realizacji badań na terenie obszaru ochrony 
pośredniej w żaden sposób nie oznacza, że w przyszłości będą tam pro-
wadzone wiercenia w celu wydobycia ropy lub gazu. Nie pozwalają na to 
przepisy prawa – podsumował przedstawiciel spółki. 

 Wojciech Pierzchalski
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Złodzieje, oszuści i inni pospolici przestępcy nie odpoczywają 
w wakacje. Przeciwnie, jest to dla nich okres wytężonej „pracy”. 
Wszyscy skupiamy się na odpoczynku, tracimy czujność i zapomi-
namy o zasadach bezpieczeństwa.

W ostatnim czasie miało miejsce kilka zdarzeń związanych z kra-
dzieżą gotówki, biżuterii lub innych wartościowych przedmiotów 
bezpośrednio z miejsca zamieszkania osób pokrzywdzonych. 
Oszuści wykorzystywali do tego legendę - podszywanie się pod 
pracowników pogotowia wodociągowego. Sposób takiego dzia-
łania jest bardzo prosty i polega na rzekomym usunięciu usterki, 
co oczywiście nie jest zamiarem oszusta. Celem są pieniądze i inne 
drogocenne przedmioty. Taki oszust prosząc o pomoc w usunię-
ciu awarii może poprosić np. o odkręcenie wody w łazience, a w 
trakcie naszej nieobecności sprawnie zajrzy w najbardziej praw-
dopodobne miejsca przechowywania oszczędności. Oszuści nie 
potrzebują do tego dużo czasu, gdyż działają schematycznie, a 
miejsca przechowywania oszczędności z reguły się powtarzają. 
Najczęściej są to szafki nocne, kasetki pod łóżkiem, komody, szu-
flady czy barki w meblach segmentowych. Przestępcy doskonale 
zdają sobie z tego sprawę. Potrafią sprawdzić te miejsca w bardzo 
krótkim czasie, prowadząc cały czas rozmowę z osobą okradaną, 
wydając jej przy tym polecenia. Na uwagę zasługuje również fakt, 
iż na pierwszy rzut oka przestępcy nie zostawiają po sobie żad-
nych widocznych śladów. Osoby pokrzywdzone często dowiadu-
ją się, że zostały okradzione nawet po kilku tygodniach, kiedy np. 
muszą zapłacić rachunki, a sięgając po pieniądze okazuje się, że 
ich nie ma.

Oczywiście należy być przygotowanym na różne warianty podszy-
wania się pod pracowników także innych instytucji. Najważniejsze 
żeby dokładnie sprawdzić kogo chcemy wpuścić do domu, ustalić 
czy rzeczywiście coś się zepsuło. Jeśli jesteśmy sami w domu po-
prośmy o pomoc sąsiada. Wszystko po to, by bacznie przyglądać 
się poczynaniom „fachowców”.

Jeśli w trakcie takiej wizyty zorientujemy się, że mamy do czynienia 
z oszustem – przede wszystkim pamiętajmy, że to nie pieniądze są 
ważne, ale nasze życie i zdrowie. Przestępcy to osoby bezwzględ-
ne, pozbawione jakichkolwiek skrupułów. Zrobią wszystko, żeby 
utrzymać się w posiadaniu gotówki i innych wartościowych rze-
czy. Dlatego jeśli dojdzie do takiej sytuacji, najlepiej jak najszybciej 
zadzwonić na numer alarmowy, wybiec z mieszkania, głośno przy 
tym krzycząc i wołając o pomoc.
 KWP w Poznaniu

Park nad kanałem Mosińskim,
czyli powrót do przeszłości?

Przestępcy nie mają wakacji
Wielkopolska Policja po raz kolejny apeluje o dokładne weryfikowanie tego, kogo mamy zamiar wpu-
ścić do swojego domu lub mieszkania. - W ostatnim czasie znów odnotowaliśmy przestępstwa oszustw 
i kradzieży, gdzie sprawcy podszywali się m.in. pod pracowników pogotowia wodociągowego - infor-
muje Andrzej karpiński z Wydziału Prewencji kWP w Poznaniu.

Park nad Kanałem Mosińskim, przy ulicy Wagnera, 
został udostępniony do użytku mieszkańcom je-
sienią 2019 roku. W założeniu, zamiast trawników, 
miały powstać kwietne łąki, które zdobiłyby park 
poprzez kwitnienie różnych gatunków oraz pozy-
tywnie wpływały na środowisko.

Łąki kwietne przeciwdziałają zmianom klimatu 
oraz stanowią schronienie i pokarm dla owa-
dów. Dodatkową finansową korzyścią jest ogra-
niczenie zabiegów koszenia i odchwaszczania. 
Niestety, okoliczni mieszkańcy skarżą się na za-
niedbanie Parku.

Publikujemy nadesłany do naszej redakcji list od 
Czytelnika:  – W zeszłym roku pisałem do Państwa 
o fatalnym stanie parku. Po publikacji listu [przyp. 
red.] gmina akcyjnie park przywróciła do stanu uży-
teczności. Obecnie wszystko wróciło do normy – czy-
li chwasty na 170 cm wysokie, tam, gdzie miała być 
kwietna łąka jest pole uprawne ostów itd.

Zamieszczamy zdjęcia, które przesłał autor listu. 

LISt dO REdAkCJI
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Kolejne samorządy ograniczają koszenie 
trawników w  miesiącach letnich. Takie roz-
wiązanie może wspomagać bioróżnorod-
ność, a także bioretencję, która ma szczegól-
ne znaczenie w czasie suszy.

– Złożony system korzeniowy roślin wią-
że wodę deszczową w  glebie, zatrzymując 
wilgoć dłużej niż trawnik, dodatnio wpływa 
na bilans wód gruntowych – mówi Joanna 
Sasal – botanik, fitosocjolog, kierownik Wy-
działu Edukacji Wodnej w Wodach Polskich. 
– Łąka kwietna jest suszo-odporna, praktycz-
nie nie wymaga dodatkowego podlewania, 
gdyż rośliny tworzące kwietne łąki mają na-
wet 25 razy głębsze korzenie i  lepszą zdol-
ność wchłaniania wody niż trawnik. Wiążąc 
w  glebie wody opadowe, łąki zmniejszają 
powierzchniowy spływ wód opadowych 
i  ograniczają ryzyko podtopień, co często 
obserwujemy na powierzchniach uszczelnio-
nych – dodaje Joanna Sasal z Wód Polskich.

Nie każda roślinność jest jednak od razu 
łąką kwietną, która będzie spełniała swoją 
rolę. Łąki potrzebują bowiem odpowiedniej 
pielęgnacji oraz dopasowania nasion do po-
wierzchni, na której są zasiewane.

– Kwietne łąki powinniśmy zakładać na 
terenach zieleni, które wcześniej były ko-
szone, co zmniejsza ryzyko występowania 
inwazyjnych gatunków obcych lub ekspan-
sywnych rodzimych, które po założeniu łąki 
stanowią silną konkurencję dla wysianych 
gatunków roślin – tłumaczą eksperci Wód 
Polskich. – Ważne są zabiegi w pierwszym 
roku po wysiewie nasion, natomiast w ko-
lejnych latach systematyczne koszenie, 1-2 
razy w roku. Należy zwrócić uwagę na mie-
szanki dostępne na rynku, dostosowując 
skład gatunkowy do charakteru powierzch-
ni, na której będą wysiane.

Mosińskie tropiki

Jak wskazują od kilku tygodni mieszkańcy 
Mosiny, miasto jest coraz bardziej zarośnięte, 
ale roślinność porastająca pobocza czy pla-
ce zabaw, z  łąkami kwietnymi ma niewiele 
wspólnego. Jak wskazują niektórzy, zbyt wy-
soka roślinność na poboczach dróg powodu-
je ograniczoną widoczność. Kierowcy mają 
problemy, by dostrzec pieszych zbliżających 
się do przejść, zwłaszcza dzieci.

Koszenie trawy na terenach gminnych spo-
czywa na władzach Mosiny, które jednak od 
kilku tygodni nie mogą dogadać się z  mo-
sińskim ZUK w  sprawie utrzymania zieleni. 
Na Osiedlu nr 3 “Przy Strzelnicy” mieszkańcy 
sami doprowadzili do porządku jeden z pla-
ców zabawy.

– A jak tam wygląda sprawa na innych osie-
dlach? U  Was również dominuje ZUK, czyli 
Zanik Usług Komunalnych? – z  przekąsem 
komentują w  mediach społecznościowych 
mieszkańcy, którzy sami chwycili za kosiarki 
i porządkują przestrzeń miejską.

Jak wskazują od kilku tygodni mieszkańcy 
Mosiny, miasto jest coraz bardziej zarośnięte, 
ale roślinność porastająca pobocza czy pla-
ce zabaw, z  łąkami kwietnymi ma niewiele 
wspólnego. Jak wskazują niektórzy, zbyt wy-
soka roślinność na poboczach dróg powodu-
je ograniczoną widoczność. Kierowcy mają 
problemy, by dostrzec pieszych zbliżających 
się do przejść, zwłaszcza dzieci.

Koszenie trawy na terenach gminnych spo-
czywa na władzach Mosiny, które jednak od 
kilku tygodni nie mogą dogadać się z  mo-
sińskim ZUK w  sprawie utrzymania zieleni. 
Na Osiedlu nr 3 “Przy Strzelnicy” mieszkańcy 
sami doprowadzili do porządku jeden z pla-
ców zabawy.

– A jak tam wygląda sprawa na innych osie-
dlach? U  Was również dominuje ZUK, czyli 
Zanik Usług Komunalnych? – z  przekąsem 
komentują w  mediach społecznościowych 
mieszkańcy, którzy sami chwycili za kosiarki 
i porządkują przestrzeń miejską.

Urząd: Radni obcięli środki

Opóźnienia w  koszeniu trawników powo-
dują opóźniające się rozmowy między Urzę-
dem Miejskim w Mosinie a Zakładem Usług 
Komunalnych, który na zlecenie ratusza zaj-
muje się utrzymaniem zieleni.

– Podpisanie porozumienia w  zakresie usu-
wania, pielęgnacji drzew i krzewów oraz ko-
szenia, grabienia liści na terenie gminy Mo-
sina w  2021 r. planowane jest na początku 
przyszłego tygodnia, gdyż dopiero 16 lipca 
br. Urząd Miejski w Mosinie otrzymał z Zakła-
du Usług Komunalnych sp. z  o.o. w  Mosinie 
zaakceptowany projekt porozumienia wraz 
z  cennikiem usług jednostkowych. Do tego 
momentu zlecane jest koszenie miejsc o du-
żym natężeniu ruchu oraz miejsca takie jak 
skrzyżowania, gdzie roślinność zasłania wi-
doczność dróg sąsiednich oraz utrudnia włą-
czenie się do ruchu – przekazują nam urzędni-
cy i dodają, że porozumienie z ZUK dotyczące 
pielęgnacji zieleni oraz sadzenia roślin na te-
renie gminy zostało zawarte 1 lipca.

W  odpowiedzi na nasze pytania w  sprawie 
rozmów pomiędzy ratuszem a ZUK, koordy-
nator ds. obsługi mediów mosińskiego urzę-
du wskazuje na radnych.

– W projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 
2021 zaplanowana została kwota wystar-

czająca na zaspokojenie podstawowych po-
trzeb w  tym zakresie. Jednak Rada Miejska 
w  Mosinie, uchwalając tegoroczny budżet 
mocno ograniczyła te środki. Spowodowa-
ło to: konieczność wstrzymania procedur 
związanych z  zawarciem porozumień, by 
w  pierwszej kolejności zabezpieczyć środki 
na zadania wynikające z  obowiązku praw-
nego – wykonania w  roku 2021 nasadzeń 
kompensacyjnych, następnie konieczność 
prowadzenia negocjacji w  sprawie stawek 
z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. – 
czytamy w mailu do redakcji.

– To, co przekazują służby informacyjne bur-
mistrza jest nieprawdą – komentuje radny 
Jan Marciniak, który wskazuje, że radni w sto-
sunku do ubiegłego roku nie tylko nie obcięli 
funduszy na utrzymanie zieleni, a  wręcz je 
podwyższyli.

– Fakty są takie: burmistrz zaproponował 
w  projekcie budżetu na 2021r. 564 tys. na 
utrzymanie zieleni. Ostatecznie radni, w  ra-
mach prac nad budżetem podnieśli tę kwotę 
do 578 tys. Podczas sesji marcowej Burmistrz 
zaproponował radnym… zdjąć z  tej pozycji 
31 tys. Radni zgodzili się. Pozostało zatem 
548 tys. 27 maja Burmistrz chce aby radni 
tym razem podnieśli wydatki aż o pół milio-
na. Uznaliśmy, że to zdecydowana przesada, 
tym bardziej, że inne pozycje budżetowe 
wymagały także wsparcia. Zaakceptowali-
śmy więc podniesie utrzymania zieleni o 250 
tysięcy do łącznej kwoty 798 tysięcy złotych 
– zaznacza radny Marciniak.

– W budżecie na 2020 rok na ten sam cel prze-
znaczone było 570 tysięcy złotych. W roku bie-
żącym gmina ma więc większe fundusze na 
utrzymanie niż w 2020 roku o 228 tysięcy. Tłu-
maczenie, że radni obcięli środki na zieleń jest 
po prostu nieprawdziwe – dodaje Jan Marci-
niak. – Nie wiem, co jest powodem przedłuża-
jących się negocjacji między urzędem a ZUK. 
Niezrozumiałe jest dla mnie także to, że w ze-
szłym roku, przy mniejszych środkach, ZUK 
był w stanie utrzymać zieleń miejską, a w tym, 
przy większych nakładach, nie jest w  stanie 
tego zrobić – podsumowuje radny.  (WP)

Co z utrzymaniem zieleni w Mosinie? 
Zarastają pobocza, boiska czy place zabaw w Mosinie. I choć rzadsze koszenie zieleni może przynosić 
korzyści dla środowiska, tak w niektórych miejscach zbyt wysoka roślinność stwarza zagrożenie.
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Jednym z popularniejszych kąpielisk jest to 
nad Jeziorem Jarosławieckim. Malowniczo 
położona plaża znajduje się na terenie Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego – najwyższej 
formy ochrony przyrody w Polsce. Jak wska-
zują jednak ochotnicy z Wolontariatu WPN, 
część odwiedzających Jarosławiec plażowi-
czów zdaje się o tym zapominać.

– W sezonie letnim można się tu kąpać i pla-
żować. Regulamin jasno mówi o zakazie pale-
nia papierosów i piciu alkoholu. Mimo tego w 
krótkim czasie znaleźliśmy sporo niedopałków 
i kapsli – informują wolontariusze w mediach 
społecznościowych. – Jesteśmy w WPN, na 
obszarze prawnie chronionym. Kąpielisko ma 
również swój regulamin, ustanowiony nie po 
to, by uprzykrzać życie odwiedzającym to 

miejsce, ale aby zapewnić bezpieczeństwo 
i chronić naturę. Możliwe, że nie wszystkim 
chce się czytać treść umieszczoną na tablicy, 
jednak wystarczy rzut oka, by odczytać prze-
kaz płynący z piktogramów. Jednym z nich jest 
zakaz palenia papierosów, ale jak można się 
przekonać, nie jest respektowany – ubolewają 
wolontariusze i pokazują “zbiory” będące efek-
tem akcji sprzątania kąpieliska w Jarosławcu.

Kąpieliskiem w Jarosławcu zarządza GOSiR 
Komorniki, którego przedstawiciele zapew-
niają, że monitorują porządek nad jeziorem. 
– Na strzeżonej plaży, którą administrujemy w 
okresie letnim od 26 czerwca do 31 sierpnia, 
od poniedziałku do soboty porządek sprawdza 
pracownik GOSiR. Niestety, poza kapslami i nie-
dopałkami, znajdujemy tam dużo więcej śmieci 

– zwłaszcza w okresie wakacyjnym – przyznaje 
Agnieszka Gruszczyńska z GOSiR Komorniki i 
przypomina, że w razie złamania regulaminu, 
na osobę niestosującą się do niego, może być 
nałożony mandat przez straż parku. (red.)

Mieszkańcy dostali dofinansowanie na park

Plażowicze zostawiają po sobie odpady w Jarosławcu

W kwietniu członkowie zarządu Osiedla nr 3 “Przy Strzelnicy” pokazali 
koncepcję parku, który tworzą u zbiegu ulic Chełmońskiego i Mal-
czewskiego w Mosinie, nieopodal kanału. W planach są m.in. boisko, 
strefa relaksu, miejsce na ognisko czy wystawa dzieł malarzy, którzy 
patronują pobliskim ulicom. Całość ma zajmować około 12 tysięcy 
metrów kwadratowych, być pełna zieleni i służyć mieszkańcom jako 
miejsce sąsiedzkich spotkań i wypoczynku.

Za wszystkim stoją mieszkańcy pobliskiego osiedla, którzy tworzą 
park zupełnie oddolnie. Teraz otrzymali dofinansowanie w wysokości 
60 tysięcy złotych na realizację projektu „Nasza mała Ojczyzna, robi-
my to dla Niej i dla nas” finansowanego w ramach Narodowego Insty-
tutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

– Pod tym nieco patetycznie brzmiącym hasłem kryją się bardzo kon-
kretne działania: nasadzenia drzew, krzewów, budowę siedzisk, sto-
łów, zakup narzędzi ogrodniczych i elektronarzędzi, które pozwolą 
zmienić naszą mała Ojczyznę. Ta mała Ojczyzna to oczywiście teren 
u zbiegu ulic Chełmońskiego i Malczewskiego, o którym wielokrotnie 
pisaliśmy, który pokazywaliśmy i który powoli zmieniamy.Poza tym, w 
ramach realizacji tego projektu zorganizujemy tam w sierpniu i wrze-
śniu tego roku szereg całkowicie bezpłatnych, różnorodnych zajęć 
dla wszystkich chętnych, którzy zechcą aktywnie i atrakcyjnie spędzić 
czas wolny – informują w mediach społecznościowych członkowie 
zarządu osiedla “Przy Strzelnicy”.

– Całość projektu będzie dokumentowana, filmowana, a ze zebranych 
materiałów powstanie reportaż ilustrujący co wspólnie zrobiliśmy dla 
nas i naszej małej Ojczyzny – dodają pomysłodawcy parku i zapra-
szają swoje sąsiadki i sąsiadów do tworzenia tego miejsca wspólnie 
z nimi: – Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, może 
macie jakiś pomysł na oryginalne zajęcia plenerowe? Znacie kogoś 
kto doskonale wciąga w zabawę? A może chcecie posadzić jesienią 
swoje drzewo? Każda para rąk się liczy, każdy pomysł ma szansę na 
realizację.Dobra wiadomość dla mosinianek i mosinian: pomysłodaw-
cy parku przy Kanale Mosińskim otrzymali dofinansowanie na jego 
budowę. – Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Każda 

para rąk się liczy, każdy pomysł ma szansę na realizację – zapraszają 
mieszkańców członkowie osiedla nr 3.

W kwietniu członkowie zarządu Osiedla nr 3 “Przy Strzelnicy” pokazali 
koncepcję parku, który tworzą u zbiegu ulic Chełmońskiego i Mal-
czewskiego w Mosinie, nieopodal kanału. W planach są m.in. boisko, 
strefa relaksu, miejsce na ognisko czy wystawa dzieł malarzy, którzy 
patronują pobliskim ulicom. Całość ma zajmować około 12 tysięcy 
metrów kwadratowych, być pełna zieleni i służyć mieszkańcom jako 
miejsce sąsiedzkich spotkań i wypoczynku.

Za wszystkim stoją mieszkańcy pobliskiego osiedla, którzy tworzą 
park zupełnie oddolnie. Teraz otrzymali dofinansowanie w wysokości 
60 tysięcy złotych na realizację projektu „Nasza mała Ojczyzna, robi-
my to dla Niej i dla nas” finansowanego w ramach Narodowego Insty-
tutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

– Pod tym nieco patetycznie brzmiącym hasłem kryją się bardzo kon-
kretne działania: nasadzenia drzew, krzewów, budowę siedzisk, sto-
łów, zakup narzędzi ogrodniczych i elektronarzędzi, które pozwolą 
zmienić naszą mała Ojczyznę. Ta mała Ojczyzna to oczywiście teren 
u zbiegu ulic Chełmońskiego i Malczewskiego, o którym wielokrotnie 
pisaliśmy, który pokazywaliśmy i który powoli zmieniamy.Poza tym, w 
ramach realizacji tego projektu zorganizujemy tam w sierpniu i wrze-
śniu tego roku szereg całkowicie bezpłatnych, różnorodnych zajęć 
dla wszystkich chętnych, którzy zechcą aktywnie i atrakcyjnie spędzić 
czas wolny – informują w mediach społecznościowych członkowie 
zarządu osiedla “Przy Strzelnicy”.

– Całość projektu będzie dokumentowana, filmowana, a ze zebra-
nych materiałów powstanie reportaż ilustrujący co wspólnie zrobi-
liśmy dla nas i naszej małej Ojczyzny – dodają pomysłodawcy parku 
i zapraszają swoje sąsiadki i sąsiadów do tworzenia tego miejsca 
wspólnie z nimi: – Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, 
może macie jakiś pomysł na oryginalne zajęcia plenerowe? Znacie 
kogoś kto doskonale wciąga w zabawę? A może chcecie posadzić 
jesienią swoje drzewo? Każda para rąk się liczy, każdy pomysł ma 
szansę na realizację.

dobra wiadomość dla mosinianek i mosinian: pomysłodawcy parku przy kanale Mosińskim otrzymali 
dofinansowanie na jego budowę. – Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. każda para rąk 
się liczy, każdy pomysł ma szansę na realizację – zapraszają mieszkańców członkowie osiedla nr 3.

Z końcem czerwca zaczął się sezon wakacyjny, a wraz z nim, większy ruch nad okolicznymi kąpieliskami. 
Niestety, jak wskazują wolontariusze WPN, początek wakacji nie zadziałał najlepiej na porządek w parku.

Niedopałki i kapsle, które wolontariusze znaleźli na ką-
pielisku w Jarosławcu. Fot. Wolontariat WPN
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Ochotnicza Straż Pożarna zaangażowała się w akcję szczepień prze-
ciwko Covid-19. Do jednostek z całej Polski została skierowana akcja 
„Szczepimy się z OSP”, w ramach której strażacy będą wspierać akcję 
szczepień.

Druhny i druhowie w ramach akcji będą organizować i przeprowa-
dzać transport personelu medycznego wykonującego szczepienie 
do miejsca zamieszkania pacjenta albo pacjenta do punktu szczepień 
lub innego miejsca, w którym otrzyma preparat przeciwko Covid-19. 
OSP będą mogły także organizować i prowadzić tymczasowe punkty 
szczepień. Akcja potrwa do końca października.

Ochotnicy z Mosiny będą wspierać akcję szczepień

Swój udział w programie zapowiedzieli druhowie z OSP Mosina. Jed-
nostka już zawarła umowę z podmiotem, wykonującym szczepienia w 
gminie. OSP będzie pomagać bezpłatnie dotrzeć do punktu szczepień 
osobom powyżej 60 roku życia, niepełnosprawnym, w tym na wóz-
kach czy mieszkańcom z problemami komunikacyjnymi. Strażacy po-
mogą także w uzgodnieniu terminu szczepienia.

Ochotnicy będą organizowali transport personelu medycznego do 
obłożnie chorych, którzy będą chcieli przyjąć szczepionkę przeciwko 
Covid-19. OSP planuje też organizację plenerowych punktów szcze-
pień podczas festynów oraz w przypadku zebrania w dogodnym ter-
minie. (red.)

Ogródki gastronomiczne zastąpią parking na rynku?

Propozycja przygotowania ogródków gastronomicznych na mo-
sińskich rynku pojawiała się wielokrotnie wśród pomysłów rad-
nych. Marcin Ługawiak z klubu radnych OdNowa proponuje, by 
władze wydzieliły strefę na ogródki na części ulicy Juliusza Sło-
wackiego, naprzeciwko Szwalni. Mieszkańcy musieliby wówczas 
liczyć się z czasową reorganizacją ruchu wokół placu.

– Rynek jest doskonale przygotowany do tego, żeby wprowadzić 
zmiany w  organizacji, tak by odbywał się ruch dwukierunkowy. 
Pierzeja rynku przy Aptece Natura [ul. Niezłomnych – red.] mogła-
by być dwukierunkowa. Te ulice są jednokierunkowe, bo zrobili-
śmy sobie z rynku „ósemkę” funkcjonującą jako dwa ronda. Przy 
ograniczonych możliwościach można wprowadzać różne rozwią-
zania – wpuścić na parking na placu samochody jadące od ronda 
Pinezka, które obecnie nie mogą tam wjechać, a stworzona byłaby 
możliwość skrętu w lewo – mówi radny Marcin Ługawiak.

Na takie rozwiązanie, na wniosek mieszkańców, zdecydował się 
choćby burmistrz Pleszewa. W sezonie letnim w weekendy, ple-
szewski rynek jest częściowo zamykany dla ruchu samochodowe-
go od godziny 14 w sobotę do godziny 6 w poniedziałek.

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Mosinie podjęto temat 
utworzenia strefy gastronomicznej. Propozycja zakładała wydziele-

nie ogródków na miejscach parkingowych znajdujących się na ulicy 
Słowackiego. Radni nie przegłosowali jednak uchwały o wydziele-
niu miejsc dla ogródków. Wątpliwości budziła m.in. zmiana organi-
zacji ruchu czy nikłe zainteresowanie okolicznych przedsiębiorców 
takim rozwiązaniem. Jak wskazał zastępca burmistrza – Adam Ej-
chorst, na spotkanie z urzędnikami w tej sprawie przyszedł jedynie 
jeden właściciel lokalu w sąsiedztwie planowanych ogródków.

– Ludzie potrzebują miejsc, w których mogą się spotkać. Latem, 
kiedy jest ładna pogoda, chcą spędzać czas na zewnątrz. Plac 20 
Października jest głównym placem miasta i  głównym miejscem 
integracji. Każdy rynek prowadzi funkcję miejsca spotkań i węzła 
miasta, czyli przestrzeni, gdzie ludzie się schodzą, żeby coś zała-
twić albo spotkać się. My takiego miejsca nie mamy – dodaje Mar-
cin Ługawiak.

Od poniedziałku, 12 lipca, można korzystać jednak z przygotowa-
nej przez gminę strefy relaksu. Znajduje się ona na przy pomniku 
w centralnej części placu. Na zielonym terenie rozstawione zostały 
leżaki oraz stoliki. Na Facebooku Gmina Mosina post zapraszają-
cy do skorzystania z tej strefy spotkał się z wieloma przychylnymi 
komentarzami. Dodatkowo w takich miejscach jak Glinianki, czy 
przy pomniku Eleganta postawione zostały Instaramki.

 Weronika Zwierzchowska

Na placu 20 Października w Mosinie pojawiła się strefa relaksu, gdzie z leżaków i stolików można ko-
rzystać od rana do wieczora. Jeden z radnych proponuje także wydzielenie części jezdni dla ogródków.

Strażacy będą wspierać szczepienia przeciwko Covid-19 w Mosinie
W ramach programu „Szczepimy się z OSP” strażacy-ochotnicy będą pomagać dotrzeć na szczepienia czy 
organizować plenerowe punkty szczepień.
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Na puszczykowski rynek wrócił pchli targ

W Puszczykowie pchli targ narodził się z pomysłu jednej z czy-
telniczek Biblioteki Miejskiej, już kilka lat temu. – Utworzyliśmy 
formę spotkania natury sąsiedzkiej, gdzie można się zobaczyć, 
pogadać i znaleźć różne ciekawe rzeczy, które komuś w domu już 
nie są potrzebne, a można je puścić dalej w świat i nadać im dru-
gie życie. Dzięki temu jesteśmy bliżej nie tylko jako społeczność 
lokalna, ale możemy żyć w duchu zrównoważonej gospodarki i 
rozwoju – podkreśla Joanna Nawrocka, pracownica Biblioteki 
Miejskiej w Puszczykowie.

W jarmarku rzeczy używanych udział wzięło 13 wystawców. 
Stoiska mogą przygotowywać osoby niepełnoletnie, rodziny z 
dziećmi, co zdaniem organizatora uczy najmłodszych ekonomii. 
Ceny za przedmioty ustalane były w zależności od sprzedających, 
zwykle wynosiły kilka złotych, ale można było znaleźć przedmio-
ty oddawane za darmo lub się wymienić. Niektórzy wystawcy za-
chęcali, żeby się z nimi targować.

Klub Puszcza – świetlica socjoterapeutyczna i środowiskowa 
współpracująca z Biblioteką Miejską w Puszczykowie – sprzeda-
wała rośliny rozsadzane razem z dziećmi, pluszaki, przedmioty 
podarowane świetlicy i prace wykonane przez członków klubu, 
z których dochód zasili konto świetlicy. Na stoiskach innych wy-
stawców można było trafić na różne przedmioty. – Rzeczy, które 
mamy schowane w domu leżą i się nie przydają, a zajmują dużo 

miejsca, więc chciałam to sprzedać, żeby inni mogli używać – 
mówi pani Małgorzata.

– Takie inicjatywy są bardzo fajne. Społeczność się spotyka, moż-
na powymieniać się rzeczami, które jednym są już niepotrzebne, 
a drugim się przydadzą. Nie jestem za tym, żeby wszystko kupo-
wać nowe, korzystam z różnych aplikacji, kupuję też rzeczy z dru-
giej ręki – opowiada Pani Joanna, jedna z wystawczyń.

Mosińska Jadłodzielnia wspierała lokalnych mieszkańców i dzie-
liła się rajstopami, skarpetkami, nasionami roślin miododajnych. 
– W głównej mierze chodzi o to, żeby dawać drugie życie przed-
miotom, czyli ubraniom, książkom, bibelotom, aby to nie lądo-
wało na wysypiskach śmieci, w naszych koszach, tylko żebyśmy 
drugi raz to potrafili wykorzystać – twierdzi Marcin Niemczewski 
z Jadłodzielni.

W wyniku pandemii pchli targ w Puszczykowie został zorganizo-
wany pierwszy raz po dłuższej przerwie. Odwiedzającym brako-
wało tego wydarzenia, które spotyka się z pozytywnym odbio-
rem wśród mieszkańców Puszczykowa. – Bardzo mi się podoba 
taka inicjatywa, bo jest dużo rzeczy, które są w dobrym stanie, nie 
powinny być wyrzucane, czy walać się w kątach, one mogą żyć 
jeszcze i ktoś może się nimi jeszcze cieszyć – mówi pani Danuta, 
która odwiedziła pchli targ wraz z wnuczkami.

 Weronika Zwierzchowska

Pchli targ czy wyprzedaż garażowa to popularne inicjatywy lokalne i sąsiedzkie. Na płycie puszczy-
kowskiego rynku odbył się on pierwszy raz po pandemii. Na stoiskach można było znaleźć m.in. 
ubrania, książki i artykuły dekoracyjne.

kradzież w muzeum Arkadego Fiedlera: 
“Połakomiłeś się na kawał szkła”

Pracownicy okradzionego muzeum wy-
stosowali apel do złodzieja, by oddał 
eksponat.

Z muzealnej gabloty zniknął motyl kró-
lewski zanurzony w brązowym szkle. 
Eksponat nie ma wielkiej wartości finan-
sowej. – Pewnie sądziłeś, że to jest do-
rodna bryła bursztynu, którą zyskownie 
spieniężysz. Tymczasem połakomiłeś się 
na bezwartościowy kawał szkła – piszą 
do złodzieja pracownicy Muzeum Arka-
dego Fiedlera w Puszczykowie.

Pamiątka ma jednak dla muzeum ogrom-
ną wartość sentymentalną. – Tego moty-
la w szkle przywiózł z Kanady nasz ojciec 
– jest to dla nas emocjonalnie cenna 
pamiątka. Dla ciebie bezużyteczna, a dla 
nas ważna. Zwróć ją nam, w ten sposób 
zmażesz swój wybryk, a nam sprawisz 
przyjemność. Odwagi! – apelują do zło-
dzieja pracownicy muzeum. (red.)
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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 
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• 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
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SPRAWDZONE
CZĘŚCI

ATRAKCYJNE
CENY

KRÓTKIE
TERMINY

DOŚWIADCZENI
FACHOWCY

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

ul. Powstańców Wlkp. 4A
62-030 Luboń

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

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

KONTAKT: ADRES: E-MAIL:

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

NOWOŚĆ NA RYNKU
E-JOYLOCK

ELEKTRONICZNA BLOKADASKRZYNI BIEGÓW.

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
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TEL. 669 200 591

usługi ślusarskie spawalnicze 

PŁOTY, BRAMY, 
BALUSTRADY, WIATY itd.

JANSTAL  PECNA
biuro.janstal@wp.pl

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

kolor

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Rusza pomoc dla radiowca po wypadku komunikacyjnym
Piotr Milewski – muzyk, radiowiec, współ-
pracownik Gazety Mosińsko-Puszczykow-
skiej w czerwcu 2021 r. przeżył poważny wy-
padek komunikacyjny.

Konsekwencją tego wydarzenia są poważne, 
głębokie rany szarpane nogi i uraz kręgosłu-
pa. Obecnie Piotr zdrowieje, z powodu wy-
padku znalazł się jednak w trudnej sytuacji 
finansowej. Rany wymagają specjalistycz-
nych opatrunków ze srebra, a  to oznacza 
spore wydatki. Cena jednego opatrunku 
to 20 złotych – przy konieczności stosowa-
nia dwóch plastrów dziennie miesięcznie 
wydatek ten urasta do około 1200 złotych. 
Jeśli doliczymy do tego koszty rehabilita-

cji, wydatki na opłacenie mieszkania (oko-
ło 1300 złotych), jedzenie – robi się z  tego 
pokaźna kwota. Piotr utrzymuje także cór-
kę. Sam obecnie nie zarabia, bo zwyczajnie 
nie pozwala mu na to stan zdrowia. Pensja, 
którą otrzymuje, jest także uszczuplona ze 
względu na zwolnienie lekarskie. Rosną dłu-
gi. Piotr jest na dobrej drodze do odzyska-
nia zdrowia i  sprawności. Leczenie potrwa 
jednak jeszcze – w najlepszych prognozach 
– do końca sierpnia, a rehabilitacja zapewne 
dłużej. Dlatego liczy się każda kwota, którą 
moglibyśmy wesprzeć Piotra na jego dro-
dze do zdrowia. Uwierz – naprawdę ważna 
jest każda złotówka. Możesz wspomóc? Nie 
zwlekaj! Dobro naprawdę się opłaca!

Aby wesprzeć zbiórkę na rekonwalescencję Piotra wystarczy wejść na stronę:
https://polakpotrafi.pl/projekt/rusza-pomoc-dla-radiowca-po-wypadku-komunikacyjnym

Mosina i Puszczykowo z dofinansowaniami na drogi
Środki popłyną do wielkopolskich samorządów w 
ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do na-
szego regionu trafią ponad 4 miliony złotych.

Na drogi w województwie wielkopolskim, rząd prze-
znaczył łącznie 240 milionów złotych. Jak czytamy 
na stronach rządowych, program jest finansowany 
m.in. z wpłat pochodzących z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dota-
cji z budżetu państwa, Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe czy z zysku spółek Skarbu 
Państwa.

Do Mosiny trafi 4 052 558,95 zł na budowę ulicy Lema, 
której przebudowa ma pomóc w wyprowadzeniu ru-
chu samochodowego poza Osiedle nr 4 „Za Barwą”. – 
Z powodu zamkniętych, już teraz często, przejazdów 
kolejowych na ul. Targowej i Sowinieckiej, tworzą 
się w tym rejonie korki, które po modernizacji linii 
kolejowej mogą być jeszcze większe. Budując ulicę 
Lema, która przez alternatywny przejazd tunelem 
pod wiaduktem na ul. Śremskiej, będzie objazdem 
w przypadku zamkniętych rogatek, chcemy te korki 
zminimalizować, chcemy też ograniczyć natężenie 

 7 osób osób rannych w wypadku busa
z samochodem ciężarowym

22 lipca, w godzinach popołu-
dniowych, na drodze wojewódz-
kiej nr 430 miał miejsce poważ-
ny wypadek busa z szambiarką. 
Busem podróżowało siedmioro 
obcokrajowców, którzy z obraże-
niami zostali przetransportowani 
do szpitala.

Na miejscu działali strażacy, po-
licja i Zespół Ratownictwa Me-
dycznego.  Ze względu na cha-
rakter zdarzenia oraz godzinę 
występowały duże utrudnienia 
w ruchu. Szosa Poznańska przez 
wiele godzin była całkowicie za-
blokowana. Jak informowali nas 
czytelnicy, korek zaczynał się już 
w Luboniu.  (red.)

fot. OSP Mosina

ruchu w ścisłym centrum miasta – tłu-
maczy Joanna Nowaczyk z Urzędu Miej-
skiego w Mosinie. Budowa ul. Lema ma 
także zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, 
chodzących do Szkoły Podstawowej nr 
2 i zapewnić miejsce postoju dla kierow-
ców samochodów ciężarowych, którzy 
dziś parkują przy ul. Gałczyńskiego, na 
co od lat skarżą się mieszkańcy (więcej 
w czerwcowym numerze GMP).

W ramach inwestycji wybudowana zo-
stanie jezdnia, chodniki i ścieżka rowe-
rowa. Powstanie także zatoka postojo-
wa dla autobusu, zatoki parkingowe dla 
samochodów osobowych oraz miejsca 

parkingowe dla TIR-ów. Łącznie przebu-
dowa ulicy Lema ma kosztować 9 578 
701, 64 złotych.

Do Puszczykowa trafi natomiast 109 
668, 59 zł na remont ul. Jackowskiego. – 
Remont jezdni ul. Jackowskiego ma na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz poprawę parametrów 
technicznych lokalnej sieci drogowej. 
Planowany termin zakończenia inwesty-
cji to sierpień br. – informują urzędnicy 
z Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. 
Łączny koszt przebudowy 387-metro-
wej drogi ma wynieść 219 337,19 zł. 
(red.)
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Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina, do których doszło od 21 
czerwca do 20 lipca br. Dziękujemy OSP Mosina za ich udostępnienie.

30 czerwieca-  Kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka 4)

3 lipca-  dowóz osoby na szczepienie (Czapury, ul. Poznańska)

5,7 lipca-  Kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka 4)

7 lipca- zwisający baner na elewacji budynku (Mosina, ul. Tylna)

9 lipca-dowóz osoby na szczepienie Mosina, ul. Śremska)

9 lipca- zadymienie (Rogalinek, ul. Mostowa)

10 lipca- Market netto Monitoring Ppoż (Mosina, ul .Konopnickiej)

12,14 lipca- Kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka 4)

13 lipca- Pożar budynku pałacowego (Jaszkowo, pow. Śrem)

13 lipca- Internat L.O. Monitoring Ppoż (Puszczykowo, ul Żupańskiego)

15 lipca- dowóz osoby na szczepienie (Rogalinek, ul. Podgórna)

15 lipca- pomoc policji w poszukiwaniu osoby zaginionej (Mosina, ul. Śremska)

17 lipca- zaginięcie osoby w wodzie (Ostrowo, pow. Słupecki)

18 lipca- Kontrola namiotu w punkcie szczepień (Mosina, ul. Wawrzyniaka 4)

19 lipca- zaginięcie osoby w wodzie (Rogoźno, pow. Obornicki)

19 lipca- drzewo na drodze (Rogalin, ul . jesionowa) 

19 lipca- Wypadek samochodowy(Mosina, DW 431)

20 lipca- zaginięcie osoby w wodzie (Koło, pow. Kolski)

kronika OSP Mosina

Politycy PiS ruszyli w Polskę, by promować program Polski Ład, którego 
fundamentami mają być m.in. przeznaczenie 7 proc. PKB na zdrowie, ob-
niżenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł czy emerytura bez podatku 
do 2500 zł. Jak przekonuje rząd, w ramach programu mają powstać inwe-
stycje, które wygenerują 500 tysięcy miejsc pracy.

W  ramach promocji programu do Mosiny przyjechał wczoraj poseł PiS 
– Bartłomiej Wróblewski, który spotkał się z  mieszkańcami oraz burmi-
strzem gminy. – Na spotkaniu z burmistrzem Przemysławem Mielochem 
mówiłem o możliwościach inwestycyjnych, jakie daje Polski Ład w róż-
nych obszarach, w tym sferze infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, ale 
także bezpieczeństwa czy ochrony środowiska – mówi w rozmowie z Ga-
zetą Mosińsko-Puszczykowską poseł Bartłomiej Wróblewski.

PiS pomoże burmistrzowi z basenem?

Podczas rozmów między burmistrzem a parlamentarzystą, pojawił się te-
mat budowy pływalni w mieście. – Będę się starał wspierać te projekty, 
które mieszkańcy gminy uznają za najważniejsze. Jeśli w ramach naboru 
do Polskiego Ładu zostaną zgłoszone takie projekty jak od dawna przez 
wielu mieszkańców oczekiwany basen, to mocno będę takie projekty 
wspierać, co nie oznacza, że nie ma innych ważnych inwestycji – zaznacza 
Bartłomiej Wróblewski.

– Radny Łukasz Kasprowicz zwrócił uwagę na potrzebę budowy kanaliza-
cji w wielu miejscowościach. To dla mnie jasne, że kanalizacja powinna do-
trzeć jak najszybciej do wszystkich miejsc w Gminie Mosina. Jeśli takie pro-
jekty będą zgłaszane w tym czy w kolejnych naborach, będę je wspierał. 
Decyzje, jakie projekty i kiedy będą zgłaszane, są jednak decyzjami władz 
Mosiny. Zachęcam więc burmistrza i radnych, by wypracowywali kompro-
misowe rozwiązania, oraz aby zrobić to możliwie szybko, by wykorzystać 
szanse jakie się pojawiły w ramach Polskiego Ładu – mówi poseł PiS.

Jak szacują radni klubu OdNowa, utrzymanie wciąż działającej spółki base-
nowej, odpowiedzialnej za budowę pływalni, może pochłaniać nawet 300 
tysięcy złotych rocznie. Stąd, podjęta w marcu przez radnych, uchwała o po-
łączeniu spółki z mosińskim ZUK i obniżeniu kapitału zakładowego, z które-
go prawie 3 miliony złotych miały wrócić do budżetu gminy. Burmistrz jed-
nak podwyższył kapitał zakładowy spółki o 100 tysięcy złotych do 3 800 000 
zł – dodatkowe środki pochodzą z budżetu gminy. 16 czerwca wysłaliśmy 
do mosińskiego urzędu pytania, czy burmistrz zrealizuje uchwały radnych 
w sprawie obniżenia kapitału spółki i połączenia jej z ZUK oraz, dlaczego 
podczas prac nad obniżeniem kapitału, burmistrz nie informował radnych 
o planach zwiększenia go. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Obwodnica nie daje o sobie zapomnieć

Podczas rozmów pomiędzy burmistrzem a posłem PiS, pojawiła się kwe-
stia budowy trasy omijającej centrum Mosiny. – Burmistrz wskazywał na 
problemy związane z budową obwodnicy Mosiny, w tym z ochroną środo-
wiska i ujęciem wody. Ze swojej strony zwróciłem uwagę, że warto mimo 
znanych trudności pracować nad tą sprawą ponad podziałami. Jest to 

chyba najważniejsza inwestycja infrastrukturalna dla gminy Mosina, która 
potrzebuje dużego zastrzyku finansowego z funduszy zewnętrznych, co 
umożliwia program Polski Ład – tłumaczy Bartłomiej Wróblewski.

– Zdaję sobie sprawę z  różnic zdań dotyczących przebiegu obwodnic 
oraz wyzwań związanych z ujęciem wody. Jest oczywiste, że jeśli dzisiaj 
nie ma przygotowanej dokumentacji projektowej i są wątpliwości co do 
przebiegu drogi, to nie będzie możliwości z korzystania środków z Pol-
skiego Ładu w pierwszych edycjach tego programu, które mają miejsce 
teraz i  będą jesienią. Polski Ład jest jednak pomyślany na cała dekadę. 
Im szybciej jednak gmina będzie gotowa do tej inwestycji, tym większa 
szansa, że zakończy się ona sukcesem – przekonuje parlamentarzysta .

Poseł PiS wskazuje na potrzebę dialogu w sprawie obwodnicy, ale bur-
mistrz Mosiny nie informuje o swoich działaniach w tej kwestii, mającego 
spore wątpliwości co do przebiegu trasy, Aquanetu, przez którego tereny 
droga miałaby przebiegać. W kwietniu Przemysław Mieloch proponował 
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
w którym obwodnica przebiegałaby przez działki, które obecnie są leśne. 
Tereny te znajdują się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody, gdzie za-
broniona jest zmiana przeznaczenia gruntów z celów leśnych na nieleśne, 
co zakładał miejscowy plan przedłożony radzie przez burmistrza.

– Spółka Aquanet nie jest informowana przez Gminę o kolejnych działa-
niach związanych z dalszym procedowaniem miejscowego planu dla czę-
ści miasta Mosina i części wsi Sowiniec. O podjętych działaniach Gminy 
dowiadujemy się poprzez obserwację stron internetowych: Bip Mosina 
i Rady Gminy Mosina – przekazuje nam Dorota Wiśniewska, rzeczniczka 
prasowa Aquanet.

Jak czytamy na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego, samorządy 
w  ramach Polskiego Ładu mogą ubiegać się o  bezzwrotne dofinan-
sowanie realizowanych inwestycji do 95% – na tyle mogą liczyć naj-
bardziej priorytetowe inwestycje. Kolejne progi do 90%, 85% i  80% 
dofinansowania – resztę kosztów samorządy będą musiały pokryć 
z własnych kieszeni. (red.)

Poseł Bartłomiej Wróblewski promował w Mosinie rządowy program Polski ład. Parlamentarzysta 
spotkał się z burmistrzem Przemysławem Mielochem, którego wsparł m.in. w planach budowy pływalni.

PiS pomoże burmistzowi z obwodnicą i basenem?

Bartłomiej Wróblewski i Przemysław Mieloch fot. FBwroblewski.bartlomiej
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trwa sezon kąpielowy
Słoneczna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Mosinie zaprasza do spędzania czasu nad strzeżony-
mi kąpieliskami. Od 1 lipca do 31 sierpnia br. ratownicy pełnią dyżury 
nad Kąpieliskiem Glinianki w Mosinie w godzinach 10:00 – 18:00.

Kąpielisko w Dymaczewie Nowym przy Hotelu Szablewski jest strze-
żone przez ratowników od 27 czerwca do 29 sierpnia między godziną 
10:00 a  16:00.

Od 26 czerwca do 31 sierpnia działa także kąpielisko nad Jeziorem 
Jarosławieckim, które jest strzeżone w godzinach 11:00 - 19:00.

Pamiętajmy o  zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa 
w czasie wypoczynku nad wodą. Bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miej-
scu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane 
i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. "Dzikie kąpieliska" 
zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być ska-
żona. Nie zapominajmy również o tym, aby:

• nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu - najczęściej toną oso-
by pijane;  

• nie kąpać się zaraz po jedzeniu - powinno się odczekać przynaj-
mniej godzinę;  

• nie wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu - może to 
grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności; 

• po wejściu do wody wpierw schłodzić okolicę serca, karku oraz twarzy; 

• nad bezpieczeństwem kąpiących się dzieci zawsze czuwał ktoś dorosły;

• nie próbować przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen 
bez asekuracji;  

• nie skakać do wody z dużej wysokości - takie skoki są niebezpieczne 
i mogą grozić urazem głowy oraz kręgosłupa;  

• dzieci i osoby dorosłe, które korzystają ze sprzętów pływających  
miały na sobie założony kapok;  

• podczas skurczu mięśni nie wpadać w  panikę. Kiedy coś takiego 
nam się przydarzy starajmy się wezwać pomoc, jeśli jest ktoś w po-
bliżu. Jeśli nie ma  nikogo takiego, należy położyć się na plecach, 
spokojnie oddychać, zgiąć stopę w stawie skokowym i mocno przy-
ciągając ją do siebie wyprostować nogę w kolanie i starać się dopły-
nąć powoli do brzegu.  

Tylko przestrzegając tych podstawowych zasada możemy sprawić 
aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny i zakończył się szczę-
śliwie. (red.)

Mosina wchodzi na giełdę
22 lipca gmina Mosina zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. łączna war-
tość obligacji wynosi 19 milionów złotych.

Urząd Miejski poinformował, że na rynku Ca-
talyst zadebiutowały obligacje wyemitowane 
przez Gminę Mosina. Od teraz każdy obywatel 
może wykupić obligacje naszej gminy i zarabiać 
na odsetkach. Według założeń, samorząd otrzy-
muje od nabywców obligacji środki pieniężne i 
zobowiązany jest do wypłaty odsetek oraz do 
wykupu obligacji w określonym czasie.

– Gmina Mosina jest 129. emitentem na rynku 
Catalyst w tym 40. komunalnym oraz 10. debiu-
tem na tym rynku w 2021 roku. Debiut dotyczy 
emisji obligacji za 2020 rok na kwotę 19 mln zł. 
Najniżej oprocentowaną ofertę złożył Bank PKO 
BP, a jednym z elementów oferty było umiesz-
czenie obligacji na rynku Catalyst. Mosiński 
debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych 
odbył się z udziałem Burmistrza Gminy Mosina 
Przemysława Mielocha oraz Skarbnika Tatiany 
Cynka. Burmistrz w swoim krótkim wystąpie-
niu opowiedział o walorach Gminy Mosina i za-
prezentował film promocyjny – poinformował 
urząd.

– Gmina Mosina na Giełdzie Papierów War-
tościowych to potwierdzenie wiarygodności 
finansowej gminy i najbardziej atrakcyjne (naj-
niższe oprocentowanie) warunki emisji obliga-
cji. I okazja do ogólnopolskiej promocji naszej 
gminy. Film został nakręcony w Gminie Mosina. 
Taka jest gmina. Chciejmy zauważać i pozytyw-
ne elementy. Oczywiście mamy świadomość 
niedoskonałości – przekonuje burmistrz Prze-
mysław Mieloch.

– Cieszymy się bardzo, że dziś ma miejsce pre-
miera emisji obligacji gminy Mosina, tutaj na 
giełdzie papierów wartościowych – powiedział 
w Warszawie burmistrz Mieloch. – Dla nas jest to 
tym bardziej ważne, że to jest kolejne poświad-
czenie wiarygodności finansowej naszej gminy. 
Ze środków pozyskanych z obligacji budujemy 
szkoły, rozbudowujemy szkoły, budujemy sale 
gimnastyczne, dokonujemy termomoderniza-
cji, przed nami jeszcze jest budowa przedszkola. 
Ze środków, pozyskanych z obligacji budujemy 
drogi oraz rozwijamy naszą infrastrukturę ko-
munikacyjną – dodał burmistrz.

– Proponujemy również bogatą ofertę sporto-
wą. Przed nami jest jeszcze budowa pływalni – 
zapewnił Przemysław Mieloch.

– Wejście na giełdę z obligacjami, z punktu wi-
dzenia finansów samorządu, niczego nie zmie-
nia. To bardziej zabieg marketingowy – ocenia 
radny Andrzej Raźny. – Te 19 milionów to i tak 
są obligacje zeszłoroczne, objęte już przez bank 
który nie chce czekać na wykup przez gmi-
nę wiele lat, tylko chce teraz odzyskać kapitał. 
Wejście na giełdę w tym momencie jest raczej 
próbą wpływu na radę, by zgodziła się na emi-
sję kolejnych obligacji także w tym roku, na co 
konsekwentnie rada nie wyraża zgody – uważa 
radny klubu OdNowa.

– Od kilku lat środki z emisji obligacji tworzą bo-
wiem nadwyżkę budżetową, która zasila budżet 
następnego roku. Środki te, w części finansują 

bieżące wydatki gminy, które naszym zdaniem 
nie mają uzasadnienia – w tym na przykład 
wysokie nagrody dla kilku wybranych urzędni-
ków, podobno za wybitne osiągnięcia. Zdaniem 
klubu radnych OdNowa, jest to niepotrzebne 
zadłużanie gminy bez wskazania konkretnych 
inwestycji do sfinansowania. Zapewniam, że 
gdyby takowe nowe uzasadnione  inwestycje 
były zaplanowane, to zgoda rady była by oczy-
wista. Widząc obecny, kiepski stan ogłaszanych 
przetargów i brak realizacji zaplanowanych na 
ten rok inwestycji, jesteśmy pewni, że środki 
bieżące którymi aktualnie dysponujemy zapew-
niają funkcjonowanie gminy – dodaje Andrzej 
Raźny.

– Wstrzymaniem emisji obligacji chcemy wy-
móc racjonalizację działań finansowych gmi-
ny – bowiem w tym obszarze są duże rezerwy. 
Zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej, po-
trzebne jest racjonalne planowanie wydatków 
przez Burmistrza a nie tylko utyskiwanie, że rada 
nie dała zgody na wydawanie  przez burmistrza 
kolejnych milionów z kredytu, bez kontroli – ko-
mentuje radny klubu OdNowa.

24 czerwca burmistrz przedłożył radnym pro-
jekt uchwały, który zakładał wyemitowanie w 
tym roku przez gminę obligacji w wysokości 
12,5 miliona złotych. Jak uzasadniał burmistrz, 
emisja miała pokryć planowany deficyt budże-
towy i spłatę poprzednich obligacji. Radni, przy 
15 głosach przeciw i 5 wstrzymujących się, od-
rzucili ten wniosek.
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“Życie tego człowieka to jedna, wielka 
pasja” - Jolanta Szymczak, Radna Rady 
Miejskiej w  Mosinie, o  wspomnieniach 
z dzieciństwa i lat minionych:

Znajomość z  Zygmuntem Pniewskim 
zaczęła się dla pani Joli jeszcze w  dzie-
ciństwie. “Razem ze Sławkiem (synem p. 
Zygmunta - przyp. red.) chodziliśmy do 
podstawówki, nasze mamy były w Radzie 
Rodziców, mieliśmy więc sporo okazji do 
spotkań”. Zygmunta Pniewskiego pamię-
ta bardzo dobrze z  klasowej wycieczki 
do Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
w  ramach zajęć z  przyrody. Tam przyjął 
ich właśnie pan Zygmunt i  opowiedział 
o swoich pasjach: motylach, kamieniach, 
przyrodzie WPN. Pani Jolanta wspomina, 
że Pniewski opowiadał wtedy o  świetli-
kach, małych, świecących owadach, co 
bardzo ją poruszyło. Zainteresowanie 
tematem zaowocowało chęcią posiada-
nia małego owada we własnym domu, 
w  hodowli. I  stało się - dwa dni po wy-
cieczce syn p. Pniewskiego podarował 
jej prezent: konika polnego. Przez jakiś 
czas mały owad mieszkał w  domowym 
terrarium, a dla pani Joli tamto zdarzenie 
jest jednym ze szczególnych wspomnień 
z dzieciństwa.

Kiedy Zygmunt Pniewski wyjechał na słyn-
ną wyprawę z Arkadym Fiedlerem do Ama-
zonii, a Sławek - po przeprowadzce zaczął 
chodzić do innej szkoły, kontakt z rodziną 
Pniewskich na jakiś czas się rozluźnił. Wró-
cił dzięki kontaktom Pniewskiego z  Hen-
rykiem Pruchniewskim - obaj panowie 
spotykali się bowiem w grupie kolekcjone-
rów w Mosińskim Ośrodku Kultury, Galerii 
Miejskiej czy podczas Szeroko na Wąskiej. 
“Pamiętam jednego roku Noc Muzeów 
w Galerii - wspomina pani Jola - Zygmunt 
opowiadał wtedy swoje historie. A miał tyle 
do powiedzenia! O każdym kamieniu, mo-
tylu, potrafił opowiadać godzinami. Nawet 
o  roślinach ze swojej działki snuł niekoń-
czące się opowieści. Imponował niesamo-
witą wiedzą z  różnych dziedzin. Odnosiło 
się wrażenie, że życie tego człowieka to 
jedna, wielka pasja”.

W  pamięci pani Joli Zygmunt Pniewski to 
właśnie liczne spotkania z jej wujem, Hen-
rykiem Pruchniewskim. Jak określa ich rela-

cje - “oni się nawzajem wspólnie nakręcali”. 
Tym, co wzajemnie ich napędzało, były ich 
pasje. Każde spotkanie owocowało olbrzy-
mią dawką informacji i  ogromem emocji. 
W tych spotkaniach były iskry, ogień - życie.

Zygmunt Pniewski był właśnie takim czło-
wiekiem - kochającym życie, ciepłym, ser-
decznym. Każdą opowieść dopieszczał, 
precyzował w  najdrobniejszym szczególe. 
Zawsze opowiadał o  tym, co sam przeżył, 
odkrył, czego doświadczył, jego wiedza 
często wynikała z  zainteresowań tym, co 
działo się wokół niego. A było to wiele kon-
taktów z ludźmi, różnorodnych zajęć, pasji, 
głównie związanych z przyrodą. Zygmunt 
Pniewski miał bardzo bogate życie: boga-
te dzięki swej radości odkrywania tego, co 
było wokół niego i  zgłębiania tematów, 
które go interesowały. Niósł ze sobą dobro 
i tym dobrem wszystkich obdarowywał. 

“takiego go zapamiętam: człowieka, 
który umiał cieszyć się życiem, znajdo-
wać powody do radości wokół siebie 
i zarażać tym otoczenie” - Arkady Rado-
sław Fiedler, polityk, muzealnik, współ-
założyciel Muzeum - Pracowni Literac-
kiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie:

“Poznałem Zygmunta mniej więcej 
w drugiej połowie lat 60-tych, kiedy ra-
zem z moim ojcem przygotowywali się 
do wyprawy do Amazonii. Wówczas się 

spotkaliśmy - panowie planowali swo-
ją podróż w  pracowni ojca na piątym 
piętrze na Placu Wolności, a ja od cza-
su do czasu towarzyszyłem im w tych 
spotkaniach. 

Zygmunt był człowiekiem drobnej postury, 
niewysokim, szczupłym - ale czuło się, że 
jest ogromnym pasjonatem, zapaleńcem, 
przede wszystkim w  temacie przyrody. 
Myślę, że to zadecydowało o  tym, że oj-
ciec wybrał go na towarzysza podróży - to 
był człowiek o  pozytywnym nastawieniu 
i wielkiej pasji. Podróż do Amazonii, niezbyt 
bezpieczna i zdrowa dla białego człowieka, 
dla nich była ogromną przygodą (opisana 
została zresztą przez ojca w książce “Piękna, 
straszna Amazonia”). Po zakończonej wy-
prawie znajomość i zażyłość między ojcem 
a Pniewskim pozostała. 

Zygmunt bywał często u mojego ojca i tam 
także nieraz na siebie trafialiśmy. To były za-
wsze luźne, ale bardzo ciekawe spotkania: 
dotyczyły świata, ludzi, różnych wydarzeń. 
Zawsze towarzyszyła tym spotkaniom cie-
pła, dobra, wysoka temperatura, każde 
z nich było ubogacające. 

Później, kiedy Zygmunt zamieszkał w Mo-
sinie, mieliśmy więcej okazji do spotkań, 
po prostu dlatego, że mieszkaliśmy bliżej 
siebie. Spotykaliśmy się w  Galerii Miej-
skiej na wystawach w Mosinie, na których 

“Rzucamy światło na kogoś, kto jest wart tego światła"
Zagłębiając się w temat wspomnień o Zygmuncie Pniewskim nie przypuszczałam, że przerodzą się one w cykl 
niekończących się historii. Piękne to historie, bo pokazujące, jak wiele może dać innym jeden człowiek, dzieląc 
się swoimi pasjami, a przede wszystkim - żyjąc z pasją. Zapraszam do lektury kolejnych opowieści ludzi, którzy 
mieli szczęście spotkać na swojej drodze Zygmunta Pniewskiego. 

Wspomnienie o Zygmuncie Pniewskim (1931 - 2019)

Leśniczówka Osowa Góra, Mosina-Pożegowo, tu Zygmunt Pniewski mieszkał z rodziną w latach 1963-1977
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Zygmunt był częstym gościem, parę razy 
byłem też w  jego mieszkaniu. Pokazywał 
mi swoje zbiory: minerały, motyle, kamie-
nie, którym dawał duszę, ożywiał je, ocie-
plał je swoją  pasją. Uderzyło mnie, że ten 
człowiek ma tak wiele zainteresowań: był 
dobrym fotografikiem, a  przy tym miał 
całą serię innych, ciekawych pasji. Lubi-
łem spotkania z  nim, bo zawsze miał coś 
ciekawego do powiedzenia o  przyrodzie, 
jak chociażby dębach rogalińskich, które 
nam, Fiedlerom, również były bliskie. Mie-
liśmy wspólne tematy i dobrze się czuliśmy 
w  swoim towarzystwie. Mimo, że między 
nami była duża różnica wieku, szybko sta-
liśmy się kolegami. Nie spotykaliśmy się 
zbyt często, ale zawsze były to spotkania, 
podczas których iskrzyła pasja. I  takiego 
go zapamiętam: człowieka, który umiał cie-
szyć się życiem, znajdować powody do ra-
dości wokół siebie i zarażać tym otoczenie. 
W  spotkaniach z  Zygmuntem było wiele 
ciepła, otwartości, życzliwości. 

Pamiętam go też jako ciepłego, rodzinne-
go człowieka - zawsze opowiadał o swoich 
synach i  żonie. Myślę, że żona rozumiała 
jego pasje, uczestniczyła w  nich, dawała 
mu przestrzeń dla nich i  chłonęła je. Zyg-
munt był diamentem naładowanym pasją, 
a ludzi z takimi pasjami nie ma wielu. Dla-
tego, jak już pozna się kogoś takiego, czło-
wiek sam się tą znajomością ubogaca.

Zygmunt interesował się życiem, ludźmi, 
sztuką i  dobrze się czuł w  tej aurze. Był 
otwarty na kulturalne bodźce. Myślę, że 
człowiek, który ma pasje, nie ma czasu 
na zamartwianie się i pesymizm. I u Zyg-
munta właśnie tak było: on zwyczajnie 
nie miał czasu na bierność. Pasje wynika-
ły z  optymizmu i  optymizm wywoływał 
pasje, nie tłamsił ich. To bardzo ciekawa, 
barwna postać. 

Myślę, że Zygmunt Pniewski to jedna 
z  tych postaci, o  których warto mówić 
i pisać - po to, by istniały, żyły, a pamięć 
o  nich nie zaginęła. Dopiero po śmierci 
człowieka okazuje się, co po nim zostaje, 
co jest ważne - a tutaj zostaje wiele cen-
nych wspomnień. Rzucamy światło na ko-
goś, kto jest wart tego światła, bo jest ono 
prawdziwe, nieśmiertelne”. 

“Zawsze ciekaw otaczającego świata” - 
krzysztof Grochowski, bibliofil

“O mojej znajomości z Panem Zygmuntem 
Pniewskim zadecydował właściwie zwykły 
przypadek. Mieszkając w Puszczykowie, po 
ukończeniu szkoły podstawowej dalszą na-
ukę kontynuowałem w tamtejszym Liceum 
Ogólnokształcącym im. M. Kopernika. Zna-
lazłem się tam w  jednej klasie  z  synem 
Pana Zygmunta – Sławomirem. Szybko się 
zaprzyjaźniliśmy i zaczęliśmy wzajemnie się 
odwiedzać w naszych domach. I tak które-
goś dnia 1976 r. będąc u Sławomira z wizy-
tą w jego mosińskim mieszkaniu, zostałem 
serdecznie powitany przez jego ojca Zyg-
munta – blondwłosego, szczupłego pana, 
niewysokiego wzrostu. Jako nieśmiały, po-
czątkujący licealista byłem trochę speszo-
ny, ale okazało się, że lody zostały bardzo 
szybko przełamane i z Panem Zygmuntem 
mogę swobodnie rozmawiać na różnorod-
ne tematy. A było o czym, gdyż z ciekawo-
ścią rozglądając się po jego mieszkaniu, 
zauważyłem wokół mnóstwo interesują-
cych przedmiotów, coś w  rodzaju małego 
muzeum przyrodniczo – historycznego. 
Na ścianach fotografie i  grafiki, obok nich 
medaliony z  brązu i  mosiądzu, na półce 
w  meblościance pięknie prezentowały się 
zabytkowe kufle do piwa zamykane wiecz-
kiem. I  w  całym mieszkaniu porozkładane 
różne obiekty przyrodnicze – spreparowa-

ne w  gablotach, mieniące się wszystkimi 
kolorami tęczy motyle, przyszpilone do 
podłoża małe i większe owady oraz najróż-
niejsze różnokolorowe minerały, których 
nazwy często były dla mnie zupełnie obce. 
Nie można też zapomnieć o  kolejnej pasji 
Pana Zygmunta – żabach, których zielo-
ne pyszczki figurek wyglądały z  różnych 
zakamarków. Jako początkujący wówczas 
bibliofil zwróciłem też uwagę na księgo-
zbiór – zgodnie z zainteresowaniami Pana 
Zygmunta były w nim rozmaite książki o te-
matyce przyrodniczej, krajoznawczej i foto-
graficznej oraz czasopisma geograficzne. 
Ale największe na mnie wrażenie wywołały 
przezroczyste, szklane słoje z zanurzonymi 
w formalinie wężami. Do dziś mam je jesz-
cze przed oczyma, mimo upływu 45 lat!

Pan Zygmunt o wszystkich tych przedmio-
tach lubił i potrafił interesująco opowiadać, 
ze szczególną jednak pasją wspominał 
swoją wyprawę z  Arkadym Fiedlerem do 
Brazylii, co chwilę przypominając sobie ko-
lejne anegdoty. Tak mnie tym zaciekawił, 
że będąc któregoś razu w  antykwariacie, 
wyszperałem książkę A. Fiedlera „Piękna, 
straszna Amazonia”, opisującą tę podróż. 
Po jej przeczytaniu wpadłem na pomysł 
czyby nie postarać się o autograf od auto-
ra. Z pewną nieśmiałością poprosiłem Pana 
Zygmunta o pomoc i okazało się, że nie ma 
problemu. Już wkrótce na półce mojej bi-
blioteki stała książka z  imienną dedykacją 
Arkadego Fiedlera.

Z  wyraźną przyjemnością lubił Pan Zyg-
munt obdarowywać swoich znajomych 
i przyjaciół drobnymi prezentami. Pewne-
go razu, krótko po ukończeniu studiów, 
gdy byłem u niego z wizytą w domu, Pan 
Zygmunt niespodziewanie podszedł do 
mnie z uroczystą miną i wręczył z tej okazji 

Od lewej Andrzej Kasprzyk i Zygmunt Pniewski, 
Kościan 2000 r.

Muzeum Przyrodnicze WPN w Puszczykowie, tu Zygmunt Pniewski mieszkał w latach 1955 - 1963
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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

książkę Pawła Jasienicy „Słowiański rodo-
wód” załączając gratulacje i  odpowiednią 
dedykację. Muszę przyznać, że całkowicie 
mnie tym sympatycznym gestem zasko-
czył i sprawił dużą przyjemność.

Chciałbym też podkreślić, że Pan Zygmunt 
lubił nie tylko opowiadać, ale i chętnie słu-
chał, zawsze ciekaw otaczającego świata. Po 
1989 r. świat ten otworzył się dla Polaków 
i  zacząłem wtedy intensywnie wojażować 
po rejonach Południowej Europy i Północnej 
Afryki. Nie były to sztampowe, zorganizowa-
ne wycieczki, lecz indywidualne, miesięczne 
wyprawy organizowane wraz z kolegą, czę-
sto w  rejony mało wówczas uczęszczane 
przez polskich turystów. Po każdej takiej 
wyprawie Pan Zygmunt zapraszał mnie do 
domu na pyszny obiad przygotowany przez 
jego małżonkę Wandę, połączony z  poka-
zem moich zdjęć i opowieściami o przygo-
dach i perypetiach podróży. 

Po 2001 r. nasze kontakty niestety się 
urwały – Pan Zygmunt będąc na emerytu-
rze, rzadziej już jeździł do Poznania, ja się 
wyprowadziłem z  Puszczykowa i  nie było 
już okazji spotkać się w pociągu, jego syn 
Sławomir też już nie mieszkał z ojcem. Do 
dzisiaj pamiętam go jednak jako osobę 
niezwykle sympatyczną, zawsze pogodną, 
o  dużej kulturze osobistej, wszechstron-
nych zainteresowaniach i  wiedzy, którą 
lubił bezinteresownie dzielić się z  innymi 
oraz mającą umiejętność nawiązywania 
kontaktu zarówno z  uczniem szkoły pod-
stawowej jak i utytułowanym naukowcem. 
Wydaje mi się, że coraz rzadziej można 
w dzisiejszych czasach spotkać takie osoby 
– odchodzą powoli w przeszłość”.

Wspomnień o Zygmuncie Pniewskim przy-
bywa. Kontaktują się ze mną kolejne osoby, 
które chcą podzielić się wrażeniami ze zna-
jomości z  tym niezwykłym człowiekiem. 
Czy jestem w  stanie spisać je wszystkie? 
Z  pewnością pomożecie w  tym, Drodzy 
Czytelnicy, sami zapisując swoje wspo-
mnienia i przesyłając je do naszej redakcji. 
A ja nadal chętnie będę się z Wami spoty-
kać, bo słuchanie Waszych opowieści jest 
niezwykłe i inspirujące. Wy także - podob-
nie jak kiedyś Zygmunt Pniewski - poka-
zujecie, że macie pasję życia i  wrażliwość, 
które warte są tego, by się nimi dzielić. 

 Marta Mrowińska

Od lewej Sławomir Pniewski, Zygmunt Pniewski, Wanda Pniewska przy stole Wigilijnym Mosina 1979 r.

Osiedle przy ul. Sowinieckiej, tu Zygmunt Pniewski mieszkał najdłużej bo 42 lata

Zygmunt Pniewski prezentuje swoją autorską wystawę fotograficzną w asyście Marka Fiedlera

Zygmunt Pniewski w towarzystwie Józefy Roszak-Rosić - kustosza 
Izby Muzealnej w Mosinie, rok 2004

red. Adam Kochanowski opowiada o pasjach swojego 
przyjaciela Zygmunta Pniewskiego, Mosina, Izba Mu-
zealna - 2004 r.
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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

ul. Poznańska 1, 62-060 Trzebaw,
telefon: 797 999 000, 61 819 52 62

www.delipark.pl

ZAPRASZAMY

Specjalnie dla Państwa DELI Park udostępnia swoje tereny zielone oraz 
scieżki spacerowe.  O tej porze roku Park rozkwita i wygląda pięknie. 
Jest to miejsce, które bez wątpienia nadaje się do odpoczynku w 
ciepłe wakacyjne dni. Można tu usiąść wsród kolorowych kwiatów, na 
trawie i rozkoszować się otaczającą przyrodą i śpiewem ptaków. 
Spacer po DELI Parku to nie tylko możliwość podziwiania przyrody, ale 
też dla każdej osoby ciekawej świata, która może wybrać się na 
edukacyjny spacer dookoła swiata. Miniaturowe budowle czy 
gigantyczne owady chronione w Wielkopolskim Parku Narodowym to 
atrakcje, które nas wyróżniają. Ponadto, czas można spędzić aktywnie, 
na przykład spacerując mostami podniebnej Eko-wioski zawieszonymi 
w koronach drzew. Ta część Parku dostarcza zawsze dużo wrażen. Na 
najmłodszych czekają nasze kochane zwierzaki: osiołki, lemury, alpaki 
i owce. Dla każdego dziecka zewnętrzne place zabaw, dmuchane 
zamki oraz mini park linowy, będą nie lada gratką! W sasiedztwie 
znajduje się również miejsce z atrakcjami, a mianowicie papugarnia 
ARA z kolorowymi ptakami.
Całodzienna zabawa może zmęczyć, dlatego na terenie działaja DELI 
Cafe oraz DELI Bar, gdzie każdy łasuch znajdzie coś dla siebie spośród 
bogatej oferty słodkości oraz dań obiadowych.
Całkiem dużo atrakcji, prawda? Dla tych, którzy chcieliby zostać z nami 
trochę dłużej, przewidzieliśmy pakiety pobytowe z noclegiem w 
Hotelu Delicjusz i nielimitowanym wejściem na nasz teren!
Deli Park co roku przyciąga dzieci i dorosłych z całej Polski, mamy więc 
nadzieję, że w te wakacje również tak bedzie! Zachęcamy do tego, 
żeby wybrać się na wyjątkowy spacer po Deli Parku! Gwarantujemy 
niezapomniane wspomnienia i niezwykłe przeżycia.
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OKRĘGOWA
SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA
W ŚREMIE

KUPUJĄC
NASZE WYROBY 
WSPIERASZ

LOKALNĄ PRODUKCJĘ

www.osm-srem.pl
handel@osm-srem.pl

W obiektywie GMP

- 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



23

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

• 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



24

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

23

POMPY CIEPŁA
KLIMATYZACJA
REKUPERACJA

CHŁODNICTWO

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

www.m-cool.pl

LP
00

9

tel. 665 545 545
STOLARNIA, PECNA ul. Topolowa 2
e-mail: sklep@agkmeble.pl
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P1
78

 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 - - - - 

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

21 czerwca-  Drzewo na drodze (Puszczykowo, ul.Poznańska)
22 czerwca- Zalana Szkoła Podstawowa (Puszczykowo, ul.Kasprowicza)
22 czerwca- Drzewo nad drogą (Puszczykowo, ul.Wczasowa)
22 czerwca- Drzewo blokujące drogę (Puszczykowo, ul.Rolna)
22 czerwca- Zalana piwnica (Puszczykowo, ul.Dworcowa)
22 czerwca- Drzewo na drodze (Puszczykowo, ul.3 Maja)
22 czerwca- Pompowanie wody (Puszczykowo, ul.Poznańska)
22 czerwca- Zalany garaż (Puszczykowo, ul.Dworcowa)
22 czerwca-Zalana piwnica (Puszczykowo, ul.Libelta)
23 czerwca- Drzewo blokujące drogę (Puszczykowo, ul.Gołębia)
26 czerwca- Manewry gminne pompowanie wody na duże odległości (Mosina)
26 czerwca- Złamane drzewo (Puszczykowo, ul.Niwka Stara)
2 lipca- Zadymienie parking leśny (Puszczykowo, ul.Wczasowa) 
3 lipca- Owady błonkoskrzydłe (Puszczykowo, ul.Klonowa)
5 lipca- Powalone drzewo (Puszczykowo, ul.Wysoka)
5 lipca- Owady błonkoskrzydłe (Puszczykowo, ul.Sportowa)
6 lipca- Szerszenie w kominku (Puszczykowo, ul.Konopnickiej)
11 lipca- Szerszenie w kominku (Puszczykowo, ul.Konopnickiej)
11 lipca- Wypadek samochodu i motocykla (Puszczykowo, ul.Nadwarciańska)
13 lipca- Monitoring internat LO (Puszczykowo, ul.Żupańskiego) 
14 lipca- Pożar śmietnika w lesie (Puszczykowo, ul.Słoneczna)

kronika OSP Puszczykowo

PSZOk - czy jest bezpiecznie?
W sezonie letnim regularnie dochodzi do pożarów składowisk odpadów. W Przysiece, w pow. 
kościańskim opady płonęły w tym roku już pięciokrotnie. Czy odpowiednio zabezpieczony jest 
PSZOk w Mosinie?

Do mosińskiego Punktu selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych, odpady może 
dostarczyć każdy mieszkaniec, o ile posiada 
dowód wniesienia opłat za śmieci do Urzędu 
Miejskiego w Mosinie.

Punkt przyjmuje choćby odpady selektyw-
nie odbierane, budowlane, meble czy zużyte 
baterie i akumulatory.

Jak informują nas mieszkańcy, w PSZOK znaj-
duje się coraz więcej śmieci, co nasuwa py-
tania o bezpieczeństwo w punkcie. Zwłasz-
cza w sezonie letnim dochodzi do pożarów 
składowisk odpadów, czego przykładem 
jest Przysieka w powiecie kościańskim, gdzie 
śmieci płonęły w tym roku już pięciokrotnie. 
Z ogniem 27 czerwca walczyły tam 54 zastę-
py straży pożarnej.

– Szok w Pszok Mosina – jestem ciekaw, 
czy mają zgodę na składowanie takiej ilości 
odpadów i kiedy się to spali – pisze do nas 
Michał o swojej wizycie w punkcie zbiórki 
odpadów w mosińskim ZUK. –  To jest wysy-
pisko z hałdami śmieci, a nie punkt przyjęć 

odpadów segregowanych – ocenia mieszka-
niec.

Prezes mosińskiego Zakładu Usług Komunal-
nych przyznaje, że w ostatnim czasie w PSZOK 
ruch jest spory. – W okresie letnim znacznie 
wzrósł strumień odpadów dostarczanych 
przez mieszkańców do PSZOK głównie wiel-
kogabarytów i bioodpadów. W związku z tym 
masa czasowo gromadzonych odpadów jest 
znacznie większa niż w pozostałych okresach 
w roku – mówi nam Jan Gurgun, prezes ZUK. 
– Utrzymanie bieżącego porządku jest coraz 
trudniejsze. Posiadane przez nas zezwolenie 
nie określa limitów ilości odpadów. Odpady 
z PSZOK wywożone są na bieżąco do ZZO Ja-
rocin z częstotliwością niezbędną do zacho-
wania płynności w przyjmowaniu odpadów 
– tłumaczy prezes mosińskiej “komunalki”.

Ustawa o odpadach nakłada na prowadzą-
cych punkty selektywnej zbiórki odpadów 
szereg wymogów. Jednym z nich jest odpo-
wiednie zabezpieczenie PSZOK przed wej-
ściem osób postronnych czy odpadów przed 
przemieszczaniem się, a w konsekwencji za-
śmiecaniem okolic punktu.

– Teren PSZOK , jak i teren firmy jest zabez-
pieczony przed dostępem osób nieupoważ-
nionych. Jest odgrodzony i chroniony cało-

dobowym systemem ochrony wewnętrznej 
oraz monitoringiem wizyjnym. Gromadzone 
odpady w zależności od ich rodzaju są w kon-
tenerach, wiatach i workach. Luzem dopusz-
czone są wielkogabaryty i czasami odpady 
zielone. Odpady tym samym są zabezpieczo-
ne przed rozpowszechnianiem się (wiatry) i 
podpaleniem. Dodatkowo odpady łatwopal-
ne gromadzone są w zamkniętych wiatach – 
zapewnia nas prezes ZUK i dodaje, że na tere-
nie PSZOK znajduje się jeden hydrant.

Jak przyznaje jednak Jan Gurgun, punkt 
zbiórki odpadów w Mosinie wymaga nakła-
du pracy i finansowego. ZUK stara się o dofi-
nansowania. – PSZOK wymaga modernizacji 
i rozbudowy co zostało to potwierdzone w 
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 
dla województwa wielkopolskiego. Jest to in-
westycja kosztowna i  o tyle trudna, że obec-
ny punkt zlokalizowany jest w obszarze chro-
nionym wód dla miasta Poznania. Warunkiem 
dofinansowania przez NFOŚiGW w wysoko-
ści 1 mln zł jest przejęcie minimalnego stru-
mienia odpadów przez punkt na poziomie 
10% wszystkich odpadów wytwarzanych w 
gminie. Czynimy starania o pozyskanie tych 
środków i modernizację (rozbudowę) punktu 
do aktualnych potrzeb mieszkańców naszej 
gminy – mówi Jan Gurgun. (red.)
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Z mieszkankami Wiórka – panią Justyną i Sławką spotykam się w je-
den z upalnych dni czerwca – w cieniu jest około 30 stopni, w słoń-
cu trudno wytrzymać. By schronić się przed gorącem i porozmawiać, 
idziemy do lasu. W taki upał to jedyne miejsce w okolicy, gdzie można 
odetchnąć. Ale niebawem część lasu ma pójść pod topór. Mieszkańcy 
nie chcą się na to zgodzić, napisali petycję do Nadleśnictwa Babki, pod 
którą zbierają podpisy w sieci i kilku punktach w okolicy.

– Wychowałam się w Wiórku, okoliczne lasy towarzyszą mi od zawsze, 
te drzewa sadził jeszcze mój dziadek – mówi pani Justyna, mieszkanka 
Wiórka – Przeprowadziliśmy się tutaj z rodziną ze względu na tę zieleń. 
Nie wyobrażam sobie, by mogła zniknąć – dodaje z kolei pani Sławka, 
sąsiadka pani Justyny.

Jak przekonują mieszkanki, okoliczne lasy nie służą jedynie mieszkań-
com Wiórka, ale także okolicznych miejscowości. – W weekendy przy-
jeżdżają tu mieszkańcy Czapur czy Poznania i okolic, od granic miasta 
są tu tylko 4 kilometry, trudno znaleźć w tak bliskim sąsiedztwie Pozna-
nia tak rozległe lasy – dodaje pani Justyna i wskazuje na parking leśny. 
– Gdy jest upalnie, jak dzisiaj, parking jest zapełniony, bo to w okolicy 
jedno z nielicznych miejsc, gdzie można się schronić przed gorącem, 
spacerować, zabrać dzieci – opowiada.

Jak wskazują mieszkanki, dzięki temu, że las w okolicy Wiórka znajdu-
je się w odległości mniejszej niż 10 kilometrów od Poznania, jest on 
lasem ochronnym. – Funkcję takich lasów określa Ustawa o lasach, 
która jasno mówi, że mają one na celu ochronę warunków życia i zdro-
wia mieszkańców. Na to, że lasy takie jak w Wiórku – położone mniej 
niż 10 kilometrów od granic miasta – to „lasy szczególnie chronione” 
wskazuje także rozporządzenie ministra z 1992 roku – mówi nam dr 
hab. Władysław Polcyn, profesor Wydziału Biologii UAM w Poznaniu. – 
Funkcja ochronna polega na tym, że wysokie drzewa tworzą korzystny 
mikroklimat, bo utrzymują wilgoć w powietrzu oraz niwelują groźne 
zanieczyszczenie powietrza. Zatrzymują też silne wiatry, które mogą 
być niebezpieczne dla życia. Pozbawienie mieszkańców takiej osłony, 
powoduje bezpośrednie zagrożenie dla jakości życia ludzi. Lasy mają 
chronić także zdrowie: zarówno fizyczne, jak i psychiczne, co pokazała 
pandemia, w czasie której, ludzie, zaniepokojeni o zdrowie czy sytu-
ację materialną, mogli wśród drzew znaleźć spokój – tłumaczy profe-
sor Władysław Polcyn.

Mimo to, Nadleśnictwo Babki planuje lasy ochronne w okolicy Wiórka 
wycinać. – Funkcja ochronna lasu nie wyklucza pozyskiwania drewna – 
zapewnia Anna Pankiewicz, rzeczniczka prasowa Nadleśnictwa Babki. 
– Być może w ostatnim czasie na tym obszarze skumulowało się więk-
sze pozyskanie drewna, co może budzić niepokój, wynika to natomiast 
z wieku drzewostanu – tłumaczy Anna Pankiewicz.

– Gospodarka leśna to bardzo pojemny termin, którego Lasy Państwo-
we niestety używają w oderwaniu od przepisów, które mówią wyraź-
nie, że las ochronny ma chronić życie i zdrowie ludzi – wycięte drzewa 
tego już nie mogą robić – mówi prof. Władysław Polcyn. – Występują 
lasy produkcyjne, z których pozyskuje się drewno i ochronne, których 
nadrzędne funkcje są zupełnie inne. Zgodnie z rozporządzeniem mi-
nisterialnym, Nadleśnictwo Babki w lasach ochronnych powinno „pro-
wadzić gospodarkę w sposób zapewniający ciągłe spełnianie przez nie 
celów, dla których zostały wydzielone”, co oczywiście jest zaburzane 
przez działania leśników, którzy wycinają ogromne ilości najbardziej 
dorodnych zdrowych drzew – dodaje profesor UAM w Poznaniu.

– Gospodarka, którą prowadzimy nie jest nastawiona wyłącznie na 
zysk, ale przede wszystkim na dobro drzewostanu. Wszystkie nasze 
działania prowadzimy dla dobra lasu, a nie na odwrót – tłumaczy Anna 
Pankiewicz z Nadleśnictwa Babki.

Jak wskazuje jednak profesor Polcyn, wycinanie takich ilości drzew 
przez leśników, może mieć jednak opłakane skutki dla przyrody. – Ta-
kie działania, z jakimi mamy do czynienia choćby w okolicy Wiórka, 
gdzie wycinane są hektary lasu do gołej ziemi, powodują zniszczenie 
mikroorganizmów glebowych, które są niezbędne dla trwania i odro-
dzenia się ekosystemu – wskazuje prof. Polcyn.

Mieszkańcy w proteście przeciwko wycinaniu drzew, napisali petycję 
do nadleśnictwa. Chcą przekonać leśników, by ci zatrzymali wycinkę 
w najbliższym sąsiedztwie wsi. – Zdecydowałyśmy się napisać petycję, 
bo bardzo nam zależy, by dogadać się z leśnikami – mówi pani Sław-
ka, mieszkanka Wiórka. – Nie chcemy z nikim walczyć, nie o to chodzi. 
Wierzymy, że uda się porozmawiać z nadleśnictwem, że wysłuchają 
naszych argumentów i zmienią plany dotyczące wycinki – zapewnia 
mieszkanka.

– Pod naszą petycją mamy już ponad 1000 podpisów. Czytamy ko-
mentarze w internecie: zdarza się, że petycję podpisują osoby z innych 
zakątków Polski, które kiedyś były u nas, w Wiórku, oczarowały ich te 
tereny – zaznacza pani Justyna. – Coraz więcej mówi się o suszy, stepo-
wieniu Wielkopolski – lasy pomagają wyhamować te procesy. Ale są 
też ważne dla naszego zdrowia, fizycznego i psychicznego. Tu można 
odetchnąć świeżym powietrzem, odstresować się, a w takim tempie 
wycinek, zaraz tych miejsc nie będzie – obawia się mieszkanka Wiórka.

Nadleśnictwo Babki zapewnia, że na rozmowy jest gotowe. – Jeżeli 
znajdzie się grupa mieszkańców, którzy zechcą rozmawiać o naszych 
działaniach, jesteśmy otwarci na rozmowy. W przeszłości organizowa-
liśmy takie spotkania z mieszkańcami na przykład w Tulcach, gdzie 
zorganizowaliśmy rozmowy i wizję terenową. Jesteśmy gotowi, by to 
samo zrobić w Wiórku – mówi Anna Pankiewicz.

Petycję mieszkańców popiera profesor Polcyn, który broni przed wy-
cinką lasu w okolicy Kleszczewa pod Poznaniem. – Jak najbardziej do-
łączyłbym się do głosu mieszkańców, którzy chcą ochronić las w swo-
im sąsiedztwie – deklaruje profesor Polcyn. – Taka sama sytuacja jak w 
Wiórku, ma miejsce w lesie między Tulcami a Swarzędzem, gdzie jako 
mieszkańcy także zawiązaliśmy inicjatywę w celu ochrony drzew przed 
wycinkami nadleśnictwa Babki, m.in. w użytku ekologicznym “Darzy-
bór”. Oprócz powstrzymania wycinek, chodzi nam o to, by uświadomić 
mieszkańcom, że przepisy chronią lasy, z których korzystają – dodaje 
profesor Władysław Polcyn.

Rozmowy z Nadleśnictwem Babki zadeklarował także burmistrz Mosi-
ny, ale spotkanie jeszcze się nie odbyło. 

 Wojciech Pierzchalski

Mieszkańcy chcą obronić las
Mieszkańcy Wiórka protestują przeciwko polityce Nadleśnictwa Babki, które wycina w okolicy lasy 
ochronne. – Funkcja ochronna lasu nie wyklucza pozyskiwania drewna – odpowiadają leśnicy.
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Celem utworzenia, w 1997 roku, Rogalińskiego Parku Krajobrazowe-
go była ochrona, jednego z największych w Europie, skupisk dębów 
szypułkowych. Obszar Parku to 12 220 ha. Obejmuje on ponad 1000 
drzew rosnących w dolinie Warty. Najpopularniejsze dęby znajdujące 
się na tym terenie to Lech, Czech i Rus oraz Edward.

Pałac w Rogalinie, szczególnie w miesiącach letnich, przyciąga wie-
lu turystów z różnych części Polski, ale też z zagranicy. Jego historia 
sięga drugiej połowy XVIII wieku. Nieopodal pałacu, w  1820 roku 
wybudowana została kaplica, która jest kopią rzymskiej świątyni Ma-
ison Carree w Nimes. Kaplicę i mauzoleum można zwiedzać w soboty 
i niedziele.

 Weronika Zwierzchowska

Pałac w Rogalinie i Rogaliński Park krajobrazowy
Letnie dni zachęcają do aktywnego wypoczynku. Miejsc do spacerów nie brakuje, jednak warto za-
cząć od zwiedzania okolicy i wybrać się na spacer do Rogalińskiego Parku krajobrazowego i Pałacu 
w Rogalinie.
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Mosina zalicza się do jednych z najstarszych 
miast w Wielkopolsce. Pierwsza wzmianka 
o mieście pochodzi z 1247 roku, kiedy to po 
raz pierwszy zapisano nazwę "Mosina" w do-
kumencie dzielącym Wielkopolskę między 
Przemysła I i jego brata Bolesława Pobożne-
go. Nazwa "Mosina" pochodzi od dawnego 
wyrazu "moszyna", oznaczającego miejsce 
porośnięte mchem, i pierwotnie dotyczyła 
rzeki. Przełomowym momentem dla mia-
sta był rok 1302, kiedy to wojewoda kaliski, 
Mikołaj Przedpełkowic z rodu Łodziów nadał 
Mosinie prawa miejskie. Do rzeczywistej 
lokacji doszło dopiero w 1429 roku, kiedy to 
król Władysław Jagiełło nadał Mosinie prawo 
magdeburskie, potwierdzane i transumowa-
ne przez kolejnych władców Polski.

W skład starostwa mosińskiego wchodziły 
pobliskie wsie Budzyń i Pożegowo. W XIX w 
powstają kolejno trzy cegielnie. Dwie należą-
ce do Maksymiliana Perkiewicza  ( „A” i „B” ) i 
jedna do majątku Budzyń – „C”.

dwór na Budzyniu

Został wzniesiony  w 1870 roku, kiedy to wła-
ścicielką majątku była Bolesława Taczanow-
ska z majątku Sowiniec. Dopiero w 1926 roku 
dwór i majątek należały do  Ludwika Budzyń-
skiego. Wtedy  był  to samodzielny majątek 
„Budzyń”.  W latach 30 tych XX wieku Budzyń 
przejął Bohdan Neneman, właściciel jednej z 
trzech cegielni  - „C”

Świetlica – pozostałość cegielni „B”

W latach 50-60 tych XX wieku obiekt ten 
pełnił funkcję kulturalną dla mieszkańców 
miasta. Wyświetlane były filmy, wystawia-
ne przedstawienia teatrzyku kukiełkowe-
go, a nawet zabawy karnawałowe.

dawna cegielnia „C” po wojnie maga-
zyn zbożowy Gminnej Spółdzielni

Zaniedbany dziś i przebudowany budy-
nek mieszkalny Maksymiliana Perkiewi-
cza, dawnego właściciela dwóch cegielni. 
Oryginalna pozostała jedynie wieżyczka.

Zbiornik wodny Glinianki powstał w daw-
nym wyrobisku gliny.

Wieża widokowa zbudowana została w 
2011 r na miejscu tzw.”Figla”, przy którym 
do 1961 r mieściła się telewizyjna stacja 
przekaźnikowa. 

Podczas II-giej wojny światowej na wzgó-
rzu stała wieża spadochronowa.

Przemieszczając się ulicą Skrzynecką docie-
ramy do kamienia pamiątkowego poświę-
conego pamięci Władysława hr Zamoyskie-
go właściciela obszaru lasów na którym 
powstał Wielkopolski Park Narodowy.

Legendarna studnia Napoleona

Studnia Napoleona jest jednym z naj-
ciekawszych punktów na ścieżce dy-
daktycznej im. prof. Adama Wodziczki w 
Wielkopolskim Parku Narodowym, roz-
poczynającej swój bieg przy głazie Za-
moyskiego. Źródło to przez wiele lat było 
ujęciem wody dla osady leśnej WPN w 
Osowej Górze.

 Legenda głosi, że w 1812 roku Napoleon 
wraz ze swoją armią zatrzymał się tutaj przed 
wyprawą na Moskwę, by zaczerpnąć wody 
do picia. Zgodnie z legendą, raz w roku 
woda w studni zamienia się w szampana.

Schodząc ze wzniesienia w kierunku mia-
sta podziwiamy jego panoramę.

 Wanda Bech

Opis trasy nr 2 pojawi się w kolejnym numerze 
Gazety.

Cudze chwalimy, swego nie znamy 
– spacer śladami naszej historii 

Chodzimy ulicami naszego miasta mijając drobne ślady naszej przeszłości i nie zdając sobie wielo-
krotnie sprawy z ich istnienia. dlatego też postanowiłam przejść naszymi ulicami nie patrząc pod 
nogi i w witryny sklepowe, skutkiem czego powstały dwie trasy spacerowe.

Z cegły pochodzącej z cegielni Perkiewicza budowano 
m.in. fortyfikacje poznańskie ( fort V a i fort VIII )

Po cegielni „A” Maksymiliana Perkiewicza pozostał 
smętny ślad w postaci dwóch małych budynków miesz-
kalnych i jednego gospodarczego.

trasa 1 - Budzyń - Pożegowo
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Mosinę czeka lato z kulturą
Mosiński Ośrodek kultury organizuje inicjatywę “twoja i moja kultura”, w ramach której w całej 
gminie odbywać się będą wydarzenia, których reżyserami są sami mieszkańcy.

Do udziału zgłosiło się dziesięcioro mieszkańców i grup nieformal-
nych, które chcą na terenie Gminy Mosina wcielić w życie swoje inicja-
tywy kulturalne. MOK wybrał siedem projektów, z których pierwsze 
ruszą już w połowie sierpnia. Wyłonienie pomysłów, które zaistnieją 
w przestrzeni publicznej, poprzedzone było badaniem, jakie ośrodek 
kultury przeprowadził wśród mieszkańców. Jak mówi nam dyrektor 
MOK – Marek Dudek, badanie pokazało, że mieszkańcy Mosiny po-
trzebują wydarzeń kulturalnych, które odbywać się będą w bliskim 
kontakcie z naturą.

– Nasza gmina ma wiele terenów zielonych, charakteryzujących się 
bardzo bliskim kontaktem z naturą, to miejsca, gdzie mieszkańcy 
bardzo chętnie przebywają w formach rekreacyjnych – mówi Marek 
Dudek – Mieszkańcy zwracają uwagę, by naszą ofertę tak przygoto-
wywać, by można było z niej korzystać w czasie rekreacji – zaznacza 
dyrektor MOK.

Jedną z inicjatyw jest “Sztukodzielnia”. W ramach festiwalu odbędą 
się koncert, wystawa czy spektakl mosińskiego teatru. Wszystko 
wśród mieszkańców, którzy sami są reżyserami całego wydarzenia – 
to główne założenie projektu “Twoja i moja kultura”. 

– Mam nadzieję, że to się stanie codziennością – mówi o inicjatywach 
kulturalnych tworzonych przez mieszkańców Dominika Dopierała z 
Mobilnego Centrum Muzyki, które organizuje koncerty sił specjal-
nych, angażujące osoby w kryzysie bezdomności czy niepełnospraw-
ne w tworzenie sztuki. – Mam nadzieję, że muzykowanie stanie się 
trochę jak sport – że możemy to wykonywać, nie mając w tym wpra-
wy i robić to dla siebie, dla zabawy i dla rozwoju.

– Sztuka w przestrzeni publicznej to jest coś magicznego – dodaje 
Agnieszka Wrzosek z Calluna Trip, która wraz z mężem przemierzyła 
Amerykę Północną Volkswagenem z 1974 roku i w ramach “Sztuko-
dzielni” będzie opowiadać o odpowiedzialnym podróżowaniu. – Z 
niecodzienną rzeczą wkraczamy w codzienność: ten festiwal jest 
w stanie zbliżyć artystów do siebie i ludzi do sztuki – zapowiada 
Agnieszka Wrzosek.

Kolejną inicjatywą będzie salka, na której najmłodsi będą mogli 
uczyć się gry na perkusji. To inicjatywy mosińskiej grupy Molldur. 
– Mamy dużo młodzieży, która gra na gitarach, instrumentach kla-
wiszowych czy śpiewa, ale jest problem z perkusistami – przyznaje 
Piotr Selke, pomysłodawca inicjatywy Molldur, w ramach której naj-
młodsi za darmo uczą się grać na instrumentach. – Głównym powo-
dem jest instrument sam w sobie – jego natura. Rzadko który rodzic 
wyobraża sobie, żeby dziecko miało w pokoju perkusję i się uczyło. 
Może rodzic jeszcze, ale gorzej z sąsiadami – śmieje się Piotr. Dlatego 
Molldur, wspólnie z MOK, w ramach programu “Twoja moja kultura”, 
organizują miejsce, gdzie dzieci i młodzież będą mogli się uczyć grać 
na tym wymagającym instrumencie. Lekcje będą darmowe i ruszą od 
września. 

Więcej o kolejnych inicjatywach w ramach programu “Twoja i moja 
kultura” dowiecie się, śledząc portal www.gazeta-mosina.pl. Tam 
również są dostępne rozmowy z pomysłodawcami “Sztukodzielni” 
oraz z Piotrem Selke z Molldur.  (red.)

Próba grupy Molldur. Fot. FB/mollDur

Cmentarze ewangelickie – często zapomniane, 
w naszym regionie mają swoich “stróżów”

towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej „Gniazdo” od 2011 roku zachęca lokalną społeczność do ekolo-
gii, prowadzi akademię przyrodniczą i przybliża lokalną historię poprzez pamięć o powstańcach wielko-
polskich oraz renowację cmentarzy ewangelickich.

– Każdy z nas ma tożsamość narodową, 
jesteśmy Polakami, ale jest ona wielka, 
odświętna. Każdy potrzebuje tożsamości 
historycznej lokalnej, każdy chce wiedzieć 
gdzie mieszka i skąd pochodzi. (…) Należy 
szukać, odkrywać, uświadamiać ludziom, 
dlaczego są ważni powstańcy i cmentarze, 
bo człowiek w codziennym życiu nie myśli 
o tym. Szkoły też uczą nas historii dużej 
wielkiej, o lokalnej historii się nie mówi 
nic – opowiada Bogusław Kuik.

Cmentarze ewangelickie, błędnie zwane 
niemieckimi, a także hitlerowskimi bywa-

ją dewastowane i zapomniane. Pochówki 
na nich datowane są jednak na XIX wiek i 
nie powinny być wiązane z II wojną świa-
tową. Dzięki stowarzyszeniu, takie miejsca 
ocalane są od zapomnienia, a okoliczni 
mieszkańcy włączają się w upamiętnianie 
zmarłych poprzez zapalanie zniczy i po-
rządkowanie nagrobków.

Zapraszamy do odsłuchania na stronie 
www.gazeta-mosina.pl audycji, której go-
ściem był Bogusław Kuik, prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Brodnickiej „Gniazdo”.

Bugusław Kuik - prezes TPZB
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Wspomnienie o krzysztofie Leonie Bobrowskim

Ś.p. krystyna domańska – Maćkowiak

Urodził się 03.07.1952r. w pięknym domu po-
łożonym na skarpie nadwarciańskiej przy ul. 
Cyryla Ratajskiego (dawnej ul. Wczasowej) 
w  Puszczykowie. Z  tych czasów zachowało 
się zdjęcie, na którym widać Krzysztofa Bo-
browskiego w  otoczeniu szczęśliwej, zżytej 
rodziny. Rodzicami Krzysztofa Bobrowskiego 
byli Marian i Genowefa Bobrowscy, a jego ro-
dzeństwem byli: Stanisław, Roman, Tadeusz, 
Małgorzata i  Zdzisław. Pod koniec lat sześć-
dziesiątych XX wieku przeprowadził się wraz 
z rodziną do domu położonego przy ul. Nie-
złomnych w Puszczykowie.   

Jego wielką miłością była muzyka zaszcze-
piona w  nim przez jego ojca Mariana, który 
śpiewał przez wiele lat w  chórze Moniuszko 
w  Poznaniu. Krzysztof Bobrowski skończył 
Muzyczną Szkołę Podstawową (I  stopień), 
a następnie dokształcał się muzycznie samo-
dzielnie. W 1972 roku został organistą w pa-
rafii pw. św. Józefa w  Puszczykowie, gdzie 
grał przez następne 49 lat. Dodatkowo grał 
również w parafii pw. św. Michała Archanioła 
i  Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w  Ro-
galinku. Prowadził Zespół Muzyczny Avers 
od 1972 roku, w którym grał wraz z żoną Ba-
sią i przyjaciółmi na weselach. Ponadto uczył 
dzieci gry na instrumentach klawiszowych 
przenosząc na nie swoje zamiłowanie do mu-
zyki.

Od 1971 roku pracował w zawodzie zegarmi-
strza. Prowadził swój Zakład Zegarmistrzow-
ski przy ul. Śląskiej 3, niedaleko stacji kolejo-
wej Puszczykówko. W  tym czasie większość 
osób korzystała z pociągów, co sprawiało, że 

klientów było sporo, i to zarówno z Puszczy-
kówka, Niwki, jak i z Rogalinka. Następnie od 
1991 roku prowadził swój zakład przy ul. Nad-
warciańskiej w Puszczykowie. Był znany jako 
„złota rączka”. Naprawiał wszystkie zegarki; 
zarówno nowoczesne jak i antyki, aż po zega-
ry na dzwonnicach. Warto dodać, że wyciecz-
ki z   przedszkoli i szkół chętnie przychodziły 
do niego na pogawędki dotyczące zawodu 
zegarmistrza, który niestety obecnie zanika. 

Przez szereg lat działając społecznie opiekował 
się mechanicznym zegarem, który powieszony 
jest na budynku dworcowym w Puszczyków-
ku. Olbrzymią zasługą Krzysztofa Bobrowskie-
go jest to, że stary stuletni mechanizm został 
zachowany. W  2010 roku kolejarze planowali 
wymienić zegar na nowoczesny - kwarcowy. 
Krzysztof Boborowski przeprowadził rozmo-
wy, które doprowadziły do ocalenia mechani-
zmu zegara. Później troskliwe, regularnie się 
nim  zajmował, a  także bezpłatnie naprawiał 
zegar na każde wezwanie. 

Krzysztof Bobrowski był pomysłodawcą 
wprowadzenia nagłośnienia mobilnego. 
Jadąc wraz z  kierowcą samochodem elek-
trycznym „melex” Krzysztof Bobrowski jed-
nocześnie grał i śpiewał nagłaśniając większe 
uroczystości kościelne m.in. Boże Ciało. Gło-
śnikami ustawionymi na „melexie” nagłaśniał 
również społecznie wiele imprez dla miesz-
kańców m.in. Dzień Dziecka, Imieniny Ulicy 
i  festyny. Był znany, jako człowiek-orkiestra. 
Przez wiele lat grywał na Wigiliach w Klubie 
Seniora w  Puszczykowie oraz na imprezach 
w Kole Gospodyń Wiejskich w Rogalinku. 

Prywatnie uwielbiał hodować kanny (pa-
cioreczniki) - rośliny, które pod jego opieką 
dorastały nawet do 2 m wysokości, lubił wy-
cieczki, fotografię oraz nordic-walking. Na 
codziennych spacerach przemierzał zielone 
okolice Puszczykowa, np. szlaki przy Jeziorze 
Góreckim. Był człowiekiem spokojnym i kon-
cyliacyjnym. Przeżył 43 lata z  żoną Barbarą, 
z którą miał dwójkę dzieci: Agnieszkę i Wojt-
ka. Doczekał się również czwórki wnuków: 
Leny, Nikoli, Aleksandry i  Bartosza. Zmarł 
nagle na skutek wylewu w dniu 26.05.2021r. 
w  Puszczykowie. Jak podkreśla rodzina: 
„Był wspaniałym Człowiekiem, mężem, tatą 
i dziadkiem. Kochał Ludzi i świat”.  

 Opracował na podstawie  
 materiałów od rodziny

 Maciej Krzyżański

Profesor Krystyna Domańska – Maćkowiak - wybitny pedagog, auto-
rytet w dziedzinie chóralistyki, wychowawca wielu pokoleń artystów. 
Charyzmatyczna dyrygentka z niespotykaną pasją do muzyki i śpiewu.

W latach 1980 – 1990 prodziekan Wydziału Muzycznego Akademii 
Muzycznej w Poznaniu. Inicjatorka reaktywowania w 1998 r. Instytutu 
Wyższego Muzyki Kościelnej, którym kierowała do 2006 r. Jednocześnie 
wieloletnia dyrygentka chóru „Sonantes” Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu i chóru „Świętomarcińskiego”.

Pierwsza Gala Muzyki Biesiadnej z Jej inicjatywy odbyła się w Auli Aka-
demii Ekonomicznej w Poznaniu,

Pierwszy raz przyjechała do Mosiny na Jubileuszowy Koncert Mosiń-
skiego Chóru w 1995 r. Od tego czasu zaczęła się współpraca naszego 
chóru z p. Profesor. Była obecna na wszystkich naszych Koncertach Ju-
bileuszowych. Posiadała wiele medali i odznaczeń, ale mówiła że bar-
dzo sobie ceni otrzymany od nas medal Świętej Cecylii (piękny medal 
wykonany przez artystę Romana Czeskiego).

Na Jej zaproszenie śpiewaliśmy w Auli Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, braliśmy udział w Koncertach Musica Sacra, Koncertach Kolędo-
wych w katedrze poznańskiej. Zadyrygowała naszym chórem na Wiel-
kanoc zastępując niedysponowanego dyrygenta. Dokonała pięknego 
wpisu do naszej ostatniej monografii z okazji 115-lecia działalności 
Mosińskiego Chóru.

W maju br. uzgadnialiśmy z p. Domańską Jej obecność na przesuniętym 
(pandemia) na 9 października 2021 r. Koncercie Jubileuszowym.

Informacja o śmierci p. Profesor zupełnie nas zaskoczyła. Ta niezwykła i 
urzekająca osobowość, pełna energii kipiąca pomysłami, która kochała 
muzykę i Tatry pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

 Bronisława Dawidziuk

 Mosiński Chór Kościelny p.w. św. Cecylii
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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

Organizujemy wesela, iventy do 250 osób, różne sale bankietowe klimatyzowane,  
imprezy integracyjne do 1500 osób. Zapewniany super obsługę, wyżywienie i parkingi.

Imprezy okolicznościowe
Przyjęcia weselne 
Konferencje i �kolenia
Imprezy plenerowe 
Imprezy integracyjne 

Gajówka
ul. Śremska 68

Zbrudzewo k/Śremu 

Tel. +48 606 947 802, +48 604 984 216, +48 504 254 244 - paintball / zespół muzyczny
e-mail: info@gajowka.com     www.gajowka.com
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„DACHY”
SZYMKOWIAK
CZŁONEK POLSKIEGO 
STOWARZYSZENIA
DEKARZY

OD 30 LAT
NA RYNKU

FIRMA POSIADA
UBEZPIECZENIE

OC FIRMOWE

tel. 604 213 854 dachyszymkowiak@gmail.com
 Główna 26, 62-053 Pecna

M
A0

03
M

A0
25

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 
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roletydudzik@onet.pl

601 775 420      61 817 18 39

Sprzedaż - Montaż - Serwis
Rolety, Bramy Garażowe, Moskitiery

Żaluzje, Verticale, 
Plisy, Roletki materiałowe

M
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26

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
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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

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
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tel. 535-535-916

WULKANIZACJA

Mosina, ul. Strzelecka 82

MECHANIKA POJAZDOWA

M
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16
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Grzyby są organizmami, które pojawiają w określonej porze roku, 
główne jesienią, ich „owocowanie” jest związane z temperaturą i wil-
gotnością ściółki. Są to warunki konieczne aby z grzybni zawiązywały 
się owocniki zwane popularnie „grzybami”. Ponieważ większość grzy-
bów jadalnych tworzy mikoryzę z drzewami (związek korzeni roślin 
i grzyba) uniemożliwia to uprawę tych grzybów, gdyż poza lasem 
nie mogą się one rozwijać. Znajomość związków mikoryzowych ma 
praktyczne znaczenie dla zbieracza grzybów. Wiedząc z jakimi drze-
wami współżyją najważniejsze gatunki grzybów jadalnych można 
orientować się, w których zbiorowiskach leśnych i pod jakimi drze-
wami należy szukać określonych gatunków grzybów.

Na początku lata (od połowy czerwca) owocuje coraz więcej gatun-
ków grzybów jadalnych: maślak pstry, maślak sitarz, podgrzybek 
złotawy, podgrzybek zajączek, pieprznik jadalny, koźlarze oraz tru-
jące: strzępiak ceglasty, krowiak podwinięty(olszówka). Pojawia się 
również goryczak żółciowy. W lipcu następuje spadek owocowania 
grzybów. W sierpniu, w szczególności w lasach bukowych pojawiają 
się gołąbki, lejkowiec dęty, w lasach dębowych śmiertelnie trujący 
muchomor zielonawy (sromotnikowy). W lasach iglastych: podgrzy-
bek brunatny, mleczaj rydz, zasłonaki. W końcu sierpnia i we wrześniu 
obserwuje się maksymalny wysyp grzybów szczególnie w lasach li-
ściastych. W lasach iglastych jest on nieco opóźniony, a większa obfi-
tość występuje pod koniec września i w październiku. Późną jesienią 
w lasach liściastych pojawia się opieńka miodowa, gąsówka naga, a 
w lasach iglastych gąska zielonka i gąska niekształtna. Są to typowe 
gatunki grzybów jesiennych. Najobficiej, późną jesienią, zimą i wcze-
sną wiosną pojawia się zimówka aksamitnotrzonowa.

Podstawowe zasady grzybobrania

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomi-
na o kilku podstawowych zasadach, z którymi powinni zapoznać się 
amatorzy zbierania grzybów. Najlepiej na grzybobranie udajemy się 
z osobą, która dobrze zna się na grzybach lub zaopatrujemy się w 
dobry atlas grzybowy (obszerny opis wielu gatunków wraz z fotogra-
fiami) – dzięki temu możemy uniknąć pomyłki.

1. Zbieramy tylko takie grzyby, co do których mamy pewność, że są 
jadalne – w razie wątpliwości, nie niszczymy grzybów, gdyż mogą 
to być gatunki chronione (przed grzybobraniem warto zapoznać 
się z chronionymi gatunkami grzybów) i stanowią ważny element 
ekosystemu lasu, a także są pożywieniem dla wielu zwierząt.

2 . 
Nie 

zbieramy grzybów zapleśniałych, zarobaczonych, nadgryzionych 
przez zwierzęta, nasączonych wodą oraz tych, które rosną na skra-
ju lasu, w rowach, w okolicach zakładów produkcyjnych, wysypisk 
śmieci, skupisk odpadów, dróg o dużym natężeniu ruchu – grzyby 
rosnące w takich warunkach wchłaniają z otoczenia metale cięż-
kie oraz inne zanieczyszczenia.

3. Jeżeli wiedza na temat grzybów jest niewystarczająca zbieramy 
tylko grzyby rurkowe – najwięcej gatunków trujących występuje 
wśród grzybów blaszkowych, tak więc kierując się tą zasadą stwa-
rzamy mniejsze ryzyko zatrucia niż w przypadku grzybów blasz-
kowych.

4. Zbieramy tylko grzyby wyrośnięte, o dobrze wykształconych ce-
chach charakteryzujących dany gatunek. Zbyt młode owocniki 
nie mają wykształconych cech, więc w konsekwencji można bar-
dzo łatwo pomylić gatunki jadalne z niejadalnymi i trującymi.

5. Grzyby należy wykręcać z podłoża, miejsca po nich przykrywa-
my ściółką, mchem – zabiegi tego typu zapobiegają wysychaniu 
grzybni.

6. Zebrane owocniki umieszczamy w wiklinowych koszykach lub in-
nych tego typu pojemnikach, które przepuszczają powietrze, ni-
gdy w foliowych torbach ! W takich torebkach grzyby kruszą się, 
poza tym zaparzają, szybciej się psują i mogą nabrać szkodliwych 
dla naszego zdrowia właściwości.

7, Nie próbujemy rozpoznawać trujących gatunków grzybów na 
podstawie ich smaku (trujący muchomor sromotnikowy ma słod-
kawy, przyjemny smak); Nie stosujmy nigdy metod typu ciemnie-
nie srebrnej łyżeczki lub ciemnienie cebuli podczas gotowania jej 
z grzybami.

Jeżeli mimo porównywania zbiorów z fotografiami w atlasie, wątpli-
wościami osoby znającej się na grzybach czy zebrane grzyby są tru-
jące czy też jadalne, można skorzystać z porady grzybowej w WSSE w 
Poznaniu. Porady takie są bezpłatne. Specjaliści przeglądają dostar-
czone grzyby i dokonują oceny gatunkowej owocnika. Gatunki nieja-
dalne, trujące lub też owocniki, które nie nadają się do spożycia zostają 
odrzucone. Pamiętajmy, że wszystko musi się odbywać w warunkach 
reżimu sanitarnego związanego z sytuacja epidemiologiczną.

 źródło: WSSE w Poznaniu

Pojawiły się już pierwsze grzyby!
W mediach zaczynają ukazywać się informacje dotyczące pojawiania się w naszych lasach grzybów. 
Internauci umieszczają zdjęcia swoich zbiorów, pojawiają się różne komentarze trwa wymiana in-
formacji gdzie i kiedy ich dokonano. temat ten jak co roku powraca lub powróci na łamy prasy, 
radia czy informacji telewizyjnych.
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22 sierpnia z Radzewic do Puszczykowa zostanie zorganizowany cha-
rytatywny spływ kajakowy. Chęć udziału w imprezie będzie można 
zgłosić przez Facebooka Drużyny Szpiku. Cały dochód z wydarzenia 
zostanie przekazany na konto fundacji Siepomaga.pl dla Klaudii Popiel. 

- Kilka lat temu wspieraliśmy, kibicowaliśmy młodej dziewczynie – Ol-
dze, która zachorowała na glejaka mózg. To była bardzo trudna walka, 
Olga jest, można powiedzieć, zdrową, niesamowitą, dziewczyną. Oka-
zało się, że jej siostra ma teraz glejaka, historia o tyle tragiczna, że Klau-
dia urodziła na początku roku dziecko, a rodzina zaczyna kolejny bój, 
o zdrowie kolejnej osoby w rodzinie – opowiada Dorota Raczkiewicz, 
szefowa Drużyny Szpiku. - Klaudia Popiel jest po pierwszej operacji, 
czeka ją druga, ale jest potrzebna terapia za granicą, która jest bardzo 
kosztowna. Potrzebujemy zebrać 300 tysięcy złotych, teraz jest około 
130 tysięcy – dodaje Dorota Raczkiewicz. 

Zbiórke można wesprzeć na stronie: www.siepomaga.pl/walka-klaudii

(WZ)

drużyna szpiku jest fundacją, która pomaga chorym na nowotwory i ich rodzinom, ale też wszystkim 
potrzebującym, którzy potrzebują wsparcia. teraz pomocy potrzebuje młoda kobieta, która choruje na 
glejaka mózgu. 

kajakarze popłyną dla klaudii

krav Maga - co to jest?

Zwrot "Krav Maga" z hebrajskiego oznacza „walkę w bliskim kon-
takcie”. Jest to izraelski system samoobrony bazujący na podsta-
wowych odruchach obronnych człowieka. Oznacza to, że nie znaj-
dziesz tutaj skomplikowanych sekwencji ruchów czy trudnych do 
powtórzenia kombinacji. krav Maga to system prosty, a przez to 
maksymalnie skuteczny. Techniki mają na celu nauczyć Cię, jak 
obronić się przed atakiem. dowiesz się także, jak zachować się 
w sytuacji zagrożenia i co możesz zrobić, by próbować uniknąć 
ataku bez użycia siły. A jeśli już zostaniesz zaatakowany i będziesz 
zmuszony się bronić - nauczysz się, jak zrobić to w prosty i szybki 
sposób. krav Maga przejmuje najbardziej skuteczne rozwiąza-
nia z innych systemów obronnych i sztuk walki. Wszystkie ele-
menty masz szansę rozwijać w trakcie treningów - w efekcie stajesz 
się silny, opanowany, nabywasz zdolność zachowania kontroli i po-
dejmowania racjonalnych decyzji w  stresie i  sytuacji wystąpienia 
zagrożenia.

Gdzie trenować w Mosinie? GkMA Mosina zaprasza!

Treningi Krav Magi startują w  Mosinie już od września br. Odby-
wać się będą w klubie sportów walki Shootboxer, który od lat, 
oprócz treningów sportowych prowadzi szeroki zakres szkoleń 
związanych z  bezpieczeństwem osobistym, poprawą kondycji, 
umiejętności walki i samoobrony. Do tej bogatej oferty dołącza te-
raz Global krav Maga Academy Mosina.

GKMA Mosina powstało z pasji do walki, samoobrony oraz pracy 
z  ludźmi. W  założeniach kompleksowo podchodzi do zagadnień 
związanych z bezpieczeństwem osobistym, samoobroną i rozwo-
jem umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Pomy-
słodawcą i  głównym trenerem GKMA Mosina jest Łukasz Szulc, 
znany i  utytułowany kick-boxer, od niemal 20 lat związany ze 
sportami i  sztukami walki. Jak podkreśla, dostrzega wyraźną róż-
nicę między walką, która jest sportem, a  tą, którą trzeba stoczyć 

w obronie własnego życia. Wyjście na ring to zupełnie inne emocje 
i nieporównywalna skala do walki na ulicy, która wiąże się z bezpo-
średnim zagrożeniem życia. To także wymaga innych umiejętności. 
To dlatego Łukasz zaczął zajmować się Krav Magą i  dlatego cały 
czas się szkoli w różnych systemach walki i samoobrony.

Z tego powodu także powstał pomysł treningów Krav Magi: żebyś 
umiał odnaleźć się w sytuacji, kiedy trzeba będzie się obronić. 
Żebyś zachował zimną krew i  wiedział, co robić. Żebyś - być 
może dzięki temu - ocalił swoje zdrowie i życie.

Serdecznie zapraszamy na treningi - szczegółów szukajcie na stro-
nie GKMA Mosina lub bezpośrednio u Łukasza Szulca. Gwarantuje-
my szkolenie na najwyższym poziomie! (M.M.)

"Obroń siebie i bliskich" - krav Maga w Mosinie
Już od września mieszkańcy Mosiny i okolic będą mogli uczestniczyć w treningach, dzięki którym 
nie tylko mają szansę zwiększyć swoją sprawność i kondycję fizyczną, ale też rozwinąć umiejętności 
samoobrony. Mowa o szczególnym systemie, jakim jest krav Maga.
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– Aby zapobiec ukąszeniu należy się przede wszystkim odpowiednio 
ubrać – mówi Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sa-
nitarny, dr Jadwiga Kuczma-Napierała. – Planując spacer po lesie za-
łóżmy jasne ubranie – dobrze widać na nim kleszcze. Wybierzmy dłu-
gie spodnie i długie skarpetki oraz bluzkę z długim rękawem. Można 
również użyć odpowiednich repelentów czyli środków odstraszających 
owady. Po powrocie do domu dokładnie obejrzyjmy całe ciało zwracając 
szczególną uwagę na okolice pach, pachwin, pod kolanami oraz inne 
naturalne zagięcia skóry – dodaje dr Jadwiga Kuczma-Napierała.

Coraz częściej pojawiają się też informacje o występowaniu w Polsce 
nowego gatunku kleszcza. Haemaphysalis concinna dotąd występo-
wał głównie na terenach Eurazji. W 2018 r. został zauważony również 
w Polsce. Gatunek ten żeruje głównie na gryzoniach, ptakach i ga-
dach, jednak ukąszenia zdarzają się również wśród ludzi. Choroby 
przenoszone przez Haemaphysalis concinna nie różnią się od tych 
przenoszonych przez znane już kleszcze w środowisku.

Jak działa kleszcz?

Wpija się w skórę kolczastym ryjkiem, a później produkuje cement, 
którym umocowuje się w żywicielu. Uszkadza naczynie krwionośne 
powodując krwiaka pod skórą, z którego pobiera krew wpuszczając 
jednocześnie substancje przeciwzakrzepowe i znieczulające. Następ-
nie żeruje czyli ssie i pluje. W ten sposób może przekazać człowieko-
wi bakterie, które ma w śliniankach. Krętki Borrelia natomiast muszą 
się namnożyć, i przemieścić z jelita do ślinianek. Krętki przebywają w 
tkance podskórnej około 2 tygodni i dopiero po tym czasie trafiają 
do krwiobiegu, a potem do różnych narządów. W tej pierwszej fazie 
leczenie antybiotykami pozwala skutecznie wyeliminować krętki z 
organizmu.

Co mówią statystyki?

Najwięcej przypadków boreliozy odnotowuje się w miesiącach wa-
kacyjnych – czerwiec, lipiec, sierpień. Wtedy kleszcze są najbardziej 
aktywne. W całym 2019 roku, w Wielkopolsce odnotowano 640 przy-
padków boreliozy, natomiast w 2020 tych przypadków było 633.

– Pamiętajmy, że wczesne usunięcie kleszcza minimalizuje ryzyko zaka-
żenia. Nie stosujmy tzw. domowych metod typu smarowanie masłem, 
wykręcanie, ściskanie. Takie działanie pogarsza sytuacje, gdyż kleszcz 
dusząc się wymiotuje, a czynniki chorobotwórcze trafiają do krwi – 
przypomina Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitar-
ny dr Jadwiga Kuczma-Napierała.

Aby poprawnie usunąć kleszcza możemy posłużyć się pęsetą. W tym 
celu należy uchwycić go jak najbliżej skóry i wyciągnąć wzdłuż osi 
wkłucia. Może pozbyć się kleszcza używając urządzeń służących do 
tego celu np. – plastikowych łapek, haczyków czy specjalnej karty, 
postępując zgodnie z zaleceniami producenta.

 źródło: WSSE w Poznaniu

Nowy gatunek kleszcza, szczyt sezonu zachorowań
do końca czerwca tego roku w Wielkopolsce odnotowano już 78 przypadków boreliozy. to więcej, 
niż w ubiegłych latach. Sezon na choroby odkleszczowe jednak wciąż przed nami, ponieważ naj-
więcej zachorowań notuje się w miesiącach letnich.

Samica kleszcza pospolitego (Ixodes ricinus) fot. wikipedia.org

Uwaga kleszcze – tabliczka umieszczona przed wejściem do Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego
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KUPIĘ
grunty - min. 0,5 ha

 lub kamienicę

Tel. 663 808 241

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

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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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 

(J
02

3)
(P
18
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Poszukujemy podwykonawców 
do usługi odśnieżania mechanicznego

obiektów wielkopowierzchniowych 
w Komornikach i Poznaniu. 

Wymagania:
traktor lub koparka z pługiem 

i rozsiewaczem do soli.

Kontakt od pon. do pt. 
pod nr telefonu 72 507 55 09

(J
03

1)
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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)

(J
03

5

Kwali�kowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy

(J
03

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

(J
02

8)

Odpoczynek, 
przyjemność
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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
03

9)
(J
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

(J
02

6)
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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
00

4)

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
74

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

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta

(J
04

8)

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/

P2
27

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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REKLAMA

kolor
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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

APTHERM, ul. Serdeczna 8
Budynek E, Piętro drugie

62-081 Wysogotowo

tel. Adam: 792 656 383

e-mail: info@aptherm.com
e-mail: serwis@aptherm.com
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GRZEJ Z POMPĄ
Z POMPĄ CIEPŁA MITSUBISHI ELECTRIC

do -28°C


